
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

 

ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2562 

 

 

 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 

           หน้า 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกจิ  

 1.    นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ………………....   1-27 

 2.    ลกัษณะการประกอบธุรกิจ………………………………. 28-44 

 3.    ปัจจยัความเส่ียง…………………………………………..  45-49 

 4.    ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ……………………... 50-54 

 5.    ขอ้พิพาททางกฎหมาย…………………………………… 55 

 6.    ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน………………………… 56 

ส่วนท่ี 2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ  

 7.   ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้……………………………. 57-60 

 8.   โครงสร้างการจดัการ…………………………………….. 61-68 

 9.    การกาํกบัดูแลกิจการ…………………………………….. 69-79 

 10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม………………………………... 80-86 

 11.  การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง…….. 87-93 

 12.  รายการระหวา่งกนั………………………………………. 94-96 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

 13.  ขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั……………………………….. 97-107 

 14.  การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ………………. 108-119 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล………………………………………………… 120 

เอกสารแนบ   

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ  ผูบ้ริหาร  ผูมี้อาํนาจควบคุม 

และเลขานุการบริษทั………………………………………….                                                                     

121-138 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย………………… 139-140 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้

งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (compliance)………. 

141 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น………….. 142 

เอกสารแนบ 5 อ่ืน ๆ ………………………………………………………... 143 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

 

1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

                    บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั โค(มหาชน)   ไดก่้อตั้งขึ้นโดยกลุ่มแพทยก์ลุ่มหน่ึง  คือ       

 นายแพทยรั์ชช   สมบูรณสิน,  นายแพทยเ์อ้ือชาติ  กาญจนพิทกัษ,์  นายแพทยวิ์รัตน์  ช่ืนอ่ิม,  นายแพทยบ์ุญปรีดี   

ศิริวงศ,์   ทนัตแพทยช์าํนาญ   ชนะภยั,  นายแพทยเ์กษม   ศิริกลการ  และ   นายแพทยอุ์ดม   เอ้ือจงมานี   ในปี 

2529 ในนามของ "บริษทั ปรีหทยั จาํกดั"  ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น "บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั "  เม่ือ  

25 สิงหาคม 2529 ไดเ้ร่ิมเปิดดาํเนินกิจการ 28 กุมภาพนัธ์ 2531 มีเตียงรับผูป่้วยใน 115 เตียง และไดรั้บการ

ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ในการประกอบกิจการรักษาพยาบาลเป็นเวลา 5 ปี  

                ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2534  บริษทัไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงัเขา้เป็นบริษทัรับอนุญาตใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และในวนัท่ี  13  พฤษภาคม  2536  ไดด้าํเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น

บริษทัมหาชน จาํกดั   และเปล่ียนช่ือจาก  " บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั "   เป็น  "บริษทั โรงพยาบาล

รามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)"  ปัจจุบนับริษทัมีเตียงรับผูป่้วยใน 486 เตียง บนเน้ือท่ี  36  ไร่  3 งาน  83   ตารางวา 

              อาํนาจในการควบคุมและบริหารงานบริษทัโดยกลุ่มแพทยก์ลุ่มเดิม       ปัจจุบนัมีกรรมการบริหาร 

8 ท่าน  คือ   นายแพทยรั์ชช  สมบูรณสิน,    นายแพทยวิ์รัตน์  ช่ืนอ่ิม,     นายแพทยเ์อ้ือชาติ  กาญจนพิทกัษ,์    

ทนัตแพทยช์าํนาญ   ชนะภยั,    นายแพทยศิ์ริพงศ ์  เหลืองวารินกุล,   นายแพทยสุ์ธี  ลีละเศรษฐกุล,   ทนัตแพทย์

เจิมพล    ภูมิตระกูล   และ  นางสาวทศัน์วรรณ   ศิริวงศ ์

      ลกัษณะการประกอบธุรกิจ - ธุรกิจหลกัเป็นโรงพยาบาล  General Hospital ใหบ้ริการรักษาพยาบาล 

โรคทัว่ไปทุกสาขา  โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมเคร่ืองมือการรักษาและวินิจฉยัโรคท่ีทนัสมยั

และมีประสิทธิภาพสูง   เปิดใหบ้ริการรักษาผูป่้วยนอกและในตลอด 24 ชัว่โมง มีรถพยาบาลคอยรับ-ส่งผูป่้วย

ตลอดเวลา  และตั้งแต่ปี 2553  ทางบริษทัไดรั้บใบรับรองระบบมาตรฐาน JCI (Joint Commission International 

Accreditation Standards for Hospital)  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่โรงพยาบาลรามคาํแหงเป็นโรงพยาบาลหน่ึง

ท่ีมีมาตรฐานการรักษาพยาบาลและดูแลผูป่้วยดีและมีความปลอดภยัเทียบเท่าโรงพยาบาลระดบัสากล 

                    นอกจากน้ี บริษทัยงัไดป้ระกอบธุรกิจเสริมกบัธุรกิจโรงพยาบาลอีก 3 ประเภท คือ                 

                    1.   บริการสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย ์(M.I.CAL.SYSTEM) จดัตั้งขึ้นมาเพื่อวตัถุประสงคใ์นการ 

สอบเทียบเคร่ืองมือแพทยใ์หเ้กิดความมัน่ใจวา่  เคร่ืองตรวจ  เคร่ืองวดั  เคร่ืองทดสอบ  ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพใน

การรักษาผูป่้วย  มีความถูกตอ้งแม่นยาํ  เหมาะสมกบัการใชง้าน  ตามท่ีกาํหนดไวใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ   ในปี 

2562 มีรายได ้ 3.91 ลา้นบาท 

                    2.   ขายเคร่ืองมือแพทยแ์ละเวชภณัฑบ์างประเภท  เช่น  เตียงผา่ตดั,  โคมไฟ,  เคร่ืองตม้,  เตียงผูป่้วย 

ระบบไฟฟ้า,  เคร่ืองป่ันเลือด,  ตูอ้บเด็กแบบไม่เคล่ือนท่ี,  Plate,  Screw,  เคร่ือง Laser  และ  อ่ืน ๆ   ในปี 2562 

มีรายได ้ 786.22  ลา้นบาท   
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                    3.   บริการปฏิบติัการตรวจวิเคราะห์โรคห้องแลป เพื่อใหบ้ริการกบับริษทัยอ่ย และบริษทัในเครือ ท่ี

มีเคร่ืองมือยงัไม่พร้อมในการตรวจวิเคราะห์เอง ในปี 2562  มีรายได ้ 38.88 ลา้นบาท  

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   มีบริษทัยอ่ย 5 แห่ง และบริษทัร่วม 11  แห่ง  ดงัน้ี

บริษทัยอ่ย  -   บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จาํกดั  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 60 เตียง    

                       ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัชยัภูมิ 

      -   บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ขนาด  100  เตียง 

                       ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัเลย   

                   -   บริษทั โรงพยาบาลวิภา ราม จาํกดั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 150 เตียง  

           ตั้งอยูท่ี่ถนนพฒันาการ กรุงเทพฯ  ( เปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2563) 

        -   บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล  อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ  

                       ตั้งอยูถ่นนเพชรบุรี  กรุงเทพฯ       

                   -   บริษทั โรงพยาบาลเวียงจนัทน์-ราม อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (Vientiane Ram International            

                       Hospital Limited)  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  

                       ขนาด 150 เตียง  ตั้งอยูท่ี่ เวียงจนัทน์  ประเทศลาว  อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ     

บริษทัร่วม: -  บริษทั โรงพยาบาลสินแพทย ์จาํกดั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 287 เตียง   

                       ตั้งอยูท่ี่ถนนรามอินทรา  กรุงเทพฯ  

                   -  บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จาํกดั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง 

          ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม ่

                   -  บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จาํกดั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง 

                       ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัพะเยา 

                   -  บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั (โรงพยาบาลสุขมุวิท) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาด 80 เตียง 

                       ตั้งอยูถ่นนสุขุมวิท 22  กรุงเทพฯ  

                   -  บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  ขนาด 260 เตียง     

                       ตั้งอยูก่รุงเทพฯ  

                   -  บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั (โรงพยาบาลบุรีรัมย-์ราม)  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

                       ขนาด 90 เตียง  ตั้งอยูท่ี่จงัหวดับุรีรัมย ์ 

                   -  บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั  ประกอลธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 120 เตียง  

         ตั้งอยูท่ี่ 553 หมู่ 4  ต. ไชยสถาน  อ. เมืองน่าน  จ. น่าน  อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ 

                   -  บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั ประกอบธุรกิจขายและซ่อมเคร่ืองมือแพทย ์ตั้งอยูท่ี่ ถ.บริพตัร์  กรุงเทพฯ  

     -  บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  ประกอบธุรกิจผลิตนํ้ายาลา้งไตและขายเวชภณัฑ ์  

         ตั้งอยูอ่าํเภอบางพลี  จ. สมุทรปราการ 

                   -  บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั   ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัใหบ้ริการและขายอุปกรณ์ 

                       เก่ียวกบัสนามกอลฟ์   ตั้งอยูท่ี่ 18 หมู่ 7 เลียบคลองสอง  แขวงสามวาตะวนัตก   เขตคลองสามวา        

                       กรุงเทพฯ 
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                   -  บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด  253 เตียง 

         ตั้งอยูท่ี่ 111 หมู่ 3  ถ. โรจนะ   ต. คลองสวนพลู   อ. เมือง   จ. พระนครศรีอยธุยา 13000 

1.1  วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยทุธ์ ในการดาํเนินงานของบริษทัหรือกลุ่มบริษทัใน   

        ภาพรวม 

        บริษทัและกลุ่มมีวตัถุประสงคท่ี์จะขยายการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใหก้วา้งขวางออกไป 

ทั้งในกรุงเทพ และต่างจงัหวดั และใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อท่ีโรงพยาบาลจะไดมี้ Image ท่ีดี

ตลอดไป และเป็นการรองรับ AEC ท่ีไดมี้ขึ้นแลว้ตั้งแต่ปลายปี 2558 

              1.2   การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 

        ในปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลง และพฒันาการท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง  อาํนาจ

ในการควบคุมบริษทั และลกัษณะการประกอบธุรกิจ  อยา่งมีนยัสาํคญั 

1.3   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

        (1)   นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

                             การประกอบธุรกิจของ บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน),  บริษทัยอ่ย,  บริษทั

ร่วม   และบริษทัในเครือ  มีความสัมพนัธ์กนัดงัน้ี 

                             ก.  กลุ่มบริษทัยอ่ย,   บริษทัร่วม     และบริษทัในเครือ     ท่ีประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

 เหมือนทางบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  จะส่งกรรมการบางท่านเขา้ร่วมบริหารในรูปแบบ

ของการใหค้าํปรึกษาและแนะนาํ   ผูบ้ริหารของบริษทัร่วมจะมีอิสระในการวางนโยบาย  และ  แผนการตลาดใน

พื้นท่ีของตนเอง   ทางบริษทัร่วมและบริษทัในเครือจะส่งคนไขใ้หแ้ก่กนัก็ต่อเม่ือบริษทัร่วม และบริษทัในเครือ

นั้นมีเคร่ืองมือไม่พร้อมในการรักษาคนไขร้ายนั้นได ้นอกจากน้ี บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  

ไดส้ั่งซ้ืออุปกรณ์แพทย ์  เวชภณัฑ ์  มาขายใหบ้ริษทัในเครือ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอาํนาจต่อรองในการสั่งซ้ือสูง  

เพราะวา่สั่งซ้ือคร้ังละจาํนวนมาก ๆ  บริษทัจึงสามารถสั่งซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาถูก ทาํใหบ้ริษทัยอ่ย,  บริษทัร่วม   

และบริษทัในเครือ   มีตน้ทุนในราคาถูกลงดว้ย 

                ข. กลุ่มบริษทัร่วม และบริษทัในเครือท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัโรงพยาบาลมีอยู ่  4 แห่ง  

คือ  บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั ประกอบธุรกิจขายเคร่ืองมือแพทยแ์ละซ่อมเคร่ืองมือแพทย,์  บริษทั สหแพทย ์จาํกดั   

ทาํการผลิตและจาํหน่ายยา,  บริษทั รีนลัเซิร์ฟ จาํกดั ขายเคร่ืองมือแพทยแ์ละเวชภณัฑท์างดา้นไต และบริษทั 

ทิพยบดินทร์ จาํกดั ผลิตนํ้ายาลา้งไต และขายเวชภณัฑ ์บริษทัทั้งส่ีน้ีจะทาํการขาย และใหบ้ริการกบัโรงพยาบาล

ในเครือ    โดยจะคิดราคากบัโรงพยาบาลในเครือในราคาพิเศษ  ถูกกวา่ท่ีขายใหโ้รงพยาบาลทัว่ไป  

               ค.   กลุ่มบริษทัร่วมและบริษทัในเครือท่ีประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ   

                      -  บางแห่งบริษทัจะส่งผูบ้ริหารบางท่านเขา้ไปร่วมบริหาร  ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ  ไดแ้ก่  

บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั    

                      -    บางแห่งจะดาํเนินธุรกิจไปเอง    โดยไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ   กบั 

โรงพยาบาล       

                       (2) แผนภาพโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 
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บริษัทร่วม 

รังสิภณัฑ์ 

30.00 % 

ร.พ.พะเยา-ราม 

40 % 

ร.พ. สินแพทย ์

32.95 % 

บริษัทท่ีเกีย่วข้องและบริษัทอ่ืน 

รพ.ขอนแก่นราม 

16.40 %   

ภูมิปัญญา 

16.33 % 

 

รพ.เพชรรัตน ์

(บจก.บูรณะเวช)  17.90 % 

สหแพทยเ์ภสัช 

10.03 % 

สมุนไพรไทย 

0.30 % 

บริษัทย่อย 

ร.พ.เชียงใหม่-ราม 

42.89 % 

ปิยะศิริ 

34.24 % 

ร.พ.ชยัภูมิ-ราม 

78.04 % 

ร.พ.วิภาวดี 

7.29 % 

บริษัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั  

 

ร.พ.วิภา-ราม 

41.10 % 

หลกัทรัพยภ์ทัร 

0.01 % 

เลกาซ่ี กอลฟ์ 

40 % 

บ.อาร์ พลสั แอสเซท 

50 % 

รีนลั เซิร์ฟ 

19.00 % 

บ.รามนครา [บ. เอนคอร์ (2016)] 

17.08 % 

บมจ.อุดรพฒันา 

(1994)   9.33 % 

4 

ร.พ. เมืองเลย-ราม 

77.67 % 

ร.พ.เอกชนบุรีรัมย ์

36.09 % 

บ.ทิพยบดินทร์ 

33.33 % 

ร.พ. เวียงจนัทน์-ราม 

 อินเตอร์เนชัน่แนล 70 % 

ร.พ.น่าน-ราม 

20 % 

ร.พ.ราชธานี 

4.00 % 



 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                           

บมจ.โรงพยาบาลรามคาํแหง 

ร.พ.เชียงใหม่ ราม  
 

ร.พ.เขลางคน์คร ร.พ.พะเยาราม ภูมิปัญญา 

ร.พ.ชยัภูมิราม 

ร.พ.เมืองเลยราม 

บจก.เทพปัญญาธุรกิจ 

บจก.ปิยะศิริ 

บมจ.เชียงใหม่ราม 

ธุรกิจการแพทย ์

 

ร.พ.เอกอุดร ร.พ.ขอนแก่นราม 

บ.กซัซนั มารีนา กอลฟ์คลบั 

บ.รามนครา 

[บ. เอนคอร์ (2016)] บ. อาร์พลสัแอสเซท 
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ร.พ. น่าน-ราม 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รพ.เชียงใหม่ ราม 

     รพ.ขอนแก่นราม    รพ.พะเยาราม 

    ภูมิปัญญา รพ.เขลางคน์คร เทพปัญญาธุรกิจ   รพ.รามคาํแหง 

ร.พ.ชยัภูมิ-ราม 
บมจ.เชียงใหม่ราม 

ธุรกิจการแพทย ์

 

บ.กซัซนั มารีนา กอลฟ์คลบั 

ร.พ. พะวอ 

6 

บจก.พิษณุโลก

อินเตอร์เวชการ 

ร.พ.รามคาํแหง 

เชียงใหม่ 

ร.พ.น่าน-ราม 



 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.พ.ขอนแก่นราม 

ร.พ.เมืองเลย-ราม 

ร.พ.รามคาํแหง ร.พ.เชียงใหม่-ราม 

ร.พ.ชยัภูมิ-ราม ร.พ. วิภาวดี 
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ร.พ.พะเยา-ราม 

ร.พ.เขลางคน์คร 

บมจ.ร.พ.รามคาํแหง ร.พ.เชียงใหม่ราม 
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ร.พ.น่าน-ราม 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บจก.ปิยะศิริ 

(ร.พ.สุขุมวทิ) 

ร.พ.รามคาํแหง 

ร.พ.สินแพทย ์
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ร.พ.รามคาํแหง บ.รังสิภัณฑ์ 
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บ.ภูมิปัญญาอนิเตอร์เนช่ันแนล 

ร.พ.เขลางคน์คร 

ร.พ.รามคาํแหง ร.พ.เชียงใหม่ราม 
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ร.พ. เมืองเลย ราม 

ร.พ.ชยัภูมิ-ราม 

ร.พ.รามคาํแหง ร.พ.ขอนแก่น ราม 
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ร.พ.น่าน - ราม 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.พ. วภิาวดี 

ร.พ. รามคาํแหง พฒัการเวชกิจ (ร.พ.วิภา-ราม)

 

บ.อินโนเวชัน่เทคโนโลยี 

ร.พ.เสรีรักษ ์

ร.พ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์ บ. ปริน้สต์ัน้ พารค์ สวีท 

ร.พ.เจา้พระยา 

ร.พ.ศุภฤกษอู่์ทอง 

ร.พ. สินแพทย ์
บ. ทิพยบดินทร 

บ.นวนครการแพทย ์

ร.พ. บางโพ 
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บจก.เลกาซ่ี กอลฟ์ (ปท) 

บ.บิวต้ี ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

บ. พัฒนาการเวชกิจ จก. 

(ร.พ.วิภา ราม) 

ร.พ. รามคาํแหง 

ร.พ.เจา้พระยา 

ร.พ. วิภาวด ี

ร.พ. สินแพทย ์

บ. กาญจนบรีุเฮลทเ์ซ็นเตอร ์

บจก.อินโนเวชั่นเทคโนโลยี 

          ร.พ.มเหสกัข ์

           ร.พ. เสรีรกัษ์ 

ร.พ. ราชธานี 

ร.พ.วิภาราม (อมตะนคร) 

บ. ส่งสมัพนัธ ์         

(ร.พ.แพทยปั์ญญา) 
ร.พ.วิภาราม-ปากเกรด็ 

ร.พ.วิภาราม-ชยัปราการ 

บ. เลกาซี่ กอลฟ์ 
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ร.พ.สินแพทย์ ร.พ.เสรีรักษ ์

 

ร.พ.วิภาวดี 

ร.พ.รามคาํแหง 

 

 

 

ร.พ.วิภา-ราม 

บมจ.เอสทีริช 

ร.พ.สุขมุวิท 

(บมจ.ปิยะศิริ) 

 

บจก.สินแพทยเ์ทพารักษ ์

 

 

 

บ.เลกาซ่ี กอลฟ์ 

บจก.กรีนวิวเทรน

น่ิงเซ็นเตอร์ 

บจก.สินแพทย ์บางนา 

 

 

 

สินแพทย ์ธนบุรี 

บ.อาร์ พลสั แอสเซท 

บ. ปฐมเวช 

 

หจก.เอส เมดิคอล 

บ.วีเอส เมดิคอล 

 

ร.พ.วิภาราม(อมตะนคร) 

 

ร.พ.สินแพทย-์ลาํลูกกา 

(ร.พ. ธญัญเวช) 

บ. เอนคอร์ (2016) 

 

 

 

บจก.สินแพทย ์นครสวรรค ์

 

 

 

ร.พ.วิภาราม ชยัปราการ 
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บจก.สินแพทย ์อุบลราชธานี 

ร.พ.สินแพทย ์สุวรรณภูมิ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.พ.ชัยภูม-ิราม ร.พ.เมืองเลย-ราม 

 

ร.พ.ขอนแก่น-ราม 

ร.พ.รามคาํแหง 

 

 

 

บ.เทพปัญญาธุรกิจ 

 

ร.พ.เชียงใหม-่ราม 

 

 บ. เอฟแอนด์เอส 79 
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บจก. เลกาซ่ีกอล์ฟ 

(ประเทศไทย) 

 

 

 

บจก. เอฟ แอนด ์เอส 79 

 

 

ร.พ. สินแพทย ์

 

 

ร.พ. รามคาํแหง 

 

ร.พ. วิภาวดี 

 

 

บจก.กซัซนั มารีน่า กอลฟ์คลบั 

 

 

ร.พ. วิภา ราม 
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ร.พ. สินแพทย ์

 

 

 

ร.พ. รามคาํแหง 

 

 

 

บจก. อาร์ พลสั แอสเซท 
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บ. รามนครา จก. 

[บ. เอนคอร์ (2016) จก.] 

ร.พ. เสรีรักษ ์

บมจ.ร.พ. รามคาํแหง 

ร.พ. สินแพทย ์19 



 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บจก. บุรีรัมยร์วมแพทย ์ บมจ. ร.พ.รามคาํแหง 20 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ.ร.พ.รามคาํแหง 

บจก.ทิพยบดินทร์ 

บมจ.ร.พ.วิภาวดี 
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ร.พ. ราชธานี ร.พ. วิภา-ราม บมจ.ร.พ. รามคาํแหง 

ร.พ. น่าน-ราม 
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ร.พ. เวยีงจันทน์-ราม ร.พ. รามคาํแหง  
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ร.พ. น่าน-ราม 

ร.พ. เชียงใหม่-ราม 

ร.พ. เขลางคน์คร 

ร.พ. เพชรรัตน์ 

(บจก.บรุณะเวช) 

 

ร.พ. พะเยา-ราม 

ร.พ. เมืองเลย-ราม 

ร.พ. ราชธานี 

ร.พ. รามคาํแหง 

ร.พ. แพร่-ราม 

24 



 

 

 25 

นิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 

 

รายช่ือบริษทั สถานท่ีตั้ง ประเภทธุรกิจ 

จาํนวนหุน้ท่ี

ออกและเรียก

ชาํระแลว้ 

(หุน้) 

จาํนวนหุน้ท่ี

บริษทัถือ 

(หุน้) 

อตัราการ

ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. บริษทัโรงพยาบาลชยัภูมิราม 

จาํกดั 

290/42 ถ.ชยัภูมิสีคิ้ว 

ต.ในเมือง อ. เมือง  

จ. ชยัภูมิ 36000 

โรงพยาบาลเอกชน 5,580,000 4,354,632 78.04 

2. บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย 

ราม จาํกดั 

546 ม. 1 ถ.มะลิวลัย ์

ต.นาอาน   อ. เมือง  

จ. เลย 42000 

โรงพยาบาลเอกชน 41,473,500 32,213,400 77.67 

3. บริษทั โรงพยาบาล

เวียงจนัทน์-ราม อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั 

(Vientiane Ram International 

Hospital) 

เวียงจนัทน์ 

ประเทศลาว 

โรงพยาบาลเอกชน 

อยูร่ะหวา่ง 

ดาํเนินการ 

1,200,000,000 

(ลา้นบาท) 

840,000,000 

(ลา้นบาท) 
70.00 

4. บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม 

จาํกดั 

2677  ถ.พฒันาการ  

แขวง / เขต  สวนหลวง 

กรุงเทพฯ 10250 

โรงพยาบาลเอกชน 

(ตั้งแต่ 15 มกราคม

2563) 

200,000,000 100,000,000 50.00 

5. บริษทั อาร์พลสั แอสเซท 

จาํกดั 

ถ. เพชรบุรี  กรุงเทพฯ  โรงพยาบาลเอกชน 

อยูร่ะหวา่ง 

ดาํเนินการ 

200,000,000 

(จาํนวนหุ้นท่ี

ออก) 

99,999,996 50.00 

6. บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่  

ราม จาํกดั 

8  ถ. บุญเรืองฤทธ์ิ 

ต.ศรีภูมิ อ. เมือง  

จ. เชียงใหม่ 

โรงพยาบาลเอกชน 40,000,000 17,156,667 42.89 

7. บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม 

จาํกดั 

660 ม.3 ต.ท่าวงัทอง 

อ. เมือง จ.พะเยา 

56000 

โรงพยาบาลเอกชน 750,000 300,000 40.00 

8. บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

18 ม.7 ถ.เลียบคลอง 

สอง แขวงสามวา- 

ตะวนัออก เขตคลอง

สามวา  กทม.10510 

สนามกอลฟ์ 130,000,000 52,000,000 40.00 



 

 

 

9. บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์

จาํกดั (โรงพยาบาลบุรีรัมย-์

ราม) 

197 ม. 2 ถ.บุรีรัมย-์ 

พุทไธสง ต. ชุมเห็ด  

อ. เมือง จ. บุรีรัมย ์

31000 

โรงพยาบาลเอกชน 8,500,000 3,067,325 36.09 

10. บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  

(โรงพยาบาลสุขมุวิท) 

316/32 ซ.สุขมุวิท   

22 ถ.สุขมุวิท  

แขวง/เขต คลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 

โรงพยาบาลเอกชน 1,760,000 602,624 34.24 

11. บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั 559/33 ม. 7 

ต.บางพลีใหญ่  

อ. บางพลี 

จ. สมุทรปราการ 

10540 

ผลิตนํ้ายาลา้งไต 

ขายเวชภณัฑ ์
168,000,000 56,000,000 33.33 

12. บริษทั โรงพยาบาล 

สินแพทย ์ จาํกดั 

9/99  ถ.รามอินทรา 

กม. 8.5    แขวง/เขต 

คนันายาว  กรุงเทพฯ  

โรงพยาบาลเอกชน 91,000,000 29,983,489 32.95 

13. บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั 170-172/1 (ชั้น 2,3) 

ถ. บริพตัร์ แขวงบา้น

บาตร เขตป้องปราบ

ศตัรูพ่าย กทม. 10100 

ขายและซ่อม

เคร่ืองมือแพทย ์
10,000 3,000 30.00 

14. บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม 

จาํกดั 

553 หมู่ 4 ต. ไชย

สถาน อ. เมืองน่าน 

จ. น่าน 

โรงพยาบาลเอกชน 

อยูร่ะหวา่ง

ดาํเนินงาน 

80,000,000 16,000,000 20.00 

15. บริษทั  รีนลั เซิร์ฟ จาํกดั 719 อาคารเคบีเอม็  

ยนิูต ดี1 ชั้น 19  

ถนนพระรามเกา้ 

แขวงบางกะปิ  

เขตหว้ยขวาง  

กรุงเทพ 10310 

ขายเคร่ืองมือแพทย ์

และเวชภณัฑ ์
3,000,000 570,000 19.00 

16. บริษทั บูรณะเวช จาํกดั  

( โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ) 

2/1 ถ.สามคัคีไทย 

ต.ในเมือง อ.เมือง     

จ.เพชรบูรณ์  67000 

โรงพยาบาลเอกชน 7,500,000 1,342,127 17.90 
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17. บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่น 

ราม จาํกดั 

193 ถ. ศรีจนัทร์ 

อ. เมือง จ. ขอนแก่น 

40000 

โรงพยาบาลเอกชน 8,000,000 1,312,200 
16.40 

 

18. บริษทั ภูมิปัญญา อินเตอร์ 

เนชัน่แนล จาํกดั  

 

50 ถ.หว้ยแกว้ 

ต.ชา้งเผือก อ. เมือง  

จ. เชียงใหม่ 50300 

สถาบนัศึกษา 6,000,000 980,000 

 

16.33 

 

19. บริษทั เอนคอร์ ( 2016 )  

จาํกดั 

119/129-132 ถ. นวมิ

นทร์ แขวงนวมินทร์

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

10240 

โรงพยาบาลเอกชน 

อยูร่ะหวา่ง

ดาํเนินการ 

5,000,000 800,000 16.00 

20. บริษทั สหแพทย ์จาํกดั 450 ซ.พระราม 2 ซอย 

50 แขวงแสมดาํ เขต

บางขนุเทียนกรุงเทพฯ 

10150 

จาํหน่ายยา 4,286,000 430,000 10.03 

 

รายการท่ี 1 ถึง 5  เป็นบริษทัยอ่ย   รายการท่ี  6  ถึง  20  เป็นบริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ผูถื้อหุน้ส่วนท่ีเหลือจาก

ท่ีโรงพยาบาลรามคาํแหงถือในบริษทัยอ่ย   และบริษทัร่วม  ไม่เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในเร่ืองผลประโยชน์ของ

โรงพยาบาล 

       (3)   ขนาดของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั  และขนาดของบริษทัอ่ืนท่ีเปรียบเทียบกบัขนาดของ 

บริษทั และตรวจสอบวา่เป็นไปตามเกณฑห์รือไม่ 

- ไม่มี - 

 

1.4   ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

- ไม่มี - 
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2.   ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

       (1)   โครงสร้างรายได ้ แยกตามสายผลิตภณัฑ ์/ กลุ่มธุรกิจ 

   โรงพยาบาลรามคาํแหง ประกอบธุรกิจหลกั  คือ  ใหบ้ริการรักษาพยาบาลในรูปแบบ 

โรงพยาบาลเอกชนและมีธุรกิจเสริม  คือ  ขายเคร่ืองมือแพทย,์  เวชภณัฑ ์ และใหบ้ริการตรวจสอบเคร่ืองมือแพทยใ์หไ้ด้

มาตรฐาน  ในปี 2562    มีรายได ้ 10.02 %  ของรายไดร้วม 

  โรงพยาบาลรามคาํแหง  มีบริษทัยอ่ย 5 แห่ง  คือ  โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม,  โรงพยาบาลเมืองเลย ราม  

และโรงพยาบาลวิภา ราม ไดเ้ปิดดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนแลว้  ส่วนบริษทั อาร์พลสั แอสเซท จาํกดั และ 

โรงพยาบาลเวียงจนัทน์ ราม   ดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 
 

  โครงสร้างรายได้ 

1. บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  -  งบการเงินรวม 

2. บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  -  งบการเงินเฉพาะ  

3. บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จาํกดั 

4. บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั 

5. บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จาํกดั 

6. บริษทั โรงพยาบาลเวียงจนัทน์ ราม อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (Vientiane Ram International Hospital  

Limited) 
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และ บริษัทย่อย 

 

 2562 2561 2560 

บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากกจิการโรงพยาบาล       

    ค่าตรวจรักษาและผา่ตดั    889,484,829.11     17.96      831,758,349.00    14.86      762,158,053.00     18.26  

    ค่ายาและเวชภณัฑ ์  1,584,502,652.23     31.99   1,555,522,179.00    27.78   1,488,081,440.00     35.66  

   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์    348,062,327.08       7.03      328,400,891.00      5.87      326,025,228.00      7.81  

   Lab และ X-Ray    368,532,220.23       7.44      351,611,806.00      6.28      329,462,640.00      7.90  

        อ่ืน ๆ    556,302,720.35     11.23      553,860,353.00      9.89      496,817,909.00     11.91  

  3,746,884,749.00     75.64   3,621,153,578.00    64.67   3,402,545,270.00     81.54  

รายได้อ่ืน ๆ             

   ดอกเบ้ียรับ      13,922,500.00       0.28        15,653,637.00      0.28         9,474,738.00      0.23  

   เงินปันผล    272,633,225.00       5.50      287,445,406.00      5.13      320,924,780.00      7.69  

   อ่ืน ๆ     920,295,743.00     18.58   1,674,819,433.00    29.91      440,052,406.00     10.55  

รวมรายได้  4,953,736,217.00   100.00   5,599,072,054.00   100.00   4,172,997,194.00   100.00  

 

ผลิตภณัฑ ์/ บริการ  โรงพยาบาลเอกชน 

ดาํเนินงานโดย   ทนัตแพทยช์าํนาญ  ชนะภยั  และกรรมการบริหาร 
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) 

 

 2562 2561 2560 

บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากกจิการโรงพยาบาล       

    ค่าตรวจรักษาและผา่ตดั     826,803,559.26     15.60  815,943,730.00 17.05 754,074,833 17.64 

    ค่ายาและเวชภณัฑ ์  1,507,661,182.12     28.45  1,493,983,724.00 31.21 1,460,846,859 34.18 

   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์     272,098,737.66       5.13  290,325,054.00 6.07 311,343,800 7.28 

   Lab และ X-Ray     330,567,640.85       6.24  331,269,215.00 6.92 319,934,253 7.49 

        อ่ืน ๆ     519,406,448.74       9.80  531,543,751.00 11.11 486,548,760 11.38 

  3,456,537,568.63     65.22  3,463,065,474.00 72.35 3,332,748,505 77.98 

รายได้อ่ืน ๆ         

   ดอกเบ้ียรับ          4,191,353.59       0.08  7,550,049.00 0.16 8,257,016 0.19 

   เงินปันผล     893,455,426.22     16.86  576,294,259.00 12.04 488,995,880 11.44 

   อ่ืน ๆ      945,631,447.25     17.84  739,603,302.00 15.45 443,804,584 10.38 

รวมรายได้  5,299,815,795.69   100.00  4,786,513,084.00 100 4,273,805,985 100 

 

ผลิตภณัฑ ์/ บริการ  โรงพยาบาลเอกชน 

ดาํเนินงานโดย   ทนัตแพทยช์าํนาญ  ชนะภยั  และกรรมการบริหาร 
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บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จํากดั 

 

 2562 2561 2560 

บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากกจิการโรงพยาบาล       

    ค่าตรวจรักษาและผา่ตดั   11,301,664.00     12.75  9,900,579.00 11.79 8,083,220.00 11.43 

    ค่ายาและเวชภณัฑ ์   35,538,248.00     40.08  32,644,279.00 38.87 27,234,581.00 38.50 

   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์   13,196,078.00     14.88  14,847,803.00 17.68 14,681,428.00 20.75 

   Lab และ X-Ray   12,244,671.00     13.81  10,560,667.00 12.57 9,528,387.00 13.46 

        อ่ืน ๆ   15,655,999.00     17.66  14,322,925.00 17.05 10,550,791.00 14.95 

   87,936,660.00     99.18  82,276,253.00 97.96 70,078,407.00 99.05 

รายได้อ่ืน ๆ         

   ดอกเบ้ียรับ           23,647.68      0.03  21,345.05 0.03 25,516.00 0.04 

   อ่ืน ๆ         706,243.00      0.80  1,694,110.11 2.02 644,287.00 0.91 

รวมรายได้   88,666,550.68   100.00  83,991,708.16 100 70,748,210.00 100 

 

 

     ผลิตภณัฑ ์/ บริการ    โรงพยาบาลเอกชน 

    ดาํเนินงานโดย    นายอิทธิศกัด์ิ   เอกศกัด์ิ   และ กรรมการบริหาร 

    บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้ 78.04 % 
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บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จํากดั 

 

 2562 2561 2560 

บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากกจิการโรงพยาบาล       

    ค่าตรวจรักษาและผา่ตดั    17,614,603.96    24.57  14,182,418.00 7.87 14,718,838.00 8.54 

    ค่ายาและเวชภณัฑ ์    75,068,224..00    19.75  67,720,194.00 37.56 59,985,041.00 34.81 

   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์    62,767,511.42    30.02  53,880,850.00 29.88 54,102,619.00 31.40 

   Lab และ X-Ray    26,763,377.40    12.80  23,113,414.00 12.82 22,969,208.00 13.33 

        อ่ืน ๆ    21,240,272.61    10.16  18,560,593.00 10.29 17,442,711.00 10.12 

  203,453,989.39    97.29  177,457,469.00 98.41 169,218,417.00 98.20 

รายได้อ่ืน ๆ         

   ดอกเบ้ียรับ      2,775,707.87      1.33  739,806.00 0.41 8,526.00 0.00 

   อ่ืน ๆ      2,885,440.47      1.38  2,119,638.00 1.18 3,093,724.00 1.80 

รวมรายได้  209,115,137.73   100.00  180,316,913.00 100 172,320,667.00 100 

 

