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วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวม 

ด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย 

และได้รับความไว้วางใจมากที่สุด

พันธกิจ

นำาเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค่า  

ในการให้บริการ การป้องกัน รักษา และดูแลสุขภาพ  

ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และเครื่องมือที่ทันสมัย

ค่านิยมองค์กร

“ACC ได้แก่ Accountability - มากกว่าความรับผิดชอบ,  

Collaborative Creativity - ร่วมใจสร้างสรรค์ และ Customer 

Centric with Professionalism - ยึดโยงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

ด้วยความเป็นมืออาชีพ”
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735.4

202.1

รายไดจากกิจการโรงพยาบาล ป 2563 รายไดรวม (ลานบาท)

กลุมผูรับบร�การทั�วไป
กลุมผูรับบร�การ

แบบคูสัญญาองคกร

จำนวนเตียงจดทะเบียน

การใหบร�การผูปวยนอก (OPD) ป 2563

การใหบร�การผูปวยใน (IPD) ป 2563

ลานบาท

ครั�ง

จำนวนการเขารับบร�การของผูปวยนอก

  

 

 

กำไรสุทธิ (ลานบาท)

สินทรัพยรวม (ลานบาท)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 256302



หมายเหตุ : (1) อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับ ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ/ รายได้รวม + รายได้ทางการเงิน (ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน)
 (2) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
 (3) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
 (4) อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ หน้ีสิน/ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

งบกำาไรขาดทุน      

รายได้รวม (ล้านบาท) 2,727.2 2,876.3 2,632.9  

ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท) 2,517.8 2,542.1 2,408.1  

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท) 215.7 347.6 230.3  

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 157.2 284.5 202.1  

งบแสดงฐานะการเงิน      

รวมสินทรัพย์  (ล้านบาท) 4,424.4 4,716.6 4,797.0  

รวมหนี้สิน (ล้านบาท) 551.0 677.6 681.8  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 3,873.3 4,039.0 4,115.2  

หุ้น      

จำานวนหุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้ว (ล้านหุ้น) 786.30 786.30 786.30  

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) 1.00 1.00 1.00  

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.25 0.36 0.26  

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.14 0.14 0.11  

อัตราส่วนทางการเงิน      

อัตรากำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (1) (ร้อยละ) 5.8 9.8 7.7  

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (2) (ร้อยละ) 4.3 6.2 4.2  

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (3) (ร้อยละ) 5.3 7.2 5.0  

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (4) (เท่า) 0.1  0.2 0.2 

2561 - 2563  2561 2562 2563
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สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำานวยการ

รายงานประจ�าปี 256304



 จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในป ี
2563 ท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในหลายด้าน
ทั่วโลก ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเท่ียว การใช้
ชีวิต รวมถึงการรักษาพยาบาล ซึ่งได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน  
เช่น ผูป่้วยต่างชาตไิม่สามารถเข้ามารบัการรกัษาในประเทศไทย 
ได้เหมือนก่อน ท�าให้ธุรกิจด้านสุขภาพต้องมีการปรับตัว 
อย่างหนกั เพ่ือชดเชยผลกระทบดงักล่าว และยังต้องควบคุม 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเข้มงวด โดยไม่ลดคุณภาพของ 
การให้บริการ

 โรงพยาบาลพระรามเก้าได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์
ทันที หลังจากติดตามและประเมินสถานการณ์ตั้งแต่เริ่ม 
มีการระบาดในประเทศจีน และเริ่มระบาดในประเทศไทย 
ในช่วงต้นปี 2563 โดยได้จัดเตรียมสถานที่แยกเฉพาะ 
ส�าหรับการตรวจผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เพ่ือไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วย
ทั่วไป และวางแผนในการปรับสถานท่ีผู้ป่วยใน เป็นห้อง
ความดันลบ (Negative pressure) เพ่ือรองรับการระบาด
ในวงกว้าง รวมทั้งพัฒนาระบบ Telemedicine รองรับผู้ป่วย
ที่ต้องการรับยาแต่ยังไม่สะดวกเดินทางมาท่ีโรงพยาบาล 
และรณรงค์การเป็น COVID SAFE Hospital ในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่าง
เคร่งครัด ท�าให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยมีความมั่นใจในการ
มาใช้บริการหลังสถานการณ์เร่ิมดีข้ึน

 นอกจากน้ีในช ่วงเดือนกรกฎาคมท่ีผ ่านมา ทาง 
โ ร ง พ ย า บ า ล ไ ด ้ เ ริ่ ม เ ป ิ ด ใ ห ้ บ ริ ก า ร ใ น ส ่ ว น อ า ค า ร 
ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า (อาคาร B) ซึ่งเป็นอาคารที่มี
ความทันสมัย สะดวกสบาย ปลอดภัย เพ่ือรองรับบริการ 
กลุ ่มลูกค ้าใหม ่ ท่ีมีความต ้องการดูแลสุขภาพแม้ ยัง 
ไม่เจ็บป่วย สามารถรองรับผู้มารับบริการได้เพ่ิมขึ้นจาก
อาคารเดิม และวางแผนในการปรับปรุงสถานที่ในอาคาร A  
เพ่ือให้รองรบักลุม่ผูป่้วยโรคยาก ซบัซ้อน ซึง่เป็นกลุม่ผูป่้วยหลกั 
ของโรงพยาบาลให้ได้รับบริการหลากหลายขึ้น

 และจากการปรบัตวั ปรบัแผนยุทธศาสตร์ดงักล่าว ก็ส่งผล 
ให้โรงพยาบาลได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส 
COVID-19 ในวงจ�ากัด โดยมีผลการด�าเนินงานในปี 2563 
ที่ผ่านมาอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ โรงพยาบาลมีรายได้รวม
เท่ากับ 2,632.9 ล้านบาท รายได้จากการประกอบกิจการ
โรงพยาบาล 2,601.2 ล้านบาท มีก�าไรส�าหรับปี 202.1 
ล้านบาท และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรัพย์รวม
เท่ากับ 4,797.0 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 681.8 ล้านบาท 
และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,115.2 ล้านบาท

 ส�าหรับทิศทางในปีหน้าน้ี บริษัทฯ ยังคงมุ ่งมั่นท่ีจะ
ด�าเนินงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้ พร้อมกับการเติบโตของ
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือยกระดับการบริการให้มีคุณภาพ 
และมปีระสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยมุง่หวังทีจ่ะเป็น 
โรงพยาบาลเอกชนชัน้น�าทีเ่ตบิโตอย่างย่ังยืนในอนาคตต่อไป

สำ�หรับทิศท�งในปีหน้�นี้ บริษัทฯ  

ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินง�นต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้  

พร้อมกับก�รเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับก�รบริก�ร 

ให้มีคุณภ�พ และมีประสิทธิภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กล

(นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์)
ประธานกรรมการ

(นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ)
กรรมการผู้อำานวยการ
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19  
(โควิด-19) ในรอบปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อ
เศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทย โดย บริษัท โรงพยาบาล 
พระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ปรับแผนยุทธศาสตร์
เพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลงจากสถานการณ์ดงักล่าว และวิเคราะห์
ผลกระทบที่จะตามมาในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  
สิง่แวดล้อม โดยเฉพาะการดแูลสขุภาพ และเทคโนโลยดีจิทัิลต่างๆ 
ที่ก�าลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงซึ่งแตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมาก  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จนน�าไปสู่แผนยุทธศาสตร์ใหม่  
โดยใช้แนวทาง “PRARAM9 Advanced-Better-Virtual” หรือ 
“PRARAM9 A-B-V” คือ “การเป็นโรงพยาบาลท่ีรักษากลุ่มโรค
ซับซ้อน พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของคนรุ่นใหม่ด้วยเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย” ซึ่งค�าว่า Advanced คือ การดูแลกลุ่มโรคยากซับซ้อน 
ท่ีเป็นความสามารถหลักของโรงพยาบาลอยู่แล้ว โดยจะยก
ระดับให้สูงข้ึนไปอีกท้ังในด้านผลการรักษาที่ดี รวมไปถึงการ
บริการที่สะดวกสบายด้วยทีมแพทย์และบุคลากร รวมท้ัง
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ Better คือ การดูแลสุขภาพในผู้ท่ีมี
สุขภาพดีอยู่แล้วด้วยศาสตร์การดูแลสุขภาพสมัยใหม่ รวมไปถึง 
การดูแลสุขภาพจิตซึ่งเป็นต้นเหตุของสุขภาพกายต่างๆ โดย 
เป็นแนวโน้มใหม่ในการดูแลสุขภาพที่ปัจจุบันมีความต้องการ
มากขึ้น ส่วน Virtual คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย
รองรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการดูแลสุขภาพแม้ไม่ได้เข้ามาที ่
โรงพยาบาล แผนยุทธศาสตร์ใหม่นีจ้ะเป็นทศิทางในการเจรญิเตบิโต 
ของโรงพยาบาลพระรามเก้าเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นโรงพยาบาล
เอกชนชั้นน�า

 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้จัดงานฉลองครบรอบ  
28 ปี และฉลองอาคารใหม่ “ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า”  
ท่ีมีสถาบัน Fix & Fit ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมการดูแลสุขภาพเชิงรุก
รองรับ New Normal ซึ่งหมายถึง ให้การรักษา และเสริมสร้าง
ร่างกายให้แขง็แรงจากแพทย์ผูม้ากประสบการณ์ โดยเปิดให้บรกิาร 
2 รูปแบบ ได้แก่ The Fix คือ การรักษา และ The Fit คือ การ

เสริมสร้างให้แข็งแรง มุ่งเน้นให้ความรู้และดูแลสุขภาพเก่ียวกับ 
ปัญหาปวดเรื้อรังที่พบบ่อยในแต่ละช่วงอายุ โดยมี 5 คลินิก
หลักส�าหรับแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ อันเกิดจากไลฟ์สไตล์และ
พฤติกรรมของคนเมืองยุคใหม่ ได้แก่ คลินิกรักษากลุ่มอาการ 
ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome Clinic) คลินิกรักษา 
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและฟื้นฟูสมรรถภาพ (Sport Injury 
Clinic) คลินิกรักษาอาการปวดข้อและกระดูกสันหลังเสื่อม 
(Joint and Spine Clinic) คลินิกจัดโครงสร้างร่างกาย (Body 
Adjustment Clinic) และคลินิกรักษาอาการปวดในผู้ที่เคยป่วย
เป็นมะเร็ง (Living Well Clinic) 

 ในปี 2563 บริษัทมีการประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็น 
ผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จ�านวน 1 ครั้ง  
เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความเห็นอย่างอิสระ โดย 
ท่ีประชุมได้อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและได้เสนอแนะ 
แนวทางในการด�าเนินธุรกิจยุค New Normal เพ่ือการเติบโต 
อย่างย่ังยืน รวมท้ังความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากร และบริษัทจัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง 
โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 2 ครั้ง  
เน่ืองจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  
ที่ต ้องระมัดระวังเป็นพิเศษตามมาตรการของรัฐบาล ซึ่งใน 
ขณะน้ันบริษัทได้จัดการประชุมอย่างถูกต้องและสอดคล้อง 
กับท่ีกฎหมายก�าหนดไว้  ในปีท่ีผ่านมาบรษิทัมกีารด�าเนินงานต่างๆ  
ท่ีส�าคัญ เช่น ก�าหนดและทบทวนแผนการด�าเนินธุรกิจตาม 

รายงานคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจ�าปี 256306



แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาคุณภาพ และงบประมาณประจ�าปี 
ของบริษัท การก�าหนด KPI การติดตามผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการชดุย่อยและฝ่ายบรหิารจดัการเป็นประจ�าทุกไตรมาส 
ทบทวนความเสีย่งของบรษิทั ก�าหนดแนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
ของบริษัทใน 3 ปีข้างหน้า การจัดให้มีระบบควบคุมภายใน  
ตรวจสอบภายใน ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ การแต่งต้ัง 
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่าง
ย่ังยืน และจัดให้มีกฎบัตรเพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ทบทวน
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และกฎบัตรของคณะกรรมการ
ชดุย่อย และก�าหนดการประชมุคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ประจ�า 
ปี 2564 ล่วงหน้า

 นอกจากการแสวงหารายได้และสร้างผลก�าไรแล้ว บรษิทัยังให้ 
ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พนักงาน ผู้รับบริการ  
ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม และ 
ไม่ด�าเนินการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดมลพิษ ท�าลายสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ยึดมั่นในความโปร่งใส มีคุณธรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจากการรณรงค์และการร่วมมือ
กันอย่างเข้มแข็ง จึงส่งผลให้บริษัทได้รับผลคะแนนการประเมิน

คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ด้วยคะแนน 
100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีท่ีสองภายหลังจากการเข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้คะแนน
ผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบรษิทัจดทะเบยีนไทยจากสถาบนั
กรรมการบริษัทไทยระดับ “ดีเลิศ” โดยได้เป็น Top Quartile  
ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 - 9,999 
ล้านบาท ต่อเน่ืองเป็นปีที่สอง จากจ�านวนบริษัทจดทะเบียน 
ที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 692 บริษัท เช่นเดียวกัน

 คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ  
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ท่ีสนับสนุนการด�าเนินงาน และให้ความเชือ่มัน่ 
ไว้วางใจในการให้บริการของบริษัทเสมอมา รวมท้ังขอขอบคุณ
บุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ท่ีมุ่งมั่น
และทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลังใจ ในการท�างานอย่างเต็มท่ีในช่วง
เวลาภายใต้สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น สุดท้ายน้ีคณะกรรมการบริษัท
จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ผลการด�าเนินงานของบริษัทเป็น 
ท่ีน่าพอใจ โดยยึดมั่นในจริยธรรม ให้ความส�าคัญกับสังคม และ
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมิให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เพ่ือความย่ังยืนสืบไป

(นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์) 
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) 
16 กุมภาพันธ์ 2564

07บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 ในปี 2563 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) 
ได้มีการประชุม คณะกรรมการบริหาร จ�านวน 12 ครั้ง รวมทั้ง
ได้บริหารจัดการในเรื่องส�าคัญต่างๆ ดังน้ี

 1. ด้านการก่อสร้างอาคารต่างๆ เพ่ือการขยายกิจการ  
ได้ด�าเนินการตามแผนที่วางไว้เป็นท่ีเรียบร้อย ได้แก่ การก่อสร้าง 
อาคาร B (ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า) ซึ่งเป็นอาคารความสูง 
16 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 2 ชั้น บนพ้ืนที่ 2 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา 
ส�าหรับให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน, อาคาร C อาคาร
ส�านักงาน (Home Office) ความสูง 6 ช้ัน และอาคาร D หอพัก
พยาบาล ความสูง 8 ชั้น ส�าหรับเป็นท่ีพักของพยาบาลเพ่ือ
รองรับการขยายตัวในอนาคต โดยทั้ง 3 อาคารได้เปิดใช้งาน
เป็นที่เรียบร้อย

 2. ด้านยุทธศาสตร์สร้างการเตบิโตทางธุรกิจ : จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท�าให้โรงพยาบาลมีการ
ปรับแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตในวิถีชีวิตใหม่ 
(New normal) โดยใช้ยุทธศาสตร์ A-B-V ซึ่งย่อมาจากค�าว่า 
Advanced-Better-Virtual คอืการพัฒนาศนูย์การแพทย์หลกัให้มี
มาตรฐานทางการแพทย์ที่ดี (Advanced) พัฒนาศูนย์การแพทย์ 
รองรับการเติบโตของลูกค้ากลุ ่มใหม่ที่ต ้องการดูแลสุขภาพ  
แม้ยังไม่ป่วยหนกั (Better) และ พัฒนาเทคโนโลยกีารรกัษาทางไกล  
รองรับความต้องการการรักษาพยาบาลทางไกล (Virtual) 

 3. ด้านยุทธศาสตร์สารสนเทศ : โรงพยาบาลวางแผนสู่การ
เป็นโรงพยาบาลดจิทัิล (Digital hospital) โดยการน�าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท�างาน  
เพ่ิมความสะดวกสบาย และท่ีส�าคัญคือผลลัพธ์การรักษาท่ีดี 
มคีวามปลอดภัยสงู เช่น การพัฒนาระบบ IPD Doctor, การพัฒนา  

Application ส�าหรับนัดหมาย, การน�าระบบคิวดิจิทัลมาใช้  
เพ่ือให้ทราบเวลาท่ีรอรบับรกิาร ท�าให้ผูป่้วยได้รบัความสะดวกสบาย 
มากข้ึน และวางแผนพัฒนาต่อยอดจากระบบเดิมให้มีความ 
ทันสมัยมากขึ้นไปอีก

 4. ด้านภาพลกัษณ์ : หลงัจากท่ีโรงพยาบาลได้มกีารปรบัเปลีย่น 
ภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัย ท้ัง Logo และ Corporate Identity 
โดยขยายกลุ่มผู้มารับบริการไปยังกลุ่มที่สุขภาพดีและต้องการ 
ค�าแนะน�าการดแูลสขุภาพให้แขง็แรง และได้สือ่สารภาพลกัษณ์ใหม่ 
ให้เกิดการรับรู้เพ่ิมข้ึน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นน�าไปสู่การตัดสินใจ 
เข้ามารับบริการเพ่ิมข้ึน โดยโรงพยาบาลฯได้รับการจัดอันดับ 
เป็น Thailand’s Most Admired Company 2020 สุดยอด 
องค์กรครองใจผู้บริโภค ในอันดับท่ี 10 ของหมวดโรงพยาบาล 
โดยนิตยสารแบรนด์เอจ ถือเป็นปีที่สามต่อเนื่องท่ีโรงพยาบาล
พระรามเก้าติดอันดับ Top 10 ของการส�ารวจดังกล่าว 

 5. ด้านการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย :  
โรงพยาบาลฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน Certification of 
Conformance with GHA COVID-19 Guidelines for Medical 
Travel Services 

(นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์) 
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) 
16 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานคณะกรรมการบริหาร

รายงานประจ�าปี 256308



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า  
จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้มีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามกฎบตัร 
คณะกรรมการตรวจสอบและตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยก�าหนด จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายคณิต 
แพทย์สมาน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์  
น.ท. หญิง แพทย์หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา และ นายพิเศษ  
จียาศักด์ิ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตและความรับผิดชอบ และกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท  

 สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การให้ความเห็นและรายงานผลในเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
บริษัทในระหว่างปี ดังน้ี

 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงาน
ทางการเงินประจ�าปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าได้มีการจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ท่ีรับรองท่ัวไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมท้ังได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินเข้าร่วมประชุมทุกครั้งท่ีมีวาระการพิจารณารับรองงบการเงิน ก่อนน�าเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและเชื่อได้ว่ารายงานทางการเงินได้จัดท�าข้ึนอย่าง 
ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมท้ังได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ

 2. การประเมินและสอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายใน ท้ังจากการรับฟัง 
รายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รายงานจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรายงานจากคณะท�างานบริหารความเสี่ยง 
รวมท้ังได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวทางท่ีก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลและความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร 
อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือมั่นใจได้ว่ากระบวนการท�างานมีการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมเพียงพอกับการด�าเนินธุรกิจ สามารถสนับสนุน
ให้การด�าเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ป้องกันหรือลดความเสี่ยงและความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ังมีรายงาน 
ทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ
ประชุมวาระปกติ ประชุมวาระท่ีไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

จ�านวนการประชุม กับผู้สอบบัญชี กับผู้ตรวจสอบภายใน

นายคณิต แพทย์สมาน 4 / 4 1 / 1 1 / 1

ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง  
ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

4 / 4 1 / 1 1 / 1

นายพิเศษ จียาศักดิ์ 4 / 4 1 / 1 1 / 1

มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวม 4 ครั้ง และการประชุมร่วมกันเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี
และผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมดังน้ี

09บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



 3. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการจัดจ้าง บริษัท แอคเคาน์ติ้ง  
เรฟโวลูชั่น จ�ากัด โดยมี นางศศิวิมล สุกใส เป็นหัวหน้าหน่วย
งานตรวจสอบภายใน ซึ่งผ่านการประเมินผล และเปรียบเทียบ
กับข้อเสนอการบริการของบริษัทอื่น โดยผู ้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามแผนตรวจสอบประจ�าปีท่ีได้รับ 
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อสังเกต 
ที่ได้รับการรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในซึ่งผ่านการพิจารณา
และให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน 
โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
และก�าหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

 4. การดูแลด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมาย
และนโยบาย  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกระบวนการรับข้อร้องเรียนท้ังด้าน
คุณภาพบริการ จรรยาบรรณ จริยธรรม การรับแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสการทุจริต โดยรับฟังและให้ความเห็นตามรายงานของ 
ฝ่ายคณุภาพซึง่เป็นหน่วยงานทีก่�าหนดให้เป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรง 
ผ่านการรายงานของคณะท�างานบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้รายงาน
จากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการ
เปลีย่นแปลงของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท และได้สอบทาน
การด�าเนินงานของบริษัท ว่าเป็นไปตามจรรยาบรรณ กฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังสอบทานเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัท  
มีความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

 5. การสอบทานการบรหิารจดัการความเสีย่ง  คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนบริหารความเส่ียง 
และติดตามรายงานผลของคณะท�างานบริหารความเสี่ยง 
เป็นประจ�าทุกไตรมาส รวมทั้งมีการรายงานผลและความเห็น
ของการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือความย่ังยืน  (ESG : Environment, Social and 
Governance) ซึ่งเป็นการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัท
ภายใต้การใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

 6. การพิจารณารายการระหว่างกัน หรือรายการท่ีอาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการระหว่างกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ตลอดจนสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขหลัก 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีครบถ้วนเพียงพอ ตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 7. การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน  
ความรูค้วามสามารถ ความเข้าใจในธุรกจิของบรษิทั คุณภาพงาน  
และคุณสมบัติของผู ้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของ 
ค่าสอบบัญชี รวมทั้งเปรียบเทียบกับข้อเสนอจากส�านักงาน 
สอบบัญชีอื่น เห็นควรเสนอแต่งต้ัง บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  
เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี รวมท้ังเสนอค่าตอบแทนประจ�าปีต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

 8. การประเมินผลการปฏบิตังิานและการสอบทานกฎบตัร   
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะ
และรายบคุคล และสอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบกับ 
คูม่อืคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่จดัท�าโดยส�านกังานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเสนอเพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าท่ีตามความรบัผดิชอบ  
เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความระมัดระวังและ
เต็มความสามารถ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท 
มีรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอเหมาะสม  
เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป มีระบบ 
การควบคุมภายใน และการบรหิารจดัการความเส่ียงท่ีมปีระสทิธิผล 
เหมาะสมเพียงพอกับการด�าเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยรายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกันและสารสนเทศอย่างเพียงพอ รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

(นายคณิต แพทย์สมาน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) 
16 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานประจ�าปี 256310



รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด 
(มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท  
จ�านวนรวม 3 คน ดังน้ี

 1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
  (กรรมการอิสระ)

 2. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ 

  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 3. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ 

  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ีและ
ความรบัผดิชอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน เก่ียวกับจัดท�านโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการ 
ผู้อ�านวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ�านวนโครงสร้าง
และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดูแลจัดท�าแผนสืบทอด
ต�าแหน่งเพ่ือเตรียมสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู ้อ�านวยการ  
ผูบ้รหิารระดบัสงู และแผนพัฒนากรรมการบรษิทั กรรมการชดุย่อย  
และกรรมการผูอ้�านวยการ รวมท้ังการพิจารณาและจดัท�านโยบาย
การก�าหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการ
บริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู ้อ�านวยการ รวมถึง 
การปรับเงินเดือนของกรรมการผู ้อ�านวยการ เพ่ือเสนอต่อ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

 ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ี 
สรุปได้ดังน้ี 

 1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้า
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่ง
ตามวาระ เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี 2563 พิจารณาแต่งต้ังเป็น
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 2. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น
กรรมการชุดย่อย เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
แต่งตั้งตามความเหมาะสม 

 3. พิจารณากลั่นกรองและเสนอการก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2563 ตามหลักเกณฑ์
ท่ีบริษัทก�าหนดและความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียง 
กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมและ 
ผลการด�าเนินงาน เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
เห็นชอบก่อนเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

 4. พิจารณาการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งของกรรมการ 
ผู้อ�านวยการและผู้บริหารระดับสูง

 5. พิจารณารูปแบบและจัดท�าแผนการพัฒนากรรมการ
บริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อ�านวยการ

 6. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2562 
ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพ่ือน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 7. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2562 
และค่าตอบแทนของกรรมการผู ้อ�านวยการ เพ่ือน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏบิตัหิน้าที ่
ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายด้วยความรอบคอบ ระมดัระวัง เพ่ือประโยชน์ 
สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายและได้รายงาน
ผลการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบเป็นประจ�า
ในทุกไตรมาส

 (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์)  
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) 
16 กุมภาพันธ์ 2564
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการ บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างย่ังยืน เพ่ือท�าหน้าที่ในการผลักดันและสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานด้านการก�ากับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจ 
อย่างย่ังยืนของบริษัท ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน 
โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน ดังนี้

 (1) นายพิเศษ จียาศักดิ์

  ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ 
  อย่างย่ังยืน (กรรมการอิสระ)

 (2) นายคณิต แพทย์สมาน

  กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่าง 
  ย่ังยืน (กรรมการอิสระ)

 (3) นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล

  กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่าง 
  ย่ังยืน (กรรมการ)

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ 
อย่างย่ังยืนมีหน้าที่ให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมองค์กร รวมถึงนโยบายและ
แนวปฏิบัติอื่นใด ท่ีจะสนับสนุนการด�าเนินงานตามแนวทาง 
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีขององค์กร มาตรฐาน และข้อก�าหนด
ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการด�าเนินการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
รวมถึงสนับสนุน ส่งเสริม การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมองค์กรให้แก่กรรมการ  

รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ผูบ้รหิาร และพนกังาน ให้ยึดถือปฏิบติัตามอย่างถูกต้องและเข้าใจ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจ ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้

 ในปี 2563 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนา
ธุรกิจอย่างย่ังยืนมีการประชุม จ�านวน 1 ครั้ง ซึ่งสาระส�าคัญของ
การประชุมสรุป ดังน้ี

 1. เห็นชอบการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็น 
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น (CAC) 

 2. แต่งตั้งคณะท�างานด้านความย่ังยืน เพ่ือบริหารงานและ 
สนับสนุนงานด้านการก�ากับดูแลกิจการ และความย่ังยืนของ
บรษิทั ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ตามนโยบายและ
เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ รวมท้ังสร้างความรู้ ความเข้าใจ เสนอแนะ 
แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท

รายงานประจ�าปี 256312



 3. สนบัสนนุการเข้าร่วมการประเมนิหุ้นย่ังยืน (THSI) โดยให้ 
เชญิผูเ้ชีย่วชาญจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มาบรรยาย
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร คณะท�างาน 
และพนักงาน เรื่อง การด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน และการประเมิน
ความย่ังยืน : กิจกรรม THSI One on One Coaching

 4. ทบทวนกฎบัตรให้สอดคล้องกับกฎหมาย และขอบเขต 
อ�านาจหน้าที่ตามบริบทขององค์กร

 5. ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเคร่งครัดในการฝึกอบรมเรื่อง  
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) พร้อมทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ และเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ
และยึดถือปฏิบัติ โดยการฝึกอบรมให้ด�าเนินการในวันปฐมนิเทศ
พนักงานเข้าใหม่และทบทวนเป็นประจ�าทุกปี โดยใช้สื่อ/วิธีการ
อบรมท่ีน่าสนใจเพ่ือการจดจ�าและน�าไปใช้ได้จริง

 นอกจากนั้นแล้วยังให้ความส�าคัญเรื่อง การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน มุ่งเน้นจัดการสภาพภูมิอากาศภายในโรงพยาบาล 
รณรงค์ด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามยั รวมทัง้การช่วยเหลอื 
สังคมและชุมชนอีกด้วย

 ด้วยการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส รักษาจรรยาบรรณ และ
ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ในปี 2563 บริษัท 
จงึได้รบัผลการประเมนิคุณภาพการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 
ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน และได้รับผลการประเมิน CGR 
หรอืการก�ากับดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบยีนไทยอยูใ่นเกณฑ์ระดบั  
“ดีเลิศ” รวมท้ังยังได้เป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน
ท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 - 9,999 ล้านบาท ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 
ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ส�าหรับเป้าหมายในปี 2564 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพ 
การด�าเนินงานด้วยหลักจริยธรรม การรับผิดชอบต่อสังคม  
ส่ิงแวดล้อม และพัฒนาองค์กรสู่ความย่ังยืน เพ่ือประโยชน์ 
กับบริษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า  
ผู้รบับรกิาร พนักงาน ตลอดจนชมุชน สังคม และส่ิงแวดล้อม สบืไป

        

(นายพิเศษ จียาศักดิ์)

ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
และการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) 
16 กุมภาพันธ์ 2564
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คณะกรรมการบริษัท

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์
ประธ�นกรรมก�รบริษัท
 

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ
รองประธ�นกรรมก�ร / 
กรรมก�รบริห�ร /  
กรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร / 
กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

01

02

รายงานประจ�าปี 256314



นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล
กรรมก�ร / กรรมก�รบริห�ร /   
กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและ 
ก�รพัฒน�ธุรกิจอย่�งยั่งยืน /  
รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร / 
กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์
กรรมก�ร / กรรมก�รบริห�ร / 
รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร / 
กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

03

04
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คณะกรรมการบริษัท

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ 
กรรมก�ร / ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

 

นางวิลาสินี พุทธิการันต์ 
กรรมก�ร /  กรรมก�รสรรห�และกำ�หนด 
ค่�ตอบแทน 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ 
บุญใบชัยพฤกษ์ 
กรรมก�รอิสระ / ประธ�นกรรมก�ร 
สรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

05

06

07

รายงานประจ�าปี 256316



ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง 
แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา 
กรรมก�รอิสระ / กรรมก�รตรวจสอบ

นายคณิต แพทย์สมาน
กรรมก�รอิสระ / 
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ /  
กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและ 
ก�รพัฒน�ธุรกิจอย่�งย่ังยืน

นายพิเศษ จียาศักดิ์
กรรมก�รอิสระ / 
ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและ 
ก�รพัฒน�ธุรกิจอย่�งยั่งยืน /   
กรรมก�รตรวจสอบ /  
กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

08

1009
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1

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ได้รับ Certification of Conformance with GHA COVID-19 Guidelines for Medical Travel Services

รายงานประจ�าปี 256318



2

ได้รับการจัดอันดับเป็น Thailand’s Most Admired Company 2020 
สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค ในอันดับที่ 10 ของหมวดโรงพยาบาล 
โดยนิตยสารแบรนด์เอจ 

	 รางวัล	Thailand’s	Most	Admired	Company	2020	ได้พิจารณา

จาก	6	มิติ	ได้แก่	

	 1)	 Management	 ผู้บริหารมีความโดดเด่น	 พร้อมมุ ่งพัฒนา 

	 	 พนักงาน	

	 2)	 Business	 Performance	 ความสามารถในการท�าก�าไร 

	 	 และการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	

	 3)	 Innovation	การคิดค้นส่ิงใหม่	สร้างสรรค์นวัตกรรม	

	 4)	 Brand	Image	แบรนด์มีความแข็งแกร่ง	ลูกค้ารู้สึกดีต่อแบรนด์	

	 5)	 Corporate	CSR	ความรับผิดชอบต่อสังคม

	 6)	 Service	พนักงานมีหัวใจในการบริการ	และมีสินค้าท่ีครอบคลุม

3

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการท่ีให้ความส�าคัญในการ
ช�าระเงินสมทบถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามก�าหนด เวลา และส่งเงิน
สมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประจ�าปี 2563
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การประกอบธุรกิจ

2,000 คน

166 เตียง

มีทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์  
และพนักงานอื่นๆ รวมจำานวนกว่า

มีศักยภาพในการให้บริการ
ห้องพักผู้ป่วยใน (IPD) 
จำานวนสูงสุดประมาณ

 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก ้า จ�ากัด 
(มหาชน) (“บริษัท” หรือ “โรงพยาบาล” หรือ 
“โรงพยาบาลพระรามเก้า”) ได้เปิดให้บริการ
ทางการแพทย์หรือรักษาพยาบาลภายใต้ช่ือ  
“โรงพยาบาลพระรามเก้า” ซึ่งให้บริการรักษา
พยาบาลโรคท่ัวไป (General Hospital) ต้ังแต ่
ปี 2535 โดยมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท  
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 4,000,000 หุ้น มูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และต่อมาในปี 2544 
โรงพยาบาลได้มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 
400,000,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวน 2,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยการออกและ 
เสนอขายให้แก่ผู ้ ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนการ 
ถือหุ้นเดิม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 โรงพยาบาล
มจี�านวนเตียงจดทะเบยีนรวม 166 เตียง ตัง้อยู่บน
เน้ือท่ีกว่า 6 ไร่ บนถนนพระราม 9 แขวงบางกะป ิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจขนาดใหญ่แห่งใหม่
ของกรุงเทพมหานคร (New Central Business 
District: New CBD)
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 ในช่วงแรก โรงพยาบาลเน้นการให้บริการทางการแพทย์ 
พ้ืนฐานทัว่ไป โดยเน้นให้บรกิารแก่กลุม่ผูร้บับรกิารทัว่ไปในประเทศ
เป็นหลัก ซึ่งต่อมาได้มีการขยายฐานผู้รับบริการไปยังกลุ่มผู้รับ
บรกิารองค์กร กลุม่ผูร้บับรกิารประกันชวิีต กลุม่ผูร้บับรกิารประกัน
สุขภาพ และกลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติ โดยเฉพาะผู้รับบริการ
จากกลุ่มประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (“ประเทศพม่า”  
หรือ “เมียนมา”) สาธารณรัฐประชาชนจีน (“ประเทศจีน”)  
ราชอาณาจกัรกมัพูชา (“ประเทศกัมพูชา”) สาธารณรฐัประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว (“ประเทศลาว”) และประเทศญ่ีปุ่น เป็นต้น ที่มี
แนวโน้มการเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยมากข้ึน  
โดยส่วนหน่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากนโยบายสนับสนุนการเป็น
ศูนย์กลางการรกัษาพยาบาลในภมูภิาค (Medical Hub) ของภาครฐั  
รวมไปถึงความสามารถและคุณภาพในการให้บริการของ 
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย อย่างไรก็ดี โรงพยาบาลเชื่อว่า 
คุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ในอัตราค่าบริการที่คุ้มค่า 
และสมเหตุสมผล (Value for Money Services) พร้อมทั้ง 
ความพร้อมและความสามารถของทีมบคุลากรทางการแพทย์ของ 
โรงพยาบาลเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้ฐานผูร้บับรกิารของโรงพยาบาล  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 ปัจจุบัน โรงพยาบาลให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม 
การรกัษาโรคทัว่ไป และโรคเฉพาะทางท่ีหลากหลาย โดยม ี3 สถาบนั
ทางการแพทย์ ได้แก่ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า  
สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า และสถาบันรักษา
ความปวดและเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ 24 ศูนย์การแพทย์ 
ได้แก่ ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ  
ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์สูตินรีเวช ศูนย์ศัลยกรรม  
ศูนย์อายุรกรรม ศนูย์กุมารเวชกรรม ศูนย์กระดกูและข้อพระรามเก้า  
ศูนย์รักษ์ข้อ ศูนย์กระดูกสันหลัง ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์อุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน ศูนย์เวชศาสตร์ฟื ้นฟู ศูนย์รังสีวิทยา ศูนย์จักษุ  
ศูนย์หู คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์จิตเวช ศูนย์ผิวหนัง 
และศัลยกรรมความงาม ศูนย์ภูมิแพ้และหอบหืด ศูนย์เต้านม  
ศูนย์อองโคแคร์ (รักษามะเร็ง) ศูนย์นิทรารมย์ (รักษาปัญหา 
การนอนหลบั) และ W9 Wellness Center อย่างไรก็ด ีโรงพยาบาล 
มีนโยบายในการขยายการให้บริการทางการแพทย์ไปสู ่กลุ ่ม
ผู ้รับบริการที่ให้ความส�าคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
(Health Promotion & Wellness) ดังนั้น โรงพยาบาลจึงได้มี
การเพ่ิมศักยภาพให้มีความครอบคลุมขอบเขตการให้บริการ 
ที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของผู้รับบริการ 

เช่น การพัฒนาศูนย์ทางเดินอาหารแบบครบวงจร และศูนย ์
ตรวจสุขภาพท่ีมีความครบวงจร เป็นต้น พร้อมท้ังการเพ่ิม 
ศูนย์การแพทย์ใหม่ ได้แก่ สถาบันรักษาความปวดและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง (Pain Management and Wellness Institution) 
และ (ศูนย์นิทรารมย์) Sleep Center ซึ่งได้เปิดด�าเนินการแล้ว
พร้อมกับอาคารใหม่เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีใ่ห้บรกิารและการปรบัปรงุพ้ืนท่ี
ให้บริการในอาคารปัจจุบันเพ่ือรองรับการให้บริการและจ�านวน
ผู้รับบริการท่ีเพ่ิมมากขึ้น

 โรงพยาบาลให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้
บริการทางการแพทย์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เป็นโรงพยาบาล 
ที่ได้รับความไว้วางใจมากท่ีสุด (Most Trusted Hospital) โดย
โรงพยาบาล มีความช�านาญในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน
ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนไต การผ่าตัด
เส้นเลือดหัวใจ การผ่าตัดสมอง การผ่าตัดต่อมไทรอยด์แบบ 
ไร้แผล เป็นต้น โดยมีความพร้อมของทีมแพทย์ บุคลากรทาง 
การแพทย์ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยส�าหรับการด�าเนิน
การรักษาต่างๆ โดยโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก 
ที่น�าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ 
ในการตรวจวินจิฉยัและรกัษาโรค เช่น เครือ่งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ความเร็วสูง 640 สไลซ์ (640-slice CT Scanner) เครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลซ์ (64-slice CT Scanner) และ
เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ เป็นต้น 
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 โรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นเพ่ือให้บริการทางการแพทย์ที่ม ี
คุณภาพและมปีระสทิธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยโรงพยาบาล
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ต้ังแต่ปี 2543 ถึง ปี 2546 
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2552  
การรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2553  
การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับนานาชาติจากองค์กร 
Joint Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา (“JCI”) 
ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน รวมท้ังการรับรองมาตรฐานการดูแล 
ผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) 
เพ่ิมเติมจาก JCI ได้แก่ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต (CCPC 
Kidney Transplant) โดยโรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรก
ในโลก (นอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา) ที่ได้รับการรับรอง
เฉพาะโรคด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยเปลี่ยนไต

 ท้ังน้ี บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ�ากัด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด 
(มหาชน) มีทุนจดทะเบียนรวม 800,000,000 บาท แบ่งเป็น 
หุ้นสามัญจ�านวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท 
เป ็น 1 บาท เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2561) ท้ังน้ี ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลมีจ�านวนเตียงผู้ป่วยจดทะเบียน
รวม 166 เตียง โดยมีการให้บริการแก่ผู ้ป่วยใน (In-patient 

Department: IPD) จ�านวน 166 เตียง และผู ้ป่วยนอกรวม  
(Out-patient Department: OPD) จ�านวน 147 ห้อง นอกจากนี้  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลมีทีมแพทย์ บุคลากร
ทางการแพทย์ และพนักงานอื่นๆ รวมจ�านวนกว่า 2,000 คน 
อย่างไรก็ดี บริษัทได้สร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่เพ่ิมเติม  
ซึง่เป็นอาคารสูง 16 ชัน้ และมชีัน้ใต้ดินอกี 2 ชัน้ โดยมจี�านวนเตยีง 
ส�าหรับให้บริการแก่ผู ้ป่วยใน (IPD) สูงสุดจ�านวน 59 เตียง  
ซึง่ทยอยเปิดให้บรกิารตามแผนธุรกจิของบรษิทั โดยได้เปิดท�าการ
อาคารใหม่ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า อาคาร B ไปเมื่อเดือน 
กรกฎาคม ปี 2563 นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการด�าเนินการ 
ปรับปรุงอาคารปัจจุบันเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ประโยชน์สูงสุดจากพ้ืนท่ี 
บางส่วนท่ีว่างลงจากการย้ายศูนย์การแพทย์บางศูนย์ไปยัง
อาคารใหม่ และปรับปรุงพ้ืนท่ีบริการส�าหรับผู้ป่วยใน (IPD) ท่ีม ี
จ�านวนผู้รับบริการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้าง
อาคารใหม่แล้วเสร็จ โรงพยาบาลคาดว่าจะมีศักยภาพในการให้
บริการห้องพักผู้ป่วยใน (IPD) เบื้องต้น จ�านวนสูงสุดประมาณ 
312 เตียง ท้ังน้ี แผนการดังกล่าวท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นการ
ประมาณการเบือ้งต้นซึง่อาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจของโรงพยาบาล และจ�านวนผู ้รับบริการ 
ผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ในอนาคตท่ีจะเข้ามารับ 
การบริการ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ

 วิสัยทัศน์ (Vision)

 “มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย และ
ได้รับความไว้วางใจมากท่ีสุด”

 พันธกิจ (Mission)

 “น�าเสนอทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและคุ ้มค่า ในการให้บริการ  
การป้องกัน รักษา และดูแลสุขภาพ ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ 
และเครื่องมือที่ทันสมัย”

 ค่านิยมองค์กร (Core value)

 “ACC ได้แก่ Accountability - มากกว่าความรับผิดชอบ, 
Collaborative Creativity - ร่วมใจสร้างสรรค์ และ Customer 
Centric with Professionalism - ยึดโยงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ด้วยความเป็นมืออาชีพ”

 เป้าหมายและกลยุทธ์ ในการด�าเนินงานธุรกิจ

 บริษัทมีการวางแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต โดยมีเป้าหมาย
การเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นน�าท่ีมีความสามารถในการให้
บริการทางการแพทย์ท่ีครอบคลุมการรักษาโรค การป้องกันและ
ควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมท้ัง
ขยายฐานผู้รับบริการจากกลุ่มผู้รับบริการท่ัวไป กลุ่มผู้รับบริการ
สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน และกลุ่มผู้ป่วยหนักและผู้ป่วย
วิกฤตไปสู ่กลุ ่มผู ้รับบริการที่ให้ความส�าคัญในการดูแลและ 

ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการเติบโตอย่างย่ังยืนของโรงพยาบาล ในอนาคต ท้ังน้ี  
โรงพยาบาลได้เปิดท�าการอาคารใหม่ ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า 
อาคาร B และวางแผนปรับปรุงพ้ืนที่ให้บริการของอาคารปัจจุบัน
เพ่ือรองรับการขยายตัวของฐานผู้รับบริการ เพ่ิมศักยภาพและ
ขอบเขตในการให้บริการของศูนย์การแพทย์เดิมพร้อมท้ังเพ่ิม
ศูนย์การแพทย์ใหม่ให้สามารถบริการทางการแพทย์ท่ีครอบคลุม
และครบวงจรมากย่ิงขึ้น โดยโรงพยาบาลเชื่อมั่นว่าจะสามารถ
น�าองค์ความรู้ ความช�านาญ และประสบการณ์ทางการแพทย์
จากการให้บริการของสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์
ปัจจบุนั โดยเฉพาะความช�านาญในการรกัษาโรคทีซ่บัซ้อนซึง่เป็น
โรคที่พบบ่อยในกลุ่มคนสูงอายุในประเทศไทย มาช่วยในเรื่อง
การดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ�าวันของผู้รับบริการ
ในทุกช่วงอายุให้ดีย่ิงข้ึน

 นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้ตั้งเป้าหมายการก้าวสู่การเป็น
โรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) และเป็นผู้น�าในการน�า
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการตรวจ วินิจฉัย รักษา 
และส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพ่ือให้การให้บริการทางการแพทย์
และการรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท�างานและอ�านวยความสะดวก
ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการในอนาคต

23บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

2532

- กลุ่มผู้ก่อตั้งซื้อหุ้นสามัญเดิมทั้งหมดของ บริษัท สแปค จ�ากัด และได้ท�าการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท  

 เป็น 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้กับท้ัง 

 ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ และด�าเนินการเปล่ียนชื่อเป็นบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด เพ่ือประกอบ 

 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

- โรงพยาบาลใช้เงินทุนดังกล่าวส�าหรับการด�าเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล และเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 ในการด�าเนินงาน

2535
- โรงพยาบาล เริ่มประกอบธุรกิจสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า”  

 โดยมีจ�านวนเตียงจดทะเบียน 160 เตียง

2540 - สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า มีจ�านวนเคสผ่าตัดเปลี่ยนไตครบจ�านวน 100 เคส

2543
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002:1994 ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองระบบการรักษาพยาบาลและการจัดการ 

 ด้านสิ่งแวดล้อม

2544

- โรงพยาบาลได้มีการปรับโครงสร้างทุนของโรงพยาบาล โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก ทุนจดทะเบียนเดิม 

 จ�านวน 400,000,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวน 2,000,000 หุ้น  

 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพ่ือน�าเงินที่ได้จากการเพ่ิมทุนมาใช ้

 เป็นเงินส�าหรับช�าระหนี้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ

2546 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองระบบการบริหารงาน

2547
- ได้รับการรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

- โรงพยาบาลน�าเคร่ืองตรวจอัลตราซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4D) เข้ามาให้บริการ

2548
- โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่น�าเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลด์  

 (64-slice CT Scanner) เข้ามาให้บริการ

2550 - ได้รับการรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

2552
- โรงพยาบาลได้รับรางวัล Gold Award Hospital Quality ซึ่งจัดโดยบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล  

 แอสชัวรันส์ จ�ากัด (“AIA”)

2553 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 3rd edition และรับมอบสถานภาพ Accredit Effective โดย JCI

2554 - โรงพยาบาลได้รับรางวัล Gold Award Hospital Quality ซึ่งจัดโดย AIA 

2556

- โรงพยาบาลด�าเนินการจดทะเบียนจ�านวนเตียงเพ่ิมเป็น 166 เตียง โดยเพ่ิมเตียงส�าหรับผู้ป่วยอาการหนัก 

 หรือวิกฤต (Intensive Care Unit: ICU และ Cardiac Care Unit: CCU) ทั้งหมด 6 เตียง

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 4th edition และรับมอบสถานภาพ Accredit Effective โดย JCI

- สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า มีจ�านวนเคสผ่าตัดเปลี่ยนไตครบจ�านวน 500 เคส

2557 - โรงพยาบาลได้รับรางวัล Gold Award Hospital Quality ซึ่งจัดโดย AIA

รายงานประจ�าปี 256324



2559

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 5th edition และรับมอบสถานภาพ Accredit Effective โดย JCI

- ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค 2 โรค (Clinical Care Program Certification: CCPC)  

 โดย JCI ได้แก่ 

  การดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไต สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต (CCPC Kidney Transplant)

  การดูแลรักษาโรคเบาหวานแบบผู้ป่วยนอก ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก (CCPC Diabetes Mellitus)

- ได้รับรางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศของ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards

2560

- สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า มีจ�านวนเคสผ่าตัดเปล่ียนไตต่อปีสูงสุดจ�านวนทั้งส้ิน 82 เคส  

 นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี 2535 

- โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกท่ีน�าเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 640 สไลด์  

 (640-slice CT Scanner) เข้ามาให้บริการ

2561

- โรงพยาบาลได้รับรางวัล AXA Provider Award: Best Utilization Award ซึ่งจัดโดยบริษัท แอกซ่าประกันภัย  

 จ�ากัด (มหาชน) (“AXA”) ประจ�าปี 2560 

- โรงพยาบาลได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ 

 นิตยสาร Business+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) (“ARiP”)

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2561 และท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น  

 ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 

 หุ้นละ 84 บาท จ�านวนท้ังสิ้น 6,000,000 หุ้น (ก่อนการปรับมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้) คิดเป็นจ�านวนเงินรวมท้ังสิ้น  

 504,000,000 บาท 

- โรงพยาบาลเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว ้

 หุ้นละ 1 บาท และเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากจาก 600,000,000 บาท เป็น 800,000,000 บาท เพ่ือรองรับ 

 การออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และการน�าหุ ้นสามัญของบริษัทเข้า 

 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2561

- โรงพยาบาลจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด และเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า  

 จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561

- โรงพยาบาลได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 9 โรงพยาบาลเอกชนน�าโดยโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี (หาดใหญ่)  

 เครือโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีและเครือโรงพยาบาลปากน�้าโพเพ่ือส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือโรคไตเข้ารับรักษาโรคไต 

 และเปลี่ยนไตท่ีโรงพยาบาล ซ่ึงเป็นการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงกลุ่มผู้ป่วยโรคไตที่อยู่ห่างไกลได้มากย่ิงข้ึน

- โรงพยาบาลเปลี่ยน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ครั้งแรกในรอบ 26 ปี  

 เพ่ือปรับภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding) ให้สะท้อนศักยภาพและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของ 

 โรงพยาบาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

- ได้รับการจัดอันดับเป็น Thailand’s Most Admired Company 2018 สุดยอดองค์กรครองใจผู ้บริโภค 

 ในอันดับที่ 8 ของหมวดโรงพยาบาล และเป็นอันดับที่ 4 ของโรงพยาบาลเอกชน โดยนิตยสารแบรนด์เอจ   

 ถือเป็นปีแรกที่โรงพยาบาลพระรามเก้าติดอันดับ Top 10 ของการส�ารวจดังกล่าว

25บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



2562

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 6th edition และรับมอบสถานภาพ Accredit Effective โดย JCI

- ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) โดย  

 JCI ได้แก่ การดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไต สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต (CCPC Kidney Transplant)

- สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า มีจ�านวนเคสผ่าตัดเปล่ียนไตต่อปีสูงสุดจ�านวนท้ังส้ิน 84 เคส  

 นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการในปี 2535 

- ได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร  

 Business+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) (“ARiP”)

- ได้รับการจัดอันดับเป็น Thailand’s Most Admired Company 2019 สุดยอดองค์กรครองใจผู ้บริโภค  

 ในอันดับที่ 8 ของหมวดโรงพยาบาล และเป็นอันดับที่ 4 ของโรงพยาบาลเอกชน โดยนิตยสารแบรนด์เอจ 

- รับมอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลคุณธรรม เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลท่ีมีคุณธรรม ธรรมาภิบาลสูง ราคายา  

 และค่าบริการโปร่งใส เป็นธรรม จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

2563

- เปิดท�าการอาคารใหม่ ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า อาคาร B

- ได้รับ Certification of Conformance with GHA COVID-19 Guidelines for Medical Travel Services

- ได้รับการจัดอันดับเป็น Thailand’s Most Admired Company 2020 สุดยอดองค์กรครองใจผู ้บริโภค  

 ในอันดับที่ 10 ของหมวดโรงพยาบาล โดยนิตยสารแบรนด์เอจ

- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการที่ให้ความส�าคัญในการช�าระเงินสมทบถูกต้อง ครบถ้วน  

 ตรงตามก�าหนด เวลา และส่งเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประจ�าปี 2563

รายงานประจ�าปี 256326



หมายเหตุ: (1) คณุหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และครอบครวั หมายถึง คณุหญิงพจมาน ดามาพงศ์ นายพานทองแท้ ชินวัตร นางสาวพินทองทา ชนิวตัร คุณากรวงศ์  
  และนางสาวแพทองธาร ชินวัตร โดยเป็นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นตามนามสกุลและข้อมูลสาธารณะท่ีเปิดเผยทั่วไป โดยมิได้หมายรวมถึงการจัดกลุ่ม 
  โดยนับรวมผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรอืผูถื้อหุ้นทีอ่ยู่ภายใต้ผูม้อี�านาจ 
  ควบคมุเดียวกันหรอืมลีกัษณะความสมัพันธ์หรอืพฤตกิรรมท่ีเข้าลกัษณะเป็นการกระท�าร่วมกับบคุคลอืน่ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ  
  ท่ี ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด 
 (2) คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เริ่มถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก ในปี 2539 โดยเป็นการซ้ือหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิม ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มแพทย์ผู้ก่อต้ัง  
  จ�านวน 200,000 หุ้น มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช�าระแล้วจ�านวน 400,000,000 บาท แบ่งเป็น 
  หุน้สามญัจ�านวน 4,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 100 บาท และท�าการซือ้หุน้เพ่ิมเตมิจนถึงในปี 2544 คณุหญิงพจมาน ดามาพงศ์ได้จองซือ้หุน้ 
  เพ่ิมทุนจ�านวน 1,921,625 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเป็นการจองซื้อเกินสิทธิเน่ืองจากมีการจองซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมไม่เต็มจ�านวน  
  ส่งผลให้ภายหลงัการจองซือ้ดงักล่าว คณุหญิงพจมาน ดามาพงศ์ถือหุ้นจ�านวน 2,856,625 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท ของทุนจดทะเบยีน 
  และเรยีกช�าระแล้วจ�านวน 600,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ�านวน 6,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมสีถานะเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 
  ของบรษิทั ต่อมาสบืเนือ่งจากการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2561 เมือ่วันท่ี 28 มนีาคม 2561 ได้มมีตอินุมตัเิพ่ิมทุนจดทะเบยีนของบริษทัจากเดิม  
  600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) เป็น 800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ จ�านวน 200,000,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

  ทัง้น้ี เมือ่วันที ่25 ตลุาคม 2561 บรษิทัได้ด�าเนนิการจดทะเบยีนเพ่ิมทนุช�าระแล้ว จ�านวน 180,000,000 บาท (หนึง่ร้อยแปดสบิล้านบาท) เป็นทนุช�าระแล้ว  
  จ�านวน 780,000,000 บาท (เจด็ร้อยแปดสบิล้านบาท) และเมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัได้ด�าเนนิการจดทะเบยีนเพ่ิมทุนช�าระแล้วอกี จ�านวน  
  6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) ปัจจุบันบริษัทจึงมีทุนช�าระแล้ว จ�านวน 786,300,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนบาท)  
  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ถือหุ้นจ�านวน 292,062,500 หุ้น ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 
  จนถึงปัจจุบัน
 (3) กลุ่มแพทย์ผู้ก่อตั้งและผู้ที่เก่ียวข้อง หมายถึง นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์  
  และนายแพทย์ประเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล และนบัรวมผูท่ี้เก่ียวข้อง ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535  
  ของนายแพทย์ทั้ง 4 ท่าน

โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท

 บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์หรือการรักษาพยาบาล ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า” ทั้งนี้ โรงพยาบาล
ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลมีโครงสร้างการถือหุ้นดังน้ี

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) (“PR9”)  
ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ภายใต้ช่ือ	“โรงพยาบาลพระรามเก้า”ทุนจดทะเบียนรวม	800,000,000	บาท 

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	786,300,000	บาท	มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้	1	บาท	ต่อหุ้น

คุณหญิงพจมาน	 

ดามาพงศ์	 

และครอบครัว	(1)	(2) 

(39.12%)

กลุ่มแพทย์ผู้ก่อต้ัง	 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง	(3) 

(5.29%)

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	

(55.59%)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 โรงพยาบาลพระรามเก้า ด�าเนินธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน 
ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ด้วยจ�านวนเตียงจดทะเบียน 166 
เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ยังไม่รวมอาคาร B 
โดยให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) 
ครอบคลุมการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ตรวจรักษา  
และฟื้นฟูโรคท่ัวไป เช่น สูตินรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช  
กระดูกและข้อ และโรคเฉพาะทาง ผ่านสถาบันโรคไตและ 
เปลี่ยนไตพระรามเก้า สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า  
และศนูย์การแพทย์เฉพาะทางในหลากหลายสาขา ท้ังนี ้ โรงพยาบาล
มุง่เน้นการให้บรกิารทางการแพทย์ทีม่คีณุภาพ ด้วยอตัราค่าบรกิาร 
ที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผล (Value for Money Services) มาอย่าง 
ต่อเน่ืองด้วยความพร้อมของทมีแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ 
ที่มีความรู ้ความช�านาญ ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ท่ีมีความพร้อมและทันสมัย ตลอดจนการพัฒนา
ปรบัปรงุกระบวนการท�างานและการให้บรกิารอย่างมปีระสทิธิภาพ

มาโดยตลอด ส่งผลให้โรงพยาบาล ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สถานพยาบาลระดับนานาชาติจาก JCI รวมท้ังได้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program 
Certification: CCPC) ในส่วนของการดูแลรักษาผู้ป่วยเปลี่ยนไต 
จาก JCI เช่นเดียวกัน 

 ปัจจุบันผู ้รับบริการหลักของโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น  
2 ประเภท ได้แก่ (1) กลุ่มผู้รับบริการท่ัวไป ซึ่งมารับบริการของ
โรงพยาบาลและช�าระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง 
และ (2) กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร ซึ่งประกอบด้วย
กลุม่องค์กรคูส่ญัญาทัง้ทีเ่ป็นองค์กรภาครฐัและองค์กรภาคเอกชน 
ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการที่เป็นบุคลากร พนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับ 
สวัสดิการรักษาพยาบาลโดยองค์กรต้นสังกัดที่เป็นคู ่สัญญา 
กับโรงพยาบาล โดยองค์กรคู่สัญญาดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ช�าระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับทางโรงพยาบาล และ
กลุ่มคู่สัญญาบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 

รายงานประจ�าปี 256328



ประเภทรายได้

ส�าหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2561 2562 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2,701.1 98.8 2,848.5 98.6 2,601.2 98.6

 กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป 2,046.3 74.9 2,105.1 72.8 1,865.8 70.7

 กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร 654.9 24.0 743.4 25.7 735.4 27.9

2. รายได้อ่ืน(1) 32.5 1.2 41.2 1.4 37.0 1.4

รวมรายได้ 2,733.5 100.0 2,889.7 100.0 2,638.2 100.0

หมายเหตุ: (1) รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า รายได้อื่น และรายได้ทางการเงิน

 ท้ังนี้ โครงสร้างรายได้ของโรงพยาบาล ในปี 2561 - 2563

 • ลักษณะการให้บริการทางการแพทย์แบ่งตามประเภทการให้บริการ

 ปัจจุบันการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย 3 สถาบันทางการแพทย์ และ 24 ศูนย์การแพทย์ ดังต่อไปนี้

สถาบันทางการแพทย์
1.	 สถาบันโรคไตและเปล่ียนไตพระรามเก้า

2.	 สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า

3.	 สถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็ง

ศูนย์การแพทย์ 1.	 ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก

2.	 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

3.	 ศูนย์สมองและระบบประสาท

4.	 ศูนย์สูตินรีเวช

5.	 ศูนย์ศัลยกรรม

6.	 ศูนย์อายุรกรรม

7.	 ศูนย์กุมารเวชกรรม

8.	 ศูนย์กระดูกและข้อ

9.	 ศูนย์ตรวจสุขภาพ

10.	 ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

11.	 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

12.	 ศูนย์รังสีวิทยา

13.	 ศูนย์จักษุ

14.	 ศูนย์	หู	คอ	จมูก

15.	 ศูนย์ทันตกรรม

16.	 ศูนย์จิตเวช

17.	 ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมความงาม

18.	 ศูนย์เต้านม

19.	 ศูนย์รักษ์ข้อ

20.	 ศูนย์กระดูกสันหลัง

21.	 ศูนย์ภูมิแพ้และหอบหืด

22.	 ศูนย์มะเร็ง	(Onco	Care	Center)

23.	 ศูนย์นิทรารมย์	(Sleep	Center)

24.	 W9	Wellness	Center
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 นอกจากสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์ข้างต้น โรงพยาบาลยังมีแผนกสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ท่ีส�าคัญ
อีก 3 แผนก ดังนี้

 1. แผนกเวชระเบียน (Medical Record)

 2. แผนกเภสัชกรรมและแผนกคลังยาและเวชภัณฑ์

 3. แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

 • ลักษณะการให้บริการทางการแพทย์แบ่งตามการให้บริการผู้ป่วย

 ลักษณะการให้บริการของโรงพยาบาลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก และมีโครงสร้างรายได้ดังนี้

  (1) การให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD)

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลมีห้องให้บริการตรวจรักษาจ�านวนท้ังสิ้น 147 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก 
ได้สูงสุดประมาณ 3,822 คนต่อวัน หรือคิดเป็นประมาณ 1,395,030 คนต่อปี 

  ในปี 2561 2562 และ 2563 โรงพยาบาลมีจ�านวนผู้ป่วยนอกเข้ารับการบริการจ�านวน 432,314 ครั้ง 443,893 ครั้ง และ 
398,233 ครั้ง ตามล�าดับ คิดเป็นอัตราการเข้าใช้บริการผู้ป่วยนอกร้อยละ 40.0 ร้อยละ 41.0 และร้อยละ 33.3 ตามล�าดับ 

  ข้อมูลและสถิติความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ในปี 2561 - 2563

ก�าลังการให้บริการ หน่วย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2561 2562 2563

จ�านวนห้องตรวจผู้ป่วยนอก ห้อง 114 114 147

ก�าลังการให้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุด(1) ครั้ง 1,081,860 1,081,860 1,197,274

จ�านวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอก ครั้ง 432,314 443,893 398,233

อัตราการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยนอก (2) ร้อยละ 40.0 41.0 33.3

หมายเหตุ: (1) ค�านวณจากจ�านวนห้องตรวจ x เวลาท�าการออกตรวจหรือท�าหัตการ (เฉลี่ย 13 ชั่วโมงต่อวัน) x อัตราเฉลี่ยของจ�านวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการ 
  ต่อห้องต่อชั่วโมง (2 คนต่อห้องต่อชั่วโมง) x จ�านวนวัน (365 วันต่อปี) 
 (2) จ�านวนผู้ป่วยนอก / ก�าลังการให้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุด
 (3) เริ่มเปิดใช้งานศูนย์การแพทย์พระรามเก้าอาคาร B เฟสแรกในเดือนกรกฎาคม ปี 2563 และเปิดให้บริการในส่วนของผู้ป่วยนอกทั้งหมดใน 
  เดือนตุลาคม ปี 2563

รายงานประจ�าปี 256330



  (2) การให้บริการผู้ป่วยใน (IPD)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลมีจ�านวนเตียงที่เปิดให้แก่ผู ้ป่วยในท้ังสิ้นจ�านวน 166 เตียง โดยมีจ�านวนเตียง 
จดทะเบียนทั้งสิ้นจ�านวน 166 เตียง โดยสามารถจ�าแนกประเภทห้องพักผู้ป่วยใน ได้ดังน้ี

  ประเภทและจำานวนห้องพักผู้ป่วยที่ให้บริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประเภทห้องพักผู้ป่วย จ�านวนเตียงจดทะเบียน จ�านวนเตียงท่ีให้เปิดบริการ

1. ห้องพักท่ัวไป 139 139

2. ห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (Intensive Care Unit: ICU)(1)  
 และห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardiac Care Unit: CCU)(2) 24 24

3. ห้องอภิบาลทารกแรกเกิด (Neonatal Intensive Care Unit: NICU) 3 3

รวมท้ังสิ้น 166 166

หมายเหตุ: (1) ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU): ส�าหรับผู้ป่วยท่ีมีอาการหนักหรือวิกฤต หรือเป็นผู้ป่วยหลังผ่าตัด โดยจะมีแพทย์ประจ�าตลอด 24 ชั่วโมง 
 (2) ห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU): ส�าหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดหัวใจตีบตัน ผู้ป่วยท่ีมีปัญหาการท�างานของ 
  หัวใจล้มเหลว ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเก่ียวกับหัวใจ

  ในปี 2561 2562 และ 2563 โรงพยาบาลมีจ�านวนผู้ป่วยในเข้ารับการบริการจ�านวน 13,038 คน 12,750 คน และ 10,570 คน  
ตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราการเข้าใช้บริการผู้ป่วยในร้อยละ 67.9 ร้อยละ 62.2 และร้อยละ 52.0 ตามล�าดับ 

  ข้อมูลจำานวนเตียงจดทะเบียนและจำานวนเตียงที่เปิดให้บริการผู้ป่วยใน (IPD)

จ�านวนเตียง หน่วย
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2561 2562 2563

จ�านวนเตียงจดทะเบียน เตียง 166 166 166

จำานวนเตียงท่ีเปิดให้บริการ เตียง 158 166 166

 ห้องพักท่ัวไป เตียง 131 139 139

 ห้อง ICU และห้อง CCU เตียง 24 24 24

 ห้อง NICU เตียง 3 3 3

31บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



 • ลักษณะกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย

 โรงพยาบาลมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก 

จ�าแนกตามกลุ่มผู้รับบริการและประเภทการช�าระเงิน ดังนี้

  (1) กลุ่มผู้รับบริการท่ัวไป 

  (1.1) กลุ ่มผู ้ป่วยโรคทั่วไป: โรงพยาบาลด�าเนินการ 

ให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรคท่ัวไปผ่าน

ศูนย์การแพทย์พ้ืนฐาน ได้แก่ ศูนย์สูตินรีเวช ศูนย์ศัลยกรรม 

ศูนย์อายุรกรรม ศูนย์กุมารเวชกรรม ศูนย์กระดูกและข้อ รวมท้ัง 

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางอกีหลากหลายสาขา เช่น ศนูย์เบาหวาน 

และเมตาบอลกิ ศูนย์ทางเดนิอาหารและตบั ศนูย์ จติเวช ศนูย์จกัษุ  

ศูนย์ หู คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม เป็นต้น ส�าหรับผู้รับบริการทุกเพศ 

ทุกวัย โดยโรงพยาบาลมีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 

พร้อมท้ังเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียบพร้อมและ

ทันสมัยในการให้บริการ โดยมุ่งเน้นคุณภาพของการให้บริการ

และความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลัก

  (1.2) กลุ่มผู้ป่วยโรคท่ีมีความซับซ้อน กลุ่มผู้ป่วยหนัก

และผู ้ป่วยวิกฤต: โรงพยาบาลให้บริการการรักษาพยาบาล 

ในกลุ่มโรคที่มีความซับซ้อน เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนไต การผ่าตัด

หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ (Heart Bypass Surgery) การขยาย

หลอดเลือดหัวใจบอลลูน และการผ่าตัดสมอง เป็นต้น เน่ืองจาก

มคีวามพร้อมของทีมแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ทีม่คีวามรู้  

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทาง 

ที่มีความซับซ้อน ในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยร่วมกันท�าให้

เกิดผลการรักษาที่ดีและปลอดภัยต่อผู้ป่วย ทั้งนี้โรงพยาบาลยังมี

ความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีความ

เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤตและมีห้องผู้ป่วย

อาการหนักหรือวิกฤต (ICU) จ�านวน 12 เตียง ห้องอภิบาลผู้ป่วย

โรคหวัใจ (CCU) จ�านวน 12 เตยีง เครือ่งเฝ้าตดิตามการท�างานของ 

สัญญาณชีพ เครื่องช่วยหายใจ เคร่ืองล้างไต และอุปกรณ์และ

เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยอื่นๆ ท�าให้โรงพยาบาลมีความ

สามารถและความพร้อมในการ ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนัก

หรือผู้ป่วยวิกฤตได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

  (1.3) กลุม่ผูร้บับรกิารท่ีเน้นการเสรมิสขุภาพ: โรงพยาบาล 

ได้เริ่มขยายกลุ่มผู้รับบริการของโรงพยาบาล จากกลุ่มผู้ป่วย 

ที่เข้ารับการรักษาโรคสู่กลุ่มผู้รักสุขภาพ มุ่งเน้น การตรวจหา 

รักษา และการป้องกัน ท่ีเน้นการส่งเสริมสุขภาพ (Promotive) 

การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและควบคุมโรค (Preventive) และ

การฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitative) มากขึ้น โดยทางโรงพยาบาล 

ได้ท�าการขยายขอบเขตการให้บรกิารทางการแพทย์อย่างต่อเน่ือง  

ให้มีความครอบคลุมและครบวงจรมากย่ิงขึ้น

  (2) กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร

  (2.1) กลุ่มองค์กรคู่สัญญา: เน่ืองด้วยสถานท่ีตั้งของ 

โรงพยาบาลท่ีอยู ่ใจกลางชุมชนเมืองซึ่งมีอาคารส�านักงาน 

ขนาดใหญ่ตั้งอยู ่ในบริเวณโดยรอบและพ้ืนท่ีใกล้เคียงเป็น

จ�านวนมากและมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากการพัฒนาเป็น

ย่านศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ โดยมีฝ่ายการตลาดท�าหน้าท่ี

ติดต่อบริษัทต่างๆ โดยตรงเพ่ือเสนอบริการทางการแพทย์ อีกท้ัง  

โรงพยาบาลยังมีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์กับ

บริษัทคู่สัญญาอย่างต่อเน่ือง ในปี 2563 สัดส่วนรายได้จาก 

ผู ้รับบริการกลุ ่มองค์กรคู ่สัญญาคิดเป็นประมาณร้อยละ 6  

ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล

  (2.2) กลุ่มคู่สัญญาบริษัทประกัน: โรงพยาบาลมีฝ่าย

พัฒนาธุรกิจ เพ่ือท�าหน้าท่ีดูแล ติดต่อ และประสานงานกับบริษัท

ประกันคู ่สัญญา ได้แก่ บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกัน

วินาศภัยท่ีมีบริการประกันสุขภาพ เพ่ือรองรับการเติบโตของ 

แนวโน้มการท�าประกันสุขภาพท่ีมากขึ้น ท้ังนี้ ในปี 2563 สัดส่วน

รายได้จากผูร้บับรกิารกลุม่บรษิทัประกันคูส่ญัญาคดิเป็นประมาณ

ร้อยละ 22 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล

 นอกจากนี้ กลุ ่มผู ้รับบริการเป้าหมายของโรงพยาบาลยัง

สามารถแบ่งเป็นผู้รับบริการในประเทศและชาวต่างชาติ โดย

ผู้รับบริการชาวต่างชาตินับเป็นอีกกลุ่มผู้รับบริการท่ีมีศักยภาพ 

ในการเติบโตในอนาคต ท้ังจากชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามารกัษา

พยาบาลในประเทศไทย และชาวต่างชาตทิีท่�างานและ/หรอือาศยั

อยู่ในประเทศไทย โรงพยาบาลด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพการบริการเพ่ือรองรับผู้ป่วยจากต่างประเทศ การสร้าง

เครือข่ายพันธมิตรในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศพม่า ประเทศจีน  

และประเทศกัมพูชา เพ่ือเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ 

โรงพยาบาล การส่งเสริมการบริการกับเครือข่ายธุรกิจบริษัท 

ต่างชาติชั้นน�า และการตลาดและการประชาสัมพันธ์ส�าหรับกลุ่ม

ผู้รับบริการชาวจีนท่ีเข้ามาท�างานและท่องเท่ียวในประเทศไทย 

ผ่านช่องทาง Alipay และ Social Media อื่นๆ อย่างต่อเน่ือง 

ท้ังนี้ ในปี 2563 สัดส่วนรายได้จากผู้รับบริการชาวต่างชาติของ 

โรงพยาบาล คิดเป็นประมาณร้อยละ 9 ของรายได้จากกิจการ 

โรงพยาบาล ซึ่งลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 16 ในปี 2562 เนื่องจาก

รายงานประจ�าปี 256332



สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 โดยผูร้บับรกิาร

ชาวต่างชาติหลักของโรงพยาบาล ได้แก่ ผู ้รับบริการสัญชาติ 

เมียนมา จีน กัมพูชา และญ่ีปุ่น เป็นต้น

การตลาดและการแข่งขัน 

 แนวโน้มการตลาดและการแข่งขันของอุตสาหกรรม

 แนวโน้มอุตสาหกรรม

 (1) โอกาสในการเติบโตของธุรกิจการให้บริการทาง 
การแพทย์ในประเทศไทย

  แม้ว ่าในปี 2563 ท่ีผ่านมานั้น ธุรกิจการให้บริการ
ทางการแพทย์ก็ไม่ต่างจากหลายๆ ธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และมีแนวโน้มท�าให้
อุตสาหกรรมหดตัวไม่ต�่ากว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน  
แต่อย่างไรก็ดี คาดว่าในปี 2564 - 2565 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
จะกลับมาเติบโตดีขึ้น จากก�าลังซ้ือที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป  
อีกทั้งคาดว่าผู้ป่วยต่างชาติน่าจะเริ่มสามารถเดินทางเข้าประเทศ
และทยอยกลับสู ่ระดับใกล้เคียงปกติ ในช่วงปลายปี 2564  
ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจเติบโต โดยมีปัจจัยสนับสนุน ดังนี้

  สัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดในประเทศไทย
เพิ่มสูงขึ้น

  การเข ้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ จะหนุนความต้องการใช้
บริการทางการแพทย์ท่ี ซับซ้อน ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงมากขึ้น 
โดยสภาพัฒน์คาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ สังคมผู้สูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ (Aged-Society) ในปี 2564 (ประชากรอายุ 60 ปีขึ้น ไป 
มีสัดส่วน 20% ของประชากรทั้งหมด) และจะเพ่ิมข้ึนสู่ 32% 
ในปี 2583 ซึ่งโดยท่ัวไป สัดส่วนผู ้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพ 
จะอยู่ท่ีประมาณ 60% (ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต)ิ ด้านสถาบนัวิจยัเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ประเมินว่าปี 2575 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
ในกรณีสงัคมสงูวัยจะเพิม่ มากกว่า 3 เท่า เมือ่เทยีบกับประมาณการ 
ค่าใช้จ่ายปกติ สะท้อนว่าสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น จะส่งผลให ้
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงข้ึนอย่างก้าวกระโดด โดยกลุ่มโรค 
ที่ส่งผลมากท่ีสุด ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนโลหิต เบาหวาน และ
โรคเรื้อรังของระบบหายใจ ตามล�าดับ

  การเติบโตของสัดส่วนกลุ่มชนชั้นกลาง

  การเพ่ิมขึ้นของกลุ่มชนชั้นกลางสะท้อนอ�านาจซื้อท่ีจะ 
สงูขึน้ ช่วยหนุนความต้องการใช้บรกิารโรงพยาบาลเอกชนเพ่ิมขึน้  
โดยในปี 2563 คาดว่าชนชั้นกลางของไทยจะเพ่ิมขึ้นเป็น 41% 
ของจ�านวนประชากรจาก 36% ปี 2558 เมื่อผนวกกับการ
เติบโตของชนชั้นกลางในกลุ่มประเทศอาเซียนสะท้อนโอกาส  
ในการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทย

  การเพ่ิมสัดส่วนของกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติและกระจาย
ไปสู่กลุ่มผู้ป่วยต่างชาติกลุ่มใหม่

  โดยเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพ ได้แก่ ประเทศเพ่ือนบ้าน
ในอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม (CLMV) 
ประเทศจีน ประเทศรัสเซีย และกลุ่มประเทศแอฟริกา เน่ืองจาก
กลุ่มประเทศดังกล่าว ยังมีบริการสาธารณสุขไม่พอเพียงต่อความ
ต้องการ จึงเป็นโอกาสแก่ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย ์
ในประเทศไทย ในการเร่งท�าตลาด ท้ังยังช่วยลดแรงกดดันจาก
การพ่ึงพาลูกค้าจากกลุ่มประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป 
นอกจากน้ียังรวมถึงแนวโน้มการเตบิโตของกลุม่ผูป่้วยชาวต่างชาติ 
ท่ีเข้ามาลงทุนหรือท�างานในประเทศไทย (“Expatriate” หรือ 
“EXPAT”) อาทิเช่น จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยุโรป ซึ่งกลุ่มน้ีจะมีผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรสหรือบุตรหลาน
เข้ามาพักอาศัยในประเทศไทยด้วย

  การสนับสนุนจากภาครัฐ

  ธุรกิจการให้บรกิารทางการแพทย์ได้รบัการสนับสนุนจาก
ภาครัฐมาต้ังแต่ปี 2547 โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) สอดคล้อง
กับกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีแนวโน้มการเติบโต 
ในอนาคต นอกจากน้ีทาง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมีแผนท่ี
จะส่งเสริมให้ไทยเป็น “Medical and Wellness Resort of the 
World” ภายในปี 2567 ในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น การด�าเนินการ
สนับสนุนให้คนไทยท่ีอาศัยในต่างประเทศรับบริการสุขภาพและ
ความงามในไทย การเจาะกลุ่มลูกค้าข้าราชการในต่างประเทศ
ให้มารับบริการในไทย การท�าตลาดผ่าน Online ส�าหรับกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากต่างประเทศ การประยุกต์บริการ 
ตรวจร่างกายหรือก�าจัดสารพิษให้แก่นักท่องเท่ียวที่เข้าพักใน
โรงแรม (Hotelistic: Hotel + Holistic) หรอืการโปรโมทภาพลกัษณ์ 
ให้ไทยเป็น Top of Mind Destination ในด้าน Medical & 
Wellness เป็นต้น
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  ปริมาณโรคเฝ้าระวัง โรคเฝ้าระวัง และโรคอุบัติใหม่มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น

  โรคอุบัติใหม่ที่เพ่ิงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดล่าสุดอย่าง 
โรคปอดอกัเสบจากเชือ้ไวรสั COVID-19 (Corona Virus Disease 
2019) ที่เริ่มระบาดตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2562 หรือจะเป็น
ปริมาณผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามฤดูกาล อาทิ 
โรคไข้เลือดออก และยังอาจมีการระบาดของโรคอุบัติซ�้า อาทิ 
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS: Severe Acute 
Respiratory Syndrome) ไข้หวดันก (H5N1 ปี 2547) ไข้หวัดใหญ่ 
สายพันธุ์ใหม่ 2009 (2009 Flu Pandemic H1N1) ที่มีโอกาส
ระบาดซ�้า เป็นต้น

  การเจ็บป่วยของคนไทยจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรง (NCD: 
Non-Communicable Disease) เพ่ิมสูงข้ึน

  ในปี 2561 ประเทศไทยมีจ�านวนผู ้ป่วยเสียชีวิตจาก
โรคไม่ติดต่อร้ายแรงประมาณ 4 แสนคนต่อปี ซึ่งรวมถึงผู้ป่วย 
โรคความดันโลหิต เบาหวาน หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง 
หลอดลมอักเสบ หืด มะเร็ง โดยประชากรวัยท�างานมีแนวโน้ม
ป่วยด้วยโรคไม่ตดิต่อมากขึน้ ประกอบกับพฤตกิรรมความเสีย่งต่อ
การเกิดโรคทั้งปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือปริมาณ
น�้าตาลที่สูงข้ึน เป็นผลต่อการเกิดโรค NCD โดยตรง ท�าให ้
ความต้องการใช้บริการทางการแพทย์เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง

 (2) ปัจจัยท้าทายท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจการให้
บริการทางการแพทย์ในอนาคต

  ภาวะการแข่งขันที่ รุนแรงในธุรกิจการให้บริการทาง 
การแพทย์ทั้งจากผู้ให้บริการรายเดิมและรายใหม่

  การแข่งขันรุนแรงในธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์
ทั้งจากกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนและกลุ่มธุรกิจอื่นๆ โดยในกลุ่ม
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเอง ก็มีขยายการลงทุนอย่างต่อเน่ือง  
ทัง้ยังมกีารขยายการให้บรกิารในรปูแบบคล้ายโรงพยาบาลเอกชน 
ของภาครัฐ (Private Wing in Public Hospitals) ด้วยต้นทุน
แบบภาครัฐ แต่มีการให้บริการและการคิดอัตราค่าบริการ 
ในลักษณะใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับภาคเอกชน รวมถึงกลุ่ม
ทุนใหญ่จากธุรกิจอื่น เช่น อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากธุรกิจ 
โรงพยาบาลมโีอกาสสร้างรายได้ทีม่ัน่คงในระยะยาว ทัง้ยังสอดรบั 
กับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสนใจด้านสุขภาพมากขึ้น รวมถึง
กลุ่มทุนต่างประเทศท่ีสนใจเปิดศูนย์การแพทย์ อาทิ ศูนย์รักษา
ผู้มีบุตรยากรองรับความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 
ในไทย และยังมีคู่แข่งในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในเอเชีย 
ที่วางสถานะเป็นศูนย์กลางการแพทย์และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เดียวกับไทย อาทิ สิงคโปร์ ดังน้ันหากผู้ประกอบการไม่เร่งปรับตัว  
อาจท�าให้โรงพยาบาลเอกชนของไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาด
ส�าหรับผู้ป่วยในอนาคต

  การขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

  โครงสร้างอายุของประชากรท่ีจะเปลีย่นแปลงไปในอนาคต  
จะท�าให้ประชาชนไปรับบริการสุขภาพมากขึ้น ความต้องการ
ก�าลังคนด้านสุขภาพจึงสูงขึ้นตามไปด้วย ท�าให้แนวโน้มการ
เติบโตของความต้องการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใน
ทุกประเภท ด้วยจ�านวนบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีอยู่จ�ากัดท�าให้
การขยายธุรกิจโดยการเพ่ิมจ�านวนโรงพยาบาลท�าได้ยากขึ้น 
จากตัวเลขขององค์การอนามัยโลกปี 2560 พบว่าจ�านวนแพทย์
และพยาบาลของประเทศไทยมีสัดส่วนแพทย์เพียง 0.5 คนต่อ
ประชากร 1,000 และมีพยาบาล 2.4 คนต่อประชากร 1,000 คน  
ซึ่งนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ท่ีมีจ�านวนแพทย ์
มากกว่า 2 คนต่อประชากร 1,000 คน แม้ว่าในขณะนีป้ระเทศไทย
จะผลิตแพทย์ได้มากกว่า 3,000 คนต่อปี ก็ยังจะต้องใช้เวลามาก 
พอสมควรในการเพ่ิมสดัส่วนแพทย์ต่อจ�านวนประชากร ด้วยเหตนุี้ 
อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการด�าเนินงานของโรงพยาบาล 

ในอนาคต

 การตลาดและการแข่งขัน

 (1) มาตรฐานในการให้บรกิารทางการแพทย์ระดบัตตยิภมิู

  โรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tertiary 
Care Unit) ท่ีมีความสามารถในการรักษาโรคซับซ้อนและม ี
ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ท่ีทันสมัย อีกท้ังมีสถาบันทาง 
การแพทย์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางรวมจ�านวน 24 สาขา 
อาทิ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า สถาบันหัวใจและ
หลอดเลือดพระรามเก้า ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์สมองและระบบ
ประสาท ศนูย์ทางเดนิอาหารและตบั ศนูย์เบาหวานและเมตาบอลกิ  
ศูนย์รักษ์ข้อ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของโรงพยาบาล ในการ 
แข่งขันในเชิงการสร้างการเติบโตของปริมาณผู้ป่วยและรายได้ 
การรักษาพยาบาล

 (2) สภาวะการแข่งขัน

  โรงพยาบาลต้ังอยู่ภายในเขตศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่
ของกรุงเทพฯ (New Central Business District: New CBD) 
ซึ่งครอบคลุมบริเวณถนนพระรามเก้า ถนนรัชดาภิเษก และถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ นอกจากโรงพยาบาล ยังมีโรงพยาบาลเอกชน
อื่นๆ ตั้งอยู่ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร อีกจ�านวน 4 แห่ง 
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  โรงพยาบาลวางต�าแหน่งและกลยุทธ์ในการแข่งขันโดย
มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางโดยเฉพาะจุดแข็ง 
ในการรักษาโรคที่มีความซับซ ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
(Multidisciplinary Team) มีการบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานระดับโลกจาก JCI ซึ่งเป็นองค์กรก�ากับมาตรฐานใน
ด้านการแพทย์ท่ีใหญ่ที่สุดในโลก ท้ังในระดับโรงพยาบาลและ
ระดับการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนไต ด้วย
อัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่าแก่ผู้รับบริการ 
(Value for Money Services) 

 ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

 (1) ความโดดเด่นในสถาบนัทางการแพทย์ ศนูย์การแพทย์  
และศกัยภาพการให้บรกิารรกัษาโรคซบัซ้อนด้วยทมีสหสาขา 
วิชาชีพ (Multidisciplinary Team)

  โรงพยาบาลมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ 
การให้บริการทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดให้บริการ 
โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มี
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลากหลาย
สาขาวิชาเข้ามาร่วมทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
ของโรงพยาบาล จนสามารถให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้รับ
บริการได้อย่างครบวงจร เริ่มต้ังแต่การป้องกัน การตรวจวินิจฉัย 
ความเสี่ยง การดูแลรักษา การฟื้นฟู การตรวจติดตาม ตลอดจน 
การส่งเสริมสุขภาพ โดยทีมงานบุคลากรสหสาขาวิชาชีพของ
โรงพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญและความช�านาญ อีกทั้ง 
โรงพยาบาล มีการน�าเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึง
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษา
มาให้บริการอยู่เสมอ โดยปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถาบันทางการ
แพทย์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางท่ีมีความสามารถและความ
โดดเด่นในการรักษาโรคซับซ้อน อาทิ

  1.1)  สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า 

  1.2)  สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า 

  1.3)  ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก

  1.4)  การผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery:  
    MIS)

  1.5) ศูนย์อองโคแคร์ (ศูนย์มะเร็ง)

  1.6) ศูนย์รักษ์ข้อและศูนย์กระดูกสันหลัง

 (2) การบรกิารทางการแพทย์ในอัตราค่าบรกิารท่ีสมเหต ุ
สมผลและมีความคุ้มค่า (Value for Money Services)

  โรงพยาบาลมุ ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพในอัตราค่าบริการหรือค่ารักษาพยาบาลท่ีมีความ
เหมาะสม และมีความคุ้มค่า (Value for Money Services)  
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการหรือค่ารักษาพยาบาลของ 
โรงพยาบาลเอกชนชั้นน�าอื่นๆ ที่ให้บริการทางการแพทย์ใน
คุณภาพระดับใกล้เคียงกัน โรงพยาบาลได้รับรางวัล AXA 
Provider Award: Best Utilization Award ซึ่งจัดโดย บริษัท  
แอกซ่าประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) (“AXA”) ประจ�าปี 2560  
และในปี 2562 โรงพยาบาลพระรามเก้าได้รับเกียรติบัตร  
เป็นโรงพยาบาลคณุธรรม ทีม่ธีรรมาภบิาลสงู ราคายาและค่าบรกิาร 
โปร่งใสเป็นธรรม จัดโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  
ซึง่เป็นเครือ่งยืนยันถึงการให้บรกิารทางการแพทย์ทีม่ปีระสทิธิภาพ
ในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่า (Value for 
Money Services) ของโรงพยาบาล 

  นอกจากนี้กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายของโรงพยาบาล 
ซึ่งครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับสูง 
(Mass Affluent to Affluent Segment) นับได้ว่าเป็นกลุ่มที่มี
ศักยภาพเติบโตสูง มีฐานประชากรขนาดใหญ่และมีการขยายตัว 
มากท่ีสุด 

 (3) ทำาเลท่ีตั้งยุทธศาสตร์ท่ีมีศักยภาพและมีโอกาส 
ในการขยายตัวสูง

  ท่ีตัง้ของโรงพยาบาลอยู่ในบรเิวณศนูย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ 
ของกรุงเทพฯ (New Central Business District: New CBD)  
ซึ่งเป ็นจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญที่ช ่วยส่งเสริมการเติบโตของ 
โรงพยาบาล ท้ังน้ีปัจจัยส�าคัญท่ีสนับสนุนการขยายตัวของ 
ชุมชนเมืองซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาล มีดังน้ี 

  3.1) การเพ่ิมขึ้นของอาคารส�านักงาน ห้างสรรพสินค้า
และที่อยู่อาศัย

  3.2) ความหนาแน่นและการเตบิโตของจ�านวนประชากร
ในบริเวณโดยรอบ สถานท่ีต้ังของโรงพยาบาลล้อมรอบด้วย
ชุมชนที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่หลายพ้ืนที่ ที่มีความหนาแน่นของ
ประชากรสูง และมีอัตราการเติบโตของประชากรสูง 

  3.3) การเป็นศนูย์กลางเชือ่มต่อระบบโครงสร้างคมนาคม
ขนส่งพ้ืนฐานท่ีส�าคัญซึ่งท�าให้โรงพยาบาล สามารถขยายฐาน

ผู้รับบริการได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น 

35บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



 กลยุทธ์การแข่งขันที่สำาคัญ

 (1) การขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ให้
ครอบคลุมและครบวงจรมากย่ิงขึ้นและจำานวนผู้ใช้บริการ
ท่ีมีการเติบโตสูงขึ้น

  โรงพยาบาลมีแผนในการขยายพ้ืนที่การให้บริการ
และปรับปรุงการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของผู้รับบริการกลุ่มปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยท่ีมุ่งเน้น
การรักษาโรคและบ�าบัดรักษาตามอาการเจ็บป่วย (Curative 
Medicine) เพราะเราไม่ได้ต้องการให้โรงพยาบาลเป็นเพียงแค่
สถานท่ีรองรบัผูป่้วยอย่างเดยีว แต่จะต้องเป็นสถานทีท่ี่ตอบสนอง
ความต้องการทั้งในแง่การใช้ชีวิตและสุขภาพได้ ท�าให้มีแนวคิด 
Co-Healthy Space ไม่ต้องป่วยก็มาได้ คนที่มาโรงพยาบาล 
ไม่จ�าเป็นต้องเจ็บป่วย แต่สามารถมารับความรู้ได้ ควบคู่ไปกับ 
การขยายขอบเขตการให้บรกิารทางการแพทย์ให้มคีวามครอบคลุม
และครบวงจรมากย่ิงขึ้น เพ่ือเป็นการขยายฐานผู้รับบริการสู ่ 
ผู้รับบริการกลุ่มใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลส่งเสริมสุขภาพให้ดีย่ิงขึ้น  
โดยโรงพยาบาลได้สร้างอาคารใหม่ในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงกับ
อาคารปัจจุบัน มีระยะห่างจากท่ีตั้งอาคารเดิมประมาณ 50 เมตร 
เป็นอาคารสูง 16 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ภายใต้ชื่อ “ศูนย์การแพทย์
พระรามเก้า” (อาคาร B) ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการแล้ว และ
ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี โดยมีสถาบันรักษา
ความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็ง (FIX & FIT) เป็นสถาบัน
การแพทย์หลักท่ีโดดเด่นในเร่ืองการรักษาปัญหาปวดเรื้อรัง
อย่างตรงจุด ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทันสมัย ตอบโจทย์ 
การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพตามไลฟ์สไตล์ในยุควิถีใหม่ 

  นอกจากนี้ โรงพยาบาลมีโครงการปรับปรุงพ้ืนที่การให้
บริการของอาคารปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์สูงสุด ภายหลังจาก
การย้ายศูนย์การแพทย์บางศูนย์ไปให้บริการท่ีอาคารใหม่ โดยมี 
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับ 
การเพ่ิมขึ้นของจ�านวนผู้ป่วยใน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน  
เช่น ไต หัวใจ เบาหวาน และการผ่าตัดแผลเล็ก

 (2) การขยายขอบเขตการให้บริการโดยมุ่งเน้นเรื่อง 
การส่งเสริมสุขภาพมากย่ิงขึ้น (Health Promotion Services) 

  โรงพยาบาลมแีผนทีจ่ะต่อยอดจดุแข็งและความเชีย่วชาญ
ในการให้บริการรักษาโรค (Curative Medicine) ในหลากหลาย 
สาขาวิชา เพ่ือขยายขอบเขตการให้บรกิารทางการแพทย์แผนปัจจบุนั  
(Conventional Medicine) ไปสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  
(Holistic Health Care) โดยมุ่งเน้นการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ  
(Health Promotion & Wellness) ส�าหรับกลุ ่มผู ้รับบริการ 

ท่ีไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยแต่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพและต้องการ
ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  ทัง้นี ้การดแูลสขุภาพแบบองค์รวมจะประกอบด้วยความ
ร่วมมือจากแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหลากหลายวิชา 
อาทิ นักแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบ�าบัด นักเวชศาสตร์
การกีฬา จิตแพทย์ และนักโภชนากร เป็นต้น ซึ่งโรงพยาบาล 
มีความพร้อมในการให้บริการของสถาบันทางการแพทย์และ 
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางรวมกันจ�านวนท้ังสิ้น 24 สาขา 

 (3) การนำาเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
ทางการแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำางาน
ภายใน เพือ่ก้าวสูก่ารเป็นโรงพยาบาลดจิทัิล (Virtual Hospital)

  โรงพยาบาลตระหนักถึงความส�าคัญของเทคโนโลยี 
ในการช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพการให้บรกิารทางการแพทย์ การเพ่ิม 
ความปลอดภัยของผู ้ป่วย ตลอดจนการอ�านวยความสะดวก
และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์
โควิด-19 ระบาด โรงพยาบาลได้น�าระบบการรักษาทางไกล 
(Telemedicine) มาให้บริการแก่ผู้ป่วย เป็นการเพ่ิมศักยภาพ
การให้บริการทางการแพทย์ นอกจากน้ีโรงพยาบาลได้มีการ
วางแผนและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและการสื่อสาร
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน�าข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆ 
รวมถึง ประวัติการรักษา เวชระเบียนผู้ป่วย และการจ่ายยา 
เข้าจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมด ซึ่งช่วยให้การจัดการ
และการให้บริการของโรงพยาบาล มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 (4) การมุ่งเน้นการตลาดเชิงรุก และการปรับภาพลักษณ์
องค์กร

  บริษัทมีการวิเคราะห์ วางแผนและก�าหนดต�าแหน่งทาง 
การตลาด (Positioning) โดยมุ่งหวังให้แบรนด์ของโรงพยาบาล
เป็นท่ีรู ้จักในวงกว้างและน่าสนใจ ดึงดูดการเข้ามารับบริการ 
และสะท้อนจุดแข็งในการให้บริการทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพ
ในราคาท่ีสมเหตุสมผลกับบุคคลท่ัวไป โดยมีการว่าจ้างที่ปรึกษา 
การตลาดและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเสริมทีมการตลาดเพ่ือการ 
ยกระดบัภาพลกัษณ์ดงักล่าว ปัจจบุนับรษิทัด�าเนนิการปรบัทศิทาง
การด�าเนินธุรกิจและการท�าการตลาดเชิงรุกมากขึ้น เช่น การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และพร้อมยังมีการประสัมพันธ ์
ภาพลักษณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) กับกลุ่ม
ผู้รับบริการเป้าหมายในวงกว้างมากขึ้น นอกจากน้ี โรงพยาบาล
ได้วางกลยุทธ์การตลาดส�าหรับ กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญา
องค์กร และกลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติ เพ่ือมุ่งหวังในการขยาย

ฐานลูกค้าในระยะยาว

รายงานประจ�าปี 256336



 การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย

 ผู ้ เข ้ารับบริการของโรงพยาบาลแบ่งเป ็นชาวไทยและ 
ต่างประเทศ โดยโรงพยาบาลมีกลยุทธ์สร้างช่องทางการขยาย 
การรับผู ้ป่วยท่ีแตกต่างกัน จากความสามารถของเราในการ
รักษาโรคซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ การให้บริการผู้ป่วย 
ในประเทศโดยการขยายการให้บริการผ่านการตรวจสุขภาพ และ
สัญญาการรักษาพยาบาลกับ บริษัท ห้างร้าน และองค์กรต่างๆ 
ภายในประเทศ และการขยายโรงพยาบาลเครือข่าย ส�าหรับ 
ผูป่้วยต่างประเทศ โรงพยาบาลรบัผูป่้วยผ่านสญัญาการให้บรกิาร 
สถานทูต การเป็นสมาชิกในสภาหอการค้าต่างประเทศ และ
สัญญาผ่านตัวแทน Medical Tourism ต่างประเทศ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 การจัดหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

 ด้วยชื่อเสียงการด�าเนินงานของโรงพยาบาลกว่า 28 ปี 
ประกอบกับชือ่เสยีงและความสมัพันธ์อนัดีของคณะแพทย์ผูก่้อตัง้ 
และผู้บริหาร กับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์และโรงเรียนแพทย์
ในประเทศไทยส่งผลให้โรงพยาบาลสามารถชักชวน แสวงหา
บุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาต่างๆ มาร่วมงานกับทางโรงพยาบาลได้อย่างต่อเน่ือง 
นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้ด�าเนินการในด้านต่างๆ ในการจัดหา
และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ อาทิเช่น การเตรียมแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)  
เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับโรงพยาบาลได้นาน  
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource  
Development) เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความรักและผูกพันต่อโรงพยาบาล 
ตลอดจนการสร้างบรรยากาศการท�างานและสังคมภายใน 
โรงพยาบาลที่ดีเพ่ือให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการท�างาน เช่น 
การจัดให้มีห้องพักแพทย์ (Doctor Lounge) เพ่ือให้แพทย์ 
ได ้ใช ้เป ็นสถานที่ พักผ ่อน พูดคุย ระดมความคิด ปรึกษา 
กรณีศกึษาในหมูแ่พทย์ ซึง่เป็นหนึง่ในมาตรการทีไ่ด้ช่วยเสรมิสร้าง 
ความสัมพันธ์ของแพทย์ในโรงพยาบาลให้เข้มแข็งมากย่ิงขึ้น 
ท้ังน้ี โรงพยาบาลเน้นการให้บริการอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นหน่ึงใน
ปัจจัยส�าคัญในการรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อน 

 นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้มีการจัดท�าแผนก�าลังบุคลากร
ทางการแพทย์เพ่ือรองรับการให้บริการที่เติบโตตามแผนกลยุทธ์
ของโรงพยาบาล และรองรบัการบรกิารและการขยายตัวในระยะยาว 
อย่างต่อเน่ืองเช่นการก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและ 
มีแรงจูงใจส�าหรับแพทย์ใหม่ การให้สวัสดิการรักษาพยาบาล 
การจัดหาหอพักส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ การให้ทุน 
การศกึษาแก่นกัศกึษาพยาบาลและผูช่้วยพยาบาลในมหาวิทยาลยั
หลายแห่ง เพ่ือให้มาร่วมงานกับโรงพยาบาล หลังจบการศึกษา 
อีกท้ังยังมีการท�าสัญญาความร่วมมือการจัดหาบุคลากรทาง 
การแพทย์ในสาขาต่างๆ เช่น สัญญาบริการทางการแพทย์กับ 
บริษัท รีแฮบ ไดเรคชั่น จ�ากัด เพ่ือจัดหานักกายภาพ บ�าบัด 
หรือนักกิจกรรมบ�าบัดให้กับศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น ทั้งนี้ 
ที่ผ่านมาโรงพยาบาลยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร
ทางการแพทย์แต่อย่างใด

จำานวนบุคลากรของโรงพยาบาล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

สายงาน จ�านวน (คน) ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2563

แพทย์ประจ�า (Full-time) 121

แพทย์ไม่เต็มเวลา  
(Part-time & Night shift)

527

แพทย์ที่ปรึกษา (Consultant) 145

พยาบาล 351

บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ(1) 644

ฝ่ายอื่นๆ(2) 320

รวม 2,108

หมายเหตุ: (1) บุคลากรทางการแพทย์ หมายถึง ฝ่ายการบริการทาง 
  การแพทย์ เช่น เภสัชกร นักรังสีเทคนิค นักโภชนาการ  
  นักกายภาพ เป็นต้น
 (2) ฝ่ายอื่นๆ รวมถึง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการบริหารงานธุรกิจ  
  ฝ่ายอาคารสถานท่ี และอื่นๆ

37บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



 การจัดหายาและเวชภัณฑ์

 โรงพยาบาลมีนโยบายการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์โดยท่ัวไป

จากผู ้ผลิตภายในประเทศหรือตัวแทนจ�าหน่ายของผู ้ผลิต 

ต่างประเทศเป็นหลัก ปัจจุบันโรงพยาบาล มีการจัดท�าทะเบียน

รายชื่อบริษัทขายยาและเวชภัณฑ์ (Approved Vendor List)  

โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการยา และคณะกรรมการจัดซื้อ 

จดัจ้างพิจารณาทบทวนทะเบยีนรายชือ่บรษิทัขายยาและเวชภัณฑ์

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จากปัจจัยที่หลากหลาย เช่น ใบอนุญาต

ในการผลิต การจัดจ�าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ และใบรับรอง 

ตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) คุณภาพ 

ราคา ชือ่เสยีง ความต้องการของแพทย์ ระยะเวลาในการจดัส่ง และ 

ระยะเวลาในการช�าระหน้ี เป็นต้น โดยโรงพยาบาล ได้ด�าเนินการ 

ติดต่อและสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์จากผู้จัดจ�าหน่ายจากหลาย

บริษัท และไม่มีสัญญาข้อผูกพันเก่ียวกับการจัดซื้อยาและ

เวชภัณฑ์กับผู้จ�าหน่ายรายใดเป็นพิเศษ ท�าให้ช่วยลดความเส่ียง 

ในการจัดหายาและเวชภัณฑ์ นอกจากนี้โรงพยาบาล มีเครือข่าย 

พันธมิตรกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในการแบ่งปันข้อมูลราคายาและ 

เวชภัณฑ์เพ่ือใช้เป็นราคาอ้างอิงในการต่อรองราคายาและ

เวชภัณฑ์จากผู้จ�าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ได้ ปัจจุบันโรงพยาบาล 

มีผู้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ขายยากว่า 200 ราย และผู้ขายเวชภัณฑ์

กว่า 250 รายกับโรงพยาบาล 

 การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

 โรงพยาบาล มกีารส�ารวจความต้องการอปุกรณ์และเครือ่งมอื

ทางการแพทย์ของแพทย์อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยังมีคณะกรรมการ

เครื่องมือแพทย์ที่ประกอบด้วยทีมแพทย์แต่ละด้าน คอยติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิทยาการของเครื่องมือทางการแพทย์อย่าง

ใกล้ชิด เพ่ือวางแผนจัดสรรทรัพยากรตามความจ�าเป็นในการ 

ให้บรกิารรกัษาพยาบาลท่ีมคีณุภาพ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 

พิจารณางบประมาณ เพ่ือวางแผนงบประมาณของโรงพยาบาล

ก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) โดยพิจารณาหลากหลายปัจจัย เช่น 

เทคโนโลยีใหม่ ความปลอดภัย คุณภาพของสินค้า ราคา ความ

คุ้มค่า บริการหลังการขาย ความจ�าเป็นรวมถึงความสอดคล้อง

ต่อกลยุทธ์ และความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ ผ่าน

ช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายของบริษัท เพ่ือให้เกิด

ความโปร่งใส 

 ปัจจุบันโรงพยาบาล ได้ท�าการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ

ต่างๆ จากบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศ ท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เน่ืองจากบริษัทประเภทน้ีสามารถ 

ให้บรกิารหลงัการขายและด�าเนินการซ่อมโดยช่างทีม่คีวามช�านาญ 

ได้ทันที หากอุปกรณ์และเครื่องมือมีปัญหาช�ารุดบกพร่องหรือ

เสียหาย ส�าหรับเงื่อนไขการสั่งซื้อทางโรงพยาบาล มีระยะเวลา 

การช�าระเงินกับผู ้จัดจ�าหน่ายประมาณ 30 วัน ขึ้นอยู ่ กับ

ชนิดของอุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีซื้อ และการเจรจาต่อรองกับ 

ผู ้จัดจ�าหน่าย นอกจากนั้นโรงพยาบาลได้มีการท�าสัญญาให ้

บริการ “การบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งระบบ”  

กับบริษัทชั้นน�าท่ีมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะให้ท�าการดูแล

บ�ารุงรักษา ซ่อมแซม เพ่ือให้มั่นใจว่าเครื่องมือและอุปกรณ์

การแพทย์ พร้อมใช้ มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษา 

สนับสนุนข้อมูลท่ีจ�าเป็นแก่โรงพยาบาลในการจัดซื้อจัดหาหรือ

การวางแผนด้านเครื่องมือแพทย์ในระยะยาว

การบริหารจัดการผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย

 โรงพยาบาลได้ด�าเนินการให้บริการสถานพยาบาลด้วย 

ความรับผิดชอบต่อผู้มาใช้บริการ บุคลากร และสังคมโดยให ้

ความส�าคญัในเรือ่งการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม สขุภาพ อาชวีอนามยั 

และความปลอดภัย โดยบริษัทมีคณะท�างานการจัดการอาคาร

สถานที่และความปลอดภัย (Facility Management and  

Safety: FMS) ท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการบริหารและจัดการ 

ด้านอาคารสถานที ่ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม 

โดยได้มีมาตรการด�าเนินการในเรื่องน้ีดังต่อไปน้ี

 ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 บริษัทให้การบริการรักษาและดูแลสุขภาพ ซึ่งข้ันตอนใน

การรักษาพยาบาลต้องมีการใช้และก่อให้เกิดของเสียและวัตถุ

อันตรายต่างๆ โดยบริษัทได้มีการจัดท�านโยบาย ระเบียบปฏิบัติ 

และแผนการเตรียมระบบงานเก่ียวกับการจัดการผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นแนวทางให้

บุคลากรของบริษัท ยึดถือปฏิบัติ รวมถึงฝึกอบรมบุคลากรของ

บริษัท ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัท 

ผู้รับบริการ พนักงาน ผู้เข้ามาในพ้ืนท่ี เพ่ือนบ้านใกล้เคียงและ

สิ่งแวดล้อม รวมถึงเพ่ือป้องกันบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

และฟื้นฟูสถานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รายงานประจ�าปี 256338



 (1) การจัดการนำ้าเสีย

  บริษัทมีการปฏิบัติงานควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสีย โดยม ี

การตรวจสอบระดับตะกอนรายวัน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพน�้าเสีย 

เบือ้งต้นก่อนปล่อยสูแ่หล่งน�า้ภายนอก และได้ว่าจ้างบรษิทัภายนอก 

มาวเิคราะห์ค่าน�้าเป็นประจ�าทุกเดือน โดยระบบบ�าบัดน�้าเสียของ 

บริษัท สามารถรองรับน�้าเสียได้รวมกัน 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

ซึ่งเพียงพอต่อระดับการให้บริการในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัท ได้มี 

การควบคมุการบ�าบดัน�า้เสยีอย่างมมีาตรฐานก่อนส่งออกสูร่ะบบ

ภายนอกอย่างสม�่าเสมอ 

 (2) การกำาจัดขยะ 

  บริษัทมีการแยกประเภทขยะเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

ขยะทัว่ไป ขยะอนัตราย ขยะตดิเชือ้ และขยะรไีซเคลิ โดยขยะท่ัวไป 

มีการว่าจ ้างหน่วยงานของกรุงเทพฯ ส่วนขยะติดเชื้อและ 

ขยะอันตรายมีการว ่าจ ้างบริษัทเอกชนท่ีได ้รับการรับรอง 

มาตรฐานเข้ามาดูแลจัดการตามล�าดับ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเน่ืองมาจากการจัดการระบบ 

ของเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน

 (3) การจัดการวัสดุและของเสียอันตราย

  บริษัทมีระบบจัดการเก่ียวกับวัตถุอันตรายท่ีน�าเข้ามา

ใช้อย่างปลอดภัยและเป็นขั้นตอน โดยมีการท�าบัญชีรายชื่อ

วัตถุอันตราย มีวิธีปฏิบัติในการคัดเลือก การขนย้าย การจัดเก็บ  

การใช้วัตถุอันตราย ตลอดจนการควบคุมดูแลการแยก การทิ้ง 

และการก�าจัดของเสียอันตรายท้ังหมด โดยบุคลากรท่ีมี 

การข้องเก่ียวกับวัสดุและของเสียอันตราย จะมีการใช้อุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน โดยบริษัทจะมีการประเมิน

ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับวัตถุอันตราย ปีละ  

1 ครั้ง พร้อมจัดท�าแนวทางแก้ไขและตรวจติดตาม

 (4) การจัดการสารเคมีรั่วไหล

  บริษัทได้ก�าหนดขั้นตอนปฏิบัติกรณีวัตถุอันตราย หก  

ตกแตกหรือสัมผัสกับร่างกายและข้ันตอนการพิจารณา สอบสวน 

เพ่ือหาทางป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยได้ก�าหนด

เหตุฉุกเฉินกรณีสารอันตรายรั่วไหลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

รุนแรงต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในโค้ดฉุกเฉิน 

(Emergency Code) ของบริษัท และมีระเบียบปฏิบัติและ 

ขั้นตอน (Operational Process) รองรับชัดเจน โดยแบ่งการ

จัดการตามประเภทของสารเคมี ซึ่งรวมถึง สารรังสี สารเคม ี

อันตราย และแก๊สทางการแพทย์ เช ่น การต้ังป ้ายเตือน  

“เขตอันตราย Dangerous Area ห้ามเข้า” ณ บริเวณที่เกิดเหตุ

วัตถุอันตรายหก ตกแตก รวมท้ังการกันบุคลากรหรือผู้ท่ีอยู่ใน

บริเวณประสบเหตุออกจากพ้ืนที่ และการแจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีระบุ

ไว้ในข้ันตอนปฏิบัติตามประเภทของสารอันตรายท่ีรั่วไหลให้

ด�าเนินการจัดเก็บวัตถุอันตรายท่ีรั่วไหลทันที 

 (5) การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

  บรษิทั มนีโยบายสนับสนุนการประหยัดทรพัยากรธรรมชาติ 

โดยมีการรณรงค์ให้ใช้บันไดในการข้ึน-ลงภายในอาคาร และปิด

น�้า ไฟ และเครื่องปรับอากาศทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน อีกท้ังบริษัท

ได้มีโครงการเส้นทางพลังงาน เพ่ือลดการใช้พลังงานของบริษัท 

โดยในปี 2554 - 2563 บริษัท สามารถประหยัดการใช้พลังงาน

ได้มากกว่า 10 ล้านบาท ด้วยโครงการดังต่อไปนี้

ปี โครงการ

2563 - ควบคุมลดการเดินเคร่ืองของเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chiller) ไม่ให้เกินความจ�าเป็น และให้เกิด 
 ประสิทธิภาพสูงสุดทุกช่วงเวลา
- โครงการน�าร่องเปลี่ยนสวิตช์ปลั๊กไฟตู้เย็นให้สามารถปิดได้เมื่อไม่ได้ใช้งานห้องผู้ป่วย ท่ี Ward เด็ก
- ติดตั้งชุดควบคุมการรดน�้าต้นไม้ในสวนแบบอัตโนมัติ

2562 - ติดตั้งประตูเลื่อนอัตโนมัติท่ีโถงชั้น 1 เป็น Double Door เพ่ือรักษาความเย็นในอาคาร

2561 - ติดตั้งระบบ Building Automation System (BAS) ควบคุมแสงสว่าง Lighting Control อาคารจอดรถ  
 และโถง ชั้น 1-5

2560 - เปลี่ยนหลอดไฟบริเวณโถงทางเดินชั้น 2 และ 4 และป้ายดาดฟ้าชื่อบริษัท
- ติดตั้งระบบควบคุมความเร็วปั๊มน�้า Chiller
- ติดตั้งระบบ Building Automation System (BAS) ควบคุมการเปิด - ปิด แอร์ บริเวณโถงชั้น 1-5
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ปี โครงการ

2559 - เปลี่ยนโคมไฟส่องถนน
- เปลี่ยนหลอดไฟลานจอด 2A-4B

2558 - เปลี่ยนโคมส่องสว่างทางเข้าบริษัทและบริเวณศาลพระพรหม
- โครงการติด Timer โคมไฟโถงชั้น 2 และ 3
- โครงการน�าน�้าจากบ่อบ�าบัดกลับมาใช้ประโยชน ์
- เปลี่ยนระบบท�าน�้าร้อน Boiler เป็น Heat Pump

2557 - เปล่ียนโคมไฟส่องสว่างในซอยบริษัทและ Spot light ส่องป้ายและอาคาร
- เปล่ียนหลอดโคมไฟลูกโป่งร้ัวรอบบริษัท

2556 - เปลี่ยนเคร่ืองท�าความเย็นระบบปรับอากาศ (Chiller)
- เปล่ียนหลอดไฟลานจอดรถยนต์ 2A-4B

2555 - เปลี่ยนไฟป้ายบริษัท
- โครงการเคร่ืองผลิตน�้าร้อน Boiler : เปลี่ยนจากใช้พลังงานน�้ามันเตาเป็นใช้ก๊าซ LPG
- ติดฟิล์มกรองแสงลดความร้อนในอากาศ
- ติดตั้ง Limit Switch และ ตู้ Control

2554 - เปลี่ยนหลอดไฟ (T8) เป็นหลอดประหยัดพลังงาน (T5)
- ติดม่านอากาศประตูกระจกไฟฟ้าทางเข้า-ออก บริษัท
- ปรับปรุงระบบควบคุมแสงสว่างลานจอด

 การดำาเนินการด้านความปลอดภัย

 บรษิทัให้ความส�าคญัในด้านความปลอดภัยในการด�าเนินงาน 

เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการและพนักงาน

ของบริษัท โดยบริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย 

ทีไ่ด้รบัใบอนญุาต ซึง่ได้จดัสรรพนกังานรกัษาความปลอดภยัทีไ่ด้

ผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสตูรของทางบรษิทัรกัษาความปลอดภัย

ให้มาปฏิบัติงานภายในบริษัท โดยบริษัทได้จัดท�าแนวทางปฏิบัติ

ส�าหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับช่วงเวลา

ปฏบิตังิานและพ้ืนทีป่ฏิบตังิานของพนกังานรกัษาความปลอดภัย

แต่ละจุด อีกท้ังยังจัดให้มีหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยเป็น 

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและ

ก�าหนดให้มีการประชุมร่วมระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัย

และแผนกยานพาหนะและรักษาความปลอดภัยทุกเดือน โดย

แผนกดังกล่าวจะท�าการประเมินการท�างานและผลงานของ

บริษัทรักษาความปลอดภัยเป็นประจ�าทุกเดือน

 (1) ความปลอดภัยของสถานท่ีให้บริการ

  บริษัทมีนโยบายในการสร้างความปลอดภัยของสถานที่

ให้บริการ อาทิ

  - ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยภายในและภายนอก

อาคารบริษัท ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปฏิบัติตามระเบียบการ 

ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ�า

  - ตรวจสอบกล้อง CCTV ตามจุดที่ติดตั้งทุกจุดตามชั้น 

และพ้ืนท่ีบริเวณหน้ากล้องไม่ให้มีอะไรปิดบัง สังเกตสิ่งผิดปกติ

  - ติดตั้งระบบเตือนภัยต่างๆ ในจุดท่ีเป็นจุดเสี่ยง

  - อ�านวยความสะดวกยานพาหนะเข้าและออกบริษัท 

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย โดยใช้สัญญาณมือ และนกหวีด  

เน้นให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

  - ตรวจสอบอปุกรณ์ประจ�าอาคารว่าอยู่ในสภาพทีพ่ร้อม 

ใช้งานหรือไม่ หากพบว่าอุปกรณ์ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  

ต้องท�าการซ่อม หรือปรับเปลี่ยนให้พร้อมใช้งาน

รายงานประจ�าปี 256340



 (2) ความปลอดภัยจากอัคคีภัย

  ในอดตีบรษิทัไม่เคยประสบกับปัญหาอคัคภียั อย่างไรก็ตาม  

บริษัทมีการเตรียมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยตลอดเวลา  

ทั้งการอบรม การซ ้อมแผนอัคคีภัย การซ ้อมแผนรองรับ 

อุบัติภัยหมู่ร่วมกับอาคารข้างเคียง และการเตรียมความพร้อมรับ 

สถานการณ์จรงิท่ีอาจเกิดขึน้ อกีท้ังได้มกีารตดิตัง้อปุกรณ์ทีจ่�าเป็น

ในบริษัท อาทิ อุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 

อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 

  นอกจากนี้ ทางบริษัท ยังมีมาตรการในการสนับสนุน

ความปลอดภัยจากอัคคีภัย อาทิ

  - ก�าหนดเส้นทางหนีไฟ จุดรวมพล และสื่อสารให้

บุคลากรภายในบริษัท ทุกคนรับทราบ 

  - ตรวจสอบบันไดหนีไฟ ประตูกันไฟ ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟ 

บอกทางออกฉุกเฉินเดือนละ 1 ครั้ง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้

ตลอดเวลา 

  - จัดท�าป้ายแสดงทางหนีไฟ ป้ายจุดรวมพล ผังแสดง 

เส้นทางหนไีฟ เครือ่งหมาย ป้าย หรอืสญัลกัษณ์ต่างๆ ให้ครอบคลมุ 

และชัดเจน 

  นอกจากน้ี บริษัทยังมีการท�ากรมธรรม ์ประกันภัย 

ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในกรณีท่ีเกิด 

อุบัติภัยต่างๆ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข้อ 

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ)

 สรุปการให้บริการสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์ในอาคาร A และอาคาร B

อาคาร A อาคาร B

1. สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า 1. สถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็ง

2. สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า 2. ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร

3. ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก 3. ศูนย์ทางเดินอาหารและตับครบวงจร

4. ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า 4. ศูนย์ภูมิแพ้และหอบหืด

5. ศูนย์สูตินรีเวช 5. ศูนย์กุมารเวชกรรม

6. ศูนย์ศัลยกรรม 6. ศูนย์ทันตกรรม

7. ศูนย์อายุรกรรม 7. ศูนย์จิตเวช

8. ศูนย์สมองและระบบประสาท 8. ศูนย์หู คอ จมูก

งานที่ยังไม่ส่งมอบ (โครงการในอนาคต)

 โรงพยาบาลได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต เพ่ือเพ่ิม 

ศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล  

ทั้งการรองรับการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของกลุ ่มผู ้รับบริการ 

ในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นการรักษาโรคและบ�าบัดรักษาตามอาการ

เจ็บป่วย (Curative Medicine) ควบคู่ไปกับการขยายขอบเขต

และพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุม

และครบวงจรมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะเป็นการต่อยอดองค์ความรู ้  

ความช�านาญ และประสบการณ์ทางการแพทย์จากการให้บริการ

ของสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์ปัจจุบัน และ

สามารถดแูลและส่งเสรมิสขุภาพในชวีติประจ�าวันของผูร้บับรกิาร

แบบองค์รวม (Holistic Health Care) ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสใน

การเติบโตสูงในอนาคต โดยได้ขยายและเปิดท�าการอาคารใหม่ 

ศนูย์การแพทย์พระรามเก้าอาคาร B เมือ่เดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา  

เพ่ือขยายฐานผูร้บับรกิารไปสูก่ลุม่ผูร้บับรกิารทีใ่ห้ความส�าคัญใน

การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) 

ได้ดีย่ิงข้ึน
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 นอกจากนี้ โรงพยาบาลวางเป้าหมายการก้าวสู ่การเป็น 

โรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) ภายใต้แผนการปฏิรูป

ทางดิจิทัล (Digital Transformation) โดยการน�าเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท�างาน และ

เพ่ิมประสบการณ์ใหม่ๆ ของผู้รับบริการ ให้เกิดความประทับใจ

และบอกต่อในวงกว้าง รวมทั้งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยในการให้บรกิารของโรงพยาบาล ในอนาคตท้ังน้ีโครงการ

ลงทุนในอนาคตของโรงพยาบาล มีรายละเอียดดังนี้

 โครงการปรบัปรงุอาคารปัจจุบัน (Renovating Existing 

Building)

 ภายหลังโครงการก่อสร้างอาคารใหม่แล้วเสร็จและมีการย้าย

ศูนย์การแพทย์บางศูนย์จากอาคารปัจจุบันไปให้บริการในอาคาร

ใหม่ตามที่กล่าวมาข้างต้น โรงพยาบาลจะด�าเนินการปรับปรุง

พ้ืนที่การให้บริการในอาคารปัจจุบันเพ่ือใช้ประโยชน์สูงสุดจาก

พ้ืนท่ีใช้สอยที่ว่างลง โดยอาคารปัจจุบันจะมีการจัดสรรพ้ืนท่ี 

เพ่ือรองรบัการเพ่ิมขึน้ของจ�านวนผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการรกัษาโรคและ

พักฟื้นซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริการหลักในปัจจุบันของโรงพยาบาล  

โดยเฉพาะโรคที่มีความซับซ้อนและต้องการความเช่ียวชาญ

ทางการแพทย์สูง อาทิ โรคหัวใจ โรคไต โรคสมอง โรคมะเร็ง  

เป็นต้น ซึ่งอาคารปัจจุบันจะเป็นที่ตั้งของสถาบันโรคไตและ 

เปลี่ยนไตพระรามเก้า สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า 

ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก ศูนย์สมองและระบบประสาท  

ศูนย์อบุตัเิหตแุละฉกุเฉนิ เป็นต้น โดยในอนาคตอาจมกีารพิจารณา 

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และความ

ต้องการของผูร้บับรกิารทางการแพทย์ อกีทัง้ โรงพยาบาลมแีผนการ 

ปรับปรุงโครงสร้างภายนอก (Re facade) เพ่ือมีรูปลักษณ ์

สอดคล้องกับอาคารใหม่ โดยมงีบประมาณส�าหรบัโครงการดังกล่าว 

อาคาร A อาคาร B

9. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 9. ศูนย์จักษุ

10. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 10. ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมความงาม

11. ศูนย์รังสีวิทยา 11. ศูนย์รังสีวิทยา

12. ศูนย์เต้านม 12. ศูนย์นิทรารมย์ (Sleep Center)

13. ศูนย์รักษ์ข้อ 13. W9 Wellness Center

14. ศูนย์กระดูกสันหลัง

15. ศูนย์มะเร็ง

ประมาณรวม 370 ล้านบาท ระหว่างปี 2561 - 2565 โดยมี 

รายละเอียดดังน้ี

 • โครงการเพิ่มห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (ICU) 

และห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU)

  โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการวางแผนปรับปรุงพ้ืนที่ชั้น 5 

ให้เป็นห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤตและห้องอภิบาลผู้ป่วย 

โรคหวัใจจ�านวน 24 เตยีง เพ่ือรองรบัผูป่้วยวิกฤตทีม่จี�านวนเพ่ิมข้ึน 

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน เช่น  

โรคไต โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ท่ีมีความจ�าเป็นต้องได้รับ 

การรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง

 • โครงการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยใน

  โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการด�าเนินการปรับปรุงห้องพัก 

ผู ้ป่วยในให้ทันสมัย โดยมีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ทาง 

การแพทย์เพ่ิมเตมิ เพ่ือเสรมิการให้บรกิารภายในห้องพักผูป่้วยใน  

(IPD In-Rooms Application) เช่น ระบบในการเรียกพยาบาล  

ส่ังอาหาร และดูข้อมูลค่าใช้จ่าย เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอ�านวย 

ความสะดวกและท�าให้ผู ้ป่วยในได้รับบริการท่ีมีคุณภาพและ 

ยกระดบัมาตรฐานให้ดยิีง่ขึน้ (โปรดพิจารณารายละเอยีดเพ่ิมเติม 

ในหมวด การวิจัยและพัฒนา) รวมถึงการวางแผนปรับปรุง

พ้ืนท่ีท่ีปัจจุบันเป็นศูนย์การแพทย์ ซึ่งจะย้ายไปยังอาคารใหม่ 

เมื่อสร้างเสร็จ เป็นห้องพักผู้ป่วยในเพ่ือรองรับการให้บริการ 

ผู้ป่วยในที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น และปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยใน

บางส่วนให้มีความกว้างขวางและสะดวกสบายมากขึ้น 

  โดยภายหลังจากการปรับปรุงพ้ืนท่ีเสร็จส้ิน โรงพยาบาล 
คาดว่าจะมีศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยในสูงสุดทั้งสิ้นจ�านวน 
270 เตียง แบ่งเป็น 211 เตียง ในอาคารปัจจุบันและ 59 เตียง
ในอาคารใหม่ ภายในปี 2565

รายงานประจ�าปี 256342



 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการก้าวสู่ 

การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล

 โรงพยาบาลได้มีการวางแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้งานเพ่ิมขึ้น  
โดยมีเป้าหมายเพ่ือการก้าวเข้าสู ่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล 
(Digital Hospital) ซึ่งการน�าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้งาน 
จะครอบคลุม ทั้งในส่วนการดูแลรักษาและการให้บริการ
ทางการแพทย์แก่ผู้รับบริการ ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการท�างานภายในของโรงพยาบาล โดยโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านบุคลากร

  - ส�าหรับบุคลากรระดับสูงและผู้บริหาร

  - ส�าหรับบุคลากรทั้งองค์กร

 2. ด้านสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ
สารสนเทศ

  - การพัฒนาต่อยอดระบบ Healthcare Information 
System (HIS)

 สรุปการคาดการณ์ศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยในตามจำานวนเตียงของโรงพยาบาล ช่วงปี 2560 - 2565 

อาคาร
ประมาณการศักยภาพในการให้บริการแก่ผู้ป่วยใน (เตียง)

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2565

อาคารปัจจุบัน

ห้องพักท่ัวไป 122 118 118 118 118 139

ห้องพักผู้ป่วยก่ึงวิกฤต (Step Down ICU) - 21 21 21 21 21

ห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (ICU)  
และห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU)

24 24 24 24 24 48

ห้องอภิบาลทารกแรกเกิด (NICU) 3 3 3 3 3 3

รวมอาคารปัจจุบัน 149 166 166 166 166 211

อาคารใหม่

ห้องพักท่ัวไป - - - - 59 59

รวมอาคารใหม่ - - - - 59 59

รวมท้ังหมด 149 166 166 166 225 270

  - การปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ารองเป็นระบบ 
การจัดเก็บบนคลาวด์

 3. ด้านการปรับปรุงกระบวนการท�างานและบริหารจัดการ

  - การพัฒนาระบบกระบวนการท�างานร่วมกันแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

  - การพัฒนาระบบท่ีใช้ในการตดิต่อประสานงานส�าหรบั
ทีมงานดูแลผู้ป่วยใน

  - การพัฒนาจดัท�าระบบการวเิคราะห์ข้อมลูเพ่ือสนบัสนนุ 
การตัดสินใจ

 4. ด้านการให้บริการ

  - การพัฒนาแอพพลิเคชั่นส�าหรับผู้ป่วยใน 

  - การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นส�าหรับผู้ป่วย 

  - การพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการควบคุม

43บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



การวิจัยและพัฒนา

 บรษิทัได้วางแผนการพัฒนาศกัยภาพทางด้านเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพ่ือปรับเปล่ียน 
แนวความคิดและพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ ที่มีความจ�าเป็น โดยมี 
เป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล 
(Digital Hospital) ตามนโยบายการปฏิรูปทางดิจิทัล (Digital 
Transformation) ของบริษัทซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ ได้แก่

 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาทางการแพทย์ และ 
การเพ่ิมความปลอดภัยของผู้ป่วย

 2) การเพ่ิมประสบการณ์ใหม่ๆ ของผู ้รับบริการ ในด้าน 
ความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ เพ่ือให้เกิด
ความประทับใจและบอกต่อในวงกว้าง

 3) การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท�างานของบริษัท 
โดยลดความซ�้าซ้อนในการท�างาน และลดการใช้ทรัพยากรของ
บริษัท

 โดยบริษัทมีการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างการศึกษาและ
ด�าเนินการในปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังน้ี

 ด้านสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

สารสนเทศ

 ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทได้ด�าเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT System) อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับ 

การวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมากข้ึน 

ตัวอย่างเช่น

 การพัฒนาต่อยอดระบบ Healthcare Information System 

(HIS) เช่น พัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  

(Mobile HIS) เพ่ือให้แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมลูผูป่้วย ดผูลการตรวจ  

สามารถสั่งยาและให้ค�าแนะน�าเรื่องการรักษาพยาบาลได้แม ้

อยู่นอกโรงพยาบาล โดยปัจจุบันการพัฒนาระบบ Mobile HIS 

ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้วและแพทย์สามารถน�ามาใช้งานได้จริง

 การปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ารองเป็นระบบปฏิบัติการ

บนคลาวด์ (Cloud DR site) เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยง 

ในการด�าเนินธุรกิจและท�าให้มั่นใจว่าสามารถให้ด�าเนินธุรกิจ 

ได้อย่างต่อเน่ืองแม้เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยปัจจุบันโครงการดังกล่าว

ได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

 ด้านการปรับปรุงกระบวนการทำางานและบริหารจัดการ

 บริษัทมีแผนในการน�าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ส�าหรับ

กระบวนการท�างานและบริหารจัดการ โดยมีจุดมุ่งหมายในการ

ประหยัดเวลาในการท�างาน ลดค่าใช้จ่าย ลดภาระของบุคลากร 

และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น

 การพัฒนาระบบกระบวนการท�างานแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Document and E-Workflow) ซึ่งจะน�ามาใช้กับกระบวนการ

ทางเอกสาร เช่น การจัดซื้อ การส่งซ่อม และการรายงาน 

อุบัติการณ์ อีกท้ังการท�างานแบบ Paperless จะช่วยเพ่ือลด 

ค่าใช้จ่ายจากการสิ้นเปลืองกระดาษ และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ 

บริษัท โดยเบื้องต้นบริษัทได้ทดสอบระบบกระบวนการท�างาน

ชุดแรกเสร็จสิ้นแล้ว และจะทยอยทดสอบระบบกระบวนการ 

ท�างานอื่นๆ เพ่ิมเติมตามแผนการด�าเนินงาน

รายงานประจ�าปี 256344



 การพัฒนาระบบทีใ่ช้ในการตดิต่อประสานงานส�าหรบัทีมงาน 

ดูแลผู้ป่วยใน ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้การติดต่อประสานงาน

ของฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายการ

โภชนากร ฝ่ายกายภาพบ�าบัด ฝ่ายการเงิน และฝ่ายประกัน  

มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดต่อ 

ประสานงานเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ซึ่งจะช่วย

เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานและการส่งต่อ

ข้อมูลระหว่างฝ่ายดังกล่าว ส่งผลให้สามารถลดระยะเวลารอคอย

ในการจ�าหน่ายผู้ป่วยใน (Discharge) เพ่ิมอัตราการหมุนเวียน

ห้องผู้ป่วยและสามารถรับผู้ป่วยได้มากขึ้น โดยปัจจุบันโครงการ

ดังกล่าวได้พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว 

 การพัฒนาจัดท�าระบบการวิเคราะห์ข ้อมูล (Business 

Intelligence) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการใช้ข้อมูลเพ่ือ

การวิเคราะห์และสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์ด้วย

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เช่น การวิเคราะห์ประวัต ิ

การรกัษาในอดตี และช่วยการวางแผนการบรหิารและการด�าเนนิ 

ธุรกิจเพ่ือให้สามารถปรบัตวัได้ทนัต่อเหตกุารณ์ เช่น การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของข้อมูลเพ่ือน�ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

ใหม่หรือกระบวนการด้านการตลาดและการบริการลูกค้าให้มี

ความแตกต่างเป็นท่ีประทับใจของผู้รับบริการ ซึ่งโรงพยาบาล

ได้เริ่มพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมาอย่างต่อเน่ือง

ตั้งแต่ปี 2558

 ด้านการให้บริการ

 บริษัทได้มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบและ

พัฒนาการให้บริการต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือขยายขอบเขต

และรปูแบบการให้บรกิารทางการแพทย์ และสร้างความประทับใจ 

แก่ผู้รับบริการ เพ่ือเพิ่มโอกาสให้ผู้รับบริการกลับมาใช้บริการซ�้า

และเกิดการบอกต่อในวงกว้าง โดยการพัฒนาที่ส�าคัญ มีดังน้ี

 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นส�าหรับผู้ป่วย (Praram 9  

Patient Mobile Application) โดยระบบจะช่วยส่งเสริม 

ประสบการณ์การรับบริการตั้งแต่ก ่อนท่ีผู ้ป ่วยจะเข ้ามาที่ 

โรงพยาบาล  ระหว่างการรบับรกิาร ไปจนถึงภายหลงัการรบับรกิาร  

เช่น การนัดหมายการตรวจรักษา การลงทะเบียนผู้ป่วย และ 

การเตือนการรับประทานยา รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ของบริษัท

 การพัฒนาระบบศนูย์บญัชาการควบคมุ (Command Center) 

ส�าหรับการติดตามและเฝ้าระวังอาการหรือสภาวะท่ีต้องมี 

การติดตามใกล้ชิด เช่น การติดตามระดับน�้าตาลในเลือดและ 

การออกก�าลังกายในผู ้ป่วยเบาหวาน หรือการตรวจติดตาม 

การท�างานของหัวใจในผูป่้วยหวัใจเต้นผดิจงัหวะ เป็นต้น รวมไปถึง 

การให้ค�าแนะน�ารักษาผู้ป่วยที่อยู่ระยะไกล (Telemedicine)  

ซึ่งจะเป ็นบริการส ่วนเสริม โดยจะเป็นการพัฒนาร ่วมกับ  

Praram 9 Patient Mobile Application และอุปกรณ์สวมใส่ 

(Medical Wearable Device) ซึ่งจะเชื่อมต่อและส่งข้อมูล 

เข ้าระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล โดยมีบุคลากรทาง 

การแพทย์ติดตามสถานการณ์ ดูแล ป้องกันและเตรียมพร้อม

การรักษาพยาบาลที่อาจมีความจ�าเป็นอย่างทันท่วงทีตลอด  

24 ชั่วโมง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา

 การพัฒนาระบบ Virtual Hospital โดยเป็นระบบที่เสมือน

ให้คนไข้เข ้ามารับการบริการท่ีโรงพยาบาลจากที่บ ้านหรือ 

นอกสถานท่ีได้ เพ่ือรองรับยุค New Normal ท่ีคนไข้นิยม 

การรับบริการแบบ Telemedicine มากข้ึน ในการรับการปรึกษา

จากแพทย์และรบัยาได้เหมอืนมาทีโ่รงพยาบาล โดยใช้เทคโนโลยี

ท่ีพัฒนาและออกแบบมาให้เข้ากับความต้องการของคนไข้และ

เชื่อมต่อกับระบบของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เสริมด้วยการท�างานร่วมกับศูนย์บัญชาการควบคุม (Command 

Center) ท�าให้สามารถติดตามและเฝ้าระวังอาการหรือสภาวะ 

ท่ีต้องมีการติดตามใกล้ชิด ท�าให้การดูแลรักษาคนไข้มีความ

สมบูรณ์
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ปัจจัยเสี่ยง

 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) ได้ยกระดับ
และพัฒนาระบบบริการความเสี่ยงองค์กรอย่างต่อเน่ืองด้วย 
มาตรฐานระดับ COSO ERM (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread Way Commission, Enterprise  
Risk Management-2017) เชือ่มโยงกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
บริการที่โรงพยาบาลได้รับการรับรองจาก Joint Committee  
International - JCI

 ระบบการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล เริ่มจากการ 
มีนโยบาย กลไกการก�ากับผ่านคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามล�าดับ 
พร้อมกันนี้โรงพยาบาล มีนโยบายว่าจะใช้กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง เพ่ือมาเป็นเครื่องมือในการระบุโอกาส (Opportunity 
Identification) โดยภายหลังจากการวิเคราะห์เชิงลึกของ 
โรงพยาบาล พบความเสี่ยงที่ส�าคัญและเสนอแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks)

 1.1 ด้านการเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล

 โรงพยาบาลได้ก�าหนดกลยุทธ์ในการเป็นโรงพยาบาล
ดิจิทัล (Digital Hospital) ยุทธศาสตร์น้ีได้มีการก�าหนดตัวชี้วัด
อย่างชัดเจนภายหลังจากสถานการณ์โรคติดต่อระบาดร้ายแรง 
ระดับโลก COVID-19 ท�าให้โรงพยาบาลตระหนักว่า เมื่อมีการลด 
การสัมผสั การสร้างความต่อเน่ืองของกระบวนการรกัษาพยาบาล 
อาจจะต้องมีการพ่ึงพาระบบดิจิทัลและนวัตกรรมการรักษา 
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจึงมองเห็นโอกาสในการเอา Platform 
และนวัตกรรม ตั้งแต่กระบวนการให้บริการ จนถึงนวัตกรรม
ทางการแพทย์ ความกังวลใจที่เป็นความเสี่ยงของโรงพยาบาล 
คือ ไม่สามารถเป็น Digital Hotpital เพ่ือให้การขับเคล่ือนการเป็น
โรงพยาบาลดิจิทัลมีความชัดเจน โรงพยาบาลจึงได้มีการเทียบ
กระบวนการพัฒนาระบบให้เข้าสู่การเป็นดิจิทัลตามมาตรฐาน
สากล HIMSS : Healthcare Information and Management 
Systems

รายงานประจ�าปี 256346



 1.2 ด้านการสร้างแบรนด์

 เพ่ือให้ทิศทางการสร้างโอกาสและเจาะกลุ่มคนไข้มีความ
ชัดเจน โรงพยาบาลจึงได้มีการระบุ “ความเสี่ยงที่เ ก่ียวกับ 
การสร้างการรับรู้แบรนด์” วัตถุประสงค์หลักในการสร้างแบรนด์
คือ การน�าเสนอจุดแข็ง จุดเด่น ของโรงพยาบาลในการเป็น
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เพ่ิมจ�านวนคนไข้ท้ังในระดับบุคคล 
ระดับองค์กร โรงพยาบาลได้พยายามเพ่ิมการรับรู ้ในแบรนด์
ผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ พร้อมกันนี้ เพ่ือรับความ
คิดเห็นอย่างเป็นระบบ โรงพยาบาลได้ท�า “Corporate Market 
Survey” เพ่ือสอบถามมุมมองเก่ียวกับแบรนด์ เพ่ือพร้อมพัฒนา
และปรับปรุงต่อไป

2. ความเส่ียงด้านการดำาเนนิการ (Operational Risks)

 2.1 ด้านการให้บริการ

 ความเสี่ยงที่อุตสาหกรรมบริการไม่เพียงแต่เฉพาะธุรกิจ 
โรงพยาบาล มีความกังวลใจ คือ “การรักษาระดับความพึงพอใจ 
ในการบริการ” เพื่อให้ระดับการส่งมอบการบริการได้มีการพัฒนา 
อย่างต่อเนือ่ง โรงพยาบาลได้มกีารก�าหนด Customer Satisfaction 
Inbox ไว้ที่ 95% ซึ่งท่ีผ่านมาโรงพยาบาล ได้คะแนนเกินกว่า 
90% มาโดยตลอด สิ่งท่ีโรงพยาบาลพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่การพัฒนาระบบ Queue ระบบการจัดตารางการให้บริการ 
ของแพทย์ (Doctor Scheduling) การสร้างวัฒนธรรมที่ด ี
ต่อการบริการ (Service Culture Training) ตลอดจนการพัฒนา 
การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ จัดอบรมพฤติกรรมการให้บริการ 
จัดกิจกรรมการฝึกอบรมความรู ้และทักษะในการดูแลผู ้ป่วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 2.2 ด้านบุคลากร

 ภายหลังจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19  
โรงพยาบาล เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการลดต้นทุน โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงต้นทุนท่ีเกิดจากการท�างานล่วงเวลา (Overtime)  
โรงพยาบาลจงึระบุความเสีย่งด้านบคุลากรในเรือ่ง “ ประสทิธิภาพ 
(Efficiency) ของพนักงาน” เพ่ือให้พนักงานได้พัฒนาตัวเอง 
อย่างต่อเน่ือง มีความสามารถหลากหลาย รวมทั้งลดค่าใช้จ่าย
จากค่าล่วงเวลาถ้าหากไม่มีความจ�าเป็น โรงพยาบาลได้ปรับปรุง
ระบบการประเมินผล (Performance Evaluation) เพ่ือให้การวัด
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของพนักงาน ได้มาตรฐานมากขึ้น

3. ความเส่ียงด้านกฎระเบยีบ (Compliance Risks)

 3.1 ด้านกฎหมาย

 การให้บริการสุขภาพเก่ียวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ
โรงพยาบาล อาจพบปัจจัยเส่ียง ด้านการไม่สามารถปฏิบัต ิ
ได้ครบถ้วนตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามกฎที่เก่ียวข้อง ด�าเนินการได้ครบถ้วน ฝ่ายงานด้านกฎหมาย  
จึงได้ศึกษากฎระเบียบท่ีส�าคัญและได้ส่ือสาร รวมถึงจัดอบรม 
และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เก่ียวข้องทราบอย่างเป็นระยะ รวมถึง 
เน้นความรวดเร็วในการสื่อสารกฎระเบียบเหล่าน้ัน โดยในปีน้ี 
และในอนาคตได้เพ่ิมขอบเขตของกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องลงในระดบั 
ของวิชาชีพที่เก่ียวข้องในโรงพยาบาล

 3.2 ด้านการบริการ

 ท่ีผ่านมาโรงพยาบาลพระรามเก้าไม่พบเคส การฟ้องร้อง 
ทีเ่กดิจากการให้บรกิาร ท้ังนี ้การให้บรกิารทางการแพทย์ ปัจจบัุน
มุ่งเน้นไปท่ีการคุ้มครองผู้รับบริการเป็นหลัก โรงพยาบาลจึงมี
โอกาสจะ “ถูกฟ้องร้อง/เรียกค่าชดเชยจากการรักษาพยาบาล” 
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงขององค์กร และ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงดังกล่าว โรงพยาบาลได้วิเคราะห์
และด�าเนินการบรรเทาความเสี่ยงด้วย

 1) พัฒนากลไกการรายงาน เคสการไกล่เกล่ีย เยียวยา เมื่อ
มีการร้องเรียนจากผู้บริการผ่าน Flow Responsive 

 2) ติดตามจ�านวนอุบัติการณ์ (Incident Report) การเกิด
ข้อผิดพลาดในการให้การพยาบาลและการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด

 3) ด�าเนินการท�า Social Risk Round 6 ครั้ง/สัปดาห์  
เพ่ือค้นหาและป้องกันความเสี่ยง

 4) ปรบัปรงุกระบวนการเรยีกร้องค่าชดเชย จากบรษิทัประกัน 
วิชาชีพของแพทย์ และประกันภัยของโรงพยาบาล ท่ียาวให้สั้นลง 
และชดัเจนขึน้ รวมถึงอาจให้ประกันเข้ามาคยุกบัทางโรงพยาบาล
ในบางกรณีด้วย
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัท ตามท่ีปรากฏในงบการเงิน 
ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
(ล้านบาท)

1. ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 544.0

2. อาคารส่วนปรับปรุงอาคารและห้องชุด เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 1,382.6

3. งานระบบอาคาร เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 728.2

4. เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 364.2

5. เครื่องตกแต่งติดต้ังและอุปกรณ์ส�านักงาน เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 374.2

6. ยานพาหนะ เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 10.0

7. สินทรัพย์ระหว่างการติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 13.9

รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชี 3,417.1

 ที่ดิน และอาคารที่ใช้ในการดำาเนินการและ/หรืออยู่ระหว่างก่อสร้าง

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุง ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดสรุปตามตาราง
ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่าทางบัญชีสุทธิ  
(ล้านบาท)

ท่ีดินและอาคารท่ีใช้ในการดำาเนินการ

1) อาคารปัจจุบัน (อาคาร A) 
 ที่ตั้ง: 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  
 กรุงเทพมหานคร 10310

 ที่ดิน: พ้ืนท่ี 6 ไร่ 74 ตารางวา 
 โฉนดเลขท่ี 177014-15, 177075-76, 187558-59 และ 187648

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 125.7(1)

 อาคาร: พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 32,825 ตารางเมตร และที่จอดรถ  
 ประมาณ 449 คัน

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 337.7(2)

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายงานประจ�าปี 256348



สินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่าทางบัญชีสุทธิ  
(ล้านบาท)

2) ห้องชุดพักอาศัยสำาหรับพยาบาล
 ที่ตั้ง: 888/202-239 โครงการลุมพินี พาร์ค พระราม 9 - รัชดา  
 เขตห้วยขวาง ถนนจตุรทิศ กรุงเทพมหานคร 10310

 อาคาร: ห้องชุดพักอาศัยจ�านวน 38 ยูนิต โครงการลุมพินี พาร์ค  
 ถนนพระราม 9 - รัชดา

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 51.4(2)

รวมท่ีดินและอาคารท่ีใช้ในการดำาเนินการ 514.8

ท่ีดินและอาคารท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ

1) อาคารใหม่ (อาคาร B)
 ที่ตั้ง: 99/1 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
 กรุงเทพมหานคร 10310

 ที่ดิน: พ้ืนท่ี 2 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา โฉนดเลขที่ 4012 เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 341.0(1)

 อาคาร: พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 24,500 ตารางเมตร และที่จอดรถ 
 ประมาณ 381 คัน

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 903.3(2)

2) อาคารสำานักงาน (Home Office) (อาคาร C)
 ที่ตั้ง: 99/2 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
 กรุงเทพมหานคร 10310

 ที่ดิน: พ้ืนท่ี 94 ตารางวา โฉนดเลขที่ 5242 เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 15.3(1)

 อาคาร: พ้ืนท่ีใช้สอยและพ้ืนที่จอดรถ เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 30.2(2)

3) อาคารหอพักพยาบาล (อาคาร D)
 ที่ตั้ง: 90 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
 กรุงเทพมหานคร

 ที่ดิน: พ้ืนท่ี 334 ตารางวา โฉนดเลขท่ี 6223 (1879) เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 62.1(1)

 อาคาร: พ้ืนท่ีใช้สอยและพ้ืนที่จอดรถประมาณ 3,986 ตร.ม. เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 81.1(2)

รวมท่ีดินและอาคารท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ 1,433.0

หมายเหตุ: (1) นับรวมที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน (ถ้ามี)
 (2) นับรวมอาคารส่วนปรับปรุงอาคารและห้องชุด และสินทรัพย์ระหว่างการติดต้ังและงานระหว่างก่อสร้าง
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ที่ดินใกล้เคียงอาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ซึ่งจดภาระจำายอมให้บริษัทใช้ประโยชน์

 เจ้าของท่ีดิน ยินยอมจดภาระจ�ายอมท่ีดินแปลงใกล้เคียงโรงพยาบาลพระรามเก้าทั้งแปลง ให้บริษัทใช้ประโยชน์ในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดท่ีดิน การใช้ประโยชน์

โฉนดเลขท่ี 2877 เนื้อที่ประมาณ 
13 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา

ใช้พ้ืนที่แปลงดังกล่าวเป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางออกสู ่ถนน ระบบไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ ท่อระบายน�้า ตลอดจนสาธารณูปโภคอื่นของที่ดิน โดยเจ้าของท่ีดิน ได้ท�าสัญญา 
มอบอ�านาจการจัดการทางภาระจ�ายอมท่ีดินแปลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2538  
โดยได้มอบอ�านาจให้บริษัท เป็นผู้ด�าเนินการจัดการจราจรเส้นทางสัญจรบนท่ีดินโฉนด 
เลขท่ี 2877 ดังกล่าวแต่เพียงผู ้เดียว โดยการมอบอ�านาจมีก�าหนดระยะเวลา 30 ป ี
ตั้งแต่ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2538 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2568 

ท้ังนี้ เจ้าของท่ีดินโฉนดเลขที่ 2877 ดังกล่าว ได้ตกลง และจดทะเบียนให้ท่ีดินเลขท่ี 2877 
ตกเป็นภาระจ�ายอมของท่ีดินของบริษัท โดยไม่ได้ก�าหนดระยะเวลา กล่าวคือ ภาระจ�ายอม 
จะมีผลบังคับตามกฎหมาย จนกว่าจะมีการจดทะเบียนยกเลิกภาระจ�ายอมกัน หรือ 
ภาระจ�ายอมสิ้นผลไปโดยผลของกฎหมาย ได้แก่ การท่ีบริษัทไม่ได้ใช้ภาระจ�ายอมมาเป็น
ระยะเวลากว่า 10 ปี

อาคารที่บริษัท ทำาสัญญาเพื่อใช้ประโยชน์

 อาคารสำานักงาน

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 บริษัทได้เช่าพ้ืนที่อาคาร 7 ชั้น ที่ตั้งเลขท่ี 976/20 ซอยโรงพยาบาลพระรามเก้า ถนนริมคลองสามเสน 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยบริเวณที่เช่าเป็นอาคารส�านักงาน 7 ชั้น พร้อมดาดฟ้าและป้ายโฆษณา รวมพ้ืนที่
เช่าประมาณ 600 - 640 ตารางเมตร (ไม่รวมดาดฟ้าและป้ายโฆษณา) เพ่ือใช้เป็นท่ีตั้งส�านักงานของบริษัท โดยสัญญาเช่ามีระยะ
เวลา 2 ปี และครบก�าหนดสัญญาเช่าในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีการขยายสัญญาเพ่ิมอีก 1 ปี และจะครบก�าหนดในวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ซึ่งเมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ยกเลิกสัญญาแล้ว

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ตามท่ีปรากฏในงบการเงิน 
ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดสินทรัพย์ มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน 232.0

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (116.6)

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (20.0)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 95.4

รายงานประจ�าปี 256350



เคร่ืองหมายการค้า/บริการ

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2561 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ 
(Mission) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ใหม่ของบริษัท เพ่ือปรับภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding) ให้สะท้อนศักยภาพและคุณภาพ
การให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล โดยบริษัทได้รับการอนุมัติจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์แบบเดิม  
เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563 และได้รับอนุมัติจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตราสัญลักษณ์แบบใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายทางการค้า พ.ศ. 2534 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีก�าหนดอายุ 10 ปี และเมื่อครบ
ก�าหนดอาจต่ออายุได้คราวละ 10 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เครื่องหมายการค้า/บริการที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียน มีลักษณะ
ดังแสดงตามตาราง

รูปเคร่ืองหมายการค้า/บริการ รายละเอียด

- เครื่องหมายการค้า/บริการเดิมส�าหรับโรงพยาบาลฯ
- ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว 
- ทะเบียนเลขที่ 201103965

- เครื่องหมายการค้า/บริการใหม่ส�าหรับโรงพยาบาลฯ
- ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว
- ทะเบียนเลขที่ 201109383

ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ

 ใบอนุญาตส�าคัญในการประกอบธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาล ได้แก่ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล  
และใบอนุญาตให้ด�าเนินการสถานพยาบาล

 • ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล: ออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขให้แก่บุคคล
หรือนิติบุคคลผู ้ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการสถานพยาบาล โดยก�าหนดอายุให้ใช้ได้ไม่เกินวันสิ้นปีปฏิทินของปีท่ี 10  
นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

รายละเอียดสินทรัพย์
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)

ที่ดิน ยานพาหนะ ต้นทุนสิทธิการใช้สะพาน รวม

สิทธิการใช้ - ราคาทุน 7.9 3.1 13.5 24.5

หัก: ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (2.0) (1.3) (0.4) (3.8)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 5.9 1.8 13.1 20.7

สินทรัพย์สิทธิการใช้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของ
บริษัท มีรายละเอียดดังนี้
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 อาคาร A (อาคารเดิม)

ประเภทใบอนุญาต ใบอนุญาตประเภทให้ประกอบกิจการ ใบอนุญาตประเภทให้ด�าเนินการ

ใบอนุญาตท่ี 102010006562 ด.10201004757

ผู้รับอนุญาต บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) 
โดย นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ  
และ นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์

นายแพทย์อาทิตย์ เจียรนัยศิลาวงศ์

อนุญาตให้ใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 2571 และต่ออายุได้ทุก 10 ปี 31 ธันวาคม 2565 และต่ออายุได้ทุก 2 ปี

อื่นๆ บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม -

 อาคาร B (อาคารใหม่)

ประเภทใบอนุญาต ใบอนุญาตประเภทให้ประกอบกิจการ ใบอนุญาตประเภทให้ด�าเนินการ

ใบอนุญาตท่ี 10201001363 ด.10201000563

ผู้รับอนุญาต บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ

อนุญาตให้ใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 2572 และต่ออายุได้ทุก 10 ปี 31 ธันวาคม 2564 และต่ออายุได้ทุก 2 ปี

อื่นๆ - -

 • ใบอนุญาตให้ดำาเนินการสถานพยาบาล: ออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขให้ไว้แก่แพทย ์
ผู ้มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบในการด�าเนินการสถานพยาบาล โดยก�าหนดอายุให้ใช้ได้ไม่เกินวันสิ้นปีปฏิทินของปีท่ี 2  
นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

 บริษัทได้รับใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นครบถ้วนทั้ง 2 อาคาร คือ อาคาร A (อาคารเดิม) และอาคาร B (อาคารใหม่) โดยใบอนุญาต 
แต่ละฉบับมีรายละเอียดแสดงดังตาราง

สัญญาที่สำาคัญ

 สัญญาความร่วมมือ

คู่สัญญา : บริษัท รีแฮบ ไดเรคชั่น จ�ากัด (“รีแฮบ ไดเรคชั่น”)

อายุสัญญา : วันท่ี 1 มกราคม 2562 - วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยหากคู่สัญญาฝ่ายใดมิได้แจ้ง 
บอกเลิกสัญญาตามท่ีตกลง ให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี

สาระสำาคัญของสัญญา : รีแฮบ ไดเรคชั่น ตกลงต่อบริษัท ให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการให้การรักษาพยาบาล และ
บ�าบัดโรครวมถึงการฟื้นฟูแก่ผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการในบริษัท รวมทั้งจัดหานักกายภาพบ�าบัด/
นักกิจกรรมบ�าบัดให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยในแต่ละวัน และตลอดของสัญญาน้ี 
เพ่ือให้ตรวจรักษาผู้ป่วย รวมถึงด�าเนินการต่างๆ ตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขในสัญญา 
ทั้งน้ี นักกายภาพบ�าบัด/นักกิจกรรมบ�าบัดของ รีแฮบ ไดเรคชั่น ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ

รายงานประจ�าปี 256352



 สัญญาประกันภัย

 ก) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (อาคาร A)

ประเภท : ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ผู้รับประกันภัย : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

สถานท่ีตั้งหรือ 
เก็บทรพัย์สนิเอาประกันภยั

: 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (อาคาร A)

ความคุ้มครอง : การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
กรมธรรม์ประกันฉบับน้ีคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย 
อันเน่ืองจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลูกเห็บ ภัยจากการลุกไหม้หรือการระเบิดธรรมชาติ 
ภัยอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยไฟป่า ภัยเน่ืองจากน�้า (ไม่รวมน�้าท่วม) ภัยน�้าท่วม ภัยจาก
ยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด
หรือคลื่นใต้น�้าหรือ สึนามิ ภัยจากการหยุดงาน การจลาจล หรือการกระท�าอันมีเจตนาร้าย 
(ยกเว้นการกระท�าเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) รวมถึงอุบัติเหตุมีสาเหตุจาก
ปัจจัยภายนอกซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ (GIA FORM) 

ระยะเวลา วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 - วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (365 วัน)

ทุนประกันภัยรวม 1,100,000,000 บาท

ทรัพย์สินท่ีเอาประกัน : สิ่งปลูกสร้างต่างๆ (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงตกแต่ง ต่อเติมอาคาร ส่วนเก่ียวเนื่อง 
ของอาคารและส่ิงปรับปรุงตัวอาคารและลิฟท์ โครงสร้างต่างๆ รวมถึงงานระบบต่างๆ 
ภายในอาคาร

 ข) กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน (อาคาร B)

ประเภท : การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ผู้รับประกันภัย : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

สถานท่ีเอาประกันภัย : 99/1 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (อาคาร B)

ความคุ้มครอง : การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
กรมธรรม์ประกันฉบับน้ีคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย 
อันเน่ืองจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลูกเห็บ ภัยจากการลุกไหม้หรือการระเบิดธรรมชาติ 
ภัยอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยไฟป่า ภัยเน่ืองจากน�้า (ไม่รวมน�้าท่วม) ภัยน�้าท่วม ภัยจาก
ยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด
หรือคลื่นใต้น�้าหรือ สึนามิ ภัยจากการหยุดงาน การจลาจล หรือการกระท�าอันมีเจตนาร้าย  
(ยกเว้นการกระท�าเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) รวมถึงอุบัติเหตุมีสาเหตุ
จากปัจจัยภายนอกซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ (GIA FORM)

ระยะเวลา : วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 - วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 (364 วัน)

ทุนประกันภัยรวม • 2,135,000,000 บาท

ทรัพย์สินท่ีเอาประกัน : • สิง่ปลกูสร้างต่างๆ (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรบัปรงุตกแต่ง ต่อเติมอาคาร ส่วนเก่ียวเน่ือง 
 ของอาคารและส่ิงปลูกสร้าง โครงสร้างต่างๆ รวมถึงงานระบบต่างๆ ภายในอาคาร  
 ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ

53บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



 ค) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ

ประเภท : ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) 

ผู้รับประกันภัย : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

ระยะเวลา : วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 - วันที่ 5 ตุลาคม 2564 (365 วัน)

ความคุ้มครอง : ความรับผิดทางวิชาชีพแพทย์ หรือท่ีเก่ียวข้อง ความเสียหายท่ีเกิดจากการให้บริการ 
ทางสาธารณสุขโดยผู ้มีวิชาชีพ กระบวนการสืบสวน/สอบสวน เกิดจากการกระท�า  
ความผิดพลาด การละเว้นกระท�าการของแพทย์ หรือบุคลาการทางการแพทย์ ในการ 
ให้บริการทางสาธารณสุข การบริการปฐมพยาบาลฉุกเฉินโดยบุคลากรทางการแพทย ์
ที่นอกเหนือจากแพทย์ การหมิ่นประมาท โดยไม่เจตนาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยไม่เจตนา เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับบริการทางสาธารณสุขสูญหาย

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และบริษัทไม่มีแผนการลงทุนในอนาคตอันใกล้  
ดังนั้น บริษัทจึงมิได้จัดท�านโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หากในอนาคตบริษัทมีแผนการลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม บริษัทจะจัดท�านโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและมาตรการ

 ง) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของกรรมการฯ (D&O)

ประเภท : ประกันภัยความรับผิดของกรรมการฯ (D&O) 

ผู้รับประกันภัย : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

ระยะเวลา : วันท่ี 21 มีนาคม 2563 - วันท่ี 21 มีนาคม 2564 (365 วัน)

ความคุ้มครอง : ความรับผิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ /กรรมการในองค์กรภายนอก /
เจ้าหน้าที่ที่ท�าหน้าที่เหมือนกรรมการ /เลขานุการบริษัท คุ้มครองกรรมการบริษัทที่ถูกส่งไป
บริหารในองค์กรภายนอก โดยต้องไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือองค์กรที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา  
รวมถึงเบี้ยประกันภัยหรือค่าธรรมเนียมเพ่ือสัญญาประกันตัวและการประกันตัวในคดีแพ่ง, 
ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน, การเสนอขายหลักทรัพย์ภายหลังการเข้าจดทะเบียนฯ, 
บริษัทย่อยใหม่ได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ, ความคุ้มครองต่อเน่ืองตลอดชีวิตส�าหรับ
ผู้เกษียณอายุ, ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน, การเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกระบวนการใน
ทางแพ่งรวมถึงกฎหมายอื่นใด กระบวนพิจารณาฯ

รายงานประจ�าปี 256354



ข้อพิพาททางกฎหมาย

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ข้อเรียกร้อง กระบวนการทางกฎหมาย 
หรือเป็นคู่ความในคดีใดๆ (1) ที่อาจมีผลกระทบในด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
ของบริษัท (2) ท่ีกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ และ  
(3) ที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

55บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 02-009-9000  
โทรสาร 02-009-9991

ผู้สอบบัญชี นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 หรือ 
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 หรือ
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ 02-264-9090  
โทรสาร 02-264 0789

ผู้ตรวจสอบภายใน นางศศิวิมล สุกใส 

บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จ�ากัด  
อาคารธนิยะ ชั้น 17 โซนเอ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ 02-231-2064  
โทรสาร 02-231-2067

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน

ท่ีตั้งสำานักงานใหญ่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เว็บไซต์ www.praram9.com

โทรศัพท์ 02-202-9999

โทรสาร 02-202-9998

ประเภทหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท

มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ทุนชำาระแล้ว 786,300,000 บาท

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

รายงานประจ�าปี 256356



ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

* เป็นอัตราท่ีได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 และให้เสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในการ 
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 800,000,000 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไว้หุ ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนช�าระแล้วจ�านวน 786,300,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 786,300,000 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น 

 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 ล�าดับแรกของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ล�าดับ รายช่ือ จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์                292,062,500 37.144

2. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 15,785,900 2.008

3. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 15,301,800 1.946

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 11,351,066 1.444

5. นายเสถียร ภู่ประเสริฐ 10,550,000 1.342

6. นายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 9,950,000 1.265

7. นายสันติ ภิรมย์ภักดี 9,855,400 1.253

8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 9,622,100 1.224

9. นายมงคล ตัญจพัฒน์กุล 9,350,000 1.189

10. นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์ 9,250,000 1.176

รวม  393,078,766 49.991

 บริษัทไม่มีนโยบายเก่ียวกับการถือหุ้นในลักษณะท่ีบริษัทสองบริษัทหรือมากกว่าน้ันถือหุ้นซึ่งกันและกัน เพ่ือเกาะกลุ่มทางธุรกิจ 
หรือเพ่ือสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัท อาทิ การถือหุ้นไขว้ (Cross Holding) หรือการถือหุ้นแบบปิรามิด (Pyramid Holding) 

 ทั้งน้ี บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล  
และเงินส�ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ท้ังน้ี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมี 
การเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผล
ประจ�าปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอ�านาจอนุมัติ
ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังมีรายละเอียด ดังน้ี

ปี อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ราคาพาร์ (บาท) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) วันท่ีจ่ายเงินปันผล

2561 0.14 1 42.14 23/05/2562

2562 0.14 1 40.42 22/05/2563

2563* 0.11 1 42.81 20/05/2564
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 ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
จ�านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้วย) 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ 
อย่างย่ังยืน ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดการของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน

คณะท�างานบริหาร
ความเส่ียง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กรรมการผู้อ�านวยการ

ส�านักผู้อ�านวยการ

เลขานุการบริษัท

กฎหมายและ 
ก�ากับการปฏิบัติงาน

รองกรรมการ 
ผู้อ�านวยการ	 
ฝ่ายการแพทย์

-	ฝ่ายการแพทย์

-	ฝ่ายคุณภาพ

รองกรรมการผู้อ�านวยการ	 
ฝ่ายการพยาบาลและ 

ฝ่ายบริการทางการแพทย์

-	ฝ่ายการพยาบาล

-	ฝ่ายบริการทางการแพทย์

รองกรรมการผู้อ�านวยการ	
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

-	ฝ่ายบัญชีและการเงิน

-	นักลงทุนสัมพันธ์

รองกรรมการผู้อ�านวยการ	
ฝ่ายบริหาร

-	ฝ่ายจัดซ้ือ

-	ฝ่ายอาคารสถานท่ี

-	ฝ่ายอ�านวยการ

-	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

-	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

-	ฝ่ายเทคโนโลยี 

	 สารสนเทศ

-	ฝ่ายยุทธศาสตร์

หมายเหตุ: ผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศส�านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา 

   และผู้มีต�าแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงต�าแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัท

 ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 10 ท่าน ซึ่งเป็นจ�านวนท่ีเหมาะสมกับขนาด
ของกิจการ โดยในจ�านวนน้ีประกอบด้วย

 • กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 3 ท่าน 

 • กรรมการอิสระ จ�านวน 4 ท่าน 

 • กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร จ�านวน 3 ท่าน

โครงสร้างการจัดการ

รายงานประจ�าปี 256358



รายช่ือ ต�าแหน่ง 

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (1) ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อ�านวยการ

3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อ�านวยการ

4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนา
ธุรกิจอย่างย่ังยืน / รองกรรมการผู้อ�านวยการ

5. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ (1) (2) กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ (1) กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
(กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

7. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ  
 บุญใบชัยพฤกษ์ (1)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

8. นายคณิต แพทย์สมาน (1) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน

9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา 
 สิงหรา ณ อยุธยา (1)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

10. นายพิเศษ จียาศักดิ์ (1) (2) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างย่ังยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ:  (1) กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร จ�านวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 70
 (2) นายพิเศษ จียาศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ด�ารงต�าแหน่ง  

  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ซึ่งขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่  

  17 กุมภาพันธ์ 2564

 โดยมี นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ เป็นเลขานุการบริษัท 
ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลและรายละเอียดที่เก่ียวข้องของกรรมการ
บริษัท เพ่ิมเติมได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ  
ผู้บริหาร ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการท�าบัญชี และเลขานุการบริษัท”

 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท มีกรรมการอิสระจ�านวน 
4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่านเป็นแพทย์ออกตรวจและ/
หรือให้ค�าปรึกษา ปฏิบัติการหรือหัตถการในโรงพยาบาล ได้แก่ 
ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิง ศิรินธรา สิงหรา  
ณ อยุธยา (“ศ.น.ท. พญ. ศิรินธรา”) (เป็นกรรมการตรวจสอบ)  
ซึ่งเป็นแพทย์ที่ปรึกษา (Consultant) ที่ไม่มีการออกตรวจแต่เป็น 
การเข้ามาปฏิบัติการหรือหัตถการเป็นรายเคส และศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (“ศ.คลินิก นพ. สรณ”)  

ซึ่งเป็นแพทย์ไม่เต็มเวลา (Part Time) ซึ่ง ศ.คลินิก นพ. สรณ  
เคยด�ารงต�าแหน่งท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารของ 
บริษัท ตั้งแต่ วันท่ี 28 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม  
2560 โดยได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือน
ประจ�า) อย่างไรก็ดี ในกรณีของ ศ.คลินิก นพ. สรณฯ นั้น ได้รับ 
ค่าตอบแทนแพทย์ต่อปีในมลูค่าท่ีมากกว่ากรอบหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด 
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่  ทจ.39/2559  
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  
(และที่มีการแก้ไข) โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 
2/2561 (ภายหลังจากการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 (ภายหลัง 
จากการแปรสภาพ) เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณา
ตามหลักในมาตรา 89/7 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  
และมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย)  

59บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



ว่าการแต่งตัง้ ศ.คลนิิก นพ. สรณ เป็นกรรมการอสิระของบรษิทันัน้ 
ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นท่ีเป็น
อิสระต่อบริษัท โดย ศ.คลินิก นพ. สรณ จะสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการอิสระของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัท 
ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่และไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
ตัดสินใจของทีมบริหาร นอกจากนี้ ด้วยคุณวุฒิและคุณสมบัติท้ัง
ด้านวิชาชีพแพทย์และด้านวิชาการแพทย์ของ ศ.คลินิก นพ.สรณ  
ซึ่งเป็นแพทย์ผู ้ เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ม ี
ความช�านาญ มีประสบการณ์สูงและเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับ 
ในวงการแพทย์และของคนไข้ ซึง่ ศ.คลนิกิ นพ.สรณ มกีารออกตรวจ 
หรอืปฏิบัตกิารทัง้ในโรงพยาบาลภาครฐัและภาคเอกชนหลายแห่ง  
การแต่งตั้ง ศ.คลินิก นพ.สรณ นั้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท รวมทั้งผู้ถือหุ้นซ่ึงรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทต่อไป

 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท 

 กรรมการผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทั ตามข้อบงัคบับรษิทั
และหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ได้แก่ นายเสถียร  
ภูป่ระเสรฐิ นายวิรฬุห์ มาวิจกัขณ์ และนายประเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล  
กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
ส�าคัญของบริษัท

 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

 1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศ
ความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่บริษัทได้

 2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งต้องไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความ 
ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามท่ี
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศก�าหนด

 3. กรรมการบริษัทสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัท 
อื่นได้ แต่ท้ังน้ี ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตาม
แนวทางของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน 
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน 
ในห้างหุ ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิด 
ในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นท่ีประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัทไม่ว่าจะท�าเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้อื่น 
เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งต้ัง

 5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระ
ตามท่ีบริษัทก�าหนด และเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถ
ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากน้ัน ยังต้องสามารถ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระได้ ทั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับ นิยามความ
หมายของกรรมการอิสระ เพ่ิมเติมได้ในหัวข้อ “กรรมการอิสระ”

 ขอบเขตอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริษัท

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและ
ความซือ่สตัย์สจุรติ โดยค�านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทั และ
ผูถื้อหุน้ทุกรายเป็นส�าคญั รวมท้ังต้องปฏิบตัหิน้าท่ีและก�ากับดแูล
กิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 
บรษิทั ตลอดจนมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชมุ 
ผู้ถือหุ้น 

 2. ก�าหนดและพิจารณาอนมุตัวัิตถุประสงค์ วิสยัทศัน์ กลยุทธ์ 
ทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน 
การด�าเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ อ�านาจอนุมัติของ
บริษัท รวมทั้งควบคุมก�ากับดูแล (Monitoring and Supervision) 
การบริหาร การจัดการและติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่าย
บริหาร

 3. ก�ากับดูแลกิจการให้มกีารประกอบธุรกิจตามหลกัการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อ
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และด�าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัย 
การเปลี่ยนแปลง

 4. มีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจาก
อ�านาจที่มอบหมายให้กรรมการผู้อ�านวยการไว้ในข้อก�าหนด
บรษิทั ได้แก่ การอนุมตังิบประมาณ การลงทนุ และการด�าเนินการ 
โครงการต่างๆ ของบริษัท เว้นแต่ รายการดังกล่าวจะต้องได้รับ

รายงานประจ�าปี 256360



อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าว
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือระเบียบข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้องตลอดจนการเข้าท�าสัญญาที่ส�าคัญ รวมถึงการแต่งตั้ง 
กรรมการที่ออกระหว่างปี และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 5. จัดท�ารายงานประจ�าปี และรับผิดชอบต่อการจัดท�า
และเปิดเผยงบการเงินรวม รวมท้ังงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชี 
ตรวจสอบแล้ว ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ

 6. ด�าเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีระบบการจัดท�ารายงานทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมลูส�าคญัต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา  
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง

 7. พิจารณาก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง 
(Risk Management) ให้ครอบคลุมท้ังองค์กร และก�ากับดูแล
ให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 8. ก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้าง
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและจงูใจให้ผูบ้รหิารและพนักงานทุกระดบั 

 9. ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามหลักธรรมาภิบาล 
ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้เชือ่มัน่ได้ว่าบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบ 
ต่อผู ้มีส่วนเก่ียวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม โดยจัดให้ม ี
การสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพ่ือให้เกิด
การน�าไปปฏิบัติได้จริง

 10. ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจ 
เกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมไปถึงการป้องกัน 
การใช้ประโยชน์อนัมคิวรในทรพัย์สนิ ข้อมลูและโอกาสของบรษิทั 
และการท�าธุรกรรมกับผู ้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท 
ในลักษณะท่ีไม่สมควร 

 11. ดแูลให้มกีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการประชุมและ
จ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา  
และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

 12. ติดตามและก�ากับดูแลการบริหารจัดการและการ 
ด�าเนินงานต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัท
ก�าหนด กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น

 13. พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม

 อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

 นอกเหนือจากอ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท  
ซึ่งปรากฏใน ข้อ 2, 4 และ 13 ของอ�านาจหน้าท่ี และความ 
รับผิดชอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีอ�านาจอนุมัติเพ่ิมเติม
โดยสรุป ดังน้ี

 1. อนุมัติแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 
2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

 2. อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น พร้อมท้ังก�าหนดขอบเขต
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 3. อนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้อ�านวยการ พร้อมทั้งก�าหนด
ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และก�าหนดกรอบ
และนโยบายส�าหรับการก�าหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน  
การก�าหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบ�าเหน็จรางวัลของ
กรรมการผู้อ�านวยการ

 4. อนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมก�าหนดขอบเขต 
อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

 5. อนุมัติก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการและ 
ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้

 6. อนมุตัแิละให้ความเห็นการท�ารายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป 
ซึ่งทรัพย์สิน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

 7. อนุมตัแิละให้ความเหน็การท�ารายการเก่ียวโยงกัน เว้นแต่ 
รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

 8. อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

61บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



 ขอบเขต อำานาจ หน้าท่ี และความรบัผดิชอบของประธาน 
กรรมการบริษัท

 1. มีบทบาทในการร่วมก�าหนดระเบียบวาระการประชุม
ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อ�านวยการ
อย่างอิสระ

 2. สนับสนุนให ้คณะกรรมการบริษัทเข ้าร ่วมประชุม 
คณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นผู้น�าและ
ควบคุมการประชุมให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

 3. สนับสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการประชุม 
และจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอท่ีฝ่ายจัดการหรือ 
ผู้ที่เก่ียวข้องจะน�าเสนอข้อมูล รวมท้ังสนับสนุนและเปิดโอกาส
ให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุม
ประเด็นการอภิปราย และสรุปมติท่ีประชุม

 4. ช่วยเหลือ แนะน�า ให้ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท

 5. พิจารณาเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้มี
ความถูกต้อง โปร่งใส

 6. สนบัสนนุให้คณะกรรมการบรษิทั ปฏิบตัหิน้าทีต่ามขอบเขต  
อ�านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งตาม
กฎหมาย กฎบตัร และตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทั

 กรรมการอิสระ

 คู ่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัท ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ แต่ต้องไม่น้อย
กว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระทุกท่านต้องเป็นผู ้ที่มีความรู ้
ความสามารถและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนดโดยสามารถแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมได้อย่าง 
เป็นอิสระ เข้าประชุมโดยสม�่าเสมอ และเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน 
และทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถแสดงความเห็น 
ได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู ้เก่ียวข้อง และดูแล 
ไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั กับผู้บรหิาร 
กรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากน้ี กรรมการ
อิสระยังต้องรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับ
การแต่งตั้งและรายงานเป็นประจ�าทุกปีเพ่ือเปิดเผยในรายงาน 
ประจ�าปี รวมท้ังแจ้งให้บริษัททราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

 ท้ังนี้ บริษัท ก�าหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี ให้นับรวม 
การถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท

 3. ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส 
พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู ่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น  
ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบั 
การเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย

 4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิทั บรษิทัใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ 
ผูม้อี�านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิทั บรษิทั
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ 
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ 
หุ ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีของบริษัท  
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจ 
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง 
การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  
ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บริษทัใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

รายงานประจ�าปี 256362



ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ 
หุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง

 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 8. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ 
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ�า หรอืถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นทีม่สีทิธิออกเสยีง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 (1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัท จ�านวน 3 ท่าน ดังน้ี

รายช่ือ ต�าแหน่ง

1. นายคณิต แพทย์สมาน ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

2. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

3. นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

 โดยมี นายคณิต แพทย์สมาน เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่ม ี
ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและ
การเงิน และมี นายจิรโรจน์ เจริญรุ่งจิรานนท์ ต�าแหน่งนักลงทุน
สัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และท�าหน้าที่
ประสานงานร่วมกับ ส�านักงานผู้ตรวจสอบภายใน คือ บริษัท 
แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จ�ากัด โดย นางศศิวิมล สุกใส ผู้ท�าหน้าท่ี 
ตรวจสอบการด�าเนินงานของบรษิทั เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบ 
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้มีการประชุม
อย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือน ตามรอบระยะเวลา 
การจัดท�ารายงานทางการเงิน ซึ่งในปี 2563 ได้ประชุมท้ังส้ิน  
จ�านวน 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน รวมทั้งเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบเข ้าร ่วมประชุมครบทุกครั้ง ท้ังน้ี  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปี 
2563 ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และสามารถดู 
รายละเอยีดเก่ียวกับการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ิมเติมได้ 

 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัท

 คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบเรื่องการบริหารความเส่ียงด้วย) คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่เป็นการเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบ รวมทั้งจัดท�า
กฎบตัรของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะเพ่ือก�าหนดขอบเขต
อ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี พร้อมท้ัง 
ได้เปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท มีรายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี

ในหัวข้อ “ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2563”

 ขอบเขตอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป 

 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มี
ความเหมาะสมและมปีระสทิธิผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้อบบญัช ี
และผูต้รวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอสิระของหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 
งบประมาณประจ�าปี อัตราก�าลัง และทรัพยากรท่ีจ�าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

63บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



 3. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี  
การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้
สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีท่ีได้รับอนุมัติ 
และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏบิตังิานวิชาชพีตรวจสอบ 
ภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เป็นประจ�าทุกปี 

 4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อบงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
รวมทั้งกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้กับ
บริษัท และ/หรือ ธุรกิจของบริษัท

 5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมี
ความเป็นอิสระ เพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมท้ัง 
เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

 6. พิจารณาให้ความเห็นการเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน
หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท 
ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
รวมท้ังข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ท้ังน้ี เพ่ือให้
มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท 

 7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั  
ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  

 8. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเก่ียวกบันโยบายต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น 
นโยบายบัญชี นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ นโยบายความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เป็นต้น

 9. พิจารณาประเมนิและทบทวนลกัษณะความเสีย่งทีบ่รษิทั
ประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท 
(Identification of Risk) และก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
ของบริษัท (Risk Appetite)

 10. พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายและขอบเขต
การบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทให้มีความ
ครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ และ
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

 11. พิจารณากลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความ
เสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถ
ประเมิน ติดตามผล และก�ากับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ และให้ความเห็นชอบเก่ียวกับผลการประเมิน

ความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการ ความเสี่ยง รวมถึง
แผนปฏิบัติงานเพ่ือจัดการความเสี่ยง

 12. ก�ากับดแูลให้มผีูร้บัผดิชอบในการปฏบิตัติามนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีม ี
ประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง

 13. พิจารณาโครงสร ้างและแต่งต้ังคณะท�างานบริหาร 
ความเสี่ยง เพ่ือท�าหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการ
ความเสี่ยง

 14. พิจารณางบประมาณและวธีิการตอบสนองต่อความเสีย่ง
ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดข้ึนกับบริษัท เพ่ือใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเส่ียงแต่ละประเภทเพ่ือเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

 15. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบาย 
กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพ่ือ 
มัน่ใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏบิตัดัิงกล่าวมคีวามสอดคล้อง 
กับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท และสามารถก�ากับดูแล
ระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ รวมท้ังให้ค�าแนะน�า
และการสนบัสนุนแก่คณะกรรมการ ในเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง 
ระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ และ
รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยง

 นอกจากน้ันแล ้วคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  
จะรับผิดชอบดูแลเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้วย โดยพิจารณา 
ได ้จากขอบเขตอ�านาจหน ้าที่ และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 9-15

 โดยได้จดัให้มคีณะท�างานด้านบรหิารความเสีย่ง ซึง่มกีรรมการ
บริษัทเป็นส่วนหน่ึงในคณะท�างานชุดน้ี เพ่ือท�าหน้าท่ีประเมิน
และติดตามผลการจัดการความเส่ียงของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ
กลยุทธ์และทิศทางการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนครอบคลุมนโยบาย 
ขอบเขตการบริหารความเส่ียงท้ังภายในและภายนอกบริษัท อาทิ
เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน เพ่ือ
มิให้กระทบกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งรวมถึง ชุมชน สังคม 
สิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมถึงการบริหารจัดการดูแล 
ผู้ป่วยของโรงพยาบาลให้ได้รับการดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากลและนโยบายของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
(Joint Commission International : JCI) 

รายงานประจ�าปี 256364



รายช่ือ ต�าแหน่ง

1. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการบริหาร

3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการบริหาร

4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ กรรมการบริหาร

5. นายทรงศักด์ิ เปรมสุข(1) กรรมการบริหาร

6. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์(2) กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: (1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของ 
  บริษัท และปัจจุบันมิได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท 
 (2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการแพทย์ด้านสาธารณสุขและเภสัช ที่มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  
  และปัจจุบันมิได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท 

  โดยมี นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ ต�าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
ส�านักแผนยุทธศาสตร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารก�าหนดให้มีการประชุม
อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง หรือตามความเหมาะสม ซ่ึงในปี 2563 
ได้ประชุมทั้งสิ้น จ�านวน 12 คร้ัง โดยกรรมการบริหารส่วนใหญ่ 
รวมทัง้เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารเข้าร่วมประชมุครบทุกครัง้  
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปี 
2563 ไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารแล้ว และสามารถ 
ดูรายละเอียดเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ิมเติม
ได้ในหัวข้อ “ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2563”

 ขอบเขตอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบริหาร

 1. จัดท�าวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ  
เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด�าเนินธุรกิจ งบประมาณ 
โครงสร้างการบริหารจัดการ และอ�านาจอนุมัติของบริษัท 
เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบและอนุมัติ และ 
ด�าเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
รวมถึงตรวจสอบและตดิตามผลการด�าเนินงานดงักล่าวให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 2. ควบคมุดแูลการด�าเนนิกิจการทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารงาน 
ท่ัวไปของบริษัท ผ่านกรรมการผู้อ�านวยการ ติดตามผลการ 
ด�าเนนิงานของบรษิทั ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมาย 
ท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และก�ากับดูแลให้ 
การด�าเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีตามท่ี 
ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนท่ีจะน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาและอนุมัติ

 4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมี
อ�านาจในการพิจารณาและอนมุตัใิห้บรษิทั เข้าลงทุนหรอืร่วมลงทุน 
ในโครงการต่าง ๆ  ในรูปแบบท่ีคณะกรรรมการบริษัท เห็นสมควร 
หรอืการเข้าท�าสญัญา และ/หรอืธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวกับการด�าเนนิ
ธุรกิจปกติ หรือการเข้าท�าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือ
สถาบนัการเงนิส�าหรบัสนับสนุนการท�าธุรกิจตามปกตติามอ�านาจ
อนุมัติ (Authority Limits) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
ก�าหนด และ/หรือตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และ/
หรือตามข้อบังคับของบริษัท

 5. พิจารณาและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัท และ
เสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�าปี เพ่ือเสนอ
คณะกรรรมการบริษัทอนุมัติ 

 (2) คณะกรรมการบริหาร

 ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการของบริษัทท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วม 
ในการบริหาร และกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก จ�านวน 6 ท่าน ดังน้ี

65บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



 6. ก�าหนดโครงสร้างองค์กร อ�านาจการบริหารองค์กร รวมถึงกรอบนโยบายการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง 
โครงสร้างค่าตอบแทนส�าหรับการก�าหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และบ�าเหน็จรางวัลตามที่ก�าหนดไว้ในตารางอ�านาจบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

 7. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแก้ไขขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

 (3) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไม่มี
ส่วนร่วมในการบริหารของบริษัท จ�านวน 3 ท่าน ดังน้ี

รายช่ือ ต�าแหน่ง

1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)

2. นายพิเศษ จียาศักดิ์ (1) กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

3. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
(กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

หมายเหตุ: (1) นายพิเศษ จยีาศกัดิ ์ได้รบัการแต่งตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 2/2564 เมือ่วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการสรรหา 
  และก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทน นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ซึ่งขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

 โดยมี นางสาวนุชณี อู่ทอง ต�าแหน่ง ผู ้ช่วยผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน 

 ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือตามความ 
เหมาะสม ซึ่งในปี 2563 ได้ประชุมทั้งสิ้น จ�านวน 2 ครั้ง  
โดยกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนส่วนใหญ่ รวมทั้ง
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเข้าร่วม 
ประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในปี 2563 ไว้ใน 
รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนแล้ว และ
สามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน เพ่ิมเติมได้ในหัวข้อ “ตารางการเข้าร่วม 
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจ�าปี 2563”

 ขอบเขตอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 การสรรหา

 1. จัดท�า นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อ�านวยการ
ของบริษัท เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอ 
ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

 2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบั ติ 
ท่ีเหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้
บคุคลดงักล่าวด�ารงต�าแหน่ง กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการผู้อ�านวยการ โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาแต่งต้ัง และ/หรือ น�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) 

 3. ดูแลการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) 
เพ่ือเป็นการเตรียมสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้อ�านวยการ และ
ผู้บริหารระดับสูง 

 4. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบ
วาระ

รายงานประจ�าปี 256366



 5. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพ่ือให้แน่ใจว่ากรรมการอสิระของบรษิทั เป็นผูม้คีณุสมบตัคิรบถ้วน

 6. พิจารณารูปแบบและจัดท�าแผนการพัฒนากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อ�านวยการ เพ่ือพัฒนา
ความรู้ของทั้งบุคลากรชุดปัจจุบันและที่เข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ และพัฒนา การต่างๆ ท่ีส�าคัญ เช่น สภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

 การกำาหนดค่าตอบแทน

 1. พิจารณาและจัดท�านโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด  
หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อ�านวยการ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป 

 2. จัดท�านโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
ผู้อ�านวยการ เพ่ือพิจารณาผลตอบแทนประจ�าปี และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ

 3. เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดท�ารายงานการก�าหนดค่าตอบแทน
ดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

 4. พิจารณากลั่นกรองโครงสร้างของเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหาร

 (4) คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนประกอบด้วยกรรมการอิสระ และ
กรรมการบริษัท จ�านวน 3 ท่าน ดังน้ี

รายช่ือ ต�าแหน่ง

1. นายพิเศษ จียาศักดิ์ ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน 
(กรรมการอิสระ)

2. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการก�ากับดแูลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน (กรรมการอสิระ)

3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน

 โดยมี นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ต�าแหน่ง เลขานุการ
บริษัทและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนา
ธุรกิจอย่างย่ังยืน 

 ตามกฎบัตรกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างย่ังยืน ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ
ตามความเหมาะสม ซึ่งในปี 2563 ได้ประชุมจ�านวน 1 ครั้ง โดย
กรรมการก�ากับดแูลกิจการทุกท่าน รวมทัง้เลขานุการคณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลกิจการเข้าร่วมประชุมครบถ้วน ท้ังนี้ คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนได้รายงาน 
ผลการปฏิบตังิานภายในปี 2563 ไว้ในรายงานคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนแล้ว และสามารถ 
อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการ
ก�ากับดแูลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน ประจ�าปี 2563”

 ขอบเขตอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน

 1. สอบทาน ทบทวน และให้ความเหน็เก่ียวกับนโยบายและแนว
ปฏิบตัด้ิานการก�ากับดแูลกิจการ จรยิธรรมองค์กร รวมถึงนโยบาย 
และแนวปฏิบัติอื่นใดท่ีจะสนับสนุนการด�าเนินงานตามแนวทาง 
การก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีององค์กร มาตรฐาน และข้อก�าหนดของ 
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการด�าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างย่ังยืน และ
น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

 2. สนบัสนนุและส่งเสรมิการสร้างความรูค้วามเข้าใจในเรือ่ง 
การก�ากบัดแูลกิจการทีด่แีละจรยิธรรมองค์กรอย่างเพียงพอให้แก่ 
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ให้ยึดถอืปฏิบติัตามอย่างถูกต้อง 
และเข้าใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก�ากับดูแลกิจการและ 
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก�าหนดไว้

67บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



รายช่ือคณะท�างาน ต�าแหน่ง
จ�านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/จ�านวนคร้ัง

ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ปี 2563

1. นายแพทย์สุรเชษฐ์ สู่พานิช ประธานคณะท�างาน 
ด้านความย่ังยืน

2/2

2. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร คณะท�างาน 2/2

3. นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ คณะท�างาน 2/2

4. นางสาวรศนา ถนอมเกียรติ คณะท�างาน 2/2

5. นายแพทย์อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์(1) คณะท�างาน -

6. นายธนิต คล้ายอุทัย คณะท�างาน 2/2

7. นายปริญญา หุตะเมขลิน คณะท�างาน 2/2

8. นางสาวทิพย์วรินทร์ อินทรทัต คณะท�างาน 2/2

9. นายศุภธร จันทรกุล คณะท�างาน 2/2

10. นางอุบลศรี ถาวราภา คณะท�างาน 2/2

11. นางสาวจิราภรณ์ พานิชนิตินนท์ คณะท�างาน 2/2

12. นางปิยณุชช บุณาวรรฒ์ คณะท�างาน 2/2

 3. มีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานเพ่ือการด�าเนินงานด้าน
การก�ากับดูแลกิจการ และปฏิบัติการอื่นใดที่เป็นการสนับสนุน
การด�าเนินงานของบริษัทตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
รวมถึงการก�าหนดอ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ 
คณะท�างานดังกล่าว

 4. ก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ และ/หรือ
คณะท�างานบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�าหนด

 5. เสนอแนะแนวปฏบิติัและให้ค�าแนะน�าท่ีเหมาะสมในเรือ่ง 
ที่เก่ียวข้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและแนวปฏิบัติด้าน
ความย่ังยืน

 6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการก�ากับดูแล 
กิจการฯ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ และเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ

 7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการฯ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 8. ด�าเนินการอืน่ใดตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนด

  (4.1) คณะทำางานด้านความย่ังยืน

  ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการ
พัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 
2563 ได้มีมติแต่งต้ังคณะท�างานการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน  
ซึ่งก�าหนดข้ึนตามต�าแหน่งหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ี ในอนาคต 
หากมีการเปล่ียนแปลงชื่อเรียกต�าแหน่งงาน และ/หรือตัวบุคคล 
ทีเ่ข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทนนัน้ ก็ให้บคุคลทีด่�ารงต�าแหน่งงานเดิม 
ก่อนเปลีย่นชือ่ต�าแหน่งงาน หรอืให้ตวับคุคลท่ีเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง 
แทนที่ดังกล่าว รับผิดชอบในคณะท�างานด้านความยั่งยืนต่อไป  
และมอบหมายให้กรรมการผู้อ�านวยการหรือผู้รับมอบอ�านาจ
จากกรรมการผู้อ�านวยการ สามารถเปลี่ยนแปลงคณะท�างาน 
และขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบได้ตามความจ�าเป็น
และเหมาะสม 

 โดย ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วยผู้บริหารของ
บริษัท จ�านวน 15 ท่าน ดังนี้

รายงานประจ�าปี 256368



 โดยมี นางสาวอรุณวรรณ วงษ์ทวีพิทักษ์ ต�าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ตามรายชื่อล�าดับที่ 15 เป็นเลขานุการคณะท�างานด้าน
ความย่ังยืน 

 ขอบเขตอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะทำางานด้านความยั่งยืน

 1. บริหารงานและสนับสนุนด้านความย่ังยืนของบริษัท ตามนโยบายและเป้าหมายท่ีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและ 
การพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนมอบหมาย

 2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ค�าแนะน�า และเสนอแนะแนวปฏิบัติในด้านความย่ังยืน

 3. ติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน

 4. ด�าเนินการอื่นใดตามท่ีได้รับหมอบหมาย

รายช่ือคณะท�างาน ต�าแหน่ง
จ�านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/จ�านวนคร้ัง

ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ปี 2563

13. นางสาวศุจิมา แวววิริยะ คณะท�างาน 2/2

14. ร.ท. พนิตตา ภาคากิจ(2) คณะท�างาน -

15. นางสาวอรุณวรรณ วงษ์ทวีพิทักษ์ คณะท�างาน 2/2

16. นางนวชมล สังข์แก้ว (3) คณะท�างาน -

การเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคลและรวมทั้งคณะคิดเป็นร้อยละ 100

หมายเหตุ: (1) (2) (3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท�างานด้านความย่ังยืน เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564

 ในปี 2563 มีการประชุมคณะท�างานด้านความย่ังยืน จ�านวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คร้ังที่ / วันที่ หัวข้อการประชุม

1) ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 29 กันยายน 2563 • บทบาทหน้าที่ของคณะท�างานด้านความย่ังยืน 
• การเชิญตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบรรยาย 
 ให้ความรู้เรื่อง การด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน และการจัดท�าแบบประเมิน 
 ความย่ังยืน

2) ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 • สรุปสาระส�าคัญจากการรับฟังการบรรยายของตลาดหลักทรัพย ์
 แห่งประเทศไทย 
• การด�าเนินการภายในและภายนอกบริษัทให้สอดคล้องกับการพัฒนา 
 ธุรกิจให้ย่ังยืน 
• การมอบหมายหน้าที่ท่ีรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพ่ือเตรียม 
 ความพร้อมในการจัดท�าแบบประเมินความย่ังยืน
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 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำาปี 2563 

รายช่ือคณะกรรมการ

จ�านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม / จ�านวนคร้ังที่มีสิทธิเข้าประชุม (คร้ัง)

คณะกรรมการ
บริษัท  

(ประชุม 7 คร้ัง)*

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

(ประชุม 4 คร้ัง)

คณะกรรมการ
บริหาร  

(ประชุม 12 คร้ัง)

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน 
(ประชุม 2 คร้ัง)

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ
และการพัฒนา

ธรุกจิอย่างย่ังยืน(2)  
(ประชุม 1 คร้ัง)

การเข้า
ประชุม

คิดเป็น
ร้อยละ

การเข้า
ประชุม

คิดเป็น
ร้อยละ

การเข้า
ประชุม

คิดเป็น
ร้อยละ

การเข้า
ประชุม

คิดเป็น
ร้อยละ

การเข้า
ประชุม

คิดเป็น
ร้อยละ

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 6/7 85.71 - - - - - - - -

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ 7/7 100 - - 12/12 100 - - - -

3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 7/7 100 - - 12/12 100 - - 1/1 100

4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ 7/7 100 - - 12/12 100 - - - -

5. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์(8) 7/7 100 - - 12/12 100 2/2 100 - -

6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ  

 บุญใบชัยพฤกษ์ (1) (3)

6/7 85.71 - - - - 1/2 50 - -

7. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ (3) (4) 7/7 100 - - - - 2/2 100 - -

8. นายคณิต แพทย์สมาน (1) (3) 7/7 100 4/4 100 - - - - 1/1 100

9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง  

 ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา (1) (3)

7/7 100 4/4 100 - - - - - -

10. นายพิเศษ จียาศักด์ิ (1) (5) (8) 7/7 100 4/4 100 - - - - 1/1 100

11. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข (6) (7) - - - - 12/12 100 - - - -

12. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ (7) - - - - 12/12 100 - - - -

การเข้าร่วมประชุมรวมท้ังคณะ (%) 97.14 - 100 - 100 - 83.33 - 100

หมายเหตุ: * กรรมการบริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่ต�่ากว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี
  (1) กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารงานประจ�า และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
   ในบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด
  (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ 
   อย่างย่ังยืน 

 นอกจากนั้นแล้ว มีการจัดอบรม/สัมมนาภายในด้านความย่ังยืน ให้แก่ กรรมการ ผู ้บริหาร คณะท�างาน และพนักงาน  
โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คร้ังที่ / วันที่ หัวข้อการอบรม

1) ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563
2) ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 17 ธันวาคม 2563  
 (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting)

- การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 
- การประเมินความยั่งยืน : กิจกรรม THSI One on One Coaching

รายงานประจ�าปี 256370



  (3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2560 แทนนายแพทย์มงคล  
   ตญัจพัฒน์กุล นายแพทย์พรหมนิทร์ เลศิสรุย์ิเดช พลเอก นายแพทย์สหชาต ิพิพิธกลุ และนางสาวพินทองทา ชนิวตัร คุณากรวงศ์ ท่ีด�ารงต�าแหน่ง 
   กรรมการบริษัท จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2560
  (4) นางวิลาสินี พุทธิการันต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี  
   13 กันยายน 2560 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2560  
   โดยด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนการด�ารงต�าแหน่ง 
   กรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2561  
   (ภายหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
  (5) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 แทนนายสมบูรณ์  
   คุปติมนัส ท่ีลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ในเดือนกรกฎาคม 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมติ 
   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 แทนนางวิลาสินี พุทธิการันต์
  (6) ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้อ�านวยการ เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร โดยมติที่ประชุม 
   คณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 โดยด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้อ�านวยการ จนถึงวันท่ี 17 ตุลาคม 2560  
   ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษากรรมการผู้อ�านวยการ ภายหลังการปรับโครงสร้างองค์กร ตามประกาศบริษัท ครั้งที่ 121/2560 เมื่อวันท่ี  
   17 ตุลาคม 2560 โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน ์
   ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งท่ีปรึกษากรรมการผู้อ�านวยการ ในเดือนกรกฎาคม 2561 และมิได้ 
   ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
  (7) กรรมการบริหาร
  (8) นายพิเศษ จียาศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ด�ารงต�าแหน่ง 
   กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ซึ่งขอลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต ่
   วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564

 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 - 2562

รายช่ือคณะกรรมการ

จ�านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม / จ�านวนคร้ังท่ีมีสิทธิเข้าประชุม 

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 9/9 7/7 - - - - - -

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ 9/9 7/7 - - 12/12 11/11 - -

3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 9/9 6/7 - - 12/12 9/11 - -

4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ 9/9 6/7 - - 12/12 11/11 - -

5. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ 9/9 7/7 - - 12/12 11/11 2/2 2/2

