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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 
 

1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

                บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งข้ึนโดยกลุ่มแพทย์กลุ่มหนึ่ง  คือ นายแพทย์รัชช   

สมบูรณสิน,    นายแพทย์เอ้ือชาติ  กาญจนพิทักษ์,    นายแพทย์วิรัตน์  ชื่นอ่ิม,    นายแพทย์บุญปรีดี   ศิริวงศ์,   

ทันตแพทย์ชำนาญ   ชนะภัย,    นายแพทย์เกษม   ศิริกลการ  และ   นายแพทย์อุดม   เอ้ือจงมานี     ในป� 2529  

ในนามของ " บริษัท ปรีหทัย จำกัด "  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป�น " บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด "   เม่ือ 25 

สิงหาคม 2529  ได้เริ่มเป�ดดำเนินกิจการ 28 กุมภาพันธ์ 2531  มีเตียงรับผู้ป่วยใน 115 เตียง และได้รับการส่งเสริม

การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ในการประกอบกิจการรักษาพยาบาลเป�นเวลา 5 ป�  

                ในวันท่ี 9 กันยายน 2534  บริษัทได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังเข้าเป�นบริษัทรับอนุญาตในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2536  ได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป�นบริษัท

มหาชน จำกัด   และเปลี่ยนชื่อจาก  " บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด "  เป�น " บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง 

จำกัด ( มหาชน ) "  ป�จจุบันบริษัทมีเตียงรับผู้ป่วยใน 486 เตียง บนเนื้อท่ี 36 ไร่  3 งาน  83 ตารางวา 

              อำนาจในการควบคุมและบริหารงานบริษัทโดยกลุ่มแพทย์กลุ่มเดิม ป�จจุบันมีกรรมการบริหาร 8 ท่าน  

คือ   นายแพทย์รัชช  สมบูรณสิน,    นายแพทย์วิรัตน์  ชื่นอ่ิม,     นายแพทยเ์อ้ือชาติ  กาญจนพิทักษ์,    ทันตแพทย์

ชำนาญ ชนะภัย,  นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล,  นายแพทย์สุธี  ลีละเศรษฐกุล,   ทันตแพทย์เจิมพล  ภูมิตระกูล   

และ นางสาวทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ (นายแพทย์รัชช  สมบูรณสิน ได้ลาออกจากการเป�นกรรมการบริหาร และ นายแพทย์ 

พิชญ  สมบูรณสิน  ได้เข้ามาเป�นกรรมการบริหาร  ในวันท่ี 8 มกราคม 2564) 

      ลักษณะการประกอบธุรกิจ - ธุรกิจหลักเป�นโรงพยาบาล  General Hospital  ให้บริการรักษาพยาบาล 

โรคท่ัวไปทุกสาขา   โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมเครื่องมือการรักษาและวินิจฉัยโรคท่ีทันสมัย และ 

มีประสิทธิภาพสูง  เป�ดให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกและในตลอด 24 ชั่วโมง มีรถพยาบาลคอยรับ-ส่งผู้ป่วยตลอดเวลา  

และ ตั้งแต่ป� 2553  ทางบริษัทได้รับใบรับรองระบบมาตรฐาน JCI  ( Joint Commission International 

Accreditation Standards for Hospital )  ซ่ึงเป�นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลรามคำแหงเป�นโรงพยาบาลหนึ่งท่ี

มีมาตรฐานการรักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วยดี และมีความปลอดภัยเทียบเท่าโรงพยาบาลระดับสากล 

                 นอกจากนี้ บริษัทยงัได้ประกอบธุรกิจเสริมกับธุรกิจโรงพยาบาลอีก 3 ประเภท คือ                 

                 1.  บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์  ( M.I.CAL.SYSTEM )   จัดตั้งข้ึนมาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการสอบ     

เทียบเครื่องมือแพทย์ให้เกิดความม่ันใจว่า  เครื่องตรวจ  เครื่องวัด  เครื่องทดสอบ  ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพในการรักษา

ผู้ป่วย  มีความถูกต้องแม่นยำ  เหมาะสมกับการใช้งาน  ตามท่ีกำหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภาพ  ในป� 2563  มีรายได้  

3.49 ล้านบาท 

                 2.  ขายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์บางประเภท  เช่น  เตียงผ่าตัด,  โคมไฟ,  เครื่องต้ม,  เตียงผู้ป่วย 

ระบบไฟฟ้า,   เครื่องป��นเลือด,   ตู้อบเด็กแบบไม่เคลื่อนท่ี,  Plate,  Screw,   เครื่อง Laser  และ  อ่ืน ๆ ในป� 2563 

มีรายได้ 838.85 ล้านบาท   
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                 3. บริการปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคห้องแล็บ เพ่ือให้บริการกับบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ท่ีมี

เครื่องมือยังไม่พร้อมในการตรวจวิเคราะห์เอง   ในป� 2563  มีรายได้  191.86 ล้านบาท  

                  บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 5 แห่ง และบริษัทร่วม 12 แห่ง  ดังนี้ 

บริษัทย่อย: -  บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 60 เตียง 

                      ตั้งอยู่ท่ีจังหวัดชัยภูมิ 

      -  บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ขนาด  100  เตียง 

                        ตั้งอยู่ท่ีจังหวัดเลย   

               -  บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จำกัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 150 เตียง  

               ตั้งอยู่ท่ีถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ (เปลี่ยนสถานะเป�นบริษัทย่อย เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2563) 

        -  บริษัท อาร์ พลัส แอสเซท จำกัด  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล  อยู่ระหว่างการดำเนินการ  

                       ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี  กรุงเทพฯ       

               -  บริษัท โรงพยาบาลเวียงจันทน์-ราม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Vientiane Ram International            

                      Hospital Limited)  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 150 เตียง   

                      ตั้งอยู่ท่ี เวียงจันทน์  ประเทศลาว  อยู่ระหว่างการดำเนินการ     

บริษัทร่วม:  -  บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์ จำกัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 287 เตียง   

                        ตั้งอยู่ท่ีถนนรามอินทรา  กรุงเทพฯ  

                     -  บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง 

               ตั้งอยู่ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 

               -  บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จำกัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง 

                        ตั้งอยู่ท่ีจังหวัดพะเยา 

               -  บริษัท ป�ยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท) ประกอบธรุกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาด 80 เตียง 

                     ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท 22  กรุงเทพฯ  

               -  บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  ขนาด 260 เตียง     

                     ตั้งอยู่กรุงเทพฯ  

               -  บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลบุรีรัมย์-ราม)  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

                     ขนาด 90 เตียง  ตั้งอยู่ท่ีจังหวัดบุรีรัมย์  

               -  บริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำกัด  ประกอลธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 120 เตียง  

           ตั้งอยู่ท่ี 553 หมู่ 4  ต. ไชยสถาน  อ. เมืองน่าน  จ. น่าน  อยู่ระหว่างการดำเนินการ 

               -  บริษัท รังสิภัณฑ์ จำกัด ประกอบธุรกิจขายและซ่อมเครื่องมือแพทย์ ตั้งอยู่ท่ี ถ.บริพัตร์  กรุงเทพฯ  

     -  บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด  ประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาล้างไตและขายเวชภัณฑ์   

           ตั้งอยู่อำเภอบางพลี  จ. สมุทรปราการ 

               -  บริษัท เลกาซ่ีกอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด   ประกอบธุรกิจเก่ียวกับให้บริการและขายอุปกรณ์ 

                     เก่ียวกับสนามกอล์ฟ  ตั้งอยู่ท่ี 18 หมู่ 7 เลียบคลองสอง  แขวงสามวาตะวันตก   เขตคลองสามวา                         

             กรุงเทพฯ 
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               -  บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 253 เตียง. 

              ตั้งอยู่ท่ี 111 หมู่ 3  ถ. โรจนะ   ต. คลองสวนพลู   อ. เมือง   จ. พระนครศรีอยุธยา 13000 

               -  บริษัท รามนครา จำกัด  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน    ขนาด 300 เตียง   

                     ตั้งอยู่ท่ี 119/129-132 ถนนนวมินทร์  แขวงนวมินทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  อยู่ระหว่างการ 

                     ก่อสร้าง  คาดว่าจะเป�ดดำเนินกิจการในป� 2565    

1.1  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดำเนินงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในภาพรวม               

       บริษัทและกลุ่มมีวัตถุประสงค์ท่ีจะขยายการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนให้กว้างขวางออกไป ท้ังใน

กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และให้ได้คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพ่ือท่ีโรงพยาบาลจะได้มี Image ท่ีดีตลอดไป 

และเป�นการรองรับ AEC ท่ีได้มีข้ึนแล้วตั้งแต่ปลายป� 2558 

           1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสำคัญ 

       ในป�ท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการท่ีสำคัญเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง  อำนาจใน

การควบคุมบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจ  อย่างมีนัยสำคัญ 

1.3   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

        (1)   นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม 

                         การประกอบธุรกิจของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน),  บริษัทย่อย,  บริษัทร่วม   

และ บริษัทในเครือ  มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 

                         ก.  กลุ่มบริษัทย่อย,   บริษัทร่วม  และ  บริษัทในเครือ    ท่ีประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

เหมือนทางบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  จะส่งกรรมการบางท่านเข้าร่วมบริหารในรูปแบบของการ

ให้คำปรึกษาและแนะนำ ผู้บริหารของบริษัทร่วมจะมีอิสระในการวางนโยบายและแผนการตลาดในพ้ืนท่ีของตนเอง   

ทางบริษัทร่วมและบริษัทในเครือจะส่งคนไข้ให้แก่กันก็ต่อเม่ือบริษัทร่วม  และบริษัทในเครือนั้นมีเครื่องมือไม่พร้อมใน

การรักษาคนไข้รายนั้นได้ นอกจากนี้ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ได้สั่งซ้ืออุปกรณ์แพทย์  

เวชภัณฑ์  มาขายให้บริษัทในเครือ ทำให้บริษัทฯ มีอำนาจต่อรองในการสั่งซ้ือสูง  เพราะว่าสั่งซ้ือครั้งละจำนวนมาก ๆ  

บริษัทจึงสามารถสั่งซ้ือสินค้าได้ในราคาถูก ทำให้บริษัทย่อย, บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ มีต้นทุนในราคาถูกลงด้วย 

                ข.  กลุ่มบริษัทร่วม และ บริษัทในเครือ ท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวข้องกับโรงพยาบาลมีอยู่  4  แห่ง   

คือ  บริษัท รังสิภัณฑ์ จำกัด  ประกอบธรุกิจขายเครื่องมือแพทย์ และ ซ่อมเครื่องมือแพทย,์    บริษัท สหแพทย์ จำกัด   

ทำการผลิตและจำหน่ายยา,   บริษัท รีนัลเซิร์ฟ จำกัด  ขายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ทางด้านไต   และ บริษัท 

ทิพยบดินทร์ จำกัด ผลิตน้ำยาล้างไต และ ขายเวชภัณฑ์  บริษัทท้ังสี่นี้จะทำการขาย   และให้บริการกับโรงพยาบาล

ในเครือ  โดยจะคิดราคากับโรงพยาบาลในเครือในราคาพิเศษ  ถูกกว่าท่ีขายให้โรงพยาบาลท่ัวไป  

               ค.  กลุ่มบริษัทร่วมและบริษัทในเครือท่ีประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ   

                   -  บางแห่งบริษัทจะส่งผู้บริหารบางท่านเข้าไปร่วมบริหาร ให้คำปรึกษาแนะนำ ได้แก่  บริษัท 

เลกาซ่ีกอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด    

                   -  บางแห่งจะดำเนินธุรกิจไปเอง โดยไม่ได้เก่ียวข้อง  หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ กับโรงพยาบาล    

   

3 



 
 

 

(2) แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

   

 

 

                 

 

4 

บริษัทร่วม 

รังสิภณัฑ์ 

30.00 % 

ร.พ.พะเยาราม 

40 % 

ร.พ. สินแพทย ์

32.95 % 

บริษัทท่ีเกีย่วข้องและบริษัทอ่ืน 

รพ.ขอนแก่นราม 

16.40 %   

ภูมิปัญญา 

16.33 % 

 

รพ.เพชรรัตน ์

(บจก.บูรณะเวช)  17.90 % 

 

  

สมุนไพรไทย 

0.30 % 

บริษัทย่อย 

ร.พ.เชียงใหม่ราม 

42.89 % 

ปิยะศิริ 

34.24 % 

ร.พ.ชยัภูมิราม 

78.04 % 

ร.พ.วิภาวดี 

7.09 % 

บริษัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั  

 

บมจ.รามนครา 

35.35 % 

 

  

เลกาซ่ี กอลฟ์ 

40 % 

บ.อาร์ พลสั แอสเซท 

50 % 

รีนลั เซิร์ฟ 

19.00 % 

บมจ.อุดรพฒันา 

(1994)   9.33 % 

ร.พ. เมืองเลยราม 

77.67 % 

ร.พ.เอกชนบุรีรัมย ์

36.09 % 

บ.ทิพยบดินทร์ 

38.18 % 

ร.พ. เวียงจนัทนร์าม 

 อินเตอร์เนชัน่แนล 70 % 

ร.พ.น่านราม 

20 % 

ร.พ.ราชธานี 

4.03 % 

ร.พ. วิภาราม 

50 % 



 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                           

 

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 

5 

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 7 

ร.พ.รามคาํแหงเชียงใหม่ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.พ.พะเยาราม 

ร.พ.เขลางคน์คร 

บมจ.ร.พ.รามคาํแหง ร.พ.เชียงใหม่ราม 

ร.พ.รามคาํแหง 

8 

ร.พ.น่าน-ราม 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บจก.ปิยะศิริ 

(ร.พ.สุขุมวทิ) 

ร.พ.สินแพทย ์

9 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.พ.รามคาํแหง บ.รังสิภัณฑ์ 

10 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ.ภูมิปัญญาอนิเตอร์เนช่ันแนล 

ร.พ.เขลางคน์คร 

ร.พ.รามคาํแหง ร.พ.เชียงใหม่ราม 

ร.พ.ชยัภูมิ-ราม 

11 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

ร.พ. เมืองเลย ราม 

ร.พ.รามคาํแหง ร.พ.ขอนแก่น ราม 

ร.พ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์ บ. ปริน้สต์ัน้ พารค์ สวีท 

ร.พ. สินแพทย ์

บ. ทิพยบดินทร 

บ.นวนครการแพทย ์

12 

ร.พ.น่าน - ราม 

บ. วีพรีซิชั่น 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.พ. วภิาวดี 

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

 

บ.อินโนเวชัน่เทคโนโลยี 

ร.พ.เสรีรักษ ์

ร.พ.เจา้พระยา 

ร.พ.ศุภฤกษอู่์ทอง 

บ. พัฒนาการเวชกิจ จก. 

(ร.พ.วิภา ราม) 

ร.พ. รามคาํแหง 

          ร.พ.มเหสกัข ์

ร.พ.วิภาราม (อมตะนคร) 
ร.พ.วิภาราม-ชยัปราการ 

บ. เลกาซี่ กอลฟ์ 

ร.พ. บางโพ 

13 

บจก.เลกาซ่ี กอลฟ์ (ปท) 

บ.บิวต้ี ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 

ร.พ.กาญจนบรีุ เมโมเรียล 

ร.พ. เทพากร 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

ร.พ.เจา้พระยา 

ร.พ. วิภาวด ี

ร.พ. สินแพทย ์

บ. กาญจนบรีุเฮลทเ์ซ็นเตอร ์

บจก.อินโนเวชั่นเทคโนโลยี 

           ร.พ. เสรีรกัษ์ 

ร.พ. ราชธานี 

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

ร.พ.เสรีรักษ ์

 

ร.พ.สุขมุวิท  (บมจ.ปิยะศิริ) 

 

บ.เลกาซ่ี กอลฟ์ 

บ. ปฐมเวช 

 

บ.วีเอส เมดิคอล 

 

ร.พ.วิภาราม(อมตะนคร) 

 

ร.พ.วิภาราม ชยัปราการ 

 

ร.พ.สินแพทย ์สุวรรณภูมิ 

 

 

ร.พ.สินแพทย-์ลาํลูกกา 

(ร.พ. ธญัญเวช) 

 

 
ร.พ.วิภา-ราม 

 

 บจก. เซเนสเทีย 

 

 
บจก.เมดิคอลคอมเพล็กซ์ 

รามอินทรา 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.พ.สินแพทย์ 

ร.พ.วิภาวดี 

ร.พ.รามคาํแหง 

 

 

 

บมจ.เอสทีริช 

บจก.สินแพทยเ์ทพารักษ ์

 

 

 

ร.พ.ชัยภูม-ิราม ร.พ.เมืองเลย-ราม 

 

ร.พ.ขอนแก่น-ราม 

บ.เทพปัญญาธุรกิจ 

 

บจก.กรีนวิวเทรนน่ิงเซ็นเตอร์ 

บจก.สินแพทย ์บางนา 

 

 

 

สินแพทย ์ธนบุรี 

บ.อาร์ พลสั แอสเซท 

หจก.เอส เมดิคอล 

ร.พ. รามนครา[เอนคอร(์2016)] 

 

 

 

บจก.สินแพทย ์นครสวรรค ์

 

 

 

15 
16 

บจก.สินแพทย ์อุบลราชธานี 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.พ.รามคาํแหง 

 

 

 

ร.พ.เชียงใหม-่ราม 

 

 บ. เอฟแอนด์เอส 79 

17 

บจก. เลกาซ่ีกอล์ฟ 

(ประเทศไทย) 

 

 

 

บจก. เอฟ แอนด ์เอส 79 

 

 

ร.พ. สินแพทย ์

 

 

ร.พ. รามคาํแหง 

 

ร.พ. วิภา ราม 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ร.พ. สินแพทย ์

 

 

 

ร.พ. รามคาํแหง 

 

 

 

บจก. อาร์ พลสั แอสเซท 

 

 

 

18 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ. รามนครา จก. 

[บ. เอนคอร์ (2016) จก.] 

ร.พ. เสรีรักษ ์

ร.พ. สินแพทย ์

19 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ.ร.พ. รามคาํแหง 

บจก. บุรีรัมยร์วมแพทย ์ บมจ. ร.พ.รามคาํแหง 20 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ.ร.พ.รามคาํแหง 

บจก.ทิพยบดินทร์ 

บมจ.ร.พ.วิภาวดี 

 

21 



 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ร.พ. น่าน-ราม 

22 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร.พ. เวยีงจันทน์-ราม ร.พ. รามคาํแหง  23 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    

   

 

 

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 



 
24 

นิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

 

 

รายชื่อบริษัท สถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ 

จำนวนหุ้นที่ออก

และเรียกชำระ

แล้ว (หุ้น) 

จำนวนหุ้นที่

บริษัทถือ (หุ้น) 

อัตราการ

ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. บริษัทโรงพยาบาลชัยภูมิ

ราม จำกัด 

290/42 ถ.ชัยภูมิสีค้ิว  

ต.ในเมือง อ. เมือง  

จ. ชัยภูมิ 36000 

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

2. บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย 

ราม จำกัด 

546 ม. 1 ถ.มะลิวัลย์  

ต.นาอาน   อ. เมือง  

จ. เลย 42000 

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

3. บริษัท โรงพยาบาล

เวียงจันทน์-ราม อินเตอร์

เนชั่นแนล จำกัด 

(Vientiane Ram 

International Hospital) 

เวียงจันทน ์

ประเทศลาว 

โรงพยาบาลเอกชน 

อยู่ระหว่างดำเนนิ 

การ 

1,200,000,000 

 

840,000,000 

 

70.00 

 

4. บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม 

จำกัด 

2677  ถ.พัฒนาการ  

แขวง / เขต  สวนหลวง 

กรุงเทพฯ 10250 

โรงพยาบาลเอกชน 

(ตั้งแต่  15 

มกราคม 2563) 

200,000,000 100,000,000 50.00 

5. บริษัท อาร์พลัส แอสเซท 

จำกัด 

 

ถ. เพชรบุรี  กรุงเทพฯ  

โรงพยาบาลเอกชน 

อยู่ระหว่างดำเนนิ 

การ 

200,000,000 

(จำนวนหุ้นท่ีออก) 
99,999,996 50.00 

6. บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่  

ราม จำกัด 

8  ถ. บุญเรืองฤทธิ์ 

ต.ศรีภูมิ อ. เมือง  

จ. เชียงใหม ่

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

7. บริษัท โรงพยาบาลพะเยา

ราม จำกัด 

660 ม.3 ต.ท่าวังทอง  

อ. เมือง จ.พะเยา 

56000 

โรงพยาบาลเอกชน 750,000 300,000 40.00 

8. บริษัท เลกาซี่กอล์ฟ 

(ประเทศไทย) จำกัด 

18 ม.7 ถ.เลียบคลอง 

สอง แขวงสามวา- 

ตะวันออก เขตคลอง

สามวา  กทม.10510 

สนามกอล์ฟ 130,000,000 52,000,000 40.00 

9. บริษัท ทิพยบดนิทร์ จำกัด 559/33 ม. 7 

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพล ี

จ.สมุทรปราการ 10540 

ผลิตนำ้ยาล้างไต 

ขายเวชภัณฑ ์
78,568,000 30,000,000 38.18 



 

10. บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ 

จำกัด (โรงพยาบาลบุรีรัมย์-

ราม) 

197 ม. 2 ถ.บุรีรัมย์- 

พุทไธสง ต. ชุมเห็ด  

อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ 

31000 

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

11 บริษัท รามนครา จำกัด 119/129-132 ถ. นวมินทร์ 

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพฯ10240 

โรงพยาบาลเอกชน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

20,851,809 7,371,864 35.35 

12. บริษัท ป�ยะศิริ จำกัด  

(โรงพยาบาลสุขุมวิท) 

316/32 ซ.สุขุมวิท   

22 ถ.สุขุมวิท  

แขวง/เขต คลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 

โรงพยาบาลเอกชน 1,760,000 602,624 34.24 

. 13 บริษัท โรงพยาบาล 

สินแพทย ์ จำกัด 

9/99  ถ.รามอินทรา 

กม. 8.5    แขวง/เขต 

คันนายาว  กรุงเทพฯ  

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

14. บริษัท รังสิภัณฑ์ จำกัด 170-172/1 (ชั้น 2,3) ถนน 

บริพัตร์  แขวงบ้านบาตร 

เขตป้องปราบศัตรูพ่าย 

กทม. 10100 

ขายและซ่อม

เคร่ืองมือแพทย์ 
10,000 3,000 30.00 

15. บริษัท  รีนลั เซิร์ฟ จำกัด 719 อาคารเคบีเอ็มยูนิต  

ดี1 ชั้น 19 ถ.พระราม

เก้า  แขวงบางกะป�  

เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ 

10310 

ขายเคร่ืองมือ

แพทยแพทย์ และ

เวชภัณฑ ์

3,000,000 570,000 19.00 

16. บริษัท บูรณะเวช จำกัด  

( โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ) 

2/1 ถ.สามัคคีไทย 

ต.ในเมือง อ.เมือง      

จ.เพชรบูรณ์  67000 
โรงพยาบาลเอกชน 7,500,000 1,342,127 17.90 

17. บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น 

ราม จำกัด 

193 ถ. ศรีจันทร์ อ.เมือง 

จ. ขอนแก่น 40000 
โรงพยาบาลเอกชน 8,000,000 1,312,200 16.40 

18. บริษัท ภูมิป�ญญา อินเตอร์ 

เนชั่นแนล จำกัด  

 

50 ถ.ห้วยแก้ว 

ต.ช้างเผือก อ. เมือง  

จ. เชียงใหม่ 50300 

สถาบนัศึกษา 6,000,000 980,000 

 

16.33 
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19. บริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม 

จำกัด 

553 หมู่ 4 ต. ไชยสถาน 

อ. เมืองน่าน จ. น่าน 

โรงพยาบาลเอกชน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินงาน 

15,000,000 2,000,000 13.33 

20. บริษัท สหแพทย์เภสัช  

จำกัด 

450 ซ.พระราม 2 ซอย 

50 แขวงแสมดำ  

เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150 

จำหน่ายยา 4,286,000 430,000 10.03 

 

รายการท่ี 1 ถึง 5  เป�นบริษัทย่อย   รายการท่ี  6  ถึง  20  เป�นบริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน  ผู้ถือหุ้นส่วน

ท่ีเหลือจากท่ีโรงพยาบาลรามคำแหงถือในบริษัทย่อย   และบริษัทร่วม  ไม่เป�นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในเรื่อง

ผลประโยชน์ของโรงพยาบาล 

       (3)   ขนาดของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลัก  และขนาดของบริษัทอ่ืนท่ีเปรียบเทียบกับขนาดของ 

บริษัท และตรวจสอบว่าเป�นไปตามเกณฑ์หรือไม่ 

- ไม่มี - 

 

1.4   ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

- ไม่มี - 
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

       (1)   โครงสร้างรายได้  แยกตามสายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ 

     โรงพยาบาลรามคำแหง ประกอบธุรกิจหลัก  คือ  ให้บริการรักษาพยาบาลในรูปแบบ 

โรงพยาบาลเอกชนและมีธุรกิจเสริม  คือ  ขายเครื่องมือแพทย,์  เวชภัณฑ์, การตรวจวเิคราะห์และปฏิบัติการทาง

ห้องแลป และให้บริการตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ให้ได้มาตรฐาน ในป� 2563 มีรายได้  21.47 %  ของรายได้รวม 

(งบเฉพาะ) 

     โรงพยาบาลรามคำแหง  มีบริษัทย่อย 5 แห่ง   คือ   โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม,   โรงพยาบาล

เมืองเลย ราม  และโรงพยาบาลวิภา ราม   ได้เป�ดดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนแล้ว    ส่วนบริษัท อาร์พลัส 

แอสเซท จำกัด  และ  โรงพยาบาลเวียงจันทน์ ราม   ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

  โครงสร้างรายได้ 

1. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  -  งบการเงินรวม 

2. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  -  งบการเงินเฉพาะ  

3. บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด 

4. บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด 

5. บริษัท อาร์พลัส แอสเซท จำกัด 

6. บริษัท โรงพยาบาลเวียงจันทน์ ราม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Vientiane Ram International 

Hospital Limited) 

7. บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด  
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บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 

 

รายได้ 
ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล             

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป             

  รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) 1,647,210,243 29.54 1,680,971,985 34.84 2,783,961,479 34.11 

  รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) 1,950,359,249 34.98 1,950,978,953 40.44 2,681,058,932 32.85 

รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป 3,597,569,492 64.52 3,631,950,938 75.28 5,465,020,411 66.96 

รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ         

  โครงการประกันสังคม 0 0.00 0 0.00 1,401,800,583 17.17 

  โครงการบัตรประกันสุขภาพ 0 0.00 0 0.00 195,771,188 2.40 

รวมรายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ 0 0.00 0 0.00 0 19.57 

รายได้จากธุรกิจขายเคร่ืองมือแพทย์และ

บริการสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 490,073,207 8.79 815,624,784 16.90 759,569,228 9.30 

รายได้อ่ืน           

  รายได้ดอกเบ้ียรับ 15,653,637 0.28 0 0.00 0 0.00 

  รายได้เงินป�นผล 287,445,406 5.16 272,633,225 5.65 229,042,021 2.81 

  รายได้อ่ืน 1,184,746,226 21.25 104,670,959 2.17 110,913,454 1.36 

รวมรายได้ท้ังหมด 5,575,487,968 100.00 4,824,879,906 100.00 8,162,116,885 100 

 

ผลิตภัณฑ์ / บริการ  โรงพยาบาลเอกชน 

ดำเนินงานโดย   ทันตแพทย์ชำนาญ  ชนะภัย  และกรรมการบริหาร 

 

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย มีรายได้ 3 ประเภท คือ  

          1. รายได้จากการรักษาพยาบาล มีสัดส่วน 86.53 % ของรายได้รวม รายได้จากการรักษาพยาบาลแบ่งออกเป�น 2 

ประเภท คือ  

               1.1  คนไข้ท่ัวไปท่ีเดินเข้ามาโรงพยาบาล  โรงพยาบาลท่ีมีรายได้แบบนี้คือ  โรงพยาบาลรามคำแหง,  โรงพยาบาล 

เมืองเลยราม,  โรงพยาบาลชัยภูมิราม และ โรงพยาบาลวิภาราม  บางส่วน  ในป� 2563  จะมีรายได้ประเภทนี้ 66.96 % 

               1.2  คนไข้ท่ีเป�นโครงการประกันสังคม และโครงการบัตรประกันสุขภาพ  โรงพยาบาลวิภาราม และกลุ่มของ 

โรงพยาบาลวิภาราม  ในป� 2563 จะมีรายได้ประเภทนี้ 19.57 %   (เฉพาะบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม และกลุ่ม  มีรายได้ 

ประเภทท่ัวไป 56.31 %  และรายได้โครงการประกันสังคมและโครงการบัตรประกันสุขภาพ 43.69 %)   

          2.  รายได้จากการขายเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์  คลีนิคแลป และบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ มีสัดส่วน 9.30 % 

ของรายได้รวม  

          3.  รายได้อ่ืน ๆ ได้แก่  รายได้เงินป�นผล  มีสัดส่วน 2.81 % และรายได้อ่ืน ๆ มีสัดส่วน 1.36 %  
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    บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 

 

รายได้ 
ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล             

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป             

  รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) 1,560,999,509 32.77  1,522,911,721 29.51 1,432,529,291 29.73 

  รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) 1,878,501,879 39.44  1,818,692,036 35.25 1,679,714,866 34.87 

รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป 3,439,501,388 72.21 3,341,603,757 64.76 3,112,244,157 64.60 

รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ        

  โครงการประกันสังคม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

  โครงการบัตรประกันสุขภาพ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวมรายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รายได้จากธุรกิจขายเคร่ืองมือแพทย์และ

บริการสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 

 

496,603,052 

 

10.43 

 

825,095,340 

 

15.99 

 

1,030,705,746 

 

21.39 

รายได้อ่ืน          

  รายได้ดอกเบ้ียรับ 7,550,049 0.16 0 0.00 0 0.00 

  รายได้เงินป�นผล 576,294,259 12.10 893,455,426 17.31 640,950,585 13.31 

  รายได้อ่ืน 243,000,250 5.10 100,127,462 1.94 33,638,419 0.70 

รวมรายได้ท้ังหมด 4,762,928,998 100.00 5,160,281,985 100.00 4,817,538,907 100.00 

 

 

ผลิตภัณฑ์ / บริการ  โรงพยาบาลเอกชน 

ดำเนินงานโดย   ทันตแพทย์ชำนาญ  ชนะภัย  และกรรมการบริหาร 
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       บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด 

 

รายได้ 
ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล             

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป            

  รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD)  41,846,484 49.82       41,878,983 47.23 43,852,135 53.84 

  รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD)  40,429,769 48.14       46,057,677 51.94 36,733,710 45.09 

รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป 82,276,253 97.96 87,936,660 99.18 80,585,845 98.93 

รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

  โครงการประกันสังคม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

  โครงการบัตรประกันสุขภาพ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวมรายได้จากโครงการสวัสดิการ

ภาครัฐ 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รายได้จากธุรกิจขายเคร่ืองมือแพทย์

และบริการสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รายได้อ่ืน 0  0.00   0.00 0 0.00 

  รายได้ดอกเบ้ียรับ 21,345 0.02 23,648 0.02 14,395 0.02 

  รายได้เงินป�นผล 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

  รายได้อ่ืน 1,694,110 2.02 706,243 0.80 859,708 1.05 

รวมรายได้ท้ังหมด 83,991,708 100.00 88,666,551 100.00 81,459,948 100.00 

 

 

     ผลิตภัณฑ์ / บริการ    โรงพยาบาลเอกชน 

    ดำเนินงานโดย    นายอิทธิศักดิ์   เอกศักดิ์   และ กรรมการบริหาร 

    บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  ถือหุ้น 78.04 % 
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    บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกดั 

 

รายได้ 
ป� 2561 (ส.ค.-ธ.ค.) ป� 2562 ป� 2563 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล             

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป             

  รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) 44,364,250 57.63     117,224,749 56.06 132,151,742 60.45 

  รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) 31,427,601 40.82       86,229,240 41.23 80,967,215 37.04 

รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป 75,791,851 98.45 203,453,989 97.29 213,118,957 97.49 

รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ        

  โครงการประกันสังคม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

  โครงการบัตรประกันสุขภาพ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวมรายได้จากโครงการสวัสดิการ

ภาครัฐ 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รายได้จากธุรกิจขายเคร่ืองมือแพทย์

และบริการสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 
      

รายได้อ่ืน        

  รายได้ดอกเบ้ียรับ 308,252 0.40 2,775,708 1.33 2,979,673  1.36 

  รายได้เงินป�นผล 0  0.00 0  0.00  0 0.00 

  รายได้อ่ืน 883,183 1.15 2,885,440 1.38 2,499,531  1.15 

รวมรายได้ท้ังหมด 76,983,286 100.00 209,115,138 100.00 218,598,161 100.00 

 

ผลิตภัณฑ์ / บริการ    โรงพยาบาลเอกชน 

ดำเนินงานโดย     นายแพทย์บุญชัย  จิตตนาสวัสดิ์ 

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  ถือหุ้น 77.67 % 

 

หมายเหตุ : บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด  ได้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป�นบริษัทย่อย เม่ือ 

    สิงหาคม 2561 
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   บริษัท อาร์พลัส แอสเซท จำกัด 

 

รายได้ 
ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้อ่ืน             

  รายได้ดอกเบ้ียรับ 25,974,278.00 2.68 25,125,287.00 100.00 2,585,421 10.73 

  รายได้อ่ืน (กลับรายการค่าเช่า) 0 0.00 0 0.00 21,508,346 89.27 

  รายได้อ่ืน (กำไรจากการขายสินทรัพย์) 945,052,057.00 97.32 0 0.00 0 0.00 

รวมรายได้ท้ังหมด 971,026,335 100.00 25,125,287 100.00 24,093,767 100.00 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ / บริการ    โรงพยาบาลเอกชน 

ดำเนินงานโดย     นายแพทย์ไพบูลย์  เอกแสงศรี 

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  ถือหุ้น      50 % 

 

 

 

 

บริษัท โรงพยาบาลเวียงจนัทน์-ราม อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด  

 

ยังไม่เป�ดดำเนินการ จึงยังไม่มีรายได้ 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ / บริการ    โรงพยาบาลเอกชน (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

ดำเนินงานโดย     คุณธฤต  ชื่นอ่ิม 

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  ถือหุ้น    70 % 
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                 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด และบริษัทย่อย ป� 2563 

 

รายได้ 
งบรวม 

โรงพยาบาลวิภาราม  

(รวมสาขา) 

โรงพยาบาล 

แพทย์ป�ญญา 

โรงพยาบาลวิภาราม ปาก

เกร็ด 

โรงพยาบาลวิภาราม ชัย

ปราการ 

โรงพยาบาลวิภาราม 

อมตะนคร 
โรงพยาบาลมเหสักข์ 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล                             

รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป                             

  รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) 1,175,428,311 31.10 684,887,748  32.04 82,831,717 21.44 122,088,679 28.04 30,942,632 65.30 195,814,553 33.75 58,862,982 29.49 

  รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) 883,643,141 23.38 597,272,331 27.94 32,240,452 8.34 72,686,998 16.69 5,786,390 34.70 159,718,254 27.05 15,938,716 7.99 

รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป 2,059,071,452 54.48 1,282,160,079 59.98 115,072,169 29.78 194,775,677 44.73 36,729,022 97.37 355,532,807 61.00 74,801,698 37.48 

รายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ               

  โครงการประกนัสังคม 1,401,800,583 37.09 760,798,690 35.59 65,263,413 16.89 232,490,890 53.40 0 0.00 222,000,018 38.09 121,247,572 60.76 

  โครงการบัตรประกนัสุขภาพ 195,771,188 5.18 0 0.00 195,771,188 50.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวมรายได้จากโครงการสวสัดิการภาครัฐ 1,597,571,771 42.27 760,798,690 35.59 261,034,601 67.56 232,490,890 53.40 0 0.00 222,000,018 38.09 121,247,572 60.76 

รายได้จากธุรกิจขายเคร่ืองมือแพทย์และ

บริการสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย ์
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รายได้อ่ืน                           

  รายได้ดอกเบ้ียรับ 2,264,163 0.06 242,660 0.01 1,071,929 0.28 896,103 0.21 4,329 0.00 26,008 0.00 23,134 0.01 

  รายได้เงินป�นผล 60,606,863 1.60 60,606,863 2.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

  รายได้อืน่ 60,121,018 1.59 33,895,034 1.58 9,200,028 2.38 7,250,297 1.66 991,276 2.63 5,301,502 0.91 3,482,881 1.75 