ผลิตภณัฑ ์/ บริการ    โรงพยาบาลเอกชน 

ดาํเนินงานโดย     นายแพทยบ์ุญชยั  จิตตนาสวสัด์ิ 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้ 77.67 % 
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บริษัท อาร์พลสั แอสเซท จํากดั 

 

 

 

2562 2561 2560 

บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากกจิการโรงพยาบาล       

    ค่าตรวจรักษาและผา่ตดั           -              -              -    

    ค่ายาและเวชภณัฑ ์           -              -              -    

   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์           -              -              -    

   Lab และ X-Ray           -              -              -    

        อ่ืน ๆ           -              -              -    

                    -            -                         -            -                      -           -    

รายได้อ่ืน ๆ             

ดอกเบ้ียรับ 25,125,286.78 100.00 25,974,277.80    2.67  1,192,206.13 100.00 

 อ่ืนๆ(กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น) - - 945,052,057.13   97.33 -        -    

รวมรายได้ 25,125,286.78 100.00 971,026,334.93 100.00 1,192,206.13 100.00 

            

 

ผลิตภณัฑ ์/ บริการ    โรงพยาบาลเอกชน 

ดาํเนินงานโดย     นายแพทยไ์พบูลย ์ เอกแสงศรี 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้      50 % 
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โรงพยาบาลเวียงจันทน์ ราม (Vientiane Ram International Hospital) 

 

 2562 

บาท % 

รายได้จากกจิการโรงพยาบาล   

    ค่าตรวจรักษาและผา่ตดั   

    ค่ายาและเวชภณัฑ ์   

   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์   

   Lab และ X-Ray   

        อ่ืน ๆ   

 -  

รายได้อ่ืน ๆ   

   ดอกเบ้ียรับ    

   อ่ืน ๆ    

รวมรายได้ -  

 

ผลิตภณัฑ ์/ บริการ    โรงพยาบาลเอกชน (อยู่ระหวา่งดาํเนินการ) 

ดาํเนินงานโดย     คุณธฤต  ช่ืนอ่ิม 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้    70 % 

 

        (2)   อธิบายโดยแบ่งตามสายผลิตภณัฑ ์/ กลุ่มธุรกิจตามตารางโครงสร้างรายได ้   

                 บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  ประกอบธุรกิจหลกั คือ โรงพยาบาล 

เอกชน  มีรายไดห้ลกั คือ ค่าตรวจรักษาและผา่ตดั,  ค่ายาและเวชภณัฑ,์  ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์ Lab, X-Ray & อ่ืน ๆ 

และธุรกิจเสริม คือ  รายไดจ้ากการขายเคร่ืองมือแพทย,์  เวชภณัฑ ์และใหบ้ริการสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย ์

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ ์ หรือบริการ 

          โรงพยาบาลรามคาํแหง  ประกอบธุรกิจใหบ้ริการรักษาพยาบาลผูป่้วยท่ีป่วยดว้ยโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ ทุก

โรค (General Hospital)  โดยแบ่งเป็นผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน  เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง  มีรถพยาบาลคอยรับส่ง

ผูป่้วยตลอด 24 ชัว่โมง 
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  โรงพยาบาลรามคาํแหง  มีการใหบ้ริการรักษาพยาบาลโรคต่าง ๆ ดงัน้ี 

 โรงพยาบาลรามคาํแหงใหบ้ริการตรวจรักษาแก่ผูป่้วย โดยแบ่งเป็น 

1. ผูป่้วยนอก  มีห้องตรวจ 109 หอ้ง โดยมีศูนยแ์ละคลินิกเฉพาะโรคต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 
  ศนูยโ์รคหวัใจ 24 ชั่วโมง 

 
  ศนูยร์กัษาแผลเบาหวานที่เทา้ 

 
  ศนูยอ์มัพาตเฉียบพลนั 

 
  ศนูยโ์รคปวดหลงั ปวดคอ 

 
  คลินิกเบาหวาน 

 

 

 
 เบาหวานทาํไมตอ้งรกัษา 

 
 อาหารสาํหรบัผูป่้วยเบาหวาน 

 
 มาตรฐานในการดแูลรกัษาผูป่้วยเบาหวาน 

 
 เบาหวานอนัตรายเป็นภยัต่อหลอดเลอืดหวัใจ 

 
  คลินิกระบบทางเดินอาหาร 

  

 
 อยากรูไ้หมว่าคณุเป็นกรดไหลยอ้นหรือเปล่า 

 
 กลอ้งแคปซูลสาํรวจทางเดินอาหาร 

 
 การตรวจเชือ้ Helicobacter Pylori 

 
 เชือ้แบคทีเรีย อี.โค.ไล.โอ. 104 

 
 มะเรง็ลาํไสใ้หญ ่

 

   คลินิกโรคหวัใจ 

  

 
 บอลลนูขยายหลอดเลือดหวัใจ 

 
 ทาํไมตอ้งฟ้ืนฟหูวัใจและปอด 

 
 ภยัเงียบ..โรคหวัใจในผูป่้วยเบาหวาน 

 
 รกัษาโรคหวัใจตีบดว้ยวิธีการผ่าตดั 

 
 ฟ้ืนฟสูมรรถภาพหวัใจและปอด 

 
 การตรวจ ABI 

 
 หวัใจเตน้ผิดปกต ิ

 
 หวัใจคณุเป็นอย่างไรดว้ย CT 64 สไลซ ์

 
 รูไ้ดอ้ย่างไรเป็นโรคหวัใจรเึปลา่ 

 
 ความดนัโลหิตสงู 

 
 คลินิกโรคหวัใจ นวตักรรมใหม่ 

 

 

   คลินิกสมองและระบบประสาท  

   
 โรคสมองเสื่อม 

   
 การดแูลผูป่้วยอลัไซเมอรท์ี่บา้น 

   
 เสน้ประสาที่ 7 อกัเสบ (BELL'S PALSY) 

   คลินิกห ูคอ จมกู  

   
 แรงดนันํา้ในหผูิดปกต ิ

   
 โรคหินปนูในหชูัน้ใน 

   
 ตรวจนอนกรน 

   
 กายบริหารเพ่ือฟ้ืนฟสูมรรถภาพการทรงตวั 

   คลินิกตา  

    
 ทาํไมตอ้งตรวจจอประสาทตา 

    
 ออฟติคอล การตรวจจอประสาทตา 

 
 ตรวจจอประสาทตา 

   คลินิกเด็ก  

    
 ทาํอย่างไรเม่ือลกูเป็นสาวก่อนวยั 

      
 ภาวะตวัเตีย้ในเด็ก 

 
 คาํถามที่พบบ่อย เกี่ยวกบัโรคมือ เทา้ ปาก 

 
 โรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย 

 
 การขบัเสมหะออกจากปอดและหลอดลม 

 
 โรคภมิูแพ ้

 
 เด็กหายใจอดุตนัขณะหลบั 

 
 เด็กติดเชือ้ทางเดินปัสสาวะ 

 
 โรคหืดในเด็ก 

 
 วคัซีน..ที่พ่อแม่มกัจะลืม 

 
 เม่ือไหร.่.ตอ้งใชย้าพ่น 

 

   คลินิดทนัตกรรม 

    ทนัตกรรมจดัฟัน 

     การป้องกนัฟันผใุนเด็ก 

  คลินิกอายรุกรรม 

   ภาวะโรคโลหิตจางจากโรคไตวาย 

  คลินิกผิวหนงัและเลเซอร ์

             Cosmetic 

               การทาํ Botox 

                             การทาํ Polaris    

           ลบรอยสกัดว้ยเลเซอร ์

       Eligth ST 

    คลินิกสตูินรีเวช 

            การทาํเด็กหลอดแกว้ 

            การทาํเด็กหลอดแกว้รว่มกบัการทาํอิก๊ซ่ี 

             ภาวะกระดกูพรุน 

             เยื่อบมุดลกูเจริญผิดที ่

             อาการเลือดออกผิดปกต ิ

             อาการปวดระด ู

              การทาํสตูบิตัร สาํหรบัทารกแรกเกิด 

              อลัตรา้ซาวน ์4 มิต ิ

              วยัทอง 

    คลินิกกระดกูและขอ้ 

    ส่องกลอ้งกระดกูขอ้ไหล ่

   หมอนรองกระดกูสนัหลงัทบัเสน้ประสาท 

  หมอนรองกระดกูทบัเสน้ประสาท เทคนิคใหม่... 
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http://ram-hosp.co.th/inform_heart.html
http://ram-hosp.co.th/inform_swee.htm
http://ram-hosp.co.th/inform_stook.htm
http://ram-hosp.co.th/inform_kol.htm
http://ram-hosp.co.th/prodm.htm
http://ram-hosp.co.th/dmfood.htm
http://ram-hosp.co.th/dmstd.htm
http://ram-hosp.co.th/god_1.htm
http://ram-hosp.co.th/god_2.htm
http://ram-hosp.co.th/god_3.htm
http://ram-hosp.co.th/god_3.htm
http://ram-hosp.co.th/inform_ecoli104.htm
http://ram-hosp.co.th/inform_ecoli104.htm
http://ram-hosp.co.th/balloon_n.html
http://ram-hosp.co.th/htreh.htm
http://ram-hosp.co.th/htdm.htm
http://ram-hosp.co.th/cadsur.htm
http://ram-hosp.co.th/htlg.htm
http://ram-hosp.co.th/abi_n.html
http://ram-hosp.co.th/abi_n.html
http://ram-hosp.co.th/ct-64-slice.html
http://ram-hosp.co.th/how_heart.html
http://ram-hosp.co.th/heart_high.html
http://ram-hosp.co.th/heart.htm
http://ram-hosp.co.th/aiz.htm
http://ram-hosp.co.th/alz.htm
http://ram-hosp.co.th/alz_11.htm
http://ram-hosp.co.th/alz_11.htm
http://ram-hosp.co.th/ear.htm
http://ram-hosp.co.th/psg.htm
http://ram-hosp.co.th/kantongtor.html
http://ram-hosp.co.th/whyeye.htm
http://ram-hosp.co.th/optica.html
http://ram-hosp.co.th/eye.html
http://ram-hosp.co.th/childen-tall.htm
http://ram-hosp.co.th/hand_foot_mout.htm
http://ram-hosp.co.th/Dek_tarussemai.html
http://ram-hosp.co.th/cough.htm
http://ram-hosp.co.th/pro_alllergy.htm
http://ram-hosp.co.th/obstructive.htm
http://ram-hosp.co.th/prouti.htm
http://ram-hosp.co.th/asthpaed.htm
http://ram-hosp.co.th/vacimp.htm
http://ram-hosp.co.th/nabu.htm
http://www.ram-hosp.co.th/teeth_1.htm
http://www.ram-hosp.co.th/Dek_funfu.html
http://ram-hosp.co.th/anemiarf.htm
http://www.ram-hosp.co.th/skin/cosmetic.htm
http://www.ram-hosp.co.th/skin/botox.htm
http://www.ram-hosp.co.th/skin/botox.htm
http://www.ram-hosp.co.th/skin/polaris.htm
http://www.ram-hosp.co.th/skin/polaris.htm
http://www.ram-hosp.co.th/ivf.htm
http://ram-hosp.co.th/icsi.htm
http://ram-hosp.co.th/osteop.htm
http://ram-hosp.co.th/lead_oak.html
http://ram-hosp.co.th/sutibut.html
http://ram-hosp.co.th/Ultrasound-4D.html
http://ram-hosp.co.th/Bone-Densitomete.html
http://ram-hosp.co.th/hnp.htm
http://ram-hosp.co.th/hnpnos.htm


 
 

 

               2.   ผูป่้วยใน ประกอบดว้ย  

    หอ้งพกัผูป่้วย 

(1) หอ้งเด่ียว   -    ธรรมดา 

  -    พิเศษ 

  -    VIP 

      -    Platinum 

(2) หอ้งรวม -    2  เตียง 

     -    4  เตียง 

    หอ้งเด็กอ่อน 

    หอ้งคลอด 

    หอ้งผูป่้วยวิกฤต (ICU) 

    หอ้งผูป่้วยวิกฤต เฉพาะโรคหวัใจ (CCU) 

    หอ้งสวนหลอดเลือดหวัใจ (Cath Lab) 

    หอ้งผา่ตดั 

    หอ้งไตเทียม 

    ศูนยส่์องกลอ้งทางเดินอาหาร (GI Scope) 

 2.2   การตลาดและการแข่งขนั 

                (ก)    นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสาํคญั 

                               -   กลยทุธ์การแข่งขนั     

                     1.  โรงพยาบาลจะเนน้ในดา้นภาพพจน์การใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ครบทุกสาขาไม่เจาะจง 

สาขาดา้นใดเป็นพิเศษ  โดยทางโรงพยาบาลจะใหก้ารบริการตรวจรักษาโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา ไมใ่ช่

แพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป   และใชเ้คร่ืองมือทางการแพทยเ์ฉพาะดา้นท่ีดี   ทนัสมยั   ซ่ึงจะทาํใหก้ารรักษามี 

ประสิทธิภาพ  และถูกตอ้งแม่นยาํ 

                                   2.  โรงพยาบาลใหส่้วนลดแก่ลูกคา้ประจาํของโรงพยาบาล   ท่ีสมคัรเป็นสมาชิกของ 

โรงพยาบาลรามคาํแหง 10%  สาํหรับผูท่ี้จ่ายเงินสด และ 7.5% สาํหรับผูท่ี้จ่ายดว้ยเครดิตการ์ด    ดา้นกลุ่มลูกคา้ 

เป้าหมาย โรงพยาบาลกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คือ ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงโรงพยาบาล  บริษทัประกนั

และ บริษทัต่าง ๆ ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาล    
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ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของโรงพยาบาลเม่ือเทียบกบัคู่แข่ง  

 ข้อได้เปรียบ   

 1.  ทาํเลท่ีตั้งของโรงพยาบาล โรงพยาบาลรามคาํแหงตั้งอยูบ่นถนนรามคาํแหง  ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของ

ชุมชนยา่นผูอ้ยูอ่าศยัหนาแน่นมากท่ีสุดชุมชนหน่ึง   โดยมีสถานท่ีสาํคญั ๆ  ลอ้มรอบ  ไดแ้ก่   มหาวิทยาลยั 

รามคาํแหง, ตลาดบางกะปิ, แฟลตคลองจัน่, ชุมชนเขตลาดพร้าว,  บจก.โอสถสภาเตก็เฮงหย,ู  บจก.ไทยนํ้าทิพย,์  

หา้งสรรพสินคา้ต่าง ๆ  เช่น  เดอะมอลล ์ สาขารามคาํแหง และ บางกะปิ   ตั้งแต่ปี 2549  สนามบินสุวรรณภูมิ 

ซ่ึงอยูใ่นโซนเดียวกบัโรงพยาบาลไดเ้ปิดดาํเนินการ   ทาํใหบ้ริเวณน้ีมีชุมชนหนาแน่นมากขึ้นทุกปี 

  2.   การใหบ้ริการการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามคาํแหงจะเนน้การใหบ้ริการการรักษาเฉพาะทางท่ี 

มีคุณภาพ  กล่าวคือ  การใชแ้พทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาเท่านั้นในการรักษาคนไขจึ้งทาํใหผ้ลการรักษาพยาบาล

มีประสิทธิภาพดีกวา่การใชแ้พทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไปทาํการตรวจรักษาขั้นตน้ก่อนแลว้จึงส่งต่อแพทยเ์ฉพาะสาขา

ตรวจรักษาอีกคร้ังหน่ึง  ซ่ึงจะทาํใหค้นไขต้อ้งเสียค่าใชจ่้าย  และระยะเวลาในการรักษามากขึ้น  

 3.   ราคาอยูใ่นระดบัมาตรฐาน โรงพยาบาลมีนโยบายท่ีจะกาํหนดราคาให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ยติุธรรม และ 

เป็นไปตามมาตรฐานของตลาด  ทั้งน้ีโดยคาํนึงถึงประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณนั้นซ่ึงมีฐานะการเงินอยูใ่น 

ระดบัปานกลาง  

             4.   หอพกัพยาบาล ขณะน้ีโรงพยาบาลมีหอพกัพยาบาล 4 หลงั  คือ  

 4.1  อยูใ่นบริเวณเดียวกบัโรงพยาบาล 2 หลงั 

 4.2  อยูท่ี่รามคาํแหง ซอย 50 อยูห่่างจากโรงพยาบาลประมาณ 1 กิโลเมตร และมีรถรับส่งพยาบาล  

เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายใหแ้ก่บุคลากรของโรงพยาบาล     ทั้งน้ีเน่ืองจากในธุรกิจประกอบกิจการ 

โรงพยาบาล บุคลากรโดยเฉพาะอยา่งยิง่พยาบาลเป็นปัจจยัสาํคญัประการหน่ึง  ดงันั้นการท่ีโรงพยาบาลมีหอพกั

พยาบาลจึงเป็นการเพิ่มแรงจูงใจท่ีจะสามารถเหน่ียวร้ังบุคลากรไวไ้ดท้างหน่ึง 

 4.3  อยูท่ี่รามคาํแหง  ซอย 42  อยูห่่างจากโรงพยาบาลรามคาํแหง ประมาณ  1  กิโลเมตร  ทาง 

โรงพยาบาลไดซ้ื้อหอพกัน้ีมาเม่ือเดือนธนัวาคม 2559  ขณะน้ีมีสภาพเป็นหอพกัใหบุ้คคลทัว่ไปเช่าอยู ่ คาดวา่ใน 

อนาคตเม่ือโรงพยาบาลขยายใหญ่ขึ้น  มีบคุลากรทางการแพทยม์ากขึ้น ก็จะมาเปล่ียนสภาพจากหอพกัใหเ้ช่าเป็น 

หอพกัใหพ้นกังานแทน 

 5. ภาพพจน์ (Image) โรงพยาบาลรามคาํแหงไดเ้ปิดใหบ้ริการรักษาพยาบาลแก่บุคคลทัว่ไปตั้งแต่ วนัท่ี  

28 กุมภาพนัธ์ 2531 ขณะน้ีครบรอบ 31 ปีแลว้  จาํนวนคนไขข้องโรงพยาบาลกมี็จาํนวนมาก  การท่ีโรงพยาบาล

มีคนไขจ้าํนวนมากในแต่ละวนัก็ส่งผลใหมี้แพทยจ์าํนวนมากมาติดต่อขอทาํงานท่ีน่ี     ทาํใหท้างโรงพยาบาล 

สามารถคดัเลือกเฉพาะแพทยท่ี์มีความรู้ ความสามารถดีใหก้บัโรงพยาบาลได ้ การท่ีโรงพยาบาลมีแพทยดี์ 

พนกังานดี บริการเยีย่ม ทาํใหภ้าพพจน์ของโรงพยาบาลดีในสายตาของประชาชนท่ีมาใชบ้ริการ 

 6.   ดา้นบุคลากร  โรงพยาบาลรามคาํแหงไดเ้ปิดดาํเนินกิจการมา  31  ปีแลว้   จาํนวนคนไขข้อง 

โรงพยาบาลมีปริมาณมากพอสมควร  ทาํใหโ้รงพยาบาลรามคาํแหงเป็นโรงพยาบาลท่ีมีศกัยภาพและความมัน่คง 

สูงโรงพยาบาลหน่ึง ทาํใหมี้พนกังานจาํนวนมากมาสมคัรงานท่ีน่ี   ทางโรงพยาบาลจึงมีโอกาสคดัเลือกบุคลากร

ท่ีดีมาทาํงานใหก้บัโรงพยาบาล 
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ข้อเสียเปรียบ  

  1.  ดา้นการจราจร  เน่ืองจากชุมชนดงักล่าวเป็นชุมชนท่ีมีผูอ้าศยัหนาแน่น ดงันั้นจึงส่งผลในเร่ืองของ

การจราจรท่ีติดขดัดว้ย แต่ปัจจุบนักาํลงัสร้างรถไฟฟ้าใตดิ้นสายสีส้มยา่นรามคาํแหง  คาดวา่จะเสร็จในปี 2566

เม่ือสร้างรถไฟฟ้าเสร็จจะช่วยลดปัญหาการจราจรไดม้าก 

 -   การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย   

                        โรงพยาบาลจะขายบริการใหแ้ก่ลูกคา้ 2 ประเภท คือ  

                        1.  ลูกคา้ท่ีเดินเขา้มาในโรงพยาบาลเอง    ชาํระค่าบริการเป็นเงินสดมีประมาณ  71.67 %    ของ 

รายไดท้ั้งหมด 

                      2. ลูกคา้ท่ีเป็นบริษทั Contract โดยบริษทันั้นจะส่งพนกังานมาทาํการรักษาท่ีโรงพยาบาล แลว้

ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บชาํระจากบริษทั Contract โดยตรง มีประมาณ 28.33 %  ของรายไดท้ั้งหมด  ทาง

บริษทัมีนโยบายท่ีจะเพิ่มลูกคา้ประเภทน้ีใหม้ากขึ้นแต่ก็จะเลือกเฉพาะลูกคา้ท่ีมีคุณภาพดีเท่านั้น เพื่อป้องกนัหน้ี

สูญท่ีอาจจะเกิดขึ้นได ้  

         (ข)   ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

           ในปีท่ีผา่นมาสภาพการแข่งขนัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยจะแข่งขนัในดา้นคุณภาพ ควบคูไ่ป

กบัราคา 

            ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของโรงพยาบาลเอกชน คือ ภาพลกัษณ์ (Image) ท่ีดีท่ีจะทาํใหผู้ป่้วย

เขา้มารักษาในโรงพยาบาลเอกชน   เน่ืองจากคุณภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแต่ละโรงนั้นไม่สามารถ

เปรียบเทียบกนัไดโ้ดยตรง  ทาํใหค้วามยดืหยุน่ของอุปสงค ์ (elasticity of demand) สูง  ผูป่้วยสามารถทนต่อการ

เปล่ียนแปลงของราคาไดดี้    โดยเฉพาะโรงพยาบาลท่ีสามารถสร้างภาพลกัษณ์ไดดี้    ภาพลกัษณ์ท่ีดีของ 

อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนท่ีดีเกิดขึ้นจาก 

     1.   คุณภาพของแพทย ์ (quality of core product)  โรงพยาบาลใดสามารถคดัเลือกแพทยท่ี์มี

คุณภาพทางดา้นความรู้ความชาํนาญ และมีศิลปการรักษาพยาบาล ยอ่มทาํใหไ้ดรั้บความไวเ้น้ือเช่ือใจจากผูป่้วย 

และมีเคร่ืองมือแพทยท่ี์ทนัสมยั เหมาะสมในเวลานั้น 

                               2.   การทาํการตลาดท่ีเหมาะสม   จะทาํใหภ้าพลกัษณ์ของคุณภาพการรักษาพยาบาลใน 

สายตาของผูป่้วยสูงขึ้นและเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง  

         ในปี 2562   ทางโรงพยาบาลไดท้าํการตลาดดงัน้ี 

- ลงขอ้มูลสุขภาพ  ในหนงัสือพมิพเ์ดลินิวส์  

- ผา่นส่ือทางวิทย ุFM  92.5 Mhz.,  FM 93.5 Mhz.,  FM 95 Mhz. และ  FM 103.5 Mhz.   

- ผา่นส่ือโทรทศัน์ ช่อง 3,  33SD,  5,  7,  9  

- ป้ายโฆษณากลางแจง้   บริเวณถนนรามคาํแหง,  ถนนเสรีไทย,  ถนนพฒันาการ  และ  

ถนนมอเตอร์เวย ์

- พฒันาเวบ็ไซด ์http://www.ram-hosp.co.th 

- PR ในส่ือออนไลน์ เช่น http://www.facebook/ramhospital 
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-     ออกวารสารโรงพยาบาล  3  ฉบบั  และจดัส่งใหส้มาชิกทั้ง 3 ฉบบั 

      -     ทาํกิจกรรม ปี 2562  ดงัน้ี 

            1. โรงพยาบาลรามคาํแหง ร่วมกบัสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือ 

ประชาชนชาวไทย  ในปี  2562  รวม  4  คร้ัง  ณ. ห้องประชุมชั้น  10   โรงพยาบาลรามคาํแหง 

   -   คร้ังท่ี  1 วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2562 

   -   คร้ังท่ี  2    วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

    -   คร้ังท่ี  3 วนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  

   -   คร้ังท่ี  4 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 

            2.  มอบเงินสมทบทุนเขา้กองทุนเพื่อผูพ้ิทกัษป่์า 10 มีนาคม 2562   ผูบ้ริหารโรงพยาบาล 

รามคาํแหง   โรงพยาบาลสินแพทย ์   โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  และ  โรงพยาบาลลานนา  ร่วมมอบเงินสมทบ 

ทุนเขา้ “กองทุนเพื่อผูพ้ิทกัษป่์า”  จาํนวน 1,200,000 บาท  โดยมี  นายธญัญา  เนติธรรมกุล  อธิบดีกรมอุทยาน

แห่งชาติสัตวป่์าและพนัธุ์พชื  นายจงคลา้ย  วรพงศธร  รองอธิบดีกรมอุทยานฯ  นายกริชสยาม  คงสตรี  หวัหนา้ 

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์ เป็นตวัแทนผูรั้บมอบเม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2562  

                                     3. ออกหน่วยแพทยฉุ์กเฉิน 10 มีนาคม 2562  โรงพยาบาลรามคาํแหงออกหน่วยแพทย์

ฉุกเฉินและหน่วยปฐมพยาบาลเป็นปีท่ี 2   ในงานป่ันสองน่องท่องอุทยานแห่งชาติ   ดอยอินทนนท ์       ทั้งน้ี 

โรงพยาบาลรามคาํแหงไดจ้ดัทีมหน่วยแพทยฉุ์กเฉินและรถพยาบาลท่ีติดตั้งอุปกรณ์กูชี้พประจาํท่ีจุดเส้นทางป่ัน 

จกัรยาน มุ่งสู่ยอดดอยอินทนนท ์  เพื่อดูแลสุขภาพและอุบติัเหตุนกัป่ันกวา่ 6,000 คน  พร้อมช่วยเหลือนกัป่ันผู ้

เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีไดรั้บบาดเจ็บ หรือเกิดอุบติัเหตุใหไ้ดรั้บการรักษาอยา่งทนัท่วงที 

                        4.  หมอรามชวนฟิต 17 มีนาคม 2562    “หมอรามชวนฟิต พิชิตการว่ิง”  วนัอาทิตยท่ี์ 17 

มีนาคม 2562  ณ. ศูนยกี์ฬาทางนํ้าบึงหนองบอน  โดยภายในงานไดมี้นกัว่ิงกวา่ 1,500 คน รวมทั้งแพทยจ์าก

โรงพยาบาลต่าง ๆ และทีมแพทยจ์ากโรงพยาบาลในเครือรามคาํแหง  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายจะร่วมกบั

สาํนกังานเขตบางกะปิเพื่อใชใ้นโครงการรถเขน็เพื่อผูป่้วยสูงอาย ุ

           5.  ส่งมอบรถเขน็เพื่อผูป่้วยสูงอาย ุ 13 มิถุนายน 2562    นายแพทยสุ์ธี  ลีละเศรษฐกุล,  

ทนัตแพทยเ์จิมพล  ภูมิตระกูล  และ คุณทศัน์วรรณ  ศิริวงศ ์  กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคาํแหง  ส่งมอบ

รถเขน็  จาํนวน  50  คนั  สนบัสนุนโครงการ  “รถเข็นเพื่อผูป่้วยสูงอาย”ุ  ของสาํนกังานเขตบางกะปิ  โดยรายได ้

ท่ีนาํมาจดัซ้ือรถเขน็ในคร้ังน้ีมาจากการจดักิจกรรม  “หมอรามชวนฟิต พิชิตการว่ิง # 1”  เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 17  

มีนาคม 2562 ณ. ศนูยกี์ฬาทางนํ้าบึงหนองบอน ท่ีผา่นมา โดยมี นางชมจิตร พงษเ์สมา  ผูอ้าํนวยการเขตบางกะปิ 

มารับมอบ  ณ. หอ้งประชุมอาคาร  3  ชั้น  10  โรงพยาบาลรามคาํแหง    
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ปัจจัยภายนอกท่ีอาจมีผลต่ออุตสาหกรรม 

 1.  กฎหมาย (Legal) 

       ปัจจุบนักฎหมายประกนัสังคมไดพ้ฒันาไปอยา่งรวดเร็ว      แนวโนม้ของกฎหมายฉบบัน้ีมีแนวโนม้ 

ท่ีจะพฒันาใหผู้ป่้วยสามารถรักษาในโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีคุณภาพการรักษาพยาบาลท่ีดีขึ้นกวา่ปัจจุบนั   

เน่ืองจากแนวโนม้ท่ีสูงขึ้นของจาํนวนเงินท่ีโรงพยาบาลไดรั้บ และการมีอิสระในการเลือกโรงพยาบาลท่ีเขา้รับ

การรักษาโดยตวัผูป่้วยเองประกอบกบัอาจมีการพิจารณาใหบ้ริษทัประกนัเอกชนเขา้มาเป็นตวักลางดูแลระหวา่ง

สาํนกังานประกนัสังคมและโรงพยาบาล      การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจเป็นโอกาส    ( opportunity )    ให้ 

โรงพยาบาลเอกชนท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอยูใ่นระดบักลาง     อาจสามารถเขา้มาดูแลผูป่้วยประกนัสังคมได ้

ขณะเดียวกนัอาจเป็น "อุปสรรค"  "(Threat)" ของโรงพยาบาลท่ีมีกลุ่มผูป่้วยเป้าหมายระดบัลา่ง   เน่ืองจากการ

เขา้มาแข่งขนัแยง่ผูป่้วยประกนัสังคมของโรงพยาบาลกลุ่มผูป่้วยเป้าหมายระดบักลาง 

 2.  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย  (Economical Factor) 

      เศรษฐกิจไทย ปี 2562  มีการเติบโตประมาณ 2.6 %  ซ่ึงลดลงจาก 4.0 % ในปี 2561 สาเหตุเกิดจาก 

รัฐบาลแกปั้ญหาเศรษฐกิจไม่ได ้ มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจยงัไม่ค่อยไดผ้ล   ค่าเงินบาทแขง็   ท่องเท่ียวซบเซา 

เศรษฐกิจโลกตกตํ่า  และในปีน้ีประชาชนไดป้ระสบกบัปัญหาเศรษฐกิจ 5 อนัดบัใหญ่ ๆ มี   1.  ขา้วของแพง ค่า

ครองชีพสูง   2.  การวา่งงาน ตกงาน  เพิ่มขึ้น   3.  รายไดล้ดลง  เงินไม่พอใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั   4.  การ

ส่งออก การคา้และการลงทุน  ลดลง   5.  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศย ํ่าแย ่  ประกอบกบัปลายปี 2562  ไดเ้กิด

โรคระบาดท่ีช่ือวา่  COVID-19 (Corona Virus Disease-19)  ท่ีเมืองอู่ฮัน่ ประเทศจีน  และแพร่ขยายไปทัว่โลก 

ตน้ปี 2563  จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีจะทาํใหส้ภาวะเศรษฐกิจทัว่โลกตกตํ่าลงในปี 2563    สาํหรับธุรกิจโรงพยาบาล

ในปีน้ีไปจนถึงปีหนา้ไม่เฟ่ืองฟู และอาจเขา้สู่ภาวะถดถอย ในปี 2562 เฉพาะโรงพยาบาลรามคาํแหง มีอตัรา

เจริญเติบโตทางดา้นรายไดข้องการรักษาพยาบาล -0.19 %  ถา้พิจารณางบรวมรายไดเ้พิ่มขึ้น  3.47 %  

 สถานภาพในการแข่งขนัของบริษทั (Competitive Environment) 

 ก.   ความยากง่ายของผูท่ี้จะเขา้มาเป็นคู่แข่งรายใหม่  ( Entry Barrier )  คู่แข่งรายใหม่ท่ีจะเขา้มาใน 

อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนเกิดขึ้นไดค้่อนขา้งยากเพราะ 

                    -   อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนใชเ้งินลงทุนสูง 

                    -   ตน้ทุนของการเร่ิมผลิตสูง (start up cost) เช่น ค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรและเคร่ืองมือแพทย ์ 

                    -   การหาแพทยแ์ละชกัจูงแพทยท่ี์มีคุณภาพดีเขา้มาทาํงานในโรงพยาบาลเอกชนเปิดใหม่ทาํไดย้าก 

 ข.   สินคา้ทดแทน (Substitute Product) 

 ปัจจุบนัโรงพยาบาลของรัฐไดมี้การพฒันาตวัเองเพื่อแข่งกบัโรงพยาบาลเอกชน  เช่น  การมีคลีนิค

พิเศษ ใหบ้ริการทั้งในเวลาปกติและเวลาเยน็ของแพทยใ์นโรงพยาบาลของรัฐและโครงการบตัรทองรักษาฟรี   

 สินคา้ทดแทนอยา่งอ่ืน เช่น  ร้านขายยา,   คลินิก   อาจมีผลกบัโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายระดบักลางและระดบัล่าง อยา่งไรก็ตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคของผูป่้วยมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกหาบริการ

ดา้นสุขภาพท่ีดีขึ้นภายใตร้าคาท่ียติุธรรม 
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  ค.   อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อ (Power of Buyer) 

                     อาํนาจต่อรองผูซ้ื้อในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนนั้นเร่ิมสูงขึ้น เน่ืองจาก 

       -   จาํนวนผูป่้วยใชบ้ริการเอกชนค่อนขา้งมาก 

                    -   การเปล่ียนการรักษาไปโรงพยาบาลเอกชนอ่ืนทาํไดง้่าย และตน้ทุนไม่สูง 

                    -   ส่ือสารมวลชนและองคก์ารต่าง ๆ ของรัฐบาลและเอกชน  พยายามเพิ่มอาํนาจการต่อรองของ 

                        ผูป่้วยโดยการออกกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อเพิ่มสิทธิของผูป่้วย    

                    -   การแข่งขนัท่ีรุนแรงของอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนทาํใหผู้ป่้วยมีอาํนาจการต่อ 

     รองสูงขึ้น    ปัจจุบนัมีการแข่งขนัทางดา้นราคาพอสมควร  

  ง.   อาํนาจการต่อรองของผูข้าย (Power of Supplier) 

 อาํนาจการต่อรองของผูข้ายในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจาก 

                    -   มียาและเวชภณัฑเ์ลียนแบบมากมายทั้งในและนอกประเทศ 

                    -   โลกาภิวตัน์ (Globalization) ทาํใหก้ารสรรหายาและเวชภณัฑท่ี์มีราคาถูกจากภายใน 

     ประเทศ  ทาํไดง้่ายขึ้น 

                    -    มีการแข่งขนักนัพอสมควรในกลุ่มผูข้าย 

                   -    เป็นการยากท่ีผูข้ายจะขยายตวัเขา้สู่โรงพยาบาลเอกชน 

                จ.   คู่แข่งในอุตสาหกรรม (Competitor) 

         การกาํหนดตวัคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลนั้น พิจารณาจากประเด็นใหญ่  ๆ 2  อยา่ง คือ 

         1.   ตาํแหน่งท่ีตั้งของโรงพยาบาล 

          2.   กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของโรงพยาบาล ซ่ึงเช่ือมโยงถึงราคาสินคา้  และบริการท่ีผูป่้วยตอ้งรับ 

ภาระโดยพิจารณาจากท่ีตั้งของโรงพยาบาลท่ีใกลเ้คียงกนั กลุ่มลูกคา้เป้าหมายระดบัใกลเ้คียงกนั และลกัษณะ

ของการรักษาพยาบาลท่ีคลา้ยคลึงกนั สรุปไดว้า่โรงพยาบาลท่ีเป็นคู่แข่งของบริษทัฯ  ไดแ้ก่ โรงพยาบาลดงัต่อ 

ไปน้ี   

                       1.  โรงพยาบาลกรุงเทพ   ขนาด  550  เตียง   ตั้งอยูท่ี่ซอยศูนยวิ์จยั เป็นผูน้าํตลาด  

                       2.  โรงพยาบาลรามคาํแหง     ขนาด  486  เตียง   ตั้งอยู่ริมถนนรามคาํแหง หวัหมาก 

                3.  โรงพยาบาลพระราม 9      ขนาด  300  เตียง   ตั้งอยูท่ี่ถนนพระราม 9 

                      4.  โรงพยาบาลลาดพร้าว        ขนาด  200 เตียง    ตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าว  ช่วงซอยมหาดไทย  