6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ  
 บุญใบชัยพฤกษ์ 

8/9 5/7 - - - - 2/2 2/2

7. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ 7/9 4/7 4/4 - - - 0/0 2/2
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ผู้บริหาร

 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหารของบริษัท ตามค�านิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 17/2551  
เรื่อง การก�าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ มีจ�านวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังน้ี

รายช่ือ ต�าแหน่งผู้บริหาร

1. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อ�านวยการ

2. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการแพทย์

3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายการบริการทางการแพทย์

4. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงาน
บัญชีและการเงิน)

5. นายเจริญ นัดพบสุข รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ:  นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล ได้ลาออกจากต�าแหน่ง ที่ปรึกษากรรมการผู้อ�านวยการ เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563

รายช่ือคณะกรรมการ

จ�านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม / จ�านวนคร้ังท่ีมีสิทธิเข้าประชุม 

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ
คณะกรรมการ

บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562

8. นายคณิต แพทย์สมาน 9/9 7/7 7/7 4/4 - - - -

9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง  
 ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา 

9/9 5/7 7/7 4/4 - - - -

10. นายพิเศษ จียาศักดิ์ 2/3 7/7 2/3 4/4 - - - -

11. นายทรงศักด์ิ เปรมสุข - - - - 11/12 9/11 - -

12. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ - - - - 10/12 11/11 - -

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2563 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนา 
 ธุรกิจอย่างย่ังยืน

รายงานประจ�าปี 256372



 คุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้อำานวยการ)

 1. มีคุณสมบัติครบถ ้วน และไม ่มีลักษณะต ้องห ้าม
ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

 2. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ ์
ด้านการบริหารระดับสูงในโรงพยาบาลและการบริหารธุรกิจ 
(Business Acumen, Finance, Marketing, HR) เป็นอย่างดี 
โดยเคยด�ารงต�าแหน่งเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูในโรงพยาบาลมาแล้ว 
ไม่ต�่ากว่า 15 ปี

 3. มภีาวะความเป็นผูน้�า มคีวามสามารถในการวางแผนกลยุทธ์  
และทักษะด้านการจัดการองค์กรและมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล

 4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และ
มีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่บริษัทได้ 

 5. เป็นท่ียอมรับจากภายในองค์กร หรือจากองค์กรธุรกิจ 
ที่เก่ียวข้อง

 6. ในกรณีท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

 ขอบเขตอำานาจ หน้าท่ี และความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร 
สูงสุด (กรรมการผู้อำานวยการ)

 1. ดูแล บริหาร ด�าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ�าตามปกติ
ธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทาง 
การด�าเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ  
นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน และ 
แผนงบประมาณประจ�าปีท่ีได้รบัอนุมตัโิดยท่ีประชมุคณะกรรมการ
บรษิทั และ/หรอืทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
และขอบเขตอ�านาจซึ่งคณะกรรมการบริษัทก�าหนด

 2. ก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจด้านการเงิน การตลาด  
งานบริหารบุคคลและด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพ่ือ 
ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการ
ด�าเนินงาน และแผนงบประมาณประจ�าปีของบริษัท ท่ีอนุมัติ 
ไว้โดยคณะกรรมการบริษัท งบประมาณประจ�าปีของบริษัท  
รวมท้ัง โครงสร้างและอ�านาจการบริหารงาน ตามที่ฝ่ายจัดการ 
น�าเสนอ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการ 
บริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 3. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของ 
ฝ่ายจัดการของบริษัท อย่างสม�่าเสมอ และเสนอแนะแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจท่ีวางไว้ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย
และเป้าหมายของบริษัท รวมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
ทุกไตรมาส

 4. ออกค�าส่ัง ระเบยีบ ประกาศ และบนัทึกต่างๆ ภายในบรษิทั  
เพ่ือให้แน่ใจว่าการด�าเนินงานของบริษัท เป็นไปตามนโยบาย 
และเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพ่ือรักษาระเบียบวินัย
ภายในองค์กร

 5. มอบหมายบุคคลใดในการติดต่อกับองค์กรภายนอก  
ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการและหน่วยงานก�ากับดูแลอื่นๆ เท่าที่
กรรมการผู้อ�านวยการมีอ�านาจหรือได้รับมอบหมาย 

 6. ก�าหนดโครงสร้างองค์กร อ�านาจการบรหิารองค์กร วิธีการ 
บริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การพัฒนา
และฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตัง้ โยกย้าย และเลกิจ้างพนักงาน 
ตามท่ีก�าหนดไว้ในตารางอ�านาจบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 7. ก�าหนดอตัราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ�าเหน็จรางวลั เงนิโบนสั  
และปรับข้ึนเงินเดือนส�าหรับพนักงานตามท่ีก�าหนดไว้ในตาราง
อ�านาจบรหิารทรพัยากรบคุคลทีผ่่านการอนมุตัจิากคณะกรรมการ
บริษัท

 8. เจรจา และเข้าท�าสญัญา และ/หรอื ธุรกรรมใดๆ ทีเ่ก่ียวกับ 
การด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท ภายในอ�านาจและวงเงินตามท่ี 
ก�าหนดไว้ในตารางอ�านาจอนุมตัทิีผ่่านการอนมุตัจิากคณะกรรมการ 
บรษิทัแล้ว และ/หรอื ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนด และ/หรอื  
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับ
ของบริษัท

 9. มีอ�านาจอนุมัติการเข้าท�าสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ  
ทีเ่กีย่วข้องกับการด�าเนนิการตามปกตธุิรกิจของบรษิทัตามอ�านาจ 
อนุมัติ (Authority Limits) ท่ีได้รับการพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การกู้ยืมเงิน  
การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�าคัญ 
และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือตาม
ข้อบังคับของบริษัท 

73บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



 10. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน
ของบริษัท ภายในอ�านาจและวงเงินตามที่ก�าหนดไว้ในอ�านาจ
อนุมัติ (Authority Limits) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
ก�าหนด

 11. ปฏิบตัหิน้าท่ีอืน่ๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัท รวมทั้งมีอ�านาจด�าเนินการใดๆ ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าว

 12. มอบอ�านาจให้บคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืหลายคนปฏบิติัการ 
อย่างหน่ึงอย่างใดแทนกรรมการผูอ้�านวยการ ทัง้น้ี การมอบอ�านาจ  
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู ้อ�านวยการนั้น 
จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้
กรรมการผูอ้�านวยการ หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากกรรมการผูอ้�านวยการ 
สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ  
และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องก�าหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน ์
ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

 คุณสมบัติของผู้บริหาร 

 1. มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง

 2. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การ
บริหารในสายงานท่ีเก่ียวข้อง และการบริหารธุรกิจ (Business, 
Acumen, Finance, Marketing, HR) เป็นอย่างดี โดยเคยด�ารง
ต�าแหน่งเป็นผู้บริหารในสายงานนั้นๆ ในโรงพยาบาลมาแล้ว 
ไม่ต�่ากว่า 10 ปี

 3. มภีาวะความเป็นผูน้�า มคีวามสามารถในการวางแผนกลยุทธ์  
และทักษะด้านการจัดการองค์กรและมีวิสัยทันศ์ท่ีกว้างไกล

 4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และ
มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้และความสามารถ ปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่บริษัทได้ 

 5. เป็นท่ียอมรับจากภายในองค์กร หรือจากองค์กรธุรกิจที่
เก่ียวข้อง

 6. ในกรณีท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะผู้บริหารเป็นผู้พิจารณา 

 ขอบเขตอำานาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของผู้บรหิาร

 1. ด�าเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการ
ด�าเนินงาน และวางแผนงบประมานประจ�าปีของบริษัท ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ อย่างมีประมีสิทธิภาพและประสิทธิผล

 2. จัดท�าแผนการด�าเนินธุรกิจ งบประมาณ และอ�านาจ
การบริหารงานต่างๆ เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ และให้มีการ
ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 3. รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทต ่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ�า 
ทุกไตรมาส

 4. พัฒนาแผนการด�าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต ด้วยการ
ให้ความส�าคัญกับสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน เพ่ือให้ธุรกิจ
เกิดความย่ังยืนในระยะยาว โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย มีคุณธรรม 
สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ และหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ 

 5. ปฏิบัติหน ้ า ท่ีอื่ นๆ  ตามที่ ได ้ รับหมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2561 (ก่อนแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มี
มติแต่งตั้ง นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษา 
ด้านกฎหมาย เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 16 
มีนาคม 2561 นอกจากน้ันแล้วยังได้รับผิดชอบงานในต�าแหน่ง 
หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทด้วย 

 ขอบเขตอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
เลขานุการบริษัท

 1. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และ 
ผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้องรับทราบ พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�า
และข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ นโยบาย และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และ 
ข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ ท่ีคณะกรรมการบริษัท 

รายงานประจ�าปี 256374



ต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม�่าเสมอ 
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อก�าหนด และ/หรือ 
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบ

 2. จัดท�าและจัดเก็บรักษาเอกสาร เช่น ทะเบียนกรรมการ 
หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ และรายงานประชมุคณะกรรมการ  
รายงานประจ�าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ้น และ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

 3. ด�าเนินการให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที ่
คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้มีหน้าท่ีรายงานการมีส่วนได ้
ส่วนเสยีจดัท�ารายงานการมส่ีวนได้เสยีของตนเองและผูท่ี้เก่ียวข้อง
ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย พร้อมท้ังเก็บรักษารายงานดังกล่าว  
รวมถึงส่งส�าเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันท่ีบริษัท
ได้รับรายงานนั้น

ช่ือหลักสูตร

• Effective Minutes taking (EMT) รุ่นท่ี 44/2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 43/2554 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมา เลขานุการบริษัทได้เข้าอบรม/สัมมนา เพ่ิมเติม ดังนี้ 

ช่ือหลักสูตร

การอบรม/สัมมนาภายในบริษัท

• การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• การประเมินความย่ังยืน : กิจกรรม THIS One on One Coaching โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การอบรม/สัมมนาภายนอกบริษัท

• Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 53/2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• CGR Workshop 2020 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard”  
 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรพ้ืนฐานด้านความย่ังยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability)  
 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ:  สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญช ี
   และการเงิน และผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี และเลขานุการบริษัท”

 4. จัดการประชุมผู ้ถือหุ ้นและการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท รวมถึง 
ข้อพึงปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังบันทึกรายงานการประชุม

 5. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงาน
สารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องตาม
ระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานดังกล่าว

 6. ติดต่อและส่ือสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทราบสิทธิ
ต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

 7. ด�าเนินการอื่นใดเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
และ/หรือด�าเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ท้ังนี้ เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรม/สัมมนา หลักสูตรต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการท�าหน้าที่ ดังน้ี
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบ และผ่านการ
พิจารณาความเหมาะสมโดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 1) ค่าตอบแทนกรรมการ (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ของบริษัท เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 
2563 จ�านวน 3,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ต�าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัท ประธาน 30,000 ไม่มี

กรรมการ 20,000 ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อย ต�าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 30,000 ไม่มี

กรรมการ 20,000 ไม่มี

คณะกรรมการบริหาร (1) ประธาน 12,000 ไม่มี

กรรมการ 10,000 ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประธาน 30,000 ไม่มี

กรรมการ 20,000 ไม่มี

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างย่ังยืน (2)

ประธาน 30,000 ไม่มี

กรรมการ 20,000 ไม่มี

หมายเหตุ: (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร
 (2) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่  
  21 มกราคม 2563

ช่องทางการติดต่อเลขานุการบริษัท
นางสาวมาริสรา	ธนะศักดิ์ศิริ

บริษัท	โรงพยาบาลพระรามเก้า	จ�ากัด	(มหาชน)

เลขท่ี	99	ถนนพระราม	9	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	

กรุงเทพมหานคร	10310

โทรศัพท์	0	2202	9999	ต่อ	39605	

E-mail	:	marisarat@praram9.com
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 ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2563 ดังน้ี

รายช่ือคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562 (บาท) ปี 2563 (บาท)

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 180,000 180,000

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ 110,000 140,000

3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 90,000 160,000

4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ 95,000 140,000

5. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ 242,000 324,000

6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ 130,000 150,000

7. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ 70,000 180,000

8. นายคณิต แพทย์สมาน 220,000 280,000

9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา 165,000 220,000

10. นายพิเศษ จียาศักดิ์ 180,000 250,000

11. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข 82,000 120,000

12. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ 94,000 120,000

รวม 1,658,000 2,264,000

 2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร)

 ในปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ปี 2562  

(ล้านบาท)
ปี 2563  

(ล้านบาท)

จ�านวนผู้บริหาร (คน) 6(1) 5(2)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 30.6 21.6

หมายเหตุ:  (1) นายแพทย์สุธร ชุตินิยมการ พ้นจากต�าแหน่งรองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 และได้แต่งตั้ง  
  นายเจริญ นัดพบสุข ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร โดยมีผลเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
 (2) นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล ได้ลาออกจากต�าแหน่งท่ีปรึกษากรรมการผู้อ�านวยการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
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 ค่าตอบแทนพนักงาน

 ในปี 2561 - 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ซึ่งไม่รวมแพทย์ ดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน ปี 2561 
(ล้านบาท)

ปี 2562 
(ล้านบาท)

ปี 2563 
(ล้านบาท)

เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 585.9 624.1 600.0

โบนัส 78.0 82.2 33.7

ค่าตอบแทนอื่น(1) 94.6 115.3 77.5

รวม 758.5 821.6 711.2

หมายเหตุ: (1) ค่าตอบแทนอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันชีวิต เงินเกษียณอายุ และสวัสดิการอื่นๆ

บุคลากร

 จำานวนบุคลากร

 จ�านวนบุคลากรทั้งหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ�านวนท้ังสิ้น 2,108 คน โดยแบ่งตามสายงานได้ ดังน้ี 

สายงาน
จ�านวน (คน)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แพทย์ประจ�า 117 113 121

แพทย์ไม่เต็มเวลา 443 468 527

แพทย์ที่ปรึกษา 149 178 145

พยาบาล 344 346 351

บุคลากรทางการแพทย์อ่ืนๆ(1) 585 643 644

ฝ่ายอื่นๆ(2) 348 335 320

รวม 1,986 2,083 2,108

หมายเหตุ: (1) บคุลากรทางการแพทย์รวมถึง ฝ่ายการบรกิารทางการแพทย์อืน่ๆ เช่น เภสชักร นกัรงัสเีทคนคิ นกัโภชนาการ นักกายภาพ เป็นต้น
 (2) ฝ่ายอื่นๆ รวมถึงฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายอาคารสถานท่ี และฝ่ายอื่นๆ

 ค่าตอบแทนอื่น

 1) ค่าตอบแทนกรรมการ (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

  บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนอ่ืนแก่คณะกรรมการบริษัทตามข้อตกลงเช่น สวัสดิการรักษาพยาบาลส�าหรับกรรมการ 
และครอบครัว ตามระเบียบของบริษัท ที่ได้ก�าหนดไว้ เป็นต้น

 2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร)

  บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู ้บริหารของบริษัท เช่น สวัสดิการรักษาพยาบาล เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  
ค่าเบี้ยประกัน ค่าโทรศัพท์ ค่าน�้ามันรถ ค่าทางด่วน เป็นต้น

รายงานประจ�าปี 256378



 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไข) โดยเป็น 
การเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขท่ี 23/2536 โดยมอบหมายให้ บริษัท  
หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ากัด เป็นผู้จัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของบริษัท

 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน และเพ่ือจูงใจให้พนักงานท�างานกับบริษัทในระยะยาว โดย
พนักงานที่เข้าร่วมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 หรือ ร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือนของพนักงาน และ
พนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 หรือ ร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือน โดยขึ้นอยู่กับอายุการท�างานของพนักงาน

 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

 -ไม่มี-
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 และน�า
หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “PR9” โดย 
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตามหลัก 
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (The Principles of Good Corporate 
Governance) จึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการ 
ทีด่ขีึน้ภายในองค์กรอย่างต่อเนือ่ง ด้วยความเชือ่มัน่ว่าจะเป็นปัจจยัส�าคญั
ย่ิงที่จะช่วยให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเติบโตได้อย่างย่ังยืน เนื่องจากการก�ากับดูแลกิจการที่ดีถือเป็น 
เครื่องมือที่สะท้อนถึงการมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันน�าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น 
ผู ้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของบริษัทให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมี 
การด�าเนินกิจการท่ีโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  
อีกทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี อันจะท�าให้เกิดการเติบโต 
ในระยะยาว และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน

รายงานประจ�าปี 256380



 โดยนบัตัง้แต่ได้มกีารแปรสภาพกิจการเป็นบรษิทั โรงพยาบาล
พระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�า
นโยบายเก่ียวกับจริยธรรมองค์กรและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรข้ึน ซึ่งเน้ือหาสาระหลักจะสอดคล้อง
กับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) ของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ 
หลักเกณฑ์สากล ASEAN Corporate Governance Scorecard 
(ASEAN CG Scorecard) โดยครอบคลุมหลักการส�าคัญของ 
การก�ากับดแูลกิจการทีด่ ี5 หมวด ได้แก่ สทิธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบตัิ 
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสยี การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และความรบัผดิชอบ 
ของคณะกรรมการ เพ่ือให้สามารถครอบคลุมปัจจัยด้านต่างๆ 
และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในการด�าเนินธุรกิจ ทั้งในด้าน
เป้าหมาย กลยุทธ์ และการด�าเนินงานของบริษัท

 ในปี 2563 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงและ
ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ต่างๆ และข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย นอกจากน้ันแล้วยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
และผู ้บริหารระดับสูง ด ้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน  
จากตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย มาบรรยายเรื่อง  
“การขบัเคลือ่นธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน” เพ่ือเพ่ิมความรู ้ความเข้าใจ
ในการด�าเนินธุรกิจภายใต้มิติหลัก 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม และเร่ือง “การประเมินความย่ังยืน: กิจกรรม 
THSI One on One Coaching” ให้แก่คณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน ผูบ้รหิารสงูสดุ คณะท�างาน 
ความย่ังยืน และพนักงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งภายหลังจบการบรรยาย 
ผูเ้ข้าร่วมรบัฟังได้เกิดความรู ้ความเข้าใจ มแีนวทางทีจ่ะน�าความรู้ 
ที่ได้รับไปปฏิบัติ และปรับใช้กับการบริหารจัดการทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพ่ือจะน�าไปสู่ความย่ังยืนต่อไป

 ท้ังนี้ จากการท่ีคณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญเรื่อง  
การก�ากับดแูลกจิการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน และส่งเสรมิ 
ให้บุคลากรน�าแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้วย
การด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส รักษาจรรยาบรรณ และค�านึงถึง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ในปี 2563 บริษัทจึงได้รับ 
ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี 
ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน และได้รับผลการประเมิน CGR  
หรอืการก�ากับดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยอยู่ในเกณฑ์ระดบั 
“ดีเลิศ” รวมท้ังยังได้เป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน

ท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 - 9,999 ล้านบาท ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 
ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 บริษัทก�าหนดเป็นนโยบายชัดเจนโดยให้มีการจัดอบรมใน 
วันปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ เรื่อง หลักการก�ากับดูแลกิจการ
ท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ให้แก่กรรมการ  
ผู้บริหาร พนักงานทราบ และยึดถือปฏิบัติ พร้อมทดสอบความรู้  
ความเข้าใจภายหลังการอบรม และอธิบายค�าตอบให้ทราบ  
รวมท้ังให้บรรจุหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่ 
พนกังานทกุคนจะต้องเข้ารบัการอบรมและทบทวนเป็นประจ�าทุกปี 
โดยถือเสมือนเป็นส่วนหน่ึงในระเบียบข้อบังคับการท�างาน และ 
เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ พนักงาน 
ผู ้รับบริการ ผู ้ถือหุ ้น คู ่ค ้า ฯลฯ ได้รับทราบและยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซต์ภายในของบริษัท (Intranet)  
และเว็บไซต์ภายนอกของบริษัทท่ี www.praram9.com หมวด 
นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีสาระส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของ
บรษิทัให้ได้รบัสทิธิขัน้พ้ืนฐานในฐานะผูถื้อหุ้นอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน และเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
บริษัทจึงได้ก�าหนดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบ 
ไปด้วย สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในการ 
ที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก�าไรจากบริษัท สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น 
สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
กัน โดยบรษิทัไม่กีดกันหรอืสร้างอปุสรรค สทิธิในการร่วมตดัสนิใจ 
ในเรื่องส�าคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การรับซื้อ 
หุ ้นคืน สิทธิในการซื้อหุ ้นเพ่ิมทุน การแต่งต้ังหรือถอดถอน 
กรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้ง 
ผู ้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมท่ีส�าคัญและมีผลต่อทิศทาง 
ในการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทั รวมถึงการแก้ไขหนงัสอืบรคิณห์สนธิ
และข้อบงัคับของบรษิทั และสิทธิในการได้รบัข้อมลูอย่างเพียงพอ  
ถูกต้อง และทันเวลา รวมท้ังหากมีข้อตกลงระหว่างผู ้ถือหุ้น  
(Shareholder Agreement) ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ 
ต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น บริษัทจะชี้แจงให้ทราบโดยทันที  
และนอกจากนี้บริษัทได ้ส ่งเสริมสิทธิของผู ้ ถือหุ ้นเพิ่มเติม 
ในด้านต่างๆ ดังนี้
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 1. การอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุม

ผู้ถือหุ้น

  • บริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอ�านวยความ
สะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายท้ัง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย  
นักลงทุนสถาบัน และผู ้ ถือหุ ้นต ่างชาติ ได ้ใช ้สิทธิของตน 
อย่างเต็มท่ีผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วม
ตัดสินใจเก่ียวกับเรื่องท่ีมีนัยส�าคัญของกิจการ หรือเรื่องท่ีกระทบ
กับสิทธิประโยชน์ของตนเองในด้านต่างๆ ดังนั้นบริษัทจึงม ี
นโยบายในการอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ ้น 
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท คือ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทจะก�าหนดวัน เวลาและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสม  
โดยจะไม่จัดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดท�าการ
ที่ติดต่อกันตั้งแต่สามวันข้ึนไป และจัดการประชุมในช่วงเวลา
ท�าการปกติ ระหว่าง 08.30 - 16.00 น. โดยจัดสรรเวลาส�าหรับ
การประชุมอย่างเพียงพอ รวมถึงก�าหนดสถานที่ในการจัดการ
ประชุมในเขตกรุงเทพมหานครอันเป็นที่ตั้งของส�านักงานใหญ่  
ซึ่งมีระบบคมนาคมที่สะดวกแก่การเดินทาง ใกล้ระบบขนส่ง
สาธารณะ ได้แก่ รถประจ�าทาง รถไฟฟ้า (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT, 
รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Airport Rail Link)  
และจัดให้มีรถบริการ รับ-ส่ง ส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีจะเข้าร่วมประชุม  
ทั้งน้ี ก็เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ในการเข้าร่วมการประชุม 

  • บริษัทจัดให้มีบริการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือ
มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่า
บริการ ณ จุดลงทะเบียน เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น 

  • บริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน 
แสดงตนของผู้ถือหุ้นในกรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมแทน โดยสามารถใช้ส�าเนาเอกสารบัตรประชาชน หรือ
ส�าเนาหนังสือเดินทาง โดยไม่ต้องใช้เอกสารฉบับจริงได้ ทั้งน้ี 
เพ่ือไม่ให้เกิดความยุ่งยากหรือเป็นการจ�ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น
ในการเข้าร่วมประชุม 

 2. การดำาเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

  • บรษิทัมนีโยบายในการให้สทิธิผูถ้อืหุน้เสนอเพ่ิมวาระ
การประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับ 
การเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามเก่ียวกับ 
บรษิทัหรอืเก่ียวกับวาระการประชมุเพ่ือสอบถามประเดน็ข้อสงสยั 
ต่อบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู ้ ถือหุ ้นประจ�าป ี
ของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์ 
การให้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com 
หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงเผยแพร่การให้สิทธิดังกล่าวน้ี 
ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น 
และนักลงทุนได้รับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกต้ังเป็นกรรมการ  
และส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563

1) ก�าหนดการจัดประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้น (เดิม) 
 • วันที่ 24 เมษายน 2563

การให้สิทธิเสนอเพ่ิมวาระการประชุม และ
เสนอชือ่บคุคลเพ่ือรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
• วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

การให้สทิธิส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนการประชมุ 
• วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 15 เมษายน 2563

2) ก�าหนดการจัดประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้น (ใหม่) 
 • วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ขยายระยะเวลาการให้สิทธิเสนอเพ่ิมวาระ
การประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับ 
การเลือกตั้งเป็นกรรมการเพ่ิมเติม
• วันท่ี 24 เมษายน 2563 - 13 พฤษภาคม  
 2563

ขยายระยะเวลาการให้สิทธิส่งค�าถาม 
ล่วงหน้าก่อนการประชุมเพ่ิมเติม 
• วันท่ี 24 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน  
 2563

หมายเหตุ: (1) บริษัทเลื่อนก�าหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี จากท่ีก�าหนดการเดิมวันท่ี 24 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เน่ืองจาก 
    สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
   (2) เมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลาตามข้อ 1 และ 2 แล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพ่ิมวาระการประชุม เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ 
    ส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

รายงานประจ�าปี 256382



   ท้ังน้ี ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการเลือกต้ัง
เป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
ถึง 31 ธันวาคม 2563 และสามารถส่งค�าถามเก่ียวกับบริษัท 
ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564

  • บริษัทด�าเนินการแจ้งข ่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  
เพ่ือเผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเร่ืองการก�าหนด 
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัทภายหลังจากเสร็จสิ้น 
การประชุมทันที หรืออย่างช้าภายใน เวลา 9.00 น. ของวันท�าการ 
ถัดไป ผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ 
ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งน้ี 
เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบก�าหนดการและวาระ
การประชุมได้อย่างรวดเร็ว

  • บริษัทมีนโยบายในการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม 
ผูถื้อหุน้พร้อมทัง้เอกสารประกอบวาระการประชุมทัง้ฉบบัภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน 
บนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.praram9.com หมวดนักลงทุน
สัมพันธ์ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้นทางไปรษณีย ์
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู ้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อน 
การประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยระบุข้อมูล วัน เวลา สถานท่ี 
จดัประชมุ แผนท่ีการเดนิทาง ระเบยีบวาระการประชมุ วตัถุประสงค์ 
และเหตุผลของแต่ละวาระอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีการลงมติ
แยกเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ (แยกเรื่อง 
การเลือกตั้งกรรมการ และการเลือกต้ังกรรมการเข้าใหม่ ออกเป็น  
2 วาระ) รวมทัง้แยกวาระการก�าหนดอ�านาจกรรมการ และการก�าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการออกจากกันเช่นเดยีวกัน และมข้ีอมลูท่ีส�าคัญ 
และจ�าเป็นประกอบการตดัสนิใจ ความเห็นของคณะกรรมการอย่าง 
ครบถ้วน เพียงพอส�าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียง 
ในแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ ์
รายวันติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 
วัน เพ่ือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และให้
ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลท่ีเพียงพอส�าหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม

  • บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย
และผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เน่ืองจากเล็งเห็นว่า
เป็นช่องทางท่ีสามารถช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกคน  
และป้องกันมิให้เกิดความล่าช้าในวันประชุม

  • บรษิทัมนีโยบายในการรกัษาสทิธิของผูถื้อหุ้นในกรณี
ที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ ซึ่งบริษัทได้ก�าหนดจ�านวน
กรรมการอิสระของบริษัทไว้ไม่น้อยกว่า 2 คน และระบุข้อมูล
ของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ได้
จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมท้ังรายละเอียด
เอกสารและหลักฐานท่ีจ�าเป็นท่ีผู ้ถือหุ ้นและผู้รับมอบฉันทะ 
ต้องน�ามาแสดงต่อบรษิทัในวนัประชมุ ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการรกัษาสทิธิ 
ของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

 3. การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

  • การชีแ้จ้งข้ันตอนในการเข้าร่วมประชมุ เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ 
ทุกรายรับทราบข้อมูลและเข้าใจข้ันตอนวิธีการในการประชุม 
ผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตรงกัน ดังน้ัน การด�าเนินการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งก่อนเริ่มการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
จะแนะน�ากรรมการ ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษากฎหมายผูท้�าหน้าท่ีตรวจสอบ 
ความถูกต้องของการนับคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ ผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั และตวัแทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทยให้ผูถื้อหุน้ทราบ  
นอกจากนั้นแล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จ�านวน 
2 คน ร่วมเป็นสักขีพยานเพ่ือตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 
ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายด้วย

   ในปี 2563 ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีตรวจสอบความ 
ถูกต้องของการนับคะแนนเสียง คือ นางภัทรสุภางค์ เฉลิมนนท์ 
และนางสาวจันทร์จิรา เปี่ยมสุขสมบูรณ์ จากส�านักงานกฎหมาย 
เอเบิล แอนด์พริมตัน พร้อมอาสาสมัครซึ่งเป็นตัวแทนจาก 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง จ�านวน 2 คน 
นอกจากน้ันแล้วยังมีผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย 
จ�ากัด คือ นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6011 และ
นายชวพันธุ์ สุริยจันทร์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี รวมท้ังตัวแทนจาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แก่ นายวุฒิเมศร์ ชัยประสิทธิฤทธ์ิ 
ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วย 

   บริษัทจะแจ้งจ�านวนสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมทั้งผู ้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองและตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ 
รวมท้ังชี้แจงข้ันตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนั้น 
เมื่อจบการชี้แจงของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุม 
ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสอบถามประเด็น 
ข้อสงสัยและแสดงความเห็นในระยะเวลาเพียงพอและเหมาะสม  
และคณะกรรมการจะตอบประเด็นข้อซักถามอันเก่ียวข้องกับ
กิจการและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และบันทึกไว้
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ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้น 
เป็นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเป็นล่ามแปลค�าถาม
และค�าตอบให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพ่ือให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทุกคน
รับทราบ

   ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 
จ�านวน 1 ครั้ง ณ อาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคาร
เดมิ) และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 บรษิทั
ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีความห่วงใยในความ
ปลอดภัยของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยบริษัทมีความตั้งใจ
อย่างเต็มที่ในการจัดประชุมอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัย
ด้านสุขอนามัย ตลอดจนด�าเนินการตามมาตรการ แนวทาง และ
ค�าแนะน�าที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องก�าหนดข้ึน  
โดยบริษัทจัดการประชุมในรูปแบบที่กระชับและเป็นไปตาม
ระเบียบวาระการประชุมท่ีก�าหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
เพ่ือลดเวลาให้คนจ�านวนมากอยู่รวมกัน และจัดให้มีการเว้น
ระยะห่างในทุกจุด รวมทั้งตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมอย่าง
เคร่งครัดก่อนเข้ามาภายในโรงพยาบาล โดยได้ส่งเอกสารเพ่ือ
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน 
ซึ่งมีสาระส�าคัญโดยสรุป ดังน้ี

   1. ขอความร่วมมอืให้ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะให้กรรมการ 
อิสระ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง

   2. จดัให้มกีารถ่ายทอดสดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ�าปี 2563 (Live Streaming, No Rerun) บนเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.praram9.com/AGM2020 หรือสแกน QR Code 

   3. ผูถื้อหุน้สามารถส่งค�าถามล่วงหน้า เพ่ือสอบถาม 
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมโดยส่งถึงเลขานุการบริษัท
ทางอีเมลและทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   4. ขอความร่วมมอืผูถื้อหุ้นทีป่ระสงค์เข้าร่วมประชมุ 
ด้วยตนเอง ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค ดังนี้

    (4.1) ให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อน
เข้าอาคารของโรงพยาบาลและห้องประชุมอย่างเคร่งครัด ตาม
แนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค

    (4.2) ผู ้ ถื อ หุ ้นหรือผู ้ รั บมอบฉันทะ ท่ีมี ไข ้  
(อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ จาม เจ็บคอ มีน�้ามูก หรือ 
เดินทางไปหรือกลับ หรือผ่านทางประเทศท่ีเป็นเขตโรคติดต่อ

อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือติดต่อใกล้ชิด
กับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปหรือกลับ หรือผ่านทางประเทศ
กลุ่มเส่ียง เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วัน และยังไม่พ้นระยะเวลา 
ดังกล่าว เฝ้าดูอาการอยู่ท่ีบ้าน โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการ
ร้องขอให้บุคคลดังกล่าวงดเว้นการเข้าร่วมประชุม และพิจารณา
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทน

    (4.3) ขอความร ่วมมือผู ้ ถือหุ ้นที่ผ ่ านการ 
คัดกรอง สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
ที่เข้าร่วมประชุม

    (4.4) หากสังเกตได้ว่ามีผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใด  
มอีาการ ไอ จาม มนี�า้มกู ผดิปกต ิควรแนะน�าให้ผูม้อีาการดงักล่าว 
ติดต่อเจ้าหน้าท่ี ณ จุดปฐมพยาบาล เพ่ือรับการตรวจรักษา
ตามขั้นตอน และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วย 
ที่ไม่ป้องกันตนเอง

    (4.5) ผู ้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมต้องกรอก 
แบบสอบถามตามความเป็นจริง ตามท่ีบริษัทจัดส่งให้ล่วงหน้า
พร้อมหนังสือเชิญประชุมและส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าในบริเวณ
สถานที่จัดประชุม

    (4.6) จัดสถานท่ีในห้องประชุมและพ้ืนท่ีรอคิว 
ในจุดต่างๆ โดยมีระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) 

    (4.7) ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าร่วมในบริเวณ 
ห้องประชุม

    (4.8) ขอให้นั่งตามหมายเลขที่ได้รับและไม่ 
เคลื่อนย้ายหรือสลับเก้าอี้ท่ีน่ังตามท่ีจัดไว้

    (4.9) ขอให้ผู ้เข้าร่วมประชุมสอบถามข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมโดยเขียนใส่กระดาษและส่งท่ีจุด
ลงทะเบียนหรือในห้องประชุมแทนการสอบถามทางไมโครโฟน 
เพ่ือลดการสัมผัสจากการพูดคุย

    (4.10) งดแจกอาหาร เครือ่งด่ืม และงดรบัประทาน 
อาหารบริเวณสถานที่จัดประชุมโดยเด็ดขาด

    (4.11) บริษัทบริการรถตู ้รับ-ส ่ง จากสถาน ี
รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีเพชรบุรี มาที่บริษัท และจากบริษัทกลับไป
ที่สถานีรถไฟใต้ดินเพชรบุรี 

รายงานประจ�าปี 256384



 โดยมีคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก เข้าร่วมประชุมครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังน้ี

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร ต�าแหน่ง
จ�านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/ 

จ�านวนคร้ังท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ปี 2561-2563 ปี 2563

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการ 
(กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

3/3 1/1

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการผู้อ�านวยการ

3/3 1/1

3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายการแพทย์

3/3 1/1

4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่าง
ย่ังยืน / รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการ
พยาบาลและฝ่ายการบริการทางการแพทย์

3/3 1/1

5. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  
(กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

3/3 1/1

6. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง  
 ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 3/3 1/1

7. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ  
 บุญใบชัยพฤกษ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

3/3 1/1

8. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนา
ธุรกิจอย่างย่ังยืน

3/3 1/1

9. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน   
(กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

3/3 1/1

10. นายพิเศษ จียาศักดิ์ (1) กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการก�ากับดแูล 
กิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

3/3 1/1

11. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร (2) รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชี
และการเงิน)

1/1 1/1

12. นายเจริญ นัดพบสุข (3) รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 1/1 1/1

การเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล และรวมท้ังคณะคิดเป็นร้อยละ 100 100

หมายเหตุ: (1) ได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการสรรหาและก�าหนด 
    ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ซึ่งขอลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564
   (2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้อ�านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
   (3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริหาร เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2562

85บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



 การพ้นจากตำาแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทปี 2562 - 2564

รายช่ือคณะกรรมการ ต�าแหน่ง
การพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการ  
(กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

√

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการผู้อ�านวยการ

√

3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน / 
รองกรรมการผู้อ�านวยการ

√

4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการ 
ผู้อ�านวยการ

√ √

5. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
(กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

√

6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน
(กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

√ √

7. ศาสตราจารย์คลนิคิ นายแพทย์สรณ  
 บุญใบชัยพฤกษ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

√

8. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างย่ังยืน

√

9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง  
 ศิรินทรา สิงหรา ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ √

10. นายพิเศษ จียาศักดิ์ (1) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก�ากับ 
ดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน /  
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

√

หมายเหตุ: (1) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการสรรหาและก�าหนด 
    ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ซึ่งขอลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานประจ�าปี 256386



  • การลงคะแนนเสียง การตรวจนับคะแนนเสียง และ
วิธีนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้
บตัรลงคะแนนเสยีงส�าหรบัทกุวาระ และในวาระเลอืกตัง้กรรมการ 
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยจัดให้มีการน�าระบบ Barcode 
มาใช้ในการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพ่ือให้เกิดความ
รวดเรว็และแม่นย�ามากย่ิงข้ึน และบรษิทัจะแสดงผลการตรวจนับ
คะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลทันที และเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสในการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนเสียงทุกครั้ง 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เชิญตัวแทนของผู้ถือหุ้น 2 ท่าน 
เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย
อิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนของผู ้ถือหุ้นท�าหน้าที่เป็น
สักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพ่ือดูแลให้การ
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท

  • บริษัทมีนโยบายในการด�าเนินการประชุมผู ้ถือหุ้น
โดยเป็นไปตามล�าดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมเติมข้อมูลส�าคัญในระหว่างการประชุม
ผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเพ่ิมวาระการประชุม
เรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้ก�าหนดล่วงหน้า หรือเปลี่ยนแปลงล�าดับวาระ
การประชุมหรือข้อมูลส�าคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 
ท้ังน้ีก็เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นได้รับทราบถึงเรื่องที่จะท�าการพิจารณา 
ล่วงหน้าเพ่ือการตัดสินใจในการเข้าร่วมประชุม

  • บริษัทมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
หรือตั้งค�าถามในวาระการประชุมต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างอิสระ
และให้เวลาอย่างเหมาะสมก่อนท�าการลงมติ โดยมีกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทท�าหน้าที่ตอบข้อซักถามและช้ีแจงข้อเท็จจริง 
ในท่ีประชมุอย่างเหมาะสม และบรษิทัจะบนัทกึในรายงานการประชมุ 
ว่าจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามน้ัน มีผู้ถือหุ้นสอบถาม
และแสดงความคิดเห็นเรื่องใด และบริษัทได้ตอบข้อซักถาม
อย่างไร เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นที่ไม่ได้ติดตามการประชุมได้รับทราบ 
โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com 
หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

  • ในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เช่น ค่าตอบแทน
ประจ�า เบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี) บริษัทมีนโยบาย  
วิธีการ หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรม 
เดยีวกัน แผนการประชมุของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ 
ชุดย่อย การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตของผลก�าไร ซึ่งจะต้อง 
ผ ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทก่อนน�าเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

 4. การดำาเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

  • บรษิทัจะท�าการเผยแพร่มตท่ีิประชมุผูถื้อหุ้น พร้อมผล
คะแนนเสียงภายหลังปิดการประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายใน 
9.00 น. ของวันท�าการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ที่ 
www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ 

  • บริษัทจะท�าการบันทึกและจัดท�ารายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนในสาระส�าคัญ อาทิ สัดส่วนของผู ้ถือหุ ้นท่ีเข้าร่วม
ประชุม หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง 
การใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ รายชื่อและต�าแหน่งของ
กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก ผู้สอบบัญชี 
ที่ปรึกษากฎหมาย อาสาสมัครซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งท�า
หน้าท่ีเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม 
และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เนื้อหาสาระของ 
วาระการประชุม ประเด็นค�าถาม-ค�าตอบ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น  
และมตทิีป่ระชมุพร้อมผลคะแนน เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสยีง  
และบัตรเสีย ท้ังน้ี เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ
และสามารถตรวจสอบได้ โดยจะท�าการเผยแพร่รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ ของบริษัทท่ี www.praram9.com 
หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ 
สามารถรบัทราบข้อมลูได้อย่างรวดเรว็และเท่าเทียมกัน และสามารถ  
ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความเห็นหรือ 
ข้อสงสยัหรอืความเหน็เก่ียวกับรายงานการประชมุผูถื้อหุ้นสามารถ
สอบถามหรอืแสดงความเห็นมายังบรษิทัผ่านเลขานกุารบรษิทัได้ 
โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งถัดไป และน�าส่งให้หน่วยงาน
เก่ียวข้องภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด

87บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
ทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบรษิทัจงึได้ก�าหนดนโยบาย 
โดยค�านึงถึงการปกป้องสิทธิของผู ้ถือหุ ้นทุกกลุ ่ม ท้ังผู ้ถือหุ้น 
รายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายย่อย ผูถื้อหุ้นสถาบนั รวมถึงผูถื้อหุ้นต่างชาต ิ
ต่างได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะ
ของผูถื้อหุน้ และได้รบัการดแูลผลประโยชน์อย่างถูกต้อง เป็นธรรม  
และโปร่งใส ท้ังนี้ เพ่ือคุ้มครองผู้ถือหุ้นจากการถูกเอาเปรียบจาก
ผู้มีอ�านาจควบคุม โดยบริษัทได้ด�าเนินการ ดังน้ี

 1. ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียง

  หุ ้นของบริษัทมีประเภทเดียวตามข้อบังคับของบริษัท 
คือ หุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของตน โดยหน่ึงหุ้น
เท่ากับหน่ึงเสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหน่ึงต่างหาก
นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

 2. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

  บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นท่ีม ี
สัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 10 ล�าดับแรกของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ ผูถื้อหุน้ท่ีมอี�านาจควบคมุกจิการ ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนักลงทุน 
สถาบนั รวมถึงสดัส่วนของผูถื้อหุน้รายย่อย (Free Float) ของบรษิทั  
รวมทั้งการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เป็น
ไปตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด 
คือ บริษัทมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยเกินกว่าร้อยละ 40 โดย  
ณ วันก�าหนดรายชือ่ผูถื้อหุน้ทีม่สีทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 บริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น

รายย่อย จ�านวนร้อยละ 58.66 ท้ังน้ี บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้าง
การถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจ�าปี (Annual Report) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) เว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.praram9.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทมีโครงสร้างการด�าเนินงาน 
ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ และไม่มีโครงสร้างการถือหุ ้นท่ี 
ซับซ ้อนยากแก ่การระบุ ตัวผู ้ ถือหุ ้นท่ีแท ้จริง รวมทั้งไม ่มี 
โครงสร้างการถือหุ้นไขว้ (Cross Holding) หรือมีโครงสร้าง 
การถือหุ้นแบบปิรามิด (Pyramid Holding) แต่อย่างใด

 3. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละราย
อย่างเท่าเทยีมกัน โดยไม่ค�านงึว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุ้น 
ส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยในการจัดการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลประกอบวาระการ
ประชุมเป็นการล่วงหน้า และแม้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัท
จะเป็นคนไทย แต่บริษัทได้จัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ
เอกสารท่ีเก่ียวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู ้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ 
พร้อมทั้งได้มีจดหมายแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทได้เผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม 
ทัง้ในรปูแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี 
www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 30 วัน  
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นศึกษาล่วงหน้า 
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยบริษัท ศูนย์รับฝาก 
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ตามรายละเอียด ดังน้ี

การเผยแพร่และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563

1)  ก�าหนดการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (เดมิ) 
 • วันที่ 24 เมษายน 2563

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต ์
• วันที่ 23 มีนาคม 2563

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้น 
• ไม่ได้จัดส่งเนื่องจากเลื่อนการประชุม 
 โดยไม่มีก�าหนด 

2)  ก�าหนดการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (ใหม่) 
 • วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมบนเว็บไซต ์
• วันที่ 12 มิถุนายน 2563

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้น 
• วันท่ี 22 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ: บริษัทเลื่อนก�าหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี จากที่ก�าหนดการเดิมวันท่ี 24 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เน่ืองจาก 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

รายงานประจ�าปี 256388



 4. หนังสือมอบฉันทะและการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น

  บริษัทได้จัดท�าหนังสือมอบฉันทะตามแบบกระทรวง
พาณิชย์ก�าหนดให้ผูถื้อหุน้เลอืกใช้เพ่ือความเหมาะสม ท้ัง แบบ ก. 
แบบ ข. และแบบ ค. (แบบมอบฉันทะเฉพาะส�าหรับ custodian) 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com พร้อมทั้ง
จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม โดยระบุรายละเอียดข้อมูลเอกสารและหลักฐาน 
ที่จ�าเป็นท่ีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องน�ามาแสดงต่อบริษัท
ในวันประชุม รวมทั้งค�าแนะน�าขั้นตอนในการมอบฉันทะแบบ 
ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถจดัเตรยีมได้อย่างถูกต้อง  
และไม่เกิดปัญหาต่อการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ท้ังน้ี 
เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวกและรักษาสิทธิให้แก่ผู ้ถือหุ้น 
ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง

 5. การถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น และการบันทึก

ภาพการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์

  ในปีทีผ่่านมาบรษิทัได้จดัให้มกีารถ่ายทอดสดการประชมุ
ผู้ถือหุ้น (Live Streaming, No Rerun) บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.praram9.com/AGM2020 หรือสแกน QR Code ส�าหรับ
ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันท่ี 4 มิถุนายน 
2563 (Record Date) เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
ท่ีสนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยใช้เลขทะเบียน 
ผู ้ถือหลักทรัพย์ 10 หลัก ท่ีจัดส่งให้แก่ผู ้ถือหุ้นในการยืนยัน 
ตัวตนเข้าสู่ระบบเพ่ือรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมในวันที่ 
14 กรกฎาคม 2563

  นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังมีการบันทึกภาพการประชุม
ผู้ถือหุ้นเพ่ือเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นท่ีสนใจเป็น Clip file บนเว็บไซต์
ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือ
บริการให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ท่ีสนใจท่ีไม่มีโอกาสเข้า
ร่วมการประชุมได้รับทราบ ซึ่งในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้เผยแพร่ 
Clip file เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

 6. การรายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการ

และผู้บริหารของบริษัท

  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่
ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการจงึได้ก�าหนดนโยบายเก่ียว
กับการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร 
ของบริษัท โดยก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารล�าดับ 4 ราย
แรก ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน 

หรือของบุคคลที่เก่ียวข้อง กรณีมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยให้ 
มกีารรายงานการมส่ีวนได้ส่วนเสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร ดงันี้ 

  (1) รายงานในครั้งแรก: ให้รายงานต่อบริษัทโดยแจ้ง
ต่อเลขานุการบริษัทเมื่อกรรมการหรือผู้บริหารเข้ารับต�าแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหาร 

  (2) รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส ่วนได ้
ส่วนเสีย: ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3 วันท�าการนับจาก 
วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งจ�านวนครั้งที่ม ี
การเปล่ียนแปลงไว้ด้วย และให้เลขานุการบริษัทจัดส่งส�าเนา
รายงานฉบับแก้ไขให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทราบภายใน 7 วันท�าการ นับแต่
วันท่ีบริษัทได้รับรายงานฉบับดังกล่าว

  (3) รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือส่วนเก่ียวข้อง 
กับรายการทีพิ่จารณา: ให้กรรมการ และผูบ้รหิาร ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี  
หรือมีส่วนเก่ียวข้องกับรายการท่ีคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แจ้งต่อเลขานุการบริษัทเพ่ือให้
บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน
และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในรายการดังกล่าว อย่างน้อย 10 วันก่อน  
การพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ (หรืออย่างน้อย  
3 วันก่อน การส่งจดหมายเชิญประชุมและ/หรือเอกสารประกอบ
การประชุม) และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทครั้งน้ันๆ และต้องไม่เข้ามา 
มีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ�านาจ
ในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ 

  ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีกรรมการและผู้บริหาร
ล�าดับ 4 รายแรกเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ ดังน้ัน จึงไม่มีการน�าส่ง 
ส�าเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้แก่ประธานกรรมการ
บริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบและเก็บรักษา
เป็นข้อมูลของบริษัท ทั้งนี้ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก
นั้น ได้มีการด�าเนินการตามรายละเอียดในข้อ 6 (2) เนื่องจาก
กรรมการและผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรกมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 

 7. การจัดทำาและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูล
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ภายในเวลาอันสมควร บริษัทจึง
มีนโยบายในการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบ

89บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



ด้วยข้อมลูท่ีส�าคัญครบถ้วน อนัได้แก่ เน้ือหาสาระส�าคญัของวาระ
การประชุม มติท่ีประชุม พร้อมผลคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  
งดออกเสยีง และบัตรเสยี รวมทัง้ข้อซกัถาม ค�าชีแ้จง และข้อคิดเห็น 
ในที่ประชุม โดยจัดท�าทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
เผยแพร่พร้อมกันบนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.praram9.com 
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ซึ่งในปี 2563 บริษัทได้แจ้งข่าว
ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าได้เผยแพร่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 บนเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันท่ี 
24 กรกฎาคม 2563 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ 
รับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน พร้อมแจ้งให้ 
ผู้ถือหุ้นตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง รวมท้ังแสดงความคิดเห็น 
และแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมได้ตั้งแต่วันท่ี 24 กรกฎาคม 
2563 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 โดยติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท
ที่อีเมล marisarat@praram9.com หรือโทรศัพท์ 02-202-9999 
ต่อ 39605 หรือ 39607 และเม่ือพ้นก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว
แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือขอแก้ไข
เพ่ิมเติมรายงานการประชุม ซึ่งบริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นทราบแล้ว 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 รวมท้ังได้แจ้งด้วยว่าในการประชุม 
ผูถื้อหุน้ครัง้ถัดไปบรษิทัจะไม่บรรจวุาระรบัรองรายงานการประชมุ
เป็นวาระการประชุมเพ่ือเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีก

  นอกจากน้ันแล้วบริษัทได้น�าส่งรายงานการประชุม 
ดงักล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลา 
ที่กฎหมายก�าหนด คือ 14 วัน โดยได้จัดส่งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2563 เช่นเดียวกันด้วย

 8. นโยบายการป ้องกันการใช ้ข ้อมูลภายในและ 

การรักษาความลับของบริษัท 

  บริษัทให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลเรื่องการใช้
ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัท การรักษาข้อมูล
และเอกสารที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ จึงได้ก�าหนดนโยบาย
การใช้ข้อมูลและการรักษาความลับของบริษัทข้ึนเพื่อก�าหนด
แนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการน�าข้อมูลภายในที่เป็น 
สาระส�าคัญและอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคา 
หลักทรัพย์ของบริษัทไปใช้ ดังน้ี

  (1) ห้ามบุคคลหรือหน่วยงานท่ีทราบข้อมูลภายในน�า
ข้อมลูดงักล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรอืบคุคลอืน่ท่ีไม่เก่ียวข้อง 
จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว 

  (2) ให้กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู ้บริหาร 
พนักงานและลูกจ้างของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากรรมการ 
ผู้อ�านวยการ ท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งม ี
ผลหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
ของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงินจะต้องงดเว้นการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูล
ภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณะ และในช่วง 24 ชัว่โมง ภายหลงั 
จากท่ีข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว 
และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้น
ให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

  (3) แพทย์ ที่ปรึกษา และบุคลากรท่ีมีบทบาทส�าคัญ
จะต้องลงนามยินยอมรักษาความลับทางการค้า ข้อมูลการค้า 
และข้อมูลความลับที่ได้จากบริษัท

  ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในและการรักษาความลับของบริษัท ให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ บนเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.praram9.com และพนักงานเข้าใหม่ของบริษัทจะ
ได้รับทราบนโยบายดังกล่าวนี้ เพราะบริษัทได้บรรจุไว้ในหลักสูตร
ส�าหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วย โดยในปีท่ีผ่านมาไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

 9. นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการท่ีว่าการตัดสิน
ใจใดๆ ในการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และควรหลีกเลี่ยงการกระท�าท่ี 
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม 
แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย จึงถือเป็นนโยบายของบริษัทที่จะ
ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จากการเป็นกรรมการ 
ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท จึงได้มีการก�าหนดข้อปฏิบัติ
ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ดังน้ี

  (1) หลีกเลี่ยงการท�ารายการระหว่างกันหรือรายการ
ที่เก่ียวโยงกับตนเองหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกันที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ยกเว้นเป็นรายการ 
ที่เป็นไปเพ่ือสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล และ/หรือเป็น
รายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

  (2) ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองและบุคคลอื่น
โดยน�าสารสนเทศหรอืข้อมลูภายในท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรือท่ีเป็นความลับไปใช้ หรือน�าไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก 
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  (3) ไม่ใช้เอกสารหรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นกรรมการ 
ผู ้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการท�าธุรกิจของตนเอง 
หรือบุคคลอื่นท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกัน
หรือเก่ียวเน่ืองกันกับบริษัท

 10. นโยบายการทำารายการระหว่างกันและรายการ

เก่ียวโยงกัน

  บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการท�ารายการ
ระหว่างกันและ/หรือรายการเก่ียวโยงกัน ท้ังนี้  เพ่ือให้เกิด 
ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยม ี
รายละเอียด ดังน้ี

  การทำารายการและการอนุมัติทำารายการ

  การท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกัน 
บริษัทก�าหนดให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนด
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งหรือที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการท�ารายการดังกล่าว
จะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงพิจารณา
อนุมัติการท�ารายการดังกล่าวได้

  มาตรการ/ขั้นตอนในการทำารายการระหว่างกัน 
หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

  (1) การพิจารณาการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน บริษัท
จะใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และบุคคลท่ัวไป รวมท้ัง 
เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการด�าเนินงานตามปกติของบริษัท 
เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินกจิการ ซึง่ต้องเป็นธรรมและสมเหตสุมผล 
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

  (2) กรณีท่ีไม ่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะพิจารณา 
เปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้
เง่ือนไขท่ีเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

  (3) บริษัทอาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมิน
อสิระซึง่แต่งตัง้โดยบรษิทั หรอืบรษิทัในกลุม่มาท�าการเปรยีบเทียบ 
ราคาส�าหรับรายการระหว่างกันที่ส�าคัญ เพ่ือให้มั่นใจว่าราคา
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท

  (4) การท�ารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียว
โยงกันที่บริษัท หรือกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  
มีผลประโยชน์เก่ียวข้อง ที่ไม่ใช่การด�าเนินธุรกิจตามปกติ หรือ

มีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการท�ารายการกับลูกค้าท่ัวไป 
หรือบุคคลภายนอก จะด�าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สามในสี่ ซึ่งจะต้องไม่มีกรรมการ หรือผู ้บริหารระดับสูงท่ีม ี
ผลประโยชน์เก่ียวข้องเข้าร่วมพิจารณาอนุมติัรายการน้ัน และต้อง
ไม่มีเงื่อนไขหรือข้อก�าหนดพิเศษผิดไปจากปกติ ตามหลักเกณฑ์ 
ที่บริษัทก�าหนด

  (5) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือ
รายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีหน่วยงานก�ากับดูแล
ได้ก�าหนดไว้

  (6) ให้มีการสอบทานการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม 
ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการท�ารายการจริง ถูกต้อง
ตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้

  การอนุมัติการทำารายการระหว่างกันหรือรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกัน 

  ในกรณีท่ีกฎหมายก�าหนดให้รายการระหว่างกันต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม 
ผู ้ถือหุ ้นก่อนการเข้าท�ารายการในเรื่องใด บริษัทจะจัดให้ม ี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาและให้
ความเหน็เก่ียวกับความจ�าเป็นในการท�ารายการและความสมเหต ุ
สมผลของรายการน้ันๆ ท้ังน้ี ในการเข้าท�ารายการธุรกิจปกติหรือ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข
การค้าโดยท่ัวไป และรายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็น
เง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

  (ก) การท�ารายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าทีม่เีงือ่นไข
การค้าโดยท่ัวไป

  การท�ารายการระหว่างกันท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติ 
หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้า 
ท่ีมีเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไปและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือ 
การด�าเนินงานของบริษัท ฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการบริหาร 
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการท�าธุรกรรมในหลักการ
ก่อนท่ีจะเข้าท�าธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนั้น 
มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�า 
กับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรอง
ทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง

91บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



  ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะจัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรม 
ดังกล่าว เพ่ือรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รายการที่เป็นไปตาม 
เงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป คือเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข
ที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย 

  - เป็นราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทได้รับ หรือให้กับ
บุคคลท่ัวไป 

  - เป็นราคาและเงื่อนไขท่ีบุคคลที่เก่ียวโยงกันให้กับ
บุคคลท่ัวไป 

  - เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่า
ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะท�านองเดียวกันให้กับบุคคลท่ัวไป 

  (ข) การท�ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็น
เง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป

  การท�ารายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ม่เป็นเงือ่นไข
การค้าโดยทั่วไป จะต้องพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความ
จ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าท�ารายการนั้นๆ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิท้ังน้ี 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และหลักเกณฑ์อื่นที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
บัญชี และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท 

  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญ 
ในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทสามารถแต่งตั้งบุคคล
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู ้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข้อง ที่มีความเป็นอิสระ 
จากบริษัทและบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งกับบริษัท เป็นผู้ให ้
ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพ่ือน�าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 
เพ่ือให้มั่นใจว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าวมีความจ�าเป็นและ
มีความสมเหตุสมผลโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและ 
ผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

  นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกัน 
ในอนาคต 

  รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต คณะกรรมการ
บริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนด

ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ท้ังนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน 
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี และหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิท่ีได้รบัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมทัง้
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการ
ระหว่างกันของบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมทั้ง 
ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม

  บริษัทอาจมีการท�ารายการระหว่างกันในอนาคตอย่าง
ต่อเน่ือง โดยก�าหนดราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจ 
เช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้กับบุคคล และ/หรือ บริษัทที่ไม่ขัดแย้ง
หรือเก่ียวข้องกัน เช่น การให้บริการทางการแพทย์แก่บริษัท 
คู่สัญญา การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์  
การให้สวัสดิการค่ารักษาพยายาล เป็นต้น โดยรายการระหว่าง
กันท่ีจะเกิดขึน้น้ันเป็นไปตามการด�าเนินธุรกจิปกติของบรษิทั และ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

  การท�ารายการระหว่างกันของบริษัทท่ีเกิดข้ึนและอาจ
เกิดข้ึนในอนาคตจะมีความจ�าเป็นและ/หรือมีความสมเหตุ 
สมผลของการท�ารายการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
และก�าหนดให้เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และ
รายการดังกล่าวราคาและรวมท้ังเงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไป 
อย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at 
arm’s length basis) ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นและเหมาะสม 
ของรายการนั้น นอกจากนี้ หากมีการท�ารายการระหว่างกัน 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งหรือท่ีมีส่วนได้ 
ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียง 
ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการดังกล่าวได้ เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสและเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจท�ารายการ
อย่างแท้จริง และเมื่อพิจารณาโครงสร้างของบริษัทแล้วจะเห็นว่า 
บรษิทัไม่มโีครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจจงึไม่มกีารท�ารายการระหว่าง
กันซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  นอกจากนั้นแล้วหากบริษัทมีการท�ารายการระหว่างกัน
ที่มีขนาดใหญ่และต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียด
ต่างๆ อย่างครบถ้วนตามท่ีตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด ได้แก่ วัน 
เดือน ปี ท่ีมีการตกลงท�ารายการ คู่กรณีที่เก่ียวข้อง ลักษณะ
ส่วนได้ส่วนเสีย ลักษณะท่ัวไปของรายการ รายละเอียดสินทรัพย์ 

รายงานประจ�าปี 256392



ราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระท่ีได้รับอนุญาตจากส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การช�าระ
ราคา เกณฑ์ที่ใช้ก�าหนดมูลค่ารวมของรายการ เหตุผลของการท�า 
รายการ (ประโยชน์/ข้อดีในการท�ารายการ) ขนาดของการท�า
รายการ ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ กรรมการท่ีไม่มี 
สิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ 
คณะกรรมการบรษิทั รายชือ่ผูถื้อหุน้ทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีไ่ม่มสีทิธิ
ออกเสียงลงมติ และข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 

  ทัง้นี ้ในปีทีผ่่านมาบรษิทัไม่มกีารท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน
ที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น 
ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 11. นโยบายการให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้ง

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

  สืบเน่ืองจาก พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 38/2561 ได้ก�าหนดให้ กรรมการ และผู้บริหารล�าดับ  
4 รายแรก และบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ ได้แก่ คู่สมรสหรือผู้ท่ี 
อยู่กินกันฉันสามีภริยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคล 
ซึง่ตนเอง คูส่มรส  หรอืผูท้ีอ่ยู่กินกันฉนัสามภีรรยา และบตุรทียั่งไม่ 
บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจ�านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าว
เป็นสัดส่วนท่ีมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ต้องรายงานการถือครอง 
หลักทรพัย์ในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ผ่านระบบ online ต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน  
3 วันท�าการนับแต่วนัทีม่กีารซือ้ขาย โอน หรอืรบัโอนหุน้ของบรษิทั  
ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับ 
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไว้ ดังนี้

  11.1  ให้กรรมการและผู ้บริหารล�าดับ 4 รายแรก  
แจ้งต่อเลขานุการบริษัทเก่ียวกับการซื้อขายหุ ้นของบริษัท 
อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขาย เพ่ือให้เลขานุการ
บริษัทช่วยอ�านวยความสะดวกในการรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ต ่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และภายหลงัจากน้ันให้กรรมการ
และผู ้บริหารล�าดับ 4 รายแรก รายงานการเปลี่ยนแปลง 
การถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส 

  11.2  ให้กรรมการและผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก  
จัดส่งส�าเนารายงานตามข้อ 11.1 ให้แก่เลขานุการบริษัท 
ในวันเดียวกันกับท่ีส่งรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว 

  ในปี 2563 กรรมการอิสระของบริษัท จ�านวน 1 คน คือ 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ได้ขาย 
หุ้นของบริษัท รวมจ�านวน 830,000 หุ้น

 12. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

  ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีรายการในลักษณะ 
ท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นๆ เช่น  
การให้กู ้ยืมเงิน การค�้าประกันสินเชื่อ ตามสัดส่วนที่เป็นไป 
ตามสัญญาร่วมทุน

 13. การฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซ้ือขาย

สินทรัพย์

  ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีการซื้อขายสินทรัพย์
โดยฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
หลักจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มท้ังภายในและภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน 
ผู้รับบริการ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและ
สิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยมุ่งมั่นดูแลให้สิทธิดังกล่าวได้รับความ
คุ้มครองและปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ด้วยความเชื่อมั่นมาโดย
ตลอดว่าการท่ีองค์กรจะประสบความส�าเร็จและเติบโตอย่าง
ย่ังยืนได้น้ันจะต้องเติบโตและขับเคล่ือนไปพร้อมกับสังคม 
รอบข้าง ท้ังน้ี บริษัทยังได้ตระหนักถึงการสนับสนุนและส่งเสริม
การสร้างจริยธรรมในการประกอบธุรกิจสู ่เครือข่ายพันธมิตร 
ทางธุรกิจของบริษัทให้เกิดการสร้างจิตส�านึกในการพัฒนาสังคม
โดยรวมให้เตบิโตไปพร้อมกันกับบรษิทัตามบทบาทและหน้าท่ีของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้กิจการของบริษัทด�าเนิน
ไปด้วยความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่าย ดังน้ัน บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับ
บริการ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงนโยบายเก่ียวกับหลักจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้
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 1. นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  1.1 ผู้ถือหุ้น 

  บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการด�าเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใส่และมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์สุจริต 
และจริยธรรมอันดีงามโดยสร้างผลการด�าเนินงานที่ดี และการ
เจริญเติบโตท่ีมั่นคง และด้วยความพยายามที่จะพัฒนากิจการ
ให้เจริญเติบโตอย่างย่ังยืน โดยปฏิบัติตามพันธกิจท่ีให้ไว้กับ 
ผู้ถือหุ้น เพ่ือสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว โดยค�านึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้
ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้มีการก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้น ดังน้ี

  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

  (1) เคารพและส่งเสริมการใช้สิทธิด้านต่างๆ ของ 
ผู ้ถือหุ้นให้ได้รับการดูแลและการอ�านวยความสะดวกอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ รวมท้ังปฏิบัติต ่อผู ้ ถือหุ ้นทุกรายอย่าง 
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

  (2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน
ตัดสินใจด�าเนินการใดๆ ตามหลักวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง 
รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

  (3) ควบคุม ดูแลไม่ให้ทรัพย์สินของบริษัทเสื่อมค่า
หรือสูญหายโดยมิชอบ

  (4) น�าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบ
การ สถานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานท่ีมีนัยส�าคัญอื่นๆ 
ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างสม�่าเสมอ และครบถ้วน
ตามความเป็นจริง รวมถึงทิศทางการด�าเนินงานในปัจจุบันและ
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทท้ังที่เป็นด้านบวกและ
ด้านลบ ซึง่ตัง้อยู่บนพ้ืนฐานความเป็นไปได้ และมข้ีอมลูสนบัสนุน
ที่เพียงพอ

  (5) บริหาร จัดการ เพ่ือให้บริษัทมีขีดความสามารถสูง
ในการด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งในระยะสั้น
และระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมี
ความสามารถในการแข่งขันให้ผลประกอบการบรรลุเป้าหมาย 
เพ่ือจ่ายผลตอบแทนให้ผู ้ถือหุ ้นเป็นเงินปันผลตามนโยบาย 
การจ่ายเงินปันผลได้ทุกปี