รวมรายได้ท้ังหมด 3,779,635,267 100.00 2,137,703,326 100.00 386,378,727 100.00 435,412,968 100.00 37,724,627 100.00 582,860,335 100.00 199,555,285 100.00 
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        (2)   อธิบายโดยแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจตามตารางโครงสร้างรายได้    

              บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย  ประกอบธุรกิจหลัก  คือ  

โรงพยาบาลเอกชน มีรายได้หลัก  คือ  ค่าตรวจรักษาและผ่าตัด,   ค่ายาและเวชภัณฑ์,   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

Lab,  X-Ray & อ่ืน ๆ  และธุรกิจเสริม คือ รายได้จากการขายเครื่องมือแพทย์,  เวชภัณฑ์,  คลีนิคแลป และ 

ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

 2.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ                  

                โรงพยาบาลรามคำแหง  ประกอบธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยท่ีป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ 

ทุกโรค (General Hospital)  โดยแบ่งเป�นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  เป�ดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  มีรถพยาบาล

คอยรับส่งผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง   
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ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ 

1. ธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาล 

กลุ่มบรษัิทฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ใหบ้ริการทางการแพทย์ครบวงจร โดยแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาและบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ ตลอดจนเครื่องมือทางการแพทย์ท่ีทันสมัย แก่ผู้ป่วยท่ัวไป

และผู้ป่วยตามสิทธิสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ อาทิ ผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม (สปส.) และผู้ป่วยตาม

โครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ท้ังผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

ป�จจุบัน กลุ่มบริษัทฯ จัดตั้งศูนย์แห่งความเป�นเลิศ (Centre of Excellence) และมีศูนย์การแพทย์เฉพาะ

ทางเพ่ือให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยอย่างครบวงจร ได้แก่ 

 

ศูนย์แห่งความเป�นเลิศ (Centre of Excellence) (โรงพยาบาลรามคำแหง) 

1) ศูนย์หัวใจ 24 ชั่วโมง (Heart Center): 

• แผนกฉุกเฉินโรคหัวใจ 

• คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ 

• แผนกขยายหลอดเลือดหัวใจ 

• การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถ่ีสูง 

• ศัลยกรรมหัวใจและช่องอก 

2) ศูนย์โรคปวดหลังและคอ (Spine & Neck Center) 

• ส่องกล้องกระดูกข้อไหล่ 

• หมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท 

• การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูก 

3) ศูนย์เบาหวานและรักษาแผลเบาหวานท่ีเท้า (Diabetic Foot Center) 

4) ศูนย์ระบประสาทและศัลยกรรมทางสมอง (Neurology & Neurosurgery Center) 

• อายุรกรรมประสาท และอัลไซเมอร์ 

• ศัลยกรรมประสาท 

5) ศูนย์หลอดเลือดสมอง (Stroke Center) 

• ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน 

• หลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน 

• หลอดเลือดสมองแตก 
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ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (โรงพยาบาลรามคำแหงและโรงพยาบาลในเครอื) 

1) คลินิกตา 

2) คลินิกหู คอ จมูก 

3) คลินิกระบบทางเดินอาหาร 

4) คลินิกสูติ-นารีเวช 

5) คลินิกเด็ก 

6) คลินิกผิวหนัง ศัลยกรรมเลเซอร์ 

7) คลินิกทันตกรรม 

8) คลินิกอายุรกรรม 

9) คลินิกทางเดินอาหารและตับ 

10) คลินิกเบาหวาน 

11) แผนกศัลยกรรมท่ัวไป 

12) แผนกไต 

13) แผนกกายภาพบำบัด 

14) แผนกมะเร็ง 

15) แผนกจิตเวช 

16) แผนกโรคทางเดินหายใจ 

17) ศูนย์กระดูกและข้อ 

18) แผนกคัดกรองสุขภาพและอาชีวอนามัย 

 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีศูนย์ตรวจสุขภาพ ห้องตรวจโรค ห้องพักผู้ป่วย ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต ศูนย์รังสี 

แลป แผนกเภสัชกรรม ห้องฉุกเฉิน และรถพยาบาลท่ีทันสมัยและสามารถรองรับผู้ป่วยได้ครบวงจร  

โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการภายใต้บริษัทย่อย จะดำเนินการผ่านการส่งกรรมการบางท่านเข้า

ร่วมบริหารในรูปแบบของการให้คำปรึกษาและแนะนำ  ณ 31 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลภายใต้การดำเนินงาน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีท้ังสิ้น 11 แห่ง โดยเป�ดดำเนินการแล้ว 9 แห่ง ได้แก่ 

 

1) โรงพยาบาลรามคำแหง: โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ขนาด 485 เตียง ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง

เป�ดให้บริการแก่ผู้ป่วยท่ัวไปในป� 2531 ให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีปลอดภัยและมีมาตรฐานระดับสากล ป�จจุบันมีศูนย์แห่งความเป�นเลิศ

เฉพาะทาง 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์หัวใจ ศูนย์โรคปวดหลังและคอ ศูนย์เบาหวานและรักษาแผลเบาหวาน

ท่ีเท้า ศูนย์ระบประสาทและศัลยกรรมทางสมอง และศูนย์หลอดเลือดสมอง เพ่ือรองรับความต้องการ

ของผู้ป่วยของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลในเครือ 
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2) โรงพยาบาลเมืองเลยราม: โรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่ท่ีอำเภอเมือง จังหวัดเลย เป�ด

ให้บริการแก่ผู้ป่วยท่ัวไปในป� 2539 

 

3) โรงพยาบาลชัยภูมิราม: โรงพยาบาลเอกชนขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่ท่ีอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป�ด

ให้บริการแก่ผู้ป่วยท่ัวไปในป� 2549 

 

4) กลุ่มโรงพยาบาลวิภาราม: โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่  โรงพยาบาลวิภาราม    มีสำนักงานใหญ่ 

1 แห่ง  สาขา 3 แห่ง  และโรงพยาบาลในเครือ 5 แห่ง  ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 

และใกล้นิคมอุตสาหกรรมสำคัญของจังหวัดชลบุรี ถือเป�นกลุ่มโรงพยาบาลเครือข่ายท่ีแข็งแกร่งและมี

บุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้บริการการรักษาด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทันสมัย 

ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากลและมาตรฐานของ HA ประกอบไปด้วย 

 

4.1) โรงพยาบาลวิภาราม มีสำนักงานใหญ่ และ 3 สาขา  ให้บริการแก่ผู้ป่วยท่ัวไป ผู้ป่วยสิทธิ

ประกันสังคม ได้แก่ 

• โรงพยาบาล วิภาราม พัฒนาการ (สำนักงานใหญ่) เป�นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 150 

เตียง ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการ ใกล้สี่แยกพัฒนาการ ตัดถนนศรีนครินทร์และใกล้มอเตอร์เวย์

สายตะวันออก มุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เป�ดให้บริการรักษาพยาบาลมาตั้งแต่ป� 2541 

ได้รับใบรับรองคุณภาพระบบมาจรฐาน HA ข้ัน 3 

• โรงพยาบาล วิภาราม สาขา แหลมฉบัง แต่เดิมคือ โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่น

แนล และเปลี่ยนมาเป�น โรงพยาบาล วิภาราม สาขาแหลมฉบังเม่ือป� 2557 มีขนาด 100 

เตียง ตั้งอยู่ในเทศบาลนครแหลมฉบัง ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั

และนิคมอุตสาหกรรมป��นทอง 

• โรงพยาบาล วิภาราม สาขา สมุทสาคร เป�นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง เป�ด

ให้บริการในป� 2559 ตั้งอยู่ในเทศบาลเมืองสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

• โรงพยาบาล วิภาราม สาขา สิรินาฎ บึงกุ่ม เป�นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 52 เตียง เป�ด

ให้บริการเม่ือป� 2562 ตั้งอยู่ท่ีซอยนวมินทร์ 93 กรุงเทพมหานคร 

 

4.2) โรงพยาบาลแพทย์ป�ญญา เป�นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 160 เตียง เป�ดให้บริการตั้งแต่ป� 

2520 ตั้งอยู่ท่ีซอยรามคำแหง 4 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร และมีคลินิกเครือข่ายอีก 3 แห่ง 

ป�จจุบันให้บริการแก่ผู้ป่วยท่ัวไป ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม และผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพของรัฐ  
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4.3) โรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด เป�นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง เป�ดให้บริการในป� 

2553 ตั้งอยู่ท่ีถนนแจ้งวัฒนะ ใกล้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานพระราม 4) และอุโมงค์ห้า

แยกปากเกร็ด ป�จจุบันให้บริการแก่ผู้ป่วยท่ัวไป ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม และผู้ป่วยสิทธิบัตรประกัน

สุขภาพของรัฐ 
 

4.4) โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ เป�นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง เป�ดให้บริการในป� 

2548 ตั้งอยู่ท่ีถนนปู่เจ้าสมิงพราย พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

4.5) โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร เป�นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง เป�ดให้บริการในป� 

2557 ตั้งอยู่บนถนนทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อยู่บนถนนหลักของนิคมอมตะนคร จังหวัด

ชลบุรี ป�จจุบันให้บริการแก่ผู้ป่วยท่ัวไปและผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม และถือเป�นโรงพยาบาลแห่งแรก

ท่ีตั้งข้ึนในนิคมอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับพนักงานในโรงงานท่ีตั้งในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร ผู้พักอาศัยโดยรอบและบริเวณใกล้เคียง ป�จจุบันได้รับใบรับรองคุณภาพระบบมาจรฐาน 

HA ข้ัน 3 
 

4.6) โรงพยาบาลมเหสักข์ เป�นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 132 เตียง เป�ดให้บริการในป� 2519 และ

เข้าร่วมเป�นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลวิภารามใน ป� 2560   ตั้งอยู่ท่ีถนนมเหสักข์   เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร 
 

บริษัท ธุจกจิ 

ทุนจด

ทะเบียน 

สัดส่วน

การถือหุ้น 

จำนวน

เตียง 

ประเภทผู้ป่วยท่ีให้บริการ 

ท่ัวไป สปส. สปสช. 

บริษัท โรงพยาบาล รามคำแหง 

จำกัด (มหาชน) 
โรงพยาบาลรามคำแหง 150.00 - 485 / - - 

บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลยราม 

จำกัด 
โรงพยาบาลเมืองเลยราม 414.74 100% 100 / - - 

บริษัท ชัยภูมิราม จำกัด โรงพยาบาลชัยภูมริาม 558.00 100% 60 / - - 

บริษัท โรงพยาบาลเวียงจันทน์-ราม 

อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด  

โรงพยาบาล เวียงจันทน์ราม (ยัง

ไม่เป�ดดำเนินงาน) 
100.00 70.00% n.a. - - - 

บริษัท อาร์ พลัส แอสเซท จำกัด โรงพยาบาล (ยังไม่เป�ดดำเนินงาน) 256.25 50.00% n.a. - - - 

โรงพยาบาลภายใต้กลุ่มวิภาราม    

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด 
โรงพยาบาลวิภาราม สาขา

พัฒนาการ 
200.00 50% 150 / / - 

บรษิัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด 

(สาขา) 

โรงพยาบาลวิภาราม สาขาแหลม

ฉบัง 
n.a. - 100 / / - 
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บริษัท ธุจกจิ 

ทุนจด

ทะเบียน 

สัดส่วน

การถือหุ้น 

จำนวน

เตียง 

ประเภทผู้ป่วยท่ีให้บริการ 

ท่ัวไป สปส. สปสช. 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด 

(สาขา) 

โรงพยาบาลวิภาราม 

สาขาสมุทรสาคร 
n.a. - 100 / / - 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด 

(สาขา) 

โรงพยาบาลวิภาราม  

สาขาสริินาฏ บึงกุ่ม 
n.a. - 52 / / 

- 

 

บริษัท ส่งสัมพันธ์ จำกัด โรงพยาบาลแพทย์ป�ญญา 800.00 50.00%* 160 / / / 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม-ปาก

เกร็ด จำกัด 
โรงพยาบาลวิภาราม ปากเกรด็ 550.00 88.46%* 100 / / - 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม-ชัย

ปราการ จำกัด 
โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ 700.00 72.17%* 100 / / - 

บริษัท วิภาราม (อมตะนคร) จำกัด โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร 800.00 75.11%* 100 / / - 

บริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด โรงพยาบาลมเหสักข์ 400.00 51.72%* 132 / / - 
 

 

หมายเหต:ุ *สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด 
 

 

อัตราการใช้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลภายใต้บริษัทย่อย 
 

ณ 31 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลภายใต้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนเตียงสูงสุด 1,588 เตียง 

พร้อมให้บริการผู้ป่วยท่ัวไปและผู้ป่วยตามสิทธิสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ โดยมีจำนวนผู้ป่วยนอกท้ังสิ้น 

2,273,964 คน จำนวนวันท่ีผู้ป่วยในเข้ารับบริการจริง 223,296 เตียง หรือคิดเป�นอัตราการใช้บริการเฉลี่ยเท่ากับ 

ร้อยละ 43 ของจำนวนเตียงสูงสุด   

ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มโรงพยาบาลวิภาราม มีจำนวนผู้ประกันตนภายใต้โครงการประกันสังคมเฉลี่ย 

454,390 คน  

 

ป� หนว่ย 2561 2562 2563 

ผู้ป่วยนอก/1 

จำนวนผู้ป่วยนอกท่ีเข้าใช้บริการ ครั้ง 574,324  557,152  2,273,964  

   จำนวนผู้ป่วยนอก-คนไข้ท่ัวไป ครั้ง 574,324  557,152  1,067,455  

   จำนวนผู้ป่วยนอก-โครงการสวัสดิการภาครัฐ ครั้ง - - 1,206,509  

ผู้ป่วยใน/1 

จำนวนเตียงสูงสุดท่ีรองรับได้ เตียง 486  486  1,428  

จำนวนวันท่ีผู้ป่วยรับการรักษาจริง เตียง/ป� 84,574  76,226  223,296  

   จำนวนผู้ป่วยใน-คนไข้ท่ัวไป เตียง/ป� 84,574  76,226  104,752  
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ป� หน่วย 2561 2562 2563 

   จำนวนผู้ป่วยใน-โครงการสวัสดิการภาครัฐ เตียง/ป� - - 118,544  

อัตราการให้บริการผู้ป่วย (Occupancy rate) /2 ร้อยละ 47.7 43.0 42.7 

 

หมายเหตุ:  
/1 จำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ป� 2561-2562 เป�นจำนวนผู้ป่วยจากโรงพยาบาลรามคำแหง โดยในป� 2563 เป�น

จำนวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามคำแหงและกลุ่มโรงพยาบาลวิภาราม ภายหลังจากท่ีบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม 

จำกัด ได้เข้ามาเป�นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ซ่ึงก่อนหน้านี้มีสถานะเป�นบริษัทร่วม 
/2 อัตราการให้บริการผู้ป่วย (Occupancy Rate) คิดจากการใช้บริการผู้ป่วยในรวมท้ังหมดต่อจำนวนเตียงสูงสุดท่ี

รองรับได้ 

 

โรงพยาบาลภายใต้การดำเนินงานของบริษัทร่วมและบริษัทในเครือ 

นอกจากโรงพยาบาลท่ีบริหารงานภายใต้บริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว ยังมีโรงพยาบาลของกลุ่มบริษัทฯ 

ซ่ึงดำเนินการภายใต้บริษัทร่วมและบริษัทในเครือ   โดยจะดำเนินการผ่านการส่งกรรมการบางท่านเข้าร่วมบริหาร

ในรูป 

แบบของการให้คำปรึกษาและแนะนำ  ผู้บริหารของบริษัทร่วมจะมีอิสระในการวางนโยบายและแผนการตลาดใน

พ้ืนท่ี 

ของตนเอง  ทางบริษัทร่วมและบริษัทในเครือจะส่งคนไข้ให้แก่กันก็ต่อเม่ือบริษัทร่วมและบริษัทในเครือนั้นมี

เครื่องมือไม่พร้อมในการรักษาคนไข้รายนั้นได้   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรายได้เงินป�นผลจากการลงทุนใน

บริษัทร่วมและ 

บริษัทในเครืออีกด้วย 

ณ 31 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลภายใต้การดำเนินงานของบริษัทร่วมและบริษัทในเครือ ได้แก่  

บริษัท ธุรกิจ 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 

จำนวน

เตียง 

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  42.89% 200 

บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จำกัด โรงพยาบาลพะเยา ราม 40.00% 100 

บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม 36.09% 90 

บริษัท รามนครา จำกัด  
โรงพยาบาลราม 2  

(ยังไม่เป�ดดำเนินงาน) 
35.35% n.a. 

บริษัท ป�ยะศิริ จำกัด โรงพยาบาลสุขุมวิท 34.24% 80 

บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์ จำกัด โรงพยาบาลสินแพทย์ 32.95% 380 

บริษัท บูรณะเวช จำกัด  โรงพยาบาลเพชรรัตน์ 17.90% n.a. 
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บริษัท ธุรกิจ 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 

จำนวน

เตียง 

บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด โรงพยาบาลขอนแก่น ราม 16.40% 300 

บริษัท โรงพยาบาลน่าน ราม จำกัด โรงพยาบาลน่าน ราม 13.33% 120 

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลราชธานี 11.97%/1 253 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลวิภาวด ี 11.56%/2 260 

บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด โรงพยาบาลเอกอุดร 9.33% 350 

หมายเหตุ: /1 บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง ถือหุ้น 4.03% และ บจก. โรงพยาบาลวิภาราม ถือหุ้น 7.94%  
/2 บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง ถือหุ้น 7.26% และ บจก. โรงพยาบาลวิภาราม ถือหุ้น 4.25% 

 

2. ธุรกิจขายเครื่องมือแพทย์  เวชภัณฑ์,  คลีนิคแลป และบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

(M.I.CAL.SYSTEM)  

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ได้สั่งซ้ืออุปกรณ์แพทย์  เวชภัณฑ์  มาขายให้บริษัท

ในเครือ ทำให้บริษัทฯ มีอำนาจต่อรองในการสั่งซ้ือสูง  เพราะว่าสั่งซ้ือครั้งละจำนวนมาก ๆ  บริษัทจึงสามารถ

สั่งซ้ือสินค้าได้ในราคาถูก ทำให้บริษัทย่อย,  บริษัทร่วม   และบริษัทในเครือ   มีต้นทุนในราคาถูกลงด้วย 

ณ. 31 ธันวาคม 2563 รายได้จากการขายเครื่องมือแพทย์,  คลีนิคแลป และบริการสอบเทียบ

เครื่องมือแพทย์ (M.I.CAL.SYSTEM) เท่ากับ 1,034,191,765 บาท หรือคิดเป�น 21.47 % ของรายไดร้วม (งบ

เฉพาะ)  และเป�นการขายให้กับบริษัทย่อย บรษัิทร่วมและบริษัทในเครือ เท่ากับ 839,559,127 บาท หรือคิดเป�น 

17.43 %  

3. ธุรกิจขายยา,  เวชภัณฑ์ และ เครื่องมือแพทย์ 

นอกจากธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจขายเครื่องมือแพทย์และบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ภายใต้

การดำเนินงานของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  แล้ว  บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัทร่วมท่ี

ประกอบกิจการขายยา,  เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ท่ีมีประสบการณ์การผลิต  นำเข้า  จำหน่ายยา  เวชภัณฑ์  

น้ำยาล้างไต  ตลอดจนให้บริการซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ 

บริษัท ธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด ผลิตน้ำยาล้างไต ขายเวชภัณฑ์  392,840,000 38.18% 

บริษัท รังสิภัณฑ์ จำกัด ขายและซ่อมเครื่องมือแพทย์ 10,000,000  30.00% 

บริษัท รีนัล เซิร์ฟ จำกัด ขายเครื่องมือแพทย ์และเวชภัณฑ์  30,000,000 19.00% 

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด จำหน่ายยา  42,860,000 10.03% 

 

บริษัทท้ังสี่นี้จะทำการขาย และให้บริการกับโรงพยาบาลในเครือ โดยจะคิดราคากับโรงพยาบาลใน

เครือในราคาพิเศษ ต่ำกว่าท่ีขายให้โรงพยาบาลท่ัวไป 
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2.2   การตลาดและการแข่งขัน 

                (ก)  นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีสำคัญ 

                        -   กลยุทธ์การแข่งขัน     

                 1.  โรงพยาบาลจะเน้นในด้านภาพพจน์การให้บริการด้านต่าง ๆ ครบทุกสาขาไม่เจาะจง 

สาขาด้านใดเป�นพิเศษ  โดยทางโรงพยาบาลจะให้การบริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ไม่ใช่

แพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป และใช้เครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะด้านท่ีดี ทันสมัย ซ่ึงจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพ 

และถูกต้องแม่นยำ  

                                1.1  การให้บริการครบวงจร ทุกสาขาและมีการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป�นเลิศ :  กลุ่ม 

โรงพยาบาลภายใต้บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ให้บริการตั้งแต่ระดับทุติยภูมิจนถึงระดับตติย

ภูมิ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทันสมัย  มีความปลอดภัย  ผ่านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฉพาะทางและเจ้าหน้าท่ีท่ีมี

ความสามารถและประสบการณ์ โดยเป�ดให้บริการครบทุกสาขาทางการแพทย์ มีสิ่งอำนวยความสะดวก และศูนย์

การแพทย์ครบวงจร  นอกจากนี้ โรงพยาบาลรามคำแหงได้จัดตั้งศูนย์แห่งความเป�นเลิศ  ได้แก่  ศูนย์โรคหัวใจ 24 

ชั่วโมง  แผนกฟ��นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด (Cardiac Rehabilitation Department) ท่ีดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเวชศาสตร์การออกกำลังกาย (Sport Physiologist)  โดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา  ศูนยโ์รค

ปวดหลังและคอ ศูนย์เบาหวานและรักษาแผลเบาหวานท่ีเท้า ศูนย์ระบประสาทและศัลยกรรมทางสมอง และศูนย์

หลอดเลือดสมอง เพ่ือรองรับการเข้าใช้บริการของผู้ป่วย และเป�นศูนย์การรับส่งต่อของผู้ป่วยของกลุ่มโรงพยาบาล

ในเครือได้  

                                1.2  คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการระดับสากลในราคามาตรฐาน  :  โรงพยาบาล 

รามคำแหงได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI และโรงพยาบาลวิภารามได้ใบรับรองมาตรฐาน HA ข้ัน 3 ของ

กระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐาน ISO9001 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าโรงพยาบาลในกลุ่มมีระบบการให้บริการและ

ดำเนินการท่ีระดับสากล มีความปลอดภัยต่อผู้เข้าใช้บริการ นอกจากนี้ ราคาอยู่ในระดับมาตรฐาน โรงพยาบาลมี

นโยบายท่ีจะกำหนดราคาให้อยู่ในเกณฑ์ท่ียุติธรรม และเป�นไปตามมาตรฐานของตลาด  โดยคำนึงถึงประชาชนท่ี

อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นซ่ึงมีฐานะการเงินอยู่ในระดับปานกลาง  

                                1.3  มีเครือข่ายโรงพยาบาลให้บริการครอบคลุมในกรุงเทพ ปริมณฑล ภาคตะวันออก 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  :  ป�จจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโรงพยาบาลภายใต้การบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 11 แห่ง

ครอบคลมุพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (ได้แก่โรงพยาบาลรามคำแหง และโรงพยาบาลในกลุ่มวิภาราม)  สมุทรสาคร (โรงพยาบาลกลุ่ม

วิภาราม) ชลบุรี (โรงพยาบาลกลุ่มวิภาราม) ชัยภูมิ และ เลย ทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการรักษาทาง

การแพทย์ ตลอดจนลดต้นทุนค่ารกัษาพยาบาลผ่านการจดัซื้อยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลในเครือ 

ซึ่งทำให้มีอำนาจต่อรองกับผู้ขายมากข้ึนในราคาท่ีต่ำลง นอกจากน้ี ท่ีตั้งของแต่ละโรงพยาบาล ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองของแต่ละ

จังหวัด และเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงพยาบาล และเป�นการลดความเสี่ยง

ของการกระจุกตัวของรายได ้ 
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                                1.4  กลุ่มผู้ป่วยท่ีหลากหลาย  :  กลุ่มโรงพยาบาลให้บริการการรักษาแก่ผู้ป่วยท่ัวไป   

ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้ป่วยเงินสด ผู้ป่วยท่ีมี contract ระหว่างบริษัทกับโรงพยาบาล และผู้ป่วยประกันสุขภาพ

ภายใต้กรมธรรม์สุขภาพของเอกชน ซ่ึงคิดเป�นร้อยละ 66.95 ของรายได้จากการรักษาพยาบาลท้ังหมด   

นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยใช้สิทธิตามโครงการสวัสดิการรัฐ   ได้แก่   ผู้ปว่ยตามโครงการประกันสังคม และผู้ป่วยตาม

โครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงคิดเป�นร้อยละ 19.57 ของรายได้จากการรักษาพยาบาล

ท้ังหมด ตามลำดับ ในป� 2563 ท่ีผ่านมา  จำนวนผู้ป่วยท่ัวไปลดลงเป�นอย่างมากจากการระบาดโรค COVID-19  

ในขณะท่ีผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม  และผู้ป่วยตามโครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  มี

จำนวนลดลงไม่มาก ประกอบกับมีการเพ่ิมค่าบริการทางการแพทย์จากสำนักงานประกันสังคม จึงถือเป�นการลด

ผลกระทบจากจำนวนผู้ป่วยท่ีลดลงได้อีกทางหนึ่ง 

                            2.  โรงพยาบาลให้ส่วนลดแก่ลูกค้าประจำของโรงพยาบาลท่ีสมัครเป�นสมาชิกของ 

โรงพยาบาลรามคำแหง 10 %   สำหรับผู้ท่ีจ่ายเงินสด  และ  7.5 %   สำหรับผู้ท่ีจ่ายด้วยเครดิตการ์ด   ด้านกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายโรงพยาบาลกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาล  บริษัท

ประกัน และ บริษัทต่าง ๆ ท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกับโรงพยาบาล    
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ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของโรงพยาบาลเม่ือเทียบกับคู่แข่ง  

 ข้อได้เปรียบ   

 1.  ทำเลท่ีตั้งของโรงพยาบาล โรงพยาบาลรามคำแหงตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง  ซ่ึงเป�นศูนย์กลางของ

ชุมชนย่านผู้อยู่อาศัยหนาแน่นมากท่ีสุดชุมชนหนึ่ง   โดยมีสถานท่ีสำคัญ ๆ  ล้อมรอบ  ได้แก่   มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง, ตลาดบางกะป�, แฟลตคลองจั่น, ชุมชนเขตลาดพร้าว,  บจก.โอสถสภาเต็กเฮงหยู,  บจก.ไทยนำ้ทิพย,์  

ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ  เช่น  เดอะมอลล์  สาขารามคำแหง และ บางกะป�   ตั้งแต่ป� 2549  สนามบินสุวรรณภูมิ 

ซ่ึงอยู่ในโซนเดียวกับโรงพยาบาลได้เป�ดดำเนินการ   ทำให้บริเวณนี้มีชุมชนหนาแน่นมากข้ึนทุกป� 

  2.   การให้บริการการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามคำแหงจะเน้นการให้บริการการรักษาเฉพาะทางท่ี 

มีคุณภาพ  กล่าวคือ  การใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเท่านั้นในการรักษาคนไข้จึงทำให้ผลการรักษาพยาบาลมี

ประสิทธิภาพดีกว่าการใช้แพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไปทำการตรวจรักษาข้ันต้นก่อนแล้วจึงส่งต่อแพทย์เฉพาะสาขาตรวจ

รักษาอีกครั้งหนึ่ง  ซ่ึงจะทำให้คนไข้ต้องเสียค่าใช้จ่าย  และระยะเวลาในการรักษามากข้ึน  

 3.   ราคาอยู่ในระดับมาตรฐาน โรงพยาบาลมีนโยบายท่ีจะกำหนดราคาให้อยู่ในเกณฑ์ท่ียุติธรรม และ 

เป�นไปตามมาตรฐานของตลาด  ท้ังนี้โดยคำนึงถึงประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นซ่ึงมีฐานะการเงินอยู่ใน 

ระดับปานกลาง  

          4.   หอพักพยาบาล ขณะนี้โรงพยาบาลมีหอพักพยาบาล 4 หลัง  คือ  

 4.1  อยู่ในบริเวณเดียวกับโรงพยาบาล 2 หลัง 

 4.2  อยู่ท่ีรามคำแหง ซอย 50 อยู่ห่างจากโรงพยาบาลประมาณ 1 กิโลเมตร และมีรถรับส่งพยาบาล  

เป�นการเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล     ท้ังนี้เนื่องจากในธุรกิจประกอบกิจการ 

โรงพยาบาล บุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลเป�นป�จจัยสำคัญประการหนึ่ง  ดังนั้นการท่ีโรงพยาบาลมีหอพัก

พยาบาลจึงเป�นการเพ่ิมแรงจูงใจท่ีจะสามารถเหนี่ยวรั้งบุคลากรไว้ได้ทางหนึ่ง 

 4.3  อยู่ท่ีรามคำแหง  ซอย 42  อยู่ห่างจากโรงพยาบาลรามคำแหง ประมาณ  1  กิโลเมตร  ทาง 

โรงพยาบาลได้ซ้ือหอพักนี้มาเม่ือเดือนธันวาคม 2559  ขณะนี้มีสภาพเป�นหอพักให้บุคคลท่ัวไปเช่าอยู่  คาดว่าใน 

อนาคตเม่ือโรงพยาบาลขยายใหญ่ข้ึน  มีบุคลากรทางการแพทย์มากข้ึน ก็จะมาเปลี่ยนสภาพจากหอพักให้เช่าเป�น 

หอพักให้พนักงานแทน 

 5. ภาพพจน ์ (Image) โรงพยาบาลรามคำแหงได้เป�ดให้บริการรักษาพยาบาลแก่บุคคลท่ัวไปตั้งแต่ วันท่ี  

28 กุมภาพันธ์ 2531 ขณะนี้ครบรอบ 32 ป�แล้ว  จำนวนคนไข้ของโรงพยาบาลก็มีจำนวนมาก  การท่ีโรงพยาบาลมี

คนไข้จำนวนมากในแต่ละวันก็ส่งผลให้มีแพทย์จำนวนมากมาติดต่อขอทำงานท่ีนี่     ทำให้ทางโรงพยาบาล 

สามารถคัดเลือกเฉพาะแพทย์ท่ีมีความรู้ ความสามารถดีให้กับโรงพยาบาลได้ การท่ีโรงพยาบาลมีแพทย์ดี พนักงาน

ดี บริการเยี่ยม ทำให้ภาพพจน์ของโรงพยาบาลดีในสายตาของประชาชนท่ีมาใช้บริการ 

 6.   ด้านบุคลากร  โรงพยาบาลรามคำแหงได้เป�ดดำเนินกิจการมา  32  ป�แลว้   จำนวนคนไข้ของ 

โรงพยาบาลมีปริมาณมากพอสมควร  ทำให้โรงพยาบาลรามคำแหงเป�นโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพและความม่ันคง 

สูงโรงพยาบาลหนึ่ง ทำให้มีพนักงานจำนวนมากมาสมัครงานท่ีนี่   ทางโรงพยาบาลจึงมีโอกาสคัดเลือกบุคลากรท่ีดี

มาทำงานให้กับโรงพยาบาล 

ข้อเสียเปรียบ  
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  1.  ด้านการจราจร  เนื่องจากชุมชนดังกล่าวเป�นชุมชนท่ีมีผู้อาศัยหนาแน่น ดังนั้นจึงส่งผลในเรื่องของ

การจราจรท่ีติดขัดด้วย แต่ป�จจุบันกำลังสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มย่านรามคำแหง  คาดว่าจะเสร็จในป� 2566เม่ือ

สร้างรถไฟฟ้าเสร็จจะช่วยลดป�ญหาการจราจรได้มาก 

 -   การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย   

                        โรงพยาบาลจะขายบริการให้แก่ลูกค้า 2 ประเภท คือ  

                        1.  ลูกค้าท่ีเดินเข้ามาในโรงพยาบาลเอง   ชำระค่าบริการเป�นเงินสดมีประมาณ  71.73 %  

ของรายได้ท้ังหมด 

                         2. ลูกค้าท่ีเป�นบริษัท Contract โดยบริษัทนั้นจะส่งพนักงานมาทำการรักษาท่ีโรงพยาบาล 

แล้วทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บชำระจากบริษัท Contract โดยตรง มีประมาณ 28.27 %  ของรายได้ท้ังหมด  

ทางบริษัทมีนโยบายท่ีจะเพ่ิมลูกค้าประเภทนี้ให้มากข้ึนแต่ก็จะเลือกเฉพาะลูกค้าท่ีมีคุณภาพดีเท่านั้น เพ่ือป้องกัน

หนี้สูญท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้   

         (ข)   ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

           ในป�ท่ีผ่านมาสภาพการแข่งขันอยู่ในระดับปานกลาง โดยจะแข่งขันในด้านคุณภาพ ควบคู่ไป

กับราคา 

            ป�จจัยแห่งความสำเร็จของโรงพยาบาลเอกชน คือ ภาพลักษณ์ (Image) ท่ีดีท่ีจะทำให้ผู้ป่วย

เข้ามารักษาในโรงพยาบาลเอกชน  เนื่องจากคุณภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแต่ละโรงนั้นไม่สามารถ

เปรียบเทียบกันได้โดยตรง  ทำให้ความยืดหยุ่นของอุปสงค์  (elasticity of demand) สูง  ผู้ป่วยสามารถทนต่อ

การเปลี่ยนแปลงของราคาได้ดี    โดยเฉพาะโรงพยาบาลท่ีสามารถสร้างภาพลักษณ์ได้ดี    ภาพลักษณ์ท่ีดีของ

อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนท่ีดีเกิดข้ึนจาก 

     1.   คุณภาพของแพทย์ (quality of core product)  โรงพยาบาลใดสามารถคัดเลือกแพทย์ท่ี

มีคุณภาพทางด้านความรู้ความชำนาญ และมีศิลปการรักษาพยาบาล ย่อมทำให้ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้ป่วย 

และมีเครื่องมือแพทย์ท่ีทันสมัย เหมาะสมในเวลานั้น 

                        2.   การทำการตลาดท่ีเหมาะสม   จะทำให้ภาพลักษณ์ของคุณภาพการรักษาพยาบาลใน 

สายตาของผู้ป่วยสูงข้ึนและเป�นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง  กลุ่มโรงพยาบาลมีการทำการตลาดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสรา้งความ

มั่นใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ รักษาและเพ่ิมฐานลูกค้าของกลุม่โรงพยาบาล ผ่านการประชาสัมพันธ์ตา่งๆ ได้แก่ 

• ทางสื่อสิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วารสารโรงพยาบาล 

• วิทยุ: FM  92.5 Mhz.,  FM 93.5 Mhz.,  FM 95 Mhz. และ  FM 103.5 Mhz.   