                      5.  โรงพยาบาลเวชธานี           ขนาด  350  เตียง   ตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าว ใกลส่ี้แยกบางกะปิ 

                      6.  โรงพยาบาลปิยะเวท   ขนาด  350  เตียง   ตั้งอยู่ริมถนนพระราม 9 

                      7.  โรงพยาบาลสมิติเวช    ขนาด  400  เตียง   ตั้งอยู่ริมถนนศรีนครินทร์ 
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โอกาสและอุปสรรคต่อบริษัท (Opportunity and Threat)  

 โอกาส (Opportunity) 

 1.  เน่ืองจาก บริษทัฯ  ไดล้งทุนในโรงพยาบาลเอกชนกวา่ 16  แห่ง  ประกอบกบัการมีความสัมพนัธ์ท่ีดี 

กบับริษทัโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่ง  ทาํใหมี้โอกาสขยายธุรกิจเขา้ไปสู่การเป็นผูข้าย (Supplier) ทางดา้น

ยาและเวชภณัฑท์างการแพทยไ์ด ้ตั้งแต่ปลายปี 2547 บริษทัไดข้ายเวชภณัฑแ์ละอุปกรณ์ทางการแพทยบ์างอยา่ง

แลว้ และประสบผลสาํเร็จดี 

             2.   กฎหมายประกนัสังคมท่ีมีแนวโนม้ใหส้วสัดิการแก่ผูป่้วยประกนัตนดีขึ้นเน่ืองจากการเพิ่มจาํนวน 

เงินต่อหวัท่ีจ่ายใหโ้รงพยาบาล    ทาํใหบ้ริษทัฯ อาจสามารถมีฐานลูกคา้ท่ีกวา้งขึ้น 

              3. จากการท่ีมีการลงทุนต่อเน่ืองในโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง  ทาํใหไ้ดรั้บความไวว้างใจจากกลุ่ม

แพทยท่ี์มีคุณภาพ  ทาํใหก้ารเปิดโรงพยาบาลใหม่ทาํไดง้่ายขึ้น 

             4.   ปัจจุบนับริษทัไม่มีปัญหาดา้นบุคคลากร เช่น   แพทย,์   พยาบาล,  เภสัชกร,   เทคนิคการแพทย,์      

รังสีเทคนิค  บริษทัจึงไดพ้ฒันาคณุภาพของพนกังานใหดี้ขึ้นไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 อุปสรรค (Threat) 

1. อาํนาจการต่อรองของลูกคา้  (Buyer)    สูงขึ้นมากในปัจจุบนั    ความผิดพลาดในการรักษาพยาบาล 

แต่ละคร้ังมีโอกาสนาํไปสู่การทาํลายภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ  (เช่น  ขา่วการรักษาพยาบาลท่ีผิดพลาดในหนงัสือ 

พิมพ)์   ซ่ึงจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาล อาจทาํใหจ้าํนวนผูป่้วยของโรงพยาบาลลดลงได ้

2. เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีรุนแรงของคูแ่ข่งในอุตสาหกรรมจะรุนแรงขึ้นเร่ือย ๆ  การตลาด (marketing) 

จะมีความสาํคญัมากขึ้น ปัจจุบนับริษทัไดป้รับปรุงแผนการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น  การออกหนงัสือ

วารสารของโรงพยาบาลเก่ียวกบัโรคภยัไขเ้จ็บ และแนะวิธีรักษาพยาบาล    การทาํการโฆษณาในท่ีสาธารณะชน

ใหม้ากขึ้น 
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2.3   การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

         (ก)   ลกัษณะการจดัให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ ์

                 -   กาํลงัการผลิต                                   

    กาํลงัการใหบ้ริการเตม็ท่ี 2562 2561 2560 

             ผูป่้วยใน (จาํนวนเตียง) / วนั 486 486 486 

             ผูป่้วยนอก (จาํนวนคน) / วนั 2,500 2,500 2,500 

ปริมาณการใหบ้ริการจริง    

             ผูป่้วยใน / วนั 208.8 231.7 228.4 

             ผูป่้วยนอก / วนั 1,526 1,574 1,603 

อตัราการใหก้าํลงัการใหบ้ริการผูป่้วย (Occupancy rate)    

             ผูป่้วยใน  (%) 43.0 47.7 47.0 

             ผูป่้วยนอก  (%) 61.1 63.0 64.1 

อตัราการเพิ่ม (ลด) ของปริมาณการใหบ้ริการ    

             ผูป่้วยใน  (%) (9.9) 1.5 (8.9) 

             ผูป่้วยนอก  (%) (3.0) (1.7) 1.1 
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-   การจดัหาวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑเ์พื่อจาํหน่าย 

                  วตัถุดิบท่ีสาํคญัสําหรับโรงพยาบาลเอกชน  คือ 

  1.   แพทย ์

  2.  ยาและเวชภณัฑ ์

       1.  แพทย ์ ถือวา่เป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญัมากสาํหรับธุรกิจโรงพยาบาล  โรงพยาบาลรามคาํแหง

มีเฉพาะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคเท่านั้นและมีจาํนวนมากในแต่ละแผนก 

       2.  ยาและเวชภณัฑ ์ถือวา่เป็นวตัถุดิบท่ีมีความสาํคญัมากสาํหรับธุรกิจโรงพยาบาลเช่นเดียว 

กบัแพทย ์ แต่ยาและเวชภณัฑส์ามารถท่ีจะหาซ้ือไดท้ัว่ไปในทอ้งตลาด  ทั้งน้ีเน่ืองจากผูข้าย (Supplier) มีจาํนวน

มาก  มีใหเ้ลือกทั้งชนิดผลิตในประเทศและต่างประเทศ 

            -   จาํนวนผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ 

                 สาํหรับโรงพยาบาลรามคาํแหงจดัซ้ือยาและวตัถุดิบจากบริษทัท่ีจดัจาํหน่ายทัว่ ๆ ไปไม่มีการผกูขาด

ในสินคา้ดงักล่าว ผูข้ายรายใหญ่ในปัจจุบนัไดแ้ก่ 

 บริษทั ดี เค เอส เอช จาํกดั สั่งซ้ือประมาณ     24.03 % ของจาํนวนท่ีสั่งซ้ือทั้งหมด 

 บริษทั เอฟ อี ซิลลิค จาํกดั  สั่งซ้ือประมาณ    12.39  % ของจาํนวนท่ีสั่งซ้ือทั้งหมด 

 นอกจากน้ียาบางชนิดทางโรงพยาบาลยงัสามารถหาซ้ือไดจ้ากบริษทัในเครือ  คือ บริษทั สหแพทย ์

เภสัช จาํกดั ,  บริษทั รีนลัเซิร์ฟ จาํกดั   และ  บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั    ทาํใหโ้รงพยาบาลสามารถลดตน้ทุน

ขายได ้  แต่ปริมาณท่ีสั่งซ้ือไม่มากนกัประมาณ  0.30 %,  0.64 %  และ  0.34 %  ของจาํนวนท่ีสั่งซ้ือทั้งหมด  

ทั้งน้ีเพราะยาท่ีสหแพทย,์ รีนลัเซิร์ฟ และ ทิพยบดินทร์  ขายเป็นยาท่ีผลิตในประเทศไทยเท่านั้น แต่มีโรคบาง

ชนิดจาํเป็นจะตอ้งอาศยัยาท่ีผลิตจากต่างประเทศ  จึงตอ้งสั่งซ้ือจากบริษทัอ่ืน 

     ขั้นตอนและเทคโนโลยกีารผลิต 

        ส่วนใหญ่ทางโรงพยาบาลจะใชเ้คร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั       ซ่ึงจะตอ้งสั่งซ้ือจาก 

ต่างประเทศ  เช่น  ประเทศจีน,   เกาหลี,    เยอรมนั,  สหรัฐอเมริกา  ฯลฯ  ถา้เคร่ืองมือเหล่าน้ีมีปัญหาทางบริษทั

จะส่งคนมาดูแลและซ่อมแซมให ้ หรือใหบ้ริษทัท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทยเป็นผูด้าํเนินการให ้ 

                (ข)    ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากกระบวนการใหบ้ริการ 

      -   การดาํเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

            หลงัจากขั้นตอนการรักษาพยาบาลจะมีวสัดุใชแ้ลว้  เช่น  สาํลี,  ผา้ก๊อซ,  สายยาง ฯลฯ  ท่ีมีเลือด 

 นํ้าเหลือง   ของผูป่้วยติดอยู ่  ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งเก็บใส่ถุงสีแดงใหเ้รียบร้อยก่อนท่ีจะส่งต่อให้รถเก็บขยะนาํไปทิ้ง

ซ่ึงเป็นการบ่งบอกวา่เป็นของเหลือใชจ้ากโรงพยาบาลท่ีสามารถแพร่เช้ือไปสู่บคุคลภายนอกได ้     เป็นการส่ง 

สัญญาณใหบุ้คคลภายนอกรู้วา่ส่ิงท่ีอยูใ่นถุงนั้นตอ้งระมดัระวงั   นอกจากน้ีทางโรงพยาบาลยงัมีบ่อบาํบดันํ้าเสีย  

2  บ่อ  เพื่อกาํจดันํ้าเสียก่อนออกไปสู่ภายนอก 

-   ผลของการปฏิบติัจริงในช่วง  3  ปีท่ีผา่นมาเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

-   ขอ้พิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม       -ไม่มี - 

 2.4   งานท่ียงัไมส่่งมอบ เฉพาะงานโครงการหรือช้ินงานท่ีมีมูลค่าสูง และใชเ้วลาในการส่งมอบ  -ไม่มี - 
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3.   ปัจจัยความเส่ียง   (Risk Factors) 

       ปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกบัทางบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง  จาํกดั  (มหาชน)  มีดงัน้ี 

 (1)   ความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั / กลุ่มบริษทั 

        1.1   ความเส่ียงจากผลการดาํเนินงานท่ีอาจจะไม่แน่นอน  

        1.2   ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผูบ้ริหาร 

        1.3   ความเส่ียงจากการไมไ่ดรั้บเงินกูย้มืคืนจากบริษทัร่วม  

                     1.4   ความเส่ียงจากเงินลงทุนท่ีดอ้ยค่า 

                     1.5   ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้อง 

        1.6    ความเส่ียงจากการถูกควบคุมเสียงของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  จากกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่   

        1.1   ความเส่ียงจากผลดาํเนินงานท่ีอาจจะไม่แน่นอน มีสาเหตุจากปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร   

                           สาเหตุจากภายในองคก์ร  ไดแ้ก่ 

1.  การบริหารกระบวนการใหบ้ริการรักษาพยาบาล 

2.  การบริหารดา้นพฒันาบุคลากร 

3.  การบริหารการจดัการดา้นการเงินจากการใหบ้ริการรักษาพยาบาล 

                           สาเหตุจากภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ 

1.  ระดบัการแขง่ขนัในธุรกิจโรงพยาบาล 

2.  นโยบายรัฐบาล 

                     การบริหารกระบวนการให้บริการรักษาพยาบาล 

                        การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  ปัญหาความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการให้ 

บริการ หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีจะกระทบต่อการใหบ้ริการการพยาบาลผูป่้วย  ฝ่ายบริหารถือเป็นนโยบายสาํคญั 

ในการบริหารความเส่ียงในองคก์ร โดยยดึหลกัการความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นสาํคญั (patient safety) โดยเนน้ 

กระบวนการการใหบ้ริการรักษาพยาบาลผูป่้วย  เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บความปลอดภยัสูงสุด     ซ่ึงทางโรงพยาบาล 

ไดมี้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงในองคก์ร  โดยเป็นผูป้ระสานงานและติดตามปัญหาความเส่ียงต่างๆ ของ 

โรงพยาบาล    เพื่อนาํเขา้มาพฒันาแกไ้ขและป้องกนั  ซ่ึงจะดูแลครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์รในความเส่ียงประเภท 

ต่าง ๆ  อาทิเช่น   ความเส่ียงทางกายภาพ,   ความเส่ียงอนัเกิดจากกระบวนการทาํงาน,    ความปลอดภยั     และ  

อาชีวอนามยั  ดา้นสิทธิผูป่้วย  และจริยธรรมองคก์รฯลฯ  ขณะเดียวกนัฝ่ายบริหารก็จะเนน้ในเร่ืองการพฒันา 

บุคลากรใหเ้ขา้ใจ และปฏิบติัตามมาตรฐานของกระบวนการท่ีโรงพยาบาลกาํหนดนโยบายไว ้ เพือ่ใหแ้ต่ละ 

หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานงานขึ้น และมีการสอนจนเช่ียวชาญ และปฏิบติัไดอ้ยา่งดี   

  นอกจากน้ีการกาํหนดตวัช้ีวดัในแต่ละเร่ืองของความเส่ียง ก็ถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะตอ้งทาํอยา่ง 

ต่อเน่ือง เพื่อติดตามผลลพัธ์ในการติดตามความเส่ียงในแต่ละเร่ืองในแต่ละหน่วยงาน  ตั้งแต่ปี 2553  ทาง 

โรงพยาบาลไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน JCI  (Joint  Commission  International  Accreditation  Standards  for  

Hospitals)  และมีการ Reaccredit คร้ังท่ี 1 ในปี 2556, คร้ังท่ี 2 ปี 2559,  คร้ังท่ี 3 ปี 2562  และทางโรงพยาบาลได้

ถือปฏิบติัการรักษาพยาบาลผูป่้วยตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดบัสากลตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบนั 
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  เป้าหมายของระบบ JCI (Joint Commission International Accreditation Standards for 

Hospitals) 

  1.  ระบุตวัผูป่้วยอยา่งถูกตอ้ง (Identify Patients Correctly)  

  2.  เพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสาร (Improve Effective Communication)  

  3.  เพิ่มความปลอดภยัของการใชย้าท่ีตอ้งระมดัระวงั (Improve the Safety of High-Alert  

                   Medications) 

              4.  สร้างความมัน่ใจในการผา่ตดัใหถู้กตาํแหน่ง  ถูกหตัถการ  ถูกคน (Ensure Correct-Site,  

                   Correct-Procedure, Correct Patient Surgery)  

              5.  ลดความเส่ียงจากการติดเช้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการสุขภาพ (Reduce the Risk of Health Care- 

     Associated Infections) 

              6.  ลดความเส่ียงต่อการเกิดภยนัตรายของผูป่้วยจากภาวะพลดัตก (Reduce the Risk of Patient  

                   Harm  Resulting from Falls) 

  การนาํระบบ JCI เขา้มาใชใ้นโรงพยาบาล จะทาํใหผู้ป่้วยท่ีมาใชบ้ริการไดรั้บการดูแลเร่ือง

สุขภาพดีขึ้น และปลอดภยัมากขึ้น จากประสบการณ์ 9 ปีท่ีผา่นมาจะเห็นวา่ผูม้ารับการบริการมีความพึงพอใจใน

การใหบ้ริการมากขึ้น 

        การบริหารด้านพฒันาบุคลากร 

  ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล   แพทยเ์ป็นบุคลลากรท่ีสาํคญัมากท่ีมีผลกระทบต่อการ 

ดาํเนินธุรกิจ  ทางโรงพยาบาลไดพ้ยายามจดัหาแพทยท่ี์มีคุณภาพมาประจาํอยูท่ี่โรงพยาบาล  และส่งแพทยไ์ป

อบรมสัมมนาทางวิชาการท่ีมีการจดัขึ้นทั้งในและต่างประเทศอยา่งสมํ่าเสมอ  เพื่อแพทยจ์ะไดน้าํเอาวิชาความรู้

และนวตักรรมใหม่ ๆ มาใชก้บัผูป่้วย  นอกจากแพทยแ์ลว้บุคลากรดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  พยาบาล  เภสัช  กายภาพ  

รังสีเทคนิค  นกัเทคนิคการแพทย ์ บญัชี  ธุรการฯลฯ   ก็มีความสาํคญัต่อบริษทัเช่นกนั  ทางบริษทัจึงไดบ้ริหาร

และพฒันาบุคคลากร โดยมุ่งเนน้ 

1. การพฒันาสมรรถนะของแพทยแ์ละพนกังาน (High Competent Staff)  

2. ส่งเสริมใหแ้พทยแ์ละพนกังานมีผลปฏิบติังานท่ีดี (High Perform Staff) 

3. พฒันาใหมี้ความรู้มากขึ้น (Knowledge Management) 

4. ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความผูกพนัและรักองคก์ร (High Engagement)  

              นอกจากน้ีบริษทัจะเนน้ในเร่ืองความเช่ียวชาญดา้นเทคนิค (Technical Skill),     การส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ (High efficiency communication) และใหบ้ริการท่ีดีเลิศแก่ผูม้าใชบ้ริการ (Excellent Service 

Mind Behavior) บริษทัเช่ือว่ากลยทุธ์ดงักล่าวจะช่วยใหบ้คุลากรมีประสิทธิภาพ และทาํใหบ้ริษทับรรลุเป้าหมาย

ท่ีวางไวไ้ด ้   
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      การบริหารการจัดการด้านการเงิน 

  บริษทัมีนโยบายบริหารความเส่ียงดา้นการเงินจากการใหบ้ริการรักษาพยาบาลโดยเนน้ลด

ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการเรียกเกบ็คา่รักษาพยาบาลท่ีอยูใ่นระบบเครดิต (สินเช่ือ)  และระบบเงินสด 

ไม่ได ้ดงัน้ี 

    1.  ระบบสินเช่ือ มีการวางแผนและควบคุมการใหเ้ครดิตค่ารักษาพยาบาลอยา่งเคร่งครัด ก่อนท่ี

บริษทัจะกาํหนดใหลู้กคา้นั้นเป็นคู่สัญญา      บริษทัจะมีการวิเคราะห์เครดิตและฐานะการเงินของลูกคา้อยา่ง 

รอบคอบวา่เป็นลูกคา้ชั้นดี ไม่มีปัญหาดา้นการเงินจึงจะใหเ้ครดิต  หลงัจากนั้นจะมีการติดตามดูสถานะของ

คู่สัญญาเป็นระยะ ๆ วา่ ณ. เวลานั้นไม่มีปัญหาดา้นการเงินและมีการติดตาม ทวงถามหน้ีเป็นระยะ ๆ 

  2.  ระบบเงินสด  เป็นระบบท่ีผูป่้วยตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายดว้ยตนเอง  ในกรณีท่ีไม่ใช่ฉุกเฉิน  

ทางบริษทัจะประมาณค่าใชจ่้ายสาํหรับการรักษาพยาบาลทั้งหมดใหใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงและแจง้ใหผู้ป่้วย

ทราบ  เพื่อผูป่้วยจะไดท้ราบถึงงบประมาณท่ีตอ้งใชจ่้ายทั้งหมด  และตดัสินใจวา่จะทาํการรักษาหรือไม่  ใน

กรณีท่ีผูป่้วยเขา้รับการรักษาจะมีการทยอยเรียกชาํระเงินทุก 3 วนั  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผูป่้วย ไม่ตอ้งชาํระ

ทีเดียวทั้งหมด 

      นโยบายดงักล่าวจะช่วยใหบ้ริษทัลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเรียกเกบ็เงินไม่ได ้ โดย

ปกติผูป่้วยของโรงพยาบาลจะชาํระเป็นเงินสดประมาณ  71.67 % และเป็นเครดิต  28.33 %  จะเห็นวา่ผูป่้วยท่ีให้

สินเช่ือมีเพียง  28.33 %  เท่านั้น  ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเรียกเกบ็เงินไม่ได ้จึงมีไม่มาก 

                     ระดับการแข่งขันในธุรกจิโรงพยาบาล 

  การแข่งขนัในธุรกิจโรงพยาบาล จะตอ้งแข่งกนัทางดา้นคุณภาพ และระดบัราคาควบคู่กนัไป  

ถา้โรงพยาบาลสามารถรักษาระดบัคุณภาพใหดี้ มีภาพลกัษณ์ท่ีดี จะทาํใหโ้รงพยาบาลนั้นมีจุดแขง็ และสามารถ

ยนืหยดัอยูใ่นธุรกิจน้ีไดน้าน  นอกจากน้ียงัตอ้งพิจารณาถึงระดบัราคาจะตอ้งยุติธรรม ไม่สูงจนเกินไป,  สภาวะ

ของการแข่งขนั  ถา้เศรษฐกิจของประเทศไม่ดีจะมีการแข่งขนัสูง  โดยเนน้ในเร่ืองของราคา ในทางตรงกนัขา้ม

ถา้เศรษฐกิจดีจะไม่แข่งขนัดา้นราคาแต่จะแขง่ขนัดา้นคุณภาพและบริการ   ในปี 2562  ระดบัของการแข่งขนัใน

ธุรกิจโรงพยาบาลอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทางดา้นโรงพยาบาลรามคาํแหงไดเ้นน้ในเร่ืองคุณภาพดีและราคา

ยติุธรรมมาเป็นระยะเวลานานแลว้  ทางโรงพยาบาลจึงคาดวา่ความเส่ียงท่ีจะเกิดกบับริษทัคงจะมีนอ้ยมาก 

         นโยบายของรัฐบาล 

  ปัจจุบนันโยบายของรัฐบาล คือ ใหบ้ริการรักษาฟรีสาํหรับผูมี้บตัรทอง  นโยบายน้ีปรับปรุงมา

จากนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค  ในอดีตทางโรงพยาบาลไม่ไดรั้บผลกระทบจากนโยบายน้ี  ในอนาคตก็คาด

วา่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากนโยบายรักษาฟรีเช่นกนั 
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            1.2   ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหาร 

      ผูบ้ริหารของโรงพยาบาลในปัจจุบนัเป็นผูท่ี้มีทศันวิสัยท่ีกวา้งไกล      ไดพ้ยายามทาํใหโ้รงพยาบาล 

เป็นโรงพยาบาลท่ีทนัสมยัมีคุณภาพและรักษาเสถียรภาพทางดา้นการเงินไวอ้ยา่งมัน่คง จะเห็นไดจ้ากการท่ี

ผูบ้ริหารสามารถนาํโรงพยาบาลผา่นพน้ช่วงวิกฤตการณ์มาได ้และมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 

ผูบ้ริหารชุดน้ีไดต้ระหนกัดีวา่การใหบ้ริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนจะช่วยแบ่งเบาภาระจากภาค 

รัฐ   ทางโรงพยาบาลจึงไดว้างนโยบายกาํหนดราคาขายท่ียติุธรรมต่อผูม้าใชบ้ริการ และมีคุณภาพของการรักษา

ท่ีดี    ดงันั้นในอนาคตถา้มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารใหม่ก็อาจจะทาํใหมี้ปัจจยัเส่ียงต่อผลการดาํเนินงานได ้

             1.3  ความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บเงินกูย้มืคืนจากบริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

      ณ. 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัฯ ยงัคงมียอดเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม 1 แห่ง   คือ 

      บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จาํกดั เป็นหน้ีคา้งชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

               เงินตน้              ดอกเบ้ีย  

ยอดยกมา 1 ม.ค. 2562 เป็นหน้ีคา้งชาํระ 45,000,000 480,000 บาท 

ระหวา่งปี 2562 ดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้น  3,600,000 บาท 

ระหวา่งปี 2562 ชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย                  - (3,600,000) บาท 

ยอดคงเหลือ ณ. 31 ธ.ค. 2562 เป็นหน้ีคา้งชาํระ 45,000,000       480,000 บาท 

          1.4  ความเส่ียงจากเงินลงทุนท่ีดอ้ยค่า 

      ผูบ้ริหารมีนโยบายท่ีจะลงทุนในบริษทัต่าง ๆ เพื่อหวงัผลตอบแทนกลบัมาในรูปเงินปันผล  แต่การ

ลงทุนในบางกิจการก็ไม่ประสบความสาํเร็จ ทาํใหบ้ริษทัตอ้งตดับญัชีดอ้ยค่าของเงินลงทุนบางรายการ เน่ืองจาก

ผลประกอบการในปี 2562 ประสบผลขาดทุน  ในปี 2562  มีการตดับญัชีดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงัน้ี 

      1.  เงินลงทุนในโรงพยาบาลชยัภูมิ ราม  มีการตดับญัชีดอ้ยค่า จาํนวน 9 ลา้นบาท     เน่ืองจาก

โรงพยาบาลรามคาํแหงถือหุ้นในโรงพยาบาลชยัภูมิ 78.04 %  จึงเป็นผูหุ้น้รายใหญ่  ถา้โรงพยาบาลรามคาํแหง

ไม่ลงทุนต่อไป โรงพยาบาลชยัภูมิก็อาจจะตอ้งหยดุกิจการ  ทางโรงพยาบาลรามคาํแหงยงัคาดหวงัวา่ในอนาคต 

โรงพยาบาลชยัภูมิน่าจะมีผลประกอบการท่ีดี     และมีกาํไรพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลกลบัมาใหโ้รงพยาบาล 

รามคาํแหงได ้

      2.  เงินลงทุนในบริษทั อาร์พลสั แอสเซท จาํกดั  ในปี 2562  มีการตดับญัชีดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

จาํนวน 84 ลา้นบาท  เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการขาดทุน  

       3.   เงินลงทุนใน บริษทั เลกาซ่ี กอลป์ (ประเทศไทย) จาํกดั ในปี 2562 มีการตดับญัชีดอ้ยค่า จาํนวน   

34 ลา้นบาท 
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1.5 ความเส่ียงของหุน้จากการถูกฟ้องร้อง  

       ณ.   31  ธนัวาคม  2562   ผูป่้วยบางรายท่ีมาทาํการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาล  และไม ่

พอใจผลของการรักษา   อาจเน่ืองจากมีการส่ือสารท่ีคลาดเคล่ือนไม่เขา้ใจกนั  จึงทาํใหเ้กิดการฟ้องร้องและยงั

อยูใ่นขึ้นตอนของศาลอยู ่5 คดี    คดีท่ี 1  อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา,   คดีท่ี 2  อยูร่ะหวา่งการพิจารณา

ชองศาลฎีกาวา่จะรับฎีกาของโจทกห์รือไม,่    คดีท่ี 3  อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกาจะรับฏีกาของโจทก์

หรือไม,่    คดีท่ี 4  อยูร่ะหวา่งศาลนดัฟังคาํพิพากษา,   คดีท่ี  5  เกิดขึ้นในปี 2562 คดีอยูร่ะหวา่งศาลนดัสืบพยาน

โจทก ์  และ คดีสุดทา้ย  ตั้งแต่ปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัค่านายหนา้ในการติดต่อเช่าท่ีดิน

ของบริษทัยอ่ย   โดยมีทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องจาํนวน 53.14 ลา้นบาท   ศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษาใหย้กฟ้อง  และ

ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ บริษทัคาดวา่มูลค่าของความเสียหายทั้งหมดมีไม่มาก  เม่ือเทียบ

กบัรายไดข้องสินทรัพยร์วมของบริษทั 

1.6 ความเส่ียงจากการถูกควบคุมเสียงของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จากกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ 

บริษทัไม่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีถือหุน้ถึง 25 %  ปัจจุบนับริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ 2 รายท่ี ถือ 

หุน้ตั้งแต่ 20 % ดงัน้ี  

1. บริษทั เอฟ แอนด ์เอส 79 จาํกดั ถือหุน้ 22.95 % 

2. CYPRESS CONSOLIDATED HEALTH CARE PTE.LTD. ,, 20.00 % 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่อาจจะใชสิ้ทธ์ิคดัคา้น หรือไม่อนุมติัการลงมติในท่ีประชุม    ในเร่ืองท่ีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง กาํหนดใหต้อ้งนบัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูมี้สิทธ์ิออกเสียงทั้งหมด 

                   ความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั   ผูบ้ริหารรู้ถึงปัญหาท่ีจะก่อใหเ้กิดขึ้นเป็นอยา่งดี  จึงได้

บริหารงานดว้ยความระมดัระวงั   ไม่ใหเ้กิดปัญหาเร่ืองภาพพจน์ของโรงพยาบาล  ซ่ึงเป็นส่วนท่ีสาํคญัมาก

สาํหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน   ผูบ้ริหารตอ้งสามารถรักษาช่ือเสียงและคุณภาพของโรงพยาบาลใหดี้   จึงจะ

ไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ   ปัจจุบนับริษทัก็สามารถรักษาช่ือเสียงและคุณภาพของการรักษาพยาบาลไว้

ไดดี้ ในเร่ืองของคุณภาพ บริษทั ก็เลือกท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐาน JCI ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลสาํหรับโรงพยาบาล         

           (2)   ความเส่ียงต่อการลงทุนของผูถื้อหลกัทรัพย ์

                   -   บริษทัไม่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่  ท่ีถือหุน้ตั้งแต่ 75 %   ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

บริษทั   จึงไมมี่ผูถื้อหุ้นใหญ่รายใดมีอาํนาจในการควบคุมบริษทั และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษทั 

        -    ความเส่ียงจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูบ้ริหารมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เน่ืองจากมีกิจการท่ี  

แข่งขนักบับริษทั    (ไม่มี)   
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 4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

     4.1   ทรัพยสิ์นถาวรหลกั 

             บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  มีทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 -  ท่ีดินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานปัจจุบนั   มี  36  ไร่  3  งาน  83 ตารางวา     ตั้งอยูท่ี่  436   ถนนรามคาํแหง  

แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร และบริเวณใกลเ้คียง,  ท่ีดินส่วนท่ีใหเ้ช่าตั้งอยูถ่นนสุขาภิบาล 3  

มี 14 ไร่  2 งาน  20.7  ตารางวา  ณ. 31 ธนัวาคม 2562  มีราคาทุน 799,498,684 บาท  และมีส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

5,760,650 บาท 

      ท่ีดินส่วนท่ียงัไม่ไดด้าํเนินงาน  มี 6 ไร่  1 งาน 2 ตารางวา  ณ. 31 ธนัวาคม 2562 มีราคาทุน 

36,649,735 บาท 

 -   อาคารและส่ิงปลูกสร้าง บริษทัมีอาคารรวม 8 หลงั ดงัน้ี 

                  เป็นอาคารสาํหรับรักษาผูป่้วย 3 หลงั   หลงัท่ี 1  มีเน้ือท่ีใชส้อยประมาณ  9,700 ตารางเมตร, หลงัท่ี 2  

มีเน้ือท่ี 18,900 ตารางเมตร  และหลงัท่ี 3  มีเน้ือท่ี 22,000 ตารางเมตร 

      เป็นหอพกัพยาบาล 4 หลงั   มีเน้ือท่ี  4,700,     1,945,      2,400  และ  5,000 ตารางเมตร     

                      เป็นสาํนกังานธุรการและอ่ืน ๆ 1 หลงั    มีเน้ือท่ี 2,400 ตารางเมตร 

        ณ. 31 ธนัวาคม 2562 อาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีกล่าวขา้งตน้มีมูลค่า 1,333,161,097 บาท และมีค่า

เส่ือมราคาสะสมอาคาร 962,811,623 บาท ดงันั้นมูลค่าสุทธิของอาคารและส่ิงปลูกสร้างเท่ากบั 370,349,474 บาท 

      ณ. 31 ธนัวาคม  2562  บริษทัมีงานระหวา่งก่อสร้างอาคาร มีมูลค่า 107,638,414 บาท 

               -     เคร่ืองใชท้างการแพทย ์           

                      ณ.  31 ธนัวาคม  2562   บริษทัมีเคร่ืองใชท้างการแพทยท่ี์ใชอ้ยูใ่นโรงพยาบาล มีมูลค่า  1,441,139,039 

บาท    และมีค่าเส่ือมราคาสะสม  1,326,426,604  บาท      ดงันั้น  มูลค่าสุทธิของเคร่ืองใชท้างการแพทยเ์ท่ากบั 

114,712,435 บาท   

                       ณ.  31 ธนัวาคม 2562  บริษทัมีเคร่ืองใชท้างการแพทยท่ี์ใชอ้ยูใ่นแผนก M.I.CAL  (แผนกตรวจสอบ

เคร่ืองมือและขายเคร่ืองมือแพทย ์ & เวชภณัฑ)์ มีมูลค่า 65,140,140 บาท และมีค่าเส่ือมราคาสะสม 64,160,698 

บาท    ดงันั้นมูลค่าสุทธิของเคร่ืองใชท้างการแพทยแ์ผนก M.I.CAL เท่ากบั  979,442 บาท 

                       บริษทัไม่มีเคร่ืองมือแพทยช้ิ์นใดมีมูลค่าตามบญัชี มากกวา่ 10%  ของสินทรัพยร์วมของปี 2562 

                       -   เคร่ืองใชส้าํนกังาน 

                           ณ. 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัมีเคร่ืองใชส้าํนกังาน มีมูลค่า 247,577,494 บาท และมีค่าเส่ือมราคา

สะสม  219,880,089  บาท    ดงันั้น มูลค่าสุทธิของเคร่ืองใชส้าํนกังานเท่ากบั  27,697,405 บาท 

                       -   เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 

                            ณ.  31 ธนัวาคม 2562  บริษทัมีเคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง มูลค่า 118,297,228 บาท และมีค่าเส่ือม

ราคาสะสม  114,713,075 บาท  ดงันั้น มูลค่าสุทธิของเคร่ืองตกแต่ง & ติดตั้ง เท่ากบั  3,584,153 บาท 
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                       -   เคร่ืองใชท้ัว่ไป 

                            ณ.  31 ธนัวาคม 2562  บริษทัมีเคร่ืองใชท้ัว่ไป มูลค่า 97,464,004 บาท และมีค่าเส่ือมราคาสะสม 

89,554,228  บาท  ดงันั้น มูลค่าสุทธิเท่ากบั  7,909,776  บาท 

                       -   ยานพาหนะ 

                            ณ. 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัมียานพาหนะ มูลค่า 127,475,126 บาท และมีค่าเส่ือมราคมสะสม  

107,219,092  บาท   ดงันั้น มูลค่าสุทธิเท่ากบั  20,256,034  บาท 

          บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ คือ โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ ณ. 31 ธนัวาคม 2562 มีมูลค่า  46,622,517 บาท  ไดต้ดัจ่ายไปแลว้ 31,042,285 บาท  คงเหลือ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่ายสุทธิ  15,580,232  บาท 

            บริษทัยอ่ย – โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม   มีทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ ณ. 31 ธนัวาคม 

2562  ดงัน้ี 

                            ท่ีดิน  มีมูลค่า  14,400,000 บาท 

                            อาคารและส่ิงปลูกสร้าง มีมูลค่า 265,619,494 บาท  ค่าเส่ือมราคาสะสม  40,542,744  บาท  ดงันั้น

มูลค่าสุทธิเท่ากบั  225,076,750  บาท 

                            เคร่ืองใชท้างการแพทย ์ มีมูลค่า  80,943,576 บาท  ค่าเส่ือมราคาสะสม  65,349,814  บาท  ดงันั้น 

มูลค่าสุทธิเท่ากบั   15,593,762 บาท  

            เคร่ืองใชส้าํนกังาน มีมูลค่า 8,618,583 บาท  ค่าเส่ือมราคาสะสม  6,256,633 บาท  ดงันั้น มูลค่าสุทธิ

เท่ากบั  2,361,950 บาท 

            เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  มีมูลค่า 7,907,988 บาท  ค่าเส่ือมราคาสะสม  6,349,322  บาท  ดงันั้น 

มูลค่าสุทธิเท่ากบั  1,558,666  บาท 

                            เคร่ืองใชท้ัว่ไป  มีมูลค่า 10,531,507 บาท  ค่าเส่ือมราคาสะสม 8,057,932 บาท  ดงันั้นมูลค่าสุทธิ 

เท่ากบั  2,473,575 บาท 

                            ยานพาหนะ  มีมูลค่า 3,893,461 บาท ค่าเส่ือมราคาสะสม 3,761,565 บาท  ดงันั้น มูลค่าสุทธิเท่ากบั  

131,896 บาท   

           บริษทัยอ่ย – โรงพยาบาลเมืองเลย ราม   มีทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบกิจการ  ณ.  31 

ธนัวาคม 2562  ดงัน้ี 

           ท่ีดิน  มีมูลค่า  16,411,268  บาท 

           อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  มีมูลค่า 182,976,220 บาท  ค่าเส่ือราคาสะสม 76,423,278 บาท  ดงันั้น