•  โทรทัศน์: ช่อง 3,  33SD,  5,  7,  9   

• ป้ายโฆษณากลางแจ้ง: บริเวณถนนรามคำแหง,  ถนนเสรีไทย,  ถนนพัฒนาการ  และ  

ถนนมอเตอร์เวย์ และแหล่งชุมชนใกล้เคียงโรงพยาบาล 

• สื่ออินเตอร์เน็ต: เว็บไซด์ http://www.ram-hosp.co.th, 

http://www.facebook/ramhospital และ www.vibahram.com 
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• กิจกรรมเพ่ือสังคม CSR อาทิ ร่วมกับสภากาชาดไทยในการรับบริจาคโลหิต การออก

หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน การมอบเงินสมทบทุนกองทุนต่างๆ การบริจาคเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วย 

• การออกวารสารโรงพยาบาล  3  ฉบับ  และจัดส่งให้สมาชิกท้ัง 3 ฉบับ 

• การทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงในป� 2563  มีการทำกิจกรรมดังนี้ 

1) โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมกับสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตเพ่ือช่วยเหลือประชาชน

ชาวไทย  ในป�  2563  รวม  4  ครั้ง  ณ. ห้องประชุมชั้น  10   โรงพยาบาลรามคำแหง 

ครั้งท่ี  1 วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 

ครั้งท่ี  2    วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

ครั้งท่ี  3 วันท่ี 10 สิงหาคม 2563  

ครั้งท่ี  4 วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 

2) มอบเงินสมทบทุนเข้ากองทุนเพ่ือผู้พิทักษ์ป่า 9 กุมภาพันธ์ 2563   ผู้บริหารโรงพยาบาล

รามคำแหง   โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  และ  โรงพยาบาลลานนา  ร่วมมอบเงินสมทบ

ทุนเข้า “กองทุนเพ่ือผู้พิทักษ์ป่า”  จำนวน 600,000 บาท   โดยมี   นายชาติชาย  นาค

ทิพวรรณ  ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ,  นายอัมพร  ปานมงคล  ผู้อำนวยการส่วน

อุทยานแห่งชาติ  และ นายกริชสยาม  คงสตรี  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  

เป�นตัวแทนผู้รับมอบเม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2563  

3) ออกหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 9 กุมภาพันธ์ 2563  โรงพยาบาลรามคำแหงออกหน่วยแพทย์

ฉุกเฉินและหน่วยปฐมพยาบาลเป�นป�ท่ี 3 ในงานป��นสองน่องท่องอุทยานแหง่ชาติ ดอย

อินทนนท์ ท้ังนี้ โรงพยาบาลรามคำแหงได้จัดทีมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลท่ี

ติดตั้งอุปกรณ์กู้ชีพประจำท่ีจุดเส้นทางป��น จักรยาน มุ่งสู่ยอดดอยอินทนนท์  เพ่ือดูแล

สุขภาพและอุบัติเหตุนักป��นกว่า 4,000 คน  พร้อมช่วยเหลือนักป��นผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท่ี

ได้รับบาดเจ็บ หรือเกิดอุบัติเหตุให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที 

4) RAM-HOSP ตู้ป�นน้ำใจ ใส่ตู้กับข้าวโรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลรามคำแหง ได้

จัดทำโครงการ “RAM-HOSP ตู้ป�นน้ำใจ ใส่ตู้กับข้าว”  เพ่ือให้ทุกคนมาร่วมเป�นผู้ให้

แบ่งป�นสิ่งท่ีมีให้แก่กันและกัน  โดยมีการนำตู้ไปตั้งตามจุดเพ่ือให้ “ผู้ให้” และ “ผู้รับ”  

ได้แบ่งป�น ส่งต่อความห่วงใยกันเพียงเป�ดตู้ “ผู้ให้” หยิบสิ่งของเข้าไปใส่ไม่ว่าจะเป�นของ

กิน  อาหารแห้งต่าง ๆ ของใช้จำเป�นในชีวิตประจำวัน หรอื “ผู้รับ” ท่ีได้รับผลกระทบ

ในช่วงโควิด-19 หยิบออกมาเท่าท่ีจำเป�นเพ่ือนำไปใช้  และเผื่อแผ่ให้ผู้อ่ืนได้หยิบบ้าง 

“RAM-HOSP ตู้ป�นน้ำใจ ใส่ตู้กับข้าว” จัดตั้งไว้ 2 จุด  คือ  1. บริเวณด้านข้างแผนก

ฉุกเฉิน ด้านหน้าโรงพยาบาล  2. บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารโรงพยาบาล 2 และ 3  

โดยเป�นพ้ืนท่ีร่มเหมาะแก่การจัดเก็บอาหาร  ไฟฟ้าสว่าง และมีเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้ผู้ท่ี

นำของมาใส่ตู้และผู้มาเลือกนำของไปใช้ได้ล้างมือกันด้วย 
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5) Ocean Life & RAM Hospital สานฝ�นให้น้อง โรงพยาบาลรามคำแหงร่วมเป�นส่วน

หนึ่งในโครงการ “Ocean Life & Hospital สานฝ�นให้นอ้ง”  ณ  โรงเรียนบ้านพุเตย  

อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  โดย บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  

ด้วยการมอบอุปกรณ์กีฬา  อุปกรณ์เครื่องเขียน  และ ตู้ยาสามัญประจำบ้าน  เพ่ือเป�น

ส่วนหนึ่งในการช่วย เสริมสรา้งสุขภาพให้กับน้อง ๆ ให้สมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและ

จิตใจ และเติบโตไปเป�นเยาวชนท่ีมีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต  โดยมี นพ. พิชญ  

สมบูรณสิน  กรรมการบริหาร,  คุณทัศน์วรรณ  ศิริวงศ์  กรรมการบริหาร, และคุณอัญช

นา  ศิริวงศ์  รองผู้อำนวยการแผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์  เป�นตัวแทนส่งมอบ และ

มีคุณพงศ์ภัทร รอดอารี  ผู้จัดการส่วนอาวุโสส่วน Relation & Service Claim และ 

คุณป�ทมาพร  ฉัตระเนตร  ผู้เชี่ยวชาญส่วน Relation & Service Claim  เป�นตัวแทน

รับมอบ  เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563  ณ  ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาล

รามคำแหง 
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ป�จจัยภายนอกท่ีอาจมีผลต่ออุตสาหกรรม 

 1.  กฎหมาย (Legal) 

       ป�จจุบันกฎหมายประกันสังคมได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว    แนวโน้มของกฎหมายฉบับนี้มีแนวโน้มท่ีจะ 

พัฒนาให้ผู้ป่วยสามารถรักษาในโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีคุณภาพการรักษาพยาบาลท่ีดีข้ึนกว่าป�จจุบัน     เนื่องจาก

แนวโน้มท่ีสูงข้ึนของจำนวนเงินท่ีโรงพยาบาลได้รับ และการมีอิสระในการเลือกโรงพยาบาลท่ีเข้ารับการรักษาโดย

ตัวผู้ป่วยเองประกอบกับอาจมีการพิจารณาให้บริษัทประกันเอกชนเข้ามาเป�นตัวกลางดูแลระหว่างสำนักงาน

ประกันสังคมและโรงพยาบาล  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเป�นโอกาส (opportunity) ใหโ้รงพยาบาลเอกชนท่ีมี

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่ในระดับกลาง   อาจสามารถเข้ามาดูแลผู้ป่วยประกันสังคมได้  ขณะเดียวกันอาจเป�น 

"อุปสรรค"  "(Threat)" ของโรงพยาบาลท่ีมีกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายระดับล่าง เนื่องจากการเข้ามาแข่งขันแย่งผู้ป่วย

ประกันสังคมของโรงพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายระดับกลาง 

 2.  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย  (Economical Factor) 

      เศรษฐกิจไทย ป� 2563  มีการหดตัวท่ีร้อยละ - 6.1  ซึ่งลดลงจากป� 2562  ท่ีมีการเติบโตร้อยละ 2.6 โดยมีมูลค่าการ

ส่งออกสินค้า  ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.5  การบริโภคภาคเอกชน ลดลงร้อยละ 0.9 และการลงทุนรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 3.2  

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป เฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ  - 0.9 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ร้อยละ 2.8 ของ GDP  ในป� 2563  ผลกระทบหลักของ

เศรษฐกิจเกิดจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท่ีแพร่ไปท่ัวโลก  ป�จจัยเรื่องวัคซีนเป�นตัวแปรสำคญัต่อการกำหนดทิศทาง

ของเศรษฐกิจโลกและแนวทางการเป�ดรับนักท่องเท่ียวของไทย ภาคการท่องเท่ียวเผชิญกับป�ญหาท่ีหนักหน่วงกว่าทุกครั้ง  ทำให้

จำนวนนักท่องเท่ียวลดลงมาก สง่ผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ซึ่งมีสัดส่วนการจ้างงานถึงร้อยละ 23.5 

ของการจ้างงานในป� 2562 ภาวะการท่องเท่ียวในป�น้ีจึงเป�นการประคองตัวเพ่ือความอยู่รอด  โดยจำเป�นต้องไดร้ับความช่วยเหลือ

ด้านสภาพคล่องจากภาครัฐ และ สถาบันการเงิน  ในป�น้ีภาครัฐไดม้ีมาตรการกระตุ้นการบรโิภคผ่านโครงการ  1. ช้อปดีมีคืน  2. 

คนละครึ่ง ทำให้มีเม็ดเงินใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน 0.3 ของ GDP ส่งผลใหก้ารใช้จ่ายในครัวเรือนกลับมาเป�นบวก ในไตรมาสท่ี 4  หลังจากหด

ตัวมาในไตรมาสท่ี 2  และ 3  อย่างไรก็ตามแรงส่งจากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 4  จะขาดความต่อเน่ืองจากการ

แพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม ่ ท่ีมีจุดเริม่ต้นช่วงกลางเดือนธันวาคม 2563  สำหรับธุรกิจโรงพยาบาลในป� 2563 อยู่ในสภาวะ

ถดถอย  และน่าจะดีข้ึนในช่วงป�  2564 - 2565   

เน่ืองจากมีวัคซีน ในป� 2563 เฉพาะโรงพยาบาลรามคำแหงมีอัตราเจริญเติบโตทางด้านรายได้ของการรักษาพยาบาลลดลง 6.86 %    

 สถานภาพในการแข่งขันของบริษัท (Competitive Environment) 

 ก.   ความยากง่ายของผู้ท่ีจะเข้ามาเป�นคู่แข่งรายใหม่  ( Entry Barrier )  คู่แข่งรายใหม่ท่ีจะเข้ามาใน 

อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนเกิดข้ึนได้ค่อนข้างยากเพราะ 

                  -   อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนใช้เงินลงทุนสูง 

                  -   ต้นทุนของการเริ่มผลิตสูง (start up cost) เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเครื่องมือแพทย์  

                  -   การหาแพทย์และชักจูงแพทย์ท่ีมีคุณภาพดีเข้ามาทำงานในโรงพยาบาลเอกชนเป�ดใหม่ทำได้ยาก 

 ข.   สินค้าทดแทน (Substitute Product) 

 ป�จจุบันโรงพยาบาลของรัฐได้มีการพัฒนาตัวเองเพ่ือแข่งกับโรงพยาบาลเอกชน  เช่น  การมีคลีนิค

พิเศษ ให้บริการท้ังในเวลาปกติและเวลาเย็นของแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐและโครงการบัตรทองรักษาฟรี 
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 สินค้าทดแทนอย่างอ่ืน  เช่น ร้านขายยา,  คลินิก  อาจมีผลกับโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายระดับกลางและระดับล่าง อย่างไรก็ตามพฤติกรรมผู้บริโภคของผู้ป่วยมีแนวโน้มท่ีจะเลือกหาบริการด้าน

สุขภาพท่ีดีข้ึนภายใต้ราคาท่ียุติธรรม 

  ค.   อำนาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Power of Buyer) 

                 อำนาจต่อรองผู้ซ้ือในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนนั้นเริ่มสูงข้ึน เนื่องจาก 

        -  จำนวนผู้ปว่ยใช้บริการเอกชนค่อนข้างมาก 

                 -  การเปลี่ยนการรักษาไปโรงพยาบาลเอกชนอ่ืนทำได้ง่าย และต้นทุนไม่สูง 

                 -  สื่อสารมวลชนและองค์การต่าง ๆ ของรัฐบาลและเอกชน  พยายามเพ่ิมอำนาจการต่อรองของ 

                    ผู้ป่วยโดยการออกกฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือเพ่ิมสิทธิของผู้ป่วย    

                 -  การแข่งขันท่ีรุนแรงของอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนทำให้ผู้ป่วยมีอำนาจการต่อ 

     รองสูงข้ึน    ป�จจุบันมีการแข่งขันทางด้านราคาพอสมควร  

  ง.   อำนาจการต่อรองของผู้ขาย (Power of Supplier) 

  อำนาจการต่อรองของผู้ขายในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลค่อนข้างต่ำ เนื่องจาก 

                 -  มียาและเวชภัณฑ์เลียนแบบมากมายท้ังในและนอกประเทศ 

                 -  โลกาภิวัตน์ (Globalization) ทำให้การสรรหายาและเวชภัณฑ์ท่ีมีราคาถูกจากภายใน 

     ประเทศ  ทำได้ง่ายข้ึน 

                 -  มีการแข่งขันกันพอสมควรในกลุ่มผู้ขาย 

                 -  เป�นการยากท่ีผู้ขายจะขยายตัวเข้าสู่โรงพยาบาลเอกชน 

            จ.   คู่แข่งในอุตสาหกรรม (Competitor) 

       การกำหนดตัวคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลนั้น พิจารณาจากประเด็นใหญ่ ๆ  2 อย่าง คือ 

       1.   ตำแหน่งท่ีตั้งของโรงพยาบาล 

        2.   กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงพยาบาล ซ่ึงเชื่อมโยงถึงราคาสินค้า  และบริการท่ีผู้ป่วยต้องรับ 

ภาระโดยพิจารณาจากท่ีตั้งของโรงพยาบาลท่ีใกล้เคียงกัน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับใกล้เคียงกัน และลักษณะของ

การรักษาพยาบาลท่ีคล้ายคลึงกัน สรุปได้ว่าโรงพยาบาลท่ีเป�นคู่แข่งของบริษัทฯ  ได้แก่ โรงพยาบาลดังต่อไปนี้   

                     1.  โรงพยาบาลกรุงเทพ    ขนาด  550  เตียง   ตั้งอยู่ท่ีซอยศูนย์วิจัย เป�นผู้นำตลาด  

                     2.  โรงพยาบาลรามคำแหง      ขนาด  486  เตียง   ตั้งอยู่ริมถนนรามคำแหง หัวหมาก 

                3.  โรงพยาบาลพระราม 9       ขนาด  300  เตียง   ตั้งอยู่ท่ีถนนพระราม 9 

                     4.  โรงพยาบาลลาดพร้าว         ขนาด 200 เตียง ตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าว  ช่วงซอยมหาดไทย  

                     5.  โรงพยาบาลเวชธานี            ขนาด 350 เตียง  ตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าว ใกล้สี่แยกบางกะป� 

                     6.  โรงพยาบาลป�ยะเวท    ขนาด  350  เตียง   ตั้งอยู่ริมถนนพระราม 9 

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

 โอกาส (Opportunity) 

 1.  เนื่องจาก บริษัทฯ  ได้ลงทุนในโรงพยาบาลเอกชนกว่า 16  แห่ง  ประกอบกับการมีความสัมพันธ์ท่ีดี 

กับบริษัทโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่ง  ทำให้มีโอกาสขยายธุรกิจเข้าไปสู่การเป�นผู้ขาย (Supplier) ทางด้านยา

และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ ตั้งแต่ปลายป� 2547 บริษัทได้ขายเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่าง

แล้ว และประสบผลสำเร็จดี 

          2.  กฎหมายประกันสังคมท่ีมีแนวโน้มให้สวัสดิการแก่ผู้ป่วยประกันตนดีข้ึน   เนื่องจากการเพ่ิมจำนวนเงิน 

ต่อหัวท่ีจ่ายให้โรงพยาบาล    ทำให้บริษัทฯ อาจสามารถมีฐานลูกค้าท่ีกว้างข้ึน 

           3.  จากการท่ีมีการลงทุนต่อเนื่องในโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง  ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่ม

แพทย์ท่ีมีคุณภาพ  ทำให้การเป�ดโรงพยาบาลใหม่ทำได้ง่ายข้ึน 

          4.  ป�จจุบันบริษัทไม่มีป�ญหาด้านบุคคลากร เช่น   แพทย์,   พยาบาล,  เภสัชกร,   เทคนิคการแพทย์,      

รังสีเทคนิค  บริษัทจึงได้พัฒนาคุณภาพของพนักงานให้ดีข้ึนได้อย่างต่อเนื่อง 

 อุปสรรค (Threat) 

1. อำนาจการต่อรองของลูกค้า  (Buyer)  สูงข้ึนมากในป�จจุบัน  ความผิดพลาดในการรักษาพยาบาลแต่ 

ละครั้งมีโอกาสนำไปสู่การทำลายภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ( เช่น ข่าวการรักษาพยาบาลท่ีผิดพลาดในหนังสือพิมพ์ ) 

ซ่ึงจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล อาจทำให้จำนวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลลดลงได้ 

2. เนื่องจากการแข่งขันท่ีรุนแรงของคู่แข่งในอุตสาหกรรมจะรุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ การตลาด (marketing)  

จะมีความสำคัญมากข้ึน ป�จจุบันบริษัทได้ปรับปรุงแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสม เช่น การออกหนังสือวารสาร

ของโรงพยาบาลเก่ียวกับโรคภัยไข้เจ็บ และแนะวิธีรักษาพยาบาล    การทำการโฆษณาในท่ีสาธารณะชนให้มากข้ึน 
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2.3   การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

         (ก)   ลักษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ 

                 -   กำลังการผลิต                                   

    กำลังการให้บริการเต็มท่ี 2561 2562 2563 

             ผู้ป่วยใน (จำนวนเตียง) / วัน 486 486 486 

             ผู้ป่วยนอก (จำนวนคน) / วัน 2,500 2,500 2,500 

ปริมาณการให้บริการจริง    

             ผู้ป่วยใน / วัน 231.7 208.8 169.1 

             ผู้ป่วยนอก / วัน 1,574 1,526 1,351 

อัตราการให้กำลังการให้บริการผู้ป่วย (Occupancy rate)    

             ผู้ป่วยใน  (%) 47.7 43.0 34.8 

             ผู้ป่วยนอก  (%) 63.0 61.1 54.0 

อัตราการเพ่ิม (ลด) ของปริมาณการให้บริการ    

             ผู้ป่วยใน  (%) 1.5 (9.9) (19.1) 

             ผู้ป่วยนอก  (%) (1.7) (3.0) (11.62) 
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-   การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือจำหน่าย 

               วัตถุดิบท่ีสำคัญสำหรับโรงพยาบาลเอกชน  คือ 

  1.   แพทย ์

  2.   ยาและเวชภัณฑ์ 

       1. แพทย์ ถือว่าเป�นวัตถุดิบท่ีสำคัญมากสำหรับธุรกิจโรงพยาบาล  โรงพยาบาลรามคำแหงมี

เฉพาะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเท่านั้นและมีจำนวนมากในแต่ละแผนก 

       2.  ยาและเวชภัณฑ์ ถือว่าเป�นวัตถุดิบท่ีมีความสำคัญมากสำหรับธุรกิจโรงพยาบาล 

เช่นเดียวกับแพทย์  แต่ยาและเวชภัณฑ์สามารถท่ีจะหาซ้ือได้ท่ัวไปในท้องตลาด  ท้ังนี้เนื่องจากผู้ขาย (Supplier) 

มีจำนวนมาก  มีให้เลือกท้ังชนิดผลิตในประเทศและต่างประเทศ 

          -   จำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบ 

               สำหรับโรงพยาบาลรามคำแหงจัดซ้ือยาและวัตถุดิบจากบริษัทท่ีจัดจำหน่ายท่ัว ๆ ไปไม่มีการผูกขาด

ในสินค้าดังกล่าว ผู้ขายรายใหญ่ในป�จจุบันได้แก่ 

 บริษัท ดี เค เอส เอช จำกัด สั่งซ้ือประมาณ    18.34 % ของจำนวนท่ีสั่งซ้ือท้ังหมด 

 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด  สั่งซ้ือประมาณ   12.05 % ของจำนวนท่ีสั่งซ้ือท้ังหมด 

 นอกจากนี้ยาบางชนิดทางโรงพยาบาลยังสามารถหาซ้ือได้จากบริษัทในเครือ  คือ บริษัท สหแพทย์

เภสัช จำกัด,  บริษัท รีนัลเซิร์ฟ จำกัด   และ  บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด    ทำให้โรงพยาบาลสามารถลดต้นทุน

ขายได้  แต่ปริมาณท่ีสั่งซ้ือไม่มากนักประมาณ  0.28 %,  0.83 %  และ  0.25 %  ของจำนวนท่ีสั่งซ้ือท้ังหมด  

ท้ังนี้เพราะยาท่ีสหแพทย์, รีนัลเซิร์ฟ และ ทิพยบดินทร์  ขายเป�นยาท่ีผลิตในประเทศไทยเท่านั้น แต่มีโรคบางชนิด

จำเป�นจะต้องอาศัยยาท่ีผลิตจากต่างประเทศ  จึงต้องสั่งซ้ือจากบริษัทอ่ืน 

      ข้ันตอนและเทคโนโลยีการผลิต 

 ส่วนใหญ่ทางโรงพยาบาลจะใช้เครื่องมือทางการแพทย์ท่ีทันสมัย  ซ่ึงจะต้องสั่งซ้ือจากต่างประเทศ  

เช่น  ประเทศจีน,  เกาหลี,  เยอรมัน,  สหรัฐอเมริกาฯลฯ ถ้าเครื่องมือเหล่านี้มีป�ญหาทางบริษัทจะส่งคนมาดูแล 

และซ่อมแซมให้  หรือให้บริษัทท่ีเป�นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเป�นผู้ดำเนินการให้  

               (ข)  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการให้บริการ 

      -   การดำเนินการเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

               หลังจากข้ันตอนการรักษาพยาบาลจะมีวัสดุใช้แล้ว เช่น  สำลี,  ผ้าก๊อซ,  สายยาง ฯลฯ  ท่ีมี

เลือด  น้ำเหลือง   ของผู้ป่วยติดอยู่  สิ่งเหล่านี้จะต้องเก็บใส่ถุงสีแดงให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะส่งต่อให้รถเก็บขยะนำไป

ท้ิงซ่ึงเป�นการบ่งบอกว่าเป�นของเหลือใช้จากโรงพยาบาลท่ีสามารถแพร่เชื้อไปสู่บุคคลภายนอกได้  เป�นการส่ง

สัญญาณให้บุคคลภายนอกรู้ว่าสิ่งท่ีอยู่ในถุงนั้นต้องระมัดระวัง  นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมีบ่อบำบัดน้ำเสีย 2 

บ่อ  เพ่ือกำจัดน้ำเสียก่อนออกไปสู่ภายนอก 

     -   ผลของการปฏิบัติจริงในช่วง  3  ป�ท่ีผ่านมาเป�นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

     -   ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม       -ไม่มี - 

 2.4   งานท่ียังไม่ส่งมอบ เฉพาะงานโครงการหรือชิ้นงานท่ีมีมูลค่าสูง และใช้เวลาในการส่งมอบ  - ไม่มี - 
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3.   ป�จจัยความเสี่ยง   (Risk Factors) 

       ป�จจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับทางบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง  จำกัด  (มหาชน)  มีดังนี้ 

 (1)   ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท / กลุ่มบริษัท 

        1.1   ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานท่ีอาจจะไม่แน่นอน  

        1.2   ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้บริหาร 

        1.3   ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินกู้ยืมคืนจากบริษัทย่อย 

                 1.4   ความเสี่ยงจากเงินลงทุนท่ีด้อยค่า 

                 1.5   ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง 

        1.6   ความเสี่ยงจากการถูกควบคุมเสียงของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่   

        1.1  ความเสี่ยงจากผลดำเนินงานท่ีอาจจะไม่แน่นอน มีสาเหตุจากป�จจัยภายในและภายนอกองค์กร   

                         สาเหตุจากภายในองค์กร  ได้แก่ 

1.  การบริหารกระบวนการให้บริการรกัษาพยาบาล 

2.  การบริหารด้านพัฒนาบุคลากร 

3.  การบริหารการจัดการด้านการเงินจากการให้บริการรักษาพยาบาล 

                         สาเหตุจากภายนอกองค์กร ได้แก่ 

1.  ระดับการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาล 

2.  นโยบายรัฐบาล 

                 การบริหารกระบวนการให้บริการรักษาพยาบาล 

                  การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  ป�ญหาความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในกระบวนการ 

ใหบ้ริการ หรือความเสี่ยงอ่ืนๆ ท่ีจะกระทบต่อการให้บริการการพยาบาลผู้ป่วย  ฝ่ายบริหารถือเป�นนโยบายสำคัญ 

ในการบริหารความเสี่ยงในองค์กร  โดยยึดหลักการความปลอดภัยของผู้ป่วยเป�นสำคัญ  (patient safety)   โดย 

เน้นกระบวนการการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย  เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุด  ซ่ึงทางโรงพยาบาล 

ได้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร โดยเป�นผู้ประสานงานและติดตามป�ญหาความเสี่ยงต่างๆ ของ 

โรงพยาบาลเพ่ือนำเข้ามาพัฒนาแก้ไขและป้องกัน   ซ่ึงจะดูแลครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กรในความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ  

อาทิเช่น  ความเสี่ยงทางกายภาพ, ความเสี่ยงอันเกิดจากกระบวนการทำงาน,  ความปลอดภัย  และ อาชีวอนามัย  

ด้านสิทธิผู้ป่วย  และจริยธรรมองค์กรฯลฯ  ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารก็จะเน้นในเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจ 

และปฏิบัติตามมาตรฐานของกระบวนการท่ีโรงพยาบาลกำหนดนโยบายไว้  เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานกำหนด 

มาตรฐานงานข้ึน และมีการสอนจนเชี่ยวชาญ และปฏิบัติได้อย่างดี   

  นอกจากนี้การกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละเรื่องของความเสี่ยง    ก็ถือเป�นเรื่องสำคัญท่ีจะต้องทำ 

อย่างต่อเนื่องเพ่ือติดตามผลลัพธ์ในการติดตามความเสี่ยงในแต่ละเรื่องในแต่ละหน่วยงาน  ตั้งแต่ป� 2553  ทาง 

โรงพยาบาลได้รับใบรับรองมาตรฐาน JCI  (Joint  Commission  International  Accreditation  Standards   

for Hospitals)  และมีการ Reaccredit ครั้งท่ี 1 ในป� 2556, ครั้งท่ี 2 ป� 2559,  ครั้งท่ี 3 ป� 2562  และทาง 

โรงพยาบาลได้ถือปฏิบัติการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากลตั้งแต่นั้นมาจนถึงป�จจุบัน 
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  เป้าหมายของระบบ JCI (Joint Commission International Accreditation Standards for 

Hospitals) 

  1. ระบุตัวผู้ป่วยอย่างถูกต้อง (Identify Patients Correctly)  

  2. เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร (Improve Effective Communication)  

  3. เพ่ิมความปลอดภัยของการใช้ยาท่ีต้องระมัดระวัง (Improve the Safety of High-Alert  

              Medications) 

           4. สร้างความม่ันใจในการผ่าตัดให้ถูกตำแหน่ง  ถูกหัตถการ  ถูกคน (Ensure Correct-Site,  

               Correct-Procedure, Correct Patient Surgery)  

           5. ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อท่ีเก่ียวข้องกับบริการสุขภาพ (Reduce the Risk of Health    

                         Care-Associated Infections) 

           6. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภยันตรายของผู้ป่วยจากภาวะพลัดตก (Reduce the Risk of  

              Patient Harm  Resulting from Falls) 

  การนำระบบ JCI เข้ามาใช้ในโรงพยาบาล จะทำให้ผู้ป่วยท่ีมาใช้บริการได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ

ดีข้ึนและปลอดภัยมากข้ึน จากประสบการณ์ 10 ป�ท่ีผ่านมาจะเห็นว่าผู้มารับการบริการมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการมากข้ึน 

        การบริหารด้านพัฒนาบุคลากร 

         ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล   แพทย์เป�นบุคลลากรท่ีสำคัญมากท่ีมีผลกระทบต่อการดำเนิน

ธุรกิจทางโรงพยาบาลได้พยายามจัดหาแพทย์ท่ีมีคุณภาพมาประจำอยู่ท่ีโรงพยาบาล  และส่งแพทย์ไปอบรม 

สัมมนาทางวิชาการท่ีมีการจัดข้ึนท้ังในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ  เพ่ือแพทย์จะได้นำเอาวิชาความรู้และ

นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้กับผู้ป่วย  นอกจากแพทย์แล้วบุคลากรด้านอ่ืน ๆ ได้แก่  พยาบาล  เภสัช  กายภาพ  รังสี

เทคนิค  นักเทคนิคการแพทย์  บัญช ี ธุรการฯลฯ   ก็มีความสำคัญต่อบริษัทเช่นกัน  ทางบริษัทจึงได้บริหารและ

พัฒนาบุคคลากร โดยมุ่งเน้น 

1. การพัฒนาสมรรถนะของแพทย์และพนักงาน (High Competent Staff)  

2. ส่งเสริมให้แพทย์และพนักงานมีผลปฏิบัติงานท่ีดี (High Perform Staff) 

3. พัฒนาให้มีความรู้มากข้ึน (Knowledge Management) 

4. ส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันและรักองค์กร (High Engagement)  

        นอกจากนี้บริษัทจะเน้นในเรื่องความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค  ( Technical Skill ),    การสื่อสารท่ีมี 

ประสิทธิภาพ (High efficiency communication) และให้บริการท่ีดีเลิศแก่ผู้มาใช้บริการ (Excellent Service 

Mind Behavior) บริษัทเชื่อว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรมีประสิทธิภาพ และทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายท่ี

วางไว้ได้    
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      การบริหารการจัดการด้านการเงิน 

  บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการเงินจากการให้บริการรักษาพยาบาลโดยเน้นลดความ

เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลท่ีอยู่ในระบบเครดิต (สินเชื่อ)  และระบบเงินสดไม่ได้ ดังนี้ 

    1. ระบบสินเชื่อ มีการวางแผนและควบคุมการให้เครดิตค่ารักษาพยาบาลอย่างเคร่งครัด ก่อนท่ี

บริษัทจะกำหนดให้ลูกค้านั้นเป�นคู่สัญญา   บริษัทจะมีการวิเคราะห์เครดิตและฐานะการเงินของลูกค้าอย่าง 

รอบคอบว่าเป�นลูกค้าชั้นดี ไม่มีป�ญหาด้านการเงินจึงจะให้เครดิต หลังจากนั้นจะมีการติดตามดูสถานะของคู่สัญญา

เป�นระยะ ๆ ว่า ณ. เวลานั้นไม่มีป�ญหาด้านการเงินและมีการติดตาม ทวงถามหนี้เป�นระยะ ๆ 

  2.   ระบบเงินสด  เป�นระบบท่ีผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง  ในกรณีท่ีไม่ใช่ฉุกเฉิน  

ทางบริษัทจะประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลท้ังหมดให้ใกล้เคียงกับความเป�นจริงและแจ้งให้ผู้ป่วย

ทราบ เพ่ือผู้ป่วยจะได้ทราบถึงงบประมาณท่ีต้องใช้จ่ายท้ังหมด  และตัดสินใจว่าจะทำการรักษาหรือไม่  ในกรณีท่ี

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจะมีการทยอยเรียกชำระเงินทุก 3 วัน  เพ่ือเป�นการแบ่งเบาภาระผู้ป่วย ไม่ต้องชำระทีเดียว

ท้ังหมด 

      นโยบายดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินไม่ได้   โดยปกติ 

ผู้ป่วยของโรงพยาบาลจะชำระเป�นเงินสดประมาณ  71.73 % และเป�นเครดิต  28.27 %  จะเห็นว่าผู้ป่วยท่ีให้

สินเชื่อมีเพียง  28.33 %  เท่านั้น  ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินไม่ได้ จึงมีไม่มาก 

                     ระดับการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาล 

  การแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาล จะต้องแข่งกันทางด้านคุณภาพ และระดับราคาควบคู่กันไป  ถ้า

โรงพยาบาลสามารถรักษาระดับคุณภาพให้ดี มีภาพลักษณ์ท่ีดี จะทำให้โรงพยาบาลนั้นมีจุดแข็ง และสามารถยืน

หยัดอยู่ในธุรกิจนี้ได้นาน  นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงระดับราคาจะต้องยุติธรรม ไม่สูงจนเกินไป,  สภาวะของ

การแข่งขัน  ถ้าเศรษฐกิจของประเทศไม่ดีจะมีการแข่งขันสูง  โดยเน้นในเรื่องของราคา ในทางตรงกันข้ามถ้า

เศรษฐกิจดีจะไม่แข่งขันด้านราคาแต่จะแข่งขันด้านคุณภาพและบริการ   ในป� 2563  ระดับของการแข่งขันใน

ธุรกิจโรงพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง  ทางด้านโรงพยาบาลรามคำแหงได้เน้นในเรื่องคุณภาพดีและราคายุติธรรม

มาเป�นระยะเวลานานแล้ว  ทางโรงพยาบาลจึงคาดว่าความเสี่ยงท่ีจะเกิดกับบริษัทคงจะมีน้อยมาก 

          นโยบายของรัฐบาล 

          ป�จจุบันนโยบายของรัฐบาล คือ ให้บรกิารรักษาฟรีสำหรับผู้มีบัตรทอง  นโยบายนี้ปรับปรุงมา

จากนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค  ในอดีตทางโรงพยาบาลไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้   ในอนาคตก็คาดว่า

จะไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรกัษาฟรีเช่นกัน 
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             1.2   ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้บริหาร 

          ผู้บริหารของโรงพยาบาลในป�จจุบันเป�นผู้ท่ีมีทัศนวิสัยท่ีกว้างไกล   ได้พยายามทำให้โรงพยาบาล 

เป�นโรงพยาบาลท่ีทันสมัยมีคุณภาพและรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินไว้อย่างม่ันคง       จะเห็นได้จากการท่ี

ผู้บริหารสามารถนำโรงพยาบาลผ่านพ้นช่วงวิกฤตการณ์มาได้ และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงป�จจุบัน  

ผู้บริหารชุดนี้ได้ตระหนักดีว่าการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนจะช่วยแบ่งเบาภาระจากภาครัฐ  

ทางโรงพยาบาลจึงได้วางนโยบายกำหนดราคาขายท่ียุติธรรมต่อผู้มาใช้บริการ และมีคุณภาพของการรักษาท่ีดี    

ดังนั้นในอนาคตถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ก็อาจจะทำให้มีป�จจัยเสี่ยงต่อผลการดำเนินงานได้ 

             1.3   ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินกู้ยืมคืนจากบริษัทย่อย  

          ณ. 31 ธันวาคม 2563  บริษัทฯ ยังคงมียอดเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 1 แห่ง   คือ 

บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด เป�นหนี้ค้างชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ดังนี้ 

           เงินต้น            ดอกเบี้ย  

ยอดยกมา  1 ม.ค. 2563 เป�นหนี้ค้างชำระ - - บาท 

31 ส.ค. 2563 ให้กู้ 5,000,000 - บาท 

ระหว่างป� 2563 ดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึน - 79,740 บาท 

ระหว่างป� 2563 ชำระเงินต้นและดอกเบี้ย              - (79,194) บาท 

ยอดคงเหลือ ณ. 31 ธ.ค. 2563 เป�นหนี้ 5,000,000      546 บาท 

             1.4   ความเสี่ยงจากเงินลงทุนท่ีด้อยค่า 

          ผู้บริหารมีนโยบายท่ีจะลงทุนในบริษัทต่าง ๆ เพ่ือหวังผลตอบแทนกลับมาในรูปเงินป�นผล  แต่

การลงทุนในบางกิจการก็ไม่ประสบความสำเร็จ ทำให้บริษัทต้องตัดบัญชีด้อยค่าของเงินลงทุนบางรายการ 

เนื่องจากผลประกอบการในป� 2563 ประสบผลขาดทุน  ในป� 2563  มีการตัดบัญชีด้อยค่าของเงินลงทุนดังนี้ 

          1. เงินลงทุนในโรงพยาบาลชัยภูมิ ราม  มีการตัดบัญชีด้อยค่า จำนวน 14.15 ล้านบาท   

เนื่องจากโรงพยาบาลรามคำแหงถือหุ้นในโรงพยาบาลชัยภูมิ 78.04 % จึงเป�นผู้หุ้นรายใหญ่ ถ้าโรงพยาบาล

รามคำแหงไม่ลงทุนต่อไปโรงพยาบาลชัยภูมิก็อาจจะต้องหยุดกิจการ     ทางโรงพยาบาลรามคำแหงยังคาดหวังว่า

ในอนาคตโรงพยาบาลชัยภูมิน่าจะมีผลประกอบการท่ีดี   และมีกำไรพอท่ีจะจ่ายเงินป�นผลกลับมาให้โรงพยาบาล

รามคำแหงได้ 

          2. เงินลงทุนใน บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด  มีการตัดบัญชีด้อยค่า จำนวน 113.51 ล้านบาท  

เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน 

           3. เงินลงทุนใน บริษัท รังสิภัณฑ์ จำกัด  มีการตัดบัญชีด้อยค่า 0.85 ล้านบาท  เนื่องจากบริษัทมี

ผลประกอบการขาดทุน 

 

 

 

       4. เงินลงทุนใน บริษัท ป�ยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท) ณ. 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ตั้ง
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บัญชี  ด้อยค่าของเงินลงทุน จำนวน 68.20 ล้านบาท  แต่ในป� 2563  โรงพยาบาลสุขุมวิท มีผลประกอบการดีข้ึน 

และมีกำไร จนสามารถลดบัญชีของการด้อยค่าออกไปหมด  ณ. 31 ธันวาคม 2563  จึงไม่มีบัญชีด้อยค่าของเงิน

ลงทุนในบริษัทนี้  

1.2   ความเสี่ยงของหุ้นจากการถูกฟ้องร้อง  

       ณ.   31  ธันวาคม  2563   ผู้ป่วยบางรายท่ีมาทำการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาล  และไม่ 

พอใจผลของการรักษา   อาจเนื่องจากมีการสื่อสารท่ีคลาดเคลื่อนไม่เข้าใจกัน  จึงทำให้เกิดการฟ้องร้องและยังอยู่

ในข้ึนตอนของศาลอยู่ 3 คดี     

       คดีท่ี 1  ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทชำระเงิน 0.55 ล้านบาท ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษา 

ให้ยกฟ้อง ป�จจุบันศาลฎีการับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาและอยู่ระหว่างรอจำเลยแก้ฎีกา     

       คดีท่ี 2  ศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้อง  โจทย์ยื่นอุทธรณ์  ป�จจุบันคดีอยู่ระหว่างรอจำเลย 

ยื่นแก้คำอุทธรณ์   

       คดีท่ี 3  บริษัทและบริษัทย่อย ถูกฟ้องร้องเก่ียวกับค่านายหน้าในการติดต่อเช่าท่ีดินของ 

บริษัทย่อย โดยมีทุนทรัพย์ท่ีฟ้องร้องจำนวน 53.14 ล้านบาท  ศาลชั้นต้นและ ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง   

ป�จจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาว่าจะรับฎีกาหรือไม่   

บริษัทคาดว่ามูลค่าของความเสียหายท้ังหมดมีไม่มาก  เม่ือเทียบกับรายได้และสินทรัพย์รวมของบริษัท 

1.3   ความเสี่ยงจากการถูกควบคุมเสียงของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น จากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 

  บริษัทไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีถือหุ้นถึง 25 %  ป�จจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 รายท่ี  

ถือหุ้นตั้งแต่ 20 % ดังนี้  

1. บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด   ถือหุ้น 23.02 % 

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

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจจะใช้สิทธิ์คัดค้าน  หรือไม่อนุมัติการลงมติในท่ีประชุม     ในเรื่องท่ีข้อบังคับหรือกฎหมายท่ี 

เก่ียวข้อง กำหนดให้ต้องนับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงท้ังหมด 

                   ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท   ผู้บริหารรู้ถึงป�ญหาท่ีจะก่อให้เกิดข้ึนเป�นอย่างดี  จึงได้

บริหารงานด้วยความระมัดระวัง   ไม่ให้เกิดป�ญหาเรื่องภาพพจน์ของโรงพยาบาล  ซ่ึงเป�นส่วนท่ีสำคัญมากสำหรับ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน   ผู้บริหารต้องสามารถรักษาชื่อเสียงและคุณภาพของโรงพยาบาลให้ดี   จึงจะไม่มี

ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ   ป�จจุบันบริษัทก็สามารถรักษาชื่อเสียงและคุณภาพของการรักษาพยาบาลไว้ได้ดี 

ในเรื่องของคุณภาพ บริษัท ก็เลือกท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐาน JCI ซ่ึงเป�นมาตรฐานสากลสำหรับโรงพยาบาล         

           (2)   ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

                   - บริษัทไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท่ีถือหุ้นตั้งแต่ 75% ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ

บริษัทจึงไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายใดมีอำนาจในการควบคุมบริษัท และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัท 

            -  ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เนื่องจากมีกิจการ

ท่ีแข่งขันกับบริษัท    (ไม่มี)   
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4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

     4.1   ทรัพย์สินถาวรหลัก 

             บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  มีทรัพย์สินถาวรหลักท่ีสำคัญ ดังนี้ 

 -  ท่ีดินท่ีใช้ในการดำเนินงานป�จจุบัน   มี  36  ไร่  3  งาน  83 ตารางวา     ตั้งอยู่ท่ี  436   ถนน

รามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะป�  กรุงเทพมหานคร และบริเวณใกล้เคียง,  ท่ีดินส่วนท่ีให้เช่าตั้งอยู่ถนน

สุขาภิบาล 3  มี 14 ไร่  2 งาน  20.7  ตารางวา  ณ. 31 ธันวาคม 2563  มีราคาทุน 836,148,419 บาท  และมี

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5,760,650 บาท 

 -  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง บริษัทมีอาคารรวม 8 หลัง ดังนี้ 

              เป�นอาคารสำหรับรักษาผู้ป่วย 3 หลัง   หลังท่ี 1  มีเนื้อท่ีใช้สอยประมาณ  9,700 ตารางเมตร, หลังท่ี 

2  มีเนื้อท่ี 18,900 ตารางเมตร  และหลังท่ี 3  มีเนื้อท่ี 22,000 ตารางเมตร 

      เป�นหอพักพยาบาล 4 หลัง   มีเนื้อท่ี  4,700,     1,945,      2,400  และ  5,000 ตารางเมตร     

                 เป�นสำนักงานธุรการและอ่ืน ๆ 1 หลัง    มีเนื้อท่ี 2,400 ตารางเมตร 

        ณ. 31 ธันวาคม 2563 อาคารและสิ่งปลูกสร้างท่ีกล่าวข้างต้นมีมูลค่า 1,439,861,144 บาท และมีค่า

เสื่อมราคาสะสมอาคาร 1,030,741,846 บาท ดังนั้นมูลค่าสุทธิของอาคารและสิ่งปลูกสร้างเท่ากับ 409,119,298 

บาท 

      ณ. 31 ธันวาคม  2563  บริษัทมีงานระหว่างก่อสร้างอาคาร มีมูลค่า 52,893,116 บาท 

             -   เครื่องใช้ทางการแพทย์            

                 ณ.  31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีเครื่องใช้ทางการแพทย์ท่ีใช้อยู่ในโรงพยาบาล มีมูลค่า  1,677,352,853 

บาท    และมีค่าเสื่อมราคาสะสม  1,480,787,709  บาท    ดังนั้น  มูลค่าสุทธิของเครื่องใช้ทางการแพทย์เท่ากับ 

196,565,144 บาท   

                 บริษัทไม่มีเครื่องมือแพทย์ชิ้นใดมีมูลค่าตามบัญช ีมากกว่า 10%  ของสินทรัพย์รวมของป� 2563 

            -   เครื่องใช้สำนักงาน 

                ณ. 31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีเครื่องใช้สำนักงาน มีมูลค่า 263,959,740 บาท  และมีค่าเสื่อมราคา

สะสม  236,376,735  บาท    ดังนั้น มูลค่าสุทธิของเครื่องใช้สำนักงานเท่ากับ  27,583,005 บาท 

            -   เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 

                ณ. 31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีเครื่องตกแต่งและติดตั้ง มูลค่า 122,534,985 บาท และมีค่าเสื่อมราคา

สะสม  116,730,518 บาท  ดังนั้น มูลค่าสุทธิของเครื่องตกแต่ง & ติดตั้ง เท่ากับ  5,804,467 บาท 

            -   เครื่องใช้ท่ัวไป 

                ณ. 31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีเครื่องใช้ท่ัวไป มูลค่า 94,525,251 บาท และมีค่าเสื่อมราคาสะสม 

87,451,671  บาท  ดังนั้น มูลค่าสุทธิเท่ากับ  7,073,580  บาท 

            -   ยานพาหนะ 

                ณ. 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมียานพาหนะ มูลค่า 127,584,726 บาท และมีค่าเสื่อมราคมสะสม  

109,525,106  บาท   ดังนั้น มูลค่าสุทธิเท่ากับ  18,059,620  บาท 
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          บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ คือ โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ ณ. 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่า 50,334,917 บาท  ได้ตัดจ่ายไปแล้ว 35,988,608 บาท  คงเหลือ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดจ่ายสุทธิ  14,346,308  บาท 

            บริษัทย่อย – โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม   มีทรัพย์สินหลักท่ีใช้ในการประกอบกิจการ ณ. 31 ธันวาคม 

2563  ดังนี้ 

                            ท่ีดิน  มีมูลค่า  14,400,000 บาท 

                            อาคารและสิ่งปลูกสร้าง มีมูลค่า 265,619,494 บาท  ค่าเสื่อมราคาสะสม  46,208,770 บาท  

ดังนั้นมูลค่าสุทธิเท่ากับ  219,410,724 บาท 

                            เครื่องใช้ทางการแพทย ์ มีมูลค่า  80,943,576 บาท  ค่าเสื่อมราคาสะสม  68,059,426  บาท  

ดังนั้น มูลค่าสุทธิเท่ากับ   12,884,150 บาท  

                เครื่องใช้สำนักงาน มีมูลค่า 7,065,051 บาท  ค่าเสื่อมราคาสะสม  6,407,226 บาท  ดังนั้น 

มูลค่าสุทธิเท่ากับ  657,825  บาท 

                เครื่องตกแต่งและติดตั้ง  มีมูลค่า 7,907,988 บาท  ค่าเสื่อมราคาสะสม  6,679,112  บาท  

ดังนั้น มูลค่าสุทธิเท่ากับ  1,228,876  บาท 

                            เครื่องใช้ท่ัวไป  มีมูลค่า 10,704,605 บาท  ค่าเสื่อมราคาสะสม 8,372,027 บาท  ดังนั้นมูลค่า

สุทธิ เท่ากับ  2,332,578 บาท 

                            ยานพาหนะ  มีมูลค่า 3,843,461 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม 3,842,442 บาท  ดังนั้น  มูลค่าสุทธิ

เท่ากับ  1,019 บาท 

                บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม  มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ คือ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์  ณ.  31 ธันวาคม 2563  มีมูลค่า  1,832,674 บาท   

           บริษัทยอ่ย – โรงพยาบาลเมืองเลย ราม   มีทรัพย์สินหลักท่ีใช้ในการประกอบกิจการ  ณ.  31 

ธันวาคม 2563  ดังนี้ 

                ท่ีดิน  มีมูลค่า  16,411,268  บาท 

                อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  มีมูลค่า 182,976,220 บาท  ค่าเสื่อราคาสะสม 85,727,210 บาท  

ดังนั้นมูลค่าสุทธิเท่ากับ  97,249,010  บาท 

                เครื่องใช้ทางการแพทย ์  มีมูลค่า  71,618,131  บาท   ค่าเสื่อมราคาสะสม  61,188,015 บาท  

ดังนั้นมูลค่าสุทธิเท่ากับ  10,430,116 บาท 

                เครื่องใช้สำนักงาน  มีมูลค่า 8,610,028 บาท   ค่าเสื่อมราคา 7,756,148 บาท  ดังนั้น มูลค่า

สุทธิเท่ากับ 853,880 บาท 

                เครื่องตกแต่งและติดตั้ง มีมูลค่า 17,736,452  บาท  ค่าเสื่อมราคาสะสม  17,673,787 บาท  

ดังนั้น มูลค่าสุทธิเท่ากับ  62,665 บาท 

                เครื่องใช้ท่ัวไป มีมูลค่า  8,602,030 บาท  ค่าเสื่อมราคาสะสม 6,902,984 บาท  ดังนั้น มูลค่า

สุทธิเท่ากับ  1,699,046  บาท 
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                ยานพาหนะ มีมูลค่า 4,899,300 บาท   ค่าเสื่อมราคาสะสม  2,709,816  บาท  ดังนั้น มูลค่า

สุทธิ เท่ากับ  2,189,484  บาท    

          บริษัทย่อย – โรงพยาบาลวิภา ราม   มีทรัพย์สินหลักท่ีใช้ในการประกอบกิจการ  ณ. 31 ธันวาคม 

2563  

ดังนี ้    

-  ท่ีดิน  มีมูลค่า  1,900,341,655  บาท  ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิมมีมูลค่า  655,104,331 บาท   และมี

ส่วน 

ปรับปรุงท่ีดิน  10,303,868 บาท  

-  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  มีมูลค่า  3,437,761,616 บาท  ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิมมีมูลค่า  

120,944,266  

บาท   และมีค่าเสื่อมราคาสะสม  1,291,811,245 บาท  ค่าเสื่อมราคาอาคารส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม  70,264,990 บาท 

มูลค่าสุทธิเท่ากับ 2,196,629,647 บาท 

                         -   ณ.  31 ธันวาคม 2563  บริษัทฯ มีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง  55,046,825 บาท 

             -   เครื่องใช้ทางการแพทย ์  มีมูลค่า 1,717,998,080 บาท   และมีค่าเสื่อมราคาสะสม   

1,070,705,535 บาท  ดังนั้น มูลค่าสุทธิเท่ากัย  647,292,545 บาท  

                         -  เครื่องใช้สำนักงาน  มีมูลค่า  434,749,058 บาท  และมีค่าเสื่อมราคาสะสม  334,993,749 

บาท  ดังนั้น มูลค่าสุทธิเท่ากับ  99,755,309 บาท 

                         -  เครื่องตกแต่งและติดตั้ง มีมูลค่า 923,148,015 บาท  และมีค่าเสื่อมราคาสะสม 788,144,134 

บาท 

ดังนั้น มูลค่าสุทธิเท่ากับ  141,003,881 บาท  

                         -  เครื่องใช้ท่ัวไป  มีมูลค่า  52,734,338 บาท   และมีค่าเสื่อมราคาสะสม  48,034,774 บาท  

ดังนั้น มูลค่าสุทธิเท่ากับ  4,699,564 บาท  

                         -  ยานพาหนะ  มีมูลค่า  126,987,881 บาท  และมีค่าเสื่อมราคาสะสม    92,691,844 บาท  

ดังนัน้ มูลคา่สุทธิเท่ากับ  34,296,037 บาท 
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-  ภาระผูกพันของทรัพยส์ิน 

      บริษัทฯ มีภาระผูกพันของทรัพย์สินดังนี้ 

- บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 

สินทรัพย ์ สถาบันการเงิน 
วงเงินกู้ 

(ล้านบาท) 

ยอดเงินต้นค้างชำระ 

ณ. 31 ธ.ค.2563 

(ล้านบาท) 

อาคารและสิ่งปลูกสรา้งหลังท่ี 1,2  และ 

โฉนดท่ีดิน 4 ไร่  1 งาน  80 ตารางวา 

หุ้น ร.พ.ธนบุรี 20 ล้านหุ้น, หุ้น ร.พ.ราชธานี 

12 ล้านหุ้น 

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด 

(มหาชน) 
1,470 880 

อาคารและสิ่งปลูกสรา้งหลังท่ี 3 บางส่วน 

และโฉนดท่ีดิน 4 ไร่   1 งาน   30 ตารางวา 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด 

(มหาชน) 
470 450 

อาคารและสิ่งปลูกสรา้งหลังท่ี 5 และโฉนด 

ท่ีดิน 5 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา 

หุ้นธนาคารเกียรตินาคิน 7.26 ล้านหุ้น 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 

(มหาชน) 
155 120 

โฉนดท่ีดิน 1 งาน 40 ตารางวา 

หุ้นโรงพยาบาลวิภาวดี 510.96 ล้านหุ้น 

หุ้นธนาคารเกียรตินาคิน 12 ล้านหุ้น 

ธนาคารธนชาต จำกัด  

(มหาชน) 
1,476 1,336 

หุ้น โรงพยาบาล วิภาวดี 318 ล้านหุ้น 

 

ธนาคาร ไอซีบีซี จำกัด 

(มหาชน) 
300 280 

หุ้นบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ 14.55 ล้านหุ้น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี 400 400 
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- บริษัท โรงพยาบาลวิภารามจำกัด 

สินทรัพย ์ สถาบันการเงิน 
วงเงินกู้ 

(ล้านบาท) 

ยอดเงินต้นค้างชำระ 

ณ. 31 ธ.ค.2563 

(ล้านบาท) 

อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (ตึกใหญ ่วิภาราม) 

โฉนดท่ีดิน 3 ไร่ 2 งาน 84 ตรว. 

อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (ตึกMRI วิภาราม) 

โฉนดท่ีดิน 3 ไร่ 3 งาน 61.5 ตรว. 

อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (วิภารามแหลมฉบัง) 

โฉนดท่ีดิน 5 ไร่ 0 งาน 46 ตรว. 

ใบหุ้น บมจ. รพ. วิภาวดี จำนวน 240 ล้านหุ้น 

 

 

ธนาคารธนชาต จำกัด 

(มหาชน) 
1,245 953.63 

อาคารชุดฟอร์ร่าวิลล์ 116 ห้อง 

โฉนดท่ีดินพร้อมอาคารพานิชย์ 2 ห้อง (ตึก

โภชนา) 

โฉนดท่ีดินพร้อมอาคารทาวน์เฮ้า 4 ห้อง (ยูโร

เป��ยน) 

ใบหุ้น บมจ. รพ. วิภาวดี จำนวน 10 ล้านหุ้น 

ใบหุ้น บจก. รพ. วิภาราม อมตะนคร จำนวน 

18 ล้านหุ้น 

ธนาคารทหารไทย จำกัด 

(มหาชน) 
1,500.5 745.13 

อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (วิภาราม

สมุทรสาคร) 

โฉนดท่ีดิน 9 ไร่ 1 งาน 98 ตรว. 

อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (วิภารามนวมินทร์) 

โฉนดท่ีดิน 1 ไร่ 1 งาน 22 ตรว. 

ใบหุ้น บมจ. รพ. เจ้าพระยา จำนวน 4 ล้านหุ้น 

ใบหุ้น บมจ. รพ. วิภาวดี จำนวน 8.9 ล้านหุ้น 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 

(มหาชน) 
790 291.2 

ใบหุ้น บจก. รพ. วิภาราม ปากเกร็ด จำนวน 

27.49 ล้านหุ้น 

ใบหุ้น บจก. รพ. วิภาราม อมตะนคร จำนวน 

1.9 ล้านหุ้น 

ใบหุ้น บจก. ส่งสัมพันธ์ จำนวน 40,000 หุ้น 

ใบหุ้น บมจ. รพ. ราขธานี จำนวน 23.81 

ล้านหุ้น 

ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด 

(มหาชน) 
300 300 
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4.2    นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

                  บรษัิทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ท่ีอยู่ในธรุกิจโรงพยาบาลเอกชน  โดย

พิจารณาว่าบริษัทนั้นมีแนวโน้มว่าจะมีผลประกอบการท่ีดีในอนาคต โดยหวังผลตอบแทนกลับคืนมาในรูปเงินป�น

ผล บริษัทฯ มีแนวโน้มลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ท่ีให้ผลตอบแทนถัวเฉลี่ยในรูปเงินป�นผลมากกว่าอัตราดอกเบี้ย

ในตลาด 

          ในป� 2563  บริษัทได้ลงทุนเพ่ิมในบริษัทย่อย  ดังนี้ 

1) บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด  ในป� 2563  มีการลงทุนเพ่ิม จำนวน 1,343.69 ล้าน

บาท  

สัดส่วนการลงทุนเท่ากับ 50 %   และบริษัทได้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป�นบริษัทย่อย    ในวันท่ี 15 

มกราคม 2563 

2) บริษัท อาร์พลัส แอสเซท จำกัด  ในป� 2563  มีการคืนทุน จำนวน 384.37 ล้านบาท 

                  ในป� 2563 บริษัทได้ลงทุนเพ่ิมในบริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ดังนี้  

1) บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) ป� 2562  มีการลงทุนครั้งแรก 283.20 ล้าน

บาท 

และป� 2563  มีการลงทุนเพ่ิม 1.90 ล้านบาท  สัดส่วนการลงทุนเท่ากับ 4.03 % 

2) บริษัท รามนครา จำกัด  ในป� 2563  ได้ลงทุนเพ่ิม จำนวน 537.19 ล้านบาท  สัดส่วนการ 

ลงทุนเท่ากับ 35.35 % 

          4.3   ราคาประเมินทรัพย์สิน   หากมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ 

-  ไม่มี  - 
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5.   ข้อพิพาททางกฎหมาย 

                    บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทท่ีมีจำนวนสูงกว่า

ร้อยละ   5  ของส่วนของผู้ถือหุ้น  ณ. วันสิ้นป�บัญชี  31 ธันวาคม 2563 
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6.   ข้อมูลทั่วไปและข้อมลูสำคัญอ่ืน 

      6.1   ข้อมูลท่ัวไป 

   ชื่อ     : บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 

   ประกอบธุรกิจหลักประเภท  : โรงพยาบาลเอกชน   ภายใต้ชื่อ 

       โรงพยาบาลรามคำแหง 

   เลขทะเบียนบริษัท   : บมจ. 78  

             ท่ีตั้งสำนักงานใหญ่   : 436  ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะป� 

       กรุงเทพมหานคร 10240 

   โทรศัพท์    : 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 โดยเป�นทุนท่ีออกและเรียก 

                                                                         ชำระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป�นหุ้นสามัญ จำนวน  

       240 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท 

    ข้อมูลท่ีอ้างอ่ืน 

    นายทะเบียนหลักทรัพย์   : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

       ชั้น 4  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

       62 ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 

10110 

       โทรศัพท์ : 02-2292800, 02-6545599 

       โทรสาร : 02-3591259 

    ผู้สอบบัญชี    :  นางสาวโสรยา  ตินตะสุวรรณ์   

                       ทะเบียนเลขท่ี 8658 

       บริษัท ธรรมนิติ จำกัด 

       267/1 ถนนประชาราษฎร ์สาย 1  แขวงบางซ่ือ 

       เขตบางซ่ือ 10800 

       โทรศัพท์ :  02-5878080 

       โทรสาร   :  02-5860301 

         6.2   ข้อมูลสำคัญอ่ืน  ท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 

 

-  ไม่มี  - 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 7.1   จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว้ 

         (1)  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 120 ล้านบาท  แบ่งเป�นหุ้นสามัญ 240  

                        ล้านหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชื่อ “RAM” (บริษัทได้มีการ 

                        เปลี่ยนแปลงจำนวนหุน้จาก 12 ล้านหุ้น เป�น 240 ล้านหุ้น และเปลี่ยนแปลงราคา Par จากหุ้น               

                        ละ 10 บาท  เป�น 0.50 บาท   เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562) 

         (2)  บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิ์และเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

    กลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  ณ.  13 พฤศจิกายน 2563  มีดังนี้  

ลำดับท่ี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น 
%ของจำนวน

หุ้นท้ังหมด 

1. บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด 55,246,695 23.02 

2. CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE 

PTE.LTD. 

48,000,000 20.00 

3. บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด 17,246,000 7.19 

4. บริษัท สินแพทย์ จำกัด 16,961,469 7.07 

5. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 12,482,736 5.20 

6. กลุ่มกาญจนพิทักษ์ 10,095,220 4.21 

 ประกอบด้วย   นพ. เอ้ือชาติ        กาญจนพิทักษ์ 2,267,000 0.94 

                    นายฤชิษฐ์            กาญจนพิทักษ์ 3,614,500 1.51 

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

7. กลุ่มชนะภัย 7,157,700 2.98 

 ประกอบด้วย   ทพ. ชำนาญ      ชนะภัย 2,549,980 1.06 

                    นางจินนภา       ชนะภัย (คู่สมรส) 157,720 0.07 

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

                    ทพ. ฐิติ            ชนะภัย 2,450,000 1.02 

8. กลุ่มสมบูรณสิน 6,966,040 2.90 

 ประกอบด้วย   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 

 ประกอบด้วย    นางอัญชนา       ศิริวงศ์ 2,284,040 0.95 

                     น.ส. ทัศน์วรรณ  ศิริวงศ์ 2,000,000 0.83 

                     นายสันติ           ศิริวงศ์ 2,000,000 0.83 

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

 

บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด  ถือหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  จำนวน 

55,246,695 หุ้น  คิดเป�น 23.02 %  บริษัทนี้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  เฉพาะโรค ตา หู คอ จมูก ในนาม 

โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก  ตั้งอยู่ท่ีถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก  ณ. 31 ธันวาคม  

2563  ดังนี้ 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด  ป� 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 -     กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ  หรือการของ                  

                  บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป�นกรรมการท่ีมี อำนาจจัดการ)      

                     - ไม่มี - 

   (2) ในกรณีท่ีบริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (holding company)  ให้แสดงข้อมูลผู้

ถือหุ้นของบริษัทย่อยท่ีเป�นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลัก 

      - ไม่มี - 

ลำดับท่ี ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นท้ังหมด 

1 น.ส. ชุติมา              อังอติชาติ 36,840 7.31 

2 กลุ่มโชติบุตร   

ประกอบด้วย   นพ. ศุภชัย       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 

ประกอบด้วย   นพ.เทียม         หล่อเทียนทอง 

                   นายกุลศักดิ์      หล่อเทียนทอง 

                   นายเกียรติศักดิ์  หล่อเทียนทอง 

35,080 

13,080 

12,000 

10,000 

6.96 

2.60 

2.38 

1.98 

4 กลุ่มกาญจนพิทักษ์ 

ประกอบด้วย   น.ส. ฤกขจี      กาญจนพิทักษ์ 

                   นพ.  เอ้ือชาติ   กาญจนพิทักษ์ 

30,580 

30,000 

580 

6.07 

5.95 

0.12 

5 กลุ่มคุณาวิศรุต 

ประกอบด้วย   พญ. สกาวรัตน์    คุณาวิศรุต 

                   นพ. ชัชชัย         คุณาวิศรุต 

27,708 

27,308 

400 

5.50 

5.42 

0.08 

6 นพ.วิโรจน์      องค์อนันต์คุณ 21,801 4.33 

7 กลุ่มโรจนาภรณ ์

ประกอบด้วย    นพ.สมบูรณ์  โรจนาภรณ์ 

                    พญ.กัลยาณี   โรจนาภรณ์ 

21,648 

12,120 

9,528 

4.30 

2.41 

1.89 

8 นพ.ยศอนันต์    ยศไพบูลย์ 20,000 3.97 

9 นพ.พรชัย        อรพินท์ 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)  ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (shareholding’ agreement) 

         - ไม่มี - 

 7.3   การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

         บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อ่ืน  เช่น   หลักทรัพย์แปลงสภาพ,   หลักทรัพย์ท่ีเป�นตราสารหนี้ 

 7.4   นโยบายการจ่ายเงินป�นผล 

                      หากไม่มีเหตุจำเป�นอ่ืนใด      คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทจ่ายเงินป�นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกป�    ในป� 2562  บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายในการจ่ายเงินป�นผลของบริษัทฯ 

จากเดิมจ่ายเงินป�นผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท เป�น “ จ่ายเงินป�นผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของ

กำไรสุทธิเฉพาะบริษัท ”    

        ในป�  2563 บริษัทได้จ่ายเงินป�นผลรวม 864 ล้านบาท  โดยแบ่งจ่าย 4 ครั้ง ดังนี้ 

จ่ายครั้งท่ี 1 19 กุมภาพันธ ์2563 ได้จ่ายเงินป�นผล หุ้นละ 0.90 บาท 

    ,,       2 17 พฤษภาคม 2563 ,,     ,,   0.90    ,,          

    ,,       3 26 สิงหาคม 2563 ,,     ,,   0.90    ,, 

    ,,       4 27 พฤศจิกายน 2563 ,,     ,,   0.90    ,, 

        สำหรับบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด และโรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด  

มีนโยบายจ่ายเงินป�นผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เฉพาะบริษัทหลังจากชำระภาษีแล้ว ในป� 2563 บริษัทยอ่ย

ยังมีผลขาดทุนจึงไม่มีการจ่ายเงินป�นผลมายังบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 

 

ข้อมูลการจ่ายเงินป�นผลย้อนหลัง 

 2559 2560 2561 2562 2563 

กำไรสุทธิต่อหุ้น 94.83 110.62 158.02 5.98 2.63 

เงินป�นผลต่อหุ้น 14 16 16 4.8 3.6 

อัตราการจ่ายเงินป�นผลต่อกำไรสุทธิ (%) 14.76 14.46 10.13 80 136.88 

 

 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562  มีการเปลี่ยนแปลงราคา Par จากหุ้นละ 10 บาท เป�น 0.50 บาท 

 

ถ้าจะพิจารณาจากกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท 

 2559 2560 2561 2562 2563 

กำไรสุทธิต่อหุ้น 85.44 86.42 113.44 6.42 4.62 

เงินป�นผลต่อหุ้น 14 16 16 4.8 3.6 

อัตราการจ่ายเงินป�นผลต่อกำไรสุทธ(ิเฉพาะบริษัท)(%) 16.39 18.51 14.10 74.77 77.92 
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8.   โครงสร้างการจัดการ 

 8.1   คณะกรรมการบริษัท 

        -   รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ,   จำนวนครั้งการประชุม   และจำนวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละ

รายเข้าร่วมประชุมในป� 2563 

         คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 16 คน  และในจำนวนนี้เป�นกรรมการอิสระ 5 คน 

         ณ. วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 16 คน ดังนี้ 

 

ลำดับท่ี ช่ือกรรมการ ตำแหน่ง 

1. นายรัชช              สมบูรณสิน ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 

2. นายวิรัตน ์           ชื่นอ่ิม กรรมการบริษัท และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  

3. นายชำนาญ          ชนะภัย กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ  

4. นายเอ้ือชาติ         กาญจนพิทักษ์                    กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 

5. นายสุธ ี               ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 

6. นายศิริพงศ์           เหลืองวารินกุล กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 

7. นายเจิมพล           ภูมิตระกูล กรรมการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 

8. นางสาวทัศน์วรรณ  ศิริวงศ์ กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 

9. นายยัง-แทก          ปาร์ค กรรมการบริษัท 

10. นายเบนนี่             ลิม กรรมการบริษัท 

11. นายอีริค               มาร์แนนดสั กรรมการบริษัท 

12. นายพินิจ              หิรัญโชต ิ          กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ 

13. นายขจิต              หัพนานนท์ 
กรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ 

 และ กรรมการอิสระ 

14. นายประมล     อภิรัตน์ 
กรรมการบริษัท   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และ กรรมการอิสระ      

15. น.ส. กิตติญารัตน์    จิโรจดำรงค์ชัย            
กรรมการบริษัท   กรรมการตรวจสอบ 

และ กรรมการอิสระ 

16. นายดิศพงศ์           ใจภักดีม่ัน กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ 
 

หมายเหตุ : วันท่ี 8 มกราคม 2564- นายแพทย์รัชช  สมบูรณสิน ได้ลาออกจากการเป�นประธานกรรมการบริษัท  

  และกรรมการบริหาร 

- นายแพทย์พิชญ  สมบูรณสิน  ได้เข้ามาเป�นกรรมการบริหาร 

- นายแพทย์เอ้ือชาติ กาญจนพิทักษ์  ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
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กรรมการท่ีมีอำนาจลงนามแทนบริษัทมี นายรัชช  สมบูรณสิน,  นายวิรัตน์  ชื่นอ่ิม,   นายเอ้ือชาติ  กาญจนพิทักษ์  

และ  นายชำนาญ  ชนะภัย     วิธีการลงนาม  คือ  2 ใน 4 ท่าน   (วันท่ี 8 มกราคม 2564 นายรัชช  สมบูรณสิน 

ได้ลาออก และ นายพิชญ  สมบูรณสิน  ได้เข้ามาเป�นผู้มีอำนาจลงนามแทน)                            

   

กรรมการท่ีเป�นกรรมการอิสระ 5 คน ประกอบด้วย   

  1.   นายขจิต          หัพพานนท์ 

   2.   นายพินิจ          หิรัญโชต ิ

                     3.   นายประมล          อภิรัตน ์

4.   น.ส. กิตติญารัตน์   จิโรจดำรงค์ชัย  

5.   นายดิศพงศ์          ใจภกัดีม่ัน    

 

ป� 2563  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง,   กรรมการบริหาร 40 ครั้ง  และกรรมการ 

ตรวจสอบ 5 ครั้ง  โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้ 

 

 กรรมการบริษัท กรรมการบรหิาร กรรมการตรวจสอบ 

  1.   นายรัชช            สมบรูณสิน 11 39 - 

  2.   นายชำนาญ        ชนะภัย 12 39 -  

  3.   นายเอ้ือชาติ        กาญจนพิทักษ์ 12 40 - 

  4.   นายวิรัตน์           ชื่นอ่ิม 11 39 - 

  5.   นายศิริพงศ์         เหลอืงวารินกุล 12 40 - 

  6.   นายสธุี              ลลีะเศรษฐกุล 12 40 - 

  7.   นายเจิมพล         ภูมิตระกูล 12 40 5 

  8.   น.ส. ทัศน์วรรณ   ศิริวงศ์ 12 40 - 

  9.   นายยัง-แทก        ปารค์ - - - 

10.   นายเบนนี่           ลิม - - - 

11.   นายอีริค             มารแ์นนดัส - - - 

12.  นายพินิจ             หิรญัโชต ิ 4 - - 

13.  นายขจิต             หัพพานนท์ 4 - 5 

14.  นายประมล         อภิรตัน์ 4 - 5 

15.  น.ส. กิตติญารตัน์   จิโรจดำรงค์ชัย 4 - 5 

16.   นายดิศพงศ์         ใจภักดีม่ัน 4 - - 
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 คณะกรรมการตรวจสอบ   

  บริษัทมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ท่ีมีคุณสมบัติเป�นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  ดังนี้ 

        (ก)  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขออนุญาตให้เป�นกรรมการ 

ตรวจสอบ 

        (ข)  เป�นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกล่าวข้างต้น 

              1.  ไม่เป�นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ 

ผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ของผู้ขออนุญาต และ 

              2.  ไม่เป�นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะท่ีเป�น 

บริษัทจดทะเบียน 

         (ค) มีหน้าท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีกำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย 

คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

         (ง)  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทำหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้ 

ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนท่ีมีความรู้ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทำหน้าท่ีในการสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

                ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีการมอบหมายให้ผู้จัดการ หรือบุคคลอ่ืนปฏิบัติการแทนคณะกรรมการใน

เรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป�นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป�นมติคณะกรรมการในรายงานการ

ประชุมอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน 

               ณ.  31 ธันวาคม 2563  คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน ดังนี้ 

      1.   นายประมล  อภิรัตน์    เป�น   ประธานกรรมการตรวจสอบและเป�นกรรมการ 

                                                                         ตรวจสอบท่ีสามารถสอบทานงบการเงินได้ 

      2.   รอ.ขจิต        หัพพานนท์        ,,     กรรมการตรวจสอบ 

      3.   น.ส. กิตติญารัตน์  จิโรจดำรงค์ชัย     ,,     กรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอำนาจหน้าท่ี  

      1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเป�ดเผยอย่างเพียงพอ 

               2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสม และ 

มีประสิทธิผล 

      3.  สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป�นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

               4.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท  รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน 

ของผู้สอบบัญชี 

               5.  พิจารณาการเป�ดเผยข้อมูลของบริษัทกรณีท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ 

ถูกต้องและครบถ้วน 
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               6.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 

               7.  จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป�ดเผยไว้ในรายงานประจำป�ของ 

บริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรมีข้อมูลดังต่อไปนี้                                   

- ความเห็นเก่ียวกับขบวนการจัดทำและเป�ดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัท 

- ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของการควบคุมภายในของบริษัท 

- ความเห็นท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

- ความเห็นเก่ียวกับความเสี่ยงในส่วนต่าง ๆ  ของบริษัท  เช่น  ระบบบริหารการเงิน ระบบ                

การบริหารการปฏิบัติการ 

- รายงานอ่ืน ๆ ท่ีผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ หรือรายงานท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท 

      8.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 8.2   ผู้บริหาร 

         -   รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร 

                       ณ. วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน  10  ท่าน  ดังนี้ 
                 

รายช่ือผู้บริหาร ตำแหน่ง 

1.    นายรัชช     สมบูรณสิน ประธาน และ กรรมการบริหาร 

2.    นายชำนาญ     ชนะภัย กรรมการผู้จัดการ 

3.    นายวิรัตน ์     ชื่นอ่ิม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

4.    นายสุธ ี     ลีละเศรษฐกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 

5.    นายเอ้ือชาติ    กาญจนพิทักษ์ กรรมการบรหิาร 

6.    นายศิริพงศ์     เหลืองวารินกุล  กรรมการบริหาร 

7.    นายเจิมพล     ภูมิตระกูล กรรมการบรหิาร 

8.    นางสาวทัศน์วรรณ  ศิริวงศ์ กรรมการบรหิาร 

9.    นางอัญชนา    ศิริวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

10.  นางวรรณา      พฤกษ์มหาชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
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ยานพาหนะ 

Call Center                  

โภชนาการ 

จ่ายกลาง 

แม่บ้าน              
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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    ภูมติระกูล 

คณะกรรมการบรหิาร 
สายงานสนบัสนุน 
ท.พ.ชาํนาญ   ชนะภยั 

ท.พ.เจมิพล   ภูมติระกูล 

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 

                                



 

 

 
 

 

 8.3   เลขานุการบริษัท 

        -   เลขานุการบริษัท  คือ  นางวรัดดา   ตันทนะเทวินทร์  โดยได้รับการแต่งตั้งเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2551 

จนถึงป�จจุบัน  อายุ 58 ป�   การศึกษาจบปริญญาตรี   คณะมนุษยศาสตร์   เอกวิชาภาษาอังกฤษ   โทวิชาการ