มูลค่าสุทธิเท่ากบั  106,552,942  บาท 

          เคร่ืองใชท้างการแพทย ์  มีมูลค่า  68,381,331  บาท   ค่าเส่ือมราคาสะสม  78,062,064 บาท  ดงันั้น 

มูลค่าสุทธิเท่ากบั  9,680,733 บาท 
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         เคร่ืองใชส้าํนกังาน  มีมูลค่า 8,474,203 บาท    ค่าเส่ือมราคา 7,586,785  บาท  ดงันั้น มูลค่าสุทธิ

เท่ากบั 887,418 บาท 

        เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง มีมูลค่า  17,736,452  บาท  ค่าเส่ือมราคาสะสม  17,547,535  บาท  ดงันั้น 

มูลค่าสุทธิเท่ากบั  188,917 บาท 

        เคร่ืองใชท้ัว่ไป มีมูลค่า  7,815,480  บาท  ค่าเส่ือมราคาสะสม 6,796,605 บาท  ดงันั้น มูลค่าสุทธิ

เท่ากบั  1,018,875  บาท 

       ยานพาหนะ มีมูลค่า  4,899,300  บาท   ค่าเส่ือมราคาสะสม  2,364,498  บาท  ดงันั้น มูลค่าสุทธิ เท่ากบั 

2,534,802  บาท   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ภาระผกูพนัของทรัพยสิ์น 
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      บริษทัฯ มีภาระผกูพนัของทรัพยสิ์นดงัน้ี 

สินทรัพย ์ สถาบนัการเงิน 
วงเงินกู ้

(ลา้นบาท) 

ยอดเงินตน้คา้งชาํระ 

ณ. 31 ธ.ค.2562 

(ลา้นบาท) 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างหลงัท่ี 1,2  และ 

โฉนดท่ีดิน 4 ไร่  1 งาน  80 ตารางวา 

ธนาคารกรุงไทย  จาํกดั 

(มหาชน) 
830 800 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างหลงัท่ี 3 บางส่วน 

และโฉนดท่ีดิน 4 ไร่   1 งาน   30 ตารางวา 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 

(มหาชน) 
470 450 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างหลงัท่ี 5 และโฉนด 

ท่ีดิน 5 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา 

หุ้นธนาคารเกียรตินาคิน 7.26 ลา้นหุ้น 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) 
155 120 

โฉนดท่ีดิน 1 งาน 40 ตารางวา 

หุ้นโรงพยาบาลวิภาวดี 510.96 ลา้นหุ้น 

หุ้นธนาคารเกียรตินาคิน 12 ลา้นหุ้น 

ธนาคารธนชาต จาํกดั  

(มหาชน) 
900 870 

หุ้น โรงพยาบาล วิภาวดี 318 ลา้นหุ้น 

 

ธนาคาร ไอซีบีซี จาํกดั 

(มหาชน) 
300 280 

หุ้นบริษทั ธนบรีุ เฮลทแ์คร์ 11 ลา้นหุน้ ธนาคาร ซีไอเอม็บี 400 400 

          4.2    นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

                   บริษทัฯ มีนโยบายลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  ท่ีอยูใ่นธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดย 

          พิจารณาวา่  บริษทันั้นมีแนวโนม้วา่จะมีผลประกอบการท่ีดีในอนาคต  โดยหวงัผลตอบแทนกลบัคืนมา  

          ในรูปเงินปันผล  บริษทัฯ มีแนวโนม้ลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ท่ีใหผ้ลตอบแทนถวัเฉล่ียในรูปเงินปัน 

          ผลมากกวา่อตัราดอกเบ้ียในตลาด 

        ในปี 2562  บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย  ดงัน้ี 

1)    บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จาํกดั  ในปี 2562 มีการชาํระค่าหุน้ 10 ลา้นบาท สัดส่วนการ

ลงทุนเทา่กบั 78.04 % 

2)    บริษทั โรงพยาบาลเวียงจนัทน์ ราม อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ในปี 2562 มีการลงทุน จาํนวน  

70  ลา้นบาท  สดัส่วนการลงทุนเท่ากบั 70 % 

                    ในปี 2562 บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในบริษทัร่วม  ดงัน้ี  

 1)    บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  ในปี 2562 ไดล้งทุนเพิ่ม  237.23 ลา้นบาท สดัส่วนการลงทุน  เท่ากบั     

                 32.95 % 

 2)    บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทุนเพิ่ม 51.20 ลา้นบาท  สัดส่วนการลงทุน  

        เพิ่มจาก 7.06 %  เป็น 7.29 % 

3)    บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์ จาํกดั ไดล้งทุนเพิ่ม 4.19 ลา้นบาท  สัดส่วนการลงทุนเพิ่มจาก      

34.85 %  เป็น  36.09 %    
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4)    บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน)  มีการลงทุนคร้ังแรก 283.20 ลา้นบาท  สัดส่วน 

การลงทุนเท่ากบั 4 %  

5)    บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั มีการลงทุนคร้ังแรก 20 ลา้นบาท และจะมีการชาํระส่วน

ท่ีเหลือในปีถดัไป  สัดส่วนการลงทุนเท่ากบั 20 %  

          4.3   ราคาประเมินทรัพยสิ์น   หากมีการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือมีการตีราคาทรัพยสิ์นใหม่ 

-  ไม่มี  - 
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5.   ข้อพพิาททางกฎหมาย 

                    บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมีจาํนวนสูงกวา่

ร้อยละ   5  ของส่วนของผูถื้อหุน้  ณ. วนัส้ินปีบญัชี  31 ธนัวาคม 2562 
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6.   ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 

         6.1   ขอ้มูลทัว่ไป 

   ช่ือ     : บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

   ประกอบธุรกิจหลกัประเภท  : โรงพยาบาลเอกชน   ภายใตช่ื้อ 

       โรงพยาบาลรามคาํแหง 

   เลขทะเบียนบริษทั   : บมจ. 78  

                ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 436  ถนนรามคาํแหง  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ 

       กรุงเทพมหานคร 10240 

   โทรศพัท ์    : 02-7439999,  02-3740200-16 

      02-7322000,  02-7320478-87 

   โทรสาร    : 02-3740804 

   Home Page    : www.ram-hosp.co.th 

   E-mail    :  ramhospital@hotmail.com 

    ทุนจดทะเบียน    : มูลค่า 150 ลา้นบาท โดยเป็นทุนท่ีออกและเรียก 

                                                                                               ชาํระแลว้ 120 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน  

       240 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท 

    ขอ้มูลท่ีอา้งอ่ืน 

    นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

       ชั้น 4  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

       62 ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 

       โทรศพัท ์: 02-2292800, 02-6545599 

       โทรสาร : 02-3591259 

    ผูส้อบบญัชี    :  นางสาวโสรยา  ตินตะสุวรรณ์   

       ทะเบียนเลขท่ี 8658 

       บริษทั ธรรมนิติ จาํกดั 

       267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1  แขวงบางซ่ือ 

       เขตบางซ่ือ 10800 

       โทรศพัท ์:  02-5878080 

       โทรสาร   :  02-5860301 

         6.2   ขอ้มูลสาํคญัอ่ืน  ท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 

 

-  ไม่มี  - 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 7.1   จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 

         (1)  บริษทัมีทุนจดทะเบียน 150 ลา้นบาท เรียกชาํระแลว้ 120 ลา้นบาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั 240  

                            ลา้นหุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท  จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยช่ื์อ “RAM” (บริษทัไดมี้การ 

                            เปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้นจาก 12 ลา้นหุ้น เป็น 240 ลา้นหุน้ และเปล่ียนแปลงราคา Par จากหุ้น               

                            ละ 10 บาท  เป็น 0.50 บาท   เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562) 

         (2)   บริษทัไม่มีหุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธ์ิและเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั 

7.2 ผูถื้อหุน้ 

(1) รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

    กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก  ณ.  29 พฤศจิกายน 2562  มีดงัน้ี  

ลาํดับท่ี ผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น 
%ของจํานวน

หุ้นท้ังหมด 

1. บริษทั เอฟแอนดเ์อส 79 จาํกดั 55,002,095 22.92 

2. CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE 

PTE.LTD. 

48,000,000 20.00 

3. บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั 17,246,000 7.19 

4. บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 16,946,069 7.06 

5. บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) 11,713,736 4.88 

6. กลุ่มกาญจนพทัิกษ์ 10,095,220 4.21 

 ประกอบดว้ย   นพ. เอ้ือชาติ        กาญจนพิทกัษ ์ 2,267,000 0.94 

                         นายฤชิษฐ์            กาญจนพิทกัษ ์ 3,614,500 1.51 

                         น.ส.ฤกขจี           กาญจนพทิกัษ ์ 4,213,720 1.76 

7. กลุ่มชนะภัย 7,157,700 2.98 

 ประกอบดว้ย   ทพ. ชาํนาญ        ชนะภยั 2,549,980 1.06 

                         นางจินนภา         ชนะภยั (คู่สมรส) 157,720 0.07 

                         น.ส. ดาราพราว  ชนะภยั 2,000,000 0.83 

                         ทพ. ฐิติ               ชนะภยั 2,450,000 1.02 

8. กลุ่มสมบูรณสิน 6,966,040 2.90 

 ประกอบดว้ย   นพ. รัชช             สมบูรณสิน 300,000 0.12 

                             นพ. พิชญ            สมบูรณสิน  6,666,040 2.78 
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9. กลุ่มศิริวงศ์ 6,284,040 2.62 

 ประกอบดว้ย    นางอญัชนา         ศิริวงศ ์ 2,284,040 0.95 

                          น.ส. ทศัน์วรรณ  ศิริวงศ ์ 2,000,000 0.83 

                          นายสันติ             ศิริวงศ ์ 2,000,000 0.83 

10. นพ. ศิริพงศ ์     เหลืองวารินกุล 5,699,440 2.37 

 

บริษทั เอฟ แอนด ์ เอส 79 จาํกดั  ถือหุ้นในบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  จาํนวน 

55,002,095 หุน้  คิดเป็น 22.92 %  บริษทัน้ีประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  เฉพาะโรค ตา หู คอ จมูก ในนาม 

โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก  ตั้งอยูท่ี่ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ  มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก  ณ. 31 

ธนัวาคม  2562  ดงัน้ี 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 อนัดับแรกของบริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จํากดั  ปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 -     กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการ    หรือการของ                  

                     บริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั (เช่น มีการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการท่ีมี อาํนาจจดัการ)      

                      - ไม่มี - 

   (2) ในกรณีท่ีบริษทัมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (holding company)  ใหแ้สดง

ขอ้มูลผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อยท่ีเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั 

      - ไม่มี - 

ลาํดับท่ี ผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น % ของจํานวนหุ้นท้ังหมด 

1 น.ส. ชุติมา              องัอติชาติ 36,840 7.31 

2 กลุ่มโชติบุตร   

ประกอบดว้ย   นพ. ศุภชยั         โชติบุตร 

                        น.ส. กรรณิการ์  โชติบุตร 

                        น.ส. ศศทร         โชติบุตร 

35,948 

4,588 

15,680 

15,680 

7.13 

0.91 

3.11 

3.11 

3 กลุ่มหล่อเทียนทอง 

ประกอบดว้ย   นพ.เทียม            หล่อเทียนทอง 

                        นายกุลศกัด์ิ         หล่อเทียนทอง 

                        นายเกียรติศกัด์ิ    หล่อเทียนทอง 

35,080 

13,080 

12,000 

10,000 

6.96 

2.60 

2.38 

1.98 

4 กลุ่มกาญจนพทัิกษ์ 

ประกอบดว้ย   น.ส. ฤกขจี     กาญจนพิทกัษ ์

                        นพ. เอ้ือชาติ   กาญจนพิทกัษ ์

30,580 

30,000 

580 

6.07 

5.95 

0.12 

5 พญ.สกาวรัตน์    คุณาวิศรุต 27,308 5.42 

6 นพ.วิโรจน์         องคอ์นนัตค์ุณ 21,801 4.33 

7 กลุ่มโรจนาภรณ์ 

ประกอบดว้ย    นพ.สมบูรณ์  โรจนาภรณ์ 

                         พญ.กลัยาณี   โรจนาภรณ์ 

21,648 

12,120 

9,528 

4.30 

2.41 

1.89 

8 นพ.ยศอนนัต ์   ยศไพบูลย ์ 20,000 3.97 

9 นพ.พรชยั         อรพินท ์ 14,958 2.97 

10 กลุ่มชนะภัย 13,678 2.71 

 ประกอบดว้ย    ทพ. ชาํนาญ   ชนะภยั 13,640 2.70 

                          ทพ.  ฐิติ         ชนะภยั        38 0.01 
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   (3)  ขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุ้นรายใหญ่  (shareholding’ agreement) 

         - ไม่มี - 

 7.3   การออกหลกัทรัพยอ่ื์น 

         บริษทัไม่มีการออกหลกัทรัพยอ่ื์น  เช่น   หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ,   หลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 

 7.4   นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

                      หากไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใด      คณะกรรมการของบริษทัมีนโยบายเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ 

บริษทัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกปี    ในปี 2562  บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของ

บริษทัฯ จากเดิมจ่ายเงินปันผลไมเ่กินร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิเฉพาะบริษทั เป็น “ จ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อย

ละ 20 ของกาํไรสุทธิเฉพาะบริษทั ”    

        ในปี  2562 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลรวม 1,152 ลา้นบาท  โดยแบง่จ่าย 4 คร้ัง ดงัน้ี 

จ่ายคร้ังท่ี 1 20  มีนาคม 2562 ไดจ่้ายเงินปันผล หุน้ละ  30  บาท  (จาํนวนหุน้   12 ลา้นหุน้) 

       ,,       2 24 พฤษภาคม 2562 ,,     ,,      30    ,,           (       ,,   12     ,,       ) 

       ,,       3   6 กนัยายน 2562 ,,     ,,   0.90    ,,  (       ,, 240     ,,       ) 

       ,,       4 13 ธนัวาคม 2562 ,,     ,,   0.90    ,,  (       ,, 240     ,,       ) 

        สาํหรับบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จาํกดั และโรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั  

มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ เฉพาะบริษทัหลงัจากชาํระภาษแีลว้ ในปี 2562 บริษทั

ยอ่ยยงัมีผลขาดทุนจึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลมายงับริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

 

ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 

 2557 2558 2559 2560 2561 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ 79.80 84.86 94.83 110.62 158.02 

เงินปันผลต่อหุ้น 12 12 14 16 16 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 15.04 14.14 14.76 14.46 10.13 
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8.   โครงสร้างการจัดการ 

 8.1   คณะกรรมการบริษทั 

        -   รายช่ือและตาํแหน่งของกรรมการ,   จาํนวนคร้ังการประชุม   และจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละ

รายเขา้ร่วมประชุมในปี 2562 

         คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 16 คน  และในจาํนวนน้ีเป็นกรรมการอิสระ 5 คน 

         ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน 16 คน ดงัน้ี 

 

ลาํดับท่ี ช่ือกรรมการ ตําแหน่ง 

1. นายรัชช                    สมบูรณสิน ประธานกรรมการบริษทั และ กรรมการบริหาร 

2. นายวิรัตน์                ช่ืนอ่ิม ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล และ กรรมการบริหาร 

3. นายชาํนาญ              ชนะภยั กรรมการผูจ้ดัการ และ กรรมการบริหาร 

4. นายเอ้ือชาติ             กาญจนพิทกัษ ์                   กรรมการบริษทั และ กรรมการบริหาร 

5. นายสุธี                    ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริษทั และ กรรมการบริหาร 

6. นายศิริพงศ ์             เหลืองวารินกุล กรรมการบริษทั และ กรรมการบริหาร 

7. นายเจิมพล               ภูมิตระกูล กรรมการบริษทั และ กรรมการบริหาร 

8. นางสาวทศัน์วรรณ  ศิริวงศ ์ กรรมการบริษทั และ กรรมการบริหาร 

9. นายพินิจ                  หิรัญโชติ           กรรมการบริษทั และ กรรมการอิสระ 

10. นายขจิต                    หพันานนท ์
กรรมการบริษทั,  กรรมการตรวจสอบ 

 และ กรรมการอิสระ 

11. นายประมล      อภิรัตน์ 
กรรมการบริษทั,   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และ กรรมการอิสระ      

12. น.ส. กิตติญารัตน์     จิโรจดาํรงคช์ยั            
กรรมการบริษทั,   กรรมการตรวจสอบ 

และ กรรมการอิสระ 

13. นายยงั-แทก   ปาร์ค กรรมการบริษทั 

14. นายเบนน่ี   ลิม กรรมการบริษทั 

15. นายภูมิ                     วยากรณ์วิจิตร กรรมการบริษทั 

16. นายดิศพงศ ์             ใจภกัดีมัน่ กรรมการบริษทั และ กรรมการอิสระ 

 

กรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามแทนบริษทั มี  นายรัชช  สมบูรณสิน,  นายวิรัตน์  ช่ืนอ่ิม,   นายเอ้ือชาติ  

กาญจนพิทกัษ ์ และ  นายชาํนาญ  ชนะภยั     วิธีการลงนาม  คือ  2 ใน 4 ท่าน                               
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     กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ 5 คน ประกอบดว้ย   

  1.   นายขจิต          หพัพานนท ์

   2.   นายพินิจ          หิรัญโชติ 

                            3.   นายประมล            อภิรัตน์ 

4.   น.ส. กิตติญารัตน์   จิโรจดาํรงคช์ยั  

5.   นายดิศพงศ ์           ใจภกัดีมัน่    

 

ปี 2562  มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 12 คร้ัง,   กรรมการบริหาร 40 คร้ัง  และกรรมการ

ตรวจสอบ 5 คร้ัง  โดยมีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

 

 กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ 

  1.   นายรัชช                สมบูรณสิน 11 39 - 

  2.   นายชาํนาญ           ชนะภยั 12 39 -  

  3.   นายเอ้ือชาติ          กาญจนพิทกัษ ์ 12 40 - 

  4.   นายวิรัตน์             ช่ืนอ่ิม 11 39 - 

  5.   นายศิริพงศ ์          เหลืองวารินกุล 12 40 - 

  6.   นายสุธี                 ลีละเศรษฐกุล 12 40 - 

  7.   นายเจิมพล           ภูมิตระกูล 12 40 5 

  8.   น.ส. ทศัน์วรรณ   ศิริวงศ ์ 11 33 - 

  9.  นายประมล           อภิรัตน์ 4 - 5 

10.  นายขจิต                หพัพานนท ์ 4 - 5 

11.  น.ส. กิตติญารัตน์  จิโรจดาํรงคช์ยั 4 - 5 

12.  นายพินิจ               หิรัญโชติ 4 - - 

13.   นายยงั-แทก         ปาร์ค - - - 

14.   นายเบนน่ี            ลิม - - - 

15.   นายภูมิ                วยากรณ์วิจิตร 1 - - 

16.   นายดิศพงศ ์        ใจภกัดีมัน่ 4 - - 
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   คณะกรรมการตรวจสอบ   

  บริษทัมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 คน ท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  ดงัน้ี 

        (ก)  ไดรั้บแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของผูข้ออนุญาตใหเ้ป็นกรรมการ 

ตรวจสอบ 

        (ข)  เป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกลา่วขา้งตน้ 

              1.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ 

ผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของผูข้ออนุญาต และ 

              2.  ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็น 

บริษทัจดทะเบียน 

         (ค) มีหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ย 

คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

         (ง)  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี 

ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบ

ทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

                ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีการมอบหมายใหผู้จ้ดัการ หรือบุคคลอ่ืนปฏิบติัการแทนคณะกรรมการใน

เร่ืองใด การมอบหมายดงักล่าวตอ้งจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการ

ประชุมอยา่งชดัเจน และมีการระบุขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของผูรั้บมอบอาํนาจไวอ้ยา่งชดัเจน 

                  ณ.  31 ธนัวาคม 2562  คณะกรรมการตรวจสอบมีจาํนวน 3 คน ดงัน้ี 

      1.   นายประมล  อภิรัตน์    เป็น  ประธานกรรมการตรวจสอบและเป็น  

                                                                                             กรรมการตรวจสอบท่ีสามารถสอบทานงบการเงินได้ 

      2.   รอ.ขจิต        หพัพานนท ์        ,,     กรรมการตรวจสอบ 

      3.   น.ส. กิตติญารัตน์  จิโรจดาํรงคช์ยั     ,,     กรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี  

     1.  สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

                  2.  สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสม และ 

มีประสิทธิผล 

     3.  สอบทานการปฏิบติัของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

                 4.  พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน 

ของผูส้อบบญัชี 

                 5.  พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทักรณีท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความ 

ถูกตอ้งและครบถว้น 
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                 6.  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 

                 7.  จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ 

บริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดงักล่าวควรมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี

                  ความเห็นเก่ียวกบัขบวนการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงินของบริษทั 

          ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริษทั 

     ความเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

     ความเห็นเก่ียวกบัความเส่ียงในส่วนต่าง ๆ  ของบริษทั  เช่น  ระบบบริหารการเงิน ระบบ                 

                                   การบริหารการปฏิบติัการ 

     รายงานอ่ืน ๆ ท่ีผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ หรือรายงานท่ีไดรั้บมอบหมายจาก 

                                   คณะกรรมการบริษทั 

        8.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 8.2   ผูบ้ริหาร 

         -   รายช่ือและตาํแหน่งของผูบ้ริหาร 

                           ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัมีผูบ้ริหาร จาํนวน  10  ท่าน  ดงัน้ี 
                 

รายช่ือผู้บริหาร ตําแหน่ง 

1.    นายรัชช     สมบูรณสิน ประธาน และ กรรมการบริหาร 

2.    นายชาํนาญ     ชนะภยั กรรมการผูจ้ดัการ 

3.    นายวิรัตน์     ช่ืนอ่ิม  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล 

4.    นายสุธี     ลีละเศรษฐกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์

5.    นายเอ้ือชาติ    กาญจนพิทกัษ ์ กรรมการบริหาร 

6.    นายศิริพงศ ์     เหลืองวารินกุล  กรรมการบริหาร 

7.    นายเจิมพล     ภูมิตระกูล กรรมการบริหาร 

8.    นางสาวทศัน์วรรณ  ศิริวงศ ์ กรรมการบริหาร 

9.    นางอญัชนา    ศิริวงศ ์ รองผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล 

10.  นางวรรณา      พฤกษม์หาชยักุล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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OPD 
ยานพาหนะ 

Call Center                  

โภชนาการ 

จ่ายกลาง 

แม่บ้าน              

คณะกรรมการบรหิาร 
 

 กรรมการผูจ้ดัการ 

ท.พ.ชาํนาญ   ชนะภยั 

คณะกรรมการบรหิาร 
สายงานแพทย์ 

 

น.พ.วริตัน์   ช ืน่อ ิม่ 

น.พ.สุธ ี ลลีะเศรษฐกุล 

คณะกรรมการบรหิาร 
สายงานบรกิาร 

 

ท.พ.ชาํนาญ   ชนะภยั 

ท พ เจมิพล    ภมติระกล 

คณะกรรมการบรหิาร 
สายงานสนบัสนุน 

 

ท.พ.ชาํนาญ   ชนะภยั 

ท พ เจมิพล   ภมติระกล 

คณะกรรมการบรหิาร 
สายงานบรหิาร 

 

ท.พ.ชาํนาญ   ชนะภยั 

ท.พ.เจมิพล    ภูมติระกูล 

   

 

   

  เวรเปล 

  ER 

  เวชระเบียน 

  เภสชักรรม 

  LAB 

  เอกซเรย ์

  การเงิน 

  รบัผูป่้วยใน 

  บริการลกูคา้สมัพนัธ ์

  ทนัตกรรม 

  กายภาพบาํบดั 

  โอเปอเรเตอร ์

 

 แพทยป์ระจาํ 

 แพทยเ์วร 
งานผู้ป่วย

 

ประชาสมัพนัธ ์
บตัรบน 

การเงินนอก 

การเงินใน 

งานผู้ป่วยใน 

WARD หน่วยงานพิเศษ 

W 1/4 
W 1/5 
W 1/6 
W 1/7 
W 2/4 
W 2/5 
W 2/6 
W 2/7 
W 2/8 
W 3/5 
W 3/6 
W 3/7 
W 3/8 
W 3/9 

ไตเทียม 

หอ้งเด็กอ่อน 

หอ้งคลอด 

หอ้งผ่าตดั 

หอ้งพกัฟ้ืน 

ICU. C 

ICU. B 

CCU 

Cath Lab 

GI  Scope 
 

- ศลัยกรรม & กระดกู 

- สตูินรีเวช 

- ห ู คอ  จมกู  & ตา 

- อายรุกรรมหวัใจ 

- อายรุกรรมทรวงอก 

- อายรุกรรม 

       - ศนูยส์มอง 

       - เบาหวาน 

       - ผิวหนงั 

       - ตรวจสขุภาพ 

- เด็ก 

- GI 

 

คอมพิวเตอร์ 

ซ่อมบาํรุง 

บุคคล    

พฒันาบุคลากร  

พฒันาระบบองคก์ร   

ช่างเคร่ืองมือแพทย ์     

งานความสะอาด 

งานบริการอาหาร 

หอ้งผา้ 

รกัษาความปลอดภยั 

บญัชี-การเงิน    

ธุรการ    

เคร่ืองมือแพทย-์และเวชภณัฑ ์  

จดัซือ้   

สต๊อก 

การตลาด 
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 8.3   เลขานุการบริษทั 

  -   เลขานุการบริษทั  คือ  นางวรัดดา   ตนัทนะเทวินทร์  โดยไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2551 

จนถึงปัจจุบนั  อาย ุ 58 ปี   การศึกษาจบปริญญาตรี   คณะมนุษยศาสตร์   เอกวิชาภาษาองักฤษ   โทวิชาการ

ส่ือสารมวลชน   ไม่มีสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ  และ

ผูบ้ริหาร   มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบดงัน้ี 

  1.   จดัทาํและเก็บรักษาเอกสาร 

        ก.   ทะเบียนกรรมการ 

        ข.   หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ   รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของ 

                          บริษทั 

        ค.   หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

  2.   เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

  3.   ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

               4.   ใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมาย  และกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้พึงปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลใน 

                     การดาํเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย  

               5.   ทาํหนา้ท่ีการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ 

               6.   ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทั  ใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ี 

                     ประชุมผูถื้อหุน้ 

               7.   ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล  เช่น  สาํนกังานตลาดหลกัทรัพยฯ์  และดูแลการ 

                     เปิดเผยขอ้มูล  และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลและสาธารณชนใหถู้กตอ้ง  ครบ 

                     ถว้นตามกฎหมาย 

               8.   จดัใหมี้การปฐมนิเทศใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 

               9.   หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 
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8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

         (1)   ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

                 (ก)   ค่าตอบแทนกรรมการรวม 13 ราย  เท่ากบั 3,380,000 บาท  ในปี 2562 โดยเป็นค่าตอบแทนใน 

                         รูปเบ้ียประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

นพ. รัชช                  สมบูรณสิน จาํนวนเงิน 360,000 บาท 

ทพ. ชาํนาญ             ชนะภยั ,, 360,000 ,, 

นพ. วิรัตน์                ช่ืนอ่ิม ,, 360,000 ,, 

นพ. เอ้ือชาติ             กาญจนพิทกัษ ์ ,, 360,000 ,, 

ท.พ. เจิมพล              ภูมิตระกูล ,, 360,000 ,, 

น.พ. ศิริพงศ ์            เหลืองวารินกุล ,, 360,000 ,, 

น.พ. สุธี                   ลีละเศรษฐกุล ,, 360,000 ,, 

นางสาวทศัน์วรรณ  ศิริวงศ ์ ,, 360,000 ,, 

นายขจิต                   หพันานนท ์ ,, 100,000 ,, 

นายพินิจ                  หิรัญโชติ ,, 100,000 ,, 

นายประมล              อภิรัตน์ ,, 100,000 ,, 

น.ส. กิตติญารัตน์     จิโรจดาํรงคช์ยั ,, 100,000 ,, 

นายดิศพงศ ์             ใจภกัดีมัน่ ,, 100,000 ,, 

                      (ข)   ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร   

                              ในปี 2562  มีกรรมการบริหาร 12 ราย โดยจ่ายในรูปของ 

                               เงินเดือน        จาํนวน   16,166,000  บาท    

                               เบ้ียประชุม     จาํนวน  20,885,000  บาท 

              (2)   ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ       (ไม่มี ) 

8.5   บุคลากร 

 บริษทั  มีพนกังานทั้งหมด  2,201 คน  โดยในปี  2562  บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนใหก้บัพนกังานจาํนวน 

ทั้งส้ิน 668,146,421 บาท ไดแ้ก่  เงินเดือน   ค่าล่วงเวลา   ค่าครองชีพ   ค่าเวรพยาบาลและเงินโบนสั   นอกจากน้ี

บริษทัยอ่ย   

  -  ร.พ. ชยัภูมิ ราม  ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกบับริษทั    รวม  30,162,027 บาท 

 - ร.พ.  เมืองเลย ราม ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกบับริษทั รวม  37,434,007 บาท  
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-   นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

 โรงพยาบาลจะมีบุคลากรทาํงานอยู ่ 2  ประเภท  คือ 

 1.  แพทย ์   ซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีสาํคญัมากสาํหรับธุรกิจโรงพยาบาล  ในแต่ละปีทางโรงพยาบาลไดส่้ง

แพทยไ์ปอบรมสัมมนาวิชาการทางการแพทย ์  ท่ีจดัขึ้นทั้งในและต่างประเทศอยา่งสมํ่าเสมอ  เพื่อแพทยจ์ะได้

นาํเอาวิชาความรู้และนวตักรรมใหม่ ๆ มาใชก้บัผูป่้วย     ผลของการรักษาพยาบาลจะไดดี้ขึ้นและวิธีการจะได้

กา้วลํ้าทนัสมยั   ทาํใหผู้ป่้วยเจ็บนอ้ย หายเร็วขึ้น 

 2.    พนกังานอยูใ่นตาํแหน่ง  พยาบาล     เภสัช     ภายภาพ     รังสีเทคนิค     นกัเทคนิคการแพทย ์     

บญัชี     ธุรการ ฯลฯ     ทางโรงพยาบาลไดส่้งพนกังานเหล่าน้ีไปอบรมวิชาการทางดา้นต่าง ๆ ท่ีพนกังานปฏิบติั 

งานอยู ่   โดยบริษทัจะเนน้ในเร่ืองความเช่ียวชาญดา้นเทคนิค  (Technical Skill),   การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  

(High Efficiency Communication)   และใหบ้ริการท่ีดีเลิศแก่ผูม้าใชบ้ริการ  (Excellent Service Mind Behavior)   

 บริษทัมีนโยบายในการพฒันาพนกังาน  ทั้งแพทย ์  พยาบาล  และบุคลากรอ่ืน ๆ  ใหมี้ความรู้

ความสามารถ ท่ีจะรักษาผูป่้วย   ใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จ็บ  และรักษาตามมาตรฐาน JCI  เพื่อใหผู้ป่้วยมีความ

มัน่ใจวา่ไดม้าทาํการรักษาในโรงพยาบาลท่ีใหก้ารรักษาและดูแลเอาใจใส่อยา่งดีท่ีสุดแลว้  และไดม้าตรฐาน

ระดบัสากล 
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9.   การกาํกบัดูแลกจิการ 

      ขอ้ 9.1    การปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาล 15 ขอ้ 

 นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้องคก์รมีความมัน่คง อีกทั้งเป็น

การเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขนัของกิจการ และ เป็นการเพิ่มความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้ง

ทุกฝ่าย จึงไดมี้การกาํหนดนโยบายในการบริหารจดัการ 

 โดยมุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกจิให้เกดิความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเฉพาะผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย

เช่น โรงพยาบาลมีระบบให้ผูป่้วยสามารถตรวจสอบราคาค่ารักษาพยาบาล เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส นอกจากน้ี

ในส่วนของบริษทัประกนัท่ีส่งผูป่้วยเขา้มาในโรงพยาบาลก็มีระบบการเขา้มาตรวจสอบความถูกตอ้งทั้งในดา้น

การรักษาพยาบาล ตลอดจนการคิดค่ารักษาพยาบาล 

 ในเร่ืองของความเส่ียงในการดําเนินธุรกจิ เน่ืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจท่ีมีความมัน่คง

ในตวัเอง ทางฝ่ายบริหารไดพ้ยายามดูแลความเส่ียงทั้งในระดบัปฏิบติัการ ตลอดจนความเส่ียงทางดา้นการเงิน

ความเส่ียงท่ีเกิดจากระบบการควบคุม หรือ พ.ร.บ. ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยติดตามและควบคุมใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์

เหมาะสม  

 ในปัจจุบนัคณะกรรมการให้ความสนใจและความเขา้ใจ และประเมินความเส่ียงท่ีมีผลต่อธุรกิจโดยให้

ความสาํคญักบัรายงานทางการเงิน โดยมีแนวทางดงัน้ี 

 1. รายงานภายใน ไดแ้ก่ รายงานท่ีนาํเสนอฝ่ายจดัการ กรรมการ และ คณะกรรมการ เพือ่พิจารณา

ติดตามระบบงาน และผลประกอบการรายเดือน 

 2. รายงานภายนอก ทางโรงพยาบาลไดจ้ดัใหมี้การายงานงบไตรมาส รายงานในรูปของรายงานประจาํปี 

และการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอ่ืนๆ 

 3. นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัถือเป็นความรับผิดชอบ ในการท่ีจะตอ้งจดัทาํรายงานทางการเงินให้

ถูกตอ้งครบถว้น ควบคู่ไปกบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี 

 การควบคุมความเส่ียงโดยการควบคุมภายใน คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะรวบรวมและติดตามความ

เส่ียงโดยมีระบบการติดตาม และเฝ้าระวงัเพื่อประเมินความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 

 การควบคุม และตรวจสอบ บริษทัไดมี้การจดัใหมี้การประชุมเพื่อติดตามผลการดาํเนินงานเป็นระยะ

อยา่งสมํ่าเสมอทุกเดือน เพื่อติดตามดูผลการดาํเนินงาน การควบคุมดูแลตน้ทุน ตลอดจนร่วมกนัปรับกลยทุธ์

เพื่อใหโ้รงพยาบาลมีความแข็งแกร่ง และคงไวซ่ึ้งศกัยภาพการแข่งขนัอยูเ่สมอ ทั้งน้ี รวมไปถึงโรงพยาบาลร่วม

ทุนในเครือโรงพยาบาลรามคาํแหงกป็ฏิบติัเช่นกนั 
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 การบริหารงานเพ่ือให้เกดิความเท่าเทียมกนัระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ นโยบายการบริหาร

ของโรงพยาบาล เราตระหนกัถึงการดูแลใหเ้กิดความสมดุล ระหวา่ง กลุ่มลูกคา้ (ผูป่้วย), กลุ่มแพทยผ์ูใ้หก้าร

รักษา , กลุ่มพนกังาน ,กลุ่มผูถื้อหุน้ ตลอดจนกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย กลุ่มอ่ืนๆ เช่นกลุ่มลูกคา้ กลุ่มบริษทัประกนั 

บริษทัคู่สญัญา โรงพยาบาลมีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินกิจการดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละใหค้วามเป็นธรรมกบักลุม่

ต่างๆอยา่งเท่าเทียมกนั 

 ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 

 คณะกรรมการไดมี้การกาํหนดวิสัยทศัน์  และพนัธกิจร่วมกนั  เพื่อกาํหนดภาระหนา้ท่ีของกรรมการ- 

บริหาร ตลอดจนเป้าหมาย และมีการติดตามการทาํงานของฝ่ายบริหารอยา่งต่อเน่ือง เพือ่สร้างความไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนั และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

 คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบาย และมอบหมาย ตลอดจนการติดตามใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัมี

ความกา้วหนา้ไปตามทิศทางคณะกรรมการกาํหนด ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานของ

ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด 

 จริยธรรมธุรกจิ 

 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เป็นธุรกิจท่ีถูกควบคุมดว้ยพระราชบญัญติั และองคก์รของรัฐฯ ค่อนขา้งมาก 