สื่อสารมวลชน  ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  และผู้บริหาร   

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 

  1.  จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร 

       ก.  ทะเบียนกรรมการ 

       ข.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ   รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำป�ของ 

                    บริษัท 

       ค.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

  2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

  3.  ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 

         4.  ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย  และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลใน 

               การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป�นไปตามกฎหมาย  

           5.  ทำหน้าท่ีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 

           6.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท  ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ี 

               ประชุมผู้ถือหุ้น 

           7.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีกำกับดูแล  เช่น  สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ  และดูแลการ 

               เป�ดเผยข้อมูล  และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีกำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วน 

               ตามกฎหมาย 

           8.  จัดให้มีการปฐมนิเทศให้คำแนะนำแก่กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

           9.  หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท 
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8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

         (1)   ค่าตอบแทนท่ีเป�นตัวเงิน  

               (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการรวม 12 ราย  เท่ากับ 3,280,000 บาท  ในป� 2563 โดยเป�นค่าตอบแทนใน 

                     รูปเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

นพ. รัชช                 สมบูรณสิน จำนวนเงิน 360,000 บาท 

ทพ. ชำนาญ             ชนะภยั ,, 360,000 ,, 

นพ. วิรัตน์               ชื่นอ่ิม ,, 360,000 ,, 

นพ. เอ้ือชาติ            กาญจนพิทักษ์ ,, 360,000 ,, 

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

น.พ. ศิริพงศ์             เหลืองวารินกุล ,, 360,000 ,, 

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

นางสาวทัศน์วรรณ     ศิริวงศ์ ,, 360,000 ,, 

นายขจิต                 หัพนานนท์ ,, 100,000 ,, 

นายพินิจ                 หิรัญโชต ิ ,, 100,000 ,, 

นายประมล              อภิรัตน์ ,, 100,000 ,, 

น.ส. กิตติญารัตน์       จโิรจดำรงค์ชัย ,, 100,000 ,, 

 

               (ข)  ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร   

                              ในป� 2563  มีกรรมการบริหาร 12 ราย โดยจ่ายในรูปของ 

                               เงินเดือน        จำนวน   16,188,986  บาท    

                               เบีย้ประชุม      จำนวน  23,496,000  บาท 

         (2)   ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ       (ไม่มี ) 

8.5   บุคลากร 

 บริษัท  มีพนักงานท้ังหมด  2,022 คน  โดยในป�  2563  บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานจำนวน 

ท้ังสิ้น 616,160,480 บาท  ได้แก่    เงินเดือน     ค่าล่วงเวลา     ค่าครองชีพ     ค่าเวรพยาบาล  และ  เงินโบนัส    

นอกจากนี้บริษัทย่อย   

  -  ร.พ. ชัยภูมิ ราม  ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกับบริษัท   รวม 29,098,214 บาท 

 -  ร.พ. เมืองเลย ราม ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกับบริษัท รวม 37,233,533 บาท  

 -  ร.พ. วภิา ราม  ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกับบริษัท  รวม 385,400,000  บาท 
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-   นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

 โรงพยาบาลจะมีบุคลากรทำงานอยู่  2  ประเภท  คือ 

 1.  แพทย์   ซ่ึงเป�นบุคลากรท่ีสำคัญมากสำหรับธุรกิจโรงพยาบาล  ในแต่ละป�ทางโรงพยาบาลได้ส่งแพทย์

ไปอบรมสัมมนาวิชาการทางการแพทย ์  ท่ีจัดข้ึนท้ังในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ  เพ่ือแพทย์จะได้นำเอาวิชา

ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้กับผู้ป่วย     ผลของการรักษาพยาบาลจะได้ดีข้ึนและวิธีการจะได้ก้าวล้ำทันสมัย   

ทำให้ผู้ป่วยเจ็บน้อย หายเร็วข้ึน 

 2.  พนักงานอยู่ในตำแหน่ง   พยาบาล    เภสัช   ภายภาพ   รังสีเทคนิค   นักเทคนิคการแพทย์    บัญชี 

ธุรการ ฯลฯ  ทางโรงพยาบาลได้ส่งพนักงานเหล่านี้ไปอบรมวิชาการทางด้านต่าง ๆ ท่ีพนักงานปฏิบัติงานอยู่   โดย

บริษัทจะเน้นในเรื่องความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค  ( Technical Skill ),    การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  ( High  

Efficiency Communication )   และให้บริการท่ีดีเลิศแก่ผู้มาใช้บริการ ( Excellent Service Mind Behavior )   

 บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน ท้ังแพทย์ พยาบาล  และบุคลากรอ่ืน ๆ  ให้มีความรู้ความสามารถ 

ท่ีจะรักษาผู้ป่วย  ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ  และรักษาตามมาตรฐาน JCI  เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความม่ันใจว่าได้มาทำการ

รักษาในโรงพยาบาลท่ีให้การรักษาและดูแลเอาใจใส่อย่างดีท่ีสุดแล้ว  และได้มาตรฐานระดับสากล 
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9.   การกำกับดูแลกจิการ 

      ข้อ 9.1    การปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล 15 ข้อ 

 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้องค์กรมีความม่ันคง อีกท้ังเป�นการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันของกิจการ และเป�นการเพ่ิมความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

จึงได้มีการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการ 

 โดยมุ่งม่ันท่ีจะดำเนินธุรกิจให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเฉพาะผู้เก่ียวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสีย

เช่น โรงพยาบาลมีระบบให้ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบราคาค่ารักษาพยาบาล เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส นอกจากนี้ใน

ส่วนของบริษัทประกันท่ีส่งผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลก็มีระบบการเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องท้ังในด้านการ

รักษาพยาบาล ตลอดจนการคิดค่ารักษาพยาบาล 

 ในเรื่องของความเส่ียงในการดำเนินธรุกิจ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป�นธุรกิจท่ีมีความม่ันคงใน

ตัวเอง ทางฝ่ายบริหารได้พยายามดูแลความเสี่ยงท้ังในระดับปฏิบัติการ ตลอดจนความเสี่ยงทางด้านการเงินความ

เสี่ยงท่ีเกิดจากระบบการควบคุม หรือ พ.ร.บ. ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยติดตามและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  

 ในป�จจุบันคณะกรรมการให้ความสนใจและความเข้าใจ และประเมินความเสี่ยงท่ีมีผลต่อธุรกิจโดยให้

ความสำคัญกับรายงานทางการเงิน โดยมีแนวทางดังนี้ 

 1. รายงานภายใน ได้แก่ รายงานท่ีนำเสนอฝ่ายจัดการ กรรมการ และ คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณา

ติดตามระบบงาน และผลประกอบการรายเดือน 

 2. รายงานภายนอก ทางโรงพยาบาลได้จัดให้มีการายงานงบไตรมาส รายงานในรูปของรายงานประจำป� 

และการเป�ดเผยต่อบุคคลภายนอกอ่ืนๆ 

 3.  นอกจากนี้คณะกรรมการยังถือเป�นความรับผิดชอบในการท่ีจะต้องจัดทำรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน ควบคู่ไปกับรายงานของผูส้อบบัญชีในรายงานประจำป� 

 การควบคุมความเสี่ยงโดยการควบคุมภายใน คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะรวบรวมและติดตามความเสี่ยง

โดยมีระบบการติดตาม และเฝ้าระวังเพ่ือประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

 การควบคุม และตรวจสอบ บริษัทได้มีการจัดให้มีการประชุมเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานเป�นระยะ

อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เพ่ือติดตามดูผลการดำเนินงาน การควบคุมดูแลต้นทุน ตลอดจนร่วมกันปรับกลยุทธ์

เพ่ือให้โรงพยาบาลมีความแข็งแกร่ง และคงไว้ซ่ึงศักยภาพการแข่งขันอยู่เสมอ ท้ังนี้ รวมไปถึงโรงพยาบาลร่วมทุน

ในเครือโรงพยาบาลรามคำแหงก็ปฏิบัติเช่นกัน 
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 การบริหารงานเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ นโยบายการบริหาร

ของโรงพยาบาล เราตระหนักถึงการดูแลให้เกิดความสมดุลระหว่าง กลุ่มลูกค้า (ผู้ป่วย), กลุ่มแพทย์ผู้ให้การรักษา, 

กลุ่มพนักงาน,  กลุ่มผู้ถือหุ้น  ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  กลุ่มอ่ืน ๆ  เช่น  กลุ่มลูกค้า  กลุ่มบริษัทประกัน  

บริษัทคู่สัญญา โรงพยาบาลมีความมุ่งม่ันท่ีจะดำเนินกิจการด้วยความซ่ือสัตย์และให้ความเป�นธรรมกับกลุ่มต่าง ๆ

อย่างเท่าเทียมกัน 

 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ 

 คณะกรรมการได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกัน  เพ่ือกำหนดภาระหน้าท่ีของกรรมการบรหิาร 

ตลอดจนเป้าหมาย และมีการติดตามการทำงานของฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขัน และเป�นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและมอบหมาย     ตลอดจนการติดตามให้การดำเนินงานของบริษัท  

ความก้าวหน้าไปตามทิศทางคณะกรรมการกำหนด ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานของ

ตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด 

 จริยธรรมธุรกิจ 

 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เป�นธุรกิจท่ีถูกควบคุมด้วยพระราชบัญญัติ และองค์กรของรัฐฯ ค่อนข้างมาก 

เช่น พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 2541,  กองประกอบโรคศิลป์  กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของมาตรฐาน

โรงพยาบาล      นอกจากนี้การปฏิบัติงานของแพทย์ยังถูกควบคุมโดยแพทยสภาในเรื่องของจรรยาบรรณทางการ 

แพทย์ เนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลรามคำแหงเป�นแพทย์และทันตแพทย์ ซ่ึงเข้าใจถึงแนวทางการ

ปฏิบัติหน้าท่ีตามจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการแพทย์ เนื่องจากจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการแพทย์ 

กล่าวคือการดำเนินธุรกิจ ภารกิจของบริษัทด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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ข้อ 9.2(1) 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด 

1. คณะกรรมการบรษัิทฯ  

2. คณะกรรมการบริหาร 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 16 คน  และในจำนวนนี้เป�นกรรมการอิสระ 5 คน 

ลำดับท่ี ช่ือกรรมการ ตำแหน่ง 

1. นายรัชช              สมบูรณสิน ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 

2. นายวิรัตน ์           ชื่นอ่ิม กรรมการบริษัท และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  

3. นายชำนาญ          ชนะภัย กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ  

4. นายเอ้ือชาติ         กาญจนพิทักษ์                    กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 

5. นายสุธ ี               ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 

6. นายศิริพงศ์           เหลืองวารินกุล กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 

7. นายเจิมพล           ภูมิตระกูล กรรมการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 

8. นางสาวทัศน์วรรณ  ศิริวงศ์ กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 

9. นายยัง-แทก          ปาร์ค กรรมการบริษัท 

10. นายเบนนี่             ลิม กรรมการบริษัท 

11. นายอีริค               มาร์แนนดัส กรรมการบริษัท 

12. นายพินิจ              หิรัญโชต ิ          กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ 

13. นายขจิต              หัพนานนท์ 
กรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ 

 และ กรรมการอิสระ 

14. นายประมล     อภิรัตน์ 
กรรมการบริษัท   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และ กรรมการอิสระ      

15. น.ส. กิตติญารัตน์    จิโรจดำรงค์ชัย            
กรรมการบริษัท   กรรมการตรวจสอบ 

และ กรรมการอิสระ 

16. นายดิศพงศ์           ใจภักดีม่ัน กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ  วันท่ี 8 มกราคม 2564 นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน ได้ลาออกจากการเป�นกรรมการ/กรรมการบริหาร/

ประธานกรรมการของบริษัทฯ  และได้แต่งตั้ง  (1) นายแพทย์พิชญ  สมบูรณสิน เป�นกรรมการ บริษัทฯ แทน

กรรมการท่ีลาออก  (2) นายแพทย์เอ้ือชาติ  กาญจนพิทักษ์  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ แทน
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กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

1.นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน 2. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย 3. นายแพทย์เอ้ือชาติ กาญจนพิทักษ์ 4. นายแพทย์ 

วิรัตน์ ชื่นอ่ิม โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท 

(วันท่ี 8 มกราคม 2564  ได้เปลีย่นจาก นพ. รัชช  สมบูรณสนิ  เป�น นพ. พิชญ  สมบูรณสิน) 
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ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าท่ีดูแลองค์กรให้ดำเนินการไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เสมือนเป�นตัวแทนของผู้ถือหุ้น 

คอยตรวจสอบดูแลการจัดการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้ความรู้ ความสามารถให้เป�นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ 

โดยให้เป�นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามท่ี

ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ และตามท่ีกำหนดในกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  

2. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป�นไปตามนโยบายท่ีกำหนดไว้ รวมถึง

พิจารณาแผนธุรกิจ การลงทุน และการตัดสินใจทางการเงิน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าระบบการรายงานทาง

การเงิน และการตรวจสอบมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมท้ังดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพ   

3. จัดให้มี ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ มีระบบการควบคุมภายในและ

ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันความเสี่ยง และดำเนินการแก้ป�ญหาต่างๆ อย่างรวดเร็วทัน

เหตุการณ์  

4. กำหนดนโยบาย ติดตามและประเมินผลการกำหนดค่าตอบแทนฝ่ายจัดการ พนักงาน เพ่ือให้เป�นไปตาม

มาตรฐานค่าเฉลี่ยของตลาดแรงงาน ตลอดจนแนวทางในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้เกิด

ประสิทธิภาพและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้  

5. กำหนดนโยบาย ติดตามและดูแลการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ฝ่ายจัดการ และ

ผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางมิชอบและการกระทำท่ีไม่ถูกต้องในรายการระหว่าง

บุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงกรรมการกำหนดให้คณะกรรมการแต่ละท่านมีสิทธิอนุมัติวงเงินฉุกเฉินได้ไม่เกินหนี่ง

แสนบาทถ้วน การอนุมัติวงเงินท่ีมีมูลค่าสูงกว่านี้ต้องผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการ และต้องมีกรรมการผู้มี

อำนาจอย่างน้อย 2 ท่านลงรายมือชื่อร่วมกันเป�นผู้อนุมัติ 
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ขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการ 

 ณ. วันท่ี 31 ธันวาคม 2563   บริษัทฯ มีบุคคลซ่ึงดำรงตำแหน่งเป�นกรรมการผู้จัดการของบริษัท  ได้แก่ 

ทพ. ชำนาญ  ชนะภัย  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ- 

ผู้จัดการ  ดังนี้ 

 ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

 1.  มีอำนาจดำเนินการเป�นผู้บริหารงาน จัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 

 2.  มีอำนาจดำเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ตลอด 

จนให้มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีกรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าท่ีจัดการและดำเนินการแทน  

ท้ังนี้ จะไม่มีการมอบอำนาจช่วงให้แก่บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ 

 3. มีอำนาจออกคำสั่ง  ระเบียบ  ประกาศ  บันทึก  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป�นไปตามนโยบาย และ

ผลประโยชน์ของบริษัท  และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร 

 4.  มีอำนาจกระทำการแทน และแสดงตนเป�นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องกับ  

บริษัท  และเป�นประโยชน์ต่อบริษัท 

 5. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนต่าง ๆ เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ 

บริหาร 

 6. พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาต่าง ๆ ท่ีจำเป�นต่อการดำเนินกิจการของบริษัท เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบรหิาร 

 7.  มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน ดังนี้ 

     (ก)  อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปกติของบริษัท  เช่น  ค่าซ้ือวัตถุดิบ   ค่าโฆษณา  

ค่าวัสดุสำนักงาน ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )  ต่อครั้ง  ซ่ึงถ้าหากเกินวงเงินท่ีกำหนด 

ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท 

      (ข)  อนุมัติการจัดซ้ือจัดจ้างในทรัพย์สิน  สินทรัพย์ถาวร  (ไม่รวมท่ีดิน)  และบริหารเพ่ือประโยชน์อง

บริษัท  ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  ต่อครั้ง  ท้ังนี้  การจัดซ้ือจัดจ้างในทรัพย์สิน และ 

การซ้ือสินทรัพย์ถาวรของบริษัท เช่น การจัดซ้ืออุปกรณ์ และ เครื่องมือการแพทย์ เครื่องใช้สำนักงาน  

ยานพาหนะ  ค่าปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคาร  อุปกรณ์ต่าง ๆ  เป�นต้น  ซ่ึงถ้าหากเกินวงเงินท่ีกำหนด  ให้ขออนุมัต ิ

จากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

83 



 

 

 

 

 

      (ค)   อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเก่ียวกับโครงการลงทุนอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับการอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบรษัิท และ/หรือ คณะกรรมการบรหิาร ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง 

เช่น  การจัดซ้ืออุปกรณ์แพทย์ท่ีมีราคาเกินกว่าท่ีกำหนดไว้ใน (ข) การก่อสร้างอาคารใหม่ เป�นต้น  ซ่ึงถ้าหากเกิน

วงเงินท่ีกำหนด ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท    

 8. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร

เป�นคราว ๆ ไป 

 ท้ังนี้ กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท  หรือบริษัทย่อยไม่ได้  ยกเว้นเป�นการอนุมัติรายการท่ีเป�นไปตามนโยบาย และ

หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป�นไปตามท่ีกฎหมาย

กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก  เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจกรรมการ ผู้จัดการได้โดย

มติคณะกรรมการบริษัท 
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ข้อ 9.3 (1)  กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีไม่ได้ทำหน้าท่ีเป�นผู้บริหาร โดยเป�นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีมีอำนาจควบคุมกิจการและเป�นผู้ท่ีไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะท่ีจะทำ

ให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นท่ีเป�นอิสระ 

 

กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเป�นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ดังนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ท้ังนี้ โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป�นหรือเคยเป�นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจำ หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ป�ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป�นกรรมการอิสระ ท้ังนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ

อิสระเคยเป�นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป�นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ของบริษัทฯ 

3. ไม่เป�นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป�นบิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้

มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป�นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป�นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมท้ังไม่เป�นหรือเคยเป�นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น 

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป� ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป�นปกติเพ่ือ 

ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือ

รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ําประกัน การให้สินทรัพย์เป�นหลักประกันหนี้สิน 

รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน ซ่ึงเป�นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องชําระต่ออีกฝ่าย

หนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จํานวน

ใดจะต่ํากว่า ท้ังนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป�นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยง

กันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหนึ่งป� ก่อนวันท่ีมี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
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5. ไม่เป�นหรือเคยเป�นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง และไม่เป�นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอํานาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ป� ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งเป�นกรรมการ 

6. ไม่เป�นหรือเคยเป�นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้การบริการเป�นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อป� จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป�นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วน ของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ป� ก่อนวัน ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งเป�นกรรมการ 

7. ไม่เป�นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป�นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป�นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดง 

ความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ 

ท่ีจะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามท่ีพึงจะเป�น 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป�นการแข่งขันท่ีมีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป�นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป�นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ี

รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึง

ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป�นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป�นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 

 

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ 

ในกรณีท่ีกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่งกรรมการ โดยมิได้เป�นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ 

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล 

และบริษัทฯ กำหนด โดยต้องเป�นบุคคลท่ีเป�นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้ง 

(แล้วแต่กรณี)  

 

 

 

 

 

 

86 



 

 

 

 

 

ข้อ 9.3 (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร  

ในการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะเป�นผู้

เสนอรายชื่อบุคคลท่ีจะได้รับแต่งตั้งต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดย 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป�นกรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป�นผู้ได้รับเลือกตั้งเป�นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการท่ี

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกินจำนวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียง

เป�นเสียงชี้ขาด  

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำป�ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป�นอัตราโดยการ

จับฉลาก ถ้าจำนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป�นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ท่ีสุดกับหนึ่ง

ในสาม กรรมการซ่ึงพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

5. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

(4) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก 

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงตามคำนิยามของ ก.ล.ต. 

1. ผู้บริหารต้องเป�นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป�นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ เป�นอย่างดี มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศ

ความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มท่ี 

2. ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของ

บริษัทฯ รวมท้ังต้องไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร 

จัดการกิจการท่ีมีประชาชนเป�นผู้ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศกำหนด ผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีบริษัทฯ ทำ

ข้ึนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือถือหุ้นเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษัทฯหรือบริษัทในเครือ   
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ข้อ 9.4   การกำกับดูแลกิจการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

  คณะกรรมการฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารดูแลกิจการท่ีดี ตามหลักของบรรษัท

ธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซ่ึงคณะกรรมการฯ   ได้ให้นโยบายแก่

กรรมการท่ีเข้าร่วมทำงานกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยเฉพาะการให้นโยบายโดยตรงกับคณะกรรมการใน

บริษัทย่อย และบริษัทร่วม  

       ในเรื่องของความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือเป�นธุรกิจท่ีมี

ความม่ันคง ซ่ึงต้องดูแลคนไข้ตามจรรยาบรรณทางการแพทย์ ทางฝ่ายคณะกรรมการบริหารจึงมีเน้นเรื่องการมี

ระบบคุณภาพท่ีได้มาตรฐาน     ความเสี่ยงในเรื่องสิทธิผู้ป่วย       ความเสี่ยงในเรื่องอ่ืน ๆ      ในระบบปฏิบัติการ 

นอกจากนั้นความเสี่ยงในเรื่องระบบการเงิน การรายงานทางการเงิน มาตรฐานทางบัญชี และการประเมินความ

เสี่ยงทางด้านการเงิน ท่ีมีผลต่อธุรกิจ  โดยกำหนดแนวทางคล้ายกับการทำงานของ  บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง 

จำกัด  (มหาชน) โดยมีแนวทางดังนี้ 

      ระบบการรายงานภายในคณะกรรมการ       มีแนวทางใหมี้การประชุมเพ่ือรายงานในระดับ 

กรรมการบริหาร เพ่ือพัฒนาระบบงานและแก้ไขป�ญหาเป�นรายอาทิตย์และรายงานผลประกอบการเป�นรายเดือน 

      ระบบการรายงานภายนอก คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการรายงานผลประกอบการรายไตร

มาส และ ระบบรายงานในรูปแบบรายงานประจำป� ตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยควบคู่ไป

กับการรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ในรายงานประจำป� 

      นโยบายการเป�ดเผยข้อมูล ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน.  การทำรายการบุคคลท่ีเก่ียวโยง 

การได้มาซ่ึงทรัพย์สิน หรือการทำรายการอ่ืนๆท่ีสำคัญ  ทางคณะกรรมการฯ จะรายงานตามมาตรฐานการบัญช ี

ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบรับอนุญาต ตามหลักการและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

      สำหรับขอบเขตและอำนาจของกรรมการและผู้บริหารท่ีเป�นตัวแทนของบริษัท   มีหน้าท่ีกำหนด 

นโยบาย ซ่ึงเป�นไปตามหลักการและ / หรือมติตามท่ีคณะกรรมการฯ  กำหนดในวาระสำคัญ  เช่น  การออกเสียง

ในวาระท่ีต้องใช้เสียงผู้ถือหุ้นมากกว่า 50 % ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงโดยท่ัวไป

กรรมการท่ีเป�นตัวแทนก็จะนำเข้าปรึกษากับคณะกรรมการฯ ในการประชุมเครือข่ายทุกเดือนอยู่แล้ว 
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ข้อ 9.5 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซ่ึงยังไม่เป�ด 

เผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  รวมท้ังการซ้ือขายหลักทรัพย์  ดังนี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมท้ังผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์

ของตน   คู่สมรส   และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ    ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  และตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ตามมาตรา  59   และบทลงโทษตามมาตรา 275  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้จัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันท่ีส่งรายงานต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2.  บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป�นสาระสำคัญ 

ซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์    พึงระมัดระวังในการทำรายการ   ซ้ือ   ขาย   โอน   หรือรับโอน 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  ในช่วงเวลาก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเป�ดเผยสู่สาธารณชน   และห้าม 

ไม่ให้เป�ดเผยข้อมูลท่ีเป�นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอ่ืน 

 นอกจากบทลงโทษซ่ึงกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  และ 

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  หากกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานของบริษัทฝ่าฝ�น 

และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทในเรื่องการซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน  กรรมการ   

ผู้บริหาร  หรือพนักงานผู้นั้นจะถูกพิจารณาตามมาตรการทางวินัย และ/หรือ ตามกฎหมายแล้วแต่กรณี 
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ข้อ 9.6 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

 

รายการท่ี ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี      ค่าสอบบัญชี 

1 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) บ.ธรรมนิติ จำกัด      1,580,000 

2 บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด บ.ธรรมนิติ จำกัด         161,000 

3 บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด บ.ธรรมนิติ จำกัด         180,000 

4 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด บ.ธรรมนิติ จำกัด         970,000 

5 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เก่ียวกับการสอบบัญชี บ.ธรรมนิติ จำกัด         368,826 

                        รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี                              3,259,826 
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10.  CSR  (Corporate Social Responsibilities) 

  บริษัทและบริษัทย่อย  ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม   สิ่งแวดล้อม   เพ่ือความยั่งยืน

ของกิจการและสังคมโดยรวม   โดยแยกเป�น 

  -   CSR in process   การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยให้

อยู่ในกระบวนการ ทำงานหลักของกิจการ 

  -    CSR after process  การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการช่วยเหลือสังคมและชุมชน   

  บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักการ CSR  8 ข้อ  ดังนี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป�นธรรม 

2. การต่อต้านการทุจริต 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป�นธรรม 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม  CSR 

1.   การประกอบกิจการด้วยความเป�นธรรม 

 -   การแข่งขันท่ีเป�นธรรม 

 -   การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อ่ืน 

 -   การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ 

2.   การต่อต้านการทุจริต 

 -   นโยบายต่อต้านการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์ (ร่วมกับองค์กรอ่ืน) 

 -   แนวปฏิบัติในหน่วยงานท่ีเป�นไปตามนโยบาย 

 -   การเป�ดเผยผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการปฏิบัติ 

3.   การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 -   การนำหลักการแนวทางท่ีเป�นบรรทัดฐานสากลมาใช้ในหน่วยงาน 

 -   นโยบายและแนวปฏิบตัิในหน่วยงาน (และข้อตกลงกับองค์กรอ่ืน) 

 -   มาตรการท่ีสำคัญเก่ียวกับสิทธิของแรงงาน 

4.   การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป�นธรรม 

 -   การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ 

 -   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 -   ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม 
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5.   ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 -   สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า 

 -   การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ 

 -   การสื่อสารการตลาดและความเป�นส่วนตัวของลูกค้า 

6.   การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 -   การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

 -   การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ 

 -   การปกป้องฟ��นฟูสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

7.   การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

 -   บทบาทในตลาดและการสร้างแรงงาน 

 -   การมีส่วนร่วมในชุมชน 

 -   การลงทุนทางสังคม และประเมินผลกระทบทางสังคม 

8.   นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม  CSR 

 -  รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงสร้างสรรค์ (Creative CSR) 

 -   การสร้างสรรค์ร่วม (Co-Creation)   กับผู้มีส่วนได้เสีย 

 -   การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม  (Social Innovation) 

 

      ในป�  2563   บริษัทได้ทำกิจกรรมเพ่ือสังคม  (CSR in & after Process)   ดังนี ้

การดำเนินการดา้นสังคม  ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

ความมุ่งม่ันของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เพ่ือสร้างการบริการผู้ป่วยท่ีได้มาตรฐาน

ระดับสากล ด้วยการลงทุนในเครื่องมือแพทย์ท่ีทันสมัย (High technology) ตลอดจนการดูแลสภาพแวดล้อมใน

การทำงาน และดูแลผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ซ่ึงถือเป�นนโยบายของโรงพยาบาลท่ีปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง

จะเห็นได้จากการเข้าสู่ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน Joint Commission International (JCI)  ซ่ึงจะมีมาตรฐาน

หลายส่วนท่ีเก่ียวเนื่องกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น กระบวนการป้องกันการติดเชื้อ การแพร่กระจายเชื้อ  

กระบวนการแยกขยะเพ่ือทำลาย ฯลฯ ซ่ึง รพ.รามคำแหง ได้มีนโยบายในด้านต่าง ๆ ดังนี้   

1. โครงการแยกขยะเพ่ือดูแลส่ิงแวดล้อม 

       เพ่ือเป�นแนวทางในการประกันคุณภาพด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

รามคำแหงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป�นไปในแนวทางเดียวกันโดยครอบคลุมการจัดการขยะท้ังหมด ขยะ 

Recycle  ขยะธรรมดา  ขยะติดเชื้อ ท้ังสารคัดหลั่ง เลือด ส่วนประกอบของเลือด รวมท้ังการจัดเก็บเข็มและของมี

คมท่ีสัมผัส สิ่งเหล่านั้น   (Infection waste)  และขยะอันตราย 

       แบ่งขยะในโรงพยาบาลเป�น 4 กลุ่มใหญ่ และกำหนดให้มีการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง การ

ทำลาย เป�นไปตามท่ีนโยบายกำหนด  
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      ขยะในโรงพยาบาลรามคำแหง แบ่งเป�น 4 ประเภท 

1.1 ขยะรไีซเคิล   :   ขยะท่ีสามารถนำมาดัดแปลงหรือขายได้   เช่น   กระดาษ  กล่องกระดาษ  

                          ขวดน้ำเกลือแบบแก้ว    ขวดน้ำเกลือพลาสติก  

 สัญลักษณ์     :   ถุงสีขาวใหญ่ 
 

 
1.2 ขยะท่ัวไป 

     แบ่งเป�นขยะท่ัวไปมีคมกับขยะท่ัวไปไม่มีคม  

               1.2.1   ขยะท่ัวไปมีคม  เช่นแก้วน้ำ จาน ชาม แตก   

          1.2.2   ขยะท่ัวไปไม่มีคม  เช่น   เศษกระดาษ   เศษอาหาร   กระดาษเช็ดมือ   พลาสติก   

                    อุปกรณ์การแพทย์ท่ีไม่สัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั่งผู้ป่วย   

           สัญลักษณ์     :   ถุงสีดำใหญ่         

       

 

 

 

 

             

          1.3  ขยะติดเช้ือ   

     ขยะท่ีเป�นผลมากจากกระบวนการให้การรักษาพยาบาล,  การตรวจวินิจฉัยแยกโรค,   

     การให้ภูมิคุ้มกันซ่ึงปนเป��อนเชื้อโรค    และอาจเป�นสาเหตุท่ีสามารถทำให้เกิดการแพร่กระจาย 

     ของเชื้อได้  

     แบ่งเป�นขยะไม่มีคมติดเชื้อ และขยะมีคมติดเชื้อ 

1.3.1   ไม่มีคมติดเชื้อ เช่น 

(1) ของเหลวหรือสารคัดหลั่ง เช่น เลือด 

(2) ชิ้นส่วนมนุษย์ จากห้องผ่าตัด และบางแผนกท่ีเก่ียวข้องกับอวัยวะหรือชิ้นส่วนของ   

       อวัยวะ  เช่น  ชิ้นเนื้อ,  เนื้อเยื่อ และเนื้อเยื่ออวัยวะท่ีได้จากการทำหัตถการต่าง ๆ  

(3) วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ท่ีสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด สารคัดหลั่ง 

          (ป�สสาวะ อุจจาระ เสมหะ น้ำหนอง น้ำเหลือง น้ำคล่ำ)  

(4) ขยะจากห้องปฏิบัติการ  
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(5) ขวดวัคซีนต่าง ๆ ท่ีทำจากเชื้อสิ่งมีชีวิตชนิดกิน   เช่น    โรคโปลโิอ,      โรคไทฟอยด์ 

                                  ไข้รากสาดชนิดรับประทาน     

                   1.3.2  มีคมติดเชื้อ  

  (1)  Amp วัคซีนท่ีทำจากเชื้อโรคท่ีมีชีวิตชนิดฉีด  เช่น  วัคซีนป้องกันวัณโรคโปลิโอ  

        หัดเยอรมัน  คางทูม  ไวรัสตับอักเสบบี    

  (2)  ของมีคมท่ีใช้ในการรักษาพยาบาล   เช่นใบมีด  เข็ม  Syringe  เน้นท่ีสัมผัสเลือดหรือ  

       สารคัดหลั่งของผู้ป่วยแล้วเท่านั้น 

                   สัญลักษณ์    :  ถุงสีแดงมีฝาป�ดใช้เท้าป�ดเป�ด    กรณีมีคมใช้ภาชนะแข็งกันทะลุ   

มีสัญลักษณ์สากล  (มีสัญลักษณ์โอช่าเป�นรูปเดือนเสี้ยว)   
 

     
 

          1.4  ขยะอันตราย  :  ขยะท่ีสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อคน  สิ่งแวดล้อม   เป�นพิษต่อร่างกาย มีพิษ   

                 ติดไฟได้  ระเบิดได้  สารมีฤทธิ์กัดกร่อน  เช่น  กรด / ด่าง  สารกัมมันตรังสี ได้แก่  

   1.4.1    ขยะพิษ   

  1.4.2    ขยะปนเป��อนยาเคมีบำบัด  

  1.4.3    สารเคมี   

        1.4.4    ขยะปนเป��อนกัมมันตรังสี   

          สัญลักษณ์   :  ถุงสีเทา  มีฝาป�ด   มีสัญลักษณ์สากล 
 

                                                              
 
 

 ขยะปนเป��อนยาเคมีบำบัด จะเก็บรวบรวมไว้ท่ีโรงพักขยะ บริเวณสำหรับกักเก็บขยะปนเป��อนยาเคมีบำบัด 

เพ่ือรอบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ขนส่งไปกำจัดโดยการเผาทำลายท่ีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 1000°C ต่อไป 
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โดยทางโรงพยาบาลเน้นกระบวนการแยกขยะ และการจัดการท่ีเป�นมาตรฐานสากลดังนี้ 

               1)  การท้ิงขยะ          :   เน้นใหถู้กประเภทตั้งแต่แรก บรรจุพอประมาณ3/4 ถุง แม่บ้านแต่ละแผนก    

                                               มัดปากถุงรอการขนย้าย    

               2)  การขนส่ง            :   เจ้าหน้าท่ีขนขยะมารับขยะแต่ละแผนกตามเวลาท่ีกำหนด  โดยรถขนขยะ 

                                              จะป�ดมิดชิด  เพ่ือส่งพักท่ีเรือนขยะด้านหลัง 

               3)  เรือนพักขยะ        :  เป�นเรือนพักด้านหลัง รพ. แบ่งเป�น 4 โซน แยกชัดเจนโดยห้องขยะติดเชื้อ 

                                              ห้องขยะอันตราย มีกุญแจป�ดมิดชิด    ( มีเครื่องปรับอากาศ กรณีบริษัท 

                                              คู่สัญญาไม่มารับตามกำหนด ) 

               4)  ข้ันตอนการทำลาย :  เนื่องจากโรงพยาบาลรามคำแหงไม่มีเรือนเผาขยะ  ข้ันตอนการทำลาย 

                      จะบริษัทคู่สัญญาและกรุงเทพมหานคร มารับทุกวันในตอนเช้า 

2.   โครงการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือไข้หวัดใหญ่  ในบุคลากรของโรงพยาบาล ท่ีสัมผัสผู้ป่วย และ

ป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 

      เนื่องจากในป� 2552  ได้เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  ชนิด A H1N1 2009 ในประเทศไทย 

อีกท้ังประเทศไทยเป�นท่ีมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนกท้ังในคนและสัตว์ จึงต้องป้องกันการผสมข้าม 

สายพันธุ์ระหว่างเชื้อไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก  ท่ีอาจทำให้เกิดเชื้อไข้หวัดใหญ่กลายพันธุ์ท่ีสามารถ ทำให้เกิดโรค

รุนแรงเหมือนเชื้อไข้หวัดนกได้ 

       การให้วัดซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับบุคลากรในโรงพยาบาล จึงมีความจำเป�นเพ่ือลดการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

ในบุคลากร และยังช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคจากบุคลากรไปยังผู้ป่วยท่ีมารับบริการ และระหว่าง

บุคลากรด้วยกัน  อีกท้ังยังช่วยสร้างภูมิต้านทานต่อโรค ลดการป่วยและเสียชีวิต ลดความสูญเสียจากทางเศรษฐกิจ

และสังคมได้อีกด้วย 

  ดังนั้น    ทางโรงพยาบาลจึงให้ความสำคัญและให้บุคลากรท่ีต้องสัมผัสกับผู้ป่วยได้รับวัคซีน  

ไข้หวัดใหญ่ตามความสมัครใจของบุคลากร      จึงได้ดำเนินการโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องจนถึงป�จจุบันตาม  

ข้อมูลดังนี้  
 

ป� จำนวนบุคคลากรท่ีเข้าโครงการ งบประมาณท่ีใช้ 

2559 1,576 1,066,952 

2560 1,672 1,133,616 

2561 1,786 1,266,126 

2562 1,720 1,218,587 

2563 1,833 1,336,257 
 

ซ่ึงจากการเฝ้าระวัง และสังเกต   พบว่าอัตราการติดเชื้อในระดับบุคคลากรของโรงพยาบาลในช่วงไข้หวัดใหญ่ 

ระบาดมีอัตราลดลงอย่างชัดเจน   ซ่ึงโครงการนี้ทางโรงพยาบาลรามคำแหงยังคงให้มีการรณรงค์ และทำอย่าง 

ต่อเนื่องทุกป� 
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3.  โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำป� 2563 

               การตรวจคัดกรองสุขภาพนั้นเป�นบริการทางสาธารณสุขเชิงป้องกันเพ่ือพยายามค้นหาโรค  หรือภาวะ 

ผดิปกติในประชากรท่ัวไป ซ่ึงอาจตรวจตั้งแต่ระยะก่อนเกิดอาการระยะมีอาการแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าเป�นโรค  โดย

การตรวจคัดกรองสุขภาพนี้เป�นการต่อสู้กับโรคร้ายท่ีดีท่ีสุด เพราะว่าจะทำให้รู้ว่าเป�นโรคและรักษาได้ ตั้งแต่เนิ่น ๆ 

หรือหลีกเลี่ยงป�จจัยเสี่ยงก่อนท่ีจะเป�นโรคร้ายแรง  ช่วยลดอัตราการป่วย และอัตราการเสียชีวิตได้ เป�นอย่างดี 

      ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร เพ่ือป้องกันการเกิดโรค

และลดอัตราป่วยในบุคลากร  จึงจัดทำโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำป� 2563 โดยมีข้อมูล ดังนี้  

 

ป� จำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ (คน) งบประมาณท่ีใช้ (บาท) 

2560 1,598 2,198,560 

2561 1,642 2,353,027 

2562 1,704 2,466,082 

2563 1,842 2,497,649 

 

          4.  โครงการบำบัดนำ้เสียของโรงพยาบาล ก่อนระบายออกสู่ชุมชนเพ่ือดูแลส่ิงแวดล้อม 

               โรงพยาบาลเป�นสถานท่ีให้บริการรักษาผู้ป่วย   ซ่ึงเป�นกิจกรรมหนึ่งท่ีเป�นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในชุมชน 

ดังนั้นของเสียท่ีเกิดจากการให้บริการผู้ป่วย  รวมท้ังน้ำเสียท่ีเกิดจากการล้างทำความสะอาดร่างกาย และ อุปกรณ์

ของใช้ต่าง ๆ ก็อาจมีเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกปนเป��อน  มีโอกาสแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกโรงพยาบาล

ได้ 

      ดังนั้น  โรงพยาบาลให้ความสำคัญและจำเป�นต้องบำบัดน้ำเสียและฆ่าเชื้อโรคก่อนระบายออกสู่ชุมชน 

เพ่ือลดการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  โดยควบคุมและติดตามน้ำท้ิงของโรงพยาบาล ได้แก่  ค่าบีโอดี (BOD)  เฉลี่ย

ให้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานท่ีกำหนดโดยไม่เกิน 20 ตามข้อมูล ดังนี้ 

 

ป� ผลน้ำเสียท่ีวัดได้ ( BOD ) 

2559 10.30 

2560 14.11 

2561 12.00 

2562 12.84 

2563 11.31 
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              5.   โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย 

โรงพยาบาลรามคำแหงเข้าร่วมโครงการ บริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย   เนื่องจากสภาพ 

ป�จจุบันปริมาณโลหิตท่ีจัดหาได้ในประเทศไม่เพียงพอเม่ือเทียบกับปริมาณความต้องการใช้โลหิต โรงพยาบาล

รามคำแหงตระหนักเห็นความสำคัญมาโดยตลอด  และได้จัดให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีส่วนร่วมทำกิจกรรมด้วย   

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรท่ีมีจิตใจเป�นผู้ให้ซ่ึงเป�นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีองค์กรต้องการและเพ่ือเป�นการกระตุ้น

ให้ผู้ไม่เคยบริจาคหรือผู้บริจาคโลหิตท่ีบริจาคเพียงป�ละ 1 ครั้ง  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริจาคโลหิตเป�นบริจาคเป�น

ประจำ เพ่ือให้ได้รับโลหิตบริจาคเพียงพอสำหรับผู้ป่วยท่ัวประเทศ 

         โครงการให้โลหิต ให้ชีวิต นี้จะช่วยให้บุคลากรขององค์กรได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับองค์กร

ภายนอก อันจะทำให้บุคลากรเกิดความรู้สึกท่ีดีและภาคภูมิใจต่อองค์กรโรงพยาบาลรามคำแหงร่วมกัน และยัง

ส่งผลให้พนักงานพร้อมช่วยเหลือสังคม ได้อย่างมหาศาล สร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยตลอดไป  

                     ทางโรงพยาบาลรามคำแหงได้เริ่มจัดทำโครงการรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่ป� 2556 จนถึงป�จจุบัน  

โดยจัดให้มีการรับบริจาคเลือดป�ละ 4 ครั้ง   ในป� 2563  ได้จัดให้มีการรับบริจาคโลหิต ดังนี้ 

   ครั้งท่ี 1       วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563  

  ครั้งท่ี 2       วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563   

  ครั้งท่ี 3       วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 

ครั้งท่ี 4      วันท่ี 9 พฤศจกิายน 2563 

 

 ผลการดำเนินการ ป� 2563 

จำนวน 

ผู้เข้าร่วมบริจาค 

จำนวนผู้ท่ีสามารถบริจาคได้ จำนวนท่ีได้สุทธิ 

(ยูนิต) บุคคลภายนอก บุคคลภายใน 

ครั้งท่ี 1 :        วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 

214 20 194 196 

ครั้งท่ี 2 :        วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

226 25 201 204 

ครั้งท่ี 3 :        วันท่ี 13 สิงหาคม 2563 

218 23 195 201 

ครั้งท่ี 4 :        วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 

178 20 158 153 

 

 

 

 

 

 
97 



 

 

 

 

 

11.   การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง 

       ข้อ 11.1 

       ควบคุมภายใน 

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  

โดยคณะกรรมการบริษัท ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ  สอบทานการประเมินระบบการควบคุม

ภายใน  เพ่ือมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ  และมี

ประสิทธิผลประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  รวมท้ังการใช้ทรัพยากร  การดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกัน  หรือ

ลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต  ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมี

ความถูกต้องเชื่อถือได้  รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ

บริษัท ฯ 

 ในป� 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินการควบคุมภายในซ่ึงจัดทำข้ึนโดยสำนัก

ตรวจสอบภายใน  โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 

        ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติท่ีดีและเอ้ือต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมี

ศีลธรรม  จรรยาบรรณและความซ่ือสัตย์  และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี  ถ้าพบว่าบุคลากร

ประพฤติปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม  การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  การรับทราบข้อมูลและการ

วินิจฉัยสิ่งท่ีตรวจพบหรือสิ่งท่ีต้องตรวจสอบ  ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการ

พัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ซ่ึงการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจ

หน้าท่ีความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากร

เหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 

       สภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  ภาพรวมมีความ

เหมาะสม  และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในเพียงพอ  มีประสิทธิผล  เช่น 

 บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างขององค์กรและสายงานบังคับบัญชาท่ีชัดเจนและเหมาะสม มี

การมอบอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเป�นลายลักษณ์อักษร พนักงานทุกคนทราบ

ถึงบทบาท อำนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ รวมท้ังตระหนักถึงหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของตน 

 บริษัท ฯ ได้วิเคราะห์พ้ืนฐานความรู้ทางการศึกษา ทักษะท่ีจำเป�นในการปฏิบัติงาน และ

ประเมินความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย และตามคำบรรยายลักษณะงาน (Job 

Description) 
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 บริษัท ฯ กำหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป�นลายลักษณ์อักษร เช่น 

การคัดเลือก การฝ�กอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป�นต้น 

 บริษัท ฯ และบริษัทในกลุ่มได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป�นลายลักษณ์อักษร

เก่ียวกับความซ่ือสัตย์และจริยธรรม โดยกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

ตามหลักมาตรฐานสากล คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ฯ ได้ประชุม

ร่วมกันไตรมาสละ 1 ครั้ง เพ่ือกำกับดูแลให้บุคลากรทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบาย

ท่ีกำหนด 

 ผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทำงาน เช่น มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติ

หน้าท่ีเก่ียวกับการบัญชี ระบบการจัดการสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล การติดตาม

ประเมินผล การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก มีการบริหารความเสีย่ง

เก่ียวกับการดำเนินงานท่ีสำคัญ 

2) การบริหารความเส่ียง 

     บริษัท ฯ กำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรท่ีชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับ

กิจกรรมสอดคล้องกันในการท่ีจะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรบุคคลท่ีกำหนดไว้อย่างเหมาะสม 

ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงท้ังจากป�จจัยภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร บริษัท ฯ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม นอกจากนี้มีกลไกท่ีชี้ให้เห็นถึง

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป�นต้น   

 บริษัท ฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงทำหน้าท่ีกำกับดูแลและกำหนดกรอบความเสี่ยงเพ่ือการบริหารจัดการใน

ภาพรวมองค์กร โดยมีคณะกรรมการจัดการคณะต่าง ๆ บริหารความเสี่ยงงานท่ีอยู่ใน

ความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางท่ีกำหนด ท้ังนี้ ครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร 

การเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ การบริหารและการจัดการ ความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงสำคัญอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท ฯ 

 บริษัท ฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีชัดเจนครอบคลุมสิ่งท่ีองค์กรต้องการ

บรรลุวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมเก่ียวข้องกับกระบวนการทำงานท่ีสำคัญขององค์กร 

และสอดคล้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ผู้บริหารมีการ

ระบุความเสี่ยงในระดับองค์กร และครอบคลุมในทุกระดับกิจกรรมท่ีสำคัญ 
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3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

     บริษัท ฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีทำให้ม่ันใจว่า  เม่ือนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามท่ีฝ่าย

บริหารกำหนดไว้  กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้

เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์  เช่น 

     การควบคุมภายในด้านการบริหาร  บริษัท ฯ กำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป�นลาย

ลักษณ์อักษรและสื่อความให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ  เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมท้ังมีการ

วางแผนการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ  และอัตรากำลัง  นอกจากนี้ได้มีการกำหนด

กระบวนการทำงานและมีการติดตามผล เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานท่ีกำหนด 

 การควบคุมภายใน ด้านการเงินการบัญชี  บริษัท ฯ มีการควบคุมภายในเก่ียวกับการ

เก็บเงิน รักษาเงิน  การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืมทดรอง เป�นไปตามระเบียบ

ท่ีกำหนด มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ำเสมอ 

 การควบคุมภายใน ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง บริษัท ฯ มีระเบียบและข้อกำหนดว่าด้วยการ

พัสดุ เพ่ือนำไปปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้าง  ซ่ึงได้กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ

จัดซ้ือจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน เช่น อำนาจการอนุมัติ การกำหนดความต้องการพัสดุการ

ตรวจรับ การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ 

 การควบคุมภายใน ด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพ่ือให้ได้

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตามท่ีกำหนด  มีระบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป�น

ธรรม  มีการกำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบติดตาม

ผลไว้อย่างชัดเจน  มีระบบการให้ข้อมูลและการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

     ในภาพรวมบริษัท ฯ มีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยกำหนดให้มีนโยบาย 

และระเบียบปฏิบัติเป�นลายลักษณ์อักษร ระบุการดำเนินงานในส่วนท่ีมีความเสี่ยงสำคัญและกำหนดกลไกในการ

ควบคุมเพ่ือป้องกันและลดข้อผิดพลาด มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานท่ีมิใช่

ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ฯ มีการกำหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการ

ดำเนินงานกับพนักงานท้ังองค์กร 

     การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ฯ มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการ 

ฃควบคุมติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ท้ังในด้านการสรรหา ค่าตอบแทน หน้าท่ีความรับผิดชอบ การพัฒนา

บุคลากร การปฏิบัติงานของบุคลากรและการสื่อสาร  เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของบริษัท ฯ มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
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4)  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

      บริษัท ฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงาน  การรายงานทางการเงินและการ

ดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร  

รวมท้ังข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบท่ีช่วย

ให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความ

ม่ันใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

5)  การติดตามประเมินผล 

      บริษัท ฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนด

วิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป�นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี้มีการประเมินผลโดยการ

ตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำป�และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฯ 

ได้สอบทานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ อย่างสม่ำเสมอ กรณีพบข้อท่ีควรปรับปรุงได้มี

การกำหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้ความม่ันใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณา

สนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

      คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซ่ึงประเมินโดยผูบ้ริหารและสำนัก

ตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นป�ญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป�นสาระสำคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบ

บัญชีของบริษัท ฯ ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 

  คณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  เป�นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ    ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่านั้นโดย   ณ    สิ้นป�  2563  มีกรรมการตรวจสอบรวม  3  ท่าน 

กรรมการท้ังหมดมีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) กำหนด  หน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีสำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่  การดูแลและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ให้

เป�นไปตามมาตรฐานบัญชี     มีการเป�ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ      ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุม

ภายใน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ     มีการปฏิบัติตามข้อ 

กำหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  และดูแลกรณีท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่าง

บริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  ประกอบด้วย

กรรมการอิสระท่ีมิได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร  จำนวน 3  ท่าน  ดังนี ้

1. นายประมล  อภิรัตน์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. รอ.ขจิต หัพพานนท์  กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวกิตติญารัตน์  จิโรจดำรงค์ชัย กรรมการตรวจสอบ 

                     โดยมี  นายม่ิงภิมุขข์  ลิ้มจรูญศักดิ์      เป�นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ในป�  2563  คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมท้ังหมด 5 ครั้ง เพ่ือดำเนินงานตามความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีประเด็นท่ีเป�นสาระสำคัญคือ    

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย  ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ จากการสอบทานงบ

การเงินและซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร      รวมท้ังการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารและพิจารณา

ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน  และเป�นท่ีเชื่อถือได้ 

2. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  ท้ังนี้  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอกับการป้องกันความเสี่ยงจากการ

ดำเนินงานตามแนวนโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ของบริษัท 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป�นอิสระ  ได้แก่   นางสาวโสรยา  ตินตะสุวรรณ์     จากบริษัท 

สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  ให้เป�นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว   
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5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป�นไปตามกฎหมาย    และ

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์  ท้ังนี้  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป�นรายการธุรกิจ

ปกติของบริษัท 

6. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน    ซ่ึงกำหนดให้มีความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของ

บริษัทรวมถึงนโยบาย  แผนงาน  กระบวนการทำงาน  และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

7. พิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำป�  และอัตรากำลังของสำนักตรวจสอบภายในองค์กร 

8. ทบทวนและประเมินกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ     และเสนอแนะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตอ่

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือการอนุมัติ 

9. บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในช่วงสถานการณ์ COVID-19  (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือน

ตุลาคม)  โดยได้มีการกำหนดจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล โดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย  ติดสติ๊กเกอร์ 

แสดงสัญลักษณ์  ติดตั้งเจลล้างมือประจำจุดต่าง ๆ กำหนดการเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing)  เช่น ใน

ลิฟต์  เก้าอ้ีนั่งรอรับยา และรอพบแพทย์  เป�นต้น  เพ่ือให้ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลม่ันใจได้ว่าจะมีความปลอดภัย

จาก COVID-19 

                     คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท  ด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มความสามารถ ท้ังนี้  เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้น  

และผู้มีส่วนได้เสียท้ังปวง   

      

    

                                                                                                   

                                                                                                                        

                                                                                        (นายประมล อภิรัตน์) 

                           ประธานกรรมการตรวจสอบ         

                                                                                        25 กุมภาพันธ์ 2564 
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ข้อ.11.3(1) 

 

11.3   รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

             และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) 

 

1. กรณีเป�นพนักงานบริษัท 

                  บริษัทได้แต่งตั้ง นายม่ิงภิมุขข์  ลิ้มจรูญศักดิ์   ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน   

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติ    และประเมินผลการปฏิบัติงานของ   นายม่ิงภิมุขข์ 

ลิ้มจรูญศักดิ์    แล้วเห็นว่าเป�นผู้มีคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้

อย่างมีประสิทธิภาพ   

        นายม่ิงภิมุขข์  ลิ้มจรูญศักดิ์     จบการศึกษาระดับปริญญาตรี    วิชาเอกด้านการบัญชี  มี

ประสบการณ์ในงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป�นระยะเวลาประมาณ 24 ป�  และเคยเข้ารับการอบรมใน

หลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน  เช่น  การควบคุมภายในอย่างมี

ประสิทธิภาพ,  การบริหารความเสี่ยง, การควบคุมภายในเก่ียวกับรายงานทางการเงิน และ ได้รับประกาศนียบัตร

ในการเข้าอบรมหลักสูตร  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ  จากสภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  นอกจากนี้ยังได้รับ ประกาศนียบัตรในการเข้ารับการอบรมหลักสูตร  ISO 9001:2008 Internal 

Quality Audit    เป�นต้น   
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12.   รายการระหว่างกัน 

           

 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย,  บริษัทร่วม และ บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน โดยไม่มีบุคคล

ท่ีอาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเกินร้อยละ 10 โดยมีรายละเอียดรายการระหว่างกัน ณ. 31 ธันวาคม 

2563 ดังนี้ 

 

           1.   เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  

ผู้ให้กู้ ผู้กู้ ล้านบาท 

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิราม จำกัด    5.00 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด บริษัท สินแพทย์ จำกัด 158.00 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำกัด   65.00 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด    40.00 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด  บริษัท เลกาซ่ี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด  268.00 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จำกัด   16.00 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด   11.00 

                                 รวมเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 563 

 

           2.   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ล้านบาท 

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน    5.20 

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด 280.00 

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์พลัส แอสเซท จำกัด 100.00 

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) บริษัท รามนครา จำกัด 170.00 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด  บุคคลท่ีเก่ียวข้อง  28.58 

                                 รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 583.78 
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                 3.   รายได้จากการขายเครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

       ตั้งแต่ปลายป� 2547 บริษัทได้เริ่มสั่งซ้ือเครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์บางอย่างมาขาย 

ให้กับโรงพยาบาลอ่ืนและบางส่วนเก็บไว้ใช้ในโรงพยาบาล   เวชภัณฑ์ท่ีสั่งมามี Plate+Screw+Bone Cement, 

ถุงมือ ฯลฯ  และเครื่องมือแพทย์มี Operating Table  (เตียงผ่าตัด),  เตียงผู้ป่วย (ชนิดไฟฟ้า),   เตียงคลอด  

เตียงตรวจสูตินารีเวช,   เครื่องวัดความดัน,   เครื่องมือแพทย์ท่ีใช้ในห้องเด็กอ่อน,   เตียงผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์, 

เครื่องต้มอุปกรณ์แพทย์, โคมไฟใช้ในห้องผ่าตัด, เครื่องป��นเลือด, Electric Saw เลื่อยไฟฟ้า,  กล้อง Microscope,  

เครื่องดมยา, Capsule Endoscope,  เครื่อง Colposcope (กล้องส่องตรวจภายใน),  เครื่องวัดอัตราการเต้นของ

หัวใจ ฯลฯ 

            ในป� 2563 มียอดขายเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ท่ีสั่งมาเองนี้ จำนวน 838,848,084 บาท  

โดยเป�นการขายให้บริษัทในเครือ จำนวน  806,306,310  บาท  และขายให้บริษัทอ่ืน ๆ  32,541,774 บาท  

                      ในป� 2563 มียอดขายเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ให้กับบริษัทย่อย,  บริษัทร่วม และ บริษัท

ท่ีเก่ียวข้อง  ดังนี้ 

- บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด 3,190,506 บาท 

- บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด 3,140,167 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จำกัด 119,650,390 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม-แหลมฉบัง จำกัด 19,541,257 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม-ปากเกร็ด จำกัด 16,919,934 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม-อมตะ จำกัด 38,988,797 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม-สมุทรสาคร 12,422,555 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม–ชัยปราการ 3,583,167 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม–นวมินทร์ 3,017,961 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลสิรินาถ–บึงกุ่ม 360 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์ จำกัด 44,783,171 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์-เทพารักษ์ 32,309,974 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์-บางนา จำกัด 30,765,040 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์-ลำลูกกา จำกัด 36,686,750 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์–กาญจนบรุี 3,927,505 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด 65,943,174 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ธุรกิจแพทย์ จำกัด 111,123,026 ,, 

- บริษัท เทพป�ญญาธุรกิจ จำกัด (โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 2) 15,781,246 ,, 

- บริษัท เทพป�ญญาธุรกิจ จำกัด (ช้างเผือก) 3,806,180 ,, 

- บริษัท กัซซันเชียงใหม่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 9,500 ,, 

- บริษัท ป�ยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท) 27,725,251 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จำกัด  10,335,606 ,, 
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- บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด  29,613,939 ,, 

- บริษัท เลกาซ่ี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด 297,190 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด 8,965,872 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร จำกัด  8,788,041 ,, 

- บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด 15,654,140 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด 29,866,877 ,, 

- บริษัท ส่งสัมพันธ์ จำกัด (โรงพยาบาลแพทย์ป�ญญา) 21,807,177 ,, 

- บริษัท พะวอ จำกัด (โรงพยาบาลแม่สอด ราม) 152,330 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลแพร่ ราม จำกัด 1,598,128 ,, 

- บริษัท บูรณะเวช (ร.พ. เพชรรัตน์) 5,374,300 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด 9,656,500 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด 2,266,120 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย จำกัด 32,088,556 ,, 

- บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด 1,684,151 ,,            

- บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด 7,646,045 ,, 

- บริษัท โรงพยาบาลราชธานีโรจนะ 26,929,840 ,, 

- บริษัท รีนัล เซิร์ฟ จำกัด 209,640 ,, 

- บริษัท เฉพาะทางมะเร็งอมตะนคร        55,947 ,, 

  806,306,310 บาท 

 

(2)   ความจำเป�นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

       การทำรายการระหว่างกันของบริษัทมี 2 ลักษณะ คือ 

       -  การทำรายการระหว่างกัน  เนื่องจากการดำเนินงานตามปกติ  การทำรายการระหว่างกันจะทำให้

บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุด  คือ  บริษัทจะมีรายได้เพ่ิมข้ึน   และต้นทุนของบริษัทจะลดลง 

        -    การทำรายการระหว่างกันเนื่องจากการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน  เป�นการทำตั้งแต่ใน

อดีต  ป�จจุบันบริษัทได้พยายามช่วยเหลือบริษัทร่วมท้ังทางด้านบริหารและลดต้นทุน   

 (3)  นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต  และการปฏิบัติตามข้อผูกพันท่ีบริษัท ให้

ไว้ ในหนังสือชี้ชวน    

       ในป� 2563  บริษัทมีการทำรายการระหว่างกัน  เนื่องจากการดำเนินงานตามปกติ 

 (4)  เหตุผลท่ีบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย  บริษัทร่วม  เกินกว่า 10%  แทนการถือหุ้น 

ของบริษัทโดยตรง    (ไม่มี) 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน 

13.   ข้อมูลทางการเงินท่ีสำคัญ 

 -   ตารางสรุปงบการเงิน / งบการเงินรวม (เปรียบเทียบ 3 ป�ท่ีผ่านมา) 
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ. วันที่  31  ธันวาคม  2563, 2562, 2561  

สินทรัพย ์

                                                                                                                                            หน่วย:บาท 

 2563 2562 2561 

สินทรัพย์หมุนเวียน.-       

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 616,022,062.00 2.26 1,012,470,145.00    5.48  889,923,077.00 5.89 

    ลกูหน้ีการคา้ 1,273,594,735.00 4.68  573,175,865.00  3.10 351,206,594.00 2.32 

    เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 558,000,000.00 2.05  345,000,000.00 1.87 345,000,000.00 2.28 

    เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั       

       ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี    - -  -    - - 

    สินคา้คงเหลือ 753,997,107.00 2.77  622,586,286.00    3.37  566,922,597.00 3.75 

    เงินปันผลคา้งรับ 45,885,067.00 0.17 790,000.00 0.00 - - 

    สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 104,364,826.00 0.38     55,803,618.00  0.30 28,373,208.00 0.19 

              รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,351,863,797.00 12.32 2,609,035,914.00  14.13 2,181,425,476.00 14.43 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน.-       

    เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั 3,836,427.00 0.01     1,195,080.00  0.01  1,187,452.00 0.01 

    สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,134,536,291.00 29.91 - - - - 

    เงินลงทุนเผ่ือขาย - - 7,027,512,537.00  38.06  4,994,603,815.00 33.04 

   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,991,439,781.00 25.70 6,510,189,355.00   35.26  5,575,191,630.00 36.88 

    เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - -        -    - - 

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

    เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - -    45,000,000.00   0.24  45,000,000.00 0.30 

    อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 348,156,947.00 1.28  -  - 

    ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

    ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7,651,846,636.00 28.13 1,783,680,134.00  9.66  1,982,504,557.00 13.12 

    สิทธิการเช่าท่ีดิน - - -        -    22,624,809.00 0.15 

    สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 221,478,653.00 0.81 - - - - 

    ค่าความนิยม 302,280,309.00 1.11 25,706,005.00 0.14 25,706,005.00 0.17 

    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ  6,573,111.00 0.02    15,580,232.00   0.08  9,718,542.00 0.06 

    สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25,167,311.00 0.09    39,284,089.00    0.21  43,779,489.00 0.29 

    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ๆ  163,172,734.00 0.60    94,794,968.00   0.51  40,191,446.00 0.27 

              รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 23,848,488,200.00 87.68 15,856,353,745.00   85.87  12,933,919,090.00 85.57 

    รวมสินทรัพย์ 27,200,351,997.00 100.00 18,465,389,659.00 100.00 15,115,344,566.00 100.00 
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บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย 

   งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ.  วันท่ี  31  ธันวาคม  2563, 2562, 2561  

   หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                                                                                 

  หน่วย : บาท 

 2563 2562 2561 

หน้ีสินหมุนเวียน       

       เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 5,608,795,333.00 20.58  4,054,909,560.00  21.96  882,567,738.00 5.79 

       เจา้หน้ีการคา้ 518,452,156.00 1.90    297,353,371.00        1.61  257,722,657.00 1.69 

       ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี          

             เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,140,709,992.00 4.18            -    55,000,000.00 0.36 

      หน้ีสินตามสัญญาเช่า 6,689,380.00 0.02     

       เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 203,778,146.00 0.75        5,200,000.00        0.03  6,000,000.00 0.04 

       เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 345,620,000.00 1.27     172,500,000.00        0.93  176,350,000.00 1.16 

       เจา้หน้ีทรัพยสิ์น 28,540,639.00 0.10       44,338,782.00        0.24  36,621,496.00 0.24 

      เงินปันผลคา้งจ่าย 100,000,000.00 0.37     

      เงินรับล่วงหนา้ค่าขายท่ีดิน        - 

       ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 73,855,639.00 0.27       96,953,849.00        0.53  231,193,534.00 1.52 

       ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย  194,033,611.00 0.71     105,538,618.00        0.57  102,942,786.00 0.68 

       ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 136,645,145.00 0.50       44,553,483.00        0.24  39,913,085.00 0.26 

              หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ๆ 45,280,290.00 0.17       31,620,812.00        0.17  31,803,544.00 0.21 

                      รวมหน้ีสินหมุนเวียน 8,402,400,331.00 30.80  4,852,968,475.00  26.28 1,820,114,840.00 11.95 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน.-         

       เงินกูย้ืมระยะยาว –จากสถาบนัการเงิน 1,985,316,026.00 7.28            -     - 

       หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 301,327,604.00 1.11     325,558,038.00        1.76  244,676,894.00 1.61 

       หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,465,496.00 0.02     

      ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 283,548,245.00 1.04    131,791,942.00        0.71  86,743,876.00 0.57 

       หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 27,191,142.00 0.10         8,580,894.00        0.05  6,433,635.00 0.04 

                       รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,601,848,513.00 9.55     465,930,874.00  2.52 337,854,405.00 2.22 

       รวมหน้ีสิน 11,004,248,844.00 40.37  5,318,899,349.00      28.80  2,157,969,245.00 14.17 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

       ทุนเรือนหุ้น         

            ทุนจดทะเบียน         

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

            ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้         

                หุ้นสามญั 240,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 120,000,000.00 0.44     120,000,000.00        0.65  120,000,000.00 0.79 

      กาํไรสะสม         

         จดัสรรแลว้          

                สาํรองตามกฎหมาย    15,000,000.00 0.06       15,000,000.00        0.08  15,000,000 0.10 

                ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,627,037,822.00 38.99 10,618,647,071.00      57.51  10,379,703,117.00 68.15 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,323,012,033.00 4.85     1,865,617,458.00      10.10  1,572,945,368.00 10.33 

      รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 12,085,049,855.00 44.34   12,619,264,529.00      68.34  12,087,648,485.00 79.36 

      ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 4,168,053,298.00 15.29        527,225,781.00        2.86  985,704,078.00 6.47 

      รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 16,253,103,153.00 59.63   13,146,490,310.00      71.20  13,073,352,563.00 85.83 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้หุ้น 27,257,351,997.00 100.00   18,465,389,659.00    100.00  15,231,321,808.00 100.00 

 

 

 



 

 

 

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำ กัด (มหาชน)   และ บริษัทย่อย 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับป�สิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2563,  2562,  2561 

      หน่วย : บาท  

 2563 2562 2561 

รายได้       

   รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 7,062,592,182.00 86.53  3,631,950,938.00  75.28  3,621,153,578.00  64.75 

   รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือการแพทย ์ 759,569,228.00 9.31 815,624,784.00 16.90 490,073,207.00 8.76 

รายได้อื่น         

   รายไดเ้งินปันผล 229,042,021.00 2.81   272,633,225.00  5.65    287,445,406.00  5.14 

     รายไดอ้ื่น 110,913,454.00 1.36 104,670,959.00 2.17 1,193,705,961.65 21.35 

                รวมรายได้ 8,162,116,885.00 100.00 4,824,879,906.00  100.00 5,592,378,152.65  100.00 

ค่าใช้จ่าย       

   ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 5,732,140,083.00 70.23 2,478,484,,516.00 51.37 2,442,744,596.00 43.68 

   ตน้ทุนขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์ 491,879,580.00 6.03 602,328,969.00 12.48 398,213,810.00 7.12 

  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,259,581,230.00 15.43 496,147,090.00 10.28 495,357,732.00 8.86 

  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  - 248,042,872.00 5.14 56,889,724.00 1.02 

                รวมค่าใช้จ่าย 7,483,600,893.00 91.69 3,825,003,447.00 79.28 3,393,205,862.00 60.68 

  กาํไรจากการดาํเนินงาน 678,515,992.00 8.31 999,876,459.00 20.72 2,199,172,290.65 39.32 

  รายไดท้างการเงิน 30,286,596.00 0.37 13,922,500.00 0.29 6,693,901.35 0.12 

  ตน้ทุนทางการเงิน 210,999,976.00 2.59 46,173,941.00 0.96 61,874,740.00 1.11 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 119,665,024.00 1.47 546,750,639.00 11.33 445,409,124.00 7.96 

  กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้   617,467,636.00 7.57 1,514,375,657.00 31.39 2,589,400,576.00 46.30 

    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 148,057,982.00 1.81 199,790,965.00 4.14 345,759,061.00 6.18 

 กําไรสําหรับปี 469,409,654.00 5.75 1,314,584,692.00 27.25 2,243,641,515.00 40.12 

       

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไว ้       

ในกาํไรหรือขาดทุน       

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

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่   (67,238,155.00)  129,983,479.00   

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

 0.00  285,625,941.00   (698,644,859.00)  

       

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั       

   ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้       

      วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (425,878,439.00)      

      ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   (9,239,711.00)    

      ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ 85,175,688.00  1,615,750.00    

      ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นในบริษทัร่วม-สุทธิจากภาษีเงินได ้ 4,465,405.00  (16,216,726.00)  (10,745,330.00)  

 (336,237,346.00)  (23,840,687.00)  (10,745,330.00)  

         

   กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได ้ (336,237,346.00)  261,785,254.00   (709,390,189.00)  

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 133,172,308.00     1,582,507,784.00    1,534,251,326.00   

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)       

   ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 632,057,300.00     1,435,586,470.00    1,862,886,704.00   

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (162,647,646.00)  (121,001,778.00)  380,754,811.00   
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 469,409,654.00     1,314,584,692.00    2,243,641,515.00   

 2563 2562 2561 

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม         

   ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 296,026,904.00     1,697,485,331.00    1,153,496,515.00   

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (162,854,596.00)  (121,115,385.00)  380,754,811.00   

 133,172,308.00     1,576,369,946.00    1,534,251,326.00   

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน         

    ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 2.63  5.98                       7.76   
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บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

สำหรับป�สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562, 2561  

 

 2563 2562 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

   กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 617,467,636.00     1,514,375,657.00      2,589,400,576.00  

   ปรับกระทบกาํไรสาํหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจการดาํเนินงาน    

         ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 716,496,765.00        187,714,215.00         185,811,097.00  

        ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์         248,042,873.00    

         ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน            56,889,724.00  

        (กาํไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน  (58,874,445.00) 6,436,397.00  

        (กาํไร) ขาดทุนจากการขายและเลกิใชท้รัพยสิ์น (1,318,063.00) (959,833.00) (938,508,487.00) 

        หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 29,653,097.00            1,403,908.00             4,785,555.00  

กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคา้งรับ (1,200,000.00) (1,200,000.00) (208,205,017.00) 

        ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 15,633,862.00 (12,705,993.00) 8,618,626.00  

        ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน    35,287,087.00  

        รายไดเ้งินปันผล (229,042,021.00) (272,633,225.00) (287,445,406.00) 

        ดอกเบ้ียรับ (31,075,341.00) (15,948,010.00) (15,653,637.00) 

        ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 42,937,695.00 36,608,347.00  10,771,043.00  

        ดอกเบ้ียจ่าย 210,999,976.00          46,173,941.00           61,874,740.00  

        กาํไร(ขาดทุน)อ่ืน (35,294.00)     

      ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (119,665,024.00) (546,750,639.00) (445,409,124.00) 

เงินสดจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ 1,250,853,288.00     1,125,246,796.00      1,064,653,174.00  

สินทรัพยแ์ละ หน้ีสินดาํเนินงาน      

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง      

        ลกูหน้ีการคา้ 161,269,521.00 (223,373,179.00) (41,307,572.00) 

        สินคา้คงเหลือ (71,847,303.00) (42,957,696.00) (2,205,441.00) 

        สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (52,392,370.00) 2,906,028.00  (7,994,793.00) 

        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (8,762,052.00) (993,586.00) 100,124.00  

  การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินดาํเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง      

        เจา้หน้ีการคา้ (44,246,707.00) 39,630,714.00  30,365,163.00  

        เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (63,703,270.00) 6,360,254.00  24,482,008.00  

        หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,663,502.00 2,147,258.00  (1,952,012.00) 

        เงินสดจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (12,957,869.00) (799,992.00)   

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 1,167,876,740.00        908,166,597.00      1,066,140,651.00  

เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (273,239,010.00) (331,988,074.00) (193,203,358.00) 

       เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 894,637,730.00  576,178,523.00         872,937,293.00  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

สำหรับป�สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2563, 2562, 2561 

 2563 2562 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินรับชาํระคืนจากเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 1,318,500,000.00        479,000,000.00  

เงินจ่ายจากเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง (1,276,500,000.00)  (345,000,000.00) 

   เงินรับชาํระคืนเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45,000,000.00               800,000.00  

   เงินจ่ายค่าซ้ือตราสารทุน (1,411,657,395.00) (1,925,150,719.00) (176,277,832.00) 

   เงินรับจากการขายตราสารทุน 305,529,149.00 287,307,219.00 37,418,086.00 

   เงินจ่ายค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (499,089,576.00) (595,879,694.00) (268,503,000.00) 

   เงินรับค่าขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม      

   เงินรับจากการลดทุนในบริษทัร่วม    320,000,000.00  

   เงินจ่ายค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน (40,311,290.00) (121,000,000.00)   

   เงินจ่าย ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิม (914,818,849.00) (193,494,222.00) (672,057,054.00) 