เช่น พระราชบญัญติัสถานพยาบาล 2541,  กองประกอบโรคศิลป์  กระทรวงสาธารณสุข ในเร่ืองของมาตรฐาน

โรงพยาบาลนอกจากน้ีการปฏิบติังานของแพทยย์งัถูกควบคุมโดยแพทยสภาในเร่ืองของจรรยาบรรณทาง

การแพทย ์ เน่ืองจากผูบ้ริหารส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลรามคาํแหงเป็นแพทยแ์ละทนัตแพทย ์ ซ่ึงเขา้ใจถึงแนว

ทางการปฏิบติัหนา้ท่ีตามจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการแพทย ์เน่ืองจากจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการ

แพทย ์กล่าวคือการดาํเนินธุรกิจ ภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และความโปร่งใสตรวจสอบได ้
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ข้อ 9.2(1) 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด 

1.   คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร เป็นชุดเดียวกนั 

2.   คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 16 คน  และในจาํนวนน้ีเป็นกรรมการอิสระ 5 คน 

ลาํดับท่ี ช่ือกรรมการ ตําแหน่ง 

1. นายรัชช                    สมบูรณสิน ประธานกรรมการบริษทั และ กรรมการบริหาร 

2. นายวิรัตน์                 ช่ืนอ่ิม ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล และ กรรมการบริหาร 

3. นายชาํนาญ              ชนะภยั กรรมการผูจ้ดัการ และ กรรมการบริหาร 

4. นายเอ้ือชาติ             กาญจนพิทกัษ ์                   กรรมการบริษทั และ กรรมการบริหาร 

5. นายสุธี                    ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริษทั และ กรรมการบริหาร 

6. นายศิริพงศ ์             เหลืองวารินกุล กรรมการบริษทั และ กรรมการบริหาร 

7. นายเจิมพล               ภูมิตระกูล กรรมการบริษทั และ กรรมการบริหาร 

8. นางสาวทศัน์วรรณ  ศิริวงศ ์ กรรมการบริษทั และ กรรมการบริหาร 

9. นายพินิจ                  หิรัญโชติ           กรรมการบริษทั และ กรรมการอิสระ 

10. นายขจิต                    หพันานนท ์
กรรมการบริษทั,  กรรมการตรวจสอบ 

 และ กรรมการอิสระ 

11. นายประมล      อภิรัตน์ 
กรรมการบริษทั,   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และ กรรมการอิสระ      

12. น.ส. กิตติญารัตน์    จิโรจดาํรงคช์ยั            
กรรมการบริษทั,   กรรมการตรวจสอบ 

และ กรรมการอิสระ 

13. นายยงั-แทก             ปาร์ค กรรมการบริษทั 

14. นายเบนน่ี                ลิม กรรมการบริษทั 

15. นายภูมิ                    วยากรณ์วิจิตร กรรมการบริษทั 

16. นายดิศพงศ ์            ใจภกัดีมัน่ กรรมการบริษทั และ กรรมการอิสระ 

 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัฯ ประกอบดว้ย นพ.รัชช สมบูรณสิน, ทพ.ชาํนาญ ชนะภยั, 

นพ. เอ้ือชาติ  กาญจนพิทกัษ,์   นพ. วิรัตน์ ช่ืนอ่ิม    สองในส่ีคนลงนามและประทบัตราบริษทั  
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ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัท ทาํหนา้ท่ีดูแลองคก์รใหด้าํเนินการไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ หรือเสมือนตวัผูถื้อหุน้ คอย

ตรวจสอบและดูแลในการจดัการบริษทั ซ่ึงบางส่วนมีกฎหมายกาํกบัใหต้อ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและ

ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัโดยเคร่งครัด 

นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัมีหนา้ท่ีในการใหค้วามเห็นชอบกบังานท่ีกฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ การเสนอแต่งตั้ง

กรรมการผูส้อบบญัชี และการประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

ในส่วนการดาํเนินกิจการของบริษทั คณะกรรมการจะถูกมอบหมายใหรั้บผิดชอบในฐานะผูเ้ฝ้าติดตามและ

ประเมินผลของฝ่ายจดัการอยา่งสมํ่าเสมอไดแ้ก่ 

1)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆโดยระบบการติดตามตรวจสอบภายในเพื่อป้องกนั 

ความเส่ียงและร่วมจดัการแกปั้ญหาต่างๆอยา่งรวดเร็วและทนัการณ์ 

2)   ติดตามและประเมินผล กาํหนดค่าตอบแทนของฝ่ายจดัการ พนกังาน เพื่อใหใ้กลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียของตลาด 

แรงงาน ตลอดจนวางแนวทางในการสรรหาและพฒันาบุคลากรใหเ้กิดประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนัได ้

3)  ติดตามและตรวจสอบ ตลอดจนการประเมินความเส่ียงทางดา้นการเงิน เพื่อใหเ้กิดความแน่ใจ วา่ระบบ 

รายงานทางการเงิน และการตรวจสอบมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลใหมี้กระบวนการควบคมุภายใน การ

ติดตามและประเมินความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4) ติดตามและดูแลปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ และผูถื้อหุน้รวมทั้งการ

ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัในทางมิชอบและการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้งในรายการระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการน้ี

คณะกรรมการกาํหนดใหค้ณะกรรมการแต่ละท่านมีสิทธิอนุมติัของเงินฉุกเฉินไดใ้นวงเงินไม่เกินหน่ึงแสนบาท

ถว้น การอนุมติัเงินมากกวา่น้ีจะตอ้งผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการ และมีกรรมการผูมี้อาํนาจอยา่งนอ้ย 2 ท่าน 

ตามท่ีระบุไว ้เป็นผูอ้นุมติั 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการ 

 ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   บริษทัมีบุคคลซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั ไดแ้ก่ 

ทพ. ชาํนาญ   ชนะภยั     โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ 

กรรมการผูจ้ดัการ  ดงัน้ี 

 ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

 1.  มีอาํนาจดาํเนินการเป็นผูบ้ริหารงาน จดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั 

 2.  มีอาํนาจดาํเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารไดม้อบหมาย ตลอด 

จนใหมี้อาํนาจในการมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืน ๆ ท่ีกรรมการผูจ้ดัการเห็นสมควรทาํหนา้ท่ีจดัการและดาํเนินการ

แทน  ทั้งน้ี จะไม่มีการมอบอาํนาจช่วงใหแ้ก่บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการดาํเนินการ 

 3. มีอาํนาจออกคาํสั่ง  ระเบียบ  ประกาศ  บนัทึก  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย และ

ผลประโยชน์ของบริษทั  และเพื่อรักษาระเบียบวินยัการทาํงานภายในองคก์ร 

 4. มีอาํนาจกระทาํการแทน และแสดงตนเป็นตวัแทนบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

บริษทั  และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

 5. พิจารณากลัน่กรองการลงทุนต่าง ๆ เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการ 

บริหาร 

 6.  พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินกิจการของบริษทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

 7.   มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการทางการเงิน ดงัน้ี 

      (ก)  อนุมติัการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการปกติของบริษทั  เช่น  ค่าซ้ือวตัถุดิบ  ค่าโฆษณา  

ค่าวสัดุสาํนกังาน ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น)  ต่อคร้ัง  ซ่ึงถา้หากเกินวงเงินท่ีกาํหนด 

ใหข้ออนุมติัจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั 

      (ข)  อนุมติัการจดัซ้ือจดัจา้งในทรัพยสิ์น  สินทรัพยถ์าวร  (ไม่รวมท่ีดิน)  และบริหารเพื่อประโยชน์

องบริษทั  ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น)  ต่อคร้ัง  ทั้งน้ี  การจดัซ้ือจดัจา้งในทรัพยสิ์น 

และ การซ้ือสินทรัพยถ์าวรของบริษทั เช่น การจดัซ้ืออุปกรณ์  และ เคร่ืองมือการแพทย ์  เคร่ืองใชส้าํนกังาน  

ยานพาหนะ  ค่าปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคาร  อุปกรณ์ต่าง ๆ  เป็นตน้  ซ่ึงถา้หากเกินวงเงินท่ีกาํหนด  ใหข้ออนุมติั 

จากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั 
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      (ค)   อนุมติัการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัโครงการลงทุนอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก 

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) ต่อ

คร้ัง เช่น  การจดัซ้ืออุปกรณ์แพทยท่ี์มีราคาเกินกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้น (ข) การก่อสร้างอาคารใหม่ เป็นตน้  ซ่ึงถา้

หากเกินวงเงินท่ีกาํหนด ใหข้ออนุมติัจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั    

 8.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

เป็นคราว ๆ ไป 

 ทั้งน้ี กรรมการผูจ้ดัการจะพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีกรรมการผูจ้ดัการมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั  หรือบริษทัยอ่ยไม่ได ้ ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตาม 

นโยบาย และหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ และเป็นไป

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดย คณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก  เพิกถอน  เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจกรรมการ 

ผูจ้ดัการไดโ้ดยมติคณะกรรมการบริษทั 
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ข้อ9.3(1) 

กรรมการอสิระ หมายถึง กรรมการท่ีมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดาํเนินงานบริษทั โดยจะตอ้งเป็นผูท่ี้

ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือส่วนไดเ้สียต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัทั้งทางตรงและทางออ้มคุณสมบติัของ

กรรมการอิสระมีดงัน้ี 

1.  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งน้ีใหน้บั

รวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. มีความเป็นอิสระไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารของบริษทั หรือ บริษทัร่วม  

หรือบริษทัยอ่ย หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะ

ดงักล่าวในเวลา 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอยา่ง

รอบคอบแลว้เห็นวา่การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการให้

ความเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการบริหาร 

3.   ตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเป็นตวัแทนเพือ่รักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษทัผูถื้อ 

หุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

4.   ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน 

ประจาํในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

5.   ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  

6.   สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระโดยไม่อยูภ่ายในการควบคุมของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

7.   ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

8.   ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นต่อการดาํเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงนิยาม 

ดงักล่าวเท่ากบัขอ้กาํหนดท่ี กลต.และตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดไว ้

 

กระบวนการสรรหากรรมการอสิระ 

 ในกรณีท่ีกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระพน้จากตาํแหน่งกรรมการ โดยมิไดเ้ป็นการพน้จากตาํแหน่ง

กรรมการตามวาระ คณะกรรมการสรรหาจะไดร่้วมกนัพิจารณาสรรหา คดัเลือก บุคคลผูมี้คุณวุฒิคุณสมบติั

ความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอิสระของบริษทั นาํเสนอต่อคณะกรรมการ

และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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ข้อ 9.3 (2) 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 การแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยประธานกรรมการจะเป็นผู ้

เสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 ทางบริษทัฯ ยงัไมไ่ดมี้ขอ้บงัคบัเพิ่มเติมใดๆ จากมาตรา 70 จึงถือใชข้อ้บงัคบัตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. 

มหาชน ซ่ึงการเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ จะกระทาํโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมิไดใ้ชค้ณะกรรมการสรรหา 

(Cumulative voting) จึงใชห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

 1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถือ ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมด 

เลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่

ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดก็ได ้

 2)   บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน 

กรรมการท่ีพึงมี ในกรณีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการ

ท่ีพึงมีใหป้ระธานกรรมการเสียงช้ีขาด 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ังจะมีกรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระซ่ึงกาํหนดไวว้าระ

ละ 2 ปี และจะมีการเลือกกรรมการใหม่ตามตาํแหน่งท่ีวา่งลงตามขอ้บงัคบัขา้งตน้ 

นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระดงักล่าว กรรมการพน้ตาํแหน่งตามวาระซ่ึงกาํหนดไวว้าระละ 2 ปี และจะมี

การเลือกกรรมการใหม่ตามตาํแหน่งท่ีวา่งลงตามขอ้บงัคบัขา้งตน้ 

 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักล่าว กรรมการพน้ตาํแหน่งเม่ือ 

 1) ตาย 

 2) ลาออก 

 3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 พ.ร.บ. มหาชน ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก

ตามมาตรา 76 พ.ร.บ. มหาชน 

 4) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 
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ข้อ 9.4   การกาํกบัดูแลกจิการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

  

  คณะกรรมการฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการบริหารดูแลกิจการท่ีดี ตามหลกัของบรรษทั

ธรรมาภิบาล โดยมุง่เนน้การดาํเนินธุรกิจใหเ้กิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงคณะกรรมการฯ   ไดใ้หน้โยบาย

แก่กรรมการท่ีเขา้ร่วมทาํงานกบับริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม โดยเฉพาะการใหน้โยบายโดยตรงกบัคณะกรรมการ

ในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม  

       ในเร่ืองของความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจ เน่ืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือเป็นธุรกิจท่ีมี

ความมัน่คง ซ่ึงตอ้งดูแลคนไขต้ามจรรยาบรรณทางการแพทย ์ ทางฝ่ายคณะกรรมการบริหารจึงมีเนน้เร่ืองการมี

ระบบคุณภาพท่ีไดม้าตรฐาน     ความเส่ียงในเร่ืองสิทธิผูป่้วย       ความเส่ียงในเร่ืองอ่ืน ๆ      ในระบบปฏิบติัการ 

นอกจากนั้นความเส่ียงในเร่ืองระบบการเงิน การรายงานทางการเงิน มาตรฐานทางบญัชี และการประเมินความ

เส่ียงทางดา้นการเงิน ท่ีมีผลต่อธุรกิจ  โดยกาํหนดแนวทางคลา้ยกบัการทาํงานของ บมจ.โรงพยาบาลรามคาํแหง 

จาํกดั  (มหาชน) โดยมีแนวทางดงัน้ี 

      ระบบการรายงานภายในคณะกรรมการ       มีแนวทางให้มีการประชุมเพื่อรายงานในระดบั 

กรรมการบริหาร เพื่อพฒันาระบบงานและแกไ้ขปัญหาเป็นรายอาทิตยแ์ละรายงานผลประกอบการเป็นรายเดือน 

      ระบบการรายงานภายนอก คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้ระบบการรายงานผลประกอบการรายไตร

มาส และ ระบบรายงานในรูปแบบรายงานประจาํปี ตามมาตรฐานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยควบคู่

ไปกบัการรายงานของผูต้รวจสอบบญัชี ในรายงานประจาํปี 

      นโยบายการเปิดเผยขอ้มูล ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน.  การทาํรายการบุคคลท่ีเก่ียว

โยง การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการทาํรายการอ่ืนๆท่ีสาํคญั  ทางคณะกรรมการฯ จะรายงานตามมาตรฐานการ

บญัชี ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบรับอนุญาต ตามหลกัการและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

      สาํหรับขอบเขตและอาํนาจของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั     มีหนา้ท่ี 

กาํหนดนโยบาย ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการและ / หรือมติตามท่ีคณะกรรมการฯ  กาํหนดในวาระสาํคญั  เช่น  การ

ออกเสียงในวาระท่ีตอ้งใชเ้สียงผูถื้อหุน้มากกวา่ 50 % ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึง

โดยทัว่ไปกรรมการท่ีเป็นตวัแทนก็จะนาํเขา้ปรึกษากบัคณะกรรมการฯ ในการประชุมเครือข่ายทุกเดือนอยูแ่ลว้ 
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ข้อ 9.5 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทั ซ่ึงยงัไม่เปิด 

เผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ดงัน้ี 

1. ใหค้วามรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่าง ๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์

ของตน   คู่สมรส   และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ    ต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์ และตลาด 

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   ตามมาตรา  59   และบทลงโทษตามมาตรา 275  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์ 

และตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 และใหจ้ดัส่งสาํเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษทัในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีส่งรายงานต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.  บริษทัจะดาํเนินการแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบวา่ ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสาํคญั 

ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์   พึงระมดัระวงัในการทาํรายการ   ซ้ือ   ขาย   โอน   หรือรับโอน 

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  ในช่วงเวลาก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน   และหา้ม 

ไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 

 นอกจากบทลงโทษซ่ึงกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และ 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  หากกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานของบริษทัฝ่าฝืน 

และ/หรือ ไม่ปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัในเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยใชข้อ้มูลภายใน  กรรมการ   

ผูบ้ริหาร  หรือพนกังานผูน้ั้นจะถูกพิจารณาตามมาตรการทางวินยั และ/หรือ ตามกฎหมายแลว้แต่กรณี 
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ข้อ 9.6 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

 

รายการท่ี ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี            ค่าสอบบัญชี 

1 บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) บ.ธรรมนิติ จาํกดั 1,495,000 

2 บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จาํกดั บ.ธรรมนิติ จาํกดั 161,000 

3 บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั บ.ธรรมนิติ จาํกดั 180,000 

4 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการสอบบญัชี บ.ธรรมนิติ จาํกดั    148,938 

                                                รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี                                         1,984,938 
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10.  CSR  (Corporate Social Responsibilities) 

  บริษทัและบริษทัยอ่ย  ไดต้ระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม   ส่ิงแวดลอ้ม   เพื่อความ

ยัง่ยนืของกิจการและสังคมโดยรวม   โดยแยกเป็น 

  -   CSR in process   การดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  โดยให้

อยูใ่นกระบวนการ ทาํงานหลกัของกิจการ 

  -    CSR after process  การดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการช่วยเหลือสังคมและชุมชน   

  บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงหลกัการ CSR  8 ขอ้  ดงัน้ี 

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

2. การต่อตา้นการทุจริต 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

8. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม  CSR 

1.   การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

 -   การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

 -   การเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 

 -   การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ 

2.   การต่อตา้นการทุจริต 

 -   นโยบายต่อตา้นการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์ (ร่วมกบัองคก์รอ่ืน) 

 -   แนวปฏิบติัในหน่วยงานท่ีเป็นไปตามนโยบาย 

 -   การเปิดเผยผลการดาํเนินงานและความคืบหนา้ในการปฏิบติั 

3.   การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 -   การนาํหลกัการแนวทางท่ีเป็นบรรทดัฐานสากลมาใชใ้นหน่วยงาน 

 -   นโยบายและแนวปฏิบติัในหน่วยงาน (และขอ้ตกลงกบัองคก์รอ่ืน) 

 -   มาตรการท่ีสาํคญัเก่ียวกบัสิทธิของแรงงาน 

4.   การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

 -   การจา้งงานและแรงงานสัมพนัธ ์

 -   อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 -   ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม 
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5.   ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

 -   สุขภาพและความปลอดภยัของลูกคา้ 

 -   การแสดงฉลากผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 -   การส่ือสารการตลาดและความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ 

6.   การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 -   การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 

 -   การป้องกนัและลดผลกระทบจากมลพิษ 

 -   การปกป้องฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ 

7.   การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

 -   บทบาทในตลาดและการสร้างแรงงาน 

 -   การมีส่วนร่วมในชุมชน 

 -   การลงทุนทางสังคม และประเมินผลกระทบทางสังคม 

8.   นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม  CSR 

 -  รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงสร้างสรรค ์(Creative CSR) 

 -   การสร้างสรรคร่์วม (Co-Creation)   กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 -   การคิดคน้และพฒันานวตักรรมทางสังคม  (Social Innovation) 

 

      ในปี  2562   บริษทัไดท้าํกิจกรรมเพื่อสังคม  (CSR in & after Process)   ดงัน้ี 

การดําเนินการด้านสังคม  ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

ความมุ่งมัน่ของ บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) เพื่อสร้างการบริการผูป่้วยท่ีได้

มาตรฐานระดบัสากล ดว้ยการลงทนุในเคร่ืองมือแพทยท่ี์ทนัสมยั (High technology) ตลอดจนการดูแล

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และดูแลผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงถือเป็นนโยบายของโรงพยาบาลท่ีปฏิบติั

มาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการเขา้สู่ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน Joint Commission International (JCI)  

ซ่ึงจะมีมาตรฐานหลายส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้ม เช่น กระบวนการป้องกนัการติดเช้ือ การ

แพร่กระจายเช้ือ  กระบวนการแยกขยะเพื่อทาํลาย ฯลฯ ซ่ึง รพ.รามคาํแหง ไดมี้นโยบายในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี   

1. โครงการแยกขยะเพ่ือดูแลส่ิงแวดล้อม 

       เพือ่เป็นแนวทางในการประกนัคุณภาพดา้นการป้องกนั และควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

รามคาํแหงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกนัโดยครอบคลุมการจดัการขยะทั้งหมด ขยะ 

Recycle  ขยะธรรมดา  ขยะติดเช้ือ ทั้งสารคดัหลัง่ เลือด ส่วนประกอบของเลือด รวมทั้งการจดัเก็บเขม็และของมี

คมท่ีสัมผสั ส่ิงเหล่านั้น   (Infection waste)  และขยะอนัตราย 

       แบง่ขยะในโรงพยาบาลเป็น 4 กลุ่มใหญ่ และกาํหนดใหมี้การคดัแยก การจดัเก็บ การขนส่ง การ

ทาํลาย เป็นไปตามท่ีนโยบายกาํหนด  
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        ขยะในโรงพยาบาลรามคาํแหง แบ่งเป็น 4 ประเภท 

1.1 ขยะรีไซเคิล  :   ขยะท่ีสามารถนาํมาดดัแปลงหรือขายได ้  เช่นกระดาษ  กล่องกระดาษ ขวด

นํ้าเกลือแบบแกว้    ขวดนํ้าเกลือพลาสติก  

 สัญลกัษณ์       :       ถุงสีขาวใหญ่ 
 

 
1.2 ขยะท่ัวไป 

  แบ่งเป็นขยะทัว่ไปมีคมกบัขยะทัว่ไปไม่มีคม  

                    1.2.1   ขยะทัว่ไปมีคม  เช่นแกว้นํ้า จาน ชาม แตก   

             1.2.2   ขยะทัว่ไปไม่มีคม  เช่น  เศษกระดาษ เศษอาหาร กระดาษเช็ดมือ พลาสติก  อุปกรณ์          

                        การแพทยท่ี์ไม่สัมผสัเลือดหรือสารคดัหลัง่ผูป่้วย   

                               สัญลกัษณ์  :  ถุงสีดาํใหญ่         

       

 

 

 

 

             

              1.3   ขยะติดเช้ือ   

      ขยะท่ีเป็นผลมากจากกระบวนการใหก้ารรักษาพยาบาล,  การตรวจวินิจฉยัแยกโรค,  การใหภู้มิคุม้ 

      กนัซ่ึงปนเป้ือนเช้ือโรค    และอาจเป็นสาเหตุท่ีสามารถทาํใหเ้กิดการแพร่กระจายของเช้ือได ้ 

      แบ่งเป็นขยะไม่มีคมติดเช้ือ และขยะมีคมติดเช้ือ 

        1.3.1   ไม่มีคมติดเช้ือ เช่น 

(1) ของเหลวหรือสารคดัหลัง่ เช่น เลือด 

(2) ช้ินส่วนมนุษย ์จากหอ้งผา่ตดั และบางแผนกท่ีเก่ียวขอ้งกบัอวยัวะหรือช้ินส่วนของ   

        อวยัวะ  เช่น  ช้ินเน้ือ,  เน้ือเยือ่ และเน้ือเยือ่อวยัวะท่ีไดจ้ากการทาํหตัถการต่าง ๆ  

(3) วสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์ท่ีสัมผสักบัเลือด ส่วนประกอบของเลือด สารคดัหลัง่ 

            (ปัสสาวะ อุจจาระ เสมหะ นํ้าหนอง นํ้าเหลือง นํ้าคลํ่า)  

(4) ขยะจากหอ้งปฏิบติัการ  

(5) ขวดวคัซีนต่างๆ ท่ีทาํจากเช้ือส่ิงมีชีวิตชนิดกิน เช่น โรคโปลิโอ, โรคไทฟอยดไ์ข ้ 

            รากสาดชนิดรับประทาน     
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                       1.3.2  มีคมติดเช้ือ  

(1)    Amp วคัซีนท่ีทาํจากเช้ือโรคท่ีมีชีวิตชนิดฉีด เช่นวคัซีนป้องกนัวณัโรคโปลิโอ หัด 

         เยอรมนั คางทูม  ไวรัสตบัอกัเสบบี    

(2)    ของมีคมท่ีใชใ้นการรักษาพยาบาล   เช่นใบมีด  เขม็  Syringe  เนน้ท่ีสัมผสัเลือดหรือ  

         สารคดัหลัง่ของผูป่้วยแลว้เท่านั้น 

สัญลกัษณ์ : ถุงสีแดงมีฝาปิดใชเ้ทา้ปิดเปิด    กรณีมีคมใชภ้าชนะแขง็กนัทะลุ   

มีสัญลกัษณ์สากล  (มีสัญลกัษณ์โอช่าเป็นรูปเดือนเส้ียว)   
 

     
 

1.4  ขยะอนัตราย : ขยะท่ีสามารถทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อคน ส่ิงแวดลอ้ม เป็นพิษต่อร่างกาย มีพิษ  ติด   

  ไฟได ้ ระเบิดได ้ สารมีฤทธ์ิกดักร่อน  เช่น  กรด / ด่าง  สารกมัมนัตรังสี ไดแ้ก่  

   1.4.1    ขยะพิษ   

  1.4.2    ขยะปนเป้ือนยาเคมีบาํบดั  

  1.4.3    สารเคมี   

          1.4.4    ขยะปนเป้ือนกมัมนัตรังสี   

       สัญลกัษณ์   :  ถุงสีเทา  มีฝาปิด   มีสัญลกัษณ์สากล 
 

                                                              
 

 ขยะปนเป้ือนยาเคมีบาํบดั จะเก็บรวบรวมไวท่ี้โรงพกัขยะ บริเวณสาํหรับกกัเก็บขยะปนเป้ือนยาเคมี

บาํบดั เพื่อรอบริษทักรุงเทพธนาคม จาํกดั ขนส่งไปกาํจดัโดยการเผาทาํลายท่ีอุณหภูมิไมน่อ้ยกวา่ 1000°C ต่อไป 

โดยทางโรงพยาบาลเนน้กระบวนการแยกขยะ และการจดัการท่ีเป็นมาตรฐานสากลดงัน้ี 

                         1)    การทิ้งขยะ    :    เนน้ใหถู้กประเภทตั้งแต่แรก บรรจุพอประมาณ3/4 ถุง แม่บา้นแต่ละแผนก    

                                                           มดัปากถุงรอการขนยา้ย    

                         2)    การขนส่ง     :    เจา้หนา้ท่ีขนขยะมารับขยะแต่ละแผนกตามเวลาท่ีกาํหนด  โดยรถขนขยะ 

                                                          จะปิดมิดชิด  เพื่อส่งพกัท่ีเรือนขยะดา้นหลงั 

  



 

 

 

                         3)    เรือนพกัขยะ           :   เป็นเรือนพกัดา้นหลงั รพ. แบ่งเป็น 4 โซน แยกชดัเจนโดยหอ้งขยะ 

                                                                    ติดเช้ือ  ห้องขยะอนัตราย มีกุญแจปิดมิดชิด ( มีเคร่ืองปรับอากาศ                    

                                                                    กรณีบริษทัคู่สัญญาไม่มารับตามกาํหนด ) 

                         4)    ขั้นตอนการทาํลาย :  เน่ืองจากโรงพยาบาลรามคาํแหงไม่มีเรือนเผาขยะ  ขั้นตอนการทาํลาย 

                                    จะบริษทัคู่สัญญาและกรุงเทพมหานคร มารับทุกวนัในตอนเชา้ 

 

2.   โครงการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือไข้หวัดใหญ่  ในบุคลากรของโรงพยาบาล ท่ีสมัผสัผูป่้วย และ

ป้องกนัความเส่ียงในการระบาดของไขห้วดัใหญ่ 

 เน่ืองจากในปี 2552 ไดเ้กิดการระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่ชนิก A H1N1 2009 ในประเทศไทย 

อีกทั้งประเทศไทยเป็นท่ีมีความเส่ียงต่อการระบาดของโรคไขห้วดันกทั้งในคนและสัตว ์ จึงตอ้งป้องกนัการ 

ผสมขา้มสายพนัธุ์ระหวา่งเช้ือไขห้วดัใหญ่และไขห้วดันก  ท่ีอาจทาํใหเ้กิดเช้ือไขห้วดัใหญ่กลายพนัธุ์ท่ีสามารถ 

ทาํใหเ้กิดโรครุนแรงเหมือนเช้ือไขห้วดันกได ้

  การใหว้ดัซีนไขห้วดัใหญ่ให้กบับุคลากรในโรงพยาบาล  จึงมีความจาํเป็นเพื่อลดการติดเช้ือไข ้

หวดัใหญ่ในบุคลากร และยงัช่วยป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือโรคจากบุคลากรไปยงัผูป่้วยท่ีมารับบริการ และ  

ระหวา่งบุคลากรดว้ยกนั  อีกทั้งยงัช่วยสร้างภูมิตา้นทานต่อโรค ลดการป่วยและเสียชีวิต  ลดความสูญเสียจาก

ทางเศรษฐกิจและสังคมไดอี้กดว้ย 

  ดงันั้น    ทางโรงพยาบาลจึงใหค้วามสาํคญัและใหบุ้คลากรท่ีตอ้งสัมผสักบัผูป่้วยไดรั้บวคัซีน  

ไขห้วดัใหญ่ตามความสมคัรใจของบุคลากร      จึงไดด้าํเนินการโครงการน้ีมาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนัตาม  

ขอ้มูลดงัน้ี  
 

ปี จํานวนบุคคลากรท่ีเข้าโครงการ งบประมาณท่ีใช้ 

2558 1,582 1,071,062 

2559 1,576 1,066,952 

2560 1,672 1,133,616 

2561 1,786 1,266,126 

2562 1,720 1,218,587 
 

ซ่ึงจากการเฝ้าระวงั และสังเกตพบวา่ อตัราการติดเช้ือในระดบับคุคลากรของโรงพยาบาล ในช่วง  ไขห้วดัใหญ่

ระบาด มีอตัราลดลงอยา่งชดัเจน  ซ่ึงโครงการน้ีทางโรงพยาบาลรามคาํแหงยงัคงใหมี้การรณรงค ์ และทาํอยา่ง

ต่อเน่ืองทุกปี 
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3.  โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี 2562 

การตรวจคดักรองสุขภาพนั้นเป็นบริการทางสาธารณสุขเชิงป้องกนัเพื่อพยายามคน้หาโรคหรือ  

ภาวะผิดปกติในประชากรทัว่ไป  ซ่ึงอาจตรวจตั้งแต่ระยะก่อนเกิดอาการ  ระยะมีอาการแลว้แต่ยงัไม่ทราบวา่เป็น 

โรค  โดยการตรวจคดักรองสุขภาพน้ีเป็นการต่อสู้กบัโรคร้ายท่ีดีท่ีสุด เพราะวา่จะทาํใหรู้้วา่เป็นโรคและรักษาได ้

ตั้งแต่เน่ิน ๆ หรือหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงก่อนท่ีจะเป็นโรคร้ายแรง  ช่วยลดอตัราการป่วย และอตัราการเสียชีวิตได ้

เป็นอยา่งดี 

  ดงันั้นทางโรงพยาบาลจึงเห็นความสาํคญัของการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร เพื่อป้องกนัการ

เกิดโรคและลดอตัราป่วยในบุคลากร  จึงจดัทาํโครงการตรวจสุขภาพพนกังานประจาํปี 2562 โดยมีขอ้มูล ดงัน้ี  

 

ปี จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ (คน) งบประมาณท่ีใช้ (บาท) 

2560 1,598 2,198,560 

2561 1,642 2,353,027 

2562 1,704 2,466,082 

 

              4.     โครงการบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล ก่อนระบายออกสู่ชุมชนเพ่ือดูแลส่ิงแวดล้อม 

โรงพยาบาลเป็นสถานท่ีใหบ้ริการรักษาผูป่้วย ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีเป็นแหล่งกาํเนิดนํ้ าเสียใน 

ชุมชน  ดงันั้นของเสียท่ีเกิดจากการใหบ้ริการผูป่้วย  รวมทั้งนํ้าเสียท่ีเกิดจากการลา้งทาํความสะอาดร่างกาย และ 

อุปกรณ์ของใชต่้าง ๆ ก็อาจมีเช้ือโรคหรือส่ิงสกปรกปนเป้ือน  มีโอกาสแพร่กระจายออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

โรงพยาบาลได ้

        ดงันั้น   โรงพยาบาลใหค้วามสาํคญัและจาํเป็นตอ้งบาํบดันํ้าเสียและฆ่าเช้ือโรคก่อนระบายออก

สู่ชุมชน เพื่อลดการเกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม  โดยควบคุมและติดตามนํ้าทิ้งของโรงพยาบาล ไดแ้ก่  ค่าบีโอดี 

(BOD)  เฉล่ียใหอ้ยูใ่นเกณฑต์ามมาตรฐานท่ีกาํหนดโดยไม่เกิน 20 ตามขอ้มูล ดงัน้ี 

 

ปี ผลน้ําเสียท่ีวัดได้ ( BOD ) 

2559 10.30 

2560 14.11 

2561 12.00 

2562 12.84 
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              5.     โครงการบริจาคโลหิตร่วมกบัสภากาชาดไทย 

โรงพยาบาลรามคาํแหงเขา้ร่วมโครงการ บริจาคโลหิตร่วมกบัสภากาชาดไทย   เน่ืองจากสภาพ 

ปัจจุบนัปริมาณโลหิตท่ีจดัหาไดใ้นประเทศไม่เพยีงพอเม่ือเทียบกบัปริมาณความตอ้งการใชโ้ลหิต   โรงพยาบาล

รามคาํแหงตระหนกัเห็นความสาํคญัมาโดยตลอด  และไดจ้ดัใหบุ้คลากรของโรงพยาบาลมีส่วนร่วมทาํกิจกรรม

ดว้ย   เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรท่ีมีจิตใจเป็นผูใ้หซ่ึ้งเป็นคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์องคก์รตอ้งการและเพื่อเป็น

การกระตุน้ให้ผูไ้ม่เคยบริจาคหรือผูบ้ริจาคโลหิตท่ีบริจาคเพียงปีละ 1 คร้ัง  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมบริจาคโลหิต

เป็นบริจาคเป็นประจาํ เพื่อใหไ้ดรั้บโลหิตบริจาคเพียงพอสาํหรับผูป่้วยทัว่ประเทศ 

         โครงการใหโ้ลหิต ใหชี้วิต น้ีจะช่วยใหบุ้คลากรขององคก์รไดเ้รียนรู้การทาํกิจกรรมร่วมกบั

องคก์รภายนอก อนัจะทาํใหบุ้คลากรเกิดความรู้สึกท่ีดีและภาคภูมิใจต่อองคก์รโรงพยาบาลรามคาํแหงร่วมกนั 

และยงัส่งผลใหพ้นกังานพร้อมช่วยเหลือสังคม ไดอ้ยา่งมหาศาล สร้างคุณค่าใหก้บัสังคมไทยตลอดไป  

                      ทางโรงพยาบาลรามคาํแหงไดเ้ร่ิมจดัทาํโครงการรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนั  

โดยจดัใหมี้การรับบริจาคเลือดปีละ 3 – 4 คร้ัง  ในปี 2562 ไดจ้ดัใหมี้การรับบริจาคโลหิต ดงัน้ี 

   คร้ังท่ี 1       วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2562  

  คร้ังท่ี 2       วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562   

  คร้ังท่ี 3       วนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 

คร้ังท่ี 4      วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 

 

 ผลการดาํเนินการ ปี 2562 

จาํนวน 

ผูเ้ขา้ร่วมบริจาค 

จาํนวนผูท่ี้สามารถบริจาคได ้ จาํนวนท่ีไดสุ้ทธิ 

(ยนิูต) บุคคลภายนอก บุคคลภายใน 

คร้ังท่ี 1 :        วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2562 

218 25 193 183 

คร้ังท่ี 2 :        วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

204 30 174 178 

คร้ังท่ี 3 :        วนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 

171 29 125 154 

คร้ังท่ี 4 :        วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 

220 23 176 199 
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11.   การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง 

        ข้อ 11.1 

         ควบคุมภายใน 

 บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการควบคุมภายในอยา่ง

ต่อเน่ือง  โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ  สอบทานการประเมินระบบ

การควบคุมภายใน  เพื่อมุ่งเนน้ใหร้ะบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ  

และมีประสิทธิผลประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  รวมทั้งการใชท้รัพยากร  การดูแลรักษาทรัพยสิ์น  การ

ป้องกนั  หรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การส้ินเปลืองหรือการทุจริต  ระบบบญัชีและ

รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้ รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การดาํเนินธุรกิจของบริษทั ฯ 

 ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการประเมินการควบคุมภายในซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยสาํนกั

ตรวจสอบภายใน  โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 

  ผูบ้ริหารและบุคลากรมีทศันคติท่ีดีและเอ้ือต่อการควบคุมภายใน ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบัการมี

ศีลธรรม  จรรยาบรรณและความซ่ือสัตย ์ และมีการพิจารณาดาํเนินการตามควรแก่กรณี  ถา้พบวา่บุคลากร

ประพฤติปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม  การยอมรับความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  การรับทราบขอ้มูลและการ

วินิจฉยัส่ิงท่ีตรวจพบหรือส่ิงท่ีตอ้งตรวจสอบ  ปรัชญาและรูปแบบการทาํงานของผูบ้ริหารเหมาะสมต่อการ

พฒันาการควบคุมภายในและดาํรงไวซ่ึ้งการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  โครงสร้างองคก์ร การมอบอาํนาจ

หนา้ท่ีความรับผิดชอบและจาํนวนผูป้ฏิบติังานเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั  นโยบายและการปฏิบติัดา้นบคุลากร

เหมาะสมในการจูงใจและสนบัสนุนผูป้ฏิบติังาน 

   สภาพแวดลอ้มของการควบคุมของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  ภาพรวมมี

ความเหมาะสม และมีส่วนทาํใหก้ารควบคุมภายในเพียงพอ  มีประสิทธิผล  เช่น 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างขององคก์รและสายงานบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนและเหมาะสม 

มีการมอบอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร พนกังานทุกคน

ทราบถึงบทบาท อาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ รวมทั้งตระหนกัถึงหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบของตน 

 บริษทั ฯ ไดวิ้เคราะห์พื้นฐานความรู้ทางการศึกษา ทกัษะท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังาน 

และประเมินความรู้ความชาํนาญในการปฏิบติังาน เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ ทกัษะ 

และความสามารถในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย และตามคาํบรรยายลกัษณะงาน 

(Job Description) 
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 บริษทั ฯ กาํหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น 

การคดัเลือก การฝึกอบรม การเล่ือนตาํแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นตน้ 

 บริษทั ฯ และบริษทัในกลุ่มไดก้าํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์

อกัษรเก่ียวกบัความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม โดยกาํหนดนโยบายดา้นการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีตามหลกัมาตรฐานสากล คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ฯ 

ไดป้ระชุมร่วมกนัไตรมาสละ 1 คร้ัง เพื่อกาํกบัดูแลใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์รปฏิบติั

ตามนโยบายท่ีกาํหนด 

 ผูบ้ริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทาํงาน เช่น มีทศันคติท่ีดีและสนบัสนุนการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบญัชี ระบบการจดัการสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล การ

ติดตามประเมินผล การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก มีการบริหาร

ความเส่ียงเก่ียวกบัการดาํเนินงานท่ีสาํคญั 

2) การบริหารความเส่ียง 

บริษทั ฯ กาํหนดวตัถุประสงคร์ะดบัองคก์รท่ีชดัเจน วตัถุประสงคร์ะดบัองคก์รและวตัถุประสงคร์ะดบั

กิจกรรมสอดคลอ้งกนัในการท่ีจะทาํงานใหส้าํเร็จดว้ยงบประมาณและทรัพยากรบุคคลท่ีกาํหนดไวอ้ยา่ง

เหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเส่ียงทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์ร บริษทั ฯ มีการวิเคราะห์ความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีมี

กลไกท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง เช่น การเปล่ียนแปลงวิธีการจดัการ เป็นตน้   

 บริษทั ฯ มีการกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร โดยมีคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลและกาํหนดกรอบความเส่ียงเพื่อการ

บริหารจดัการในภาพรวมองคก์ร โดยมีคณะกรรมการจดัการคณะต่าง ๆ บริหารความ

เส่ียงงานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางท่ีกาํหนด ทั้งน้ี ครอบคลมุความ

เส่ียงทางการบริหาร การเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบติัการ การบริหารและการ

จดัการ ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม และความเส่ียงสาํคญัอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ 

 บริษทั ฯ มีการกาํหนดวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีชดัเจนครอบคลุมส่ิงท่ีองคก์ร

ตอ้งการบรรลุวตัถุประสงคร์ะดบักิจกรรมเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทาํงานท่ีสาํคญั

ขององคก์ร และสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคแ์ละแผนยทุธศาสตร์ขององคก์ร 

ผูบ้ริหารมีการระบุความเส่ียงในระดบัองคก์ร และครอบคลุมในทุกระดบักิจกรรมท่ี

สาํคญั 
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3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษทั ฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบติังานท่ีทาํใหม้ัน่ใจวา่  เม่ือนาํไปปฏิบติัแลว้จะเกิดผลสาํเร็จตามท่ีฝ่าย

บริหารกาํหนดไว ้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะช้ีใหผู้ป้ฏิบติังานเห็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบติังาน

เพื่อใหเ้กิดความระมดัระวงัและสามารถปฏิบติังานใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงค ์ เช่น 

การควบคุมภายในดา้นการบริหาร  บริษทั ฯ กาํหนดพนัธกิจและวตัถุประสงคข์ององคก์รเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรและส่ือความใหบุ้คลากรทุกคนเขา้ใจ  เพื่อให้การดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์พร้อมทั้งมีการ

วางแผนการดาํเนินงาน การจดัสรรทรัพยากร งบประมาณ  และอตัรากาํลงั  นอกจากน้ีไดมี้การกาํหนด

กระบวนการทาํงานและมีการติดตามผล เพื่อใหบุ้คลากรปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบติั

ตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และมาตรฐานท่ีกาํหนด 

 การควบคุมภายใน ดา้นการเงินการบญัชี  บริษทั ฯ มีการควบคุมภายในเก่ียวกบัการ

เก็บเงิน รักษาเงิน  การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยมืทดรอง เป็นไปตามระเบียบ

ท่ีกาํหนด มีการบนัทึกบญัชีครบถว้นถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ 

 การควบคุมภายใน ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง บริษทั ฯ มีระเบียบและขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการ

พสัดุ เพือ่นาํไปปฏิบติัในการจดัซ้ือจดัจา้ง  ซ่ึงไดก้าํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการ

จดัซ้ือจดัจา้งไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น อาํนาจการอนุมติั การกาํหนดความตอ้งการพสัดุการ

ตรวจรับ การควบคุมและการเก็บรักษาพสัดุ 

 การควบคุมภายใน ดา้นการบริหารทรัพยากรบคุคล มีกระบวนการสรรหาเพื่อใหไ้ด้

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตามท่ีกาํหนด  มีระบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและ

เป็นธรรม  มีการกาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  มาตรฐานการปฏิบติังาน และระบบ

ติดตามผลไวอ้ยา่งชดัเจน  มีระบบการใหข้อ้มูลและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ 

ในภาพรวมบริษทั ฯ มีกิจกรรมควบคมุท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยกาํหนดใหมี้

นโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบุการดาํเนินงานในส่วนท่ีมีความเส่ียงสาํคญัและ

กาํหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกนัและลดขอ้ผิดพลาด มีการสอบทานรายงานทางการเงินและ

รายงานผลการดาํเนินงานท่ีมิใช่ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษทั ฯ มีการกาํหนดใหใ้ชด้ชันีวดัผลการดาํเนินงานกบัพนกังานทั้งองคก์ร 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ มีการวางระบบดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และมี

การควบคุมติดตามประเมินผลอยา่งเพียงพอ ทั้งในดา้นการสรรหา ค่าตอบแทน หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

การพฒันาบคุลากร การปฏิบติังานของบุคลากรและการส่ือสาร  เพื่อใหพ้นกังานมีความรู้ความสามารถ

และการบริหารทรัพยากรบคุคลของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
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4)  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษทั ฯ มีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติังาน  การรายงานทางการเงินและการ

ดาํเนินงาน การปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการควบคุมและดาํเนินกิจกรรมขององคก์ร  

รวมทั้งขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากภายนอกองคก์รมีการส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารและผูใ้ชภ้ายในองคก์รในรูปแบบท่ี

ช่วยใหผู้รั้บขอ้มูลสารสนเทศปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้

ความมัน่ใจวา่มีการติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกองคก์รท่ีมีผลทาํใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

5)  การติดตามประเมินผล 

บริษทั ฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบติังานโดยกาํหนดวิธี

ปฏิบติังานเพื่อติดตามการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

ปฏิบติังานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผูค้วบคุมงานและผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีมีการประเมินผลโดยการ

ตรวจสอบของสาํนกัตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจาํปีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

ฯ ไดส้อบทานผลการดาํเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษทั ฯ อยา่งสมํ่าเสมอ กรณีพบขอ้ท่ีควรปรับปรุง

ไดมี้การกาํหนดวิธีปฏิบติั เพื่อใหค้วามมัน่ใจวา่ ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานไดรั้บการ

พิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉยัสั่งการใหด้าํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องทนัที 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในซ่ึงประเมินโดยผูบ้ริหารและสาํนกั

ตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบ

บญัชีของบริษทั ฯ ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

  คณะกรรมการของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ      ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระเท่านั้นโดย   ณ    ส้ินปี  2562  มีกรรมการตรวจสอบรวม  3  ท่าน 

กรรมการทั้งหมดมีคุณสมบติัเหมาะสมตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท) กาํหนด  หนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีสาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ก่  การดูแลและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ให้

เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี     มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ      ดูแลใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุม

ภายใน การประเมินความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ     มีการปฏิบติัตามขอ้ 

กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  และดูแลกรณีท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการทาํรายการระหวา่ง

บริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ย

กรรมการอิสระท่ีมิไดด้าํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริหาร  จาํนวน 3  ท่าน  ดงัน้ี 

1. นายประมล  อภิรัตน์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. รอ.ขจิต หพัพานนท ์  กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวกิตติญารัตน์  จิโรจดาํรงคช์ยั กรรมการตรวจสอบ 

                           โดยมี  นายมิ่งภิมุขข ์ ลิ้มจรูญศกัด์ิ         เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ในปี  2562  คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 4  คร้ัง เพื่อดาํเนินงานตามความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย  โดยมีประเด็นท่ีเป็นสาระสําคญัคือ    

1. สอบทานงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี จากการสอบทานงบ

การเงินและซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร      รวมทั้งการประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารและพิจารณา

ขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํอยา่งถูกตอ้ง 

ครบถว้น  และเป็นท่ีเช่ือถือได ้

2. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  ทั้งน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่

บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอกบัการป้องกนัความเส่ียงจากการ

ดาํเนินงานตามแนวนโยบายและกลยทุธ์ต่าง ๆ ของบริษทั 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ  ไดแ้ก่   นางสาวโสรยา  ตินตะสุวรรณ์     จากบริษทั 

สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั  ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว   
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5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย    และ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจ

ปกติของบริษทั 

6. พิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน    ซ่ึงกาํหนดให้มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของ

บริษทัรวมถึงนโยบาย  แผนงาน  กระบวนการทาํงาน  และความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

7. พิจารณาอนุมติังบประมาณค่าใชจ่้ายประจาํปี  และอตัรากาํลงัของสาํนกัตรวจสอบภายในองคก์ร 

8. ทบทวนและประเมินกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ     และเสนอแนะการปรับปรุงเปล่ียนแปลงต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อการอนุมติั 

                         คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั  ดว้ยความระมดัระวงัอยา่งเตม็ความสามารถ ทั้งน้ี  เพือ่ประโยชน์ของบริษทัฯ  ผูถื้อหุน้  

และผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งปวง   

      

    

                                                                                                   

 

                                                                                             (นายประมล อภิรัตน์) 

           ประธานกรรมการตรวจสอบ         

                                                                                              25 กุมภาพนัธ์ 2563 
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ข้อ.11.3(1) 

 

11.3   รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

              และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (compliance) 

 

1. กรณีเป็นพนกังานบริษทั 

                       บริษทัไดแ้ต่งตั้ง นายม่ิงภิมุขข ์ ลิ้มจรูญศกัด์ิ  ใหด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้สาํนกัตรวจสอบภายใน   

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การตรวจสอบคุณสมบติั   และประเมินผลการปฏิบติังานของนายม่ิงภิมุขข ์ 

ลิ้มจรูญศกัด์ิ  แลว้เห็นวา่  เป็นผูมี้คุณสมบติัและผลการปฏิบติังานเหมาะสมท่ีจะปฏิบติังานตรวจสอบภายในได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ   

       นายม่ิงภิมุขข ์ ลิ้มจรูญศกัด์ิ   จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  วิชาเอกดา้นการบญัชี  มีประสบการณ์

ในงานดา้นการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลาประมาณ 23 ปี  และเคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน  เช่น  การควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ,  การบริหาร

ความเส่ียง, การควบคุมภายในเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน และ ไดรั้บประกาศนียบตัรในการเขา้อบรมหลกัสูตร  

การปฏิบติังานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ  จากสภาวิชาชีพบญัชี  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ นอกจากน้ียงั

ไดรั้บ ประกาศนียบตัรในการเขา้รับการอบรมหลกัสูตร  ISO 9001:2008 Internal Quality Audit    เป็นตน้   
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12.   รายการระหว่างกนั 

           (1)   รายละเอียดรายการระหวา่งกนั  ในปี 2562 

                      1.   เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม  

   เงินใหกู้ย้มืบริษทัร่วม   มี 1 แห่ง  คือ บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จาํกดั 

   ณ. 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัฯ ยงัคงมียอดเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม 1 แห่ง  คือ  

    บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จาํกดั  เป็นหน้ีคา้งชาํระเงินตน้ และดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

    เงินตน้        ดอกเบ้ีย  

ยอดยกมา 1 ม.ค. 2562               เป็นหน้ีคา้งชาํระ 45,000,000 480,000 บาท 

ระหวา่งปี 2562                          ดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้น - 3,600,000 ,, 

ระหวา่งปี 2562                          ชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย                   - (3,600,000) ,, 

ยอดคงเหลือ  ณ. 31 ธ.ค. 2562   เป็นหน้ีคา้งชาํระ 45,000,000 480,000 ,, 

         2.   เงินกูย้มืระยะสั้น   

                   สืบเน่ืองจากในปี 2540-2541 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอยา่งรุนแรง สถาบนัการเงินมีปัญหามาก

ไม่ยอมปล่อยสินเช่ือใหก้บัลูกคา้   ทาํใหท้างโรงพยาบาลขาดเงินทุนหมนุเวียน ทางโรงพยาบาลจึงแกไ้ข 

วิกฤตการณ์ โดยการกูเ้งินจากบุคคลใกลชิ้ด และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  เช่น แพทย ์โดยใหอ้ตัราดอกเบ้ียประมาณ 

MLR-2  และมีระยะเวลากู ้3 เดือน   เม่ือครบกาํหนดแลว้จะเรียกคืนหรือฝากต่อก็ได ้  ทางโรงพยาบาลไดท้าํการ

กูเ้งินประเภทน้ีตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบนั   ณ.  31 ธนัวาคม 2562  มีจาํนวนเงินกูย้มื 177 ลา้นบาท และในจาํนวน

น้ีเป็นของ        นายแพทย ์เอ้ือชาติกาญ   จนพิทกัษ ์  5,200,000 บาท 

                      3.  รายไดจ้ากการขายเคร่ืองมือและเวชภณัฑท์างการแพทย ์

       ตั้งแต่ปลายปี 2547 บริษทัไดเ้ร่ิมสั่งซ้ือเคร่ืองมือและเวชภณัฑท์างการแพทยบ์างอยา่งมาขาย 

ใหก้บัโรงพยาบาลอ่ืนและบางส่วนเก็บไวใ้ชใ้นโรงพยาบาล   เวชภณัฑท่ี์สั่งมามี Plate+Screw+Bone Cement, 

ถุงมือ ฯลฯ และเคร่ืองมือแพทยมี์ Operating Table (เตียงผา่ตดั), เตียงผูป่้วย (ชนิดไฟฟ้า), เตียงคลอด  เตียงตรวจ

สูตินารีเวช, เคร่ืองวดัความดนั, เคร่ืองมือแพทยท่ี์ใชใ้นหอ้งเด็กอ่อน, เตียงผา่ตดัพร้อมอุปกรณ์, เคร่ืองตม้

อุปกรณ์แพทย,์  โคมไฟใชใ้นหอ้งผา่ตดั,  เคร่ืองป่ันเลือด, Electric Saw เล่ือยไฟฟ้า,  กลอ้ง Microscope,  เคร่ือง

ดมยา, Capsule Endoscope,  เคร่ือง Colposcope (กลอ้งส่องตรวจภายใน),  เคร่ืองวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ ฯลฯ 

              ในปี 2562 มียอดขายเวชภณัฑแ์ละเคร่ืองมือแพทยท่ี์สั่งมาเองน้ี จาํนวน 825,095,340 บาท  โดย

เป็นการขายใหบ้ริษทัในเครือ จาํนวน  771,659,725  บาท  และขายใหบ้ริษทัอ่ืน ๆ  53,435,615  บาท  
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                            ในปี 2562 มียอดขายเวชภณัฑ ์และเคร่ืองมือแพทย ์ใหก้บับริษทัยอ่ย,  บริษทัร่วม และ บริษทั

ท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

- บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จาํกดั 4,069,344 บาท 

- บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั 5,817,163 ,, 

- บริษทั โรงพยาบาลวิภา ราม จาํกดั 102,411,683 ,, 

- บริษทั โรงพยาบาลวิภา ราม-แหลมฉบงั จาํกดั 24,084,269 ,, 

- บริษทั โรงพยาบาลวิภา ราม-ปากเกร็ด จาํกดั 23,838,646 ,, 

- บริษทั โรงพยาบาลวิภา ราม-อมตะ จาํกดั 31,047,497 ,, 

- บริษทั โรงพยาบาลวิภา ราม สมุทรสาคร 8,800,187 ,, 

- บริษทั โรงพยาบาลวิภา ราม – ชยัปราการ 2,876,810 ,, 

- บริษทั โรงพยาบาลวิภา ราม – นวมินทร์ 6,284,069 ,, 

- บริษทั โรงพยาบาลสินแพทย ์จาํกดั 52,902,292 ,, 

- บริษทั โรงพยาบาลสินแพทย-์เทพารักษ ์ 20,072,686 ,, 

- บริษทั โรงพยาบาลสินแพทย-์บางนา จาํกดั 102,224,174 ,, 

- บริษทั โรงพยาบาลสินแพทย-์ลาํลูกกา จาํกดั 71,374,884 ,, 

- บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จาํกดั 57,133,301 ,, 

- บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ธุรกิจแพทย ์จาํกดั 65,818,793 ,, 

- บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จาํกดั (โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 2) 11,968,099 ,, 

- บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จาํกดั (ชา้งเผือก) 3,402,189 ,, 

- บริษทั กซัซนัเชียงใหม่ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 127,050 ,, 

- บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั (โรงพยาบาลสุขมุวิท) 13,636,299 ,, 

- บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จาํกดั  15,464,672 ,, 

- บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั  14,816,459 ,, 

- บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 131,800 ,, 

- บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จาํกดั 7,703,818 ,, 

- บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จาํกดั  7,223,378 ,, 

- บริษทั เอฟ แอนด ์เอส 79 จาํกดั 2,189,159 ,, 

- บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั 32,094,934 ,, 

- บริษทั ส่งสัมพนัธ์ จาํกดั (โรงพยาบาลแพทยปั์ญญา) 39,107,313 ,, 

- บริษทั พะวอ จาํกดั (โรงพยาบาลแม่สอด ราม) 152,176 ,, 

- บริษทั แพร่ ราม จาํกดั 1,585,398 ,, 

- บริษทั รีนลั เซิร์ฟ จาํกดั 239,810 ,, 

- บริษทั มเหสักข ์จาํกดั 6,572,114 ,, 
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- บริษทั บางโพ จาํกดั 3,871,397 ,, 

- หริภุญชยั 27,808,804 ,, 

- บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั 4,250,950 ,,            

- บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั       558,108 ,, 

  771,659,725 บาท 

 

(2)   ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกนั 

       การทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทัมี 2 ลกัษณะ คือ 

       -  การทาํรายการระหวา่งกนั  เน่ืองจากการดาํเนินงานตามปกติ  การทาํรายการระหวา่งกนัจะทาํให้

บริษทัไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด  คือ  บริษทัจะมีรายไดเ้พิ่มขึ้น   และตน้ทุนของบริษทัจะลดลง 

        -    การทาํรายการระหว่างกนัเน่ืองจากการใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงิน  เป็นการทาํตั้งแต่ใน

อดีต  ปัจจุบนับริษทัไดพ้ยายามช่วยเหลือบริษทัร่วมทั้งทางดา้นบริหารและลดตน้ทุน   

 (3) นโยบายหรือแนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต  และการปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัท่ีบริษทั 

ใหไ้ว ้ในหนงัสือช้ีชวน    

           ในปี 2562   บริษทัมีการทาํรายการระหวา่งกนั  เน่ืองจากการดาํเนินงานตามปกติ 

 (4)   เหตุผลท่ีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัย่อย  บริษทัร่วม  เกินกวา่ 10%  แทนการถือหุน้ 

ของบริษทัโดยตรง    (ไม่มี) 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน 

 

13.   ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

 -   ตารางสรุปงบการเงิน / งบการเงินรวม (เปรียบเทียบ 3 ปีท่ีผา่นมา) 

 

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ. วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2562, 2561, 2560   

สินทรัพย ์

                                                                                                                                                               หน่วย:บาท 

 2562 2561 2560 

สินทรัพย์หมุนเวียน.-       

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   1,012,470,145.00    5.48  889,923,077.00 5.89 351,470,951.00 2.13 

    ลกูหน้ีการคา้      573,175,865.00  3.10 351,206,594.00 2.32 276,203,858.00 1.68 

    เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      345,000,000.00  1.87 345,000,000.00 2.28 479,000,000.00 2.91 

       ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี              -    - - 30,000,000.00 0.18 

    สินคา้คงเหลือ      622,586,286.00     3.37  566,922,597.00 3.75 568,774,112.00 3.45 

    สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน        55,803,618.00     0.30 28,373,208.00 0.19     20,293,584.00   0.12 

              รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   2,609,035,914.00  14.13 2,181,425,476.00 14.43 1,725,742,505.00 10.47 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน.-       

 เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั          1,195,080.00  0.01  1,187,452.00 0.01 - - 

    เงินลงทุนเผ่ือขาย   7,027,512,537.00  38.06  4,994,603,815.00 33.04 5,512,097,862.00 33.45 

   เงินลงทุนในบริษทัร่วม   6,510,189,355.00   35.26  5,575,191,630.00 36.88 5,707,300,958.00 34.64 

    เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย           -    - - - - 

    เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน      313,411,345.00     1.70  193,411,345.00 1.28 193,411,345.00 1.17 

    เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        45,000,000.00     0.24  45,000,000.00 0.30 15,000,000.00 0.09 

    ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - - - - - 

    ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  1,783,680,134.00     9.66  1,982,504,557.00 13.12 3,259,704,236.00 19.78 

    สิทธิการเช่าท่ีดิน          -    22,624,809.00 0.15 23,399,830.00 0.14 

    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน        15,580,232.00     0.08  9,718,542.00 0.06 14,202,049.00 0.09 

    ค่าความนิยม        25,706,005.00    0.14  25,706,005.00 0.17 - - 

    สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        39,284,089.00     0.21  43,779,489.00 0.29 3,003,182.00 0.02 

    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ๆ         94,794,968.00     0.51  40,191,446.00 0.27      23,719,493.00   0.14 

              รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,856,353,745.00   85.87  12,933,919,090.00 85.57 14,751,838,955.00 89.53 

    รวมสินทรัพย์ 18,465,389,659.00 100.00 15,115,344,566.00 100.00 16,477,581,460.00 100.00 
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บริษัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

   งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ.  วันท่ี  31  ธันวาคม  2562, 2561, 2560  

                                                                                                                         หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น                                                                                                 หน่วย : บาท 

 2562 2561 2560 

หน้ีสินหมุนเวียน       

       เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     4,054,909,560.00      21.96  882,567,738.00 5.79 1,786,164,451.00 10.84 

       เจา้หน้ีการคา้        297,353,371.00        1.61  257,722,657.00 1.69 211,901,453.00 1.29 

       ส่วนของหน้ีสินระยะยาวที่ถงึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี          

             เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน            -    55,000,000.00 0.36 116,040,000.00 0.70 

       เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวขอ้ง           5,200,000.00        0.03  6,000,000.00 0.04 76,100,000.00 0.46 

       เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น        172,500,000.00        0.93  176,350,000.00 1.16 683,168,862.00 4.15 

       เจา้หน้ีทรัพยสิ์น         44,338,782.00        0.24  36,621,496.00 0.24 555,356,364.00 3.37 

      เงินรับล่วงหนา้ค่าขายที่ดิน      - 647,955,000.00 3.93 

       ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย         96,953,849.00        0.53  231,193,534.00 1.52 73,457,789.00 0.45 

       ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย         105,538,618.00        0.57  102,942,786.00 0.68 103,691,191.00 0.63 

       ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย         44,553,483.00        0.24  39,913,085.00 0.26 38,659,955.00 0.23 

              หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ๆ         31,620,812.00        0.17  31,803,544.00 0.21 5,978,710.00 0.04 

                      รวมหน้ีสินหมุนเวียน     4,852,968,475.00  26.28 1,820,114,840.00 11.95 4,298,473,775.00 26.09 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน.-         

       เงินกูย้ืมระยะยาว –จากสถาบนัการเงิน            -     - 44,000,000.00 0.27 

       หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        325,558,038.00        1.76  244,676,894.00 1.61 378,397,629.00 2.30 

       ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน        131,791,942.00        0.71  86,743,876.00 0.57 68,873,570.00 0.42 

       หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น           8,580,894.00        0.05  6,433,635.00 0.04       8,385,647.00   0.05 

                       รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน        465,930,874.00  2.52 337,854,405.00 2.22   499,656,846.00   3.03 

       รวมหน้ีสิน     5,318,899,349.00      28.80  2,157,969,245.00 14.17 4,798,130,621.00 29.12 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

       ทุนเรือนหุ้น         

            ทุนจดทะเบยีน         

                หุ้นสามญั 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  10 บาท        150,000,000.00    150,000,000.00  150,000,000.00  

            ทุนที่ออกและเรียกชาํระแลว้         

                หุ้นสามญั 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท        120,000,000.00        0.65  120,000,000.00 0.79 120,000,000.00 0.73 

      กาํไรสะสม         

         จดัสรรแลว้      15,000,000 0.10 15,000,000.00 0.09 

                สาํรองตามกฎหมาย            15,000,000.00        0.08      

                ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   10,618,647,071.00      57.51  10,379,703,117.00 68.15 8,666,284,000.00 52.59 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น     1,865,617,458.00      10.10  1,572,945,368.00 10.32 2,321,706,659.00 14.09 

      รวมส่วนของผูถ้อืหุ้นบริษทัใหญ่   12,619,264,529.00      68.34  12,087,648,485.00 79.36 11,122,990,659.00 67.50 

      ส่วนของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย        527,225,781.00        2.86  985,704,078.00 6.47     556,460,180.00   3.38 

      รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น   13,146,490,310.00      71.20  13,073,352,563.00 85.83 11,679,450,839.00 70.88 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้หุ้น   18,465,389,659.00    100.00  15,231,321,808.00 100.00 16,477,581,460.00 100.00 
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํา กัด (มหาชน)   และ บริษัทย่อย 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2562,  2561,  2560 

   

                                                                                                                                                                                                                                           หน่วย : บาท                                                                                                                                                                                                                          

 2562 2561 2560 

รายได้       

   รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล    3,746,884,749.00  75.64  3,621,153,578.00  64.67  3,402,545,270.00  81.54 

   รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือการแพทย ์       815,624,784.00  16.46     490,073,207.00  8.75     407,080,557.00  9.76 

รายได้อื่น          

   รายไดเ้งินปันผล       272,633,225.00  5.50     287,445,406.00  5.13     320,924,780.00  7.69 

   กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น    -     938,508,487.00  16.76   - 

   กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคา้งรับ          1,200,000.00  0.02     208,205,017.00  3.72        2,226,035.15  0.05 

   รายไดอ้ื่น       117,393,459.00  2.37       53,686,359.00  0.96       40,220,551.85  0.96 

                รวมรายได้    4,953,736,217.00  100.00  5,599,072,054.00  100.00  4,172,997,194.00  100.00 

ค่าใช้จ่าย       

   ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล    2,553,200,701.00  51.54  2,442,744,596.00  43.63  2,348,591,330.00  56.28 

   ตน้ทุนขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์       602,328,968.00  12.16     398,213,810.00  7.11     314,806,693.00  7.54 

ค่าใชจ่้ายในการขาย        11,758,934.00 0.24         9,246,647.00 0.17        6,016,691.00  0.14 

  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       516,933,484.00  10.44     486,111,085.00  8.68     408,033,972.00  9.78 

  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน       248,042,872.00  5.01       56,889,724.00  1.02   - 

  ตน้ทุนทางการเงิน        46,173,941.00  0.93       61,874,740.00  1.11       92,807,614.00  2.22 

                รวมค่าใช้จ่าย    3,978,438,900.00  80.31  3,455,080,602.00  61.71  3,170,256,300.00  75.97 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม       546,750,639.00  11.04     445,409,124.00  7.96     455,826,142.00  10.92 

  กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้    1,522,047,956.00  30.73  2,589,400,576.00  46.25  1,458,567,036.00  34.95 

  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       201,325,426.00  4.06     345,759,061.00  6.18     136,451,236.00  3.27 

 กําไรสําหรับปี    1,320,722,530.00  26.66  2,243,641,515.00  40.07  1,322,115,800.00  31.68 

       

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไว ้       

ในกาํไรหรือขาดทุน       

กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากทรัพยสิ์นเผ่ือขาย 336,190,777.00   (649,917,396.00)  656,591,845.00   

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ (67,238,155.00)  129,983,479.00   (131,318,369.00)  

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นในบริษทัร่วม 16,673,319.00   (178,710,942.00)  (121,772,808.00)  

 285,625,941.00   (698,644,859.00)  403,500,668.00   

       

รายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน       

   ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (9,239,711.00)    (330,897.00)  

   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายใหม่         

   กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (3,743,646.00)  (10,763,957.00)  (38,612,772.00)  

   ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นในบริษทัร่วม-สุทธิจากภาษีเงินได ้ (12,473,080.00)  18,627.00   (2,613,916.00)  

   ภาษีเงินไดข้องขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั          1,615,750.00         

 (23,840,687.00)  (10,745,330.00)  (41,557,585.00)  

          

   กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได ้ 261,785,254.00   (709,390,189.00)  361,943,083.00   

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี    1,582,507,784.00    1,534,251,326.00    1,684,058,883.00   
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 2562  2561  2560  

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)       

   ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่    1,440,353,730.00    1,862,886,704.00    1,327,461,732.00   

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (119,631,200.00)  380,754,811.00   (5,345,932.00)  

    1,320,722,530.00    2,243,641,515.00    1,322,115,800.00   

          

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม          

   ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่    1,702,252,590.00    1,153,496,515.00    1,689,477,480.00   

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (119,744,806.00)  380,754,811.00   (5,418,597.00)  

    1,582,507,784.00    1,534,251,326.00    1,684,058,883.00   

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน          

    ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่                       6.00                       7.76                       5.53   
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560  

 

 2562 2561 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

   กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     1,522,047,956.00      2,589,400,576.00      1,322,115,800.00  

   ปรับกระทบกาํไรสาํหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจการดาํเนินงาน    

         ค่าเส่ือมราคา        176,170,690.00         182,781,951.00         189,979,536.00  

        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่าย            3,087,826.00             2,254,125.00             3,224,464.00  

        ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์        248,042,873.00      

         ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน           56,889,724.00    

        สิทธิการเช่าตดัจ่าย               783,401.00                775,021.00                755,713.00  

        (กาํไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน (58,874,445.00) 6,436,397.00  4,237,633.00  

        (กาํไร) ขาดทุนจากการขายและเลกิใชท้รัพยสิ์น (959,833.00) (938,508,487.00) (339,841.00) 

        หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ            1,403,908.00             4,785,555.00             8,408,224.00  

กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคา้งรับ (1,200,000.00) (208,205,017.00) (2,226,035.00) 

        ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (12,705,993.00) 8,618,626.00  8,860,454.00  

        ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน   35,287,087.00    

        รายไดเ้งินปันผล (272,633,225.00) (287,445,406.00) (320,924,780.00) 

        ดอกเบ้ียรับ (15,948,010.00) (15,653,637.00) (9,474,738.00) 

        ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 36,608,347.00  10,771,043.00  9,266,106.00  

        ดอกเบ้ียจ่าย          46,173,941.00           61,874,740.00           92,807,614.00  

        ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้            136,451,236.00  

      ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (546,750,639.00) (445,409,124.00) (455,826,142.00) 

เงินสดจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ     1,125,246,797.00      1,064,653,174.00         987,315,244.00  

สินทรัพยแ์ละ หน้ีสินดาํเนินงาน       

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง       

        ลกูหน้ีการคา้ (223,373,179.00) (41,307,572.00) 18,333,038.00  

        สินคา้คงเหลือ (42,957,696.00) (2,205,441.00) (33,070,100.00) 

        สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,906,028.00  (7,994,793.00) (296,798.00) 

        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (993,586.00) 100,124.00  116,828.00  

  การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินดาํเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง       

        เจา้หน้ีการคา้ 39,630,714.00  30,365,163.00  6,711,408.00  

        เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6,360,254.00  24,482,008.00  (1,096,376.00) 

        หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,147,258.00  (1,952,012.00) (88,800.00) 

        เงินสดจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (799,992.00)     

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน        908,166,598.00      1,066,140,651.00         977,924,444.00  

เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (331,988,074.00) (193,203,358.00) (135,413,336.00) 

       เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน  576,178,524.00         872,937,293.00         842,511,108.00  

 

 

 

 



 

 

 

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2562, 2561, 2560  

 2562 2561 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินรับชาํระคืนจากเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง        479,000,000.00         206,000,000.00  

เงินจ่ายจากเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  (345,000,000.00) (654,000,000.00) 

   เงินรับชาํระคืนเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั               800,000.00             2,226,035.00  

   เงินจ่ายค่าซ้ือเงินลงทุนเผ่ือขาย (1,925,150,719.00) (176,277,832.00) (545,840,280.00) 

   เงินรับค่าขายเงินลงทุนเผ่ือขาย 287,307,219.00  37,418,086.00  6,506,231.00  

   เงินจ่ายค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (595,879,694.00) (268,503,000.00) (222,031,638.00) 

   เงินรับค่าขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม     164,467,880.00  

   เงินรับจากการลดทุนในบริษทัร่วม   320,000,000.00    

   เงินจ่ายค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (121,000,000.00)     

   เงินจ่าย ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิม (193,494,222.00) (672,057,054.00) (295,135,348.00) 

   เงินรับค่าขายอุปกรณ์                       960,000.00     2,238,891,291.00                373,250.00  

   เงินรับล่วงหนา้ค่าขายท่ีดินเพ่ิมขึ้น(ลดลง)   (647,955,000.00)        647,955,000.00  

   เงินจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (8,949,516.00) (885,700.00) (2,531,756.00) 

   เงินรับค่าขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   5,931,716.00    

   เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัเพ่ิมขึ้น (7,628.00) (572,839.00)   

   เงินจ่ายค่ามดัจาํค่าสินทรัพย ์ (55,304,017.00) (25,657,758.00) (12,129,209.00) 

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย                262,905,585.00        277,822,642.00         309,011,375.00  

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม                287,697,214.00        288,848,853.00         184,045,045.00  