   เงินรับค่าขายอุปกรณ์ 5,369,436.00           960,000.00     2,238,891,291.00  

   เงินรับล่วงหนา้ค่าขายท่ีดินเพ่ิมขึ้น(ลดลง)    (647,955,000.00) 

   เงินจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,581,471.00) (8,949,516.00) (885,700.00) 

   เงินรับค่าขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    5,931,716.00  

   เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั (18,492.00) (7,628.00) (572,839.00) 

   เงินจ่ายค่ามดัจาํค่าสินทรัพย ์ 116,174,496.00 (55,304,017.00) (25,657,758.00) 

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน 208,645,590.00 262,905,585.00 277,822,642.00 

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 229,623,759.00               287,697,214.00        288,848,853.00  

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน 18,192,671.00                   9,287,640.00            9,273,890.00  

   เงินรับจากดอกเบ้ียรับ 32,623,784.00                 17,251,571.00          15,131,039.00  

       เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน (1,870,317,828.00) (2,034,376,567.00) 1,536,208,334.00  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 509,385,925.00 3,172,341,822.00  (907,572,871.00) 

   เงินรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 927,000,000.00             3,000,000.00  

   เงินจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (756,000,000.00) (800,000.00) (103,100,000.00) 

   เงินรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 1,400,000.00            1,900,000.00          10,000,000.00  

   เงินจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน (81,400,000.00) (5,750,000.00) (516,818,862.00) 

   เงินจ่ายหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน (5,027,563.00)   

  เงินรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 2,146,000,000.00   

  เงินจ่ายชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาว (707,039,992.00) (55,000,000.00) (146,040,000.00) 

เงินจ่ายคืนทุนให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (384,375,016.00)    

   เงินปันผลจ่าย (964,965,600.00) (1,485,125,013.00) (192,000,000.00) 

   เงินรับค่าหุ้นจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 169,314,726.00  46,290,000.00 

เงินจ่ายค่าหุ้นจากบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (64,602,949.00)   

   เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (210,457,516.00) (46,821,698.00) (66,086,449.00) 

        เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน 579,232,015.00 1,580,745,111.00  (1,872,328,182.00) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (396,448,083.00) 122,547,068.00  536,817,445.00  
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย ณ. วนัซ้ือธุรกิจ    1,634,681.00  

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ. วนัปลายปี 616,022,062.00     1,012,470,145.00        889,923,077.00  

    

การเปิดเผยเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด    

รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย    

      เจา้หน้ีทรัพยสิ์นเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (98,975,751.00) 7,717,285.00  (518,734,868.00) 

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

งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 

สำหรับป� สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม  2563,  2562,  2561 

            หนว่ย : บาท  

 2563 2562 2561 

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 10,637,784,135.00   10,295,573,087.00     8,666,284,000.00  

     ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี-ค่าเส่ือมราคา   (74,693,966.00) 

    ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานทางการเงินถอืปฏิบติั 110,076,210.00   

        ยอดคงเหลือต้นงวด (ปรับปรุงใหม่) 10,747,860,345.00   10,295,573,087.00  8,591,590,034.00  

        เงินปันผลจ่าย (809,893,262.00) (1,073,391,988.00) (182,826,602.00) 

            รายการปรับปรุงจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด   23,904,324.00 

            กาํไรสาํหรับปี 632,057,300.00 1,435,586,470.00 1,862,886,704.00  

        กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษีเงินได ้ 1,132,396.00 (19,983,434.00) 18,627.00 

        กาํไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน 55,881,043.00     

            ยอดปลายงวด 10,627,037,822.00   10,637,784,135.00   10,295,573,087.00 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น      

        กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย      

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

        ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีภาษีเงินได ้      

        ยอดคงเหลือตน้งวด ณ 1 มกราคม 1,962,781,369.00 1,677,155,428.00  2,375,800,287.00  

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานทางการเงินมาถอืปฏิบติั 34,514,518.00     

        กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษีเงินได ้     (325,639,553.00) 285,625,941.00  (698,644,859.00) 

        ยอดปลายงวด 1,671,656,334.00    1,962,781,369.00     1,677,155,428.00  

กําไรที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม      

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

        จดัประเภทกาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเขา้กาํไรสะสม      

        กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษีเงินได ้ (11,523,239.00) (3,743,646.00) (10,763,957.00) 

        กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      

        ยอดปลายงวด (64,410,767.00) (52,887,528.00) (49,143,882.00) 

ผลต่างจากการซ้ือหุ้นในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม      

        ยอดตน้งวด (45,446,521.00) (45,446,521.00) (15,713,703.00) 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการซ้ือหุ้นในบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียที่ไม่มอีาํนาจควบคุม    (238,787,013.00)   (28,562,680.00)  

         รายการปรับปรุงจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด   (1,170,138.00) 

         ผลกระทบจากการซ้ือธุรกิจ    

         ยอดคงเหลือต้นงวด (ปรับปรุงใหม่) (284,233,534.00) (45,446,521.00)) (45,446,521.00) 

ผลต่างจากการซ้ือหุ้นในบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม   (39,352,474.00) 
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      ยอดปลายงวด (284,233,534.00) (45,446,521.00) (84,798,995.00) 

รวมส่วนองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนผูถ้ือหุ้น 1,323,012,033.00    1,864,447,320.00     1,582,565,025.00  

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 12,085,049,855.00   12,637,231,455.00   12,013,138,112.00  

ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย    

         ยอดตน้งวด 556,270,470.00 980,510,868.00  556,460,180.00  

     ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชี-ค่าเส่ือมราคา   (21,018,446.00) 

     ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานทางการเงินมาถือปฏิบติั 1,184,421.00   

         ยอดคงเหลือต้นงวด (ปรับปรุงใหม่) 557,454,891.00 980,510,868.00  535,441,734.00  

         ปรับปรุงจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม   28,562,680.00 

         รายการปรับปรุงจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด   30,415,267.00  

         เงินปันผล (200,000,000.00) (333,125,013.00)  

         กาํไรสาํหรับปี (162,647,646.00) (121,001,778.00) 380,754,811.00  

         กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษีเงินได ้ (206,950.00) (113,607.00)  

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยเพ่ิมขึ้นจากทุนเรียกชาํระ 186,000,000.00         30,000,000.00          5,336,376.00  

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยเพ่ิมขึ้นจากซ้ือธุรกิจ 4,171,828,018.00 30,000,000.00 5,336,376.00 

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากรับเงินคืนทุน (384,375,015.00)   

         ยอดปลายงวด 4,168,053,298.00 586,270,470.00 985,847,244.00 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 16,253,103,153.00   13,223,501,925.00  12,998,985,356.00  
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ข)   อัตราส่วนทางการเงินท่ีสำคัญ (เปรียบเทียบ 3 ป�ท่ีผ่านมา)     

อัตราส่วนสภาพคล่อง LIQUIDITY RATIO) 2563 2562 2561  

อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพยห์มุนเวียน/หน้ีสินหมุนเวียน (เท่า) 0.40 0.54 1.20  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = เงินสดและเงินฝากธนาคาร+หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด (เท่า) 0.22 (0.18) 0.33 (0.25) 0.68 (0.49)  

    + ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ/หน้ีสินหมุนเวียน      

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน/หน้ีสินหมุนเวียนเฉล่ีย (เท่า) 0.13 (0.19) 0.17 (0.54) 0.29 (0.35)  

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ = ขายสุทธิ/(ลูกหน้ีการคา้ก่อนหน้ีสงสัยจะสูญ+ตัว๋เงินรับการคา้) (เฉล่ีย) (เท่า) 8.47 (13.51) 9.87 (20.55) 13.11 (18.50)  

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย = 365/อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (วนั) 43.09 (27.02) 36.98 (17.76) 27.85(19.73)  

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ = ตน้ทุนขาย/สินคา้คงเหลือ (เฉล่ีย)   * เอาเฉพาะสินคา้สาํเร็จรูป (เท่า) 9.04 (45.57) 5.31 (38.31) 5.01 (41.83)  

   ไม่รวมสินคา้ระหวา่งผลิต   สินคา้ระหวา่งทาง และวตัถุดิบ      

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย            = 365/อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (วนั) 40.38 (8.01) 68.74 (9.53) 75.85 (8.73)  

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี            = ซ้ือหรือตน้ทุนขาย/(เจา้หน้ีการคา้ + ตัว๋เงินจ่ายการคา้)(เฉล่ีย) (เท่า) 15.26 (21.08) 11.37 (14.07) 7.11 (13.10)  

ระยะเวลาชาํระหน้ี                 = 365/อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (วนั) 23.92 (17.31) 32.10(25.94) 30.14 (27.86)  

Cash Cycle                    = ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย+ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย-ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 59.55 (17.72) 73.62 (1.35) 70.56 (0.60)  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร  (PROFITABILITY RATIO)      

อตัรากาํไรขั้นตน้ = กาํไรขั้นตน้ / ขายสุทธิ   (%) 20.43 30.84 30.83  

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน = กาํไรจากการดาํเนินงาน / ขายสุทธิ (%) 27.37 23.20 24.23  

อตัรากาํไรอ่ืน = กาํไรท่ีไม่ไดจ้ากการดาํเนินงาน / รายไดร้วม (%) 4.16 7.92 24.62  

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน / กาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 41.78 54.44 87.64  

อตัรากาํไรสุทธิ = กาํไรสุทธิ/รายไดร้วม (%) 7.60 26.19 31.37  

  2563 2562 2561  

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ = กาํไรสุทธิ/ส่วนของผูถื้อหุ้น(เฉล่ีย) (%) 5.12 11.71 16.12  

EBITDA MARGIN = EBITDA / รายได ้ (%) 18.59 31.78 47.52  
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อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ = กาํไรสุทธิ/สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) (%) 2.76 8.58 11.80  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร = (กาํไรสุทธิ + ค่าเส่ือมราคา) / สินทรัพยถ์าวรสุทธิ (เฉล่ีย) (%) 92 85.84 78.05  

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ = รายไดร้วม / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) (เท่า) 0.36 0.33 0.38  

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)      

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  = หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.91 0.42 0.18  

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานสุทธิ + ดอกเบ้ียจ่ายจากการ 

   ดาํเนินงาน+ภาษ/ี ดอกเบ้ียจ่ายจากการดาํเนินงานและลงทุน 

(เท่า) 6.77 25.11 27.35  

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน / (การจ่ายชาํระหน้ีสิน +  (เท่า) 0.09 0.11 0.65  

(Cash Basis)                        รายจ่ายลงทุน + ซ้ือสินทรัพย ์+ เงินปันผลจ่าย)      

อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผล / กาํไรสุทธิ (%) 136.70 80.25 8.43  

 

 

หมายเหตุ  (     ) ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง การพิจารณาเฉพาะรายได้จากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล  ไม่รวมรายได้จากการขายเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์แพทย์   

              ท้ังนี้ เนื่องจากรายได้จากการรักษาพยาบาลมีอัตราส่วนประมาณ 90% จากการขายเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ มีอัตราส่วนเพียง 10 %  แต่ระยะเวลาขาย, 

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

    1.  ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสำคัญ (Overview)  

         ในป� 2563  การดำเนินงานของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย  มีรายได้ 

จากการรักษาพยาบาลผู้ป่วย  ซ่ึงเป�นธุรกิจหลักของโรงพยาบาล  เพ่ิมข้ึน 94.46 %   เม่ือเปรียบเทียบกับป�ก่อน   

เนื่องจากวันท่ี 15 มกราคม 2563  บริษัทมีบริษัทย่อยเพ่ิมข้ึนอีก 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลวิภาราม   จึงทำให้มี

รายได้ในงบรวมเพ่ิมจำนวนข้ึนมาก  และป�นี้มีกำไรสุทธิลดลง  64.29 %  ท้ังนี้เพราะป� 2563 เกิดการแพร่กระจาย 

ของโรค COVID-19 ไปท่ัวโลก  ทำให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไปท่ัวโลก  ในธุรกิจโรงพยาบาลก็ได้รับผลกระทบ

เช่นกัน  รายได้จากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแต่ละแห่งลดลง  รายได้จากธุรกิจเสริม  คือ  ขายเวชภัณฑ์ 

และอุปกรณ์แพทย์ ก็ลดลงเช่นกัน   ป�นี้มีกำไรสุทธิลดลง 845.17 ล้านบาท  หรือลดลง 64.29 % เม่ือเปรียบเทียบ 

กับป�ก่อน 

 

 ภาวะเศรษฐกิจไทย ป� 2563  มีการหดตัวท่ีร้อยละ – 6.1  ขณะท่ีป� 2562  มีการขยายตัวร้อยละ 2.6  

ผลกระทบหลักของเศรษฐกิจเกิดจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท่ีแพร่ไปท่ัวโลก  ป�จจัยเรื่องวัคซีนเป�นตัว

แปรสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลก  ในป�นี้ภาคการท่องเท่ียวและธุรกิจอ่ืน ๆ ได้รับผลกระทบมาก 

โดยจำเป�นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องจากภาครัฐและสภาบันการเงิน ในป�นี้จะพบว่าผู้ประกอบการ

ขนาดกลางและเล็กเริ่มทยอยป�ดตัวลงมาก  สำหรับองค์กรขนาดใหญ่พยายามลดหรือบริหารต้นทุนมากข้ึน 

 

สำหรับอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนโดยรวมจะอยู่สภาพหดตัวเช่นกัน     การแข่งขันในอุตสาหกรรม 

โรงพยาบาลเอกชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยแข่งขันในด้านราคา และคุณภาพ  ทางโรงพยาบาลรามคำแหงได้

กำหนดนโยบายไว้ว่าให้บริการรักษาพยาบาลให้ดีท่ีสุด ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีมีอยู่ และกำหนดราคายุติธรรม ไม่

สูงเกินไป เนื่องจากลูกค้าของโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป�นคนระดับกลาง  ทางโรงพยาบาลเน้นให้บริการรักษาผู้ป่วย

ทุกโรค แต่ละโรคจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขานั้น ๆ ดูแล   

 

 ทางบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย  ประกอบธรุกิจหลักเพียงอย่างเดียว 

คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือว่าเป�นธุรกิจท่ีให้บริการด้านสุขภาพท่ีมีความสำคัญ  ต่อการดำรงชีวิต  เนื่องจาก

เป�นธุรกิจท่ีสามารถพัฒนาไปพร้อมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมท้ังช่วยให้บริการทางด้านการแพทย์แก่

ประชาชน  และมีธุรกิจเสริมคือ การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (M.I. Calibration) และขายเวชภัณฑ์   เครื่องมือ

แพทยบ์างชนิด  แต่ธุรกิจเสริมยังมีขนาดเล็กเพียง  9.31 %  ของรายได้รวม (งบรวม) 
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     2.   ผลการดำเนินงาน และ ความสามารถในการทำกำไร 

 ผลการดำเนินงานของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)   ในป� 2563   มีดังนี้ 

 1.  บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)   และ บริษัทย่อย  มีรายได้รวม 8,162.12 ล้านบาท   

เพ่ิมข้ึนจากป�ก่อน  69.17 % โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

               1.1  ป� 2563 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยเพ่ิมข้ึนอีก  1 แห่ง คือ   

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด  จึงทำให้รายได้ของบริษัทในงบการเงินรวมมีจำนวนเพ่ิมข้ึนมาก  รายได้ของ

บริษัทแยกเป�นรายได้จากโรงพยาบาล 

-  รามคำแหง จำนวน   4,344.00   ล้านบาท 

-  วิภาราม ,,   3,506.48        ,, 

-  ชัยภูมิ ราม ,,       77.56        ,, 

-  เมืองเลย ราม  ,,     212.48        ,, 

-  บริษัท อาร์พลัส แอสเซท จำกัด ,,       21.60        ,, 

                              รวม                      8,162.12        ,, 

  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ได้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป�นบริษัทย่อย ตั้งแต่ 15 มกราคม 

2563 

           รายละเอียดเปรยีบเทียบจำนวนคนไข้นอก  คนไข้ใน  รายได้คนไข้นอก  รายได้คนไข้ใน  รายได้รวมจาก

การรักษาพยาบาล ป� 2562 และ ป� 2563  

–  โรงพยาบาลรามคำแหง  

 % เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 2562 2563 

จำนวนคนไข้นอก      (ครั้ง) (11.43) 537,940 476,441 

จำนวนเตียงคนไข้      (เตียง) (18.09) 73,447 60,158 

รายได้คนไข้นอก       (บาท) (5.93) 1,522,911,721 1,432,529,291 

รายได้คนไข้ใน          (บาท) (7.64) 1,818,692,036 1,679,714,866 

รายได้รวม               (บาท) (6.86) 3,341,603,757 3,112,244,157 

  

รายได้คนไข้นอกลดลง 5.93% เนื่องจากจำนวนคนไข้นอกลดลง 11.43% และราคาสินค้าต่อ 1 คน สูงข้ึน 6.21 %   

รายได้คนไข้ในลดลง 7.64 %   เนื่องจากจำนวนการใช้เตียงคนไข้ลดลง 18.09 %  แต่ราคาสินค้าต่อ 1 เตียง  

เพ่ิมข้ึน 12.76 %  

-  โรงพยาบาลวิภาราม 

             โรงพยาบาลวิภาราม  มีรายได้จากกิจการรักษาพยาบาล 2 ประเภท คือ  

   1.  รายได้จากคนไข้ท่ัวไปท่ีเดินเข้ามารักษาในโรงพยาบาล ในป� 2563  มีจำนวน 2,059,071,452 บาท 

หรือคิดเป�น 56.31 % 

   2. รายได้จากประกันสังคมและบัตรทอง ในป� 2563 มีจำนวน 1,597571,771 บาท หรือคิดเป�น 

43.69 %  
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รายได้จากกิจการรักษาพยาบาลโดยรวมแล้ว ป� 2563  เพ่ิมข้ึนจากป� 2562  =  94.46 % 

               1.2  บริษัทมีรายได้จากการขายเครื่องมือแพทย์  เวชภัณฑ์  ในป� 2563  จำนวน 759.57 ล้านบาท  

ลดลงจากป�ก่อน จำนวน  56.06 ล้านบาท 

      1.3  รายได้เงินป�นผล ในป� 2563  มีรายได้เงินป�นผลลดลงจากป� 2562  จำนวน 43.59 ล้านบาท 

รายละเอียดมีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

   บริษัท ป� 2562 ป� 2563 

สหแพทย์เภสัช 0.86 2.15 

โรงพยาบาลเพชรรัตน์ (บริษัท บูรณะเวช จำกัด) 5.70 5.70 

โรงพยาบาลขอนแก่น ราม 2.62 2.62 

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด 0.01 0.01 

หลักทรัพย์ภัทร (PTSEC) 0.09 0.12 

หลักทรัพย์เผื่อขายในตลาด 263.35 218.44 

             รวม 272.63 229.04 

   

     1.4  บริษัทมีรายได้ค่าเช่าสถานท่ีและอ่ืน ๆ ในป� 2563  เพ่ิมข้ึนจากป�ก่อน จำนวน  6.24 ล้านบาท 

1. ค่าใช้จ่ายของบริษัท และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้  

          หน่วย : ล้านบาท 

        ป� 2562     ป� 2563 

ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 2,478.48 5,732.14 

ต้นทุนขายอุปกรณ์ และ เครื่องมือแพทย์  602.33 491.88 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 496.15 1,259.58 

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 248.04 - 

ต้นทุนทางการเงิน 46.17 211.00 

ต้นทุนทางการเงิน  (สุทธิ) 30.23 179.93 

สัดส่วนต้นทุนในการรักษาพยาบาล / รายได้จากการรักษาพยาบาล 68.24 81.16 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร / รายได้จากการรักษาพยาบาล 13.66 17.83 

จะเห็นว่าสัดส่วนของต้นทุนในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการบริหาร / รายได้ จากการรักษาพยาบาล  ใน

ป� 2563 สูงกว่าป� 2562   ประมาณ  17.09 %  ท้ังนี้เนื่องจากต้นทุนในการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการ

บริหารของโรงพยาบาลวิภาราม สูงกว่าโรงพยาบาลรามคำแหง  สัดส่วนของต้นทุนในการรักษาพยาบาลและ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เฉพาะโรงพยาบาลรามคำแหง และโรงพยาบาลวิภาราม เป�นดังนี้ 

 รามคำแหง วิภาราม 

สัดส่วนต้นทุนในการรักษาพยาบาล / รายได้จากการรักษาพยาบาล 71.82 88.38 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร / รายได้จากการรักษาพยาบาล 11.77 22.26 
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       3.  ป� 2563  บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจากป�ก่อน  427.08 ล้านบาท  

รายละเอียดมีดังนี้ 

           หน่วย : ล้านบาท 

   บริษัท ป� 2562 ป� 2563 

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด 122.15 14.54 

บริษัท รังสิภัณฑ์ จำกัด 0.01   0.01 

บริษัท สินแพทย์ จำกัด 102.31   3.05 

บริษัท ป�ยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท) 46.01 48.98 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 52.02 36.65 

บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จำกัด 18.27  8.94 

บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จำกัด 226.30 - 

บริษัท เลกาซ่ี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด (18.85) (31.05) 

บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด 6.74   9.21 

บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด (15.18) (35.11) 

บริษัท โรงพยาบาลเวชธานี จำกัด (มหาชน) 6.85     47.85 

บริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำกัด 0.11        0.18 

บริษัท รามนครา จำกัด -       (1.61) 

บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด           -        18.03 

             รวม 546.75       119.67 
  

       4.   ในป�นี้บริษัท และบริษัทย่อย มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา 

และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)  จำนวน 1,544.97 ล้านบาท  ลดลงจากป�ก่อน 203.28 ล้านบาท  คิดเป�น 11.63 % 

   จากท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 469.41 ล้านบาท ลดลงจากป�ก่อน 

จำนวน 845.17 ล้าน  คิดเป�นร้อยละ 64.29 

   ในป�  2563   โรงพยาบาลรามคำแหงจะมีผลประกอบการปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับป�ก่อน  และ 

โรงพยาบาลยังมีความสามารถในการทำกำไรปานกลาง  โดยพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงิน ดังนี้ 

 ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.20 0.54 0.40 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)   (ROE) 16.12 11.71 5.12 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.80 8.58 2.76 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.18 0.42 0.91 

อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (%) 0.38 0.33 0.36 

อัตรากำไรข้ันต้น (%) 30.83 30.84 20.43 

EBIT Margin (%)  43.86  28.51        9.97    

อัตรากำไรสุทธิ  31.37  26.19   7.60 
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  จะเห็นว่าอัตรากำไรข้ันต้น,  EBIT Margin,   อัตรากำไรสุทธิ  และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)   

ของบริษัท ในป� 2563  เท่ากับ  20.43,  9.97,  7.60  และ  5.12 (%)  ซ่ึงถือว่ามีความสามารถในการทำกำไรอยู่

ในเกณฑ์ปานกลาง  เม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน    

             3.    ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

                    (1)   ลักษณะการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลสว่นใหญ่จะเป�นขายเงินสด     สำหรับป� 2563 

โรงพยาบาลรามคำแหง  จะมีการขายเงินสด 71.73 %  ขายเครดิต 28.27 %   การขายให้เครดิต  28.27 %  นั้น

จะเป�นลูกหนี้ประเภทบริษัทขนาดกลางและใหญ่ท่ัวไปท่ีเป�นคู่สัญญากับทางโรงพยาบาล,     บริษัทประกันชีวิต,    

บริษัทประกันภัยและกรมแรงงาน   บริษัทเหล่านี้จะไม่ค่อยมีป�ญหาการชำระเงิน   ป�ญหามีอยู่บ้างเล็กน้อยตรงท่ี

เง่ือนไขของการส่งผู้ป่วยมารับการรักษาพยาบาลจะยกเว้นบางโรคหรือยกเว้นค่าใช้จ่ายบางอย่าง  แต่ทางผู้ป่วยไม่

ยอมสำรองจ่ายส่วนท่ียกเว้นขอให้ทางโรงพยาบาลเรียกเก็บกับทางบริษัทท้ังจำนวน  เครดิตท่ีทางโรงพยาบาล ให้

คือ 2 เดือน 

          การขายเงินสด 71.73 % นั้น ก็จะมีป�ญหาอยู่บ้างสำหรับกรณีท่ีผู้ป่วยเป�นผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วย

บางรายไม่มีเงินชำระเม่ือรับการรักษาพยาบาลหายดีแล้ว ใน 1 ป� ปกติจะมีอยู่ประมาณ 0.01-0.5 % ของยอดขาย  

ในป� 2563  มีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญ  4.57 ล้านบาท   คิดเป�น 0.15 %  ของยอดขาย  รายละเอียดของลูกหนี้

การค้าท่ีมีอายุมากกว่า 3 เดือนของโรงพยาบาลรามคำแหง มีดังนี้ 

 

อายุลูกหนี้ 
บาท 

             2563             2562 

มากกว่า  3  เดือน  ถึง    6  เดือน 36,050,047 29,206,270 

มากกว่า  6  เดือน  ถึง  12  เดือน 35,600,403 11,787,419 

มากกว่า 12 เดือน  ข้ึนไป 33,685,493 7,883,087 

                                               รวม 105,335,943 48,876,776 

ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 8,814,387 14,807595 

 

        ในป� 2563  บริษัทคิดว่าได้ตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน จำนวน 8.81 ล้าน  หรือ

คิดเป�น 8.37 %  ของลูกหนี้การค้าท่ีมีอายุมากกว่า  3  เดือนข้ึนไป 

        (2)   สินค้าคงเหลือและการเสื่อมสภาพหรือล้าสมัย 

                        ในป� 2563 บริษัทมีสินค้าคงเหลือท่ีล้าสมัยจากธุรกิจการขายเครื่องมือแพทย์ ซ่ึงเป�นธุรกิจ

เสริม  จำนวน 15,842,757 บาท  และบริษัทได้ปรับเป�นต้นทุนขายสำหรับป�นี้แล้ว  แต่ในธุรกิจการรักษาพยาบาล

ผู้ป่วย  ได้แก่  ยา   เวชภัณฑ์ ฯลฯ   ไม่มีสินค้าคงเหลือเสื่อมสภาพ  หรือล้าสมัย 

              ในป� 2563 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ (สุทธิ) สูงถึง 712,062,149 บาท  ส่วนใหญ่จะเป�นสินค้า

คงเหลือ ในแผนกขายอุปกรณ์แพทย์ และ เวชภัณฑ์  ซ่ึงเก็บไว้ขาย  มีจำนวนสูงถึง 629,716,800 บาท  และมีการ

หักค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า จำนวน 50,255,604 บาท  ส่วนสินค้าคงเหลือในธุรกิจรักษาพยาบาลผู้ป่วย มี

จำนวน 82,345,349 บาท  
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                 (3)   เงินลงทุน   ค่าความนิยม   และการด้อยค่า 

   - เงินลงทุนในบริษัทย่อย  ณ. 31 ธันวาคม 2563   มีราคาทุน  ดังนี้ 

                    ราคาทุน   วิธีส่วนได้เสีย 

1. บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด 435,490,000 120,315,550 

2. บริษัท อาร์ พลัส แอสเซท จำกัด 128,124,905 56,649,843 

3. บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด 282,241,000 239,753,332 

4. บริษัท โรงพยาบาลเวียงจันทน์ ราม อินเตอร์เนชั่นแนง จำกัด 70,000,000 66,864,763 

5. บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จำกัด 2,628,650,901 3,029,772,104 

 หัก  บัญชีด้อยค่าเงินลงทุนใน- บริษัทย่อยบริษัท ชัยภูมิ ราม จำกัด (237,253,000) - 

                                     - บริษัท อาร์พลัส แอสเซท จำกัด   (84,000,000)                   - 

  3,223,253,806 3,509,355,592 

    

    - เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ. 31 ธันวาคม 2563 มีราคาทุน- ส่วนท่ีรามคำแหงแหงถือ 3,485,370,093.00 บาท 

                                                                         - สว่นท่ีวิภารามถือ         1,076,968,914.00  บาท 

                                                                                               รวม     4,562,339,007.00 บาท                                                                                                     

                                                                      มีราคาคิดตามวิธีส่วนได้เสีย  6,991,439,781.00 บาท 

         รายละเอียดมีดังนี้ 

              ราคาทุน         วิธีส่วนได้เสีย 

1. บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด 47,617,004 838,172,159 

2. บริษัท รังสิภัณฑ์ จำกัด 3,000,000 920,752 

3.   บริษัท สินแพทย์ จำกัด 886,646,242 1,402,949,887 

4. บริษัท ป�ยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท) 199,939,110 177,259,012 

5. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 560,112,526 1,828,644,412 

6. บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จำกัด 107,000 92,441,495 

7. บริษัท เลกาซ่ีกอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด 686,800,000 618,708,494 

8. บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด 122,696,200 130,721,810 

9.   บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด 150,000,000 51,637,572 

10. บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) 285,154,691 890,470,519 

11. บริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำกัด 20,000,000 21,294,022 

12. บริษัท รามนครา จำกัด 737,186,400 735,572,325 

13 บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด  - 202,647,322 
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 หัก  ตัดบัญชีด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม   

       บริษัท รังสิภัณฑ์ จำกัด      (3,000,000)                         - 

       บริษัท เลกาซ่ี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด      (97,384,000) 

       บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด                    - (113.505,080) 

   6,991,439,781 3,485,370,093 

จะเห็นว่าบริษัทร่วมท่ีมีการด้อยค่า  ได้แก่ 

 1.  บริษัท รังสิภัณฑ์ จำกัด มีราคาทุน 3,000,000 บาท  ณ. 31 ธันวาคม 2563  มีราคาตามวิธีส่วนได้

เสียเพียง 920,752 บาท   แสดงว่ามีการด้อยค่าของสินทรัพย์  2,079,248 บาท 

 2.  บริษัท ป�ยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท)  มีราคาทุน 199,939,110 บาท   ณ. 31 ธันวาคม 2563 

มีราคาตามวิธีส่วนได้เสียเพียง 177,259,012 บาท  แสดงว่ามีการด้อยค่าของสินทรัพย์  22,680,098 บาท 

 3.  บริษัท เลกาซ่ีกอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด    มีราคาทุน 686,800,000 บาท   ณ. 31 ธันวาคม 2563 

มีราคา  618,708,494 บาท   แสดงว่ามีการด้อยค่าของสินทรัพย์  68,091,506 บาท  

 4.  บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด   มีราคาทุน 150,000,000 บาท  ณ. 31 ธันวาคม 2563  มีราคาตามวิธี

ส่วนได้เสียเพียง  51,637,572 บาท  แสดงว่ามีการด้อยค่าของสินทรัพย์  98,362428 บาท 

 5.  บริษัท รามนครา จำกัด  มีราคาทุน 737,186,400 บาท  ณ.  31 ธันวาคม 2563  มีราคาตามวิธีส่วน

ได้เสีย  735,572,325 บาท  แสดงว่ามีการด้อยค่าของสินทรัพย์  1,614,075 บาท 

          บริษัทร่วมอ่ืน ๆ นอกจาก บริษัท รังสิภัณฑ์ จำกัด,   บริษัท ป�ยะศิริ จำกัด,  บริษัท เลกาซ่ีกอล์ฟ 

(ประเทศไทย) จำกัด,  บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด และ บริษัท รามนครา จำกัด มีราคาตามวิธีส่วนได้เสียเพ่ิมข้ึน

จากราคาทุน  เม่ือพิจารณาโดยรวมจะเห็นว่าสินทรัพย์มีราคาสูงข้ึน 

                 (4)  ส่วนประกอบสำคัญของทรัพย์สินอ่ืนและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง 

                      สินทรัพย์อ่ืนนอกจากลกูหนี้,  สนิค้าคงเหลือ  และเงินลงทุนแล้ว ยังมี 

   - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  บริษัทพยายามบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  เพราะเงินสดเก็บไว้มากจะทำให้ได้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยรับน้อยลง  แต่ถ้าเก็บไว้

ไม่เพียงพอก็จะทำให้ธุรกิจสะดุดและติดขัดได้ ณ. 31 ธันวาคม 2563 บริษัทถือเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด

ไว้  616.02  ล้านบาท  ลดลงจากป�ก่อนอยู่  396.45 ล้านบาท 

   - สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ประกอบด้วยรายการ สต๊อกส่วนท่ีเป�นครุภัณฑ์และเบ็ดเตล็ด 18.97

ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 15.46 ล้านบาท, รายได้ค้างรับ 16.89 ล้านบาท, เงินวางประกัน 25.02 ล้านบาท

เงินมัดจำท่ีทางบริษัทจ่ายซ้ือของแผนก MI Cal 10.36 ล้านบาท, ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7.50 ล้านบาท  และอ่ืน ๆ  ซ่ึง

เป�นรายการท่ีเกิดข้ึนตามปกติ  ในการดำเนินธุรกิจ ณ. 31 ธันวาคม 2563  มีจำนวน 104.36 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึน

จากป�ก่อนอยู่  49.35 ล้านบาท 
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 - สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  ณ. 31 ธันวาคม 2563  มีจำนวน  8,134.54 ล้านบาท 

ประกอบด้วย 

1. เงินลงทุนในบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  จำนวน 3,722.28 ล้านบาท 

2. เงินลงทุนในบริษัท เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)           ,, 1,804.37 ,, 

3. เงินลงทุนในบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)             ,,   537.89 ,, 

4. เงินลงทุนในบริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อ่ืน ๆ                 ,, 1,956.59 ,, 

5. เงินลงทุนในบริษัทท่ัวไป                                             ,,   113.41 ,, 

   - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ประกอบด้วย  โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดจ่าย  ณ. 31 ธันวาคม 2563 

มีจำนวน 63.57 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึนจากป�ก่อน 47.99 ล้านบาท    

   - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  ประกอบด้วยรายการภาษีหัก ณ. ท่ีจ่าย จำนวน 106.81 ล้านบาท, 

เงินมัดจำท่ีทางบริษัทจะต้องจ่ายเม่ือตกลงซ้ือสินค้า จำนวน 44.14 ล้านบาท  และอ่ืน ๆ   ณ.  31 ธันวาคม 2563  

มีจำนวน  163.17 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึนจากป�ก่อน  68.38 ล้านบาท 

    บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  ในป� 2563 = 2.76 %  ลดลงจากป�ก่อน  เนื่องจากในป� 2563  

บริษัทมีการลงทุนสินทรัพย์จำนวนมาก  และยงัไม่ได้รับผลตอบแทนกลบัคืนมา 
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4.   สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 

      (1)   แหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินทุน  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

 -  แหล่งท่ีมาของเงินทุน ในป� 2563  มีดังนี้ 

1. เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน 894,637,730 บาท 

2. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 509,385,925 ,, 

3. รับชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 1,400,000 ,, 

4. รับชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 1,318,500,000 ,, 

5. รับชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 45,000,000 ,, 

6. รับคืนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์ 116,174,496 ,, 

7. เงินรับจากการขายตราสารทุน 305,529,149 ,, 

8. เงินรับจากการขายอุปกรณ์ 5,369,436 ,, 

9. เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุม 169,314,726 ,, 

10. รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้อง 927,000,000 ,, 

11. รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากาถาบันการเงิน 2,146,000,000 ,, 

12. เงินป�นผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน 208,645,950 ,, 

13. เงินป�นผลรับจากการลงทุนในบริษัทร่วม 229,623,759 ,, 

14. เงินป�นผลรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องและบริษัทอ่ืน 18,192,671 ,, 

15. ดอกเบี้ยรับ     32,623,784 ,, 

                                                            รวม 6,927,397,626 ,, 
 

              -  แหล่งใช้ไปของเงินทุนในป� 2563   มีดังนี้ 

1. ซ้ือตราสารทุน  1,411,657,395 บาท 

2. ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทร่วม 499,089,576 ,, 

3. ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 40,311,290 ,, 

4. ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 914,818,849 ,, 

5. ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7,581,471 ,, 

6. จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 1,276,500,000 ,, 

7. จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน  81,400,000 ,, 

8. จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้อง 756,000,000 ,, 

9. จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว 707,039,992 ,, 

10. จ่ายหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 5,027,563 ,, 

11. จ่ายคืนทุนให้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุม 384,375,016 ,, 

12. จ่ายค่าหุ้นจากบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำนาจควบคุม 64,602,949 ,, 

13. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ำประกันเพ่ิมข้ึน 18,492 ,, 
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14. จ่ายเงินป�นผล 964,965,600 ,, 

15. ดอกเบี้ยจ่าย   210,457,516 ,, 

                                                            รวม 7,323,845,709 ,, 

 สุทธิป� 2563  ใช้ไป     396,448,083 ,, 

 

              -  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน  โดยพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน    

                 ในป� 2563   บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สิน : ส่วนทุน   =   0.91 : 1 