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน                    9,287,640.00            9,273,890.00           11,912,280.00  

   เงินรับจากดอกเบ้ียรับ                  17,251,571.00          15,131,039.00             5,734,606.00  

       เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน (2,034,376,567.00) 1,536,208,334.00  (193,436,529.00) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 3,172,341,822.00  (907,572,871.00) (91,851,727.00) 

   เงินรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั             3,000,000.00           20,000,000.00  

   เงินจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (800,000.00) (103,100,000.00) (100,000.00) 

   เงินรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน            1,900,000.00          10,000,000.00           46,008,799.00  

   เงินจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน (5,750,000.00) (516,818,862.00) (30,258,799.00) 

   เงินจ่าย ชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาว (55,000,000.00) (146,040,000.00) (187,640,000.00) 

   เงินปันผลจ่าย (1,485,125,013.00) (192,000,000.00) (192,000,000.00) 

   เงินรับค่าหุ้นจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม   46,290,000.00  75,000,000.00  

   เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (46,821,698.00) (66,086,449.00) (94,653,887.00) 

        เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน 1,580,745,111.00  (1,872,328,182.00) (455,495,614.00) 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 122,547,068.00  536,817,445.00  193,578,965.00  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย ณ. วนัซ้ือธุรกิจ   1,634,681.00    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ.วนัตน้ปี        889,923,077.00        351,470,951.00         157,891,986.00  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ. วนัปลายปี     1,012,470,145.00        889,923,077.00         351,470,951.00  
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การเปิดเผยเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด    

รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย    

      เจา้หน้ีทรัพยสิ์นเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 7,717,285.00  (518,734,868.00)        181,794,688.00  

      เจา้หน้ีค่าหุ้นลดลง           10,000,000.00    
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2562,  2561,  2560 

               หน่วย : บาท  

 2562 2561 2560 

ทุนเรือนหุ้น    

     หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้ว       120,000,000.00        120,000,000.00         120,000,000.00  

กําไรสะสม       

     จัดสรรแล้ว       

           สาํรองตามกฎหมาย         15,000,000.00          15,000,000.00           15,000,000.00  

     ยังไม่ได้จัดสรร       

           ยอดตน้งวด   10,379,703,116.00     8,666,284,000.00      7,524,913,915.00  

     รายการปรับปรุง       

        ผลกระทบจากการซ้ือธุรกิจ (108,034,353.00)     

        ยอดคงเหลือต้นงวด (ปรับปรุงใหม่)   10,271,668,763.00     8,666,284,000.00      7,524,913,915.00  

        เงินปันผลจ่าย (1,073,391,988.00) (182,826,602.00) (183,219,499.00) 

        กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี       

            กาํไรสาํหรับปี 1,440,353,730.00  1,896,227,091.00  1,327,461,732.00  

        กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษีเงินได ้ (19,983,434.00) 18,627.00  (2,872,148.00) 

        โอนส่วนแบ่งของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเขา้ส่วนของบริษทัใหญ่       

            ยอดปลายงวด   10,618,647,071.00   10,379,703,116.00      8,666,284,000.00  

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น       

        กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย       

            ยอดตน้งวด 1,677,155,428.00  2,375,800,287.00      1,972,299,619.00  

        ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีภาษีเงินได ้       

        ยอดคงเหลือตน้งวด ณ 1 มกราคม 1,677,155,428.00  2,375,800,287.00      1,972,299,619.00  

             ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย       

        กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษี      285,625,941.00  (698,644,859.00) 403,500,668.00  

            ยอดปลายงวด    1,962,781,369.00     1,677,155,428.00      2,375,800,287.00  

กําไรที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม       

        ยอดตน้งวด (49,143,882.00) (38,379,925.00) 232,847.00  

        จดัประเภทกาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเขา้กาํไรสะสม       

        กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษีเงินได ้ (3,743,646.00) (10,763,957.00) (38,612,772.00) 

        กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       

        ยอดปลายงวด (52,887,528.00) (49,143,882.00) (38,379,925.00) 

       

ผลต่างจากการซ้ือหุ้นในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม       

            ยอดตน้งวด (55,066,177.00) (15,713,703.00) (15,713,703.00) 

     รายการปรับปรุง          

         ผลกระทบจากการซ้ือธุรกิจ 10,789,794.00      

         ยอดคงเหลือต้นงวด (ปรับปรุงใหม่) (44,276,383.00) (15,713,703.00) (15,713,703.00) 
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ผลต่างจากการซ้ือหุ้นในบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  (39,352,474.00)  

      ยอดปลายงวด (44,276,383.00) (55,066,177.00) (15,713,703.00) 

รวมส่วนองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถ้ือหุ้น    1,865,617,458.00     1,572,945,369.00      2,321,706,659.00  

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่   12,619,264,529.00   12,087,648,485.00     11,122,990,659.00  

ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย    

         ยอดตน้งวด 985,704,078.00  556,460,180.00         486,878,777.00  

      รายการปรับปรุง      

         ผลกระทบจากการซ้ือธุรกิจ (35,608,477.00)   

         ยอดคงเหลือต้นงวด (ปรับปรุงใหม่) 950,095,601.00  556,460,180.00  486,878,777.00  

         ผลต่างจากการซ้ือหุ้นในบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม    39,352,474.00   

         การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง      

         เงินปันผล (333,125,013.00)   

         กาํไรสาํหรับปี (119,631,200.00) 380,182,611.00  (5,345,932.00) 

         กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษีเงินได ้ (113,607.00)  (72,665.00) 

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยเพ่ิมขึ้นจาการลงทุนเรียกชาํระ         30,000,000.00          9,708,813.00           75,000,000.00  

         ยอดปลายงวด       527,225,781.00 985,704,078.00        556,460,180.00 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น   13,146,490,310.00  13,073,352,563.00     11,679,450,839.00  
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ข)   อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั (เปรียบเทียบ 3 ปีท่ีผา่นมา)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง LIQUIDITY RATIO) 2562 2561 2560  

อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพยห์มุนเวียน/หน้ีสินหมุนเวียน (เท่า) 0.54 1.20 0.40  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = เงินสดและเงินฝากธนาคาร+หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด (เท่า) 0.33 (0.25) 0.68 (0.49) 0.15 (0.11)  

    + ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ/หน้ีสินหมุนเวียน      

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน/หน้ีสินหมุนเวียนเฉล่ีย (เท่า) 0.17 (0.54) 0.29 (0.35) 0.20 (0.24)  

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ = ขายสุทธิ/(ลูกหน้ีการคา้ก่อนหน้ีสงสัยจะสูญ+ตัว๋เงินรับการคา้) (เฉล่ีย) (เท่า) 9.87 (20.55) 13.11 (18.50) 13.24 (18.64)  

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย = 365/อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (วนั) 36.98 (17.76) 27.85(19.73) 27.57 (19.58)  

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ = ตน้ทุนขาย/สินคา้คงเหลือ (เฉล่ีย)   * เอาเฉพาะสินคา้สาํเร็จรูป (เท่า) 5.31 (38.31) 5.01 (41.83) 4.78 (39.13)  

   ไม่รวมสินคา้ระหวา่งผลิต   สินคา้ระหวา่งทาง และวตัถุดิบ      

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย            = 365/อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (วนั) 68.74 (9.53) 75.85 (8.73) 76.36 (9.33)  

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี            = ซ้ือหรือตน้ทุนขาย/(เจา้หน้ีการคา้ + ตัว๋เงินจ่ายการคา้)(เฉล่ีย) (เท่า) 11.37 (14.07) 7.11 (13.10) 12.77 (13.15)  

ระยะเวลาชาํระหน้ี                 = 365/อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (วนั) 32.10(25.94) 30.14 (27.86) 28.58 (27.76)  

Cash Cycle                    = ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย+ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย-ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 73.62 (1.35) 70.56 (0.60)  75.35 (1.15)  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  (PROFITABILITY RATIO)      

อตัรากาํไรขั้นตน้ = กาํไรขั้นตน้ / ขายสุทธิ   (%) 30.84 30.83 30.09  

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน = กาํไรจากการดาํเนินงาน / ขายสุทธิ (%) 23.20 24.23 24.31  

อตัรากาํไรอ่ืน = กาํไรท่ีไม่ไดจ้ากการดาํเนินงาน / รายไดร้วม (%) 7.92 24.62 7.85  

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน / กาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 54.44 87.64 90.97  

อตัรากาํไรสุทธิ = กาํไรสุทธิ/รายไดร้วม (%) 26.19 31.37 28.68  

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ = กาํไรสุทธิ/ส่วนของผูถื้อหุ้น(เฉล่ีย) (%) 11.71 16.12 12.80  

EBITDA MARGIN = EBITDA / รายได ้ (%) 31.78 47.52 37.71  
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อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 2562 2561 2560  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ = กาํไรสุทธิ/สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) (%) 8.58 11.80 8.56  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร = (กาํไรสุทธิ + ค่าเส่ือมราคา) / สินทรัพยถ์าวรสุทธิ (เฉล่ีย) (%) 85.84 78.05 46.15  

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ = รายไดร้วม / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) (เท่า) 0.33 0.38 0.30  

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)      

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  = หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.42 0.18 0.43  

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานสุทธิ + ดอกเบ้ียจ่ายจากการ 

   ดาํเนินงาน+ภาษ/ี ดอกเบ้ียจ่ายจากการดาํเนินงานและลงทนุ 

(เท่า)  

25.11 

 

27.35 

 

12.75 

 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน / (การจ่ายชาํระหน้ีสิน +  (เท่า)     

(Cash Basis)                        รายจ่ายลงทุน + ซ้ือสินทรัพย ์+ เงินปันผลจ่าย)  0.11 0.65 0.25  

อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผล / กาํไรสุทธิ (%) 87.23 8.43 14.52  

                        

 

หมายเหตุ   (                )    ตวัเลขในวงเลบ็  หมายถึง  การพิจารณาเฉพาะรายไดจ้ากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล  ไม่รวมรายไดจ้ากการขายเวชภณัฑ ์และ

อุปกรณ์แพทย ์ ทั้งน้ี เน่ืองจากรายไดจ้ากการรักษาพยาบาลมีอตัราส่วนประมาณ 90%  จากการขายเวชภณัฑแ์ละเคร่ืองมือแพทย ์มีอตัราส่วนเพียง 10 %  แต่ระยะเวลา

ขาย,    ระยะเวลาเก็บหน้ีและสินคา้คงเหลือมีความแตกต่างกนัมาก 

 

 

 

 

 

 

 

     

107 



 

 

 
108 

14.  การวิเคราะห์ และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)  

     1.   ภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญั (Overview)  

 ในปี 2562 การดาํเนินงานของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   และ  บริษทัยอ่ย  มี

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาลผูป่้วย  ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 3.47 % เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

และมีกาํไรสุทธิลดลง 41.13 %  รายไดจ้ากธุรกิจหลกัเพิ่มขึ้นเลก็นอ้ย  การขายเวชภณัฑแ์ละอุปกรณ์แพทย์

เพิ่มขึ้น  แต่ปีน้ีบริษทัมีกาํไรลดลง 922.92 ลา้นบาท  เน่ืองจากปี 2561 บริษทัมีกาํไรจากการกลบัรายการค่าเผ่ือ

หน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัร่วมสูงกวา่ปีน้ี จาํนวน 207 ลา้นบาท และปีก่อน

บริษทัยอ่ยมีกาํไรจากการขายท่ีดิน จาํนวน 938.51 ลา้นบาท  ในขณะท่ีปีน้ีไม่มีกาํไรจากรายการดงักล่าว  จึงทาํ

ใหก้าํไรสุทธิของบริษทัลดลงจากปีก่อนถึง 41.13 %  

 ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2562 มีการขยายตวัร้อยละ 2.6  ลดลงจากปีก่อนท่ีขยายตวัร้อยละ 4.0  ในปี 2562 

ขยายตวัเพียง 2.6 %  ถือวา่ตํ่าสุดในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา  สาํหรับระดบัมหภาคเศรษฐกิจโลกจะยงัไม่สดใสต่อเน่ือง  

จากปีท่ีผา่นมา  ทั้งการขึ้น ๆ ลง ๆ ของความสัมพนัธ์ระหวา่งสหรัฐกบัจีน  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผูส่้งออกสินคา้

ไปจีน  สาํหรับการลงทนุของภาคเอกชนในประเทศนั้น  ยงัไม่น่าจะเป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจให้เติบโตได ้ 

ประกอบกบัประเทศไทยเขา้สู่สังคมผูสู้งอายอุยา่งเตม็ตวั  ทาํใหอ้ตัราการออมจะสูงกวา่อตัราการลงทุน  ซ่ึงจะ

ส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทดว้ยเช่นกนั  ในปีน้ีจะพบวา่ผูป้ระกอบการขนาดกลางและยอ่ยเร่ิมทยอยปิดตวัลงมาก

ขี้น  สาํหรับองคก์รขนาดใหญ่จะพยายามลดหรือบริหารตน้ทุนกนัมากขึ้น  สุดทา้ยแลว้ก็คงจะมีการลดจาํนวน

พนกังาน  สาํหรับองคก์รท่ีตดัสินใจไม่ลดพนกังานนั้น เร่ืองของการ Reskills / Upskills จะเป็นโจทยท่ี์ทา้ทาย 

แต่มีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่   

สาํหรับอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนโดยรวมจะทรงตวัอยูก่บัท่ี      การแข่งขนัในอุตสาหกรรม 

โรงพยาบาลเอกชนอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยแข่งขนัในดา้นราคา และคุณภาพ  ทางโรงพยาบาลรามคาํแหงได้

กาํหนดนโยบายไวว้า่ใหบ้ริการรักษาพยาบาลใหดี้ท่ีสุด ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ีมีอยู ่ และกาํหนดราคายติุธรรม 

ไม่สูงเกินไป เน่ืองจากลูกคา้ของโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นคนระดบักลาง  ทางโรงพยาบาลเนน้ใหบ้ริการรักษา

ผูป่้วยทุกโรค แต่ละโรคจะมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญสาขานั้น ๆ ดูแล  ทางโรงพยาบาลคาดวา่การท่ีไดเ้ปิด AEC แลว้ใน

ปลายปี 2558 จะทาํใหท้างโรงพยาบาลมีผูป่้วยมากขึ้น เน่ืองจากไทยเป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงดีทางการแพทยใ์น

เอเชีย จึงคาดวา่ในอนาคตไทยจะไดเ้ป็นศูนยก์ลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of Asia)  ทางโรงพยาบาล

รามคาํแหงก็คาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากการเปิด AEC น้ี  คือทาํใหมี้ผูป่้วยมาใชบ้ริการมากขึ้น   โดยเป็น

ผูป่้วยจากต่างประเทศ เช่น  พม่า  เขมร  ลาว  ฟิลิปปินส์ ฯลฯ    

 ทางบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  ประกอบธุรกิจหลกัเพียงอยา่งเดียว 

คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือวา่เป็นธุรกิจท่ีใหบ้ริการดา้นสุขภาพท่ีมีความสาํคญั  ต่อการดาํรงชีวิต  เน่ืองจาก

เป็นธุรกิจท่ีสามารถพฒันาไปพร้อมกบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งช่วยใหบ้ริการทางดา้นการแพทย์

แก่ประชาชน  และมีธุรกิจเสริมคือ การสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย ์ (M.I. Calibration) และขายเวชภณัฑ ์  

เคร่ืองมือแพทย ์บางชนิด  แต่ธุรกิจเสริมยงัมีขนาดเลก็เพียง  10.02 %  ของรายไดร้วม   

 

 



 

 

 

    2.   ผลการดาํเนินงาน และ ความสามารถในการทาํกาํไร 

 ผลการดาํเนินงานของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   ในปี 2562   มีดงัน้ี 

 1.   บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   และ บริษทัยอ่ย  มีรายไดร้วม 4,953.74 ลา้นบาท   

ลดลงจากปีก่อน  11.53 % โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

                     1.1  บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 

ในปี 2562  จาํนวน  3,746.88 ลา้นบาท    ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  3.47 %   โดยแยกเป็นรายไดจ้ากโรงพยาบาล 

  -   รามคาํแหง   จาํนวน  3,455.49  ลา้นบาท 

  -   ชยัภูมิ-ราม                                 จาํนวน                    87.94  ลา้นบาท 

-   เมืองเลย-ราม                 จาํนวน                   203.45  ลา้นบาท 

                   3,746.88   ลา้นบาท 

        รายละเอียดเปรียบเทียบจาํนวนคนไขน้อก  คนไขใ้น  รายไดค้นไขน้อก  รายไดค้นไขใ้น  รายได้

รวมจากการดาํเนินกิจการปี 2562 และ ปี 2561  ของโรงพยาบาลรามคาํแหง 

 

 % เพิม่ขึน้(ลดลง) 2562 2561 

จาํนวนคนไขน้อก       (คร้ัง) (2.99) 557,152 574,324 

จาํนวนเตียงคนไข ้      (เตียง) (9.87) 76,226 84,574 

รายไดค้นไขน้อก        (บาท) 0.34 1,583,436,946 1,578,085,714 

รายไดค้นไขใ้น           (บาท) (0.63) 1,873,100,622 1,884,999,760 

รายไดร้วม                   (บาท) (0.19) 3,456,537,568 3,463,065,474 

  

รายไดค้นไขน้อกเพิ่มขึ้น 0.34 %  เน่ืองจากจาํนวนคนไขน้อกลดลง  2.99 %  และราคาสินคา้ต่อ 1 คน สูงขึ้น 

3.43 %   

รายไดค้นไขใ้นลดลง 0.63 %  เน่ืองจากจาํนวนการใชเ้ตียงคนไขล้ดลง 9.87 % แต่ราคาสินคา้ต่อ 1 เตียง เพิ่มขึ้น 

10.25 %  

รายไดจ้ากกิจการรักษาพยาบาลโดยรวมแลว้ ปี 2562   เพิ่มขึ้นจากปี 2561  =  3.47 % 

                     1.2  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายเคร่ืองมือแพทย ์  เวชภณัฑ ์  ในปี 2562  จาํนวน 815.62 ลา้นบาท  

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จาํนวน  325.55 ลา้นบาท 

         1.3  รายไดเ้งินปันผล ในปี 2562  มีรายไดเ้งินปันผลลดลงจากปี 2561  จาํนวน 14.82 ลา้นบาท 

รายละเอียดมีดงัน้ี 
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หน่วย : ลา้นบาท 

   บริษัท ปี 2562 ปี 2561 

สหแพทยเ์ภสัช 0.86 0.86 

โรงพยาบาลเพชรรัตน์ (บริษทั บูรณะเวช จาํกดั) 5.70 5.70 

โรงพยาบาลขอนแก่น ราม 2.62 2.62 

บริษทั ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย จาํกดั 0.01 0.01 

หลกัทรัพยภ์ทัร (PTSEC) 0.09 0.05 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขายในตลาด 263.35 278.21 

             รวม 272.63 287.45 

 

1.4   ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับโอนกลบัในปี 2562 มีจาํนวน  1.20 ลา้นบาท 

                                                                                                                                                     หน่วย : ลา้นบาท 

   ปี 2562 ปี 2561 

    ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินใหกู้ย้มื และดอกเบ้ียคา้งรับโอนกลบั 1.20 208.21 

                                                                                                                                        หน่วย : ลา้นบาท 

   ปี 2562 ปี 2561 

   โรงพยาบาลรามคาํแหงไดรั้บเงินกูย้มืคืนจากโรงพยาบาลพะเยา ราม       - 1.2 

                           -  โรงพยาบาลเมืองเลย ราม  - 92.36 

                           -   ดอกเบ้ียคา้งรับคืนจากโรงพยาบาลเมืองเลย ราม                      -  114.65 

                                                                        รวม          - 208.21 

  

            1.5  ปี 2561 บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของโรงพยาบาลรามคาํแหง  มีกาํไรจาก

การขายท่ีดิน  จาํนวน 945 ลา้นบาท  และบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  มีขาดทนุจากการทุบ

ตึก  จาํนวน 6.5 ลา้นบาท  สุทธิแลว้ บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั  มีกาํไรจากการขายทรัพยสิ์น จาํนวน 

938.50 บา้นบาท   ในขณะท่ีปี 2562 ไม่มี              

   ปี 2562 ปี 2561 

                          กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น - 938.50 

 

1.6   บริษทัมีรายไดด้อกเบ้ียรับ ในปี 2562  ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 1.73 ลา้นบาท 

1.7   ในปี 2562 บริษทัมีกาํไรจากการขายเงินลงทุน จาํนวน 58.87 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2561  ไม่มี  

1.8   บริษทัมีรายไดค้่าเช่าสถานท่ีและอ่ืน ๆ ในปี 2562  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จาํนวน  6.57 ลา้นบาท 
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1. ค่าใชจ่้ายของบริษทั และบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี  

          หน่วย : ลา้นบาท 

   ปี 2562 ปี 2561 

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 2,553.20 2,442.74 

ตน้ทุนขายอุปกรณ์ และ เคร่ืองมือแพทย ์ 614.09 407.46 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 516.93 486.11 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุ 248.04 56.89 

ตน้ทุนทางการเงิน 46.17 61.87 

ตน้ทุนทางการเงิน  (สุทธิ) 32.25 46.22 

สัดส่วนตน้ทุนในการรักษาพยาบาล / รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 68.14 67.46 

สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหาร / รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 13.80 13.42 

  

      จะเห็นวา่สัดส่วนของตน้ทุนในการรักษาพยาบาล และค่าใชจ่้ายในการบริหาร / รายไดจ้ากการรักษา 

พยาบาล ในปี 2562 สูงกวา่ปี 2561 ประมาณ 1.06 %   

 

       3.    บริษทัมีส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  ดงัน้ี 

           หน่วย : ลา้นบาท 

   บริษัท ปี 2562 ปี 2561 

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จาํกดั 122.15 70.64 

บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั 0.01 (0.03) 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 102.31 296.85 

บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั (โรงพยาบาลสุขมุวิท) 46.01 (6.25) 

บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) 52.02 50.99 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จาํกดั 18.27 15.88 

บริษทั โรงพยาบาลวิภา ราม จาํกดั 226.30 73.33 

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (18.85) (11.05) 

บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั 6.74 3.12 

บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั (15.18) (48.07) 

บริษทั โรงพยาบาลเวชธานี จาํกดั (มหาชน) 6.85 - 

บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั     0.11           - 

             รวม 546.75 445.41 

  

 

 



 

 

 

       4.    บริษทัมีขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

 ปี 2562 ปี 2561 

บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ จาํกดั - 56.89 

บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จาํกดั 248.04          - 

 248.04   56.89 

       5.    ในปีน้ีบริษทั และบริษทัยอ่ย มีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหกัคา่ใชจ่้ายทางการเงิน ภาษ ีค่าเส่ือมราคา 

และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA)  จาํนวน 1,748.26 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน 1,088.82 ลา้นบาท คิดเป็น 38.38% 

 จากท่ีกลา่วมาขา้งตน้ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิ จาํนวน 1,320.72 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 

จาํนวน 922.92 ลา้น  คิดเป็นร้อยละ 41.13 

 ในปี  2562  โรงพยาบาลจะมีผลประกอบการดีเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน   และโรงพยาบาลยงัมีความ 

สามารถในการทาํกาํไรท่ีดี  โดยพิจารณาจากอตัราส่วนทางการเงิน  ดงัน้ี 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.54 1.20 0.40 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)   (ROE) 11.71 16.12 12.80 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 8.58 11.80 8.56 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.42 0.18 0.43 

อตัราส่วนหมุนเวียนทรัพยสิ์น (%) 0.33 0.38 0.30 

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 30.84 30.83 30.09 

EBIT Margin (%) 28.51 43.86 33.52 

อตัรากาํไรสุทธิ 26.19 31.37 28.68 

 จะเห็นวา่อตัรากาํไรขั้นตน้,  EBIT Margin,   อตัรากาํไรสุทธิ  และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE)  

ของบริษทั ในปี 2562  เท่ากบั  30.84,   28.51,   26.19  และ  11.71  (%)   ซ่ึงถือวา่มีความสามารถในการทาํกาํไร

อยูใ่นเกณฑดี์  เม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั    

             3.    ความสามารถในการบริหารทรัพยสิ์น 

                    (1)   ลกัษณะการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นขายเงินสด     สาํหรับปี 2562 

โรงพยาบาลรามคาํแหง   จะมีการขายเงินสด  71.67 %   ขายเครดิต  28.33 %   การขายใหเ้ครดิต  28.33  %   นั้น

จะเป็นลูกหน้ีประเภทบริษทัขนาดกลางและใหญ่ทัว่ไปท่ีเป็นคู่สัญญากบัทางโรงพยาบาล,     บริษทัประกนัชีวิต,    

บริษทัประกนัภยัและกรมแรงงาน   บริษทัเหล่าน้ีจะไม่ค่อยมีปัญหาการชาํระเงิน   ปัญหามีอยูบ่า้งเลก็นอ้ยตรงท่ี

เง่ือนไขของการส่งผูป่้วยมารับการรักษาพยาบาลจะยกเวน้บางโรคหรือยกเวน้ค่าใชจ่้ายบางอยา่ง  แต่ทางผูป่้วย

ไม่ยอมสาํรองจ่ายส่วนท่ียกเวน้ขอใหท้างโรงพยาบาลเรียกเก็บกบัทางบริษทัทั้งจาํนวน  เครดิตท่ีทางโรงพยาบาล 

ใหค้ือ 2 เดือน 
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        การขายเงินสด  71.67 %  นั้น  ก็จะมีปัญหาอยูบ่า้งสาํหรับกรณีท่ีผูป่้วยเป็นผูป่้วยฉุกเฉิน และผูป่้วย

บางรายไม่มีเงินชาํระเม่ือรับการรักษาพยาบาลหายดีแลว้  ใน 1 ปี ปกติจะมีอยูป่ระมาณ 0.01-0.5 % ของยอดขาย  

แต่ในปี  2562  มีการตดัหน้ีสูญจาํนวนสูงถึง 29.13 ลา้นบาท   คิดเป็น 0.84%  ของยอดขาย  เน่ืองจากในปีน้ีมี

การตดัหน้ีสูญท่ีเกิดจากลูกหน้ีการคา้    ในอดีตท่ีคาดวา่จะเก็บเงินไม่ไดแ้น่นอนและยงัคงคา้งอยูใ่นบญัชีออกไป

หมด   รายละเอียดของลกูหน้ีการคา้ท่ีมีอายมุากกวา่ 3 เดือน  มีดงัน้ี 

อายุลูกหนี ้
บาท 

              2562             2561 

มากกวา่  3  เดือน  ถึง    6  เดือน 27,113,825 38,038,127 

มากกวา่  6  เดือน  ถึง  12  เดือน 13,006,783 6,236,709 

มากกวา่ 12 เดือน  ขึ้นไป 25,147,354 55,188,006 

                                               รวม 65,267,962 99,462,842 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 32,769,062 60,494,952 

        ในปี 2562  บริษทัคิดวา่ไดต้ั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพียงพอแลว้  เพราะวา่ไดต้ั้งไวสู้งถึง

50.21 %  ของลูกหน้ีการคา้ท่ีมีอายมุากกวา่  3  เดือนขึ้นไป 

        (2)   สินคา้คงเหลือและการเส่ือมสภาพหรือลา้สมยั 

                            ในปี 2562  บริษทัมีสินคา้คงเหลือท่ีลา้สมยัจากธุรกิจการขายเคร่ืองมือแพทย ์  ซ่ึงเป็นธุรกิจ

เสริม  จาํนวน 12,705,993 บาท  และบริษทัไดป้รับเป็นตน้ทุนขายสาํหรับปีน้ีแลว้  แต่ในธุรกิจการรักษาพยาบาล

ผูป่้วย  ไดแ้ก่  ยา   เวชภณัฑ ์ฯลฯ   ไม่มีสินคา้คงเหลือเส่ือมสภาพ  หรือลา้สมยั 

                ในปี 2562 บริษทัมีสินคา้คงเหลือ (สุทธิ) สูงถึง 656,999,132 บาท  ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้

คงเหลือ ในแผนกขายอุปกรณ์แพทย ์และ เวชภณัฑ ์ ซ่ึงเกบ็ไวข้าย  มีจาํนวน สูงถึง 546,942,223 บาท  และมีการ

หกัค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ จาํนวน 34,412,846 บาท  ส่วนสินคา้คงเหลือในธุรกิจรักษาพยาบาลผูป่้วย มี

จาํนวน 110,056,909 บาท  

                     (3)   เงินลงทนุ   ค่าความนิยม   และการดอ้ยค่า 

     -  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  ณ. 31 ธนัวาคม 2562   มีราคาทุน  ดงัน้ี 

                    ราคาทุน   วิธีส่วนได้เสีย 

1. บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จาํกดั 435,490,000 134,729,790 

2. บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั 512,499,890 428,110,791 

3. บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั 282,241,000 221,146,741 

4. บริษทั โรงพยาบาลเวียงจนัทน์ ราม อินเตอร์เนชัน่แนง จาํกดั 70,000,000 69,475,348 

 หกั  บญัชีดอ้ยค่าเงินลงทุนใน- บริษทัยอ่ยบริษทั ชยัภูมิ ราม จาํกดั (223,100,000)                     - 

                                                - บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จาํกดั   (84,000,000)                    - 

     993,130,890  853,462,670 
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     -  เงินลงทุนในบริษทัร่วม  ณ.  31 ธนัวาคม 2562  มีราคาทนุ                          4,077,400,447  บาท 

                                                                                    มีราคาคิดตามวิธีส่วนไดเ้สีย    6,510,189,355    ,, 

       

   รายละเอียดมีดงัน้ี 

                     ราคาทุน                   วิธีส่วนได้เสีย 

1. บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จาํกดั 47,617,004 845,481,462 

2. บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั 3,000,000 909,573 

3.   บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 886,646,242 1,516,020,970 

4. บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั (โรงพยาบาลสุขมุวิท) 199,939,110 132,316,659 

5. บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) 560,112,526 810,588,716 

6. บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จาํกดั 107,000 83,337,240 

7. บริษทั โรงพยาบาลวิภา ราม จาํกดั 1,284,964,851 2,013,590,349 

8. บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 686,800,000 589,776,218 

9.   บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั 122,696,200 127,643,824 

10. บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั 150,000,000 86,746,077 

11. บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) 283,251,514 282,667,309 

12. บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั 20,000,000 21,110,958 

 หกั ตดับญัชีดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม   

        บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั      (2,150,000)                         - 

        บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั     (68,200,000)                         - 

        บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั     (97,384,000)                         - 

    4,077,400,447   6,510,189,355 

จะเห็นวา่บริษทัร่วมท่ีมีการดอ้ยค่า  ไดแ้ก่ 

 1.   บริษทั รังสิภณัฑ ์ จาํกดั  มีราคาทุน 3,000,000 บาท   ปัจจุบนัมีราคาตามวิธีส่วนไดเ้สียเพยีง   

909,573 บาท   แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2,090,427 บาท 

 2.      บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั (โรงพยาบาลสุขมุวิท)  มีราคาทุน 199,939,110 บาท   ปัจจุบนัมีราคาตามวิธี 

ส่วนไดเ้สียเพียง 132,316,659 บาท  แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 67,622,451 บาท 

 3.      บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั    มีราคาทุน 686,800,000 บาท    ปัจจุบนัมีราคา  

589,776,218 บาท  แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์97,023,782 บาท  

 4.     บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั   มีราคาทุน 150,000,000 บาท  ณ. 31 ธนัวาคม 2562  มีราคาตามวิธี

ส่วนไดเ้สียเพียง  86,746,077  บาท  แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 63,253,923 บาท 

 5.      บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) มีราคาทุน 283,251,514 บาท   ณ. 31 ธนัวาคม 2562 

มีราคาตามวิธีส่วนไดเ้สีย 282,667,309 บาท  แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์584,205 บาท   
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          บริษทัร่วมอ่ืน ๆ นอกจาก บริษทั รังสิภณัฑ ์ จาํกดั,   บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั,  บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั,  บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั และบริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) มีราคาตามวิธี

ส่วนไดเ้สียเพิ่มขึ้นจากราคาทุน  เม่ือพิจารณาโดยรวมจะเห็นวา่สินทรัพยมี์ราคาสูงขึ้น 

     -   เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

       เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง และบริษทัอ่ืน  มีการบนัทึกในราคาทุนมีจาํนวน 417,111,345 บาท

และมีการตดับญัชีดอ้ยค่าอยู ่2  แห่ง คือ  บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  มีราคาทนุ 98,000,000 บาท  

ไดต้ดับญัชีดอ้ยค่าทั้งจาํนวน และบริษทั รีนลัเซร์ป จาํกดั มีราคาทุน 5,700,000 บาท ไดต้ดับญัชีดอ้ยค่าทั้ง

จาํนวนแลว้ มูลค่าเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและบริษทัอ่ืน-สุทธิเท่ากบั 313,411,345 บาท 

     -  เงินลงทุนเผื่อขาย ณ. 31 ธนัวาคม 2562 มีราคาทุน                       5,265,653,084  บาท 

                                                                                  มีกาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้น     1,761,859,453     ,, 

                                                                                  มูลค่ายติุธรรม                7,027,512,537     ,, 

                    (4)  ส่วนประกอบสาํคญัของทรัพยสิ์นอ่ืนและสาเหตุการเปล่ียนแปลง 

                           สินทรัพยอ่ื์นนอกจากลูกหน้ี,  สินคา้คงเหลือ  และเงินลงทุนแลว้ ยงัมี 

  -  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  บริษทัพยายามบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  เพราะเงินสดเก็บไวม้ากจะทาํใหไ้ดผ้ลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียรับนอ้ยลง  แต่ถา้เก็บ

ไวไ้ม่เพียงพอก็จะทาํใหธุ้รกิจสะดุดและติดขดัได ้ ณ. 31 ธนัวาคม 2562   บริษทัถือเงินสด  และรายการเทียบเท่า

เงินสดไว ้ 1,012.47  ลา้นบาท  มากกวา่ปีก่อนอยู ่ 122.55 ลา้นบาท 

  -  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  ประกอบดว้ยรายการ  ลูกหน้ีค่าหุน้ 30  ลา้นบาท,  สต๊อกส่วนท่ีเป็น

ครุภณัฑแ์ละเบด็เตลด็ 6.96 ลา้นบาท,   ค่าใชจ่้าย จ่ายล่วงหนา้ 5.16 ลา้นบาท,  รายไดค้า้งรับ  1.05 ลา้นบาท เงิน

มดัจาํท่ีทางบริษทัจ่ายซ้ือของแผนก MI Cal  6.55 ลา้นบาท,  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.89 ลา้นบาท  และอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็น

รายการท่ีเกิดขึ้นตามปกติ  ในการดาํเนินธุรกิจ  ณ. 31 ธนัวาคม 2562  มีจาํนวน 55.80 ลา้นบาท  เพิ่มขึ้นจากปี

ก่อนอยู ่ 27.43 ลา้นบาท 

  -  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ประกอบดว้ย  โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย  ณ. 31 ธนัวาคม 2562 

มีจาํนวน  15.58 ลา้นบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.86 ลา้นบาท   ในปี 2562 มีการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น

เพียง 8.95 ลา้นบาท   

  -  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  ประกอบดว้ยรายการเงินคํ้าประกนัท่ีทางบริษทัเรียกเก็บจาก

บริษทัท่ีมารับเหมาก่อสร้าง  เพื่อประกนัผลงานระยะหน่ึงตามสัญญา,   เงินมดัจาํท่ีทางบริษทัจะตอ้งจ่ายเม่ือตก

ลงซ้ือสินคา้ จาํนวน 88.75 ลา้นบาท  และอ่ืน ๆ   ณ. 31 ธนัวาคม 2562  มีจาํนวน  94.79 ลา้นบาท  เพิ่มขึ้นจากปี

ก่อน  54.60 ลา้นบาท 

 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ในปี 2562 =  8.58 %   ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑดี์ 
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4.   สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 