                 จะเห็นบริษัทมีหนี้สิน 91 % ของส่วนทุน  ซ่ึงเป�นอัตราส่วนท่ีใกล้เคียงกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

ท่ัวไป โดยปกติธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะต้องลงทุนใน Fixed Asset สูง (ลงทุนในอาคารผู้ป่วย และซ้ืออุปกรณ์

แพทย์)  อัตราส่วนของหนี้สิน : ส่วนทุน  = 1:1  โดยประมาณ 

      (2)   รายจ่ายลงทุน   อธบิายวัตถุประสงค์และแหล่งเงินทุน      

     ในป� 2563  บริษัทมีรายจ่ายท่ีมีลักษณะเป�นการลงทุน  ดังนี้ 

   1.   ซ้ือท่ีดิน,  อาคาร,  อุปกรณ์แพทย์,  เครื่องใช้สำนักงาน และอ่ืน ๆ   จำนวน 827.67 ล้านบาท  

                  -  ท่ีดิน   บริษัทซ้ือท่ีดินเพ่ิมข้ึน 272.25 ล้านบาท 

                  -  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  มีการสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมข้ึน จำนวน 24.78 ล้านบาท 

                  -  อาคารระหว่างก่อสร้าง   มีการก่อสร้างอาคารและยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จำนวน 94.03 ล้านบาท 

                  -  เครื่องใช้ทางการแพทย์ มีการซ้ือเพ่ิม 308.27 ล้านบาท   และมีการจำหน่ายออกไป  จำนวน  

20.17 ล้านบาท  เนื่องจากป�จจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์เจริญรุดหน้าไปมากและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย  ทำให้

ทางโรงพยาบาลต้องลงทุนในส่วนนี้มาก เพ่ือทำให้โรงพยาบาลเป�นโรงพยาบาลชั้นหนึ่ง ท่ีมีเครื่องมือแพทย์ทันสมัย 

         - นอกจากนี้ยังมีการลงทุนเพ่ิมทางด้านเครื่องใช้สำนักงาน,  เครื่องเรือน,  ยานพาหนะ และอ่ืน ๆ 

ซ่ึงเป�นการลงทุนตามปกติของการดำเนินกิจการท่ีจะต้องมีการซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึนเพ่ือทดแทนของเก่าท่ีชำรุด หรือ 

ล้าสมัย 

       แหล่งเงินทุนท่ีใช้ :  เงินทุนจากการดำเนินงานของบริษัท 

            2. ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย,  บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน มีจำนวน 1,498.40 ล้านบาท  เป�น

การลงทุนระยะยาว เพ่ือหาผลตอบแทนกลับในรูปเงินป�นผล และเป�นการเพ่ิมพันธมิตรในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

ทำให้บริษัทสามารถร่วมบริหารงานและพ่ึงพากันได้  ทำให้บริษัทมีอำนาจต่อรองสูงข้ึน  ต้นทุนขายจะถูกลง 

       แหล่งเงินทุนท่ีใช ้:  เงินทุนจากการดำเนินงานของบริษัท และกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      (3)   ความเพียงพอของสภาพคล่อง 

   บริษัทมีสภาพคล่องดีในการดำเนินกิจการ  เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป�นธุรกิจท่ีส่วนใหญ่จะ 

ขายเป�นเงินสด  สำหรับโรงพยาบาลรามคำแหง ในป� 2563  มีการขายเป�นเงินสด 71.73 %  มีการขายเป�นเครดิต

เพียง 28.27 %   นอกจากนี้บริษัทยังมีผลประกอบการเป�นกำไรสุทธิ 7.60 %  ถ้าพิจารณาทางด้านอัตราส่วน 

สภาพคล่อง  (LIQUIDITY RATIO) มีดังนี้  

     อัตราส่วนสภาพคล่อง           =   0.40 

     อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว          =   0.22       (0.18) 

     อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด         =   0.13       (0.19) 

  ถ้าพิจารณาสภาพคล่องในรูปของสินทรัพย์หมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียน  จะเห็นว่าบริษัทมีสินทรัพย์ 

หมุนเวียนน้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน คือมีสินทรัพย์หมุนเวียน 40 %  ของหนี้สินหมุนเวียน  

อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = 8.47   (13.51) 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 43.09  (27.02) 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = 9.04  (45.59) 

ระยะเวลาขายเฉลี่ย = 40.38  (8.01) 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ = 15.26   (21.08) 

ระยะเวลาชำระหนี้ = 23.92   (17.31) 

Cash Cycle = 59.55   (17.72) 

           ถ้าพิจารณา ด้านขายและลูกหนี้การค้า  จะเห็นว่าระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 43.09 (27.02) วัน 

      ด้านต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือจะเห็นว่าระยะเวลาขายเฉลี่ยเท่ากับ       40.38 (8.01)   วัน 

      ด้านซ้ือและเจ้าหนี้การค้า          จะเห็นว่าระยะเวลาชำระหนี้เท่ากับ        23.92 (17.72) วัน 

  ดังนั้น Cash Cycle ของโรงพยาบาล       =     43.09 + 40.38 – 23.92   =  59.55 วัน 

           ถ้าพิจารณาเฉพาะธุรกิจรักษาพยาบาล      =     27.02 + 8.01 – 17.31    =  17.72 วันเท่านั้น 

      (4)   ความสามารถในการชำระหนี้และการปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมท่ีสำคัญ      ความสามารถในการหา 

แหล่งเงินทุนเพ่ิมเติม 

   ตั้งแต่อดีตจนถึงป�จจุบัน บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง มีความสามารถในการชำระหนี้ และปฏิบัติตาม

เง่ือนไขการกู้ยืมได้ครบถ้วน  จนทำให้บริษัทได้รับเครดิตท่ีดีจากสถาบันการเงิน  ประกอบกับทางโรงพยาบาลมี 

ท่ีดินจำนวนมากและยังมีสินทรัพย์ถาวรอ่ืน  ทำให้บริษัทมีความสามารถในการหาเงินทุนเพ่ิมเติมได้ง่าย   เนื่องจาก

บริษัทมีผลประกอบการดีและสินทรัพย์ถาวรท่ีม่ันคง 
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 ป� 2563 ป� 2562 

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย 6.77 25.11 

อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน 0.09 0.11 

          จะเห็นว่าอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย และความสามารถชำระภาระผูกพัน ในป� 2563 น้อยกว่า  

ป� 2562 เนื่องจากในป� 2563 บริษัทมีกำไรต่ำกว่าป� 2562 แต่บริษัทก็สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด  เนื่องจาก

บริษัทมีกำไรและเงินสดเพียงพอท่ีจะชำระหนี้ได้ 

5.   ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล   (ไม่มี) 

6.   ป�จจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต 

 1.  ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้บริหาร  ผู้บริหารของโรงพยาบาลในป�จจุบันเป�นผู้ท่ีมีทัศนวิสัยท่ีกว้างไกล 

ได้พยายามทำให้โรงพยาบาลมีคุณภาพโดยจัดหาแพทย์ท่ีดี  และซ้ือเครื่องมือทางการแพทย์ท่ีทันสมัยมาใช้ใน 

โรงพยาบาล  นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินไว้อย่างม่ันคง  จะเห็นได้จาก

การท่ีผู้บริหารสามารถทำให้โรงพยาบาลเป�นระดับแนวหน้าในระยะเวลา 32 ป�ท่ีผ่านมา สามารถนำมาพาบริษัท

ผ่านพ้นวิกฤตในป� 2540 มาได้ ดังนั้น ในอนาคต ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่ก็อาจจะทำให้มีป�จจัยเสี่ยงต่อ

ผลการดำเนินงานได้ 

     ธุรกิจโรงพยาบาล สิ่งท่ีสำคัญ คือ Image ของโรงพยาบาล ถ้าเราสามารถรักษาไว้ได้ ธุรกิจนี้ก็จะ

สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น 

 2.  นโยบายรัฐบาล  ในอนาคตถ้ารัฐบาลมีนโยบายให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนดีเทียบเท่า หรือ 

ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลเอกชน และมีการอำนวยความสะดวก จัดหาแพทย์และพยาบาลท่ีดีมาให้บริการและคิดค่า

รักษาพยาบาลต่ำกว่าโรงพยาบาลเอกชน  โรงพยาบาลเอกชนก็จะได้รับผลกระทบจากนโยบายนี ้

      ทางบริษัทได้พยายามปรับปรุงกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลา  โดยดูป�จจัยรอบข้างด้วย  ถ้าในอนาคตมีการ 

แข่งขันด้านราคา  ทางโรงพยาบาลก็จะต้องพยายามลดต้นทุนให้ต่ำลง  เพ่ือท่ีจะได้กำหนดราคาขายท่ีต่ำลงได้    

ทางโรงพยาบาลได้ยึดถือคุณภาพของการรักษาพยาบาลท่ีดีและราคายุติธรรมมาตลอด 32 ป� 

2. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคม ในป� 2563 บริษัทฯ 

มีบริษัทย่อยเพ่ิม 1 แห่ง คือ บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ซ่ึงมีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากโครงการ

ประกันสังคมคิดเป�นร้อยละ 17.17 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (งบการเงินรวม) การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์หรือ

อัตราค่าบริการทางการแพทย์จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตามการ

เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมอย่างใกล้ชิด ตลอดจนควบคุมต้นทุนการ

รักษาพยาบาล เพ่ือเป�นการลดความเสี่ยงและผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของสำนักงาน

ประกันสังคมดังกล่าว 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำป�ฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน   ไม่เป�นเท็จ  ไม่ทำให้ผู้อ่ืนสำคัญผิด  หรือไม่ขาดข้อมูล

ท่ีควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ  นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำป�   ได้แสดงข้อมูลอย่าง 

      ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท 

      และบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเป�ดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เป�ดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป�นสาระ 

สำคัญท้ังของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมท้ังควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

ระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว  และ 

บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ. วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564  ต่อผู้สอบ

บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว     ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ี 

สำคัญของระบบการควบคุมภายใน    รวมท้ังการกระทำท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทำ 

รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ในการนี้    เพ่ือเป�นหลักฐานว่าเอกสารท้ังหมดเป�นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความ 

ถูกต้องแล้ว  บริษัทได้มอบหมายให้  ทันตแพทย์ชำนาญ  ชนะภัย  ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ  เป�นผู้ลง

ลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย  

กำกับไว้   บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

    ช่ือ             ตำแหน่ง                                ลายมือช่ือ 

1.    นายแพทย์รัชช        สมบูรณสิน         ประธานกรรมการ                      ……………………….. 

           2     ทันตแพทย์ชำนาญ  ชนะภัย      กรรมการผู้จัดการ                      ……………………….. 

 3.    นายแพทย์วิรัตน์      ชืน่อ่ิม         ผู้อำนวยการ                         ……………………….. 

 4.    นายแพทย์เอ้ือชาติ   กาญจนพิทักษ์       กรรมการบริหาร                        ……………………….. 

 5.    นายแพทย์ศิริพงศ์    เหลืองวารินกุล      กรรมการบริหาร                      .....…………………… 

 6.    นายแพทย์สุธี         ลีละเศรษฐกุล        กรรมการบริหาร                         .………………………. 

 7.    ทันตแพทย์เจิมพล    ภูมิตระกูล            กรรมการบริหาร                        .………………………. 

          8.    นางสาวทัศน์วรรณ   ศิริวงศ์     กรรมการบริหาร                         .………………………. 

          9.    นางวรรณา           พฤกษ์มหาชัยกุล    ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน       ......…………………… 

 

                        ช่ือ                         ตำแหน่ง    ลายมือ 

 

ผู้รับมอบอำนาจ  ทันตแพทย์ชำนาญ  ชนะภัย              กรรมการผู้จัดการ         ………………………… 
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เอกสารแนบท่ี   1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอำนาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท 
   

นายแพทย์เอ้ือชาติ  กาญจนพิทักษ์ 
 

ตำแหน่ง   ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร 

อายุ   77   ป� 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.94  % 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

2510      แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (รุ่น 4) 

2514      วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี    

2521      วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย์ ประเทศเยอรมันนี     

2521      ปริญญาเอก Doctor of Medicine จาก University of Essen, Germany    
 

ประวัติการทำงาน  

 2515 – 2522     อาจารย์ภาควิชาโสต ศอ นาสกิ ลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี

 2524 – ป�จจุบัน     กรรมการบริษัทและกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท เอฟ แอนด์ เอส’79 จำกัด (โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก) 

 2531 – ป�จจุบัน     กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 

 2538 – 2542     ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย 

 2540 – ป�จจุบัน     กรรมการบรหิาร บริษัท สินแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลสินแพทย์) 

 2543 – ป�จจุบัน     รองประธานกรรมการมลูนิธิฯ คนท่ี 1 มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลมิพระเกียรต ิ

 2544 – ป�จจุบัน     ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการสาสธารณสุข วุฒิสภา 

 2546 – ป�จจุบัน     กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จำกัด 

 2547 – ป�จจุบัน     กรรมการบรหิาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 

 2548 – ป�จจุบัน     กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเจา้พระยา จำกัด (มหาชน) 

 2548 – ป�จจุบัน     กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท ป�ยะศริิ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท) 

 2549 – ป�จจุบัน     กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเสรรีกัษ์ จำกัด 

2550 – ป�จจุบัน     กรรมการและผูจ้ัดการมูลนิธิสถาบันโรคไต ภูมริาชนครินทร ์

2550 – ป�จจุบัน     กรรมการบรหิาร บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (รพ. ลานนา) 

2561 – ป�จจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด 

2561 – ป�จจุบัน     ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท บุรรีัมยร์วมแพทย์ จำกัด 

2562 – ป�จจุบัน     ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) 

2562 – ป�จจุบัน     ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลน่าน ราม จำกัด  

 

หมายเหต ุ:*  แต่งตั้งเป�นประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2564 
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                                       นายแพทย์วิรัตน์     ช่ืนอ่ิม 

 

ตำแหน่ง   กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ 

อายุ   84  ป� 

สัดส่วนการถือหุ้น - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -    แพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ( รุ่น  15 )  พ.ศ.  2508   

-    แพทย์ฝ�กหัด    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

-    วุฒิบัตร  Orthopedics   โรงพยาบาลรามาธิบดี 

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

 

ประวัติการทำงาน 

 2515 – 2524     อาจารย์แผนก  ภาค Orthopedics  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 2525 – 2530     แพทย์  Orthopedics  โรงพยาบาลสมิติเวช 

 2531 – ป�จจุบัน     กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการ  บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 

 2540 – ป�จจุบัน     กรรมการบริษัท และ ผู้อำนวยการ บริษัท  สินแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลสินแพทย์) 
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                                        ทันตแพทย์ชำนาญ  ชนะภัย 

 

ตำแหน่ง   กรรมการบรหิาร และกรรมการผู้จัดการ 

อายุ   77   ป� 

สัดส่วนการถือหุ้น 1.06  % 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -    2511     ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล  

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

 

ประวัติการทำงาน 

 2514 – 2530     ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลรามาธิบดี 

2524 – ป�จจุบัน กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท เอฟ แอนด์ เอส ’79 จำกัด 

(โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก )  

2531 – ป�จจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด 

(มหาชน) 

2540 – ป�จจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท สินแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลสิน

แพทย์) 

2546 – ป�จจุบัน     กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด  

2547 – ป�จจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 

2548 – ป�จจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท  ป�ยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท) 

2549 – ป�จจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท  โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด 

2551 – ป�จจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ธุรกิจการแพทย ์

จำกัด (มหาชน)    

2561 – ป�จจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด 

2562 – ป�จจุบัน กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลน่าน ราม จำกัด 
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                                        นายแพทย์สุธ ี ลลีะเศรษฐกุล 

 

ตำแหน่ง   กรรมการบริหาร 

อายุ   64   ป� 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.01  % 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -  2524    แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล   

-  2532    แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรม  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ประวัติการทำงาน  

 2525 – 2526     อาจารย์ภาควิชาเภสัชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ม. มหิดล 

 2526 – 2529     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   กรมการแพทย์   กระทรวงสาธารณสุข 

 2529 – 2532     แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม   คณะแพทยศาสตร์   โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 2532 – 2534     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   กรมการแพทย์   กระทรวงสาธารณสุข 

 2534 – ป�จจุบัน     อายรุแพทย์   โรงพยาบาลรามคำแหง 

2540 – ป�จจุบัน กรรมการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง 

จำกัด (มหาชน) 
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นายแพทย์ศิริพงศ์    เหลืองวารินกุล 

 

ตำแหน่ง   กรรมการบริหาร 

อายุ   61   ป� 

สัดส่วนการถือหุ้น 2.37 % 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

-   2526   จบแพทยศาสตร์บัณฑิต   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   พ.ศ.  2526      

-   2530   แพทยศาสตร์วุฒิบัตร  โสต นาสิก ลาริงซ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2530 

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

-   2546   Senior Executive Program, Sasin ( SEP 17, 2003 ) 

-   2549   Advanced Senior Executive Program (ASEP, Sasin), Kellogg School of    

              Management Western University (2006) 

 -   2553   Advanced Senior Executive Program (ASEP, Sasin), Kellogg School of   

                        Management Western University (2010) 

 

ประวัติการทำงาน 

 2530 - 2532         อาจารย์ภาควิชาโสต นาสกิ ลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      

 2533 - ป�จจุบัน     แพทย์ประจำแผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลรามคำแหง 

 2538 - ป�จจุบัน     กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด  

 (มหาชน) 

 2545 - ป�จจุบัน     รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 

 2546 - ป�จจุบัน     กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  

 2550 - ป�จจุบัน     กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา 

 2562 - ป�จจุบัน     กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด   

2562 - ป�จจุบัน      กรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

2563 – ป�จจุบัน     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                     ทันตแพทย์เจมิพล    ภูมิตระกูล 

 

ตำแหน่ง   กรรมการบรหิาร และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 

อายุ   60   ป� 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.16  % 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 

คุณวุฒิการศึกษา 

-   ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

     -   ประกาศนียบัตรชั้นสูง ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

     -   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

     -   นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

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

         Management Western University  

     -   ประกาศนียบัตรโครงการอบรผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

         แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการทำงาน  

      2537 - ป�จจุบัน      กรมการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด  

 (มหาชน) 

2551 – ป�จจุบัน     คณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร โรงพยาบาลสุขุมวิท 

 2555 - 2557      กรรมการรัฐวิสาหกิจ สาขาความเชี่ยวชาญการแพทย์และสาธารณสุข 

2560 - ป�จจุบัน      ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  

2561 - ป�จจุบัน     กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด 
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                                       นางสาวทัศน์วรรณ  ศิริวงศ์ 

 

ตำแหน่ง   กรรมการบรหิาร  

อายุ   46   ป� 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.83  % 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     บุตรี  นางอัญชนา  ศิริวงศ์ 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

2539 ปริญญาตรี Bachelor of Economics มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

2545  Master of Business Administration (MBA) INSEAD ประเทศฝรั่งเศส   

 

ประวัติการทำงาน 

 2539- 544 Export Executive บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด  ในเครือบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย 

 2546-2549  คณะทำงานท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

 2548-ป�จจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท Babebite Co.,Ltd.   

 2561-ป�จจุบัน กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 
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                                        นายแพทย์พิชญ  สมบูรณสิน 
 

 

ตำแหน่ง   กรรมการบริหาร 

อายุ     48   ป� 

สัดส่วนการถือหุ้น     2.78 % 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา  

 2539  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 2545  แพทย์ฝ�กหัดภาควิชาโรคผิวหนัง  รพ. รามาธิบดี  ม. มหดิล 

 2546  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิดวหนัง และศัลยกรรมเลเซอร์ รพ. รามคำแหง 

  

ประวัติการทำงาน  

2539–2542 แพทย์โรคผิวหนัง  โรงพยาบาลรัฐในพ้ืนท่ีชนบท  จ. เชียงใหม่ 

 2546–ป�จจุบัน แพทย์โรคผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์  โรงพยาบาลรามคำแหง  

 2553–2563 ท่ีปรึกษางานท่ัวไป (Consultants)  โรงพยาบาลรามคำแหง  

          2564–ป�จจุบัน   กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 

                               (ได้รับการแต่งตั้งเม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

นายประมล  อภิรัตน ์

 

ตำแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  

อายุ   54   ป� 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.12 % 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     -     

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -   ปริญญาตรี  ศิลปะศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น อิลินอย  สหรัฐอเมริกา 

 -   ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ประวัติการอบรม 

 -   ISO 9000  และ การจัดการคุณภาพ  JF Consultant Limited USA.    

 

ประวัติการทำงาน 

 2542 – ป�จจุบัน       เจ้าหน้าท่ีศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

 2543 – ป�จจุบัน       กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด  

 (มหาชน) 

 2543 – ป�จจุบัน       ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 
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นายยัง-แทก  ปาร์ก (Mr. Young-Taeg Park) 

 

ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท 

อายุ    62   ป� 

สัดส่วนการถือหุ้น  - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 

 

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 – ป�จจุบัน     Chairman and Managing Director, Affinity Equity Partners 

 2561 – ป�จจุบัน     Member of the Board of Director, Lock & Lock 

 2562 – ป�จจุบัน     Member of the Board of Directors, Hyundai Commercial 

 2562 - ป�จจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 

  

การดำรงตำแหน่งอ่ืนท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 

             -  ไม่มี 
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นายเบนนี่ ลิม (Mr. Benny Lim) 

 

ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท 

อายุ    49   ป� 

สัดส่วนการถือหุ้น  - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -  2547    Bachelor of Commerce, Monash University, Australia 

 

ประวัติการทำงาน  

 2543 – 2552     Vice President DBS Bank 

 2552 – 2554     Executive Director, UOB Bank 

 2554 – ป�จจุบัน     Managing Director, Affinity Equity Partners 

 2557 – ป�จจุบัน     Member of the Board of Directors, Leoung Hup International Bhd. 

2558 – ป�จจุบัน      Member of the Board of Directors, Island Hospital Sdn. Bhd. 

2562– ป�จจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  

 2563 - ป�จจุบัน Member of the Board of Directors, Affinity Equity Partners (S) Pte. Ltd.

  

การดำรงตำแหน่งอ่ืนท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

          - ไม่มี - 
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นายอีริค  มาร์แทนดัส 

 

ตำแหน่ง   กรรมการบริษัท 

อายุ   42  ป� 

สัดส่วนการถือหุ้น - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 2547 - 2549     Master of Business Administration, University of California, USA 

 2540 - 2543     Bachelor of Science, Operations Research, Cornell University, USA 
 

ประวัติการทำงาน  

2543 – 2547     Associate, Asset Management Division, J.P. Morgan (New York) 

2550 – 2553     Engagement Manager, McKinsey & Company  

2554 – 2556     Associate, Affinity Equity Partners (S) Pte Ltd 

2556 – ป�จจุบัน     Executive Director, PT Affinity Equity Partners Indonesia 

2561 – ป�จจุบัน     Member of the Board of Commissioners, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido  

    Muncul Tbk 

2563 – ป�จจุบัน     กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 

  
 

การดำรงตำแหน่งอ่ืนท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 

- ไม่ม ี- 

 

 

 

 
หมายเหต:ุ แต่งตั้งเป�นกรรมการแทน นายภูมิ วยากรณ์วิจิตร ท่ีลาออกไปเมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 
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นายพินิจ   หิรัญโชต ิ
 

ตำแหน่ง  กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ 

อายุ  73 ป� 

สัดส่วนการถือหุ้น     

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 2515 แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

 2519         วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออรโ์ธป�ดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

   2531        นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 

 2537 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 2551        บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 2554        บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

ประวัติการทำงาน  

2519 – 2532          หัวหน้ากลุ่มงานศลัยกรรมออรโ์ธป�ดิกส์ โรงพยาบาลนครปฐม 

2532 – 2539          รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนครปฐม  

2539 – 2545          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร 

2545 – 2552          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม 

2546 – 2561          คณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและบริการสาธารณสุข (พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติฯ  พ.ศ. 2545 ) 

2552 – ป�จจุบัน    ท่ีปรึกษากรรมาธิการสาธารณสุขของวุฒิสภา  

2552 – ป�จจุบัน    กรรมการกลางของแพทยสมาคม 

2544 – ป�จจุบัน    กรรมการแพทยสภา  

2558 – ป�จจุบัน    กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 

2562 – ป�จจุบัน    ประธานกรรมการอำนวยการ  โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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นายประมล  อภิรัตน ์

 

ตำแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  

อายุ   54   ป� 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.12 % 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     -     

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -   ปริญญาตรี  ศิลปะศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น อิลินอย  สหรัฐอเมริกา 

 -   ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ประวัติการอบรม 

 -   ISO 9000  และ การจัดการคุณภาพ  JF Consultant Limited USA.    

 

ประวัติการทำงาน 

 2542 – ป�จจุบัน        เจ้าหน้าท่ีศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

2543 – ป�จจุบัน        กรรมการบรษัิทและกรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด  

 (มหาชน) 

 2543 – ป�จจุบัน        ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 
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นายขจิต   หัพนานนท ์
 

ตำแหน่ง  กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

อายุ  83   ป� 

สัดส่วนการถือหุ้น    0.25% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

2503     ปริญญาตรี  บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอลสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                       

2505    ปริญญาโท  บริหารธุรกิจการจัดการ มหาวิทยาลัยบอลสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา  
  

ประวัติการทำงาน  

 2508 – 2514  ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริษัท ไทยออยส์  จำกัด  

            2510 – 2517  อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

            2515 – 2518  ผู้จัดการอาวุโสบริษัท ไทยออยส์  จำกัด     

            2518 – 2519  ผู้ว่าการไลออนสส์ากล ประเทศไทย 

            2522 – ป�จจุบัน  ผู้อำนวยการ บริษัท เค.เจ. จำกัด 

            2525 – 2527  กรรมการอำนวยการไลออนส์สากลคนแรกของประเทศไทย 

            2535 – ป�จจุบัน  กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 

            2544 -  2547  ท่ีปรึกษาผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร 

            2550 – ป�จจุบัน  กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 

            2552 – ป�จจุบัน  กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 
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น.ส. กิตติญารตัน์   จิโรจดำรงค์ชัย 
 

ตำแหน่ง  กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

อายุ  67   ป� 

สัดส่วนการถือหุ้น    - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 2515 – 2519    ประกาศนียบัตรช้ันสูง (การบัญชี) วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน 

2537 – 2539    ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์บัณฑติ  มหาวิทยาลัยราชฎัชพระนคร (สาขาทรัพยากรมนุษย์) 

2539   Mini MBA มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
                                                                                          

 

ประวัติการทำงาน  

 2522 – 2559      รองผู้อำนวยการกองระบบงานธุรกิจฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 2550 - ป�จจุบัน  กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 

              2552 - ป�จจุบัน  กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)                                                       

  
  



 

 

 

148 

นายดิศพงศ์  ใจภักดีมั่น 

 

ตำแหน่ง   กรรมการอิสระ 

อายุ   44   ป� 

สัดส่วนการถือหุ้น  - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

      -  2539    ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

 

ประวัติการทำงาน  

      2539–2542 Analyst บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริลลินช์ ภัทร จำกัด 

      2546–2550 Associate Director บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปป�ตอล (ประเทศไทย) จำกัด 

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

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

 2555–2557    ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

 2557–2561     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 

 2561–ป�จจุบัน  Executive Advisor บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 

 2563-ป�จจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี แคปป�ตอล แอดไวซอรี จำกัด 

 

การดำรงตำแหน่งอ่ืนท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

- ไม่มี - 

  

การให้บริการทางวิชาชีพแก่  บริษัทฯ  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ในช่วง 2 ป�ท่ีผ่านมา 

          เป�นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ท่ีปรึกษาทางการเงิน)   
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นางอัญชนา    ศิริวงศ์  

 

ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 

อายุ   73 ป� 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.95  % 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    -    มารดา  น.ส. ทัศน์วรรณ  ศิริวงศ์ 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -    อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์   มหาวิทยาลัยมหิดล   

 

ประวัติการทำงาน 

 2531 – ป�จจุบัน  โรงพยาบาลรามคำแหง ( โรงพยาบาลเอกชน)        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  นางวรรณา    พฤกษ์มหาชัยกุล 

 

ตำแหน่ง   ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  

อายุ   63 ป� 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.01  % 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -    ปริญญาตรี    เอกการบัญชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 -    ปริญญาโท    MBA  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ประวัติการทำงาน 

 2531 – ป�จจุบัน  โรงพยาบาลรามคำแหง ( โรงพยาบาลเอกชน)        
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นางวรัดดา   ตันทนะเทวนิทร์ 

 

 

ตำแหน่ง        เลขานุการบริษัท 

อายุ    58  ป� 

สัดส่วนการถือหุ้น  - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

   2524 – 2529      ปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์  เอกวิชาภาษาอังกฤษ /โทการสื่อสารมวลชน 

         มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

ประวัติการทำงาน  

   2536 – ป�จจุบัน เจ้าหน้าท่ีแผนกธุรการ  บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง  จำกัด (มหาชน) 

   2551 – ป�จจุบัน เลขานุการบริษัท   บริษัท  โรงพยาบาลรามคำแหง   จำกัด ( มหาชน )   
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                                                                          เอกสารแนบ  1 

 

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

 

รายชื่อ บริษัท 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ทพ. ชำนาญ     ชนะภัย 
/, 

 // 

/ /, 

// 

/, 

// 

/, 

// 

/ /, 

// 

 /, 

// 

/ /  /   /  /  /, 

// 

/, 

// 

     /, 

// 

/, 

// 

นพ. รัชช           สมบูรณสิน 
X, 

 // 

/, 

// 

  /, 

// 

/ /, 

// 

/  / /       / X,   

// 

//         

นพ. วิรัตน์ ช่ืนอ่ิม 
/, 

 // 

    / /, 

// 

 /, 

// 

                   

นพ. ศิริพงศ์ 
เหลืองวาริ

นกุล 

/, 

 // 

       /, 

// 

  // /                

ทพ. เจิมพล ภูมิตระกุล 
/, 

 // 

           /                

นพ. สุธี ลีละเศรษฐกุล 
/, 

 // 

              /             

นพ. เอ้ือชาติ กาญจนพิทักษ์ 
/, 

 // 

/, 

// 

X, 

// 

 /, 

// 

/ /, 

// 

/ /, 

// 

/, 

// 

/, 

// 

 /, 

// 

/ /  X, 

// 

/, 

// 

/, 

// 

X, 

// 

/, 

// 

/, 

// 

/ /, 

// 

/, 

// 

/, 

// 

/, 

// 

 

น.ส.ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ 
/, 

// 
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เอกสารแนบ  1 

 

หมายเหตุ /   =   กรรมการ       x   =   ประธานกรรมการ        //   =   กรรมการบริหาร 

 

  บริษัทย่อย   1   =  บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด 

                                     2   =  บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด 

                                     3   =  บริษัท อาร์ พลัส แอสเซท จำกัด 

            4   =  บริษัท โรงพยาบาลเวียงจันทน์-ราม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

                                     5   =  บริษัท พัฒนาการเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลวิภาราม) 

 บริษัทร่วม 1  =  บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จำกัด 

 2  =  บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จำกัด 

 3  =  บริษัท รังสิภัณฑ์ จำกัด 

 4  =  บริษัท โรงพยาบาลสนิแพทย์ จำกัด 

 5  =  บริษัท ป�ยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท) 

 6  =  บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 

 7  =  บริษัท รามนครา จำกัด 

 8  =  บริษัท เลกาซ่ี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด 

 9  =  บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จำกัด  (โรงพยาบาลเอกชนบรุีรัมย)์ 

                                   10  =  บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด 

                                   11  =  บริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำกัด  

                                   12  =  บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) 

 บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

 1  =  บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด 

 2  =  บริษัท ภูมิป�ญญา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

 3  =  บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด 

        4  =  บริษัท โรงพยาบาลธัญญเวช จำกัด 

        5  =  บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม (อมตะนคร) จำกัด 

        6  =  บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 

                                    7  =  บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด 

        8  =  บริษัท ส่งสัมพันธ์ จำกัด (โรงพยาบาลแพทย์ป�ญญา) 

                                    9  =  บริษัท โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด จำกัด  

                                  10  =  บริษัท วิภารามชัยปราการ จำกัด 

                                  11  =  บริษัท มเหสักข์ จำกัด 
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เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)  มีบริษัทย่อย 3 แห่ง  คือ 

  

 1.   บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด     ตั้งอยู่เลขท่ี  290/42   หมู่ 6   ต. ในเมือง    อ. เมือง   

        จ. ชัยภูมิ 36000 

       กรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จำกัด   มี 7 คน  คือ 

1. นายอิทธิศักดิ์ เอกศักดิ์ ประธานกรรมการ 

2. นายแพทย์เอ้ือชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการ 

3.  นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน กรรมการ 

4.   ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการ 

5. นายแพทย์ศุภชัย โชติบุตร กรรมการ 

6. นายแพทย์พรชัย อรพินท์ กรรมการ 

7. นายบุญจง ชูชัยแสงรัตน์ กรรมการ 

  

 2.  บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด    ตั้งอยู่ท่ี 546 หมู่ 1  ถนนมะลิวัลย์  ต. นาอาน  อ. เมือง  

จ. เลย  42000 

       กรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด   มี  7  คน  คือ 

1. นายเอ้ือชาติ กาญจนพิทักษ์ ประธานกรรมการ 

2. นายพรชัย อรพินท์ กรรมการ 

3.  นายชำนาญ ชนะภัย กรรมการ 

4.   นายวรพันธ์ อุณจักร กรรมการ 

5. นายบุญชัย จิตตนาสวัสดิ ์ กรรมการ 

6. นายแพทย์ศุภชัย โชติบุตร กรรมการ 

7. นายบุญจง ชูชัยแสงรัตน์ กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

154 



 
 

 

155 

3.  บริษัท อาร์ พลัส แอสเซท จำกัด  สำนักงานตั้งอยู่เลขท่ี 9/99 หมู่ 11 แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพฯ 

     กรรมการของบริษัท อาร์ พลัส แอสเซท จำกัด  มี 3 คน  คือ 

1. นายสิทธ ิ ภานุพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ 

2. นางพนิดา ภานุพัฒนพงศ์ กรรมการ 

3.  ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการ   

4. บริษัท โรงพยาบาลเวียงจันทน์-ราม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Vientiane RAM International 

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

Capital,  Lao PDR. 

       The Board of Directors 

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

2. Ms. Vilaykham Siphandone รองประธานกรรมการ 

3. Mr. Anant Tangtongwechakit กรรมการ 

4. Mr. Sarit Tangtongwechakit กรรมการ 

5. Ms. Vachara Rattayapichart กรรมการ 

5.  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขท่ี 2677 ถนนพัฒนาการ  แขวงพัฒนาการ 

เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250 

       กรรมการของบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด  มี 9 คน คือ  

1. พลตรีสุริยะ ผลากรกุล ประธานกรรมการ 

2. นพ. รัชช สมบูรณสิน รองประธานกรรมการ 

3. นพ. เอ้ือชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการ 

4. นพ. ชยัสิทธิ ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ 

5. นพ. สวัสดิ ์ เถกิงเดช กรรมการ 

6. คุณสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ กรรมการ 

7. ทพ. ชำนาญ ชนะภัย กรรมการ 

8. ทพ. เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการ 

9. นพ. ไพบูลย์ เอกแสงศรี กรรมการ 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                             เอกสารแนบ 3 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ (compliance) 

  

1.   กรณีเป�นพนักงานบริษัท 

       บริษัทได้แต่งตั้ง นายม่ิงภิมุขข์   ลิ้มจรูญศักดิ์   ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน โดย

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินผลการปฏิบัตงิานของ นายม่ิงภิมุขข์ ลิ้มจรูญศักดิ์ 

แล้วเห็นว่าเป�นผู้มีคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

        นายม่ิงภิมุขข์  ลิ้มจรูญศักดิ์  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิชาเอกด้านการบัญชี  มีประสบการณ์ 

ในงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป�นระยะเวลาประมาณ 22 ป� และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน  เช่น  การควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ,    การบริหาร 

ความเสี่ยง,  การควบคุมภายในเก่ียวกับรายงานทางการเงิน   และได้รับประกาศ-นียบัตรในการเข้าอบรมหลักสูตร    

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ยังได้รับ

ประกาศนียบัตรในการเข้ารับการอบรมหลักสูตร ISO:2008  Internal Quality Audit  เป�นต้น  
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เอกสารแนบ 4 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 

 

 

 

อ่ืน ๆ  

 

- ไม่มี - 
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