      (1)   แหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทนุ 

 -  แหล่งท่ีมาของเงินทุน ในปี 2562  มีดงัน้ี 

1. เงินสดสุทธิไดจ้ากกิจกรรมดาํเนินงาน 576,178,524 บาท 

2. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,172,341,822 ,, 

3. รับชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 1,900,000 ,, 

4. เงินรับจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย 287,307,219 ,, 

5. รับเงินจากการขายอุปกรณ์ 960,000 ,, 

6. เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผ่ือขาย 262,905,585 ,, 

7. เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษทัร่วม 287,697,214 ,, 

8. เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและบริษทัอ่ืน 9,287,640 ,, 

9. ดอกเบ้ียรับ     17,251,571 ,, 

                                                            รวม 4,615,829,575 ,, 

              -  แหล่งใชไ้ปของเงินทุนในปี 2562   มีดงัน้ี 

1. ซ้ือเงินลงทุนเผื่อขาย  1,925,150,719 บาท 

2. ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 595,879,694 ,, 

3. ซ้ือเงินลงทนุในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 121,000,000 ,, 

4. ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 193,494,222 ,, 

5. ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,949,516 ,, 

6. จ่ายเงินมดัจาํค่าทรัพยสิ์น 55,304,017 ,, 

7. จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน  5,750,000 ,, 

8. จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 800,000 ,, 

9. จ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว 55,000,000 ,, 

10. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัเพิ่มขึ้น 7,628 ,, 

11. จ่ายเงินปันผล 1,485,125,013 ,, 

12. ดอกเบ้ียจ่าย     46,821,698 ,, 

                                                            รวม 4,493,282,507 ,, 

 สุทธิปี 2562  ไดม้า    122,547,068 ,, 
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            -  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน  โดยพิจารณาจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุน    

                ในปี 2562   บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสิน : ส่วนทุน   =   0.42 : 1 

                จะเห็นบริษทัมีหน้ีสินเพียง 42 %  ของส่วนทุน   ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัมีความมัน่คงทางโครงสร้าง 

                เงินทุน   โดยปกติธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะตอ้งลงทุนใน Fixed Asset สูง     (ลงทุนในอาคารผูป่้วย  

                และซ้ืออุปกรณ์แพทย)์     อตัราส่วนของหน้ีสิน : ส่วนทุน   =   1 : 1   โดยประมาณ 

       (2)   รายจ่ายลงทุน   อธิบายวตัถุประสงคแ์ละแหล่งเงินทุน      

     ในปี 2562  บริษทัมีรายจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็นการลงทุน  ดงัน้ี 

   1.   ซ้ือท่ีดิน,  อาคาร,  อุปกรณ์แพทย,์  เคร่ืองใชส้าํนกังาน และอ่ืน ๆ   จาํนวน  203.55 ลา้นบาท  

                      -    ท่ีดิน ในปี 2562  บริษทัไม่ไดซ้ื้อท่ีดินเพิ่ม คงมีจาํนวนท่ีดินเท่าเดิม 

         -    อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ในปี 2562 มีการสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างเพิ่มขึ้น จาํนวน 13.44    

ลา้นบาท 

                      -    อาคารระหวา่งก่อสร้าง  ในปี 2562  มีการก่อสร้างอาคารและยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ จาํนวน 76.03  

ลา้นบาท 

          -    เคร่ืองใชท้างการแพทย ์ มีการซ้ือเพิ่ม 78.32 ลา้นบาท และมีการจาํหน่ายออกไป  จาํนวน 42.01 

ลา้นบาท   เน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยทีางการแพทยเ์จริญรุดหนา้ไปมาก  และมีการเปล่ียนแปลงบ่อย  ทาํให้

ทางโรงพยาบาลตอ้งลงทุนในส่วนน้ีมาก  เพื่อทาํใหโ้รงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลชั้นหน่ึง  ท่ีมีเคร่ืองมือแพทย์

ทนัสมยั 

         -   นอกจากน้ียงัมีการลงทุนเพิ่มทางดา้นเคร่ืองใชส้าํนกังาน,  เคร่ืองเรือน,  ยานพาหนะ และอ่ืน ๆ 

ซ่ึงเป็นการลงทุนตามปกติของการดาํเนินกิจการท่ีจะตอ้งมีการซ้ืออุปกรณ์เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนของเก่าท่ีชาํรุด 

หรือลา้สมยั 

              แหล่งเงินทุนท่ีใช ้:  เงินทุนจากการดาํเนินงานของบริษทั 

           2.   ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย,  บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีจาํนวน 796.88 ลา้นบาท  เป็นการ

ลงทุนระยะยาว เพื่อหาผลตอบแทนกลบัในรูปเงินปันผล   และเป็นการเพิ่มพนัธมิตรในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

ทาํใหบ้ริษทัสามารถร่วมบริหารงานและพึ่งพากนัได ้ ทาํใหบ้ริษทัมีอาํนาจต่อรองสูงขึ้น  ตน้ทุนขายจะถูกลง 

              แหล่งเงินทุนท่ีใช ้:  เงินทุนจากการดาํเนินงานของบริษทั และกูจ้ากสถาบนัการเงินภายใน 

ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      (3)   ความเพียงพอของสภาพคล่อง 

      บริษทัมีสภาพคลอ่งดีในการดาํเนินกิจการ  เน่ืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจท่ีส่วนใหญ่

จะขายเป็นเงินสด  สาํหรับโรงพยาบาลรามคาํแหง ในปี 2562  มีการขายเป็นเงินสด 71.67 %  มีการขายเป็น

เครดิตเพียง  28.33 %    นอกจากน้ีบริษทัยงัมีผลประกอบการเป็นกาํไรสุทธิ  26.19 %   ถา้พิจารณาทางดา้นอตัรา 

ส่วนสภาพคล่อง  (LIQUIDITY RATIO) มีดงัน้ี  

      อตัราส่วนสภาพคล่อง       =   0.54 

      อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว      =   0.33         (0.25) 

      อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด      =   0.17         (0.54) 

 ถา้พิจารณาสภาพคล่องในรูปของสินทรัพยห์มุนเวียน และหน้ีสินหมุนเวียน  จะเห็นวา่บริษทัมี 

สินทรัพยห์มุนเวียนนอ้ยกวา่หน้ีสินหมุนเวียน คือมีสินทรัพยห์มุนเวียน 54 %  ของหน้ีสินหมุนเวียน  

อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ = 9.87   (20.55) 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย = 36.98  (17.76) 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ = 5.31  (38.31) 

ระยะเวลาขายเฉล่ีย = 68.74  (9.53) 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี =    11.37   (14.07) 

ระยะเวลาชาํระหน้ี = 32.10   (25.94) 

Cash Cycle = 73.62   (1.35) 

              ถา้พิจารณา ดา้นขายและลูกหน้ีการคา้             จะเห็นวา่ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 36.98 (17.76) วนั 

        ดา้นตน้ทุนขายและสินคา้คงเหลือจะเห็นวา่ระยะเวลาขายเฉล่ียเท่ากบั       68.74 (9.53)   วนั 

        ดา้นซ้ือและเจา้หน้ีการคา้              จะเห็นวา่ระยะเวลาชาํระหน้ีเท่ากบั       32.10 (25.94) วนั 

 ดงันั้น Cash Cycle ของโรงพยาบาล         =     36.98 + 68.74 - 32.10   =  73.62 วนั 

              ถา้พิจารณาเฉพาะธุรกิจรักษาพยาบาล      =     17.76 + 9.53 - 25.94     =   1.35 วนัเท่านั้น 

      (4)   ความสามารถในการชาํระหน้ีและการปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืท่ีสาํคญั      ความสามารถในการหา 

แหล่งเงินทุนเพิ่มเติม 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง  มีความสามารถในการชาํระหน้ี   และปฏิบติั

ตามเง่ือนไขการกูย้มืไดค้รบถว้น      จนทาํใหบ้ริษทัไดรั้บเครดิตท่ีดีจากสถาบนัการเงิน     ประกอบกบัทาง 

โรงพยาบาลมีท่ีดินจาํนวนมาก และยงัมีสินทรัพยถ์าวรอ่ืน   ทาํใหบ้ริษทัมีความสามารถในการหาเงินทนุเพิ่มเติม

ไดง้่าย   เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการดีและสินทรัพยถ์าวรท่ีมัน่คง 
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 ปี 2562 ปี 2561 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย 25.11  27.35 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั 0.11    0.65 

 จะเห็นวา่อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย  และความสามารถชาํระภาระผกูพนั  ในปี 2562  นอ้ย  

กวา่ปี 2561 เน่ืองจากในปี 2562 บริษทัมีกาํไรตํ่ากวา่ปี 2561 แต่บริษทัก็สามารถชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด  

เน่ืองจากบริษทัมีกาํไรและเงินสดเพียงพอท่ีจะชาํระหน้ีได ้

5.   ภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล   (ไม่มี) 

6.   ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 1.   ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหาร   ผูบ้ริหารของโรงพยาบาลในปัจจุบนัเป็นผูท่ี้มีทศันวิสัยท่ีกวา้ง 

ไกล  ไดพ้ยายามทาํใหโ้รงพยาบาลมีคุณภาพโดยจดัหาแพทยท่ี์ดีและซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัมาใช ้

ในโรงพยาบาล  นอกจากน้ียงัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการรักษาเสถียรภาพทางดา้นการเงินไวอ้ยา่งมัน่คง  จะเห็นได้

จากการท่ีผูบ้ริหารสามารถทาํใหโ้รงพยาบาลเป็นระดบัแนวหนา้  ในระยะเวลา 30 ปีท่ีผา่นมา  สามารถนาํมาพา

บริษทัผา่นพน้วิกฤตในปี 2540 มาได ้ดงันั้น ในอนาคต ถา้มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารใหม่ก็อาจจะทาํใหมี้ปัจจยั

เส่ียงต่อผลการดาํเนินงานได ้

       ธุรกิจโรงพยาบาล  ส่ิงท่ีสาํคญั คือ  Image ของโรงพยาบาล  ถา้เราสามารถรักษาไวไ้ด ้ ธุรกิจน้ีก็จะ

สามารถดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 

 2.   นโยบายรัฐบาล   ในอนาคตถา้รัฐบาลมีนโยบายใหบ้ริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนดีเทียบเท่า  

หรือใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาลเอกชน   และมีการอาํนวยความสะดวก  จดัหาแพทยแ์ละพยาบาลท่ีดีมาใหบ้ริการ 

และคิดค่ารักษาพยาบาลตํ่ากวา่โรงพยาบาลเอกชน    โรงพยาบาลเอกชนก็จะไดรั้บผลกระทบจากนโยบายน้ี 

       ทางบริษทัไดพ้ยายามปรับปรุงกลยทุธ์อยูต่ลอดเวลา  โดยดูปัจจยัรอบขา้งดว้ย   ถา้ในอนาคตมีการ

แข่งขนั ดา้นราคา   ทางโรงพยาบาลก็จะตอ้งพยายามลดตน้ทุนให้ตํ่าลง  เพื่อท่ีจะไดก้าํหนดราคาขายท่ีตํ่าลงได ้  

ทางโรงพยาบาลไดย้ดึถือคุณภาพของการรักษาพยาบาลท่ีดีและราคายติุธรรมมาตลอด 30 ปี 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั  

บริษทัขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น   ไม่เป็นเทจ็  ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด  หรือไม่ขาด

ขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั  นอกจากน้ีบริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี  ไดแ้สดงขอ้มูล 

        อยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงาน  และกระแสเงินสด 

        ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี  เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสาํคญั  ทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การ

ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  

และ บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ. วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563  ต่อ

ผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้   ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียน 

แปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน   รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ 

จดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความ

ถูกตอ้งแลว้  บริษทัไดม้อบหมายให ้ ทนัตแพทยช์าํนาญ  ชนะภยั  ตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูล้ง

ลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ ทนัตแพทยช์าํนาญ ชนะภยั  

กาํกบัไว ้  บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

    ช่ือ             ตําแหน่ง                                     ลายมือช่ือ 

1.    นายแพทยรั์ชช          สมบูรณสิน             ประธานกรรมการ                   ………………………. 

              2     ทนัตแพทยช์าํนาญ    ชนะภยั      กรรมการผูจ้ดัการ                   ……………………….. 

 3.    นายแพทยวิ์รัตน์       ช่ืนอ่ิม      ผูอ้าํนวยการ                            ……………………….. 

 4.    นายแพทยเ์อ้ือชาติ     กาญจนพิทกัษ ์       กรรมการบริหาร                        ……………………….. 

 5.    นายแพทยศิ์ริพงศ ์    เหลืองวารินกุล       กรรมการบริหาร                      .....……………………. 

 6.    นายแพทยสุ์ธี           ลีละเศรษฐกุล         กรรมการบริหาร                      .………………………. 

 7.    ทนัตแพทยเ์จิมพล    ภูมิตระกูล              กรรมการบริหาร                        .………………………. 

              8.    นางสาวทศัน์วรรณ   ศิริวงศ ์     กรรมการบริหาร                         .………………………. 

              9.    นางวรรณา              พฤกษม์หาชยักุล    ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ......……………………. 

 

                       ช่ือ                            ตําแหน่ง             ลายมือช่ือ 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ  ทนัตแพทยช์าํนาญ  ชนะภยั              กรรมการผูจ้ดัการ       ………………………….. 

 



 

 

 

เอกสารแนบท่ี   1 

 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอาํนาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท 

    

นายแพทย์รัชช    สมบูรณสิน  

 

ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการ 

อาย ุ   81   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ 0.12  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -    2504   ปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล   

-    2512   Diplomat  American  Board  of  Radiology 

-    2514   Certificate  In  Neuroradiology 

ประวัติการทํางาน 

 2507 – 2509     ภาควิชารังสีวิทยา   โรงพยาบาลศิริราช 

 2509 – 2512     Temple  University  Hospital, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.      

 2512 – 2514     Hospital  Of  The  University  Of  Pennsylvania, U.S.A.   

 2514 – 2531     อาจารยภ์าควิชารังสีวิทยา   โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 2531 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ   บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  

 2538 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ   บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จาํกดั 

2546 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร     บริษทั โรงพยาบาลวิภา ราม จาํกดั 

 2548 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร     บริษทั  ปิยะศิริ  จาํกดั  ( โรงพยาบาลสุขมุวิท ) 

 2551 – ปัจจุบนั     ประธารกรรมการ   บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั(มหาชน)-รพ.ลานนา 

 2553 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร     บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) 
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ทันตแพทย์ชํานาญ  ชนะภัย 

 

ตาํแหน่ง  กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

อาย ุ   76   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ 1.06  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -    2511     ทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัมหิดล  

-    2520    Cosmetic   Restoration   N.Y. ,  U.S.A. 

ประวัติการทํางาน 

 2514 – 2530     ทนัตแพทยป์ระจาํโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 2524 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร บริษทั เอฟ แอนด ์เอส ’79 จาํกดั (โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก )  

 2531 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

 2540 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั สินแพทย ์จาํกดั (โรงพยาบาลสินแพทย)์  

 2546 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลวิภา ราม จาํกดั  

              2547 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) 

2548 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั  ปิยะศิริ จาํกดั ( โรงพยาบาลสุขมุวิท ) 

2549 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั  โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จาํกดั 

2551 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ธุรกิจการแพทย ์จาํกดั ( มหาชน )    

    หรือ  โรงพยาบาลลานนา  

 2561 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั 

 2562 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลน่าน ราม จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

นายแพทย์วิรัตน์     ช่ืนอิม่ 

 

ตาํแหน่ง  กรรมการบริหารและผูอ้าํนวยการ 

อาย ุ   83  ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -    แพทยศาสตร์บณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ( รุ่น  15 )  พ.ศ.  2508   

-    แพทยฝึ์กหดั    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

-    วุฒิบตัร  Orthopedics   โรงพยาบาลรามาธิบดี 

-     Fellowship  Orthopedics  Training  จาก  Hospital  Of  Special  Surgery, N. Y.  พ.ศ.  2517 – 2519 

ประวัติการทํางาน 

 2515 – 2524     อาจารยแ์ผนก  ภาค Orthopedics  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 2525 – 2530     แพทย ์ Orthopedics  โรงพยาบาลสมิติเวช 

 2531 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหารและผูอ้าํนวยการ   บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

 2540 – ปัจจุบนั     ผูอ้าํนวยการ   บริษทั  สินแพทย ์ จาํกดั  ( โรงพยาบาลสินแพทย ์) 
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นายแพทย์เอ้ือชาติ  กาญจนพทิักษ์ 

 

ตาํแหน่ง   กรรมการบริหาร 

อาย ุ    76   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้  0.94  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -  จบแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ( รุ่น 4 )    2510 

-   แพทยฝึ์กหดั  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้    2510 – 2511 

-  แพทยป์ระจาํบา้นโสต ศอ นาสิก   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี    2511 -  2514 

-  วุฒิบตัร  โสต ศอ นาสิกแพทย ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   2514 

-  วุฒิบตัร โสต ศอ นาสิกแพทย ์  ประเทศเยอรมนันี    2521 

-  ปริญญาเอก  Doctor of Medicine จาก University of Essen, Germany   2521 

ประวัติการทํางาน  

 2515 – 2522     อาจารยภ์าควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ ์  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 2524 – ปัจจุบนั     กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอฟ แอนด ์เอส’79 จาํกดั ( โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก ) 

 2531 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร  บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

 2538 – 2542     ประธานราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 2540 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร บริษทั  บริษทั สินแพทย ์จาํกดั (โรงพยาบาลสินแพทย)์ 

 2543 – ปัจจุบนั     รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนท่ี  1  มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลยัเฉลิมพระเกียรติ 

 2544 – ปัจจุบนั     ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิประจาํคณะกรรมาธิการสาสธารณสุข  วุฒิสภา 

 2546 – ปัจจุบนั     กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร  บริษทั โรงพยาบาลวิภา ราม จาํกดั 

 2547 – ปัจจุบนั     กรรมการ / กรรมการบริหาร  บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) 

 2548 – ปัจจุบนั     กรรมการ   บริษทั โรงพยาบาลเจา้พระยา จาํกดั (มหาชน) 

 2548 – ปัจจุบนั     กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั ( โรงพยาบาลสุขมุวิท ) 

 2549 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั 

2550 – ปัจจุบนั     กรรมการและผูจ้ดัการมูลนิธิสถาบนัโรคไต  ภูมิราชนครินทร์ 

2550 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร บริษทั เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) หรือ รพ. ลานนา 

2561 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั 

2561 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั 

2562 – ปัจจุบนั       ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) 

2562 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลน่าน ราม จาํกดั  

 



 

 

 

นายแพทย์ศิริพงศ์    เหลืองวารินกุล 

 

ตาํแหน่ง  กรรมการบริหาร 

อาย ุ   60   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ 2.37 % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร     

 

คุณวุฒิการศึกษา 

-    จบแพทยศาสตร์บณัฑิต   มหาวิทยาลยัขอนแก่น   พ.ศ.  2526      

-    แพทยศาสตร์วุฒิบตัร  โสต นาสิก ลาริงซ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  พ.ศ.  2530 

-    ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ( NIDA )  พ.ศ.  2533 

-    Senior  Executive  Program,  Sasin  ( SEP  17, 2003 ) 

-    Advanced  Senior  Executive  Program ( ASEP, Sasin ), Kellogg  School  of  Management      

                   Western  University   ( 2006 ) 

 -    Advanced  Senior  Executive  Program  ( ASEP, Sasin ), Kellogg  School  of  Management 

      Western  University  ( 2010 ) 

ประวัติการทํางาน 

 2530 - 2532         อาจารยภ์าควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น      

 2533 - ปัจจุบนั     แพทยป์ระจาํแผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลรามคาํแหง 

 2538 - ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

 2545 - ปัจจุบนั     รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

 2546 - ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม  

 2550 - ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา 

 2562 - ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั   
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นายแพทย์สุธี  ลลีะเศรษฐกุล 

 

ตาํแหน่ง   กรรมการบริหาร 

อาย ุ    63   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้  0.01  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -  2524    แพทยศาสตร์บณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล   

-  2532     แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญอายรุกรรม  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประวัติการทํางาน  

 2525 – 2526     อาจารยภ์าควิชาเภสัชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ม. มหิดล 

 2526 – 2529     สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ   กรมการแพทย ์  กระทรวงสาธารณสุข 

 2529 – 2532     แพทยป์ระจาํบา้นอายุรกรรม   คณะแพทยศาสตร์   โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 2532 – 2534     สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ   กรมการแพทย ์  กระทรวงสาธารณสุข 

 2534 – ปัจจุบนั       อายรุแพทย ์  โรงพยาบาลรามคาํแหง 

 2540 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 
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ทันตแพทย์เจิมพล    ภูมิตระกูล 

 

ตาํแหน่ง   กรรมการบริหาร และผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 

อาย ุ    59   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้  0.16  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

-    ทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 -    ประกาศนียบตัรชั้นสูง   ผูเ้ช่ียวชาญสาขาทนัตกรรมประดิษฐ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 -    ปริญญาโท ( M.B.A.)  คณะบริหารธุรกิจ    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ( NIDA ) 

 -    นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการอบรม 

 -    ประกาศนียบตัรโครงการอบรมผูบ้ริหารระดบัสูง  Advance senior  executive program (A.S.E.P.I. ) 

       Kellog  graduate  school  of  management, Northwestern  University  :  U.S.A. 

-    ประกาศนียบตัรโครงการอบรมผูบ้ริหารระดบัสูง    สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  

     แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ( S.E.P.17 ) 

-    หลกัสูตร  Director  Certification  Program    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย (  I.O.D. )   

-    หลกัสูตร  Advance  Audit  Committee  Programe  

     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย (  I.O.D. )    ปี   9/2555              

ประสบการณ์ทํางาน  

 -     กรรมการบริหาร  บริษทั  โรงพยาบาลรามคาํแหง  จาํกดั (มหาชน) 

-     คณะเจา้หนา้ท่ีบริหาร  โรงพยาบาลสุขมุวิท   ปี  2551 - ปัจจุบนั 

 -     อนุกรรมการศึกษาราคากลางทนัตกรรม   ในโครงการหลกัประกนัสุขภาพ   ทนัตแพทยสภา 

 -     อนุกรรมการศึกษาและติดตามผลกระทบการเปิดเสรีการคา้บริการ  ( FTA )   สาขาทนัตกรรม  

                    ทนัตแพทยสภา 

 -    ผูบ้ริหารโครงการหลกัสูตร   พฒันาผูบ้ริหารโรงพยาบาล  โดย   สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่ง                  

     ประเทศไทย 

 -    ผูจ้ดัการระบบคุณภาพและท่ีปรึกษาระบบคณุภาพ  ISO  9000  โรงพยาบาลรามคาํแหง  และ 

                   โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลรามคาํแหง 
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นางสาวทศัน์วรรณ  ศิริวงศ์ 

 

ตาํแหน่ง   กรรมการบริหาร  

อาย ุ    45   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้  0.83  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร     บุตรี  นางอญัชนา  ศิริวงศ ์

 

คุณวุฒิการศึกษา 

-    ปริญญาตรี Bachelor of Economics มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ปี 2539 

-    Master of Business Administration (MBA) INSEAD ประเทศฝร่ังเศส  ปี 2545 

 

ประวัติการทํางาน 

 2539 – 2544 -  Export Executive บริษทั เหลก็สยามยามาโตะ จาํกดั  ในเครือบริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย 

 2546 – 2549 -  คณะทาํงานท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม 

 2548 – ปัจจุบนั -  กรรมการผูจ้ดัการบริษทั Babebite Co.,Ltd.   

 2561 – ปัจจุบนั -  กรรมการบริหาร บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 
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  นายประมล  อภิรัตน์ 

 

ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  

อาย ุ   53   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ 0.12 % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร     -     

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -   ปริญญาตรี  ศิลปะศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัอีสเทิร์น อิลินอย  สหรัฐอเมริกา 

 -   ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

ประวัติการอบรม 

 -   ISO 9000  และ การจดัการคุณภาพ  JF Consultant Limited USA.    

 

ประวัติการทํางาน 

 2542 – ปัจจุบนั      เจา้หนา้ท่ีศูนยธุ์รกิจต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

 2543 – ปัจจุบนั        กรรมการอิสระ บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

 2543 – ปัจจุบนั        ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 
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นายยงั-แทก  ปาร์ก (Mr. Young-Taeg Park) 

 

ตาํแหน่ง   กรรมการบริษทั 

อาย ุ    60   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้  - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -  2525    BA In Economics, Sungkyunkwan University   

-  2541    MBA, The Wharton School, University of Pennsylvanla 

 

ประวัติการทํางาน  

 2541 – 2543     General Manager, Samsung Electronics 

 2543 – 2547     Partner/Head of Korea, UBS Capital Asia Pacific 

 2547 – ปัจจุบนั     Chairman and Managing Director, Affinity Equity Partners 

 2561 – ปัจจุบนั     Member of the Board of Director, Lock & Lock 

 2562 – ปัจจุบนั       Member of the Board of Directors, Hyundai Commercial 

  

การดํารงตําแหน่งอ่ืนท่ีอาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

             -  ไม่มี 
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นายเบนนี่ ลมิ (Mr. Benny Lim) 

 

ตาํแหน่ง   กรรมการบริษทั 

อาย ุ    47   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้  - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -  2547    Bachelor of Commerce, Monash University, Australia 

 

ประวัติการทํางาน  

 2543 – 2552     Vice President DBS Bank 

 2552 – 2554     Executive Director, UOB Bank 

 2554 – ปัจจุบนั     Managing Director, Affinity Equity Partners 

 2557 – ปัจจุบนั     Member of the Board of Directors, Leoung Hup International Bhd. 

 2558 – ปัจจุบนั       Member of the Board of Directors, Island Hospital Sdn. Bhd. 

 

การดํารงตําแหน่งอ่ืนท่ีอาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 Member of the Board of Director, Island Hospital Sdn. Bhd. 
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นายภูมิ  วยากรณ์วิจิตร 

 

ตาํแหน่ง   กรรมการบริษทั 

อาย ุ    35   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้  - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -  2549     BA in Economics, Bates College 

 -  2555     MBA, the Wharton School, University of Pennsylvania  

 

ประวัติการทํางาน  

 2549 – 2553     Associate, Estee Lauders Companies 

 2555 – 2557     Associate, Deutsche Bank, NY 

 2557 – ปัจจุบนั     Vice President, Affinity Equity Partners  

 2561 – ปัจจุบนั     Member of the Board of Director, Island Hospital Sdn. Bhd. 

 

การดํารงตําแหน่งอ่ืนท่ีอาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 Member of the Board of Director, Island Hospital Sdn. Bhd. 
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นายดศิพงศ์  ใจภักดีม่ัน 

 

ตาํแหน่ง   กรรมการอิสระ 

อาย ุ    43   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้  - 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -  2539     ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 -  2545  MBA in Finance, University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวัติการทํางาน  

 2539 – 2542  Analyst บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริลลินช ์ภทัร จาํกดั 

 2546 – 2550  Associate Director บริษทัหลกัทรัพย ์บาร์เคลย ์แคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั 

 2550 – 2551  Vice President – Debt Capital Markets ธนาคาร เจพีมอร์แกนเชส สาขา กรุงเทพฯ 

 2552 – 2555  Head – Investment Banking ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 2555 – 2557        ผูบ้ริหารฝ่ายพฒันาธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 2557 – 2561        ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวาณิชธนกิจ ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

 2561 – ปัจจุบนั    Executive Advisor บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

 

การดํารงตําแหน่งอ่ืนท่ีอาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 ไม่มี 

 

การให้บริการทางวิชาชีพแก่ บริษัทฯ   บริษัทย่อย     บริษัทร่วม   หรือ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

              เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   
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นางอญัชนา    ศิริวงศ์  

 

ตาํแหน่ง  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 

อาย ุ   73 ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ 0.95  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    -    มารดา  น.ส. ทศัน์วรรณ  ศิริวงศ ์

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -    อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ ์  มหาวิทยาลยัมหิดล   

 

ประวัติการทํางาน 

 2531 – ปัจจุบนั  โรงพยาบาลรามคาํแหง ( โรงพยาบาลเอกชน)        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

นางวรรณา    พฤกษ์มหาชัยกุล 

 

ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

อาย ุ   63 ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ 0.01  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 

 -    ปริญญาตรี     เอกการบญัชี       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 -    ปริญญาโท    MBA      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวัติการทํางาน 

  

2531 – ปัจจุบนั  โรงพยาบาลรามคาํแหง ( โรงพยาบาลเอกชน)        
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นางวรัดดา   ตันทนะเทวนิทร์ 

 

 

ตาํแหน่ง      เลขานุการบริษทั 

อาย ุ       58 ปี 

สัดส่วนการถือหุน้     - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

   2524 – 2529          ปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์   เอกวิชาภาษาองักฤษ  / โทการส่ือสารมวลชน 

        มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

ประวัติการทํางาน  

   2536 – ปัจจุบนั     เจา้หนา้ท่ีแผนกธุรการ  บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง  จาํกดั (มหาชน) 

   2551 – ปัจจุบนั     เลขานุการบริษทั   บริษทั  โรงพยาบาลรามคาํแหง   จาํกดั ( มหาชน )   
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                            เอกสารแนบ  1 

 

 

ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทท่ีเกีย่วข้อง 

 

รายช่ือ 
บริษั

ท 

บริษัทย่อย  บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 

ทพ. ชํานาญ      ชนะภัย /, // / /, // /, // / /, //  /, // / / /, // /   / /  /, // /, //     

นพ. รัชช           สมบูรณสิน X, // /, //   / /, // /  / / /, //     / X,   // //      

นพ. วิรัตน์ ช่ืนอ่ิม /, //    / /, //  /, //                

นพ. ศิริพงศ ์ เหลืองวารินกุล /, //       /, //    /            

ทพ. เจิมพล ภูมิตระกุล /, //           /            

นพ. สุธี ลีละเศรษฐกุล /, //              /         

นพ. เอ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ ์ /, // /, // X, //  / /, // / /, // /, // /, // /, // /, // / /  /, // /, // X, // /, // /, // / /, // /, // 

น.ส.ทศัน์วรรณ ศิริวงศ ์ /,//                       
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เอกสารแนบ  1 

 

 

หมายเหตุ /   =   กรรมการ       x   =   ประธานกรรมการ        //   =   กรรมการบริหาร 

 

  บริษัทย่อย   1   =  บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จาํกดั 

                                               2   =  บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั 

                                               3   =  บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั 

            4   =  บริษทั โรงพยาบาลเวียงจนัทน์-ราม อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 บริษัทร่วม 1  =  บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จาํกดั 

 2  =  บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จาํกดั 

 3  =  บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั 

 4  =  บริษทั โรงพยาบาลสินแพทย ์จาํกดั 

 5  =  บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั (โรงพยาบาลสุขมุวิท) 

 6  =  บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) 

 7  =  บริษทั พฒันาการเวชกิจ จาํกดั (โรงพยาบาลวิภา ราม) 

 8  =  บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 9  =  บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั  (โรงพยาบาลเอกชนบรีุรัมย)์ 

                                             10  =  บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั 

                                             11  =  บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั  

 บริษัทท่ีเกีย่วข้อง 

 1  =  บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จาํกดั 

 2  =  บริษทั ภูมิปัญญา อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 3  =  บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั 

          4  =  บริษทั โรงพยาบาลธญัญเวช จาํกดั 

          5  =  บริษทั โรงพยาบาลวิภา ราม (อมตะนคร) จาํกดั 

          6  =  บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั 

                                                7  =  บริษทั เอฟ แอนด ์เอส 79 จาํกดั 

          8  =  บริษทั ส่งสัมพนัธ ์จาํกดั (โรงพยาบาลแพทยปั์ญญา) 
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เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 

 

 บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  มีบริษทัย่อย 3 แห่ง  คือ 

  

 1.   บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จาํกดั     ตั้งอยูเ่ลขท่ี  290/42   หมู่ 6   ต. ในเมือง    อ. เมือง   

        จ. ชยัภูมิ 36000 

       กรรมการของ บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จาํกดั   มี 7 คน  คือ 

1. นายอิทธิศกัด์ิ เอกศกัด์ิ ประธานกรรมการ 

2. นายแพทยเ์อ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ ์ กรรมการ 

3.  นายแพทยรั์ชช สมบูรณสิน กรรมการ 

4.   ทนัตแพทยช์าํนาญ ชนะภยั กรรมการ 

5. นายแพทยศ์ุภชยั โชติบุตร กรรมการ 

6. นายแพทยพ์รชยั อรพินท ์ กรรมการ 

7. นายบุญจง ชูชยัแสงรัตน์ กรรมการ 

  

 2.   บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั    ตั้งอยูท่ี่ 546 หมู่ 1  ถนนมะลิวลัย ์   ต. นาอาน      อ. เมือง  

                   จ. เลย  42000 

       กรรมการของ บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั   มี  7  คน  คือ 

1. นายเอ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ ์ ประธานกรรมการ 

2. นายพรชยั อรพินท ์ กรรมการ 

3.  นายชาํนาญ ชนะภยั กรรมการ 

4.   นายวรพนัธ์ อุณจกัร กรรมการ 

5. นายบุญชยั จิตตนาสวสัด์ิ กรรมการ 

6. นายแพทยศ์ุภชยั โชติบุตร กรรมการ 

7. นายบุญจง ชูชยัแสงรัตน์ กรรมการ 
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3.   บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั   สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 9/99 หมู่ 11  แขวงคนันายาว  เขตคนันายาว  

                    กรุงเทพฯ 

        กรรมการของบริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั  มี 3 คน  คือ 

1. นายสิทธิ ภานุพฒันพงศ ์ ประธานกรรมการ 

2. นางพนิดา ภานุพฒันพงศ ์ กรรมการ 

3.  ทนัตแพทยช์าํนาญ ชนะภยั กรรมการ   

4.   บริษทั โรงพยาบาลเวียงจนัทน์-ราม อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (Vientiane RAM International  

                    Hospital Limited)  ตั้งอยูท่ี่ 111, Setthathirat Road, Mixay Village, Chanthabuly District, Vientiane  

                    Capital,  Lao PDR. 

 

       The Board of Directors 

1. Mr. Talit Chuen-Im   (นายธฤต   ช่ืนอ่ิม) ประธานกรรมการ 

2. Ms. Vilaykham Siphandone รองประธานกรรมการ 

3. Mr. Anant Tangtongwechakit กรรมการ 

4. Mr. Sarit Tangtongwechakit กรรมการ 

5. Ms. Vachara Rattayapichart กรรมการ 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เอกสารแนบ 3 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของ (compliance) 

  

1.   กรณีเป็นพนกังานบริษทั 

  บริษทัไดแ้ต่งตั้ง  นายม่ิงภิมุขข ์ ลิ้มจรูญศกัด์ิ  ใหด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้สาํนกัตรวจสอบภายใน  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การตรวจสอบคุณสมบติั  และประเมินผลการปฏิบติังานของ นายม่ิงภิมุขข ์ 

ลิ้มจรูญศกัด์ิ  แลว้เห็นวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัและผลการปฏิบติังานเหมาะสมท่ีจะปฏิบติังานตรวจสอบภายในได ้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  นายม่ิงภิมุขข ์   ลิ้มจรูญศกัด์ิ      จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี      วิชาเอกดา้นการบญัชี  มี 

ประสบการณ์ในงานดา้นการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลาประมาณ 22 ปี  และเคยเขา้รับการอบรมใน

หลกัสูตรต่าง  ๆ    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน    เช่น    การควบคุมภายในอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ,     การบริหารความเส่ียง,    การควบคุมภายในเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน  และ  ไดรั้บประกาศ-

นียบตัรในการเขา้อบรมหลกัสูตร   การปฏิบติังานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ   จากสภาวิชาชีพบญัชี ใน

พระบรมราชูปถมัภ ์  นอกจากน้ียงัไดรั้บประกาศนียบตัรในการเขา้รับการอบรมหลกัสูตร ISO:2008  Internal 

Quality Audit  เป็นตน้  
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เอกสารแนบ 4 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 

 

อ่ืน ๆ  

 

- ไม่มี - 
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