  (6) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือของครอบครัวและ
บุคคลใกล้ชิด จากการใช้ข้อมูลใดๆ ที่มีสาระส�าคัญของบริษัท ซึ่ง
ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน น�าไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 
และ/หรือด�าเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท

  1.2 พนักงาน 

  บริษัทตระหนักเสมอว่าพนักงานถือเป็นทรัพยากรท่ี 
ทรงคุณค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างย่ิงในการสร้างความ
ส�าเรจ็ของบรษิทั ด้วยเหตุน้ีจงึเป็นนโยบายของบรษิทัในการมุง่มัน่ 
พัฒนาและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความรัก 
ความสามัคคีขึ้นภายในบริษัท รวมท้ังยึดมั่นในหลักการปฏิบัติ
ต่อพนักงานบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม ท้ังในด้านโอกาส 
ความก้าวหน้าในการท�างาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนา
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถ สิทธิส่วนบุคคล รวมถึงความ
ปลอดภัย สุขอนามัยของพนักงาน โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

  (1) ปฏบิัตติอ่พนกังานทกุรายอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม 
และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

  (2) ปฏบิติัต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพ
ต่อความเป็นปัจเจกชน และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน

  (3) การก�าหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เคารพสทิธิ
มนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ และเหมาะสมต่อพนักงานตามบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน
ของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

  (4) ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยก�าหนด
ทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลพนักงาน 
ทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เช่น 
ให้โอกาสพนักงานทุกคนเสนอหลักสูตรการอบรม สัมมนา  
ที่อยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อ 
ผู้บังคับบัญชาของแต่ละสายงาน และแต่ละสายงานจะแจ้ง 
ไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือพิจารณาและด�าเนินการตาม 
ข้ันตอนภายในของบริษัทตามความเหมาะสมซึ่งการก�าหนด
หลักสูตรสัมมนาดังกล่าวข้างต้นน้ัน แต่ละสายงานในบริษัทจะ
ต้องด�าเนินการเป็นประจ�าทุกปี โดยก�าหนดสายงานละประมาณ 
4 หลักสูตร ท้ังแบบจัดอบรมภายในโดยเชิญวิทยากรจาก 
ภายนอกมาให้ความรู้ หรือเป็นระบบ Mentor หรือส่งพนักงาน

รายงานประจ�าปี 256394



ไปอบรมภายนอก ซึ่งการด�าเนินการลักษณะนี้จะช่วยให้พนักงาน
สามารถท�างานในหน้าท่ีปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความพร้อมในการรับผิดชอบงานท่ีสูงขึ้นในอนาคต

  (5) ใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการขึ้น 
เงินเดือน และ/หรือ การเลื่อนต�าแหน่ง โดยพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถ ความรับผิดชอบ และศักยภาพของพนักงาน
แต่ละคนประกอบกัน

  (6) กระบวนการในการปกป้องคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือ
แจ้งเบาะแสการกระท�าผิดไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากการ
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสรวมทั้งกระบวนการในการพิจารณา
สอบสวนการกระท�าผิดของพนักงานอย่างเป็นธรรม การลงโทษ
พนักงานความสุจริตใจอยู่บนพ้ืนฐานของความเหมาะสมตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริษัท 

  (7) ก�าหนดแนวทางในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ 
รวมท้ังปลกูฝังให้พนักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคบั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด

  (8) มกีารวัดผลความพึงพอใจ ความผกูพันของพนกังาน
ที่มีต่อองค์กรอย่างสม�่าเสมอในทุกปี เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการ
หรือสิ่งที่บริษัทจะต้องด�าเนินการปรับปรุง เพ่ือลดอัตราการ 
ลาออกของพนักงานและแจ้งผลประเมินให้พนักงานทุกคนทราบ 
ซึ่งผลค่าดัชนีความผูกพันและความสุขในการท�างานกับองค์กร
ของพนักงานตั้งแต่ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยถึงปัจจุบันที่วัดได้อยู่ในระดับสูง

  นโยบายและแนวปฏิบัติเ ก่ียวกับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการของพนักงาน

  บรษิทัตระหนักถึงการสร้างคณุภาพชวิีตท่ีดใีห้แก่พนกังาน
ทุกคนของบริษัท เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการทุ่มเทและตั้งใจน�าพา
องค์กรไปสู่ความส�าเร็จร่วมกัน จึงมีการก�าหนดนโยบายในเรื่อง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และเป็นธรรม ตามความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์การท�างาน 
ในอัตราที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิง เพศชาย และผู้ซึ่งมี
ความบกพร่องทางร่างกายหรือผู้พิการ โดยบริษัทก�าหนดให้มี
การพิจารณาปรับเงินเดือน และโบนัสเป็นรายปี ทั้งน้ี ในการ
จ่ายผลตอบแทนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในระยะสั้น (Short Term 
Incentive) นั้น บริษัทน�าแนวคิดตัวชี้ วัดผลงาน KPI (Key 
Performance Indicator) มาใช้เป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งในการ
จ่ายค่าตอบแทน เพ่ือจูงใจให้พนักงานสร้างผลงาน สร้างมูลค่า
เพ่ิมแก่บริษัท และส�าหรับค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term 
Incentive) บริษัทจะพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ

ข้อก�าหนดต่างๆ บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม 
เพ่ือให้พนักงานท�างานกับบริษัทในระยะยาวด้วยความรักและ
ความผูกพัน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

  (1) บริษัทจัดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส  
ค่าตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการต่างๆ อย่างเป็นธรรมและ 
เหมาะสม สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน ตลอดจนผลก�าไรของ
บรษิทั และอยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนัได้ในอตุสาหกรรมเดียวกนั

  (2) บริษัทจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และประกัน
สังคม ให้แก่พนักงาน ซึ่งได้รับเงินสมทบตามสัดส่วนจากบริษัท 
เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน รวมทั้งการได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี

  (3) สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและการบ�าบัด
รักษาส�าหรับพนักงาน สิทธิส่วนลดค่ารักษาพยาบาลส�าหรับ
ครอบครัวของพนักงานได้แก่ บิดา/มารดา สามี/ภรรยา บุตรที่ยัง 
ไม่บรรลนิุติภาวะ และสทิธิการผ่อนช�าระค่ารกัษาพยาบาล รวมถึง 
สวัสดิการค่าคลอดบุตรและค่าใช้จ่ายเน่ืองจากการต้ังครรภ์
ของพนักงาน

  (4) ส วัสดิการสหกรณ ์ออมทรัพย ์ โ รงพยาบาล 
พระรามเก้า เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ 
ออมเงินของสมาชิกซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท รวมท้ังมีการให้
กู้ยืมเงิน ในอัตราดอกเบี้ยท่ีถูกกว่าสถาบันการเงิน ในกรณีที่
สมาชิกประสบปัญหาเดือนร้อนทางการเงิน

  (5) สวัสดิการเงินกู้ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์  
ในส่วนลดดอกเบี้ย

  (6) สวสัดกิารทีพั่กราคาถูก ส�าหรบัพนกังานในต�าแหน่ง
พยาบาลของโรงพยาบาล ให้มีท่ีพักใกล้กับโรงพยาบาล เพ่ือ
เตรียมพร้อมและสร้างความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่และ 
เข้าท�างานในช่วงเวลาเร่งด่วนจ�าเป็น

  (7) สวัสดิการอื่นๆ ตามสมควร อาทิ การฉีดวัคซีน
บางประเภท วันหยุด สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีงานศพ  
การจัดงานหรือกิจกรรมพิเศษส�าหรับพนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม
ส�าหรับพนักงาน รถรับส่งพนักงาน ของขวัญวันเกิด ของขวัญ
ที่ระลึกส�าหรับพนักงานอายุงานครบ 9 ปี และ 20 ปี เงินพิเศษ
ตามแต่กรณี 

  (8)  การอบรมเพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารจัดการเงิน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ช่วงอายุ หรือระดับความเสี่ยง เพ่ือเป็นแนวทางเตรียมความ
พร้อมส�าหรับการใช้ชีวิตภายหลังการเกษียณ

95บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



  จากรายละเอียดค่าตอบแทนข้างต้น บริษัทแบ่งค่าตอบแทนพนักงานเป็น 2 ประเภท คือค่าตอบแทนระยะส้ัน และค่า
ตอบแทนระยะยาว โดยสรุปดังนี้

ค่าตอบแทนระยะสั้น

: เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นต้น

ค่าตอบแทนระยะยาว

: โครงการสมทบเงิน ได้แก่ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

: โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ 

 เงินชดเชยที่จ่ายพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ค่ารักษาพยาบาลตามโครงการ 

 ผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ โครงการของรางวัลการปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา เป็นต้น

  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และ
ศักยภาพของพนักงาน

  บริษัทมีนโยบายมุ ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ในทุกระดับและทุกสายงานอย่างต่อเนื่อง โดยแนวปฏิบัต ิ
ในการสนับสนุน และจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ของบริษัทน้ัน  
จะพิจารณาจากผลประเมินของพนักงานแต่ละหน่วยงาน  
ว่าควรเพ่ิมเติมเรื่องใด และความต้องการของพนักงานเอง 
ในการน�าเสนอหลักสูตรที่สนใจอยากให้จัดอบรม โดยจัดท�า 
แผนงานแจ้งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลท้ังหลักสูตรอบรมท่ี 
จัดข้ึนภายในและภายนอกบริษัท เพ่ือประโยชน์ ดังน้ี

  (1)  เสริมสร้างความสามารถและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของทรัพยากรบุคคลอันถือเป็นรากฐานส�าคัญในการด�าเนินงาน
ให้เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่จะมาพร้อมกับโอกาส 
ในการเติบโตทางธุรกิจ 

  (2)  น�าความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้แก่ทีมงานทราบ
เพ่ือผลส�าเร็จร่วมกัน

  (3)  น�าไปสู่จุดมุ่งหมายตามตัวชี้วัดของบริษัท และเพ่ือ
การเจริญเติบโตในระยะยาว

  (4)  เกิดความผูกพันต่อองค์กร ลดความสูญเสยีบคุลากร
ที่มีศักยภาพ

  จากการสนับสนุนให้มีการอบรมพัฒนาความรู ้ของ
พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้าท�างานนั้น ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
บริษัทจะจัดอบรมพนักงานต่อเนื่องกัน จ�านวน 4 วัน โดยในปี 
2563 มีการอบรมพนักงาน จ�านวน 6 รุ่น และภายหลังจากเข้า
มาปฏิบัติงานแล้ว บริษัทก็จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน
เพ่ิมเติมในหลายๆ ด้าน โดยสรุปดังนี้

  การอบรมในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ แบ่งเป็น

  1. การอบรม 2 วันแรก

    •  พนักงานทั่วไปและพนักงานฝ่ายการพยาบาล
อบรมหลักสูตรพ้ืนฐานร่วมกัน 

  2. การอบรม 2 วันสุดท้าย

   •  พนักงานฝ่ายการพยาบาลโดยเฉพาะ ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่ เ ก่ียวข้องกับวิชาชีพเพ่ิมเติม โดยพนักงานทั่วไป 
ไม่ต้องเข้าอบรมด้วย
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การอบรมวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หัวข้ออบรม

1) ระหว่างวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 พฤศจิกายน 2563 

 มีการอบรม จ�านวน 6 รุ่น 

 ผู้เข้าอบรมรวม 104 คน

พนักงานท่ัวไปและฝ่ายการพยาบาลอบรมร่วมกัน 2 วันแรก 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร โครงสร้างองค์กร  
 ค่านิยมหลักบริการเด่นของโรงพยาบาล 

2. ระเบียบวินัย ข้อบังคับการท�างาน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ 
 ต่างๆ 

3. วัฒนธรรมบริการ (Service Culture) 

4. ระบบคุณภาพโรงพยาบาลพระรามเก้า

5. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

6. จริยธรรมองค์กร (Ethics) จรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัต ิ
 ในการท�างาน (Code of Conduct)

7. การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

8. การจดัการสารสนเทศ การสือ่สาร และระบบเวชระเบยีนผูป่้วย

9. การบรหิารจดัการอาคารสถานทีแ่ละความปลอดภัย สวัสดภิาพ 
 และความปลอดภัย วัตถุอนัตราย การเตรยีมพร้อมรบัพิบตัภัิย  
 ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย เครื่องมือแพทย์ และระบบ 
 สาธารณูปโภค

10. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน

11. Code ต่างๆ ในโรงพยาบาล

12. ท�าแบบทดสอบ

เฉพาะฝ่ายการพยาบาลอบรมเพิ่มเติมอีก 2 วัน 

1. พฤติกรรมบริการ พัฒนาบุคลิกภาพ และการแต่งกาย 

2. การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

3. การบริหารยาในโรงพยาบาล 

4. บนัทกึการพยาบาล ประเดน็คณุภาพ กฎหมาย และจรยิธรรม 

5. OPD / IPD Patient Flow

6. การประเมิน และการดูแลผู้ป่วย 

7. การส่งตรวจทางรังสี และ Radiation Safety Program 

8. การเข้าถึงและความต่อเน่ืองของการดูแล 

9. ระบบยา ยาทีต้่องใช้เทคนิคพิเศษ การบรหิารยา การเตรยีมยา 

10. การใช้เครื่องมือแพทย์ให้ถูกวิธี 

11. การรายงานผูต้รวจการพยาบาล การรายงานเหตุไม่พึงประสงค์ 

12. ท�าแบบทดสอบ 
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การอบรมส�าหรับพนักงานทั่วไป* หัวข้ออบรม

1) วันท่ี 13, 18 และ 24 กุมภาพันธ์ 2563 

 และวันท่ี 4-5 มีนาคม 2563 

 มีการอบรม จ�านวน 5 รุ่น 

 ผู้เข้าอบรมรวม 34 คน

2) วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 - 8 ธันวาคม 2563

 มีการอบรม จ�านวน 18 รุ่น

 ผู้เข้าอบรมรวม 1,077 คน

3) วันท่ี 29 กันยายน 2563

 มีการอบรม จ�านวน 1 รุ่น

 ผู้เข้าอบรมรวม 30 คน

4) วันท่ี 30 กันยายน 2563 

 มีการอบรม จ�านวน 4 รุ่น

 ผู้เข้าอบรมรวม 245 คน

5) วันท่ี 8 และ 15 ตุลาคม 2563

 มีการอบรม จ�านวน 1 รุ่น

 ผู้เข้าอบรมรวม 35 คน

6) วันท่ี 29 ตุลาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563

 มีการอบรม จ�านวน 1 รุ่น

 ผู้เข้าอบรมรวม 39 คน  

7) วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 - 22 ธันวาคม 2563

 มีการอบรม จ�านวน 9 รุ่น

 ผู้เข้าอบรมรวม 34 คน

• การเป็นวิทยากรภายในอย่างมืออาชีพ (Train the Trainer)

• โครงการพัฒนา “Service Culture” ส�าหรับพนักงานทุกคน

•  Medical Personnel Self-Defense Seminar  
 (ศิลปการป้องกันตัว)

• กลยุทธ์องค์กรและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ประจ�าปี 2563

• โครงการ Business Model Canvas Workshop

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Non-Technical Skills

• หลักสูตร Leadership Development Program

หมายเหตุ: * หลักสูตรการอบรมส�าหรับพนักงานทั่วไป ยังไม่รวมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
  เรื่อง การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
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  นอกจากน้ันแล้วในทุกๆ เดือนบริษัทยังจัดกิจกรรม “Knowledge Sharing” โดยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารระดับสูง 
มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพให้แก่แพทย์ ทันตแพทย์ และพนักงานของบริษัท เป็นประจ�าทุกเดือน ซึ่งความรู้ 
ที่ได้รับจะสามารถน�าไปใช้พัฒนาการท�างาน และการให้บริการแก่คนไข้ท่ีเข้ามารักษาได้ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทจัดกิจกรรม ดังนี้

วันที่ หัวข้อบรรยาย

1) วันท่ี 17 มกราคม 2563 The Mystery Pneumonia in China

2) วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 Endoscopy in Gynecological Surgery

3) วันท่ี 20 มีนาคม 2563 เรามาท�าความรู้จักกับโรคไซนัส (Sinus)

4) วันท่ี 18 กันยายน 2563 ดวงตาชุ่มชื้นสดใสด้วยสปาเปลือกตา

5) วันท่ี 16 ตุลาคม 2563 S-Path Cardio

6) วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 Ultherapy : A non-invasive Skin tightening and lifting treatment

7) วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 การผ่าตัดส่องกล้องและการดูแลผู้ป่วยเพ่ือผ่าตัดส่องกล้องลดน�้าหนัก

  ในปี 2563 พนักงานของบริษัทมีการเข้าอบรมพัฒนาความรู้ในหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกองค์กร คิดเป็นจ�านวนชั่วโมง 
ดังนี้

จ�านวนพนักงาน จ�านวนช่ัวโมงอบรม ช่ัวโมงอบรมโดยเฉล่ีย : คน

1,330 14,566 10.95 

หมายเหตุ: จ�านวนชั่วโมงอบรม ไม่รวมการอบรมของแพทย์

  นโยบายและแนวปฏิบัติ เ ก่ียวกับความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย

  บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญด้านสุขภาพ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของ
พนักงาน รวมไปถึงผู้มารับบริการในโรงพยาบาล ดังน้ัน จึงได้
ก�าหนดนโยบายแผนสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบริษัทข้ึน  
เพ่ือสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลอย่าง
ย่ังยืน รวมถึงก�าหนดและพัฒนาองค์ประกอบของวัฒนธรรม
ความปลอดภัย (Safety Culture) ข้ันตอนการท�าความสะอาด 
การท�าลายเชื้อโรคในอุปกรณ์ของใช้ อาคารสถานที่ และจัดตั้ง 
“คณะกรรมการการจดัการอาคารสถานท่ีและความปลอดภยั” 
เพ่ือท�าหน้าทีใ่นการตรวจสอบ ค้นหา และประเมนิความเสีย่งด้าน
ความปลอดภัยภายในองค์กร เพ่ือน�าเสนอแนวทางการปรับปรุง
ด้านความปลอดภัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Safety) และ
ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) ภายในองค์กร โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

  องค์ประกอบของวัฒนธรรมความปลอดภัยของบริษัท 

  (1) ความชัดเจนในบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ด้านความปลอดภัยของบุคลากร (Accountability for safety 
is clear)

  (2) การตระหนักถึงคุณประโยชน์ความปลอดภัย 
อย่างแท้จริง (Safety is clearly recognized value)

  (3) การบรูณาการความปลอดภัยในการท�างาน  (Safety 
is integrated into all activities)

  (4) การมีผู ้น�าในเรื่องของความปลอดภัยท่ีชัดเจน 
(Safety lead is clear)

  (5) การจัดให้ความปลอดภัยเป็นตัวขับเคลื่อน 
กระบวนการเรียนรู้ขององค์กร (Safety is learning driven)
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  ทั้งน้ี บริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติท่ีส�าคัญเก่ียวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย ดังน้ี

  (1) ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง 
เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

  (2) สนับสนุนการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนว
ปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานที่เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง

  (3) รณรงค์ส่งเสรมิให้พนกังานเกิดความร่วมมอืในการ 
ด�าเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างานของบริษัท พร้อมทั้งร่วมเสนอ 
ความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานและ
วิธีการท�างานที่ปลอดภัย

  (4) ด�าเนินการให้พนักงานปฏิบตังิานได้อย่างปลอดภยั 
และมสีขุอนามยัในสถานทีท่�างานท่ีด ีโดยจัดให้มมีาตรการป้องกัน

การเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส�านึกด้านความ
ปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานม ี
สุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ท�างานให้ถูกสุขลักษณะ มีความ
ปลอดภัยอยู่เสมอ

  (5) ติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงาน และพัฒนา
ปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยสร้างจิตส�านึก
เก่ียวกับเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานให้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน  
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

  นอกจากน้ี บรษิทัได้ตระหนักถึงความเสีย่งในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของพนักงานในโรงพยาบาลท่ีมีโอกาสในการได้รับสารเคมี  
หรือสัมผัสเชื้อโรคต่างๆจากผู้ป่วยได้สูงกว่าปกติท่ัวไป ดังนั้น  
ในปี 2563 บริษัทจึงได้ส่งเสริมและจัดการอบรมให้ความรู ้ 
กับบุคลากรท่ีปฎิบัติหน้าท่ี ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
ในการป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วย และดูแลด้านความปลอดภัย  
สุขอนามัยของบุคลากร โดยหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

วันท่ี / จ�านวนรุ่น / ผู้เข้าอบรม ช่ือหลักสูตร

1) วันท่ี 7-8 กันยายน 2563  
 จ�านวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 12 คน

ครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (BLS Instructor for HCP) ส�าหรับ
บุคลากรทางการแพทย์  

2) วันท่ี 15 กันยายน 2563 - 10 พฤศจิกายน 2563  
 จ�านวน 8 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 192 คน

การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (BLS Life Support) ส�าหรับบุคลากร 
ทางการแพทย์

3) วันท่ี 7 ตุลาคม 2563 และ 20 ตุลาคม 2563  
 จ�านวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 120 คน 

ฝึกซ้อมดับเพลิงและการดับเพลิงขั้นต้นประจ�าปี 2563

4) วันท่ี 3 ธันวาคม 2563  
 จ�านวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 507 คน

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจ�าปี 2563

5) วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 และ 21 พฤษภาคม 2563  
 จ�านวน 2 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 37 คน

อบรมการใช้งาน AED (เครื่องกระตุกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา)

6) วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 พฤศจิกายน 2563  
 จ�านวน 6 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 104 คน 

การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
(ก�าหนดในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่)

7) วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 - 17 สิงหาคม 2563  
 จ�านวน 4 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 62 คน

การช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS Team Dynamics)

รายงานประจ�าปี 2563100



  อนึ่ง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
โควิด-19 ท่ีผ่านมา บริษัทได้ประกาศมาตรการการป้องกัน 
การแพร่กระจายโรคโควิด-19 ส�าหรับบุคลากรและผู้ป่วย เพ่ือ
ความปลอดภัยและควบคุม ป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อโรค  
และได้จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือท�าหน้าที่รับผิดชอบดูแล อาทิ 
“คณะกรรมการอำานวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ
เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่  
ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทย์ 
พยาบาล ฝ่ายงานต่างๆ ได้แก่ อาคารสถานที ่เภสชักรรม พัฒนาธุรกิจ  
อ�านวยการ คุณภาพ บริหารความเสี่ยง ทรัพยากรบุคคล พยาบาล
ควบคุมโรคติดเชื้อ และแผนกห้องฉุกเฉิน เพ่ือน�านโยบายมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ทั่วท้ังองค์กร โดยมีบทบาทหน้าที ่
ดังนี้ 

  (1) ก�าหนดนโยบาย และแผนการเตรียมความพร้อม 
ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และก�ากับดูแลให้บรรลุ
วัตถุประสงค์

  (2) จดัท�าและปรบัปรงุแผนยุทธศาสตร์ โดยการตดิตาม
ข่าวสารจากภายนอก และน�ามาบรูณาการระหว่างโรงพยาบาลกับ 
หน่วยงานของรัฐบาลที่เก่ียวข้อง และติดตามผลการด�าเนินงาน

  (3) จดัระบบการประสานงาน สนับสนุนกลไกการเตรยีม 
ความพร้อม และการด�าเนินการทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน 
โรงพยาบาลให้ครอบคลุมทุกด้าน

  (4) ก�าหนดมาตรการดูแล และให้การช่วยเหลอืเจ้าหน้าท่ี 
ขณะปฏิบัติงานหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน

  (5) แต่งตัง้ มอบหมายคณะท�างาน หรอืบคุคลตามความ
จ�าเป็นและเหมาะสม เพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถด�าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  (6) ปฏิบตังิานอืน่ๆ ตามท่ีกรรมการผูอ้�านวยการมอบหมาย

  มาตรการและแนวปฏิบตัภิายใต้สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19

  • จุดคัดกรองหน้าประตูทางเข้า 

   : คัดกรองวัดไข้ทุกคนท่ีผ่านประตูทางเข้า และให้ 
ล้างมอืด้วยแอลกอฮอร์เจล รวมท้ังสวมใส่หน้ากากอนามยั หากมไีข้  
≥ 37.5 องศาเซลเซียส จะซักประวัติเพ่ิมเติมตามรายละเอียด 
ในใบคัดกรอง หากพบมีความเสี่ยงจะจัดส่งไปยังคลินิคคัดกรอง
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ แต่หากไม่มีความเสี่ยงจะส่งตัวไปยัง
คลีนิคตรวจโรคตามปกติ

  • รถโดยสารรับ-ส่งผู้รับบริการ

   : ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือ 
ทุกครั้งก่อนขึ้นรถ

   : เช็ดท�าความสะอาดเบาะน่ัง จุดจับเปิด-ปิดประตู
ทุกครั้งหลังรับ-ส่งแต่ละรอบ ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อโรค

   : พนักงานขับรถต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอด
เวลา  

  • การท�าความสะอาดสิ่งแวดล้อม

   : ปุ่มลิฟท์ เช็ดท�าความสะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเช้ือ
โรคทุก 1 ชั่วโมง ทั้งด้านในและด้านนอก

   : ราวบนัได/ราวบนัไดเล่ือน ลูกบดิประตู/ท่ีจบัเปิด-ปิด 
ประตู และเก้าอี้น่ังรอตามจุดต่างๆ เช็ดท�าความสะอาดด้วยน�้ายา
ฆ่าเชื้อโรคทุก 1 ชั่วโมง 

   : ห้องน�้า เช็ดท�าความสะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อโรค
ทุก 1 ชั่วโมง โดยเช็ดบริเวณจุดสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่ ท่ีจับเปิด-ปิด
ประตู ก๊อกน�้า ที่กดชักโครก สายฉีดช�าระ ที่น่ังชักโครก

   : ตู้เอทีเอ็ม เช็ดท�าความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง

วันท่ี / จ�านวนรุ่น / ผู้เข้าอบรม ช่ือหลักสูตร

8) วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 พฤศจิกายน 2563  
 จ�านวน 6 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 104 คน

การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (BLS Life Support)  
(ก�าหนดในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่)

9) วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 พฤศจิกายน 2563  
 จ�านวน 6 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 104 คน

Code ต่างๆ ในโรงพยาบาล 
(ก�าหนดในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่)

10) วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 - 7 พฤศจิกายน 2563  
 จ�านวน 5 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 79 คน

การใช้เครื่องมือแพทย์ให้ถูกวิธี  
(ก�าหนดในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่)

101บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



  • ผู้ป่วยใน (In-Patient Department : IPD) 

   : เช็ดท�าความสะอาดจุดสัมผัสในพ้ืนท่ีท่ัวไปด้วย
น�า้ยาฆ่าเชือ้ทกุ 1 ชัว่โมง และอปุกรณ์ของใช้ทีใ่ช้กับผูป่้วยทัง้ก่อน 
และหลังใช้ เช่น ปรอท เครื่องวัดความดัน เคร่ืองปรับหยดน�้าเกลือ  
รถเข็น เป็นต้น

  • จุดน่ังรอในส่วน Public area ทุกจุด

   : จัดท่ีน่ังเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ทุกจุด และเช็ด 
ท�าความสะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง อาทิ จุดรอช�าระเงิน  
รอรับยา รอรถโดยสาร รอญาติผ่าตัด/ท�าหัตถการ รอเจาะเลือด

  • ห้องเจาะเลือด

   : ล้างมือก่อนเจาะเลือดผู ้ป่วยรายต่อรายด้วย 
Alcohol Hand Rub 

   : เปลี่ยนถุงมือรายต่อราย

   : หมอนรองแขน สายรัดแขน เช็ดท�าความสะอาด
ด้วยแอลกอฮอร์

   : โต๊ะเจาะเลือด เก้าอี้นั่งเจาะเลือด เช็ดท�าความ
สะอาดด้วยแอลกอฮอร์

  • หน่วยงาน Front

   : จัดเตรียมปากกาสะอาดใส ่ภาชนะส�าหรับ 
ผู้รับบริการ และเตรียมภาชนะส�าหรับใส่ปากกาใช้แล้วไว้หน้า
เคาน์เตอร์ ปากกาใช้แล้วเช็ดท�าความสะอาดด้วยแอลกอฮอร์
ก่อนน�ากลับไปใช้ใหม่

   : บัตรต่างๆ ส�าหรับผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ล้างมือ
ก่อนและหลังรับบัตรทุกครั้ง

  • ผู้ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD)

   : เตียงส�าหรับผู ้ป่วยจะปูกระดาษรองเตียงและ
เปลี่ยนแผ่นใหม่รายต่อราย

   : โต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องตรวจ เช็ดท�าความสะอาดด้วย
แอลกอฮอล์ หลังตรวจผู้ป่วยเสร็จรายต่อราย

   : เก้าอี้นั่งรอตรวจในคลีนิคต่างๆ จัดที่นั่งรอตรวจ 
เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และเช็ดท�าความสะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ 
ทุก 1 ชั่วโมง 

  • จุดทางขึ้นลานจอดรถ

   : เช็ดท�าความสะอาดบัตรจอดรถด้วยแอลกอฮอร์ 
ก่อนย่ืนบัตรให้ผู้รับบริการ

  • บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีทุกคนในโรงพยาบาล

   : สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน

   : ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย

   : หากเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติ ให้แจ้งหัวหน้างาน
รับทราบทันที เพ่ือพิจารณาหยุดปฏิบัติงาน และด�าเนินการตาม
ความเหมาะสม  

  ทั้งน้ี ในทุกจุดที่ให้บริการผู้ป่วย บริษัทได้ปฏิบัติตาม
แนวทางการคัดกรองโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

  การเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง การแพร่ระบาดของโรค
เชื้อไวรัสโควิด-19

  • บริษัทประชาสัมพันธ์แนวทางต่างๆ ของหน่วยงาน 
ภาครฐัให้บคุลากรทางการแพทย์ พนักงาน ผูม้ารบับรกิาร ผูเ้ข้ามา 
ติดต่องาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องทราบผ่านทาง 
การติดประกาศ และ/หรือระบบ Intranet และ/หรือผ่านทาง 
เว็บไซต์ของบริษัท อาทิ

   - การควบคมุ ป้องกนั การตดิเชือ้ในสถานพยาบาล
รองรับโรคอุบัติใหม่กรณีเชื้อโควิด-19

   - คู ่มือการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ทางห้อง 
ปฏิบัติการ (SARS-COV-2)

   - สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองส�าหรับ
ประชาชน

   - แนวทางปฏบิตักิารดแูลผูป่้วยวิกฤตในสถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

   - แนวปฏิบัติการท�าหัตถการและการผ่าตัดใน
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

   - การรกัษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19

   - แนวทางปฏิบตักิารปรบัรปูแบบบรกิาร การบรกิาร
ดูแลรักษาผู้ป่วย (OPD) ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19

   - มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19

  • รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจ�าวัน จากศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

  • รายงานสถานการณ ์ โรคเชื้ อ ไวรัส โค วิด-19  
ในประเทศไทยและทั่วโลก

รายงานประจ�าปี 2563102



  ในปี 2563 ท่ีผ่านมาพนักงานของบริษัทมีสถิติการลางาน การเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการท�างาน ดังน้ี

ประเภทรายการ
จ�านวนวัน/คร้ัง จ�านวนวันเฉล่ียต่อคน

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563

การลางานของพนักงาน

 • ลากิจ 233 129 0.10 0.10

 • ลาป่วย 1,205 923 0.90 0.70

 • ลาพักผ่อนประจ�าปี 10,459 10,448 7.90 7.95

อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน ส�าหรับปี 2563 8 - - -

อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน ส�าหรับปี 2563 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

หมายเหตุ: ส�าหรับสถิติการลาออกของพนักงานในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 11.25

  1.3 ผู้รับบริการ 

  บริษัทมีนโยบายรับผิดชอบต่อผู้รับบริการโดยค�านึงถึง
คุณภาพและมาตรฐานการให้บรกิารอย่างถูกต้อง มคีณุธรรม และ
ธรรมาภบิาล เช่น การคดิราคายา คดิค่าบรกิารอย่างสมเหตสุมผล 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู ้รับบริการอย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมให้มากท่ีสุด สร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจใน
การเข้ามารับบริการอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน รวมถึงสามารถ
บอกต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ในการเข้ามารับการรักษา หรือขอค�า
แนะน�าจากแพทย์ จากผลการปฏิบัติดังที่กล่าวข้างต้นจึงส่งผล
ให้ในปี 2563 บริษัทได้รับเกียรติบัตร “โรงพยาบาลคุณธรรม” 
จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจากรางวัลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความส�าคัญแก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังจัดช่องทางให้ผู้มารับบริการสามารถ
แจ้งปัญหาต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของบริษัท
ซึ่งเห็นว่าควรปรับปรุงผ่านช่องทางการร้องเรียนบนเว็บไซต์ของ
บริษัท www.praram9.com เพ่ือบริษัทจะได้หาแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยบริษัทได้ก�าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้รับบริการไว้ ดังนี้ 

  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้รับบริการ

  (1) ให้การบริการด้วยความสุภาพ จริงใจ และใส่ใจ มี
ความกระตือรือร้น และบริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย�า 
และน่าเชื่อถือ

  (2) จัดให้มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ท่ีม ี
ความช�านาญในด้านต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์และเคร่ืองมือทาง 

การแพทย์ท่ีมีคุณภาพและทันสมัย เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้รับบริการ 
ได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม โดยบรษิทัได้น�ามาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่างๆ เก่ียวกับ 
โรงพยาบาลระดับสากลมาใช้ในกระบวนการให้บริการผู้ป่วย เช่น 
Joint Commission International Accreditation Standards (JCI) 

  (3) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา แก่ผู้รับ
บริการเพ่ือให้รับทราบและสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ 
รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการโฆษณาเกินจริง 
เก่ียวกับการให้และรับบริการ 

  (4) บริษัทจะรักษาความลับของผู้รับบริการทุกคน โดย
ไม่น�าไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ของตนเอง หรือผู้เก่ียวข้องโดย
มิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้รับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้รับบริการ หรือจากผู้มีอ�านาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็น
ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยต่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือชี้แจงหรือเก่ียวกับ
กระบวนการในทางกฎหมาย

  (5) ติดตามและวัดผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เพ่ือน�ามาพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ดี ย่ิงขึ้น ได้แก่  
การส�ารวจความพึงพอใจในการรับบริการทั้งภาพรวมและ 
รายแผนกให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้ป่วย ซึ่งในปีท่ีผ่านมาจากการส�ารวจความคิดเห็นผ่านระบบ 
Call Center ผู ้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.22 (โปรดดูรายละเอียด 
เพ่ิมเติมในหมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เรื่อง  
ระดับความพึงพอใจของลูกค้า)
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  (6) จัดช่องทางให้ผู ้รับบริการสามารถสอบถาม เสนอข้อแนะน�าปัญหาที่เก่ียวข้องกับบริษัท หรือขอรับความช่วยเหลือ
และค�าแนะน�าต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทได้โดยตรงทางหมายเลข Call Center ของบริษัท โทร. 1270 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่าน 
ช่องทางร้องเรียนในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.praram9.com 

  คุณภาพการให้บริการ

  บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและการให้บริการตลอดมา โดยได้น�าเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย สามารถรักษาโรคที่ซับซ้อน
รุนแรง โดยค�านึงถึงผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ทั้งน้ี ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้การรักษาได้เน่ืองจากติดปัจจัยส�าคัญต่างๆ ก็จะ
ส่งต่อเพ่ือการรักษาไปยังโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพสูงกว่าในเรื่องเครื่องมือแพทย์ และความพร้อมต่างๆ โดยจะประสานงานเพ่ือให้
ข้อมูลด้านการรักษาอย่างเต็มท่ีและครบถ้วน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านต่างๆ จากองค์กรภายนอก อาทิ

การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพต้ังแต่อดีต-ปัจจุบัน

1) การรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ตั้งแต่ปี 2543-2546

2) การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2546-2552

3) การรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ต้ังแต่ปี 2547-2553

4) รางวัล Thailand Top Company Awards 2018 ประเภทอุตสาหกรรมบริการสุขภาพจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับ 
 นิตยสาร Business

5) การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับนานาชาติจากองค์กร Joint Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 (“JCI”) ตั้งแต่ปี 2553-ปัจจุบัน

6) การรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certificate : CCPC) เพ่ิมเติมจาก JCI ได้แก่ สถาบัน 
 โรคไตและเปลี่ยนไต (CCPC Kidney Transplant) และศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก (CCPC Diabetes Mellitus)

7) การรับรอง Certification of Conformance with GHA COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs ในปี 2563

  1.4 คู่ค้า 

  บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า และค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมท้ังสองฝ่าย ดังน้ัน จึงได้มีการก�าหนดแผนการปฏิบัติงานในการคัดเลือก
คู่ค้า รวมท้ังแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัท โดยค�านึงถึงชื่อเสียงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติ 
ที่ส�าคัญ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญากับคู่ค้า ทั้งน้ี เพ่ือให้ความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ดังน้ี

  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า

  (1) มีกระบวนการในการคัดเลือกคู ่ค้าโดยการแข่งขันบนพ้ืนฐานของการให้ข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และจัดให้มีการตั้ง 
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า จากผู้เสนอผลงานภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขเดียวกันเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ดังน้ี

   • ขนาดกิจการ และ/หรือสถานะทางการเงิน

   • ความพร้อมของบุคลากร หรือทีมงาน

   • ความพร้อมของอุปกรณ์ หรือแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

   • ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลงานท่ีผ่านมา

   • ความสามารถในการส่งมอบงาน

   • การรับประกันผลงาน และการบริการหลังการขาย

   • ความน่าเชื่อถือ ทั้งประวัติทางการเงินและศักยภาพในการเติบโตของคู่ค้า

รายงานประจ�าปี 2563104



  (2) มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดท�าสัญญา 
บันทึกข้อตกลง ในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นธรรม

  (3) ปฏิบตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกันไว้อย่างเคร่งครดั  
และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง 
คู่ค้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขบนพ้ืนฐานความสมัพันธ์ 
ทางธุรกิจ

  (4) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต
ในทางการค้ากับคู่ค้า

  (5) สนับสนุนและส่งเสริมคู่ค้าให้ด�าเนินธุรกิจอย่าง
เป็นธรรมภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือการเติบโตอย่าง
ย่ังยืนควบคู่ไปกับธุรกิจของบริษัท

  (6) ให้ข้อมูลและดูแลให้คู ่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชน
และปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม  
สิ่งแวดล้อม

  (7) จัดให้มีช ่องทางให้คู ่ค ้าสามารถร้องเรียนจาก 
การถูกกลั่นแกล้งหรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมในทุกกรณี 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยข้อมูลร้องเรียนหรือ
เบาะแสการกระท�าผดิทีแ่จ้งมายังบรษิทัจะถูกเก็บเป็นความลบั โดย
กรรมการตรวจสอบจะด�าเนินการสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูล
และหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริษัทต่อไป

  1.5 คู่แข่งทางการค้า 

  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

  การประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลทางการแข่งขันทีด่ ีภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับ 
การแข่งขันทางการค้า เป็นแนวทางการด�าเนินธุรกิจท่ีบริษัทให้
ความส�าคญัและพึงปฏบิตัเิสมอมา จงึได้มกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์ 
แนวปฏิบัติ ดังนี้

(7.1) ทางไปรษณีย์ถึง 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)  
 เลขท่ี 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
 กรุงเทพมหานคร 10310

(7.2) ทางโทรศัพท์ 1270

(7.3) ทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.praram9.com  
 หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

  (1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน
ที่ดีและเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไป

  (2) สนับสนุนและส่งเสรมิการค้าเสร ีเป็นธรรม ไม่ผกูขาด  
หรือก�าหนดให้คู่ค้าต้องท�าการค้ากับบริษัทเท่านั้น

  (3) ไม่ละเมดิความลบัหรอืแสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบั 
ทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อ
จริยธรรม

  (4) ไม่ท�าลายชือ่เสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าว 
ในทางร้าย

  (5) ไม่เข้าร่วมในสัญญาทางการค้า หรือกระท�าการใด
โดยนัยที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือการผูกขาด
ทางการค้า

  (6) ไม่แข่งขนัทางการค้าโดยการใส่ร้ายป้ายส ีกลัน่แกล้ง  
หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง

  1.6 เจ้าหน้ี 

  นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

  บริษัทมีนโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและ 
รับผิดชอบต่อเจ้าหน้ี ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้ีทางการค้า หรือเจ้าหนี ้
สถาบันการเงินในการช�าระหน้ีให้ตรงก�าหนดเวลาที่ตกลงไว้  
เพ่ือรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัท โดยยึดหลักปฏิบัติต่อเจ้าหน้ี 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนี้

  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ข้อผูกพัน
ต่างๆ ท่ีมีต่อเจ้าหน้ีทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
วัตถุประสงค์ การใช้เงิน การช�าระหน้ีคืนเงินต้น ดอกเบี้ย การดูแล 
หลกัประกันการค�า้ประกันต่างๆ ภายใต้สญัญาทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจน 
การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ หรือข้อตกลงอื่นใดตามที่ได้ตกลงไว้

  (2) ก�าหนดกลยทุธ์ในการบรหิารเงินทุนเพ่ือความมัน่คง
และแข็งแกร่งมิให้อยู่ในสภาวะท่ียากล�าบากในการช�าระหนี้คืน
แก่เจ้าหน้ี และบริหารสภาพคล่องเพ่ือเตรียมพร้อมในการช�าระ
คืนหน้ีให้แก่เจ้าหนี้ตามก�าหนดระยะเวลา

  (3) รายงานฐานะทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน หรือ
ข้อมูลอื่นใดท่ีถูกต้องและเพียงพอแก่เจ้าหน้ีอยู่เสมอ และในกรณี 
ที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขประการใดตามข้อตกลงได้
บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เคร่งครดั และจะรบีแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบโดยเรว็ เพ่ือร่วมกันพิจารณา
แนวทางแก้ไขการบริหารเงินทุนตามหลักความสมเหตุสมผล 
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  (4) กรณีหากบรษิทัประสบปัญหาทางการเงนิ หรอืมเีหตุ
ส�าคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยส�าคัญ หรือต่อ
ความสามารถในการช�าระหนี้ บริษัทก�าหนดให้มีแผนการแก้ไข
ปัญหาทางการเงิน โดยค�านึงถึงความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยฝ่ายบริหารมีหน้าที่รายงานการแก้ไข
ปัญหาให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง

  (5) รักษาอัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (Interest 
Bearing Debt Ratio) ให้ไม่เกิน 2 เท่า ซึ่งเป็นอัตราท่ีเจ้าหน้ี
สถาบันการเงินก�าหนด 

  1.7 สังคม

  นโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

  บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจให้
เติบโตอย่างย่ังยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วย
ความดแูลเอาใจใส่ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย ทัง้ด้านเศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้ง
ยึดมัน่ในหลกัการก�ากับดูแลกิจการให้ด�าเนินงานอยู่ภายใต้กรอบ
การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ประกอบกับการต่อต้าน 
การกระท�าในลกัษณะของการทจุรติคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบ ด้วยความ 
คาดหวังว่าการด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวมจะเป็นพลังขับเคลื่อนท่ีส�าคัญที่สร้างการเติบโตอย่าง
ย่ังยืนให้แก่กิจการ 

  บริษัทค�านึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคมท่ีเก่ียวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยในส่วนของ
พนักงานน้ันบริษัทได้ส่งเสริมให้มีจิตส�านึกที่ดี มีความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดกิจกรรมและส่งเสริมการให้พนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และส่งเสริมวัฒนธรรม 
ท้องถ่ิน เช ่น การจัดกิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู ้บริหารระดับสูง 
ในวันสงกรานต์ การร่วมท�าบุญทอดกฐิน การถวายเทียนพรรษา 
ในวันเข้าพรรษา กิจกรรมท�าบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  
แด ่พระภิกษุสงฆ ์  ซึ่ งจ�าพรรษาในวัดใกล ้โรงพยาบาลใน 
วันขึ้นปีใหม่ ท้ังนี้ บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัต ิ
เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ดังน้ี

  (1) ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ ตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักจริยธรรมต่างๆ รวมทั้ง
ปฏิเสธพฤติกรรมท่ีมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม

  (2) ส่งเสริมการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และ 
การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค โดยไม่ค�านึงถึงความ 
แตกต่าง เรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพ
ทางจิตใจ สถานภาพทางสังคม เป็นต้น

  (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม เช่น เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมงาน
กับบริษัท ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานต่างด้าวท่ีผิด
กฎหมาย

  (4) ส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการของบริษัทอยู่
เสมอ เพ่ือให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่ดี และได้รับความพึงพอใจ
และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

  (5) ส่งเสรมิและสนับสนนุการท�ากิจกรรมท่ีเป็นการช่วย
เหลือดูแล และร่วมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายใน
สังคมอย่างต่อเน่ืองในด้านการเผยแพร่ความรู้ และสนับสนุน
ทางการแพทย์แก่ประชาชน รวมท้ังติดตามและวัดผลความ 
คืบหน้าทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามสภาวการณ์ ทั้งน้ี สามารถ
ดูรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมการร่วมพัฒนาชุมชนหรือ
สังคมได้ ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม

  1.8 ชุมชน

  นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน

  บริษัทส่งเสริมให้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
บริเวณใกล้เคียงและในทุกพ้ืนท่ีๆ เข้าปฏิบัติงาน ดังนี้

  (1) เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน

  (2) สนับสนุนให้จัดโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ด้าน
การแพทย์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ 

   -   การออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
ให้แก่องค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ดูแลสุขภาพ และตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้นอย่างสม�่าเสมอ

   -   การจัดอบรมการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน (CPR)  
ในเด็กและผู้ใหญ่ 

   -   การบรรยายให้ความรู ้ด ้านสุขภาพและให ้
ค�าแนะน�าเก่ียวกับโรคต่างๆ เช่น โรคไต หัวใจ ออฟฟิศซินโดรม  

   -   กิจกรรมสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพ่ือให้
ประชาชนตรวจเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี

   -   การออกหน่วยบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่องค์กรต่างๆ 
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  (3) เสริมสร้างประโยชน์สุขและให้ความช่วยเหลือ
อย่างเตม็ความสามารถในฐานะทีด่�าเนินธุรกิจสถานประกอบการ 
โรงพยาบาล

  1.9 สิ่งแวดล้อม

  นโยบายการด�าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

  บรษิทัก�าหนดนโยบายในเรือ่งการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม 
โดยก�าหนดให้การปฏิบัติงานอันเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐาน
เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้ด�าเนิน
การและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
การดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม อาทิ พระราชบญัญัตส่ิงเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่องการเก็บ ขยะ และก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 
และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
ก�าหนดประเภทอาหารและแหล่งมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม 
การปล่อยน�้าเสียลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 
รวมถึงกฎหมายอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมกีารก�าหนดมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก 
การด�าเนินงานของบริษัท รวมทั้งบริษัทมีการใช้ทรัพยากรอย่างม ี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการบ�าบัดของเสีย
จากกระบวนการผลติท่ีมคีณุภาพ ได้มาตรฐาน และมกีารประเมนิ
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี

  (1) บริษัทมีการจัดการระบบก�าจัดของเสียโดยการ 
ว่าจ้างนิตบิคุคลภายนอกทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานเพ่ือท�าหน้าท่ี
จัดการและก�าจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึงขยะติดเชื้อ ขยะอันตรายตาม
แนวทางที่กฎหมายก�าหนด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการจัดการระบบของเสียที่ไม่ได้
มาตรฐาน

  (2) บริษัทว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน เพ่ือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
ตามแนวทางท่ีกฎหมายก�าหนด ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเฝ้าระวัง
การเกิดอันตรายต่อสุขภาพของบุคลากรภายในโรงพยาบาล โดย
การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการท�างาน ท้ังใน 
ด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านชีวภาพ โดยผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
ตรวจวัดจะน�าไปใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในเรื่องการควบคุมและ
ป้องกันอันตราย การเฝ้าระวังอันตราย และโรคจากการท�างาน 
ที่อาจเกิดข้ึน

  นโยบายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

  บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้ความ 
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้
ทรัพยากรในด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด  
ด้วยบริษัทเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการ และจัดสรรทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะสามารถน�าพาองค์กร 
บรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและเติบโต
อย่างย่ังยืน บริษัทจึงก�าหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าท่ีต้อง
ช่วยกันควบคุม และส�านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู ้คุณค่า  
ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนในการน�าทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือให้น�ามาซึ่งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับปลูกฝังและพัฒนาสร้าง
แนวทางเพ่ือป้องกัน หรือลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทสนับสนุนให้มีการควบคุมและ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกบรรจุให้
พิจารณาพร้อมกับการขออนุมัติงบประมาณประจ�าของบริษัท
และเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ท่ีจะต้องร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการท่ีก�าหนดไว้ และมี
แนวปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย ดังนี้

  (1) ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ร ณ ร ง ค ์ ใ ห ้ มี ก า ร ป ร ะ ห ยั ด
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานท้ังภายในโรงพยาบาลและ
ส�านักงาน อาทิ การรณรงค์ให้ใช้บันไดขึ้นลงภายในอาคาร 
การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน การใช้อุปกรณ์
ท่ีเป็นการช่วยประหยัดไฟหรือประหยัดพลังงาน เป็นต้น

  (2) ส่งเสริม รณรงค์ และวางมาตรการซึ่งวัดผลได้ โดย
ให้พนกังานทุกคนตระหนักรูแ้ละร่วมมอืกันเพ่ือลดการใช้ทรพัยากร
ท่ีไม่จ�าเป็น รวมท้ังการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยยึดหลักการ ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ�้า (Reuse) 
และ การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

  (3) จัดให้มีระบบ E-Document เพ่ือน�าระบบการ
ท�างานแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในกระบวนการท�างาน เพ่ือ
เพ่ิมความรวดเร็ว และลดข้ันตอนการท�างาน ลดปริมาณการใช้
เอกสารและวัสดุสิ้นเปลือง

  (4) ปรับปรุงและทบทวนโครงการต่างๆ ที่ด�าเนินการ
แล้วให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
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  การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

  บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสาเหตุท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง หรือถูกวิธีของ 
ผู้ใช้งาน ดังน้ัน บริษัทจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปลูกฝังจิตส�านึกให้พนักงานของบริษัททุกคนตระหนักถึง
คุณค่าของทรัพยากรในทุกด้าน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจ โดยจัดกิจกรรมการอบรมด้านส่ิงแวดล้อมให้แก่
พนักงาน เพ่ือน�าไปใช้สนับสนุนการท�างานและเสริมสร้างความรู้ของตนเองให้มากย่ิงข้ึน

  โดยในปี 2563 ทีผ่่านมา บรษิทัได้จดัอบรม/สมัมนาภายในท่ีเก่ียวข้องกับเรือ่งสิง่แวดล้อมและการใช้ทรพัยากร และส่งพนกังาน 
เข้าอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก ดังน้ี

การอบรมภายใน วันที่ / จ�านวนรุ่น / ผู้เข้าอบรม ช่ือหลักสูตร

1) วันท่ี 28 มกราคม 2563
 จ�านวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 24 คน

งานระบบอาคาร B ไฟฟ้า สุขาภิบาล ปรับอากาศ

การอบรมภายนอก วันที่ / จ�านวนรุ่น / ผู้เข้าอบรม ช่ือหลักสูตร

1) วันท่ี 2-3 กรกฎาคม 2563 
 ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 3 คน 

ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
โดย บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จ�ากัด

2) วันท่ี 2-3 กรกฎาคม 2563
 ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 2 คน

การผจญเพลิงขั้นสูง (Advance Fire Fighting)

3) วันท่ี 30 ตุลาคม 2563
 (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)
 ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 1 คน

นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก : โอกาส ความท้าทาย และวิธี
การประเมิน โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)

 2. นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน และการไม่เลือก

ปฏิบัติ (Discrimination)

  บริษัทให้ความส�าคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
ถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ โดยในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น 
บรษิทัได้ปฏิบัตติามกฎหมาย และหลกัสากลว่าด้วยสทิธิมนุษยชน 
มาอย่างต่อเน่ืองและเคร่งครัด สอดคล้องกับปฏิญญาสากล 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights; UDHR)

  โดยก�าหนดให้ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ 
ผูท้ีเ่ก่ียวข้องอืน่ๆ รวมถึงพนักงาน ปฏบิตัต่ิอกันรวมถึงผูป่้วย ผูม้าใช้ 
บรกิาร ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี เช่น คูค้่า ผูร้บัเหมา คูแ่ข่งทางการค้า ฯลฯ  
ด้วยความเสมอภาค มมีาตรฐานเดยีวกันท้ังหมด โดยไม่เลอืกปฏบิตัิ  
รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันภายในองค์กร เคารพ 
ในการแสดงความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ เปิดโอกาสให้ผูพิ้การเข้าร่วมงาน 
กับบรษิทั ไม่มกีารใช้แรงงานเดก็ และแรงงานต่างด้าวทีผ่ดิกฎหมาย  

ดังน้ัน ผู้มาใช้บริการตลอดจนบุคคลอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องทุกคนจะ 
ได้รับการบริการและการปฏิบัติท่ีเสมอภาคตามสิทธิท่ีพึงจะได้รับ 
ทุกประการ

  บรษิทัมุง่เน้นและให้ความส�าคญัรวมถงึเคารพในสทิธิของ
บุคคลและผู้ป่วยอย่างเคร่งครัดดังจะเห็นได้จากการบรรจุหัวข้อ 
อบรมเรื่องวัฒนธรรมการบริการ (Service Culture) ซึ่งจะให้
ความส�าคัญกับสิทธิผู้ป่วยในการปฐมนิเทศพนักงานรุน่ใหม่ทุกรุน่  
เพ่ือให้พนกังานรบัทราบ เข้าใจและน�าไปปฏิบตัไิด้ถูกต้อง พร้อมทัง้
ส่ือสารให้ผู้ป่วยรับทราบถึงสิทธิและหน้าท่ี โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

  • การเคารพสิทธิมนุษชน (Human Rights)

  (1)   ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีจะได้รับการรักษา
พยาบาล และการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ

รายงานประจ�าปี 2563108



  (1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่จ�ากัดเฉพาะเพศใดเพศหน่ึง รวมทั้ง
ให้โอกาสผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้เข้ามาร่วมงาน และปฏิบัติให้
สอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน

  (2) จดัให้มกีระบวนการจ้างงาน และเงือ่นไขการจ้างงาน 
ที่เป็นธรรม รวมถึงการก�าหนดค่าตอบแทน และการพิจารณา
ผลงานภายใต้กระบวนการประเมินผลการท�างานที่เป็นธรรม

  (3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรม 
สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบคุลากรเข้าร่วมสมัมนา และฝึกอบรม 
วิชาการด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการท�างานเป็นทีม

  (4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ส�าหรับพนักงานตาม
ที่กฎหมายก�าหนดและนอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนด 

  (5) มุ่งเน้นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการท�างาน 
และส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ ส�าหรับการท�างานเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัย รวมทั้งด�าเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่าง
ปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ท�างานที่ดี 

  (6) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น 
หรือร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระท�า
ที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงาน
เรื่องดังกล่าว 

  (7) ส่งเสรมิให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบติัในการเคารพ
สิทธิของผู้อื่นเช่นเดียวกัน โดยเริ่มจากการไม่ใช้ค�าพูด การเขียน 
วาจา หรอือากัปกิรยิาท่ีดกู้าวร้าว ลามกอนาจาร คกุคาม กล่าวร้าย  
ข่มขู่ หรือมีความรู้สึกต่อต้าน ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

 4. นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ

ลิขสิทธิ์

  บรษิทัน�าแนวทางการประกอบธุรกิจเพ่ือสงัคม (Corporate 
Social Responsibility) มาใช้กับการประกอบธุรกิจของบริษัท
ด้วยความเป็นธรรม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  
โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นท่ีอาจได้มาจากการด�าเนินงานที ่
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและท�านองคลองธรรม โดยนโยบาย 
ที่ส�าคัญข้อหนึ่ง คือ การเคารพในสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อื่น โดยบริษัทไม่สนับสนุนการด�าเนินการท่ีมีลักษณะ
เป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลขิสทิธ์ิ สทิธิบตัร  
เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นต้น โดยบริษัทได้
ก�าหนดแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้

  (2)   ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบข้อมูลท่ีเป็นจริงและเพียงพอ 
เก่ียวกับการเจ็บป่วย การตรวจ การรักษา ผลดีและผลเสียจาก
การตรวจ การรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือเลือกตัดสินใจ  
เว้นแต่กรณีฉุกเฉินจ�าเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวิต

  (3)   ผู ้ป่วยที่อยู ่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิ 
ได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนโดยทันทีตามความจ�าเป็นโดยไม่ต้อง
ค�านึงว่าจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่

  (4)   ผู ้ป่วยมีสิทธิรับทราบช่ือ สกุล และวิชาชีพของ 
ผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน

  (5)   ผู ้ป่วยมีสิทธิขอความเห็นด้านสุขภาพจากท่ีอื่น
ที่มิได้ให้การรักษาและมีสิทธิขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพ หรือเปลี่ยนสถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์ของสิทธิ 
การรักษาของผู้ป่วยที่มีอยู่

  (6)   ผู ้ป ่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง  
เว้นแต่จะให้ความยินยอม หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขภาพ
ที่เป็นประโยชน์โดยตรงของผู้ป่วยหรือตามกฎหมาย

  (7)   ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการ
เข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้เข้าร่วมหรือผู้ถูกทดลองในการ 
ท�าวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ

  (8)   ผูป่้วยมสีทิธิรบัทราบข้อมลูเฉพาะของตนในเวชระเบยีน 
ตามข้ันตอนของสถานพยาบาล ซึ่งต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ
หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้อื่น

  (9)   บดิา มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม อาจใช้สทิธิแทน 
ผู้ป่วยอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิตใจ

  • การไม่เลือกปฏิบัติ (Discrimination) 

  บรษิทัเคารพสทิธิและปฏิบติัตามกฎหมาย ต่อผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสยีทกุฝ่ายโดยไม่เลอืกปฏบิตัหิรอืปฏิบติัแก่บคุคลใดเป็นกรณี
พิเศษ หรือให้สิทธิเหนือบุคคลอื่นๆ ตลอดจนไม่ละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ี อันเน่ืองมาจากความแตกต่างกันในเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว  
เพศ สถานะทางสังคม สถานภาพทางจิตใจ สถานภาพทางความ
คิดเห็น ลักษณะความเจ็บป่วย หรือสถานะอื่นใด

 3. นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะ
ช่วยเพ่ิมมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัทในอนาคต ท้ังน้ี  
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังน้ี
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  (1) บรษิทัจะไม่ใช้ข้อมลูสารสนเทศ เอกสาร สือ่ สิง่พิมพ์  
ความลับทางการค้าที่มิได้รับอนุญาตให้ใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
หรอืได้มาโดยไม่ถูกต้อง หากบรษิทัได้ใช้ข้อมลูสารสนเทศ เอกสาร  
สื่อ สิ่งพิมพ์ ของผู้อื่น บริษัทจะอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล หรือ
ชื่อเจ้าของผลงาน หรือการแสดงลิงค์เช่ือมต่อไปยังงานของ
เจ้าของข้อมูล

  (2) คอมพิวเตอร ์ของพนักงานทุกเคร่ืองจะติดตั้ง
ซอฟต์แวร์มาตรฐานท่ีชอบด้วยกฎหมายเท่านัน้ และกรณีซอฟต์แวร์
ที่ต้องการใช้งานเฉพาะบางเคร่ือง บริษัทจะติดตั้งซอฟต์แวร์ 
อนัมลีขิสทิธ์ิทีบ่รษิทัได้จดัซือ้ โดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะเป็นผู้ควบคุมและติดตั้งตามที่จัดซื้อ

  (3) ดูแลให้มีการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอว่า ข้อมูล
สารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ที่จะน�ามาใช้ในธุรกิจของบริษัท
เป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิของบุคคลอ่ืนหรือไม่ และจะด�าเนินการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

 5. นโยบายการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

  ด้วยสภาวะในโลกปัจจบุนั ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
และความรวดเรว็ของโลกยุคดจิทัิลได้เข้ามาสร้างความเปลีย่นแปลง 
ให้กับวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ของมนุษย์และการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างมีนัยส�าคัญ เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน บริษัทจึงได้ก�าหนดให้มีนโยบาย 
การส่งเสรมิและพัฒนานวัตกรรม ข้ึนโดยมุง่เน้นการวิจยั การพัฒนา 
นวัตกรรม และสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมคณุภาพของการบรกิาร  
และเพ่ิมมลูค่าทางการตลาด อนัเป็นการยกระดบัขดีความสามารถ 
ในการแข่งขันของบริษัท ให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายและ
กลยุทธ์ของบรษิทั ทัง้น้ี การพัฒนานวตักรรมของบรษิทั จะไม่ค�านงึถงึ 
เพียงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กรเท่าน้ัน แต่บริษัท 
จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยค�านึงถึงความต้องการของมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และแตก
รายละเอียดเป็นลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวม 
อันเป็นการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคม เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้
เติบโตอย่างย่ังยืนไปพร้อมกัน

 6. นโยบายการจัดการและรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูลและสารสนเทศ

  ด้วยบรษิทัให้ความส�าคญัในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในกระบวนการด�าเนินงานภายใน
องค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริหาร ที่มีคุณภาพ 
แม่นย�าและรวดเร็ว สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

และสร้างการเติบโตให้แก่องค์กรอย่างย่ังยืน แต่อย่างไรก็ตาม
บริษัทก็ยังคงตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
จากการน�าระบบเทคโนโลยีข้อมลูสารสนเทศมาใช้ในการด�าเนนิงาน 
เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการ
และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศข้ึน เพ่ือเป็น 
กรอบในการด�าเนินงาน และแนวทางการจัดการด้านข้อมูล
สารสนเทศให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กร รวมถึงบุคคล
ภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท โดยนโยบาย
การจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ 
ดังกล่าวนี้ได้ครอบคลุมรวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านความ 
ปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ทั้งน้ี บริษัทได้เปิด
เผยนโยบายดงักล่าวน้ีให้พนักงานทุกคนได้รบัทราบ และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้บนเว็บไซต์ภายในของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติที่
ส�าคัญโดยสรุป ดังน้ี

  (1) บริษัทได้ก�าหนดและจ�ากัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
ประเภทต่างๆ ของพนักงานในโรงพยาบาลเท่าที่จ�าเป็นต่อ 
การท�างานน้ันๆ และเท่าท่ีเหมาะสมตามที่ได้จัดแบ่งกลุ่มข้อมูล
ตามระดับของข้อมูล

  (2) ก�าหนดแนวปฏิบัติในการใช ้ซอฟต์แวร ์ต ่างๆ  
บนคอมพิวเตอร์ของพนักงาน โดยก�าหนดให้ติดต้ังเฉพาะซอฟต์แวร์
มาตรฐานเท่าน้ัน และหากหน่วยงานใดมีความจ�าเป็นต้องใช้
ซอฟต์แวร์อื่นๆ เพ่ิมเติม หรืออัปเกรดซอฟต์แวร์ใหม่ส�าหรับการ
ปฏิบัติงานของบริษัท หน่วยงานน้ันจะต้องด�าเนินการขออนุมัติ 
จัดซื้อลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์เพ่ิมเติมโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
และให้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศท�าการติดต้ังหรอือปัเกรดให้  
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาในเรื่องลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ และปัญหา
ทางด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น

  (3) พนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามกระบวนการ
รักษาความเป็นส่วนตัวและการปิดเป็นความลับของข้อมูล 
ในโรงพยาบาล

 7. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารกิจการบนพ้ืนฐาน
ความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
หรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้ก�าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการ
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ กระบวนการท�างาน และสายการ
บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพ่ือให้มีการ
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ถ่วงดุลอ�านาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกัน 
อย่างเหมาะสม รวมท้ังได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการป้องกันการ
มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

  (1) ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั
ด�าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นนี้อย่างสม�่าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของกฎหมาย

  (2) กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั มหีน้าที่ 
ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระท�าที่เข้าข่ายการทุจริต
คอร์รปัชัน่ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั โดยแจ้งต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคล 
ทีร่บัผดิชอบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิต่างๆ 

  (3) บรษิทัจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองผูร้้องเรยีน
ท่ีแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมท้ังบุคคลที่ให้ความร่วมมือ 
ในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น

  (4) คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัต้องปฏบิตัติน 
เป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือ
สื่อสารไปยังพนักงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวน
ความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพ่ือให้เหมาะสม 
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ 
ข้อก�าหนดของกฎหมาย

  (5) ผู ้ที่กระท�าการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทก�าหนดไว้ และอาจ
ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�าน้ันผิดกฎหมาย

  (6) บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระ
หน้าที่ของตน

  (7) บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่น 
ท่ีต้องปฏิบัติหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทรายงานการละเมิดน 
โยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท

  (8) บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือก
บุคลากร การเลื่อนต�าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการก�าหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้าง

ของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพ่ือป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่
พนักงานและลูกจ้างของบริษัท

  (9) เพ่ือความชัดเจนในการด�าเนินการในเรื่องที่มี
ความเส่ียงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในเรื่องดังต่อไปนี้ 
ให้กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติด้วย
ความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด

   (9.1)  การให้หรอืรบัของก�านัล และการเลีย้งรบัรอง 
จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายตามธรรมเนียม
ทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม

   (9.2)  การให้หรอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุน
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้อง
มั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าว 
ไม่ได้เป็นการอ�าพรางการติดสินบน

   (9.3)  ในการด�าเนนิกิจการ การตดิต่อ การเจรจา 
การประมลู และการด�าเนินการอืน่ๆ กับหน่วยงานภาครฐัหรอืเอกชน 
จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากน้ี 
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้อง
ไม่ให้หรือรับสินบนในทุกข้ันตอนของการด�าเนินกิจการ

 8. การประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัทได้ก�าหนดและทบทวนปรับปรุงกรอบการบริหาร
ความเสีย่งใหม่เป็นประจ�าทุกปี และได้ประเมนิการบรหิารความเสีย่ง 
ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวและก�าหนดผู้รับผิดชอบ 
อย่างชดัเจน โดยบรษิทัก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมนิความเสีย่ง 
ออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งพิจารณาท้ังโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ ให้ครอบคลมุความเสีย่งทุกด้านทีน่อกเหนือ 
จากความเสี่ยงด้านการรักษาพยาบาล

  โดยความเสีย่งจากการทจุรติและคอร์รปัชัน่ทีอ่าจเกิดขึน้ 
จากการด�าเนนิธุรกิจและด้านภาพลกัษณ์ชือ่เสยีงของโรงพยาบาล 
(Reputation Risk) เป็น 1 ใน 6 ความเส่ียงท่ีมีโอกาสเกิดขึ้น เช่น  
การจดัท�ารายงานทางการเงนิ การท�าให้สญูเสยีทรพัย์สนิ การคอร์รปัชัน่  
นอกจากน้ันแล้วบริษัทยังมีกระบวนการตรวจสอบภายในตาม
แผนการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี โดยการตรวจสอบจะมีการ
สอบทานความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกิจกรรมหรือ
กระบวนการท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ังรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
ตามล�าดับ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระและ 
ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามรายงานผลประเมินความเสี่ยงซึ่งไม ่
ขึ้นตรงกับฝ่ายบริหารจัดการ 
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 9. การกำากับ ควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตาม

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บรษิทัก�าหนดแนวปฏบิตัเิก่ียวกับการก�ากับ และควบคมุ
ดูแลเพ่ือป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ดังนี้

  (1) กรรมการและผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการ
ป้องกันและตรวจพบการทุจริตและข้อผิดพลาดโดยการน�าระบบ
บัญชีและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอมาใช้อย่างต่อเน่ือง 
ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ

  (2) บรษิทัจะจดัให้มกีารบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลมุ
ถึงการระบุและพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งการประเมิน 
ผลกระทบจากความเสีย่งนัน้ๆ การพิจารณาถึงกิจกรรมการควบคุม  
รวมถึงกระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน และวิธี
การตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผล 
ความสามารถในการป้องกัน และค้นหารายการทจุรติ ข้อผดิพลาด  
และการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

  (3) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท้ังในด้านการ
ป้องกัน (Prevent Control) และการตรวจสอบ (Detective 
Control) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการลดโอกาส และแรงจูงใจ
ในการกระท�ามิชอบและการทุจริตให้น้อยลง โดยมีหลักเกณฑ์
การแบ่งแยกหน้าที่การท�างาน เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง
หน่วยงานจัดซื้อออกจากหน่วยงานคลังและผู้ลงบัญชี นอกจากน้ี 
ยังมกีระบวนการตดิตาม ประเมนิผล โดยผูบ้รหิารจะได้รบัรายงาน
และรบัทราบถึงสาเหตขุองข้อบกพร่องหรอืสถานการณ์ท่ีไม่ชอบมา 
พากลได้ทันท่วงที รวมท้ังสามารถปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได ้
อย่างเหมาะสม ในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยม ี
ฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าที่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

 10. แนวทางในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตาม

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัทก�าหนดแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

  (1) ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความ
ถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเก่ียวกับ 
มาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ของบรษิทั และให้ความเห็นชอบใน
รายงานผลการประเมนิการก�ากับดแูลกิจการและความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท

  (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้อง
รายงานให้บรษิทัทราบถึงการกระท�าท่ีเข้าข่ายการทจุรติคอร์รปัชัน่ 
ที่เก่ียวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู ้บังคับบัญชา หรือบุคคลที ่
รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

  (3) คณะกรรมการ และผู ้บริหารของบริษัทจะต้อง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
เพ่ือสือ่สารไปยังพนักงานและผูท่ี้เก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวน
ความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพ่ือให้เหมาะสม 
กับการเปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ 
ข้อก�าหนดของกฎหมาย

  (4) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จะจัด
ให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงการระบุและพิจารณา
ปัจจยัเสีย่งต่างๆ รวมท้ังกระบวนการตดิตามผลการควบคมุภายใน 
และวิธีการตอบสนองความเสีย่ง ซึง่รวมถึงการติดตามประเมนิผล 
ความสามารถในการป้องกัน และค้นหารายการทจุรติ ข้อผดิพลาด  
และการปฏิบัติบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

  บริษัทจัดให้มีการสื่อสารแนวทางดังกล่าว ผ่านช่องทาง 
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Intranet ของบริษัท และเว็บไซต์บริษัทที่ 
www.praram9.com เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนรับทราบ
และปฏิบัติ 

 11. การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บรษิทัได้ส่ือสารและจดัอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบาย
อื่นท่ีเก่ียวข้อง เช่น นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือสิ่งบันเทิง 
นโยบายเก่ียวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัท 
นโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานท่ีแจ้งข้อมูล
หรือให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท แก่พนักงานเข้าใหม่ทุกคนรับทราบ
ในวันปฐมนิเทศ โดยพนักงานทุกคนจะต้องผ่านการอบรมและ
ผ่านการทดสอบในหลักสูตรดังกล่าว รวมทั้งบริษัทยังสื่อสาร
ให้แก่พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์ภายในของบริษัท (Intranet) และเว็บไซต์ภายนอกของ
บริษัทท่ี www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้ง 
ยังได้ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนด้วย 
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  ท้ังน้ี บริษัทได้จัดอบรมภายในเพ่ือแสดงให้เห็นถึงนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทราบและเข้าใจว่า การด�าเนินการใดท่ีไม่สามารถกระท�าการได้เน่ืองจากถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น 
และจะเกิดผลเสียหายต่อบริษัท นอกจากนั้นแล้วยังได้ส่งพนักงานไปอบรม/สัมมนาซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก โดยมีรายละเอียด
สรุปดังนี้

การอบรมภายใน / ช่ือหลักสูตร การอบรมภายนอก / ช่ือหลักสูตร

1. จริยธรรมองค์กร (Ethics) จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ 
 ในการท�างาน (Code of Conduct) ซึ่งรวมถึงนโยบายและ 
 แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1. Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 11/2561  
 โดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

2. Corporate Governance for Executives (CGE) 
 รุ่นที่ 16/2563 โดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

3. Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)  
 รุ่นที่ 53/2563 โดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ: หลักสูตรจริยธรรมองค์กร (Ethics) จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน (Code of Conduct) ซ่ึงรวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติ 
 ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จะจัดอบรมในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และทบทวนเป็นประจ�า โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติม เรื่อง นโยบาย 
 และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

 12. นโยบายการให้และรับของขวัญ

  เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท ต่อการด�าเนินการในลักษณะ
ที่เป็นการสนับสนุนให้เกิดช่องทางน�าไปสู่การคอร์รัปชั่นต่อไป 
ในอนาคต บริษัทจึงก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการให้และรับ 
ของขวัญของบริษัท ดังนี้

  (1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานย่อมไม่เรียก รับ  
หรอืยินยอมท่ีจะรบัเงินหรอืประโยชน์อืน่ใดจากผูเ้ก่ียวข้องทางธุรกิจ 

  (2) กรรมการ ผู ้บริหาร หรือ พนักงานอาจรับหรือ 
ให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญน้ันจะต้อง
ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ 

  (3) หากผู้บริหารหรือพนักงานได้รับของขวัญในโอกาส
ตามประเพณนิียมทีม่มีลูค่าเกินปกตวิิสยัจากผูเ้ก่ียวข้องทางธุรกิจ
กับบริษัทให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น 

 13. นโยบายการจัดให้มีช่องทางร้องเรียนและคุ้มครอง

ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำาผิด

  บริษัทมีนโยบายคุ ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ท่ีแจ้งข้อมูลหรือ ให้เบาะแส
เก่ียวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ  
ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท (Whistleblower Policy) ดังนี้

  วิธีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด

  (1) ร้องเรียนได้โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร โดย 
ผู้ร้องเรียนควรส่งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท�าผิดและ
การทุจริตผ่านผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับ 
ผูจ้ดัการขึน้ไป) อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในสถานการณ์ ทีไ่ม่เหมาะสม 
หรือไม่สะดวก ผู ้ร ้องเรียนสามารถแจ้งผ่านระบบ Intranet  
ของบริษัท E-mail กล่องรับความคิดเห็น หรือส่งจดหมายมายัง
ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัท

  (2) ให้ผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส
การกระท�าผิดและการทุจริต แจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของ
บริษัท โดยไม่ชักช้า หรือภายใน 3 วันท�าการ เพ่ือด�าเนินการ
ตามขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

  (3) ในกรณีท่ีผู้ร้องเรียนเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยชื่อ ต้อง
ระบรุายละเอยีดข้อเทจ็จรงิหรอืหลกัฐานทีช่ดัเจน เพียงพอทีแ่สดง 
ให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท�าท่ีเป็นการทุจริต หรือ
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบับรษิทั หรอืหลกัจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น 

  ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

  (1) ในการด�าเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจรงิ  
ให้ผู ้รับเรื่องร้องเรียนด�าเนินการเสนอเรื่องร้องเรียนให้บุคคล
ดังต่อไปนี้  เพ่ือท�าหน้าท่ีตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง  
(“ผู้ตรวจสอบฯ”) ตามท่ีได้รับร้องเรียน

113บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



   (1.1) กรณผีูถ้กูร้องเรยีนเป็นพนกังานระดบัต�า่กว่า 
ผูบ้รหิาร ให้รองกรรมการผูอ้�านวยการ และ/หรอื บคุคลหรอืหน่วยงาน 
ที่รองกรรมการผู้อ�านวยการมอบหมายท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ

   (1.2) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับต้ังแต่
ผู้บริหารข้ึนไปให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือบุคคลหรือ
หน่วยงานท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย ท�าหน้าท่ีเป็น 
ผู้ตรวจสอบฯ

   ในกรณีมีข้อสงสัยหรือค�าถามใดๆ ผู้ตรวจสอบฯ 
สามารถเชิญให้พนักงานคนหน่ึงคนใด หรือ ผู้บังคับบัญชาที่รับ
ผิดชอบโดยตรงของผู้ร้องเรียน มาให้ข้อมูลหรือขอให้จัดส่งเอก
สารใดๆ ที่เก่ียวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้

  (2) หากตรวจสอบแล้วพบว ่าเรื่องร ้องเรียนเป ็น 
ความจรงิ บรษิทัจะด�าเนินการดงัต่อไปน้ี ภายในก�าหนดเวลา 7 วัน

   (2.1) ในกรณีที่เป็นการร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับ 
การกระท�าการอนัทจุรติ หรอืผดิกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคับ หรอื 
หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ให้ผู้ตรวจสอบฯ  
พิจารณาเสนอเรื่องร ้องเรียนดังกล ่าวพร ้อมความเห็นต ่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาต่อไป

   (2.2) ให้ผู ้ตรวจสอบฯ แจ้งความคืบหน้าและ 
ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระท�าผิดและการทุจริต ให้กับ 
ผู้ร้องเรียนท่ีได้เปิดเผยช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือ
ช่องทางติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางคร้ังด้วยเหตุผล 
ความจ�าเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัท
อาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเก่ียวกับการสอบสวน
หรือการลงโทษทางวินัย

   (2.3) ในกรณีที่เร่ืองร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่อง
ส�าคัญ เช่น เป็นเรื่องท่ีกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะ
ทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท หรือเก่ียวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้ผู้ตรวจสอบฯ 
พิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณาต่อไป

   (2.4) ในกรณีท่ีเรือ่งร้องเรยีนท�าให้เกิดความเสียหาย 
ต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้ตรวจสอบฯ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหาย 
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู ้เสียหายตามที่เห็นสมควร 
ภายใต้กรอบที่ก�าหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ

   (2.5) ให้ผู้ตรวจสอบภายใน พิจารณาหาสาเหตุ
และแนวทางการแก้ไขการกระท�าผิดและการทุจริตว่าเกิดจาก
สาเหตุใด เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุกรณีดังกล่าวซ�้าในภายหลัง 
พร้อมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบและ
ด�าเนินการแก้ไขตามกระบวนการต่อไป

  การคุ้มครองปกป้องผู้ท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

  (1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้
หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจท�าให้เกิดความเสียหายกับตนเอง  
แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานท่ีชัดเจนเพียงพอ 
ท่ีแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท�าท่ีเป็นการทุจริต 
หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัเกิดขึน้ อย่างไรก็ตาม หากเลอืกทีจ่ะ 
เปิดเผยตนเองก็จะท�าให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนสามารถด�าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็วย่ิงขึ้น

  (2) ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการร้องเรียน บริษัทถือเป็น
ความลับและจะเปิดเผยเท่าท่ีจ�าเป็นโดยค�านึงถึงความปลอดภัย 
และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งท่ีมาของข้อมูล หรือบุคคล
ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ผู ้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษา
ข้อมูลที่ได้รับรู ้ชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น 
หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระท�าความผิดวินัย

  (3) กรณีที่ผู ้ร ้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่
ปลอดภยั หรอือาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรยีนสามารถ
ร้องขอให้บริษัทก�าหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมก็ได้ หรือ
บริษัทอาจก�าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ
ก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเสียหายหรือ
ความไม่ปลอดภัย

  (4) พนักงานท่ีปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการท่ีไม ่
เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อบุคคลอื่นน้ัน อันมีเหตุจูงใจมาจากการท่ีบุคคล
อื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูล ร้องเรียนหรือให้เบาะแสเก่ียวกับ
การทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือหลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึง 
การที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องด�าเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยค�า หรือ
ให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการ
กระท�าความผิดวินัยท่ีต้องได้รับโทษ ทั้งน้ีอาจได้รับโทษตามท่ี
กฎหมายก�าหนดไว้หากการกระท�าความผิดตามกฎหมาย

  (5) ผูท้ีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนเสยีหายจะได้รบัการบรรเทา
ความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสม
และเป็นธรรม โดยมีฝ่ายคุณภาพเป็นผู้พิจารณา

รายงานประจ�าปี 2563114



  นอกจากน้ี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูล 
แจ้งข ้อร ้องเรียน หรือเบาะแสการกระท�าผิดทางกฎหมาย  
ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน
ที่บกพร่อง หรือการกระท�าผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทหรือ
การถูกละเมิดสิทธิ ผ่านช่องการร้องเรียน ดังน้ี

(1) ทางไปรษณีย์ถึง 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) 
 เลขท่ี 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
 กรุงเทพมหานคร 10310

(2) ทางโทรศัพท์ 1270

(3) ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com  
 หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อช่องทางการร้องเรียน

  ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสการกระท�าผิดต่างๆ 
ที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการ 
ตรวจสอบจะด�าเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือหาแนวทาง
แก้ไข และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

 14. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองข้อมูลต่างๆ ของบุคคล 
ในระหว่างที่เข้ามารับการบริการ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้ 
แอพพลิเคชั่นของหรือจากโรงพยาบาล ซึ่งนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลนี้ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเจ้าของข้อมูล
โดยส่งต่อจากบุคคลท่ีสาม โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 28 
เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลซึ่ง
ท�าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  (1) บรษิทัเก็บข้อมลูส่วนบคุคลท้ังทางตรงและทางอ้อม  
เพ่ือประโยชน์ในระยะเวลาที่เหมาะสมจ�าเป็นต่อการให้บริการ 
ในกรณีที่ให้ข้อมูลกับบริษัท หรือร้องขอการบริการ ผ่านเว็บไซต์ 
แอพพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นใด

  (2) บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลท่ีสาม 
เช่น ธุรกิจในเครือข่าย ตัวแทนจ�าหน่าย หรือผู้ให้บริการของบริษัท 
หน่วยงานภาครัฐ

  ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม

  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวบรวมและประเภท
ของการบริการท่ีได้ร้องขอจากบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะถูก
น�ามาใช้เพ่ือให้การท�าธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือบริการ
ที่ได้รับการร้องขอเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท 
เก็บรวบรวมโดยตรงจากผู้มารับบริการ หรือจากบุคคลที่สาม อาทิ 
ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลส�าหรับการติดต่อ ข้อมูลการช�าระเงิน 
ข้อมูลการเข้ารับบริการ ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด  
ข้อมูลสถิติ ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลด้าน
สุขภาพ ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยา ข้อมูล 
Feedback และผลการรักษา 

  โดยบริษัทจะไม่เก็บข้อมูลท่ีมีความละเอียดอ่อนของ
บุคคล เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม 
เว้นแต่เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายก�าหนด หรือโดยความ
ยินยอมจากบุคคลน้ัน

  การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของบริษัท นัดหมายแพทย์  
ส่งข่าวสาร แนะน�าบริการของบริษัท ประสานงานและส่งต่อ 
ข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วยรวดเร็วข้ึน ยืนยันตัวตนผู้ป่วย  
ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายหรือการเสนอความช่วยเหลือ 
จากบรษิทั อ�านวยความสะดวกและน�าเสนอรายการสทิธิประโยชน์ 
ต่างๆ จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขายและ 
การลูกค้าสัมพันธ์ ช่องทางในการสื่อสาร ส�ารวจความพึงพอใจ 
ของลูกค้า วิจัยตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ ประมวลผลและ
แสดงผล วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน รักษาความ
ปลอดภัย วัตถุประสงค์ในการสมัครงาน การเป็นพนักงาน ปฏิบัติ
ตามกฎของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด ระเบียบ  
ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ วัตถุประสงค์
อื่นๆ ที่สนับสนุนการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือ 
ที่ได้รับความยินยอมจากบุคคลใดๆ เป็นครั้งคราว 

  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
บุคคลท่ีสาม ซึ่งต้ังอยู่ภายในหรือนอกราชอาณาจักร โดยบริษัท 
จะด�าเนินการตามมาตรการท่ีจ�าเป็นและเหมาะสม หรอืเป็นไปตาม 
ข้อบังคับและกฎหมายให้แก่ พันธมิตรทางธุรกิจ ธนาคารและ 
ผู้ให้บรกิารช�าระเงนิ เจ้าหน้ีท่ีรกัษาความมัน่คงและความปลอดภยั 
หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานศุลกากร หน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานก�ากับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมาย
อนุญาต หรือก�าหนดไว้
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  การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลท่ีสาม

  นโยบายความเป็นส่วนตวันีไ้ม่มผีลกับเว็บไซต์ของบคุคล
ที่สาม ทั้งน้ี บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้ข้อมูล 
ส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สามดังกล่าว เน่ืองจากอยู่นอกเหนือ 
การควบคุมของบริษัท

  การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย 

  (1) ข้อมลูส่วนบคุคลจะถูกเก็บรกัษาไว้นานเท่าท่ีจ�าเป็น 
เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้หรอืภายใต้ 
ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพ่ือการด�าเนินการทางกฎหมาย

  (2) บริษัทจะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
และการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม

  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  (1) สิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw 
consent) 

  (2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of 
access)

  (3) สทิธิในการแก้ไขข้อมลูส่วนบคุคลให้ถกูต้อง (Right 
to rectification)

  (4) สทิธิในการลบข้อมลูส่วนบคุคล (Right to erasure)

  (5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right 
to restriction of processing)

  (6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to 
data portability)

  (7) สทิธิในการคดัค้านการประมวลผลข้อมลูส่วนบคุคล 
(Right to object)

  (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.praram9.com หมวด นักลงทุนสัมพันธ์)

 15. นโยบายด้านภาษี

  บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร และ
กฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้องท้ังหมด รวมทัง้ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง 
ตามมาตรฐานและปฏิบัติงานสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย ท้ังนี้ บริษัทได้ก�าหนดนโยบายด้านภาษีเพ่ือยึดถือเป็น 
กรอบปฏิบัติ โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

  จรรยาบรรณด้านภาษี

  (1) จริยธรรมขององค์กร : จรรยาบรรณด้านภาษีของ 
บริษัทก�าหนดจากนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ท่ีสุด  
มีเจตนารมณ์จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ  
มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารจัดการและด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้

   (2) ก�าหนดราคาซื้อขายส�าหรับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน :  
บริษัทช�าระภาษีตามหลักกฎหมายภาษี โดยก�าหนดมูลค่าราคา
ซื้อขายระหว่างกันในมูลค่าท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับมูลค่า 
ทีเ่กิดขึน้จากการท�าธุรกรรมเชงิพาณิชย์แบบปกต ิโดยการค�านวณ
ราคาซือ้ขายสินค้าหรอืบรกิารจะอ้างองิจากราคาตลาดเป็นส�าคญั

  (3) โครงสร้างทางภาษ ี: บรษิทัหลกีเลีย่งการใช้โครงสร้าง
ภาษีแบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือสร้างความ 
ซับซ้อนเพ่ือประโยชน์ทางภาษีในเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงภาษี

  (4) ระบบภาษีเพ่ือความย่ังยืนขององค์กร : บริษัทมี
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วยการเป็นบริษัทท่ีมีสถานะทาง 
การเงินท่ีดีเย่ียม มีระบบการปฏิบัติงานและการก�ากับดูแลด้าน
ภาษีอย่างเหมาะสมท่ีเพ่ิมคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างย่ังยืน

  (5) สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) : บริษัท
มุ ่งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ 
เต็มประสิทธิภาพ ภายใต้การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ 
อย่างย่ังยืนและเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการสร้างประสทิธิภาพ
ของระบบภาษีตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี
อาจครอบคลุมสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งท้ังหมดน้ีอยู่ภายใต้นโยบาย
ของประเทศหรือแต่ละท้องถ่ิน และใช้กับธุรกิจท่ีมีคุณสมบัต ิ
ตรงตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง

  (6) ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐที่ก�ากับดูแล 
ภาษี : บริษัทเคารพสิทธิของรัฐบาลในการก�าหนดโครงสร้างภาษี 
อตัราภาษ ีและกลไกลจดัเกบ็ภาษ ีบรษิทัมกีารติดต่อกับหน่วยงาน 
ก�ากับดูแลภาษีอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ เพ่ือยกระดับ 
ความสัมพันธ์ในการท�างานร่วมกันให้มีความเป็นมืออาชีพและ
มีประสิทธิภาพ

  การบริหารความเสี่ยงด้านภาษีอากร

  (1) การปฏิบัติตามกระบวนการภาษี: บริษัทมีความ
มุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านภาษีอย่างรับผิดชอบ โดยยึดถือ
และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับภาษีของ
ประเทศ นอกจากนี้บริษัทจะใช้ความรอบคอบและความโปร่งใส
เป็นหลักเกณฑ์ในการด�าเนินงานด้านภาษีในกรณีท่ีกฎหมาย
ภาษีไม่มีแนวทางการด�าเนินการท่ีชัดเจน
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   บริษัทยังมีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการย่ืนแบบ
แสดงรายการภาษีให้ตรงตามก�าหนดเวลา ถูกต้อง และครบถ้วน  
สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง ทั้งยังดูแลควบคุมเพ่ือลด
ความเสี่ยงในการเกิดการปรับปรุงแก้ไขค่าปรับ และเงินเพ่ิม

   การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบด้านภาษี เป็นอีกหนึ่งพันธกิจส�าคัญ 
ของบริษัท เพ่ือให้มั่นใจว่าจ�านวนเงินภาษีที่บริษัทช�าระไว้มีความ
ถูกต้องและเหมาะสมกับประเทศที่บริษัทประกอบธุรกิจ

   บริษัทน�าระบบควบคุมการปฏิบัติงานมาใช้ใน
กระบวนการด�าเนินงานทั้งหมดท่ีเก่ียวกับการบริหารหน้ีสินภาษี
ที่มีรายละเอียดด้านภาษีรวมอยู่ด้วย

  (2) การติดตามผลและการรายงาน: บริษัทมีการ
ติดตามผลและตรวจสอบรายงานภาษีเงินได้อย่างเหมาะสม 
และโปร่งใสและได้รับการตรวจสอบบัญชีอิสระ และเจ้าหน้าท่ี
สรรพากร (ตามที่กรมสรรพากรก�าหนด) พร้อมทั้งมีการแสดง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีรอการตัดบัญชีอย่าง 
ถูกต้อง

  (3) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง: บริษัทมีการติดตาม
และจัดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง  
ที่เกี่ยวเนื่องกับภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์
คุณภาพและความเป็นเอกภาพของการจัดการภาษี ความถูกต้อง 
และความสมบูรณ์ของข้อมูลภาษี แบบแสดงรายงานการภาษี 
และรายงานผลเก่ียวกับประมาณการภาษี ความเสี่ยงทางภาษี 
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นประจ�า

 16. การฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผูบ้รโิภค  

การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

  ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้ด�าเนินการใดๆ อันเป็น 
การฝ่าผืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขัน
ทางการค้า สิ่งแวดล้อม

 17. การถูกดำาเนินการโดยหน่วยงานกำากับดูแล

  ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทได้ประกาศข้อมูลจาก
เหตุการณ์ส�าคัญตามระยะเวลาท่ีทางการก�าหนด ดังนั้น บริษัท
จึงไม่มีการถูกด�าเนินการโดยหน่วยงานก�ากับดูแลแต่อย่างใด

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการเป ิดเผยข ้อมูล 
อันเป็นปัจจัยท่ีแสดงถึงความโปร่งใสในการด�าเนินงาน รวมถึง 
การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสยีทกุฝ่าย บรษิทัจงึมนีโยบายในการเปิดเผยข้อมลูที ่ถูกต้อง 
ครบถ้วน แม่นย�า และทนัเวลาอย่างสม�า่เสมอ ทัง้ข้อมลูทางการเงนิ  
ผลการด�าเนินงาน และข้อมูลอื่นท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทที่มิใช่ข้อมูล
ทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียของบริษัทจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน 
ผ่านช่องทางท่ีง่ายและสะดวกรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร 

 ข้อมูลของบริษัทท่ีเปิดเผยผ่านทางระบบของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ แล้ว จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ในหมวด นักลงทุนสัมพันธ์ นอกจากนั้นแล้วข้อมูล
ส�าคัญอื่นๆ ในเว็บไซต์ บริษัทจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ  
เพ่ือทันต่อเหตุการณ์และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู ้ใช้มากที่สุด 
โดยบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัท ดังนี้

 1. แจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชดัเจน โดยไม่ม ีNominee  
ถือหุ้น เช่น แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุม 
และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูล
สามารถทราบถึงผูถื้อหุน้ท่ีแท้จรงิ (Beneficial Owner) ของบรษิทั 
ได้อย่างชัดเจน

 2. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

  คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญและยึดถือเป็น
นโยบายให้มีการประกอบธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ท่ีดี มีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน 

  บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ท่ีดี จริยธรรมองค์กร กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและ 
คณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการใน 
หลายด้าน และส่งเสริมให้น�าไปใช้ปฏิบัติในกระบวนการท�างาน
ได้จริง และจากนโยบายของบริษัทที่ก�าหนดให้มีการทบทวน
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองค์กร และกฎบัตรของ 
คณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) นโยบาย
และข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบัน
ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate 
Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)

  ซึ่งในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้มีการด�าเนินงานเพ่ือพัฒนา 
การก�ากับดแูลกิจการในหลายด้าน และส่งเสรมิให้น�าไปใช้ปฏิบติั 
ในกระบวนการท�างาน โดยมีสาระส�าคัญโดยสรุป ดังน้ี
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สรุปรายละเอียดการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการ

1. แต่งตัง้คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยนื เมือ่วันที ่21 มกราคม 2563 เพ่ือสนบัสนุนการด�าเนินงาน 
 ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน 

2. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าอบรมหลักสูตรซึ่งเก่ียวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การด�าเนินธุรกิจ 
 อย่างย่ังยืน และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น อาทิ หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) การปฏิบัติ 
 ตามหลักเกณฑ์ของ CGR Checklist, หลักสูตรพ้ืนฐานด้านความย่ังยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability),  
 หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความย่ังยืน (Corporate Sustainability Strategy), นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส ความท้าทาย  
 และวิธีการประเมิน และหลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) 

3. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนเห็นชอบ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็น 
 สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) 

4. การแต่งตั้งคณะท�างานด้านความย่ังยืน เพ่ือช่วยบริหารงาน และสนับสนุนให้เกิดความย่ังยืนของบริษัทตามนโยบาย  
 เป้าหมาย ท่ีได้รับมอบหมาย 

5. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบรรยายเรื่อง การขับเคล่ือนธุรกิจอย่างย่ังยืน และการประเมิน 
 ความย่ังยืน : กิจกรรม THIS One on One Coaching ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร คณะท�างาน และพนักงาน เพ่ือสร้างความรู้  
 ความเข้าใจ และเสนอแนวปฏิบัติงานด้านความย่ังยืน เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคม  
 และสิ่งแวดล้อม 

 6. ในการปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใหม่ของบริษัท ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเคร่งครัดเรื่อง การฝึกอบรม 
 ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) พร้อมจดัให้มกีารทดสอบความรู ้ความเข้าใจทุกครัง้ รวมทัง้ให้บรรจหุลกัสตูรดงักล่าว 
 เป็นหลักสูตรภาคบังคับท่ีพนักงานจะต้องเข้ารับการอบรมและทบทวนเป็นประจ�าทุกปี และหาสื่อ/วิธีการอบรมท่ีน่าสนใจ 
 เพ่ือง่ายต่อการจดจ�าและน�าไปใช้ได้ เช่น นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และใช้ข้อมูลภายใน นโยบายความขัดแย้ง 
 ทางผลประโยชน์ นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินและข้อมูล/ความลับของบริษัท นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  
 นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือสิ่งบันเทิง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

7. ก�าหนดและเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนพนักงานท่ีสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทในระยะส้ันและระยะยาว 
 ให้ชัดเจน 

8. ก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเน่ืองไว้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 
 โดยไม่มีข้อยกเว้น

9. เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�านวยการ (CEO) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงาน

10. เพ่ิมเติมบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก

11. แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนใหม่ โดยให้เป็นกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50

รายงานประจ�าปี 2563118



  ทั้งน้ี ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องใดได้ บริษัทมีนโยบายน�าหลักการดังกล่าว
ไปปรับใช้ให้ได้มากท่ีสุดตามความจ�าเป็น เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์โดยรวม โดยมีสาระส�าคัญสรุป ดังน้ี

ข้อท่ียังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผลและความจ�าเป็น

1. บริษัทควรจัดท�ารายงานความรับผิดชอบทาง  
 สังคม โดยให้รายงานไว้เป็นส่วนหน่ึงในรายงาน  
 ประจ�าปี หรือจัดท�าเป็นเล่มรายงานความย่ังยืน  
 แยกต่างหาก โดยยึดหลักตามกรอบของ Global  
 Reporting Initiative (GRI)

ปัจจุบันบริษัทได้จัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในส่วนหน่ึงของ
รายงานประจ�าปี โดยในอนาคตจะจัดท�าตามกรอบของ Global Reporting 
Initiative (GRI)

2. บริษัทยังไม่ได้ก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสียง 
 เลอืกตัง้กรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting)

บริษัทเห็นว่าการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียงท้ังหมดท่ีตนมีอยู่ให้กับ
กรรมการคนใดคนหน่ึงท่ีตนต้องการเลือกเป็นกรรมการ หรือสามารถแบ่ง
คะแนนเสียงเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการหลายคนก็ได้ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคล 
ท่ีได้รับการเลือกต้ังเข้ามาไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัท ในเรื่องคุณสมบัติและไม่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของบริษัทเพ่ือส่งเสริมต่อการพัฒนาและความย่ังยืนของบริษัท

3. ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการ 
 อิสระ

แม้ว่าประธานกรรมการบรษิทัไม่เป็นกรรมการอสิระ แต่จะเห็นว่าไม่ได้มส่ีวนร่วม 
บริหารงานใดๆ ภายในบริษัท จึงไม่กระทบต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ
อย่างมีอิสระ รวมถึงบริษัทได้ก�าหนดแนวทางการถ่วงดุลอ�านาจท่ีส�าคัญดังน้ี

1) ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการผู้มอี�านาจลงนาม และไม่ได้ด�ารงต�าแหน่ง 
 เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท 

2) ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้อ�านวยการ และ 
 มีการก�าหนดบทบาทหน้าท่ีแยกกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการ 
 ท�าหน้าท่ีในการสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตาม 
 ขอบเขต อ�านาจหน้าท่ี ส่วนกรรมการผู้อ�านวยการเป็นผู้บริหารระดับ 
 สูงสุดของฝ่ายจัดการ มีหน้าท่ีในการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม 
 ทิศทางและนโยบายท่ีคณะกรรมการได้ก�าหนดไว้ 

3) ก�าหนดให้ต้องมกีรรมการอสิระหน่ึงท่านพิจารณาก�าหนดวาระการประชมุ 
 คณะกรรมการบรษิทัร่วมกันกับประธานกรรมการและกรรมการผูอ้�านวยการ

4. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็น 
 อิสระมากกว่า ร้อยละ 50

คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มีส่วนร่วม
ในการบริหาร หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน 
กรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 3 ท่าน ซึ่งเมื่อพิจารณาโครงสร้าง
การบริหารจัดการที่เป็นระบบมีการถ่วงดุลอ�านาจและควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ ดังน้ัน แม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทจะน้อยกว่าร้อยละ 50 
แต่ในการบริหารงานภายในท้ังกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน รวม 7 ท่าน ใน 10 ท่าน ไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานประจ�า 
และควบคุมการท�างานของฝ่ายบริหารจัดการ รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการ 
ที่มีอ�านาจตัดสินใจ และสามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายจัดการได้ โดยอ�านาจในการจัดการภายในโดยหลักจะอยู่ที่กรรมการ 
ที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งได้รับมอบหมายงานจากคณะกรรมการบริษัท
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 3. วัตถปุระสงค์เป้าหมายระยะยาว และกลยุทธ์การด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท

  บริษัทประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ประเภทรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

  วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว

  • มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลชั้นน�าที่มีความสามารถใน
การให้บรกิารทางการแพทย์ทีค่รอบคลมุการรกัษาโรค การป้องกัน 
และควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพกายและการส่งเสริมสุขภาพ

  • ขยายฐานผู ้รับบริการจากกลุ ่มผู ้รับบริการท่ัวไป 
กลุ่มผู้รับบริการสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน และกลุ่มผู้ป่วย
หนัก และผู้ป่วยวิกฤตไปสู่กลุ่มผู้รับบริการท่ีให้ความส�าคัญใน
การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) 

  • วางแผนปรับพ้ืนท่ีให้บริการของอาคารปัจจุบัน 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของฐานผู้รับบริการ เพ่ิมศักยภาพและ
ขอบเขตในการให้บริการของศูนย์การแพทย์เดิม พร้อมท้ังเพ่ิม
ศูนย์การแพทย์ใหม่ให้สามารถบริการทางการแพทย์ท่ีครอบคลุม
และครบวงจรมากขึ้น

  • ตั้งเป ้าหมายก้าวสู ่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล 
(Digital Hospital) และน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต ์
ใช้ในการตรวจ วินิจฉัย รักษา และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

  กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัท

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(โควิด-19) และเป้าหมายระยะยาวดังท่ีกล่าวข้างต้น บริษัท
จึงได้ปรับกลยุทธ์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แนวทาง 
“PRARAM 9 - Advanced - Better - Virtual” หรือ “PRARAM9 
A - B - V” คือ การเป็นโรงพยาบาลที่รักษากลุ่มโรคซับซ้อน พร้อม
ดูแลคุณภาพชีวิตของคนรุ่นใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี

  • Advanced คือ การดูแลกลุ่มโรคยากซับซ้อนที่เป็น
ความสามารถหลักของโรงพยาบาลอยู่แล้ว โดยจะยกระดับให้
สูงข้ึนไปอีก ท้ังในด้านผลการรักษาที่ดี รวมไปถึงการบริการที่
สะดวกสบายด้วยทีมแพทย์และบุคลากร รวมท้ังเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ 

  • Better คือ การดูแลสุขภาพในผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้ว
ด้วยศาสตร์การดแูลสขุภาพสมยัใหม่ รวมไปถึงการดแูลสขุภาพจติ 
ซึ่งเป็นต้นเหตุของสุขภาพกายต่างๆ โดยเป็นแนวโน้มใหม่ในการ
ดูแลสุขภาพที่ปัจจุบันมีความต้องการมากขึ้น

  • Virtual คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย
รองรับกลุ่มคนรุ ่นใหม่ท่ีต้องการดูแลสุขภาพ แม้ไม่ได้เข้ามา 
ที่โรงพยาบาล 

 4. ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน (โปรดดูราย
ละเอยีดเพ่ิมเติมในหมวด ค�าอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
และผลการด�าเนินงาน)

 5. ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

  ด้วยลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิทัท่ีต้องเอาใจใส่  
ดูแล ผู้รับบริการอย่างใกล้ชิด ดังนั้น การสร้างความพึงพอใจของ
ลูกค้าจึงเป็นส่ิงท่ีบริษัทให้ความส�าคัญและน�ามาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการปรบัปรงุการท�างานและสร้างคณุค่าทางการแข่งขนั รวมท้ัง 
โอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทย่ิงขึ้น

  จากพันธกิจของบริษัทท่ีต้องการน�าเสนอทางเลือกท่ีด ี
ที่สุดและคุ้มค่าในการให้บริการ การป้องกันรักษา และการดูแล
สุขภาพ ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และเครื่องมือที่ครบครัน บริษัท
จึงให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการความพึงพอใจของลูกค้า
ในทุกขั้นตอนท่ีเข้ามาใช้บริการ โดยมีนโยบายและแนวทาง 
การด�าเนินงาน ดังนี้

  5.1  ส�ารวจความพึงพอใจในการรบับรกิารท้ังภาพรวม 
และรายแผนก ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าปีละ  
2 ครั้ง เพ่ือประเมินการให้บริการ และเปรียบเทียบกับโรงพยาบาล
อื่นๆ ในขนาดเดียวกัน หรือเหนือกว่า เพ่ือปรับปรุงบริการให้เหนือ
ความคาดหวังอย่างต่อเน่ือง

  5.2  ส�ารวจประสบการณ์การรับบริการและความ
ต้องการของผู้ป่วย (Patient Experience) โดยประยุกต์จากแบบ
ส�ารวจท่ีได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากล ปีละ 1 ครั้ง และ
ปรับปรุงบริการเพ่ือตอบสนองได้ตรงความต้องการของลูกค้า
อย่างต่อเน่ือง 

  5.3  ส�ารวจความพึงพอใจในการรับบริการท้ังจาก 
ผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) โดยใช้ระบบ Call Center :  
Outbound Service 

จากการส�ารวจความพึงพอใจการรับบริการของลูกค้า 
ในข้อ 5.3 จ�านวน 48,038 คน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ความพึงพอใจ 

การบริการกรณี 

ผู้ป่วยใน	(IPD)	

98.68%

ความพึงพอใจ 

โดยรวม	  

97.22%

ความพึงพอใจ 

การบริการกรณี 

ผู้ป่วยนอก	(OPD)	

97.15%

รายงานประจ�าปี 2563120



 6. บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และการถือหุ้นของคู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามี
ภริยา และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจ�าปีของบริษัท (โปรดดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมในหมวด รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี และเลขานุการบริษัท) รวมท้ังก�าหนดให้กรรมการและ 
ผู้บริหารของบริษัทรายงานการ ซ้ือ-ขายหุ้นบริษัท ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

  ในรอบปี 2563 กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก ของบริษัท มีการได้มาและจ�าหน่ายหุ้น ดังน้ี

รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร จ�านวนหุ้นท่ีถือและมีการเปล่ียนแปลง(1)

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562

จ�านวนหุ้น 
ได้มา

จ�านวนหุ้น
จ�าหน่ายไป

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 1,000,000 - - 1,000,000

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ 11,550,000 - - 11,550,000

3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ 9,250,000 - - 9,250,000

4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 10,233,500 - - 10,233,500

5. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ - - - -

6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ - - - -

7. ศ.น.ท. หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา 100,000 - - 100,000

8. ศ.คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ 900,000 - 830,000 70,000

9. นายคณิต แพทย์สมาน - - - -

10. นายพิเศษ จียาศักดิ์ - - - -

11. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์(2) 50,000 - - 50,000

12. นายทรงศักด์ เปรมสุข(3) - - - -

13. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร(4) - - - -

14. นายเจริญ นัดพบสุข(5) - - - -

หมายเหตุ: (1) จ�านวนการถือครองหุ้นของกรรมการ นับรวมตนเอง คู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคล 
   ที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30
  (2) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร
  (3) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร
  (4) ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตั้งแต่เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562
  (5) ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
  (6) นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล ด�ารงต�าแหน่งท่ีปรึกษากรรมการผู้อ�านวยการ ได้ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563
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 7. ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (โปรดดูราย
ละเอียดเพ่ิมเติมใน หมวดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)

 8. การเผยแพร่รายงานประจ�าปี 

  บรษิทัมนีโยบายเผยแพร่รายงานประจ�าปีท้ังฉบบัไทยและ
ภาษาองักฤษพร้อมกันบนเว็บไซต์ของบรษิทั และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน รวมท้ังภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบ
บัญชีตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

 9. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท การพบปะนักวิเคราะห์ รายงาน
ผลการด�าเนินงานรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี  
รายงานประจ�าปี การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จดหมายข่าว ฯลฯ 
นอกจากนี้ ข้อมูลท่ีเผยแพร่และน�าเสนอต่างๆ บริษัทยังได้จัดท�า
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน 

 10. ข้อมลูทีเ่ผยแพร่ต่อสาธารณะ จะต้องเป็นข้อมลูท่ีถูกต้อง  
แม่นย�า ครบถ้วน และโปร่งใส โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
สร้างราคาหลักทรัพย์ของบริษัทให้ผิดไปจากข้อมูลที่แท้จริงตาม
ผลประกอบการของบริษัท และระมัดระวังต่อการให้ข้อมูลที่อาจ 
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด รวมทั้งไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ส�าคัญ 
ก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 11. บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor 
Relations) ส�าหรับท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์
และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมท้ังดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น 
การน�าเสนอผลการด�าเนินงาน งบการเงิน รายงานทางการเงิน 
และบทวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) รวมถึง
สารสนเทศส�าคัญท่ีแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดท�าทั้งข้อมูล
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  นอกจากนี้ ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เพ่ือน�าเสนอทิศทางการด�าเนินงานและผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทต่อ นักวิเคราะห์ นักลงทุน ดังนี้

กิจกรรม ปี 2563 
(คร้ัง)

การประชุมนักวิเคราะห์ 4

การเข้าร่วมกิจกรรม  
“บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน”

1

การเข้าร่วมกิจกรรมน�าเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน 2

การพบปะนักลงทุน / ประชุมทางโทรศัพท์ 9

จดหมายข่าวน�าเสนอฐานะทางการเงิน 
ของบริษัท 

1

  อีกท้ังยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนักลงทุน
สัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ้ และประสบการณ์เพ่ือน�ามา
พัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้แก่ 

  ทัง้น้ี นกัลงทนุสมัพันธ์ได้ผ่านการอบรม/สมัมนาหลกัสตูร
ต่างๆ ท่ีช่วยสนับสนุนการท�าหน้าที่ ดังน้ี

ช่ือหลักสูตร

  • ความรู้พ้ืนฐานส�าหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์  
  (IR Fundamental Course) รุ่นที่ 3 จัดโดย 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

  โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา นักลงทุนสัมพันธ์ได้เข้าอบรม/
สัมมนา เพ่ิมเติม ดังน้ี 

ช่ือหลักสูตร

  การอบรม/สัมมนาภายนอกบริษัท

 • B2B Marketing Automation With HubSpot Case  
  Study : สัมมนา Online โดย HubSpot

รายงานประจ�าปี 2563122



  ช่องทางการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

นายจิรโรจน์ เจริญรุ่งจิรานนท์

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท์ 02-202-9999 หรือ 1270 ต่อ 21403 

โทรสาร 02-202-9998 

อีเมล jirarojc@praram9.com หรือสามารถศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.praram9.com 
หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

 12. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจสามารถ
ศึกษาและดาวน์โหลดข้อมูลได้ ท่ี www.praram9.com ดังน้ี 

  (1)  โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

  (2)  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 

  (3)  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

  (4)  โครงสร้างองค์กร

  (5)  รายละเอียดและข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ
และผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก 

  (6)  ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน

  (7)  นโยบายก�ากับดูแลกิจการ นโยบายคุ ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายด้าน
ภาษี จริยธรรมองค์กร ข้อบังคับ กฎบัตรและเอกสารส�าคัญของ
บริษัท

  (8)  รายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี

  (9)  หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

  (10) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  (11) ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการทุกคนเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีและตระหนักถึง
ความรับผิดชอบในฐานะผู้น�าองค์กรท่ีจะต้องก�ากับดูแลให้บริษัท
มีการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ และข้อบังคับบริษัท โดยมีการ
แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ
คณะผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยบริษัทให้ความส�าคัญต่อนโยบาย
เก่ียวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้

 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

  บริษัทให้ความส�าคัญต่อความหลากหลายในโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ (Board Diversity) เพ่ือให้การบริหารจัดการ
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ คล่องตัว เป็นประโยชน์และเอื้อต่อ 
การน�าพาบริษัทสู ่ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่วางไว้  
ด้วยเหตุน้ีบริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายด้านความหลากหลาย 
ของโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ ดังน้ี

  1.1  โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทสอดคล้อง
กับข้อบังคับบริษัทท่ีก�าหนดไว้ คือ ให้บริษัทมีคณะกรรมการ
จ�านวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย และ
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกฎบัตรบริษัทก�าหนด รวมทั้ง
ต้องไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด ทั้งน้ี 
ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังกรรมการของบริษัท

  1.2  คณะกรรมการบรษิทัต้องประกอบไปด้วยกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และต้อง
ไม่ต�่ากว่า 3 คน โดยส่งเสริมให้มีกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้หญิง 
อย่างน้อย 1 คน อันจะท�าให้เกิดความหลากหลายทางความคิด  
และเป็นการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ 
อย่างเหมาะสม 

  1.3  กรรมการบริษัทควรประกอบด้วยบุคคลท่ีม ี
ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญท่ีมีความหลากหลายและ
มีประสบการณ์การท�างานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทท้ังในระยะสั้น
และระยะยาว โดยไม่จ�ากัดเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ประวัติ 
การศึกษา ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ 

  ดังน้ัน ในการสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการของ
บริษัทจึงพิจารณาโดยค�านึงถึงความหลากหลายทางโครงสร้าง
ของคณะกรรมการบริษัทแต่ละด้านอย่างเหมาะสม ทั้งทักษะ
ด้านวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ความ
ช�านาญต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

123บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



ชื่อ ประเภทกรรมการ

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการ √ √ √

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร √ √

3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร √ √

4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร √ √

5. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ กรรมการ √ √ √

6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ กรรมการ √ √ √ √

7. ศ.น.ท. หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา  
 สิงหรา ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ √ √ √

8. ศ.คลินิก นายแพทย์สรณ  
 บุญใบชัยพฤกษ์

กรรมการอิสระ √ √ √

9. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการอิสระ √ √ √

10. นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการอิสระ √ √ √ √ √
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  1.4  ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อ�านวยการ 

  1.5  กรรมการบริษัทมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ตามที่กฎหมายก�าหนด ท้ังนี้คณะกรรมการมีการก�าหนด
นโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเน่ืองไว้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันท่ีได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอิสระเป็นครั้งแรกโดยไม่มีข้อยกเว้น 

  1.6  เพ่ือความเหมาะสมและเกิดความราบรื่นในการบริหารจัดการของบริษัท หากเกิดกรณีท่ีประธานกรรมการบริษัท
ไม่สามารถเข้าประชุมได้ บริษัทจึงได้ก�าหนดต�าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทข้ึน และได้มีมติแต่งต้ังให้ นายแพทย์เสถียร  
ภู่ประเสริฐ ด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท

 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

  บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางท่ีส�าคัญ ดังนี้

รายงานประจ�าปี 2563124



  2.1  ความรับผิดชอบในฐานะผู้น�าองค์กร 

  คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทส�าคัญของ
กรรมการในฐานะผู้น�าองค์กร ซึ่งมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ก�ากับดูแลองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี ครอบคลุมถึงการ
ก�าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และการก�าหนดกลยุทธ์ นโยบาย
การด�าเนินงาน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรส�าคัญ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล 
และดูแลการรายงานผลการด�าเนินงานอย่างถูกต้อง ทั้งน้ี เพ่ือ
สร้างมูลค่าให้กิจการอย่างย่ังยืน รวมทั้งการสร้างผลตอบแทน
สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น

  2.2  นโยบายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

  คณะกรรมการบรษิทั ท�าหน้าทีใ่นการก�าหนดและพิจารณา
วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ 
เป้าหมาย นโยบาย แผนการด�าเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหาร
จัดการ และอ�านาจอนุมัติต่างๆ ของบริษัท รวมท้ังก�ากับดูแล
ให้การบริหารจัดการ และติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายอย่างถูกต้องเหมาะสม ภายใต้กรอบข้อก�าหนด
ของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

  ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ 
กลยุทธ์ เป้าหมาย งบประมาณ และแผนการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท ตลอดจนมีการทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการด�าเนินธุรกิจดงักล่าวอย่างรอบคอบระมดัระวัง สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศจากผลกระทบของการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

  ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการน�า
กลยุทธ์และแผนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทตามท่ีได้รับมอบ
หมายไปปฏิบัติจริง ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทุกไตรมาสคณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดวาระการประชุม
ที่ฝ่ายบริหารจัดการต้องรายงานต่อที่ประชุมเป็นประจ�าอย่าง
สม�า่เสมอ คอื ผลการด�าเนนิธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
คณุภาพ และงบประมาณของบรษิทั และการรายงานผลการปฏิบตังิาน 
ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึง่ท�าหน้าท่ีรบัผดิชอบดแูลด้านการบรหิาร
ความเสี่ยงด้วย) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่าง
ย่ังยืน ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัให้รบัทราบ  
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ควรต้อง
ปรับปรุงแก้ไข เพราะถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ 

เพ่ือจะช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทท้ังทางตรงและ
ทางอ้อมให้เจริญเติบโตย่ิงขึ้นไป

  2.3  นโยบายเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

  คณะกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี จึงได้จัดท�า นโยบายเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการ 
ของบริษัทข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดท�าเป็นคู ่มือการ 
ก�ากับดูแลกิจการ พร้อมท้ังเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่  
www.praram9.com โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ
บริษัท รวมทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ
และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

  นอกจากน้ี เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดล้อม อนัเป็นหวัใจส�าคัญต่อการด�าเนนิ
ธุรกิจอย่างย่ังยืนน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดข้อพึง
ปฏิบัติในการด�าเนินงาน คือ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมท้ังเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท ท่ี www.praram9.com รวมท้ังประกาศใช้และสื่อสาร
ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและ
ยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

  2.4  นโยบายป้องกัน/แก้ไขการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

     2.4.1) การป้องกันการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

    คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายป้องกันมิให้เกิด
การฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยการเสริมสร้างให้
พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์
ต่างๆ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัอย่างถูกต้อง เหมาะสม  
และเพียงพอ อาทิ การสื่อสารและอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใหม่ของบริษัททุกคนในวันปฐมนิเทศ
พนักงาน และจัดให้ท�าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลัง
การอบรม พร้อมอธิบายค�าตอบในแต่ละข้อให้ทราบ ซึ่งบริษัท
ก�าหนดให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคนจะต้องเข้าอบรมและได้รับผล
คะแนนผ่านการท�าแบบทดสอบดังกล่าว 

    นอกจากนั้นแล้วยังมีนโยบายก�าหนดให้บรรจุ
หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรภาคบังคับเป็นประจ�าทุกป ี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพนักงานทุกคนในบริษัทจะต้องเข้ารับ
การอบรมเพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และท�าแบบทดสอบ
ให้ได้ผลคะแนนผ่านการทดสอบ และจะมีการอธิบายค�าตอบ 
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ในแต่ละข้อให้ทราบ โดยยึดถือเสมือนเป็นส่วนหน่ึงในระเบียบ
ข้อบังคับของการท�างาน และจะน�าผลที่ได้รับจากการทดสอบ
มาใช้เป็นตัวชี้วัดความรู้ ความเข้าใจของพนักงานในองค์กร หาก
พนักงานโดยรวมยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองใด บริษัท
ก็จะจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ิมเติมในหลักสูตรเดิม และ/หรือ
หลักสูตรอื่นๆ ท่ีเชื่อมโยงกัน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ในองค์กรทราบ และเพ่ือให้นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีก�ากับดูแล รวมท้ัง 
หลักบรรษทัภิบาลทีด่ ีทนัต่อเหตกุารณ์ สอดรบัสถานการณ์แวดล้อม 
และบริบททางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ คณะกรรมการ 
บริษัทจะพิจารณา ทบทวน จรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ
ในทุกปีเช่นเดียวกัน

     2.4.2) การแก้ไขการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

    บริษัทจะสื่อสารให้พนักงานทุกระดับขององค์กร
ทราบและเข้าใจผ่านช่องทางสื่อสารภายในระบบ Intranet และ/
หรือ E-mail ถึงพนักงานทุกคน และหากพนักงานยังปฏิบัติหน้าท่ี
ฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทจะมีการตักเตือน ภาคทัณฑ์ และ
หากกรณีร้ายแรงก็จะพิจารณาเลิกจ้างตามล�าดับ และส�าหรับ
บคุคลภายนอกน้ันบรษิทัจะเผยแพร่หลกัการดงักล่าวผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท www.praram9.com เร่ือง การก�ากับดูแลกิจการ เพ่ือ
สร้างความเข้าใจร่วมกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงคู่ค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทด้วย

    ทั้งน้ี จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัท ส�าหรับในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการด�าเนิน
การที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ และไม่มีผู้ร้องเรียนเรื่องการฝ่าฝืน
จรรยาบรรณธุรกิจผ่านช่องทางการร้องเรียนของบริษัท

  2.5  การจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพ่ือก�ากับ
ดูแลและควบคุมภายในท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และว่าจ้างผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (outsource) คือ 
บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จ�ากัด โดย นางศศิวิมล สุกใส  
ท�าหน้าท่ีเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และนายจิรโรจน์  
เจริญรุ่งจิรานนท์ นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท�าหน้าที่ เป ็นผู ้ประสานงานระหว่างบริษัทและ 
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
เพ่ือประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
และเพ่ือให้การด�าเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัท 

ได้ก�าหนดให้หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ผู้ตรวจสอบภายใน) 
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถตรวจสอบและติดตาม
การด�าเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหัวหน้า
งานตรวจสอบภายในมีอ�านาจหน้าที่โดยสรุป ดังนี้

  (1) การตรวจสอบภายใน

  (2) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

  (3) สอบทานนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอ�านาจหน้าที่ 
   ของคณะกรรมการตรวจสอบ

  (4) ให้ความเห็นต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง 
   และแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้าน 
   คอร์รัปชั่น

  (5) ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน

  (6) การจัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

  นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีคณะท�างานด้านการบริหาร
ความเส่ียง และว่าจ้างท่ีปรึกษาด้านความเส่ียงจากภายนอก เพ่ือ
ก�าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเส่ียงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร 
รวมท้ังการก�ากับดูแลให้มี กระบวนการหรือระบบบริหารจัดการ
ความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม 
โดยคณะท�างานด้านการบริหารความเส่ียงจะท�าหน้าที่ประเมิน
และติดตามผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
และทิศทางธุรกิจของบริษัท ครอบคลุมนโยบายและขอบเขต
การบริหารความเสี่ยงท้ังภายนอกและภายใน สามารถดูราย
ละเอียดเก่ียวกับ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพ่ิมเติมได้ใน
หัวข้อ “รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท”

  2.6  การก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

  คณะกรรมการบรษิทัได้จดัต้ังหน่วยงาน ก�ากับการปฏบิตัิ
งาน (Compliance Unit) ข้ึน เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัท ในการก�ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของ
บรษิทั เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของหน่วยงาน 
ก�ากับดูแลต่างๆ เช่น ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด รวมท้ังติดต่อประสานงานกับหน่วยงานก�ากับดูแล 
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง 
โปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาก�าหนดแผนงาน 

รายงานประจ�าปี 2563126



ระบบการก�ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ปรับปรุงแผนการก�ากับการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้
สอดรับกับเหตุการณ์และกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

  โดยมี นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ด�ารงต�าแหน่ง 
เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
บริษทั ทั้งนี ้สามารถดูรายละเอียดเกีย่วกบั หวัหน้างานก�ากับดแูล
การปฏิบตังิานของบรษิทั เพ่ิมเติมได้ในหมวดคณะกรรมการบรษิทั
และคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อ “รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ 
ผู ้บริหาร ผู ้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน 
บัญชีและการเงิน และผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี และเลขานุการบริษัท”

  2.7  การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

  คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้บรษิทัมเีลขานุการบรษิทั 
และต้องได้รับแต่งต้ังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยใน
การแต่งตั้งผู้ท�าหน้าท่ีเลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด ประกอบกับแนวทางการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้และจบการศึกษาด้าน
กฎหมาย หรือบัญชี และผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัท เพ่ือท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�า
ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่คณะกรรมการ และดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ นัดหมายและจัดเตรียมหนังสือ 
นัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน  
และเพียงพอ รวมท้ังประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ 
คณะกรรมการ 

  ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ 
ด�ารงต�าแหน่ง เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานก�ากับดูแล 
การปฏิบัติงานของบริษัท โดยสามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับ
ข้อมูลและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทเพ่ิมเติมได้ใน 
หมวดคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อ 
“เลขานุการบริษัท” และ “รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ 
การเงิน และผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการท�าบัญชี และเลขานุการบริษัท”

 3. นโยบายการแยกตำาแหน่งประธานกรรมการและ

กรรมการผู้อำานวยการ

  บริษัทก�าหนดนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทต้อง 
ไม่เป็นบคุคลเดียวกันกับกรรมการผูอ้�านวยการของบรษัิท เพ่ือให้มี 
การถ่วงดุลอ�านาจซึ่งกันและกัน รวมท้ังไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ 
กับฝ่ายบริหาร โดยมีการแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ในการก�าหนดนโยบาย การติดตามและการก�ากับดูแลการด�าเนินงาน 
และการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการ
บริษัทมีบทบาทหน้าท่ีส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย ติดตาม 
ก�ากับดูแลให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย 
ที่ก�าหนดไว้ ตลอดจนให้การสนับสนุนและค�าแนะน�าในการ 
ด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยไม่ก้าวก่ายงานอันเป็นภาระ
ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ท้ังน้ี บริษัทได้ก�าหนดและแบ่ง
แยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการ 
ผู้อ�านวยการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้  
ดังนี้ 

ต�าแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ

ประธานกรรมการบริษัท • ร่วมพิจารณาก�าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและ 
 กรรมการผู้อ�านวยการ
• สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุม 
 ผู้ถือหุ้น รวมท้ังเป็นผู้น�าและควบคุมการประชุมให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
• สนับสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการประชุม จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการ 
 หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องจะน�าเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและ 
 แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นการอภิปราย และสรุปมติท่ีประชุม
• ช่วยเหลือ แนะน�า ให้ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
• พิจารณาเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
• สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขต อ�านาจหน้าท่ี และความ 
 รับผิดชอบของคณะกรรมการ ท้ังตามกฎหมาย กฎบัตร และตามหลักการก�ากับดูแล 
 กิจการท่ีดีของบริษัท
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ต�าแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ

กรรมการผู้อำานวยการ • ท�าหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารของบริษัท โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท 
 และคณะกรรมการบริหารในการด�าเนินกิจการ และดูแล บริหาร จัดการธุรกิจของบริษัท
• ดูแล บริหาร และปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทาง  
 การด�าเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ  
 และแผนงบประมาณประจ�าปีท่ีได้รับอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และขอบเขตอ�านาจซึ่งคณะกรรมการ 
 บริษัทก�าหนด
• ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัทให้ด�าเนินการ 
 ตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของ 
 บริษัท รวมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
• ปฏิบัติหน้าท่ี ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังมีอ�านาจด�าเนินการ 
 ใดๆ ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว

  ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับ หน้าท่ีความ 
รับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผูอ้�านวยการเพ่ิมเตมิ 
ได้ในหมวด โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของ
ประธานกรรมการบริษัท” และ “ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการผู้อ�านวยการ” 

 4. นโยบายความเป ็นอิสระจากฝ ่ายจัดการของ 

คณะกรรมการ

  คณะกรรมการบรษิทัทกุคนมอีสิระในการแสดงความเห็น
ต่อการด�าเนนิงานของฝ่ายบรหิาร โดยมกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการผู้อ�านวยการ 
อย่างชดัเจน และมกีารมอบอ�านาจจดัการกิจการให้แก่ฝ่ายบรหิาร 
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร 
โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าท่ีในการก�าหนดนโยบาย วิสยัทัศน์  
ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 
ทศิทาง พร้อมแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพ่ือให้ฝ่ายบรหิารน�าไปปฏบิติั  
และท�าหน้าที่ก�ากับดูแลฝ่ายบริหาร (Monitoring) โดยก�าหนด
วิธีการตรวจสอบ เพ่ือเป็นการถ่วงดุลการท�างานของฝ่ายบริหาร 
และก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ เพ่ือให้การด�าเนินการของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น (โปรดดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมในหมวด “โครงสร้างการจัดการ”)

 5. นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

  เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัท
สามารถติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษัทได้อย่างต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

  5.1  ตามกฎบัตรบริษัทก�าหนดให ้มีการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี (ไตรมาสละครั้ง) และ
สามารถจัดการประชุมครั้งพิเศษเพ่ิมเติมได้ตามความจ�าเป็น  
และเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ัน 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีนโยบายก�าหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้งต ่อปี ส�าหรับติดตาม 
การด�าเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2563  
ที่ผ ่านมาบริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมจ�านวน  
7 ครั้ง โดยเป็นการประชุมปกติ 5 ครั้ง และการประชุมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 2 ครั้ง ในช่วงสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  5.2  บริษัทจะก�าหนดวัน เวลา สถานท่ี และวาระการ
ประชมุคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชดุย่อย คณะกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีไว้ล่วง
หน้า 1 ปี โดยจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยทุกคนรับทราบก�าหนดการล่วงหน้าก่อนการประชุม 
ในปีถัดไป เพ่ือให้กรรมการทุกคนสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วม
ประชุมได้ครบถ้วนและพร้อมเพรียงกัน 

รายงานประจ�าปี 2563128



  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบให้ก�าหนดวัน เวลา สถานท่ี  
และวาระการประชุมคณะกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ไว้เป็นการล่วงหน้า
อย่างชัดเจน โดยก�าหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�านวน 8 ครั้ง ซึ่งก�าหนดในวันอังคาร หรือวันพฤหัสบดีเป็นหลัก การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี จ�านวน 1 คร้ัง ภายในเดือนเมษายนซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย และการประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
จ�านวน 1 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคมเป็นหลัก พร้อมก�าหนดช่วงเวลาท่ีบริษัทขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ก่อนการเผยแพร่งบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564  
และช่วงเวลาขอความร่วมมืองดเว้นการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ครั้งที่ วันที่ ช่วงเวลางดเว้นการซ้ือขายหลักทรัพย์

1/2564 26 มกราคม 2564 -

2/2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 17 มกราคม 2564 - 17 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 23 เมษายน 2564 -

3/2564 23 เมษายน 2564 -

4/2564 13 พฤษภาคม 2564 13 เมษายน 2564 - 14 พฤษภาคม 2564

5/2564 13 กรกฎาคม 2564 -

6/2564 10 สิงหาคม 2564 11 กรกฎาคม 2564 - 11 สิงหาคม 2564

7/2564 11 พฤศจิกายน 2564 12 ตุลาคม 2564 - 12 พฤศจิกายน 2564

8/2564 14 ธันวาคม 2564 -

หมายเหตุ: ก�าหนดการประชุมดังล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ข้ึนอยู่กับความจ�าเป็นและเหมาะสม

ก�าหนดการประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

ครั้งที่ วันที่

1/2564 13 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ: 1. จะจัดประชุมภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2564 

  2. ก�าหนดการประชุมดังล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ข้ึนอยู่กับความจ�าเป็นและเหมาะสม

  ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยได้เห็นชอบให้ก�าหนดการประชุมประจ�าปี 2564 ไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกัน โดยคณะกรรมการ
บริหารจัดการประชุมทุกเดือน รวมจ�านวน 12 ครั้งต่อปี คณะกรรมการตรวจสอบจัดการประชุมปีละ 4 ครั้ง ก่อนการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทโดยมีวาระพิจารณาหลัก คือ พิจารณางบการเงินประจ�าไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนมีนโยบายจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
และการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนมีนโยบายจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและพฤศจิกายน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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ครั้งที่ การประชุม 
คณะกรรมการบริหาร 

การประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ (1)

การประชุม 
คณะกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน 

การประชุม 
คณะกรรมการก�ากับดูแล

กิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างย่ังยืน 

1/2564 19 มกราคม 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564 26 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564

2/2564 11 กุมภาพันธ์ 2564 12 พฤษภาคม 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 11 พฤศจิกายน 2564

3/2564 18 มีนาคม 2564 9 สิงหาคม 2564

4/2564 20 เมษายน 2564 10 พฤศจิกายน 2564

5/2564 20 พฤษภาคม 2564

6/2564 17 มิถุนายน 2564

7/2564 8 กรกฎาคม 2564

8/2564 19 สิงหาคม 2564

9/2564 16 กันยายน 2564

10/2564 20 ตุลาคม 2564

11/2564 18 พฤศจิกายน 2564

12/2564 23 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะมีอ�านาจหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรด้วย โดยได้แต่งต้ัง 
   คณะท�างานบริหารความเสี่ยงขึ้นและมีกรรมการบริษัทเป็นกรรมการของคณะท�างาน

  2. ก�าหนดการประชุมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็นและเหมาะสม

  5.3  ในการก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อ�านวยการจะเป็น 
ผูดู้แลให้ความเห็นชอบก�าหนดวาระการประชมุ โดยให้มกีรรมการ
อสิระคนหน่ึงร่วมพิจารณาก�าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือให้เรื่องที่มีความส�าคัญเก่ียวกับบริษัทได้ถูกบรรจุเป็น
วาระการประชุมอย่างครบถ้วน 

  5.4  บริษัทก�าหนดให้เลขานุการบริษัทจัดส่งหนังสือ
เชญิประชมุและเอกสารประกอบวาระการประชมุให้คณะกรรมการ 
ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชมุ เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ 
กรณีมีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน และเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บรษิทั สามารถแจ้งการนัดประชมุโดยวิธีอืน่หรอืก�าหนดวนัประชมุ
ให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

  5.5  บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุม
และจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพ่ือใช้ในการอ้างอิง

และสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้งจะจัดให้มี 
ผู ้บริหารและผู ้ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร ่วมประชุมเพ่ือให้ข ้อมูลและ 
รายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

  5.6  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ต้องมกีรรมการ
บริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการบริษัท
ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

  5.7  ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม ่อยู ่ใน 
ท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธาน หรือหากรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้เช่นกัน ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ
บริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม

  5.8  ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการหนึ่งคน 
มีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน โดยในการลงมติในที่ประชุม 
คณะกรรมการ ต้องมีองค์ประชุมขั้นต�่าไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด

รายงานประจ�าปี 2563130



  5.9  ในกรณีที่กรรมการบริษัทมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน โดยกรรมการที่มีส่วนได้ 
ส่วนเสียดังกล่าวสามารถเข้าร่วมประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องน้ันๆ ได้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้สอบถามรายละเอียดจาก
กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวโดยตรง อย่างไรก็ตาม ให้กรรมการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวออกจากที่ประชุมเมื่อด�าเนินการ 
ออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเป็นเสียงชี้ขาด โดยในการลงมต ิ
ให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกค�าคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

  ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมรวมท้ังสิ้น 7 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมแบบปกติทั่วไป 5 ครั้ง และ 
การประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 2 ครั้ง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคณะกรรมการ
บริษัทส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมอย่างสม�่าเสมอ และมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการท้ังคณะ คิดเป็นร้อยละ 97.14  
ซึ่งได้มีการก�าหนดหัวข้อวาระหลักเพ่ือน�าเสนอต่อที่ประชุมทุกครั้ง ดังน้ี

หัวข้อวาระหลักเพื่อน�าเสนอต่อท่ีประชุม

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

วาระท่ี 4 เร่ืองเพ่ือทราบ

วาระท่ี 5 เร่ืองเพ่ือพิจารณา/อนุมัติ/ให้ความเห็น

วาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: คณะกรรมการชุดย่อยได้ก�าหนดหัวข้อวาระการประชุมหลักเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท

  ในปีที่ผ่านมาไม่มีการพิจารณาวาระ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อน และวาระเรื่องอื่นๆ ซึ่งเป็นสาระส�าคัญ ท้ังนี้  
ในกรณีของเรื่องเพ่ือทราบ และเร่ืองเพ่ือพิจารณา/อนุมัติ/ให้ความเห็นต่อที่ประชุม มีสาระส�าคัญโดยสรุป ดังน้ี

เร่ืองเพื่อทราบ ทุกไตรมาส ปีละ 1 คร้ัง ตามรอบ หรือ 
ตามสถานการณ์

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย

 - คณะกรรมการบริหาร

 - คณะกรรมการตรวจสอบ, รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน  
  และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง

 - คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 - คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน

√

2. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร √

3. รายงานหลักเกณฑ์การเข้าร่วมประเมินผลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืน 
 เพ่ือน�าไปสู่รายชื่อหุ้นย่ังยืน (THSI)

√

4. ผลการเย่ียมส�ารวจการรับรองคุณภาพมาตรฐาน JCI และการรับรองรายโรค 
 การผ่าตัดเปลี่ยนไต

√
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เร่ืองเพื่อทราบ ทุกไตรมาส ปีละ 1 คร้ัง ตามรอบ หรือ 
ตามสถานการณ์

5. สรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจ�าปี √

6. การขยายระยะเวลาให้ผู ้ ถือหุ ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล 
 เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งส่งค�าถามล่วงหน้าส�าหรับการประชุม 
 สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

√

7. รายงานการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพ่ิมวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัต ิ
 เหมาะสมท่ีจะได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ 
 ผู้ถือหุ้นประจ�าปี

√

8. สรุปผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี √

9. รายงานการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและแก้ไขเพ่ิมเติมรายงาน 
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

√

10. ผลคะแนนตามโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” √

  ในปีที่ผ่านมาฝ่ายบริหารจัดการเสนอเรื่อง เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ ต่อท่ีประชุมซึ่งมีสาระส�าคัญ ดังนี้

เร่ืองเพื่อพิจารณา/อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ ทุกไตรมาส ปีละ 1 คร้ัง
ตามรอบ หรือ 

ตามสถานการณ์

1. พิจารณาแผนการด�าเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาคุณภาพ  
 และงบประมาณของบริษัทประจ�าปี

√

2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ 
 อย่างย่ังยืน

√

3. การก�าหนดกฎบัตรของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ 
 อย่างย่ังยืน

√

4. พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ 
 คณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี

√

5. พิจารณาการข้ึนเงินเดือนและโบนัสของกรรมการผู้อ�านวยการ √

6. พิจารณา KPI ของบริษัทประจ�าปี √

7. พิจารณารายงานการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
 คณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 

√

8. พิจารณารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน √

9. พิจารณาและให้ความเห็นรายการระหว่างกันและ/หรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
 ของบริษัท 

√
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เร่ืองเพื่อพิจารณา/อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ ทุกไตรมาส ปีละ 1 คร้ัง
ตามรอบ หรือ 

ตามสถานการณ์

10. พิจารณาอนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ56-1)  
 และรายงานประจ�าปี

√

11. อนุมัติก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีและก�าหนดวาระ 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

√

12. อนุมัติเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีโดยไม่มีก�าหนดและ 
 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
 โรคโควิด-19

√

13. อนุมัติก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีและก�าหนดวาระ 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
 - รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด�าเนินงาน 
  ของบริษัทประจ�าปี
 - อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
 - อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปีเพ่ิมเติม และรับทราบ 
  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 - อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ
 - อนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 
 - อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี
 - อนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการ  
  และการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 - อนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท 

√

14. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ 
 ชุดย่อยของบริษัท

√

15. รายงานผลการด�าเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์, แผนพัฒนาคุณภาพ 
 และงบประมาณของบริษัท 

√

16. รับรองงบการเงินของบริษัท √

17. อนุมัติแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย √

18. พิจารณาทบทวนแผนการด�าเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์  
 แผนพัฒนาคุณภาพ และงบประมาณของบริษัทประจ�าปี

√

19. พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท √

20. พิจารณาทบทวนความเสี่ยงของบริษัท √

21. พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 3 ปีข้างหน้า √

22. พิจารณาก�าหนดวันประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้นประจ�าปีถัดไป √
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 6. นโยบายเกี่ยวกับการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระมีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มี
กรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการ 
ที่อยู่ในความสนใจ และภายหลังการประชุมเลขานุการกรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหารจะรายงานมติและข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
ต่อกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายบริหารจัดการที่เก่ียวข้องซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือทราบและด�าเนินการ 
ตามมติของท่ีประชุม 

  ในปี 2563 บริษัทมีการประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยกรรมการ 
เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 

  • ร่วมอภิปรายและเสนอแนะแนวทางการด�าเนินธุรกิจในยุค New Normal เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน

  • ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

  ประโยชน์ท่ีได้รับ

  สนับสนุนให้การบริหารจัดการภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของผู้มารับบริการ  
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

  การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ประจำาปี 2563 

รายช่ือกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ต�าแหน่ง
จ�านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/ 

จ�านวนคร้ังท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ปี 2561-2563 ปี 2563

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการ 
(กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

3/3 1/1

2. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  
(กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

3/3 1/1

3. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน 
(กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

3/3 1/1

4. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ  
 บุญใบชัยพฤกษ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

3/3 1/1

5. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนา
ธุรกิจอย่างย่ังยืน

3/3 1/1

6. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง  
 ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 3/3 1/1

7. นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน /  
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทน

3/3 1/1

การเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคลและรวมท้ังคณะคิดเป็นร้อยละ 100 100

รายงานประจ�าปี 2563134



 7. การจำากัดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและ

กรรมการผู้อำานวยการ (ผู้บริหารสูงสุด) จะดำารงตำาแหน่ง

  บริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
ให้กรรมการสามารถด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ 
แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแนวทางท่ี
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด แต่อย่างไรก็ตาม 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
ส่งเสริมการสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสูงสุด 
บริษัทจึงก�าหนดนโยบายให้กรรมการ และกรรมการผู้อ�านวยการ
ของบริษัท (ผู้บริหารสูงสุด) ต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ รวมกันเกินกว่า 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น 
และต้องแจ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบทุกครั้ง
ในกรณีท่ีมีความประสงค์จะเข้าด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่นๆ 

  ท้ังน้ี ในปัจจุบันกรรมการ และกรรมการผู้อ�านวยการ
ของบริษัทไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
เกินกว่า 5 แห่ง 

 8. นโยบายการกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ

  บริษัทก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการให้
เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัทก�าหนดไว้ คือ กรรมการจ�านวนหนึ่งในสาม
ของคณะกรรมการจะต้องหมุนเวียนออกจากต�าแหน่งทุกครั้งของ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี โดยภายหลังจากปีแรกและ
ปีที่สองให้กรรมการซึ่งอยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ต�าแหน่งก่อน ในกรณีที่กรรมการท่ีจะพ้นจากต�าแหน่งดังกล่าว
ไม่อาจแบ่งได้ในจ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการท้ังคณะ
ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการ 
ที่พ ้นจากต�าแหน่งอาจกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้ ท้ังน้ี  
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา
สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัให้ความเหน็ชอบก่อนน�าเสนอให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมัติต่อไป

  นอกจากน้ันแล้วคณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายจ�ากดั
จ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องไว้ 
ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยบริษัท 
ได้เปิดเผยข้อมลูวนัทีก่รรมการแต่ละคนเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ของบริษัท และเปิดเผยว่ากรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทไว้แล้ว ซึ่งปัจจุบันไม่มีกรรมการอิสระคนใดของบริษัทด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ในหมวด รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูท่ี้ได้รบัมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี 
และเลขานุการบริษัท) 

 9. นโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับ

สูงสุด

  บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท โดยได้
ก�าหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท รวมท้ังคุณสมบัติ
ของกรรมการ และกระบวนการแต่งตัง้กรรมการใหม่ไว้อย่างชดัเจน 
โปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสม 
ของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามนโยบาย
โครงสร้างคณะกรรมการของบรษิทัให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท และค�านึงถึงความจ�าเป็นในคุณสมบัติ
ทักษะทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการ
ที่บริษัทยังขาดอยู่ ตาม Board Skill Matrix เช่น ด้านการแพทย์ 
ด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการตลาด ด้านการบริหาร
จัดการ หรือด้านอื่นๆ เพ่ือให้มีความหลากหลายในด้านต่างๆ 
รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ท่ีสอดคล้องและส่งเสริมกับ
กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยไม่จ�ากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งในบางกรณีบริษัทได้ใช้ 
ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพ่ือช่วยประกอบการ 
ตดัสนิใจในการสรรหาและก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ในหัวข้อ  
“การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

 10. นโยบายการกำาหนดค่าตอบแทน

  เพ่ือให้กระบวนการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ 
ผู้อ�านวยการ มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของ
บริษัท และองค์ประกอบของค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น
มีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากร 
ที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการ
ก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อ�านวยการ ดังน้ี

  10.1 กระบวนการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ 

  การพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และกรรมการผูอ้�านวยการ  
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณา
และก�าหนดค่าตอบแทน และด�าเนินการ ดังนี้
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  (1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ของคณะกรรมการ  
และคณะกรรมการชดุย่อย เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายใน 
กรอบที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

  (2)  ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการ
ผู้อ�านวยการ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

  10.2 แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่

  (1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย 

  การก�าหนดค ่าตอบแทนของคณะกรรมการและ 
คณะกรรมการชุดย่อย ค�านึงถึงภาระหน้าท่ีของกรรมการ  
ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลัก Fiduciary Duty ความรับผิดชอบ  
ความทุ่มเท คุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ  
รวมทั้งการจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจ�าเป็น
ของบรษิทั โดยก�าหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี

  (1.1) ค่าตอบแทนประจ�า (Retainer Fee) จ่ายให้กับ
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุม 
คณะกรรมการหรอืไม่ก็ตาม พิจารณาก�าหนดระดบัของค่าตอบแทน 
โดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังน้ี 

   • แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม 

   • ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ 

   • ความรู้ ความสามารถและประสบการณ ์
ของกรรมการที่ต้องการสรรหา หรือภาวะความต้องการของ
บริษัทในขณะน้ัน 

  (1.2) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จ่ายให้กับ
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในแต่ละครัง้ โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น แบ่งเป็น 

   • ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 

   • ค ่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะ
กรรมการชุดย่อย 

  (1.3) ค่าตอบแทนตามผลการด�าเนินงาน (Inventive 
Fee) เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดย
พิจารณาจากมูลค่าท่ีสร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลก�าไรของบริษัท 
หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น แต่ท้ังนี้จะไม่ท�าให้การด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทมุ่งเน้นที่ผลประกอบการระยะสั้น 

  (1.4)  ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น (ท้ังรูปแบบ 
ท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาเป็นจ�านวน
แน่นอนในอัตราคงที่หรืออาจวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และ
จะก�าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

  (2) ค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�านวยการ

  การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�านวยการ 
เป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการอนุมัติ ซึ่งผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ประเภทและระดับของ 
ค่าตอบแทนท้ังท่ีเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจ 
ระยะยาว ต้องสอดคล้องกับผลงานของบริษัท และผลการ
ประเมนิการปฏบิตังิาน ซึง่องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ 
ผู้อ�านวยการ ดังน้ี

  (2.1)  ค ่าตอบแทนประจ�า ได ้แก ่  เงินเดือน และ 
ค ่าตอบแทนประจ�าอื่นๆ ซึ่ งการพิจารณาก�าหนดระดับ 
ค่าตอบแทนค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังน้ี 

   • ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 

   • แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่มีขนาดธุรกิจ
ใกล้เคียงกัน 

   • ผลการประเมนิการปฏิบตังิาน (กรณีพิจารณา
เพ่ิมค่าตอบแทน) 

  (2.2)  สวัสดิการรักษาพยาบาล เป็นไปตามสวัสดิการ
ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ และคู่มือพนักงาน 

  (2.3)  ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ โบนัส 
ค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ  พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติ
งาน ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายท่ีคณะกรรมการก�าหนด 

 11. นโยบายการประ เมินผลการปฏิบัติ งานของ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ 

ผู้อำานวยการ

  เพ่ือให้กระบวนการด�าเนินงานด้านการก�ากับ ควบคุม 
และบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
เพ่ือเป็นการติดตามผลและประเมินผลตามวัตถุประสงค์หรือ 
เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ บรษิทัจงึได้ก�าหนดนโยบายให้คณะกรรมการ  
คณะกรรมการชดุย่อย และกรรมการผูอ้�านวยการ มกีารประเมนิผล 
การปฏิบตังิานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือเป็นข้อมลูให้คณะกรรมการ  
คณะกรรมการชดุย่อย และกรรมการผูอ้�านวยการได้มกีารพิจารณา 
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ทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพ่ิมประสิทธิผลการท�างานของคณะกรรมการ 
และกรรมการผู้อ�านวยการ โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ดังน้ี

  11.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

   จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�า ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง  
โดยจัดท�าแบบประเมินผลโดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 

   (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

   (2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล

   (3) แบบประเมินของคณะกรรมการแบบรายบุคคล (ประเมินท่านอื่น)

   กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

   (1) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน พิจารณาก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนนในการประเมินผล 
ในแต่ละหัวข้อหลักตามแบบประเมินผล

   (2) ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะน�าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพ่ือให้คณะกรรมการทุกคน
ประเมินผลงานประจ�าปีทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

   (3) คณะกรรมการน�าส่งแบบประเมินกลับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพ่ือรวบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงาน
ให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกของปี

    หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน

คะแนนท่ีได้รับ (%) เกณฑ์ท่ีได้

85 - 100 ระดับดีมาก

75 - 84 ระดับดี

65 - 74 ค่อนข้างดี

50 - 64 พอใช้

ต�่ากว่า 50 ควรปรับปรุงและพิจารณาโดยเร่งด่วน

   • โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ได้ดังน้ี

ผลประเมิน
คะแนน (%)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 96.54 97.23 96.58

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล (ประเมินท่านอื่น) 99.25 98.64 98.95

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายคณะ 97.96 98.79 97.42

137บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



 

   • โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ดังนี้

ผลประเมิน
คะแนน (%)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร (รายบุคคล) 93.50 98.25 92.59

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร (รายคณะ) 96.26 97.39 95.00

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายบุคคล) 94.44 96.05 100

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายคณะ) 93.67 99.63 100

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
(รายบุคคล)

91.66 95.61 95.37

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
(รายคณะ)

97.09 95.17 93.98

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและ 
การพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน (รายบุคคล)

- - 98.15

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและ 
การพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน (รายคณะ)

- - 89.88

หมายเหตุ: คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนขึ้นจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2563 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  
   ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

  11.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำานวยการ 

    จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อ�านวยการ ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาภายในเดือนแรกของปี โดยในการประเมินผลกรรมการผู้อ�านวยการ ประเมิน
ในหัวข้อหลักโดยสรุป ดังน้ี 

   • มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้น�า เพ่ือเป็นองค์กรแห่งความย่ังยืน

   • ก�าหนดกลยุทธ์องค์กร และจัดท�ายุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม

   • ด�าเนินการให้บรรลุตามพันธกิจ และแผนกลยุทธ์ 

   • ดูแล ติดตาม ควบคุมผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

   • วางแผน และบริหารกิจกรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

   • สร้างความสัมพันธ์ สร้างค่านิยม และภาพลักษณ์ท่ีดีกับองค์กรภายนอก 

   • ส่งเสริมให้ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

   • บริหาร และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี รวมถึงการสนับสนุนและดูแลเอาใจใส่บุคลากร

   • พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ อย่างสม�่าเสมอ

รายงานประจ�าปี 2563138



   กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

   (1) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน พิจารณาก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนนในการประเมินผล 
ในแต่ละหัวข้อหลัก ตามแบบประเมินผล และร่วมกันประเมินผลงานของกรรมการผู้อ�านวยการ 

   (2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

   หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คะแนนท่ีได้รับ (%) เกณฑ์ท่ีได้

85 - 100 ระดับดีมาก

75 - 84 ระดับดี

65 - 74 ค่อนข้างดี

50 - 64 พอใช้

ต�่ากว่า 50 ควรปรับปรุงและพิจารณาโดยเร่งด่วน

   โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อ�านวยการ ในปี 2563 ท่ีผ่านมา สรุปได้ดังน้ี

ผลประเมิน
คะแนน (%)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อ�านวยการ 91 96 94

 12. นโยบายการพัฒนากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท โดยมีส่วนร่วม
พิจารณารูปแบบและแผนการพัฒนากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะ
ความรู้ท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี โดยอาจเป็นการฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้จากหลักสูตรท่ีจัดข้ึนเป็นการภายในบริษัท หรือเป็นหลักสูตรของหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันภายนอกก็ได้

  ในปี 2563 ท่ีผ่านมา กรรมการ ผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก และเลขานุการบริษัท ได้เข้าอบรมสัมมนาในหลักสูตรท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  การเข้าอบรม/สัมมนาของกรรมการ

รายช่ือ ต�าแหน่ง ช่ือหลักสูตรอบรม/สัมมนา 
ภายในด้านความย่ังยืน 

ช่ือหลักสูตรอบรม/สัมมนา
ภายนอก

1) นายแพทย์เสถียร  
 ภู่ประเสริฐ

รองประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการผู้อ�านวยการ 

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความ
ย่ังยืน โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

-

2) นายแพทย์ประเสริฐ  
 ไตรรัตน์วรกุล

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความ
ย่ังยืน โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

-
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รายช่ือ ต�าแหน่ง ช่ือหลักสูตรอบรม/สัมมนา 
ภายในด้านความย่ังยืน 

ช่ือหลักสูตรอบรม/สัมมนา
ภายนอก

3) นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการและ 
การพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความ
ย่ังยืน โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

-

4) นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน / 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความ
ย่ังยืน โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

Corporate Governance for 
Executives (CGE)  
รุ่นที่ 16/2563 โดยสถาบัน 
ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

  การเข้าอบรมของผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก และเลขานุการบริษัท

รายช่ือ ต�าแหน่ง ช่ือหลักสูตรอบรม/สัมมนา 
ภายในด้านความย่ังยืน

หลักสูตรอบรม/สัมมนา  
ภายนอก

1) นายเจริญ นัดพบสุข รองกรรมการผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบริหาร

การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพ่ือความย่ังยืน โดย
ตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย

• พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง  
 รุ่นที่ 9 โดยส�านักงานคณะกรรมการ  
 การเลือกตั้ง

• สื่อสุขภาพ (Health Ambassador)  
 รุ่นที่ 2 โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2) นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร รองกรรมการผู้อ�านวยการ  
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดใน 
สายงานบัญชีและการเงิน)

• การขับเคลื่อนธุรกิจ 
 เพ่ือความย่ังยืน  
 โดยตลาดหลักทรัพย ์
 แห่งประเทศไทย

• การประเมินความ 
 ย่ังยืน : กิจกรรม  
 THSI One on  
 One Coaching  
 โดยตลาดหลักทรัพย ์
 แห่งประเทศไทย

• CFO’s Orientation Course  
 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• TLCA CFO Professional  
 Development ปี 2563  
 โดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

• โครงการอบรมเพ่ือทดสอบนักบัญช ี
 บริหารระดับสูง (หลักสูตรเต็ม)  
 โดยสภาวิชาชีพบัญชี

• ทบทวนการบัญชีตามความรับผิดชอบ  
 (Refreshment Responsibility  
 Accounting) โดยสภาวิชาชีพบัญชี

• ภาพรวมมาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงิน โดยสภาวิชาชีพบัญชี

รายงานประจ�าปี 2563140



รายช่ือ ต�าแหน่ง ช่ือหลักสูตรอบรม/สัมมนา 
ภายในด้านความย่ังยืน

หลักสูตรอบรม/สัมมนา  
ภายนอก

3) นางสาวมาริสรา  
 ธนะศักดิ์ศิริ

เลขานุการบริษัท • การขับเคลื่อนธุรกิจ 
 เพ่ือความย่ังยืน  
 โดยตลาดหลักทรัพย ์
 แห่งประเทศไทย

• การประเมินความ 
 ย่ังยืน : กิจกรรม  
 THSI One on  
 One Coaching  
 โดยตลาดหลักทรัพย ์
 แห่งประเทศไทย

• Anti-Corruption : The Practical Guide  
 (ACPG) รุ่นที่ 53/2563 โดยสถาบัน 
 ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

• CGR Workshop 2020 “Enhancing  
 Good Corporate Governance Based”

• หลักสูตรพ้ืนฐานด้านความย่ังยืน 
 ของธุรกิจ (Preliminary to Corporate  
 Sustainability) โดยตลาดหลักทรัพย ์
 แห่งประเทศไทย

  บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการอบรมและสัมมนาท้ังหมด 
ของกรรมการ ผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก และเลขานุการบริษัท 
ไว้ในหมวด ข้อมูลประวัติกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี 
และเลขานุการบริษัท

 13. นโยบายการจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหาร

ระดับสูง และผู้บริหารสูงสุด

  คณะกรรมการบริษัทได้มีการวางแผนการสืบทอด
ต�าแหน่ง (Succession Plan) และความต่อเน่ืองในการบริหาร
งานที่เหมาะสม ส�าหรับผู้บริหารตั้งแต่ ระดับผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
รองกรรมการผู้อ�านวยการ จนถึงระดับกรรมการผู้อ�านวยการ  
ซึ่งมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน โปร่งใส โดยพิจารณาจาก 
ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ จริยธรรมและความเป็นผู้น�า  
เพ่ือเตรยีมความพร้อมของบคุลากรให้สามารถรองรบัและสอดคล้อง 
กับการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพและ
ศักยภาพของผู ้บริหาร ส่งเสริมเพ่ือพัฒนาความรู ้และทักษะ
ให้เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการหาผู้บริหารมาสืบทอดต�าแหน่ง 
ที่ส�าคัญ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ 
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com ท้ังน้ี เพ่ือให ้
มั่นใจได้ว่าการด�าเนินงานของบริษัทจะสามารถด�าเนินต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิอย่างสูงสุด 

  บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบ
ในต�าแหน่งงานบริหารท่ีส�าคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และโปร่งใส เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู ้บริหารท่ีมีความเป็น
มืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีแผนสืบทอด
ต�าแหน่ง เพ่ือเป็นการเตรยีมสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผูอ้�านวยการ  
และผูบ้รหิารระดบัสงู ในกรณีท่ีกรรมการผูอ้�านวยการหรอืผูบ้รหิาร 
ระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด�าเนินไปได้อย่าง 
ต่อเน่ือง โดยให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
(“คณะกรรมการสรรหา”) ดูแลการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง 
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบเป็นระยะๆ ด้วย
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีต�าแหน่ง กรรมการผู้อ�านวยการ หรือ 
ผู้บริหารระดับสูงว่างลง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท
มีการด�าเนินการเบื้องต้น ดังน้ี

  (1) กรรมการผู้อ�านวยการ

  เมื่อต�าแหน่งกรรมการผู้อ�านวยการว่างลงหรือผู้อยู่ใน
ต�าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในต�าแหน่งได้ บริษัทจะมอบ
หมายให้ผู ้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองกรรมการ 
ผู้อ�านวยการเป็นผู้รักษาการในต�าแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทก�าหนด 
(โปรดดูรายละเอียดเก่ียวกับ หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้ง 
เพ่ิมเติมได้ในหมวด “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูง”) 
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  (2) ผู้บริหารระดับสูง 

  เมื่อต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อ�านวยการข้ึนไปจนถึงระดับรองกรรมการผู้อ�านวยการว่างลง หรือผู้อยู่ใน
ต�าแหน่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งได้ บริษัทจะน�าเสนอผู้สืบทอดต�าแหน่งที่คัดเลือกไว้โดยรองกรรมการผู้อ�านวยการ 
ที่ดูแลฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ในกรณีที่ต�าแหน่งที่ว่างลง คือ รองกรรมการผู้อ�านวยการท่ีดูแลฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  
ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้อ�านวยการ) และน�าเสนอต่อกรรมการผู้อ�านวยการเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

  ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเรือ่ง การจดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่ง กรรมการผูอ้�านวยการ  
(ผู้บริหารสูงสุด) และผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อ�านวยการขึ้นไป จนถึงระดับรองกรรมการผู้อ�านวยการ) รวมถึงรูปแบบ 
และการจัดท�าแผนการพัฒนา เพ่ือให้ส่งเสริมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ แรงจูงใจท่ีเหมาะสม และมีข้อเสนอแนะพร้อมมอบหมาย
ให้ฝ่ายบริหารจัดการรับผิดชอบด�าเนินการต่อ โดยได้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบแล้ว ตามรายละเอียด
สรุปดังนี้

เร่ืองพิจารณา ข้อเสนอแนะ

• การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง 
 ของกรรมการผู้อ�านวยการ  
 และผู้บริหารระดับสูง

เห็นชอบกับการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งฯ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้
• แก้ไขเรื่องอายุผู้สืบทอดต�าแหน่งเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น 
• กรณีผู้สืบทอดต�าแหน่ง กรรมการผู้อ�านวยการ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 
 ตามหลักเกณฑ์ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
 ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
 บริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี)
• มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลก�าหนดกรอบระยะเวลาด�าเนินการ 
 ให้แล้วเสร็จอย่างชัดเจน เพ่ือเตรียมพร้อมกรณีเกษียณอายุ ลาออก  
 หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทด�าเนินไป 
 อย่างต่อเน่ือง

• พิจารณารูปแบบและจัดท�า 
 แผนการพัฒนากรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการชุดย่อย และ 
 กรรมการผู้อ�านวยการ

อนุมัติรูปแบบและการจัดท�าแผนการพัฒนาฯ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ดังนี้
• จากโครงการ Leadership Development Program ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 น�าเสนอนั้นบริษัทควรว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ฝึกอบรม  
 เพ่ือความเป็นอิสระ
• ภายหลังจบกระบวนการพัฒนา ควรก�าหนด Competency Evaluate  
 Development และการคัดเลือกควรเป็นไปตามคุณสมบัติที่ระบุไว้

  การด�าเนินการแต่งตั้งผู้สืบทอดต�าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 

  ในปี 2563 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จ�านวน 1 คน ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายการบริการทางการแพทย์  
มีก�าหนดครบเกษียณอายุงานในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะสามารถเข้ามาท�าหน้าที่
ในต�าแหน่งงานดังกล่าวไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี ก่อนการเกษียณอายุ โดยพิจารณา สรรหาจากบุคลากรภายในซึ่งม ี
คุณสมบัติเหมาะสม ผ่านการสัมภาษณ์ และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารสูงสุดตามล�าดับ 

  ทั้งนี้ ภายหลังจากผ่านกระบวนการสรรหาและได้รับการคัดเลือกแล้ว บุคคลดังกล่าวได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเข้ารับต�าแหน่ง และได้ผ่านการประเมินผลด้านประสิทธิภาพ ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ด�าเนินการอย่าง
เหมาะสม มีความโปร่งใส เพ่ือความมั่นใจได้ว่า บริษัทจะได้ผู้บริหารท่ีมีความเป็นมืออาชีพเข้ามาท�าหน้าท่ีร่วมสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ของบริษัทให้เจริญเติบโตต่อไป

รายงานประจ�าปี 2563142



 14. การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน 

  บริษัทมีนโยบายจัดปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าเสนอข้อมูลซึ่ง
เก่ียวข้องกับบริษัทและการประกอบธุรกิจ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ เป้าหมายการเติบโตในอนาคต 
โครงสร้างองค์กร อ�านาจหน้าที่ และหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อก�าหนดของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล 
หลักบรรษัทภิบาลท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนระเบียบ 
ข้อบงัคบัการท�างาน และสวัสดกิารของบรษิทั เพ่ือเตรยีมความพร้อม 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้น�าเสนอรายละเอียดข้างต้น เพ่ือช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

  นอกจากน้ันแล้วยังจัดให้มีการทดสอบความรู้ ความ
เข้าใจ และต้องผ่านการท�าแบบทดสอบเรื่อง การปฏิบัติตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งหลักสูตร 
ดงักล่าวน้ีถือเป็นหลกัสตูรภาคบงัคบัทีต้่องทบทวนเป็นประจ�าทกุปี

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู

 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูง

  (1) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
จะท�าหน้าท่ีในการพิจารณาและสรรหากรรมการ กรรมการชดุย่อย  
และกรรมการผูอ้�านวยการของบรษิทั ซึง่ต้องมคุีณสมบตัคิรบถ้วน 
ตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการท่ีบริษัท
ก�าหนดไว้ (โปรดดูรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการ 
กรรมการอิสระ และกรรมการผู้อ�านวยการ เพ่ิมเติมได้ในหมวด 
“โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “คุณสมบัติของคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการผู้อ�านวยการ”) ประกอบกับ 
มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์การท�างานท่ีสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ มีความพร้อมในการอุทิศเวลา
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รวมถึงมีทักษะจ�าเป็นท่ียังขาดอยู่ใน 
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทตาม Board Skill Matrix  
เพ่ือด�าเนินการตามกระบวนการการแต่งตั้งกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงต่อไป

  (2) ในกรณีท่ีผู ้ ถือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ 
เหมาะสมเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการ 
ผู้อ�านวยการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาก็จะน�าข้อมูลของ
บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมาพิจารณาด้านคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทก�าหนดเพ่ือด�าเนินการตามกระบวนการ
การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อไป

 • กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้อำานวยการ)

  (1) ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการ
ผู ้อ�านวยการของบริษัท ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) เพ่ือก่อให้เกิดความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ

  (2) จัดท�า Board Skill Matrix เพ่ือก�าหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการท่ีต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจ�าเป็น
ที่ยังขาดอยู ่ในคณะกรรมการและประสบการณ์การท�างาน 
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

  (3) ในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทนเห็นว่า บริษัทยังขาดกรรมการหรือผู้บริหาร ที่มีความรู้ 
ความสามารถ หรือประสบการณ์เฉพาะด้านใดด้านหน่ึงเพ่ิมเติม
อีก คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนก็จะพิจารณา
สรรหาบุคคลเพ่ือด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยพัฒนา
ศักยภาพการท�างานในด้านต่างๆ ของบริษัทอย่างครบถ้วน

  (4) เมื่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้ว จะน�าเสนอชื่อ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัพิจารณาและ/หรอืเสนอให้ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 
แล้วแต่กรณี

  (5) ในกรณีท่ีเป็นการแต่งต้ังกรรมการแทนต�าแหน่ง
กรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเลือกบุคคล 
ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดเพ่ือน�าเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่ง
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ท้ังน้ี บุคคลซึ่งเข้ารับต�าแหน่ง
เป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในต�าแหน่งเพียงเท่าวาระ 
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง
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การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล
ภายในและการรักษาความลับของบริษัท การรักษาข้อมูลและ
เอกสารที่เป็นความลับของลูกค้า การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยไม่น�าข้อมูลและเอกสารท่ีเป็น
ความลับของบริษัท รวมทั้งข้อมูลภายในของบริษัทท่ียังไม่เปิด
เผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช้หรือแสวงหาประโยชน์ 
เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองและผู้อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมท้ังต้องไม่ท�า 
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลและเอกสารท่ีเป็น
ความลับของบริษัท รวมทั้งข้อมูลภายในของบริษัท เว้นแต่เป็น
ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายก�าหนด 

 นโยบายการซ้ือขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

 (1) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทท่ีออก
หลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
ตนเอง และคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา บุตรท่ียังไม่
บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรส หรือผู้ท่ีอยู่กินด้วยกัน 
ฉันสามีภริยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ ้นรวมกัน 
เกินร้อยละ 30 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคล 
ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 (2) บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการใช้ข้อมูล
ภายใน โดยด�าเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมต่อ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพ่ือเป็นการป้องกันการ 
กระท�าผดิกฎหมายของบคุลากรทุกระดบัของบรษิทั และครอบครวั
ทุกคนท่ีได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในท่ียังไม่เปิด
เผยต่อสาธารณชน บริษัทจึงห้ามบุคคลดังกล่าวท�าการซื้อขาย
หุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอ
ขายหุ้นบริษัท ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะท่ี 
ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบริษัท
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยถือว่าการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ในลักษณะดังกล่าวเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพ่ือเก็งก�าไรหรือ
สร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ท้ังน้ี กรรมการ
บริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท 
รวมถึงที่ปรึกษาที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญและ
อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
จะต้องงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน  
ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากท่ีข้อมูลดังกล่าวของ
บริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว 

  • การช่วยสนับสนุนจากเลขานุการบริษัท

  ในการปฏิบัติงานภายในของบริษัท เลขานุการบริษัท
จะแจ้งช่วงเวลาที่บริษัทขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัทให้ทราบล่วงหน้า 1 ปี พร้อมกับวันท่ีท่ีจะจัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  
นอกจากน้ันแล้วก่อนการประชุมในแต่ละไตรมาสเลขานุการ
บริษัทก็จะแจ้งเตือนช่วงเวลาท่ีบริษัทขอความร่วมมืองดเว้น
การซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้งทาง E-mail ของ
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบริษัท รวมถึงท่ีปรึกษา ท่ีรับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระ
ส�าคัญและอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
ของบริษัท โดยจะแจ้งล่วงหน้าประมาณ 5 วัน เพ่ือป้องกันมิให้
เกิดปัญหาดังกล่าว

 (3) บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ท�างาน
เพ่ือป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับและได้ด�าเนินการจ�ากัด
การเข้าถึงข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู ้เฉพาะ
แก่ผู้เก่ียวข้องและที่จ�าเป็นเท่าน้ันจึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของ
ข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน 
จะต้องก�าชับผู ้ ท่ี เ ก่ียวข ้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษา 
ความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ท้ังน้ี ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายใน 
จะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการท�างานของบริษัท 
และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทจะพิจารณาลงโทษ 
ตามควรแก่กรณี ต้ังแต่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือน 
เป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพ
การเป็นพนักงาน

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 บรษิทัได้ว่าจ้าง บรษิทั ส�านักงาน อวีาย จ�ากัด เป็นผูส้อบบญัช ี
ของบรษิทั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส�านักงาน 
ก.ล.ต. ในการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และรบัรองงบการเงนิ 
ของบริษัท รวมทั้งมีความอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มี
ผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูง หรือ ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล 
ดังกล่าวแต่อย่างใด 
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การทบทวนการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

 บริษัทได้จัดให้มีนโยบายเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมองค์กร กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
ชุดย่อยทุกคณะ เพ่ือการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง เพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใส  
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของคณะกรรมการ โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน ผู้มารับบริการ คู่ค้า พนักงาน ฯลฯ เป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับการเป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีย่ังยืน 

 ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการได ้
ตระหนักถึงความส�าคัญของกลไก และมาตรการที่จะก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของบริษัทเจริญเติบโต ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน จึงมีนโยบายให้บริษัทด�าเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับหลัก 
ธรรมาภิบาล และยังก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมองค์กร กฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ  
เป็นประจ�าสม�่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
เพราะบริษัทเห็นว่าการด�าเนินธุรกิจจะต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ข้อก�าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรม
องค์กร เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนกับบริษัท สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างทั่วถึง และจะน�าไปสู่ความย่ังยืนอย่างต่อเน่ืองสืบไป 
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ข้อ 2 เรื่อง การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี) 

 ท้ังนี้ ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยไม่มีค่าบริการอื่น ดังน้ี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563 
(หน่วย/บาท)

ปี 2562 
(หน่วย/บาท)

ปี 2561 
(หน่วย/บาท)

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 1,900,000 1,900,000 1,800,000

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

145บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

 บริษัทตระหนักว่าการบริหารงานภายในองค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืนนั้น
จะต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและวิถีชีวิตแบบใหม่  
ดงันัน้ จงึปรบัแผนยุทธศาสตร์ของบรษิทัใหม่ โดยยังยึดมัน่ในหลกับรรษทัภิบาล  
ดแูลพนักงานให้ด�าเนินงานอย่างโปร่งใส ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ทุกรปูแบบ  
เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 
สิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ และวิเคราะห์ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่เป็น
ศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพท่ีทันสมัย และได้รับความไว้วางใจมากที่สุด

 คณะกรรมการบรษิทัได้มนีโยบายส่งเสรมิการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัภายใต้ 
กรอบการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
และการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืนของบรษิทัขึน้เป็นครัง้แรก เมือ่วันท่ี 21 มกราคม  
2563 ทีผ่่านมา (โปรดดรูายละเอยีดในหวัข้อ “คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการ 
และการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน”) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ี
ของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับการก�าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนงาน 
รวมท้ังการบริหารจัดการงานในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติ
ด้านความย่ังยืนขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการร่วมสร้างการเติบโต 
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อย่างย่ังยืนให้แก่กิจการในระยะยาว และต่อมาเมือ่วันที ่10 กนัยายน  
2563 ก็ได้แต่งตัง้คณะท�างานด้านความย่ังยืน เพ่ือบรหิารงานและ
สนบัสนุนด้านความย่ังยืนของบรษิทั ตามนโยบายและเป้าหมายที่
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน 
มอบหมายตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ค�าแนะน�า และ 
เสนอแนะแนวปฏิบัติในด ้านความย่ังยืน และติดตามผล 
การปฏิบัติงานและรายงานต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน

 บรษิทัใส่ใจและให้ความส�าคญัต่อความปลอดภยั และคณุภาพ
ชีวิตของผู ้คนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัท  
และส่งเสรมิให้พนกังานของบรษิทัมจีติส�านกึและความรบัผดิชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี 
บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นการสร้าง
และรกัษาไว้ซึง่สิง่แวดล้อมและสงัคม ตลอดจนเอาใจใส่ดแูลชมุชน 
บริเวณใกล้เคียงท่ีบริษัทด�าเนินกิจการอยู่ และส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

 ทั้งน้ี บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคม  
สิ่งแวดล้อม ดังนี้

หมวดท่ี 1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดย 
   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
   มีจรรยาบรรณ ตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต ้
   กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักจริยธรรมต่างๆ  
   รวมทัง้ปฏิเสธพฤตกิรรมท่ีมลีกัษณะเป็นการขดัขวาง 
   การแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

หมวดท่ี 2 การเคารพสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมการเคารพ 
   ในหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต ่อผู ้อื่น 
   ด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่ค�านึงถึง 
   ความแตกต่างเร่ือง เชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา  
   ศาสนา สถานภาพทางจติใจ ความพิการหรอืทุพพลภาพ  
   สถานภาพทางสงัคม แนวคดิทางการเมอืง ตลอดจน 
   สถานภาพเก่ียวกับการสมรส เป็นต้น

หมวดท่ี 3 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน  
   รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หมวดท่ี 4 ความรบัผดิชอบต่อผูร้บับรกิาร โดยส่งเสรมิการพัฒนา 
   การให้บริการของบริษัทอยู่เสมอ เพ่ือให้ผู้รับบริการ 
   มีสุขภาพท่ีดี และได้รับความพึงพอใจและสามารถ 
   ตอบสนองความต้องการย่ิงขึ้น

หมวดท่ี 5 การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม โดยส่งเสรมิการดแูลรกัษา 
   สิง่แวดล้อม รวมท้ังการปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั  
   และมาตรฐานเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง 
   เคร่งครัด

หมวดท่ี 6 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยส่งเสริมและ 
   สนับสนุนการท�ากิจกรรมท่ีเป็นการช่วยเหลือดูแล  
   และร่วมรบัผดิชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายในสงัคม 
   และชุมชนอย่างต่อเน่ืองในด้านการสนับสนุนทาง 
   การแพทย์แก่ประชาชน ท้ังน้ี สามารถดูรายละเอียด 
   ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมการร่วมพัฒนาชุมชนหรือ 
   สงัคมได้ ในหัวข้อ ความรบัผดิชอบต่อสงัคมส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 โรงพยาบาลพระรามเก้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริม
และสนับสนุนการท�ากิจกรรมในด้านต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน ์
ต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่มขององค์กร (Stakeholders)  
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนับสนุนกิจกรรมการสร้าง 
ความรู ้ความเข้าใจทางการแพทย์แก่ประชาชนผูส้นใจทีค่รอบคลมุ
ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยในปีทีผ่่านมาบรษิทัด�าเนินการ 
ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังน้ี

 1) กิจกรรมการพัฒนาความรู ้ ให ้แก ่พนักงานใน 

โรงพยาบาล

  ด้วยทางบริษัทตระหนักอย่างย่ิงถึงความส�าคัญของ
พนักงานหรือบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาล โดยถือว่าเป็น 
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส�าคัญ อันมีส่วนในการช่วยผลักดันให้ 
การด�าเนินงานของโรงพยาบาลเกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด 
การฝึกอบรมเป็นกลยุทธ์ท่ีส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพองค์กร  
โดยเน้นการพัฒนาทรพัยากรบคุคลให้เกิดความรูแ้ละประสบการณ์ 
ดังน้ัน กิจกรรมในการฝึกอบรมจึงเป็นหน้าที่ส�าคัญที่ทุกคน  
ทุกฝ่าย ต้องเรียนรู้และมีส่วนร่วม ท้ังน้ีบริษัทได้ก�าหนดประเภท 
การฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากร อาทิ วันปฐมนเิทศพนักงานใหม่  
การปฐมนิเทศในหน่วยงาน การฝึกอบรมเฉพาะกลุม่ การปฐมนิเทศ 
กลุ่มงานพยาบาล การฝึกอบรมภาคบังคับ รวมทั้งการอบรม
และพัฒนาอื่นๆ
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• การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) หลักสูตร  
 “Service Culture” เพ่ือถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับค่านิยม 
 การบริการแก่พนักงาน เพ่ือส่งมอบการบริการท่ีดีท่ีสุด 
 ให้แก่ผู้รับบริการ

• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) หลักสูตร  
 “PR9 Leadership Development Program” เพ่ือ 
 ถ่ายทอดความรู ้ด้านการพัฒนาผู้บริหารให้เกิดภาวะ 
 ผู ้น�า เพ่ือต่อยอดไปสู่การออกแบบการให้บริการที่ม ี
 ประสิทธิภาพแบบ Smart Hospital

  ข้ันตอนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

  1. ประเมินความจ�าเป็นในการฝึกอบรมจากแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท

  2. วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินความสามารถ แผนการด�าเนินงาน การก�าหนด 
   ตัวชี้วัดด้านต่างๆ เช่น งานคุณภาพ กฎหมาย และข้อร้องเรียนต่างๆ

  3. ด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องจดัท�าแผนฝึกอบรมและงบประมาณประจ�าปี

  4. ด�าเนนิการจดัฝึกอบรมตามแผนและงบประมาณ รวมถึงการบนัทกึประวัตกิารฝึกอบรม

  5. การประเมินและวัดผลการฝึกอบรมวิทยากร และความเหมาะสมในด้านต่างๆ  
   หลังจากฝึกอบรม

  6. การติดตามผลการฝึกอบรมว่าสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
   ได้ดีย่ิงข้ึน

  บริษัทให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงาน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมใกล้เคียงภายในกระบวนธุรกิจของบริษัทอย่าง
ต่อเน่ือง โดยการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางการแพทย์ การดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม และการให้ความช่วยเหลือพนักงานในด้านต่างๆ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน 
“นโยบายเก่ียวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หัวข้อ พนักงาน” ตัวอย่างเช่น

• การจดัอบรมหลกัสตูร “แผนรองรบัอคัคภัีย” จากหน่วยงานผูเ้ชีย่วชาญภายนอก ให้แก่ แพทย์  
 พยาบาล บคุลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีผูเ้ก่ียวข้องในโรงพยาบาล เพ่ือเตรยีมพร้อม 
 ให้ทันต่อสถานการณ์
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 2) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการของโรงพยาบาล

  บริษัทให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริมให้ผู ้รับบริการทุกคนมีสุขภาพท่ีดี และได้รับข้อมูลในการดูแลสุขภาพท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม ดังน้ัน จึงจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพท่ีถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างสม�่าเสมอ
ให้แก่ผู้มารับบริการทั้งท่ีโรงพยาบาลและประชาชนผู้สนใจภายนอก อาทิ

• จัดอบรมเชิ งปฏิบัติการ  (Workshop)  หลักสูตร  
 “การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ในเด็กและผู้ใหญ่”  
 เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ให้รู้ถึงวิธีการท�า CPR  
 อย่างถูกวิธี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

• จัดกิจกรรม “ฝากหัวใจให้เราดูแล” ในวันหัวใจโลก  
 เพ่ือเผยแพร่ความรู้และให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการดูแล 
 สุขภาพหัวใจในยุค New Normal พร้อมท้ังให้ค�าแนะน�า 
 ด้านโภชนาการอาหารแก่ประชาชนท่ัวไป

• จดักจิกรรม “วนัโรคไต” เพือ่เป็นการเผยแพร่ความรู ้และ 
 ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับเรือ่งโรคไต ให้แก่ ผูป่้วย ญาตผิูป่้วย  
 และประชาชนท่ัวไป พร้อมทั้งการตรวจสุขภาพไตฟร ี
 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

• จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “โรคระบบทางเดินหายใจ  
 ท�าอย่างไรให้แข็งแรง” แก่คุณพ่อ คุณแม่ ท่ีมีลูกเล็ก  
 เพ่ือให้รู้จักการรับมือกับไวรัส RSV ที่ระบาดในเด็ก

 3) กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและชุมชน  

  การจัดกิจกรรมสนับสนุนด้านการแพทย์แก่ประชาชน เช่น การออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
ให้แก่ องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ได้แก่ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน), บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกัน
ชีวิต จ�ากัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน), บริษัท เอไอเอ จ�ากัด, กลุ่มบริษัท อิตัลไทย จ�ากัด (มหาชน) พนักงาน บริษัท 
ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ�ากัด และพนักงานภายในอาคารทรูทาวเวอร์ รัชดา เป็นต้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนัก 
ในการดูแลสุขภาพ และหมั่นตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเบื้องต้นอย่างสม�่าเสมอ รวมท้ังการจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต อาทิ
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• กิจกรรมการออกหน่วยอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)  
 ให้กับพนักงาน บริษัท ซินเจนทาครอป โปรเทคชั่น จ�ากัด  
 โดย แพทย์หญิงพรพิชญา บุญดี แพทย์ผู ้เช่ียวชาญ 
 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ • มอบชดุยาสามญัประจ�าบ้านและเวชภัณฑ์ จ�านวน 190 ชดุ  

 เพ่ือพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลและยากต่อการเข้าถึง 
 ระบบสาธารณสุข ณ หมู ่บ ้านกองแปใต้ อ.สบเมย  
 จ.แม่ฮ่องสอน และหมู่บ้านสองน้อย อ.แม่ต้าน จ.ตาก

• กิจกรรมบรรยายให้ความรู ้เรือ่ง วิธีการจดัการความเครยีด  
 ให้กับพนักงาน บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ�ากัด โดย 
 แพทย์หญิงดุจฤดี อภิวงศ์ แพทย์ผู ้ เชี่ยวชาญด้าน 
 จิตเวชศาสตร์

• กิจกรรมออกหน่วยบรกิารตรวจสขุภาพเบือ้งต้น ตรวจวัด 
 ความดัน ตรวจคัดกรองเบาหวาน ให้แก่ เจ้าหน้าที่บริษัท 
 กรุงไทยแอกซ่า และประชาชนท่ัวไปในงาน Thailand  
 Smart Money Bangkok 2020 • กิจกรรมออกหน่วยบรกิารตรวจสขุภาพเบือ้งต้น และดูแล 

 อาการเจ็บปวดเรื้อรัง จากสถาบันรักษาความปวดและ 
 สร้างเสริมความเข้มแข็ง ให้กับนักกอล์ฟท่ีเข้าร่วมการ 
 แข่งขัน Alpine งาน Bridgestone Golf Invitation 2020
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 • บริษัทมีนโยบายในการคัดแยกประเภทขยะเป็น  
  4 ประเภท ได้แก่ ขยะท่ัวไป ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ  
  และขยะรไีซเคลิ โดยขยะทัว่ไปมกีารว่าจ้างหน่วยงาน 
  ของกรงุเทพมหานคร ส่วนขยะตดิเชือ้และขยะอนัตราย 
  มกีารว่าจ้างบรษิทัเอกชนทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน 
  เข้ามาดูแลจัดการตามล�าดับ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด 
  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการจัดการ 
  ระบบของเสียท่ีไม่ได้มาตรฐาน

 4) การดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำางาน

  บริษัทค�านึงถึงสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการท�างาน โดยได้แต่งตั้ง

  4.1 คณะกรรมการ การจัดการอาคาร สถานท่ี และความปลอดภัย (Facility Management and Safety : FMS) เพ่ือประเมิน
สภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงานและผู้มารับบริการ รวมท้ังชุมชนใกล้เคียง โดยมีโปรแกรม 
7 ด้าน ดังน้ี 

   1. ความปลอดภัย (Safety)

   2. สวัสดิภาพ (Security)

   3. วัตถุอันตรายและของเสีย (Hazardous Material and Waste)

   4. ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย (Fire Safety)

   5. เครื่องมือแพทย์ (Medical Equipment)

   6. ระบบสาธารณูปโภค (Utility Systems)

   7. การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (Emergency and Disaster Management)

  4.2 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) เพ่ือพิจารณานโยบายและแผนงาน 
ด้านความปลอดภยัในการท�างาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางปรบัปรงุแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย 
ในการท�างาน ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�างาน ส�ารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการท�างาน 
และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น วางระบบการรายงานสภาพการท�างานท่ีไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าท่ีของพนักงานทุกคน
ทุกระดับต้องปฏิบัติ รวมทั้งประเมินผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท�างานโดยในการด�าเนินการในด้านต่างๆ สามารถ
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในหัวข้อ “การบริหารจัดการผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” อาทิ

 • การว่าจ้างบริษัทจากภายนอกเข้ามาด�าเนินการ 
  ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง ตรวจวัดความเข้มของ 
  แสงสว่าง ระดับเสียง ทุกพ้ืนท่ีภายในโรงพยาบาล 
  อีกด้วย
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญอย ่าง ย่ิงของการจัดให ้มีระบบ 
การควบคุมภายในท่ีดี ให้เป็นไปตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
(Good Corporate Governance) รวมถึงแนวทางและกรอบการควบคุม
ภายในท่ีเป็นสากล เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าบริษัทสามารถด�าเนินงาน 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน ท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นอิสระ เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามให้การ
ควบคุมภายในด้านต่างๆ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนิน
ธุรกิจ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน การป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยง ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน และจัดให้มีรายงานทางการเงิน 
ท่ีมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการรักษาพยาบาล
และการให้บริการทางการแพทย์ ซ่ึงได้รับการรับรองมาตรฐาน 
JCI (USA) โดยองค์กร Joint Commission International (JCI) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน รวมท้ัง
การรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care 
Program Certification: CCPC) รวมถึงมีระบบควบคุมภายใน 
ทีส่ามารถก�ากับให้มกีารปฏิบตัติามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการ
ที่ดี และระบบควบคุมภายในที่ได้ก�าหนดไว้อย่างเหมาะสม โดยมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่นในการ
ท�าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในท่ีก�าหนด 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส  
โดยบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท แอคเค้าน์ต้ิง เรฟโวลูชั่น จ�ากัด ซึ่งเป็น 
องค์กรจากภายนอก (Outsourcing) ให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
รวมทัง้จดัท�าแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี เสนอต่อท่ีประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนงาน ส�าหรับใช้
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนงานและ
นโยบายที่บริษัทก�าหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน ประกอบกับรายงานผลการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส ครอบคลุม
ตามหลักการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
5 ประกอบหลักดังน้ี

 1. การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) 

  บรษิทัก�าหนดโครงสร้างองค์กรในการก�ากับดูแล บรหิาร
จัดการ ตลอดจนอ�านาจในการพิจารณาและอนุมัติ  เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีส่งเสริมและสนับสนุน 
การบรรลวัุตถุประสงค์อย่างมปีระสทิธิผล และมกีารปฏบิตัใิห้เป็น
ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานท่ี
เก่ียวข้อง ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีซึ่งปรากฏอยู่ใน
จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน (Code of Conduct) 
ของบริษัท รวมทั้งมีการสื่อสารทั้งข้อก�าหนดและบทลงโทษให้กับ 
ผู ้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความส�าคัญและคุณค่า
ของความซื่อตรงและจริยธรรม เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่าง 
เข้มแข็ง โดยจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน (Code 
of Conduct) ครอบคลุมหลักปฏิบัติในด้านต่างๆ ท้ังด้านการ

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ในฐานะผู้น�าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน การก�าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความย่ังยืน  
การเสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล การสรรหาและ
พัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร การส่งเสริม
นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย ่างมีความรับผิดชอบ  
การดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
ทีเ่หมาะสม การรกัษาความน่าเชือ่ถือทางการเงนิและการเปิดเผย
ข้อมูล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

  เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลเอกชน 
ชัน้น�าทีม่คีวามสามารถในการให้บรกิารทางการแพทย์ทีค่รอบคลมุ
การรักษาโรค การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และ
การส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งขยายฐานผู้รับบริการจากกลุ่มผู้รับ
บริการทั่วไป กลุ่มผู้รับบริการสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน และ
กลุ่มผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตไปสู่กลุ่มผู้รับบริการที่ให้ความ
ส�าคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & 
Wellness) บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการก�าหนดแผนประจ�าปี
และแผนยุทธศาสตร์  รวมท้ังแผนการด�าเนินงานและงบประมาณ
เพ่ือเป็นกรอบให้การด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนด
ไว้อย่างเหมาะสม  มีการก�าหนดดัชนีวัดผลการด�าเนินงานระดับ
หน่วยงาน โดยวัตถุประสงค์หลักเพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้
บรกิารของบรษิทัฯ  และการประเมนิผลตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
ท้ังด้าน Performance และ Core Competency

 2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

  บริษัทได ้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหาร 
ความเสีย่งอย่างมรีะบบและมปีระสทิธิภาพและทนัต่อสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง โดยคณะท�างานบริหารความเส่ียง (Risk 
Management Committee) ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส ท�าหน้าท่ีก�าหนดแนวทาง มาตรการ  
แผนปฏบิติัการ นโยบายและกรอบการบรหิารความเส่ียงท่ีสอดคล้อง 
กับนโยบายการบริหารความเส่ียง ดูแล ติดตามและประเมินผล 
การจดัการความเสีย่งของบรษิทัฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
และทิศทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งครอบคลุมนโยบายและขอบเขต 
การบรหิารความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกและภายใน ท้ังความเสีย่ง 
ด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน 
(Operational Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
ความเส่ียงจากปัจจัยมหภาค (Macro Risk) ท้ังจากจากภัยพิบัติ 
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โรคระบาด และความไม่สงบทางการเมือง รวมถึงการบริหารและ
จัดการการดูแลผู้ป่วยของบริษัท ให้ได้รับการดูแลเป็นไปตาม 
มาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI)  
และเป็นไปตามนโยบาย บรษิทัยังได้ก�าหนดให้ฝ่ายคณุภาพ (Total 
Quality Center : TQC) เป็นหน่วยงานท่ีพิจารณาและติดตาม 
ข้อร้องเรียนทั้งด้านคุณภาพบริการและจริยธรรม และรายงานผล
ต่อคณะท�างานบรหิารความเสีย่ง ซึง่กระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
ได้ผ่านกระบวนการหาสาเหตุที่แท้จริงของความเสี่ยง (Root 
Causes Analysis, RCA) กระบวนการวิเคราะห์ความผิดพลาด  
(Failure Mode Effect Analysis, FMEA) ตลอดจนการพัฒนา
ตัวชี้วัดความเสี่ยงเชิงรุก (Leading Key Risks Indicators)  
อย่างเป็นระบบ โดยคณะท�างานบรหิารความเสีย่งได้มกีารรายงาน 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

  บรษิทัก�าหนดนโยบาย และระเบยีบวิธีปฏบิติังานครอบคลุม 
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นลายลักษณ์อักษร 
ตลอดจนก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินการอย่าง 
ชดัเจน มกีระบวนการควบคมุภายในทัง้เชงิป้องกันและเชงิตดิตาม 
ซึ่งสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ทุกระดับท่ัวท้ัง
องค์กร โดยก�าหนดให้แบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การดูแลจัดการ
ทรัพย์สิน และการบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศออกจากกัน  
เพ่ือเป็นการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่าง
เหมาะสม  

  เพ่ือให้การควบคุมการปฏิบัติงานสามารถจัดการ 
ความเสี่ยงเพ่ือสนับสนุนเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และ 
การเตบิโตอย่างย่ังยืน บรษิทัได้มกีารทบทวนกระบวนการควบคมุ
ภายในในทุกระดับของกิจกรรมการควบคุมอย่างสม�่าเสมอ   

 4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู (Information 

& Communication) 

  บริษัทด�าเนินการจัดการให้มีระบบสารสนเทศที่มี 
การควบคุมด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม สามารถให้ข้อมูล
ที่มีคุณภาพต่อการพิจารณาและตัดสินใจ มีการสื่อสารนโยบาย 
และระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามระบบ
ควบคุมภายในที่ก�าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้บริหาร
สื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านการจัด Knowledge  
Sharing Session โดยมีตัวแทนฝ่ายเข้าร่วม การจัดประชุม
ย่อย การใช้ระบบอินทราเน็ต Email ติดประกาศ เวียนหนังสือ 
ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในหน่วยงานและภายใน
บรษิทั รวมถึงการรายงานข้อมลูข่าวสารของบรษิทัอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 

  บริษัทก�าหนดให้ฝ่ายคุณภาพ (Total Quality Center :  
TQC) เป ็นหน่วยงานที่ พิจารณาและติดตามข้อร ้องเรียน 
ทั้งด้านคุณภาพบริการและจริยธรรม รวมท้ังการรับเรื่องร้องเรียน  
และแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตทั้งจาก
ภายในและภายนอกบริษัทได้อย่างปลอดภัย  

  บริษัทก�าหนดให้มีการรายงานข้อมูลท่ีส�าคัญอย่าง
เพียงพอต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ�าทุกไตรมาส เพ่ือติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัท 
ตามเป้าหมาย แผนงาน และแผนยุทธศาสตร ์ของบริษัท  
ตลอดจนรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อสังเกตที่พบ
ระหว่างการตรวจสอบของผูส้อบบญัชแีละแนวทางปรบัปรงุแก้ไข  
รวมถึงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู ้ตรวจสอบภายใน  
และมีการจัดท�ารายงานประชุมของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

  บริษัทมีกระบวนการติดตาม ประเมินผลการควบคุม
ภายใน และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติใน 
การท�างาน (Code of Conduct) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น ท�าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระบบควบคุมภายในท่ีก�าหนด และรายงานผลโดยตรงต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส หรือรายงานโดยพลัน
หากพบข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญั ซึง่ผลการตรวจสอบท่ีผ่านมา 
ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญ

  จากการประเมนิความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน
ของบริษัทครอบคลุมท้ัง 5 องค์ประกอบหลักข้างต้น ซึ่งผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และในปีท่ีผ่านมา 
ผู ้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่มีข ้อสังเกต 
ท่ีเป็นสาระส�าคัญในเรื่องความบกพร่องของการควบคุมภายใน  
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา  
แล้วความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความ
เพียงพอและเหมาะสมกับขนาดและสภาพการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัท และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้เป็นไปตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ี(Good Corporate 
Governance) และมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน 
ที่ก�าหนดไว้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบการควบคุมภายใน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานประจ�าปี 2563154



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด 

ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง 

ในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี และเลขานุการบริษัท  

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)

วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง :

>> 28 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ  
 1,000,000 หุ้น (0.127%)

>> คู่สมรส

 - ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
 - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 

 - ไม่มี -

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผู้บรหิาร :

 - ไม่มี -

ประวัติการท�าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :

 - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ปริญญาโท สาขาสังคม มหาวิทยาลัย เท็กซัส เซาท์เทิร์น สเตท  

>> ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

>> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560

ประสบการณ์ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอ่ืน :

บริษัทจดทะเบียน

 - ไม่มี -  

บริษัทหรือกิจการอ่ืนๆ 

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
  บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  มูลนิธิไทยคม

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 

2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด 

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (อายุ	72	ปี)
ประธานกรรมการบริษัท

155บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง :

>> 28 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ 
 10,550,000 หุ้น  (1.342%)

>> คู่สมรส 
 1,000,000 หุ้น  (0.127%)

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
 - ไม่มี -

ประวัติการท�าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :

 - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> American Board สาขา Rheumatology Loma Linda University,  
 California, USA

>> American Board สาขา Internal Medicine Christ’s Hospital,  
 Oak Lawn, Illinois, USA

>> ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

>> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560

>> หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 36/2558

>> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

>> สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน ประจ�าปี 2563  
 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน

องค์กรอ่ืนๆ 

>> หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เคมบริดจ์-ธรรมศาสตร์ รุ่นท่ี 1

ประสบการณ์ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอ่ืน :

บริษัทจดทะเบียน  

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทหรือกิจการอ่ืนๆ 

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จ�ากัด  

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ (อายุ	68	ปี) 
รองประธานกรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	 

กรรมการผู้อ�านวยการ	/	กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

รายงานประจ�าปี 2563156



วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง :

>> 28 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ 
 9,950,000 หุ้น   (1.265%)

>> คู่สมรส 
 283,500 หุ้น   (0.036%)

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
 - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 
 - ไม่มี -

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผู้บรหิาร : 
 - ไม่มี -

ประวัติการท�าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :

 - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด United Hospital and  
 Medical Center of Newark of New Jersey, USA

>> ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์ The Jewish Hospital and Medical  
 Center of Brooklyn, N.Y., USA

>> Diplomate, American Board of Surgery 

>> ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

>> ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

>> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

>> สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน ประจ�าปี 2563   
 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน

ประสบการณ์ท�างาน และการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

 - ไม่มี -  

บริษัทหรือองค์กรอ่ืนๆ 

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท ซีพีที จ�ากัด

2535 - ปัจจุบัน อาจารย์ท่ีปรึกษาภาควิชาศัลยศาสตร ์
  โรงพยาบาลรามาธิบดี

2558 - 2563 กรรมการ 
  โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ  

2557 - 2563 กรรมการ 
  มูลนิธิคริสเตียนเพ่ือการเรียนรู้

2547 - 2563 หัวหน้าแพทย์ศัลยกรรม  
  บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)

*	 ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งท่ี	1/2563	 
	 เมื่อวันที่	21	มกราคม	2563

นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล (อายุ	72	ปี)	
กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	 

กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน*	/	 

รองกรรมการผู้อ�านวยการ	/	กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

157บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



*	นายแพทย์น๊อต	เตชะวัฒนวรรณา	เข้าด�ารงต�าแหน่ง	ประธานองค์กรแพทย์	แทนนายแพทย์วิรุฬห์	มาวิจักขณ์	ตั้งแต่วันท่ี	1	สิงหาคม	2563

นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ (อายุ	70	ปี)
กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	รองกรรมการผู้อ�านวยการ	/	 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง :

>> 28 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ 
 9,250,000 หุ้น   (1.176%)

>> คู่สมรส    
 - ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :  
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร : 
 - ไม่มี -

ประวัติการท�าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  
 - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ประกาศนียบัตรข้ันสูง สาขาอายุรศาสตร์โรคไต Diplomate, American  
 Board of Nephrology

>> ประกาศนียบัตรข้ันสูง สาขาอายุรศาสตร์ Diplomate, American Board of  
 Internal Medicine

>> ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 >>   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอ่ืน :

บริษัทจดทะเบียน

 - ไม่มี -  

บริษัทหรือองค์กรอ่ืนๆ

 - ไม่มี - 

ประสบการณ์ท�างานในอดีต : 

2547 - 2563* ประธานองค์กรแพทย์  
  บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2563158



หมายเหตุ:	 ได้ลาออกจากต�าแหน่ง	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	17	กุมภาพันธ์	2564	ทั้งน้ี	ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
	 	 บริษัท	ครั้งท่ี	2/2564	เมื่อวันท่ี	16	กุมภาพันธ์	2564	ได้แต่งตั้ง	นายพิเศษ	จียาศักด์ิ	กรรมการอิสระ	เข้าด�ารงต�าแหน่งแทน

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ (อายุ	55	ปี)
กรรมการ	/	ประธานกรรมการบริหาร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง :

>> 28 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ 
 - ไม่มี -

>> คู่สมรส 
 - ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร :  
 - ไม่มี -

ประวัติการท�าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  
 - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุ่นท่ี 24

>> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>> ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตสตร์

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

>> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560

ประสบการณ์ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอ่ืน :

บริษัทจดทะเบียน  

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร  
  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทหรือองค์กรอ่ืนๆ 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท เอสซี แอสเสท ทรี จ�ากัด  

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จ�ากัด 

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท บริดจ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ากัด 

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จ�ากัด 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท อัพคันทรี่ แลนด์ จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท เอสซี เอเบิล จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท สโคป จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท สโคป ทาวเวอร์ จ�ากัด

159บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



นางวิลาสินี พุทธิการันต์ (อายุ	65	ปี)
กรรมการ	/	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง :

>> 28 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ 
 - ไม่มี -

>> คู่สมรส 
 - ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร : 
 - ไม่มี -

ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะ
เวลา 10 ปี ที่ผ่านมา :

 - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> MINI MBA จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

>> ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสท์ เท็กซัส สเตท

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

>> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 134/2553

>> หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561

>> หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2561

องค์กรอ่ืนๆ

>> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 14

>> หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์  
 ส�าหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่น 3 ปธพ 3

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอ่ืน :

บริษัทจดทะเบียน  

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน ท่ีปรึกษา 
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน ท่ีปรึกษา 
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัทหรือองค์กรอ่ืนๆ

 -ไม่มี-  

ประสบการณ์ท�างานในอดีต:

2556 - 2558 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ  
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

2550 - 2555 รองกรรมการผูอ้�านวยการส่วนงานบรหิารลกูค้าและบรกิาร 
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2563160



ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (อายุ	61	ปี)
กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง :

>> 28 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ 
 58,400 หุ้น* (0.0074%)

>> คู่สมรส 
 - ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร : 
 - ไม่มี -

ประวัติการท�าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :

 - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> แพทย์เฉพาะทาง-การสวนหัวใจเพ่ือวินิจฉัยและรักษา Hospital of the  
 Good Samaritan Los Angeles, Los Angeles, California, USA

>> แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์ Kaiser Permanente Medical Center,  
 Los Angeles, California, USA

>> แพทย์ประจ�าบ้าน Los Angeles Country University of Southern  
 California Medical Center, Los Angeles, California, USA

>> แพทย์ฝึกหัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> ปริญญาตรี สาขาแพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

>> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอ่ืน :

บริษัทจดทะเบียน

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
  บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทหรือกิจการอ่ืนๆ 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท พฤกษ์สุขสบาย จ�ากัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท สรณ คาร์ดิโอโลย่ี แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด

2535 - ปัจจุบัน แพทย์สาขาวิชาโรคหัวใจ คณะแพทย์ศาสตร ์
  โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประสบการณ์ท�างานในอดีต : 

2558 - 2562 ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
  คณะกรรมาธิการสาธารณสุขสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2557 - 2562 สมาชิก  
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2557 - 2562 กรรมการ 
  คณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2557 - 2562 กรรมการ 
  คณะกรรมาธิการสาธารณสุขสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

*จ�าหน่ายหุ้นเมื่อวันที่	5	มีนาคม	2564	จ�านวน	11,600	หุ้น	ดังน้ัน	จึงมีหุ้นคงเหลือ	จ�านวน	58,400	หุ้น

161บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา (อายุ	60	ปี)
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ

วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง :

>> 28 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ 
 100,000 หุ้น  (0.013%)

>> คู่สมรส 
 - ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร : 
 - ไม่มี -

ประวัติการท�าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :

 - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก  
 สาขารังสีวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

>> อนุมัติบัตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย

>> อนุมัติบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย

>> Certificate in training Neuro-intervention Bicetre Hospital University,  
 Paris-Sud, France

>> วุฒิบัตรแพทย์ผู้ช�านาญ รังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา ประเทศไทย

>> ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

>>  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2561

>>  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 268/2561

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอ่ืน :

บริษัทจดทะเบียน

 - ไม่มี -  

บริษัทหรือกิจการอ่ืนๆ 

2552 - ปัจจุบัน Co-director  
  Pierre LAjuanias Neurovascular Educational  
  course in Thailand (PLANET)

2547 - ปัจจุบัน Visiting Lecturer  
  Chao-Ray Hospital and HCMC University  
  Hospital, Vietnam

2547 - ปัจจุบัน Co-director  
  Pedagogic committee of Joint Programme of  
  Diploma or Master of Science in Neurovascular  
  diseases

ประสบการณ์ท�างานในอดีต :

2558 - 2560 President  
  World Federation of Therapeutic and Interventional  
  Neuroradiology

2554 - 2556 ท่ีปรึกษา 
  สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย

รายงานประจ�าปี 2563162



นายคณิต แพทย์สมาน (อายุ	59	ปี)
กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	 

กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน*	

วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง :

>> 28 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ 
 - ไม่มี -

>> คู่สมรส 
 - ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :  
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร : 
 - ไม่มี -

ประวัติการท�าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :

 - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

>> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

>> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156/2555

>> หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 40/2555

>> หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)  
 รุ่นที่ 5/2559 

>> หลักสูตร The Role of chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

>> สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน ประจ�าปี 2563  
 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอ่ืน :

บริษัทจดทะเบียน  

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
  และก�าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทหรือกิจการอ่ืนๆ 

2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา 
  บริษัท พีแอนด์ที คอนซัลติ้ง จ�ากัด 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท ก๊ิฟส์ ฟอร์ เฮลท์ จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในอดีต :

2556 - 2557 กรรมการ 
  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

*		ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งท่ี	1/2563	 
	 เมื่อวันที่	21	มกราคม	2563

163บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



นายพิเศษ จียาศักดิ์ (อายุ	56	ปี)
กรรมการอิสระ	/		ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน*	/	 

กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน**

วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง :

>>  31 กรกฎาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการ 
 - ไม่มี -

>> คู่สมรส 
 - ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ : 
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร : 
 - ไม่มี -

ประวัติการท�าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : 
 - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต  
 ด้านการพัฒนาองค์กร Saidi  
 University, Philippines

>> ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขานิตศิาสตร์ Temple University,  
 Philadelphia, USA 

>> ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
>> หลักสูตร Digital Transformation 
>> หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 213/2558 
>> หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  
 รุ่นที่ 2/2558 
>> หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)  
 รุ่นที่ 1/2559
>> หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2561
>> หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 16/2563
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
>>  สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน ประจ�าปี 2563  
 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน
องค์กรอ่ืนๆ
>> หลักสูตร Personal data Protection act (PWC)
>> หลักสูตร Personal data Protection act (EY)
>> หลักสูตร Corporate Innovation Masterclass (Alex Osterwalder)
>> หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า
การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอ่ืน :
บริษัทจดทะเบียน  
 - ไม่มี -   
บริษัทหรือกิจการอื่นๆ 
2563 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโสส�านักกฎหมาย   
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด 
 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย 
  บริษัท ลิขสิทธ์ิ ดนตรี (ประเทศไทย) จ�ากัด
 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
  บริษัท อินเตอร์ ลอ บิส จ�ากัด
ประสบการณ์ท�างานในอดีต :
2559 - 2563*** กรรมการ  
  บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)
2559 - 2561 ที่ปรึกษากฎหมาย  
  ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
  (องค์การมหาชน)
2559 - 2560 ประธานคณะกรรมการบริหาร  
  บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จ�ากัด 

*	 ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งท่ี	1/2563	 
	 เมื่อวันที่	21	มกราคม	2563

**	 ได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2564	เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2564	ให้ด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 
	 (กรรมการอิสระ)	แทนนายอรรถพล	สฤษฎิพันธาวาทย์	โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี	17	กุมภาพันธ์	2564

***	นายพิเศษ	จียาศักดิ์	ได้ลาออกจากต�าแหน่ง	กรรมการ	บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	10	มิถุนายน	2563

รายงานประจ�าปี 2563164



วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง :

>> 30 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการบริหาร 
 50,000 หุ้น  (0.006%)

>> คู่สมรส 
 - ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร : 
 - ไม่มี -

ประวัติการท�าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : 
 - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

>> ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอ่ืน :

บริษัทจดทะเบียน  

 - ไม่มี -  

บริษัทหรือกิจการอ่ืนๆ 

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ�ากัด 

ประสบการณ์ท�างานในอดีต :

2556 - 2557 กรรมการ  
  องค์การเภสัช

2555 - 2557 ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ  
  บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ�ากัด (มหาชน) 
  

นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ (อายุ	69	ปี)
กรรมการบริหาร

ประวัติผู้บริหาร และผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
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นายทรงศักดิ์ เปรมสุข (อายุ	61	ปี)
กรรมการบริหาร

วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง :

>> 30 มีนาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> กรรมการบริหาร 
 - ไม่มี -

>> คู่สมรส 
 - ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร : 
 - ไม่มี -

ประวัติการท�าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา : 
 - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ประกาศนียบัตร Strategic Marketing Management Program,  
 Harvard Business School, USA

>> ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

>> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 9/2547 

>> หลักสูตร The Role of chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอ่ืน :

บริษัทจดทะเบียน  

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทหรือกิจการอ่ืนๆ 

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  มูลนิธิไทยคม

ประสบการณ์ท�างานในอดีต :

2556 - 2562 กรรมการ 
  บริษัท วอยซ์ ครีเอชั่น จ�ากัด

2552 - 2562 กรรมการ 
  บริษัท วอยซ์ ทีวี จ�ากัด 

2556 - 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2555 - 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  กระทรวงศึกษาธิการ

2553 - 2557 ประธานกรรมการ 
  ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้
  ส�านักนายกรัฐมนตรี (OKMD)

รายงานประจ�าปี 2563166



นายเจริญ นัดพบสุข (อายุ	58	ปี)
รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> ผู้บริหาร 
 50,000 หุ้น (0.0063%)

>> คู่สมรส 
 - ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :  
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร : 
 - ไม่มี -

ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะ
เวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 
 - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>>  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

>>  ปริญญาตรี Business Administration of Tarleton State University,  
 USA

ประวัติการอบรม

สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

>> หลักสูตร พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 9 (พตส. 9)

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

>> หลักสูตร สื่อสุขภาพ (Health Ambassador รุ่นที่ 2)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

>> สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน ประจ�าปี 2563  
 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน

ประสบการณ์ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอ่ืน :

บริษัทจดทะเบียน  

 - ไม่มี -  

บริษัทหรือองค์กรอ่ืนๆ 

2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท โซลิด แอสเซท จ�ากัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท ฟอร์เต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จ�ากัด    

167บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร (อายุ	42	ปี)
รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	 

(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> ผู้บริหาร 
 - ไม่มี -

>> คู่สมรส 
 - ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร : 
 - ไม่มี -

ประวัติการท�าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  
 - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต 
 พัฒนบริหารศาสตร์                                           

>> ปริญญาโท วิทยาศาสตร 
 มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ 
 สารสนเทศ สถาบันบัณฑิต 
 พัฒนบริหารศาสตร์                                           

>> ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และ 
 การบัญชี สาขาการบัญชี  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม 
 ราชูปถัมภ์

ประวัติการอบรม

สภาวิชาชีพบัญชี

>> หลักสูตร โครงการอบรมเพ่ือทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (หลักสูตรเต็ม)  
 สภาวิชาชีพบัญชีฯ

>> หลักสูตร ทบทวนการบัญชีตามความรับผิดชอบ  
 (Refreshment Responsibility Accounting) สภาวิชาชีพบัญชีฯ

>> หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สภาวิชาชีพบัญชีฯ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

>> การประเมินความย่ังยืน : กิจกรรม THSI One-on-One Coaching  
 ประจ�าปี 2563 โดยผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน

>> สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน ประจ�าปี 2563  
 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน

>> หลักสูตร CFO’s Orientation Course

สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

>> หลักสูตร TLCA CFO Professional Development ประจ�าปี 2563

การด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญในกิจการอ่ืน :

บริษัทจดทะเบียน  

 - ไม่มี -  

บริษัทหรือองค์กรอ่ืนๆ 

 - ไม่มี -

ประสบการณ์ท�างานในอดีต :

2561 - 2562 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน  
  บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด

2560 - 2561 ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน  
  บริษัท โรงพยาบาล นครธน จ�ากัด

2559 - 2560 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
  บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2555 - 2561 หุ้นส่วนผู้จัดการ  
  ห้างหุ้นส่วน ที เค คอนซัลติ้ง จ�ากัด

2550 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลาง 
  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2563168



นางสาวปภาดา กลัดเข็มเพ็ชร (อายุ	43	ปี)
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี	/	 

หัวหน้าแผนกบัญชี	*
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> ผู้บริหาร    
 - ไม่มี -

>> คู่สมรส     
 - ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
 - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร : 
 - ไม่มี -

ประวัติการท�าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :

 - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  
 (การเงินและการธนาคาร)  
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม

สภาวิชาชีพบัญชี

>> หลักสตูร รายได้จากสญัญาท่ีท�ากับลูกค้า (TFRS 15) และสัญญาเช่า (TFRS 16)

>> หลักสูตร TFRS 16 สัญญาเช่า ฉบับใหม่

>> หลักสูตร ท่ี 16 - เจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

>> หลักสูตร การบัญชีและการวางแผนภาษีส�าหรับธุรกิจท่ัวไป รุ่นที่ 1/60

>> หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2560 รุ่นที่ 1/60 (หลักสูตรย่อย 202)

องค์กรอ่ืนๆ

>> หลักสูตร ความรู้เก่ียวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การจัดท�าบัญชี  
 การจ�าแนกรายได้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

>> หลักสูตร ทางเลือกใหม่ใบก�ากับ รับมือ E-TAX

>> หลักสูตร ภาระภาษีร้านอาหาร และภัตตาคารทั้งระบบ

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอ่ืน :

บริษัทจดทะเบียน  

 - ไม่มี -  

บริษัทหรือองค์กรอ่ืนๆ 

 - ไม่มี -  

ประสบการณ์ท�างานในอดีต :

2561 - 2562 ผู้จัดการแผนกบัญชี      
  บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด

2558 - 2561 ผู้จัดการแผนกบัญชี     
  บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2554 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี  
  บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ�ากัด (มหาชน)

2545 - 2554 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส    
  บริษัท พัฒน์กล จ�ากัด (มหาชน)

*	 นางสาวปภาดา	กลัดเข็มเพ็ชร	ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี	/	หัวหน้าบัญชี	แทน	นางสาวสุรีย์	อภิชยาภรณ	์ 
	 ซึ่งรักษาการต�าแหน่งผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี	/	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี	โดยมีผลเมื่อ	วันท่ี	1	กรกฎาคม	 
	 2563

ประวัติผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี

169บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ (อายุ	51	ปี)
เลขานุการบริษัท	/	หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> ผู้บริหาร 
 15,000 หุ้น (0.001%)

>> คู่สมรส 
 - ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร : 
 - ไม่มี -

ประวัติการท�าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :

 - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ประกาศนียบัตร สาขากฎหมาย 
 ทรัพย์สินทางปัญญาและ 
 การค้าระหว่างประเทศ  
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

>> ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

>> หลักสูตร Anti - Corruption : The Practical Guide (ACPG)  
 รุ่นที่ 53/2563

>> หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 43/2554 

>> หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นท่ี 44/2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

>> การประเมินความยั่งยืน : กิจกรรม THSI One-on-One Coaching  
 ประจ�าปี 2563 โดยผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน

>> สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน ประจ�าปี 2563  
 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน

>> หลักสูตรพ้ืนฐานด้านความย่ังยืนของธุรกิจ  
 (Preliminary to Corporate Sustainability)

>> CGR Workshop 2020 “Enhancing Good Governance Based”

องค์กรอ่ืนๆ

>> หลักสูตร กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2561  
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

>> หลักสูตร พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA@TH):  
 และแนวปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการบังคับใช้กฎหมาย

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอ่ืน :

บริษัทจดทะเบียน  

 - ไม่มี -  

บริษัทหรือองค์กรอ่ืนๆ 

 - ไม่มี -  

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2556 - 2561 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท  
  บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

2546 - 2556 Legal Specialist 
  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติเลขานุการบริษัท

รายงานประจ�าปี 2563170



นางศศิวิมล สุกใส (อายุ	54	ปี)
หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  

และหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> ผู้ตรวจสอบภายใน  
 - ไม่มี -

>> คู่สมรส 
 - ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ :

 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร : 
 - ไม่มี -

ประวัติการท�าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :

 - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

>> ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

>> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3906 

ประวัติการอบรม :

>> หลักสูตร แนวทางการควบคุมภายในส�าหรับบริษัทที่เตรียมตัว 
 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

>> หลักสูตร การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้  
 รุ่นที่ 1/60

>> หลักสูตร การควบคุมภายในส�าหรับ IPO

>> หลักสูตร ยกระดับกระดาษท�าการ เชี่ยวชาญสอบทานต้านคอร์รัปชั่น  
 รุ่นที่ 2/63

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอ่ืน :

บริษัทจดทะเบียน  

 - ไม่มี -  

บริษัทหรือองค์กรอ่ืนๆ 

 - ไม่มี -  

ประสบการณ์ท�างานในอดีต:

2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จ�ากัด

2545 - 2549 กรรมการ 
  บริษัท ธนเอก แอดไวซ์เซอรี่ จ�ากัด

2539 - 2545 กรรมการ 
  บริษัท ซี เอ เอส จ�ากัด

2534 - 2539 กรรมการ 
  บริษัท วี เอส พี คอนซัลแทนท์ จ�ากัด

2531 - 2534 ผู้ช่วยผู้สอบบัญช ี
  บริษัท ส�านักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จ�ากัด

171บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ (อายุ	51	ปี)
เลขานุการบริษัท	/	หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

>> ผู้บริหาร 
 15,000 หุ้น (0.001%)

>> คู่สมรส 
 - ไม่มี -

>> บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 
 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร : 
 - ไม่มี -

ประวัติการท�าผิดกฎหมาย 
ในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :

 - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

>> ประกาศนียบัตร สาขากฎหมาย 
 ทรัพย์สินทางปัญญาและ 
 การค้าระหว่างประเทศ  
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

>> ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

>> หลักสูตร Anti - Corruption : The Practical Guide (ACPG)  
 รุ่นที่ 53/2563

>> หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 43/2554 

>> หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นท่ี 44/2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

>> การประเมินความย่ังยืน : กิจกรรม THSI One on One Coaching  
 ประจ�าปี 2563 โดยผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน

>> สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน ประจ�าปี 2563  
 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน

>> หลักสูตรพ้ืนฐานด้านความย่ังยืนของธุรกิจ  
 (Preliminary to Corporate Sustainability)

>> CGR Workshop 2020 “Enhancing Good Governance Based”

องค์กรอ่ืนๆ

>> หลักสูตร กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2561  
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

>> หลักสูตร พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA@TH):  
 และแนวปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการบังคับใช้กฎหมาย

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอ่ืน :

บริษัทจดทะเบียน  

 - ไม่มี -  

บริษัทหรือองค์กรอ่ืนๆ 

 - ไม่มี -  

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2556 - 2561 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท  
  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

2546 - 2556 Legal Specialist 
  บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2563172



การดำารงตำาแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายช่ือกรรมการ และผู้บริหาร PR9 บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ A 1, 2, 3, 25 (A)

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ B / E / F / H 4(A), 5(D), 6(C)  

นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ C / E / H -

นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล C / E / H / N 7, 8, 9 (C) 

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ C / G / L 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 33, 34 (C)

นางวิลาสินี พุทธิการันต์ C / L 10 (D) ,18 (D), 36 (R), 37 (R)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ C / D / K 19 (C), 20 (C), 30 (D)

นายคณิต แพทย์สมาน C / D / I / N 21 (D), 22 (C), 38 (R)

ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา C / D / J -

นายพิเศษ จียาศักด์ิ C / D / J / M 23 (C), 35 (P), 39 (R)

นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ H 24 (A)

นายทรงศักด์ิ เปรมสุข H 10 (D), 25 (C)

นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร P -

นายเจริญ นัดพบสุข P 26 (F), 27, 28, 29 (C)

หมายเหตุ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

 

N

 

O

P

Q

R

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

กรรมการผู้อ�านวยการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนา

ธุรกิจอย่างย่ังยืน

กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ 

อย่างย่ังยืน

ท่ีปรึกษากรรมการผู้อ�านวยการ

ผู้บริหาร

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ท่ีปรึกษา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

บริษัท บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท ซีพีที จ�ากัด

โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ

มูลนิธิคริสเตียนเพ่ือการเรียนรู้

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท วี. แลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

บริษัท อัพคันทรี่ แลนด์ จ�ากัด

บริษัท เอสซี เอเบิล จ�ากัด

บริษัท สโคป จ�ากัด

บริษัท สโคป ทาวเวอร์ จ�ากัด

บริษัท เอสซี เอ็น เอ็น อาร์ 1 จ�ากัด

บริษัท บริดจ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท พฤกษ์สุขสบาย จ�ากัด

บริษัท สรณ คาร์ดิโอโลย่ี แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด

21

22

23

24

25

26

 

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ก๊ิฟส์ ฟอร์ เฮลท์ จ�ากัด

บริษัท อินเตอร์ ลอ บิส จ�ากัด

บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ�ากัด

มูลนิธิไทยคม

บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์

แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด

บริษัท โซลิด แอสเซท จ�ากัด

บริษัท ฟอร์เต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จ�ากัด

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ จ�ากัด (มหาชน)

บจ. วอยซ์ ครีเอชั่น

บจ. วอยซ์ ทีวี

บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จ�ากัด

บริษัท เอสซี แอสเสท ทรี จ�ากัด

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท พีแอนด์ที คอนซัลติ้ง จ�ากัด

บริษัท ลิขสิทธ์ิ ดนตรี (ประเทศไทย) จ�ากัด

173บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



รายการระหว่างกัน

1. บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง

 บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบริษัท ส�าหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
และ 2563 มีดังน้ี

ช่ือบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์กับบริษัท

1. บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด  
 (“โอเอไอ แมนเนจเม้นท์”)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ คือ  
 นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งถือหุ ้นทางตรง 
 ร้อยละ 100.00 ในโอเอไอ แมนเนจเม้นท์

2. บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์  
 แอนด์แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด  
 (“โอเอไอ คอนซัลแต้นท์”)

ธุรกิจโรงแรม - มผีูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกัน คอื คณุหญิงพจมาน ดามาพงศ์  
 ผู ้ ถือหุ ้นใหญ่ทางตรงร ้อยละ 48.68 ในบริษัท  
 ถือหุ ้นทางตรง และทางอ้อมผ่าน บริษัท เอสซี  
 ออฟฟิซ พลาซ่า จ�ากัด ร้อยละ 21.56 ในโอเอไอ  
 คอนซัลแต้นท์ 

- มีผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก คือ นายเจริญ นัดพบสุข  
 เป็นกรรมการผู้อ�านวยการ(13)

3. บริษัท บี.บี.ดี. พร๊อพเพอร์ตี้ จ�ากัด  
 (“บี.บี.ดี. พร๊อพเพอร์ตี้”)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ คือ  
 นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งถือหุ ้นทางตรง 
 ร้อยละ 100.00 ใน บี.บี.ดี. พร๊อพเพอร์ตี้

4. บริษัท วอยซ์ ครีเอชั่น จ�ากัด  
 (“วอยซ์ ครีเอชั่น”)

กิจกรรมด้าน 
ความบันเทิงและ 
นันทนาการอื่นๆ

- มีประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท คือ  
 นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 

- มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ  
 นายทรงศักดิ์ เปรมสุข(11)

5. บริษัท วอยซ์ ทีวี จ�ากัด (“วอยซ์ ทีวี”) ธุรกิจน�าเข้าและ
จ�าหน่ายเครื่องมือ

สื่อสารทุกชนิดและให้
บริการงานด้านบันเทิง

- มีประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท  
 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 

- มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ  
 นายทรงศักดิ์ เปรมสุข(11)

6. บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  
 (มหาชน) (“เอสซี แอสเสท”)

อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง/พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

- มีผู ้ ถือหุ ้นใหญ่ของบริษัท คือ คุณหญิงพจมาน  
 ดามาพงศ์ ผู ้ถือหุ ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68  
 ในบริษัท เป็นผู้มีอ�านาจควบคุมในเอสซี แอสเสท 

- มีกรรมการร ่ วมกับบริษัท  คือ  นายอรรถพล  
 สฤษฎิพันธาวาทย์(8) และนางวิลาสินี พุทธิการันต์(9) 

- มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ  
 นายทรงศักดิ์ เปรมสุข(11)

รายงานประจ�าปี 2563174



ช่ือบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์กับบริษัท

7. บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จ�ากัด  
 (“โอเอไอ ลีสซิ่ง”)

ธุรกิจรถเช่า - มีประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท  
 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 

- ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ ์ 
 ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท และ 
 ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  
 และ บรษิทั เอสซ ีออฟฟิซ พลาซ่า จ�ากัด ร้อยละ 44.44  
 ใน โอเอไอ ลีสซิ่ง

8. บริษัท เอสซี เอเบิล จ�ากัด  
 (“เอสซี เอเบิล”)

การเช่าและ 
การด�าเนินการเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพย์

- มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ  
 นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์(8)

9. บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด  
 (“บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์”)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ   
 นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 

- มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ คือ  
 นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งถือหุ ้นทางตรง  
 ร้อยละ 80.00 ใน บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์

10. บริษัท สโคป จ�ากัด (“สโคป”) กิจการค้าและ 
ให้บริการรวมถึง

การรับจ้างบริหารซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ ท�าการ
จัดสรรที่ดินอาคารชุด

- มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ   
 นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ (8)

11. บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด  
 (“วี.แลนด์พร็อพเพอร์ตี้”)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ   
 นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์(8)

12. บริษัท โซลิด แอสเซท จ�ากัด ธุรกิจโรงแรม  
และภัตตาคาร

- มีผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก คือ   
 นายเจริญ นัดพบสุข เป็นกรรมการ(13) 

- มีคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ ้นใหญ่  
 โดยถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน โอเอไอ คอนซัลแต้นท์  
 รวมร้อยละ 87.12 

13. มูลนิธิไทยคม - - มีกรรมการร่วมกับบริษัท 2 ท่าน คือ นายบรรณพจน์  
 ดามาพงศ์ และนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ 

- มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ  
 นายทรงศักดิ์ เปรมสุข(11) 

- มีผู ้ถือหุ้นใหญ่ คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์  
 ผู ้ ถือหุ ้นใหญ่ทางตรงร ้อยละ 48.68 ในบริษัท 
 เป็นรองประธานกรรมการ
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ช่ือบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์กับบริษัท

14. บริษัท บริดจ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ากัด การรับขาย-ฝาก และ
การให้ข้อมูลบริการ

เก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์

- มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ  
 นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์(8)

15. บริษัท เอสซี เอ็กซเพดิชั่น จ�ากัด ด�าเนินกิจการโรงแรม 
และครอบคลุมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

- มีคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ ้นใหญ่  
 รวมประมาณ ร้อยละ 60.39

16. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์  
 (“ผู้ถือหุ้นใหญ่”)

- - ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท

17. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ - - ประธานกรรมการบริษัท

18. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร - - บุตร ของ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์และได้ท�า 
 สัญญาบุคคลกับบริษัท(1)

19. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ - - แพทย์ผู้ด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท  
 กรรมการบรหิาร และกรรมการผูอ้�านวยการของบรษิทั

20. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล - - แพทย์ผู ้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการ 
 บริหาร กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนา 
 ธุรกิจอย่างย่ังยืน และรองกรรมการผู ้อ�านวยการ 
 ของบริษัท(2)

21. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ - - แพทย์ผู ้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการ 
 บริหาร และรองกรรมการผู้อ�านวยการของบริษัท

22. นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล - - แพทย์ผู้ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาในการให้ค�าแนะน�า 
 โครงการให้แก่บริษัท(3)

23. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์  
 สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

- - แพทย์ผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ และประธาน 
 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั(4)

24. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง  
 แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

- - แพทย์ผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการ 
 ตรวจสอบของบริษัท(5)

25. นายคณิต แพทย์สมาน - - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
 กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ 
 อย่างย่ังยืนของบริษัท(6)

26. นายพิเศษ จียาศักดิ์ - - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
 และการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน และกรรมการ 
 ตรวจสอบของบริษัท(7)

27. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ - - กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 
 ของบรษิทั(8)

28. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ - - กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและก�าหนด 
 ค่าตอบแทนของบริษัท(9)

รายงานประจ�าปี 2563176



ช่ือบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์กับบริษัท

29. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ - - กรรมการบริหารบริษัท(10)

30. นายทรงศักด์ิ เปรมสุข - - กรรมการบริหารบริษัท(11)

31. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร - - ผู ้บริหาร ต�าแหน่ง รองกรรมการผู ้อ�านวยการ 
 ฝ่ายบัญชีและการเงิน(12)

32. นายเจริญ นับพบสุข - - ผู ้บริหาร ต�าแหน่ง รองกรรมการผู ้อ�านวยการ 
 ฝ่ายบริหาร(13)

33. นายแพทย์สถาพร ภู่ประเสริฐ - - แพทย์ผู้ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาในการให้ค�าแนะน�า 
 โครงการให้แก่บริษัท และเป็นน้องของ  
 นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ(14)

34. นายแพทย์พิสิษฐ์ จียาศักดิ์ - - พ่ี-น้องของ นายพิเศษ จยีาศักด์ิ ซึง่เป็นกรรมการอสิระ  
 และกรรมการตรวจสอบของบริษัท

35. นางชุติมา ไตรรัตน์วรกุล - - คู่สมรสของ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล  
 ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  
 กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อ�านวยการ 
 ของบริษัท

36. แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล - - ธิดาของ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็น 
 แพทย์ผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการ 
 บริหาร และรองกรรมการผู้อ�านวยการของบริษัท

37. นายแพทย์ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ - - คู่สมรสของธิดาของ นายแพทย์ประเสริฐ  
 ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
 กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร  
 และรองกรรมการผู้อ�านวยการของบริษัท

38. นายภาคิน ภู่ประเสริฐ - - บุตรของ นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ ซึ่งเป็นแพทย์ 
 ผูด้�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการบรษิทั กรรมการ 
 บริหาร และกรรมการผู้อ�านวยการของบริษัท(15)

39. นางสาวนุชณี อู่ทอง - - ผู้บริหารบริษัท(16)

40. นายสุธร ชุตินิยมการ - - ผู้บริหารบริษัท(17)

หมายเหตุ: 1) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ได้ท�าสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 กับ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า  
  จ�ากัด (มหาชน) โดยมีบุคคลมีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลภายใต้เง่ือนไขของสัญญา ประกอบด้วย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร และ 
  นายปิฎก สุขสวัสดิ์ 

 2) นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารบริษัท และต่อมาได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการก�ากับการดูแลกิจการและ 
  การพัฒนาธุรกิจย่ังยืน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

 3) นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้ง 
  เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2560 และได้ลาออกจาก 
  การด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ในเดือนกรกฎาคม 2561 เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ท่ีปรึกษาในการให้ค�าแนะน�าโครงการให้แก ่
  บริษัท วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

177บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



 4) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ด�ารงต�าแหน่งท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร จนถึงวันท่ี 18 สิงหาคม 2560 ต่อมา 
  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 และได้รับ 
  การแต่งต้ังเป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561

 5) ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
  บริษัท ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2560 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
  ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2560

 6) คุณคณิต แพทย์สมาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  
  ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการก�ากับการดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจย่ังยืน  
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

 7) คุณพิเศษ จียาศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561  
  เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการก�ากับการดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจย่ังยืน ตามมติที่ประชุม 
  คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

 8) คุณอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร ตามมต ิ
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

 9) นางวิลาสินี พุทธิการันต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันที่  
  13 กันยายน 2560 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน  
  2560 โดยด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนการด�ารงต�าแหน่ง 
  กรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2561  
  (ภายหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

 10) นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร

 11) นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัท ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ถึงวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 และได้รับการแต่งตั้ง 
  เป็นกรรมการบริหาร ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา 
  กรรมการผู้อ�านวยการ ภายหลังการปรับโครงสร้างองค์กร ตามประกาศบริษัท ครั้งท่ี 121/2560 เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 และด�ารงต�าแหน่ง 
  ที่ปรึกษากรรมการผู้อ�านวยการ ถึงเดือนกรกฎาคม 2561

 12) นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร เริ่มด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

 13) นายเจริญ นัดพบสุข ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ต�าแหน่งรองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

 14) นายแพทย์สถาพร ภู่ประเสริฐ เริ่มด�ารงต�าแหน่ง ท่ีปรึกษาในการให้ค�าแนะน�าโครงการให้แก่บริษัท วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 เมษายน  
  2564

 15) นายภาคิน ภู่ประเสริฐ เริ่มด�ารงต�าแหน่งนักวิเคราะห์แผน/นโยบาย ส�านักงานแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

 16) นางสาวนุชณี อู่ทอง ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารบริษัท จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

 17) นายสุธร ชุตินิยมการ ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารบริษัท จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

รายงานประจ�าปี 2563178



บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2562 ปี 2563

เอสซี แอสเสท 
(และองค์กรอื่นๆ)

บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่
พนักงานของ บริษัท เอสซี แอสเสท 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) รวมทั้ง
องค์กรอื่นๆ ภายใต้สัญญาการให ้
การรักษาพยาบาลพนักงาน ได้แก่ 

1. บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท ์
 แอนด์แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 

2. บริษัท เอสซี เอเบิล จ�ากัด 

3. บริษัท สโคป จ�ากัด 

4. บรษิทั วี. แลนด์ พรอ็พเพอร์ตี ้จ�ากัด 

5. บริษัท โซลิด แอสเซท จ�ากัด 

6. บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 

7. บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จ�ากัด 

8. บรษิทั บ.ีบ.ีด.ี ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 

9. บริษัท บริดจ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย)  
 จ�ากัด 

10. มูลนิธิไทยคม 

11. บริษัท บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด 

12. บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จ�ากัด 

โดยองค์กรจะเป็นผู้ช�าระค่ารักษา
พยาบาลดังกล่าวแก่บริษัท แทน
พนักงานของแต่ละองค์กร 

รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ 

ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นงวด

1.29 

0.37

9.43 

3.96

บรษิทัให้บรกิารทางการแพทย์แก่พนักงานของเอสซ ีแอสเสท 
และองค์กรอ่ืนๆ ภายใต้สัญญาการให้การรักษาพยาบาล
พนักงานดังกล่าว โดยมีอัตราค่าบริการรักษาพยาบาล 
เช่นเดยีวกับลกูค้าท่ัวไป และมเีงือ่นไขระยะเวลาการช�าระเงนิ 
และอัตราส่วนลดค่ารักษาพยาบาลเทียบเคียงได้กับลูกค้า
ตามสญัญาให้บรกิารรกัษาพยาบาลและลกูค้าตามคูส่ญัญา 
ทั่วไปของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีความสมเหตุสมผล 
โดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้าตามสัญญา
ให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญารายอื่นๆ 
โดยมอีตัราค่าบรกิารรกัษาพยาบาลเช่นเดยีวกับลกูค้าทัว่ไป 
รวมทั้งส่วนลดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนลดคู่สัญญา  
ที่มีการก�าหนดในนโยบายราคาของบริษัท อีกท้ังรายการ
ดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้า
ที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น

วอยซ์ ทีวี บริษัทได้ให้บริการตรวจสุขภาพ 
ประจ�าปีแก่พนักงานของวอยซ์ ทีวี 
ซึ่งวอยซ์ ทีวีเป็นผู้ช�าระค่ารักษา 
พยาบาล ดังกล่าวแก่บริษัทแทน
พนักงาน

รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ 

ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นงวด

 
 
 
 

0.12 

0.02

 
 
 
 

0.13

0.01

บริษัทให้บริการตรวจสุขภาพประจ�าปีแก่พนักงานของ
วอยซ์ ทีวี โดยก�าหนดราคา เง่ือนไข และการให้บริการ
เทียบเคียงกับที่บริษัท ให้บริการตรวจสุขภาพประจ�าปี 
แก่ลูกค้าองค์กรรายอ่ืนๆ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีความสมเหตุสมผล

2. รายการระหว่างกัน

 รายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ส�าหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 และ 2563 มีดังน้ี

179บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2562 ปี 2563

โดยมีเง่ือนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ  
ซึ่งอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพเป็นไปตามอัตราปกติท่ัวไป
ที่เรียกเก็บลูกค้าบริษัทคู่สัญญาและ/หรือลูกค้าองค์กร 
รายอื่นๆ อีกทั้งรายการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น 
ซึ่งอาจน�าไปสู่การต่อยอดการให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ 
เพ่ิมเติมภายหลังการตรวจสุขภาพ

วอยซ์ ครีเอชั่น บริษัทได้ให้บริการตรวจสุขภาพ 
ประจ�าปีแก่พนักงานของวอยซ์  
ครีเอช่ัน ซึ่งวอยซ์ ครีเอชั่นเป็นผู้ช�าระ
ค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวแก่บริษัทฯ 
แทนพนักงาน 

รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ 

ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นงวด

 
 
 
 

0.0050 

-

 
 
 

 
0.0050 

-

บริษัทให้บริการตรวจสุขภาพประจ�าปีแก่พนักงานของ 
วอยซ์ ครีเอชั่น โดยก�าหนดราคา เงื่อนไข และการให้บริการ
เทียบเคียงกับท่ีบริษัทให้บริการตรวจสุขภาพประจ�าปี 
แก่ลูกค้าองค์กรรายอ่ืนๆ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติและมีความสมเหตุสมผล 
โดยมีเง่ือนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ  
ซึ่งอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพเป็นไปตามอัตราปกติท่ัวไป
ที่เรียกเก็บลูกค้าบริษัทคู ่สัญญาและ/หรือลูกค้าองค์กร 
รายอื่นๆ อีกทั้งรายการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 
ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัท มากข้ึน 
ซึ่งอาจน�าไปสู่การต่อยอดการให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ 
เพ่ิมเติมภายหลังการตรวจสุขภาพ

คุณหญิงพจมาน 
ดามาพงศ์  
(“ผู้ถือหุ้นใหญ่”)

บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก ่
กลุ่มบุคคลภายใต้สัญญาการให้
บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัท
กับผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งสัญญาครอบคลุม
ผู้ถือหุ้นใหญ่ และบุคคลภายใต้
สัญญา) รวมถึงผู้รับบริการที่ได้รับ 
การแนะน�าโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 

รายการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ช�าระ 
ค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัท	 
แทนผู้รับบริการดังกล่าว

รายได้ค่ารักษาพยาบาล 

ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 

รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ 

ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นงวด

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 

0.5 

3.5 

0.3

 
 
 
 
 
 

 
 

1.9 

0.2 

1.7 

0.2

บริษัทและผู ้ ถือหุ ้นใหญ่จึงได ้มีการตกลงท�าสัญญา 
การให้บรกิารรกัษาพยาบาล ณ วนัท่ี 15 ธันวาคม 2560 และ
ยกเลิกสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับก่อนหน้า  
โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป ็นอัตราส่วนลด 
ที่มีการก�าหนดเงื่อนไขยกเว ้น ซึ่ งได ้แก ่  ค ่าแพทย ์  
ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบ�าบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจ 
วินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา(พิเศษ)  
ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไข 
การช�าระเงิน 30 วันนับจากวันท่ีวางบิล เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล
ที่มีการก�าหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะท่ีมี
การจัดท�าสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลฉบับใหม ่
ของผู้ถือหุ้นใหญ่ฯ ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทมีการ 
จัดท�าสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล เพ่ิมเติมอีก 
หนึ่งฉบับกับคู่สัญญาใหม่ ซึ่งเป็นญาติของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
โดยรายชื่อบางส่วนภายใต้สัญญาดังกล่าว เคยอยู่ภายใต้ 
สญัญาของผูถื้อหุ้นใหญ่ฉบบัเดมิ โดยส�าหรบัรอบระยะเวลา 
บัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สัญญาดังกล่าว

รายงานประจ�าปี 2563180



บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2562 ปี 2563

รวมถึงผู้รับบริการที่ได้รับการแนะน�าโดยคู่สัญญา มีมูลค่า
รายได้ค่ารักษาพยาบาลรวมจ�านวน 7.5 ล้านบาท และ 
7.6 ล้านบาท ตามล�าดับ มูลค่าส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
จ�านวน 1.5 ล้านบาท และ 1.0 ล้านบาท ตามล�าดับ และ
มูลค่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ จ�านวน 6.0 ล้านบาท 
และ 6.6 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนลด
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 และ 20 ตามล�าดับ ท้ังน้ี บริษัท
ยกเลิกสัญญาดังกล่าวในวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้า
ที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น ท้ังนี้ รายการการให้
บริการทางการแพทย์ในช่วงก่อนมีการปรับปรุงเงื่อนไข
การช�าระเงินและอัตราส ่วนลดเป็นรายการท่ีเกิดขึ้น 
ในอดีต อย่างไรก็ดี ราคา เงื่อนไข และการให้บริการ รวมท้ัง 
ส ่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล  
ฉบับปัจจุบัน อยู ่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสัญญา 
ให ้บริการรักษาพยาบาลและลูกค ้ าตามคู ่ สัญญา 
ตามหลักเกณฑ์นโยบายราคาของบริษัท

นายบรรณพจน์ 
ดามาพงศ์

บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย ์
แก่กลุ่มบุคคลภายใต้สัญญาการ 
ให้บริการรักษาพยาบาล ระหว่าง
บริษัทกับนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 
(ซ่ึงสัญญาครอบคลุม นายบรรณพจน์ 
ดามาพงศ์ และบุคคลภายใต้สัญญา) 

รายการที่นายบรรณพจน์	ดามาพงศ์
เป็นผู้ช�าระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัท
แทนผู้รับบริการดังกล่าว

 
รายได้ค่ารักษาพยาบาล 

ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 

รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ 

ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นงวด

 
 
 
 
 
 
 
 

0.58 

0.08 

0.49 

0.03

 
 
 
 
 
 
 
 

0.62 

0.07 

0.55 

0.04

ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 บริษัทได้ท�าสัญญาการให้บริการ
รกัษาพยาบาลกับ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ โดยมลีกัษณะ
เง่ือนไขและการให้ส่วนลดกับกลุม่บคุคลท่ีอยู่ภายใต้สญัญา 
โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดท่ีมี
การก�าหนดเงื่อนไขยกเว้น ได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม  
ค่ากายภาพบ�าบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจวินิจฉัย 
ทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ) ค่าเสริม
ความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไข 
การช�าระเงิน 30 วันนับจากวันที่วางบิล ซึ่งเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล 
ที่มีการก�าหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะท่ีมี
การจดัท�าสญัญาการให้บรกิารรกัษาพยาบาลฉบบัดงักล่าว

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้า 
ที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น โดยราคา เงื่อนไข และ
การให้บริการ รวมท้ังส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการ
รักษาพยาบาลของ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ อยู่ในเกณฑ์
ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและ
ลกูค้าตามคูส่ญัญาตามหลกัเกณฑ์นโยบายราคาของบรษิทั
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บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2562 ปี 2563

นางสาว 
แพทองธาร  
ชินวัตร

บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์
แก่กลุ่มบุคคลภายใต้สัญญาการให้
บริการรักษาพยาบาล ระหว่างบริษัท
กับ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร 
(ซึ่งสัญญาครอบคลุม นางสาว 
แพทองธาร ชินวัตร และบุคคล 
ภายใต้สัญญา) 

รายการที่นางสาวแพทองธาร	ชินวัตร
เป็นผู้ช�าระค่ารักษาพยาบาลแก่บริษัท
แทนผู้รับบริการดังกล่าว 

รายได้ค่ารักษาพยาบาล 

ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล 

รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ 

ยอดลูกหนี้การค้าคงค้างสิ้นงวด

 
 
 
 
 

 
 

 
- 

- 

- 

-

 
 
 
 
 

 
 

 
0.19 

0.02 

0.17 

0.04

ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้ท�าสัญญาการให้
บริการรักษาพยาบาลกับ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร โดยมี 
ลักษณะเงื่อนไขและการให้ส่วนลดกับกลุ ่มบุคคลท่ีอยู ่
ภายใต้สัญญา โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็น
อัตราส่วนลดท่ีมีการก�าหนดเงื่อนไขยกเว้น ได้แก่ ค่าแพทย์ 
ค่าทันตกรรม ค่ากายภาพบ�าบัด ค่าแพทย์อ่านผล ค่าตรวจ 
วินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (พิเศษ)  
ค่าเสริมความงาม และค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไข
การช�าระเงิน 30 วันนับจากวันที่วางบิล ซึ่งเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล 
ที่มีการก�าหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะท่ีมี
การจดัท�าสญัญาการให้บรกิารรกัษาพยาบาลฉบบัดงักล่าว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้า 
ที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น โดยราคา เงื่อนไข และ 
การให้บริการ รวมท้ังส่วนลด ภายใต้สัญญาการให้บริการ
รกัษาพยาบาลของ นางสาวแพทองธาร ชนิวัตร อยูใ่นเกณฑ์
ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและ
ลกูค้าตามคูส่ญัญาตามหลกัเกณฑ์นโยบายราคาของบรษิทั

โซลิค แอสแซท บริษัทได้ท�าสัญญาให้เช่าพ้ืนท่ีและ
บริการ บริเวณชั้น 2 อาคาร B เพ่ือเปิด
ให้บริการ ห้องอาหารจีน หยาง (Yang 
Chinese Café) 

โดยมีรูปแบบให้บริการอาหารจีนสไตล์
ฮ่องกง ส�าหรับรองรับลูกค้าท่ีเข้ามาใช้
บริการภายในโรงพยาบาลพระรามเก้า 

รายได้ค่าเช่าพ้ืนท่ี 

รายได้ค่าบริการ 

ยอดรายได้ค่าเช่า/ค่าบรกิารค้างรบัสิน้งวด 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 
 
 

 
 

- 

- 

- 

-

 
 
 

 
 

0.5 

0.5 

0.1 

0.2

ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าพ้ืนท่ี
กับ บริษัท โซลิค แอสแซท จ�ากัด โดยสัญญาเช่าฉบับน้ี
มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง วันท่ี 
31 กรกฎาคม 2566 เพ่ือประกอบกิจการจ�าหน่ายสินค้า 
อาหารและเครื่องด่ืม 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นการรองรับลูกค้า 
ที่เข้ามาใช้บริการ อาคาร B มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ 
ลูกค้า มีร้านอาหารและประเภทอาหารที่หลากหลาย โดยมี
เงื่อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าที่มีความเหมาะสม สมเหตุ
สมผล เป็นไปตามราคาตลาด และเป็นปกติตามทางการค้า 
ทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท 
และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยเปรียบเทียบกับอัตรา 
ค่าเช่าพ้ืนที่ในอาคารเดียวกันกับผู้เช่ารายอ่ืนๆ

รายงานประจ�าปี 2563182



บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2562 ปี 2563

โอเอไอ ลีสซิ่ง บริษัทมีการเช่าพ้ืนที่ส�านักงานจ�านวน 
1,040 ตารางเมตร ซึ่งรวมถึงการจ่าย 
ค่าบริการสาธารณูปโภค ระบบอาคาร 
และบริการอื่นๆ ในตึกโอเอไอ ทาวเวอร์  
(OAI Tower) และมีการวางเงินประกัน 
ไว้ต่อโอเอไอ ลีสซิ่ง เท่ากับค่าเช่า  
3 เดือน และ ค่าบริการ 3 เดือน  
เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ส�าหรับการท�างานของ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามสัญญาเช่าและ
สัญญาบริการท่ีมีอายุสัญญา 3 ปี  
โดยบริษัทเริ่มเช่าพ้ืนท่ีดังกล่าวต้ังแต่ 
1 พฤษภาคม 2559 

ค่าเช่าจ่าย 

ค่าบริการจ่าย 

ยอดเจ้าหนี้การค้าคงค้างสิ้นงวด 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 

3.8 

0.2 

0.8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 

- 

-

บริษัทท�าสัญญาเช่าพ้ืนที่จ�านวน 1,040 ตารางเมตร และ
สัญญาบริการส�าหรับบริการสาธารณูปโภค ระบบอาคาร
และบริการอื่นๆ ในตึกโอเอไอ ทาวเวอร์ (OAI Tower)  
โดยใช้พ้ืนทีด่งักล่าวเป็นสถานท่ีท�างานของเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
เน่ืองจากสถานทีบ่รเิวณโรงพยาบาลพระรามเก้าไม่เพียงพอ 
ส�าหรับการท�างานของบุคลากรทั้งหมด 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการค่าเช่า
ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีความจ�าเป็นในการ
ด�าเนินการของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่า
ที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล เป็นไปตามราคาตลาด 
และเป็นปกติตามทางการค้าท่ัวไป และไม่มีการถ่ายเท 
ผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั และบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าพ้ืนท่ีในอาคารเดียวกันกับ
ผู้เช่ารายอ่ืนๆ

กลุ่มแพทย์(1)(2)(3) บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ 
ค่าธรรมเนียมแพทย์แก่แพทย์ที่ม ี
การออกตรวจในโรงพยาบาลฯ ภายใต ้
บันทึกข้อตกลงการใช้คลินิคเพ่ือ
ประกอบโรคศิลป์จ�านวน 11 ท่าน 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมแพทย ์

ยอดค่าธรรมเนยีมแพทย์ค้างจ่ายสิน้งวด

 
 
 
 

33.4 

3.4

 
 
 
 

33.4 

2.7

แพทย์ผูด้�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร ออกตรวจรกัษา
ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลโดยการก�าหนดค่าตอบแทนเทียบเคียง
ได้กับอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ท่ีบริษัทจ่ายให้กับแพทย์
อ่ืนๆ ท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับแพทย์ผู้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการและ/หรอื ผูบ้รหิารดงักล่าว โดยโรงพยาบาลมุง่เน้น 
เรื่องคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงความ
ช�านาญในการให้บริการทางการแพทย์ส�าหรับโรคที่มีความ
ซับซ้อน ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นในการก�าหนดค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมและสร้างแรงจูงใจ ส�าหรับแพทย์ปัจจุบัน 
และดึงดูดแพทย์ท่ีมีคุณภาพให้กับโรงพยาบาล และลด
ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ได้ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดงักล่าวมคีวามจ�าเป็นและสมเหตสุมผล โดยบรษิทั
มีความจ�าเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าวในอัตรา
เทียบเท่ากับแพทย์อ่ืนๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแพทย์
ผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว จึงเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล

หมายเหตุ: 1) แพทย์ผู้เป็นบุคคลนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท่ีมีรายการระหว่างกัน ส�าหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แก่  
  นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล รองศาสตราจารย์  
  นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา พลเอก นายแพทย์สหชาติ พิพิธกุล  
  นายแพทย์สถาพร ภู่ประเสริฐ ทันตแพทย์หญิงชุติมา ไตรรัตน์วรกุล แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล และนายแพทย์ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ และ 
  ส�าหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล นายแพทย ์
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  วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ศาสตราจารย์ น.ท.หญิงแพทย ์
  หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา นายแพทย์สถาพร ภู่ประเสริฐ ทันตแพทย์หญิงชุติมา ไตรรัตน์วรกุล แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล นายแพทย์ 
  ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ และนายแพทย์พิสิษฐ์ จียาศักดิ์
 2) แพทย์ผู้เป็นบุคคลนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท่ีมีรายการระหว่างกัน ส�าหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แก่  
  นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล รองศาสตราจารย์  
  นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา พลเอก นายแพทย์สหชาติ พิพิธกุล  
  นายแพทย์สถาพร ภู่ประเสริฐ ทันตแพทย์หญิงชุติมา ไตรรัตน์วรกุล แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล และนายแพทย์ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ และ 
  ส�าหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล นายแพทย ์
  วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง  
  แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา นายแพทย์สถาพร ภู่ประเสริฐ ทันตแพทย์หญิงชุติมา ไตรรัตน์วรกุล แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายแพทย์ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ และนายแพทย์พิสิษฐ์ จียาศักดิ์
 3) นายแพทย์พิสิษฐ์ จียาศักดิ์ เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากเป็น พ่ี/น้อง นายพิเศษ จียาศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทของบริษัทฯ  
  ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยมูลค่ารายการค่าธรรมเนียมแพทย์ที่มีการเปิดเผยในรายการระหว่างกันส�าหรับท่าน ในปี 2561  
  เป็นรายการที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2562 ปี 2563

นายแพทย์
สถาพร  
ภู่ประเสริฐ

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนแก่
ที่ปรึกษาภายนอกของบริษัท 

ค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษา

 

0.6

 

0.6

บริษัทได้แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู ้และความ
ช�านาญทางการแพทย์ท่ีเคยด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า
แพทย์ของบริษัท เป็นท่ีปรึกษา ซึ่งไม่ได้อยู่ในลักษณะ
พนักงานประจ�า เพ่ือให้ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และร่วม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและการประชุมอบรมวิชาการ
ของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดังกล่าวมีความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล  
โดยบริษัทมีความจ�าเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว 
เพ่ือเป็นค่าตอบแทนท่ีปรึกษาในการปฏิบัติหน้าท่ี  
โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในอัตราเทียบเคียงกับ 
ท่ีปรึกษาท่านอื่นท่ีไม่ใช่บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
ของบรษิทัทีม่ขีอบเขตการให้ค�าปรกึษาลกัษณะเดยีวกัน

วอยซ์ ครีเอชั่น บริษัทว่าจ้างวอยซ์ ครีเอชั่น 
ผลิตรายการออกอากาศทาง  
Face book Live 

ค่าใช้จ่าย

 
 

0.4

 
 

-

บริษัทได้ว ่าจ ้างวอยซ์ ครีเอชั่น ผลิตรายการเพ่ือ 
ออกอากาศทาง Facebook Live เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
Facebook Page ของโรงพยาบาลฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเหน็ว่า รายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตรา 
ค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบรายอื่นๆ ซึ่ง บริษัท วอยซ์  
ครีเอชั่น จ�ากัด มีความเหมาะสมกับบริษัท

รายงานประจ�าปี 2563184



บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2562 ปี 2563

วอยซ์ ครีเอชั่น บริษัทว่าจ้างวอยซ์ ครีเอชั่น  
ผลิตวีดิโอ Presentation  
(Thai, Eng, Chinese, Japanese)
เพ่ือประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล 

ค่าใช้จ่าย

 
 
 

0.01

 
 
 

-

บริษัทได้ว่าจ้างวอยซ์ครีเอชั่นผลิตวีดิโอ Presentation 
(Thai, Eng, Chinese, Japanese) เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
โรงพยาบาล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเหน็ว่า รายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตรา 
ค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบรายอื่นๆ ซึ่ง บริษัท วอยซ์ 
ครีเอชั่น จ�ากัด มีความเหมาะสมกับบริษัท

โซลิค แอสแซท คูปองอาหารส�าหรับผู้รับการตรวจ
สุขภาพ 

ค่าใช้จ่าย 

ยอดค่าใช้จ่ายคงค้างสิ้นงวด

 

- 

-

 

0.13 

0.06

บริษัทได้ท�าสัญญาให้ส่วนลดคูปองค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ส�าหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเหน็ว่า รายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเท 
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตรา 
ค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบรายอื่นๆ ซึ่ง บริษัท โซลิค 
แอสแซท จ�ากัด มีความเหมาะสมกับบริษัท

โซลิค แอสแซท การซื้อขายสินค้า-ค่าอาหาร 

ค่าใช้จ่าย 

ยอดค่าใช้จ่ายคงค้างสิ้นงวด

- 

-

0.02 

-

บรษิทัได้ซือ้อาหารและอาหารว่าง ส�าหรบัเลีย้งทีมแพทย์ 
ตรวจสุขภาพ และส�าหรับการประชุมผู้บริหาร 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเหน็ว่า รายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเท 
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตรา 
ค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบรายอื่นๆ ซึ่ง บริษัท โซลิค 
แอสแซท จ�ากัด มีความเหมาะสมกับบริษัท

185บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



3. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน 

 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้มีการอนุมัตินโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกัน 
ของบริษัท และหลักการเก่ียวกับข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไป ในการท�าธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง 
หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งน้ี กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วม
หรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การเข้าท�ารายการระหว่างกัน บริษัทยึดหลักการ ดังน้ี

 -  เป็นรายการท่ีผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร (แล้วแต่กรณี) ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 
  และซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 - เป็นรายการที่กระท�าโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก

 - มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ท�าให้ม่ันใจได้ว่าการท�ารายการเป็นไปตามขั้นตอนท่ีถูกต้อง

 มาตรการและข้ันตอนในการทำารายการระหว่างกัน

 บริษัทได้ก�าหนดมาตรการและขั้นตอนในการท�ารายการระหว่างกัน ดังน้ี

 (1) การพิจารณาการท�ารายการระหว่างกัน บริษัทจะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าท่ัวไป และ/หรือบุคคลท่ัวไป รวมท้ังเป็นไปตาม
ขั้นตอนกระบวนการด�าเนินงานตามปกติของบริษัท เพื่อสนับสนุนการด�าเนินกิจการ ซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

 (2) กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขท่ีเหมือน
หรือคล้ายคลึงกัน 

 (3) บรษิทัอาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผูป้ระเมนิอสิระซึง่แต่งต้ังโดยบรษิทัมาท�าการเปรยีบเทียบราคาส�าหรบัรายการระหว่างกัน 
ที่ส�าคัญ เพ่ือให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2562 ปี 2563

โอเอไอ  
คอนซัลแต้นท ์
แอนด์
แมนเนจเม้นท์

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ค่าใช้จ่าย 

ยอดค่าใช้จ่ายคงค้างสิ้นงวด

- 

-

0.05 

-

บริษัทได้ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม Coffee break  
เพ่ือรับรองแขกผู้ร ่วมงาน 28 ปี รพ. พระรามเก้า  
เปิดตึกใหม่ (อาคาร B) บริการทางการแพทย์ใหม่ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเหน็ว่า รายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเท 
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง โดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และอัตรา 
ค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบรายอื่นๆ ซึ่งบริษัท โอเอไอ  
คอนซัลแต้นท์แอนด์แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด มีความ
เหมาะสมกับบริษัท

รายงานประจ�าปี 2563186



 (4) การท�ารายการระหว่างกันของบริษัท ที่กรรมการ ผู้บริหาร 
หรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้งหรอืมผีลประโยชน์เก่ียวข้อง ท่ีไม่ใช่ 
รายการด�าเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเง่ือนไขทางการค้าแตกต่าง 
จากการท�ารายการกับลูกค้าทั่วไป หรือบุคคลภายนอกจะ 
ด�าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทด้วยเสียงข้างมาก ซึ่งจะต้องไม่มีกรรมการ ผู ้บริหาร  
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง
เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการน้ัน และต้องไม่มีเง่ือนไขหรือ
ข้อก�าหนดพิเศษผิดไปจากปกติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด

 (5) หากบริษัทมีรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่เข ้าข่ายตาม 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติ 
ตามข้อก�าหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

 (6) บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่อาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์
ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ก�าหนด และตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี โดยเปิดเผย 
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี รายงานประจ�าปี หรอืแบบ 
รายงานอื่นใด ตามแต่กรณี 

 (7) ให้มกีารสอบทานการท�ารายการระหว่างกนัตามแผนงาน 
ตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงานต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแล
ให้มีการสุ่มสอบทานการท�ารายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญา
หรือนโยบายหรือเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้

 การอนุมัติการทำารายการระหว่างกันหรือรายการ 

ที่เกี่ยวโยงกัน

 ในกรณีท่ีกฎหมายดังกล่าวก�าหนดให้รายการระหว่างกันน้ัน
ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นก่อนการเข้าท�ารายการระหว่างกันในเรือ่งใด (ถ้าม)ี บรษิทั
จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณา
และให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ�าเป็นในการท�ารายการและความ
สมเหตุสมผลของรายการน้ันๆ ท้ังนี้ ในการเข้าท�ารายการธุรกิจ
ปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้า 
ทีม่เีง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และรายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้า 
ที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไป ให้เป็นไปตามหลักการดังน้ี

 (ก) การท�ารายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมเีงือ่นไขการค้า 
โดยท่ัวไป

  การท�ารายการระหว่างกันท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไข 

การค้าโดยท่ัวไปและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริหารเสนอให้ 
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติข้อตกลงการท�าธุรกรรมในหลักการ
ก่อนท่ีจะเข้าท�าธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนั้น 
มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�า
กับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ท้ังน้ี ฝ่ายจัดการจะจัดท�า
รายงานสรุปการท�าธุรกรรมดังกล่าว เพ่ือรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทุกไตรมาส 

  ท้ังนี้  รายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป  
คือเงื่อนไขการค้าท่ีมีราคาและเงื่อนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อ 
ให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย

  - เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทได้รับหรือให้กับบุคคล 
ทั่วไป

  - เป็นราคาและเง่ือนไขที่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันให้กับ 
บุคคลท่ัวไป

  - เป็นราคาและเงื่อนไขท่ีบริษัทสามารถแสดงได้ว่า 
ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะท�านองเดียวกันให้กับบุคคลท่ัวไป

 (ข) การท�ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไข
การค้าโดยท่ัวไป

  การท�ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไข
การค้าโดยท่ัวไป จะต้องพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับ 
ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าท�ารายการน้ันๆ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
และ/หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิท้ังน้ี 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และข้อบังคับ ประกาศ ค�าส่ัง หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง 
การปฏิบตัติามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไป 
ซึง่ทรพัย์สนิท่ีส�าคญัของบรษิทั (ถ้าม)ี และหลกัเกณฑ์อืน่ทีเ่ก่ียวข้อง 
รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทจะด�าเนินการเปิดเผย
รายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของบริษัท ที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัท

187บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญใน 
การพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะแต่งต้ัง 
บุคคลท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือความช�านาญพิเศษ เช่น 
ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา 
ทีเ่กีย่วข้อง ทีม่คีวามเป็นอสิระจากบรษิทัฯ และบคุคลท่ีอาจมคีวาม
ขัดแย้งกับบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน 
ดังกล่าวเพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าว 
มีความจ�าเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยค�านึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ 

4. นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกัน
ในอนาคต

 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน คณะกรรมการ
บริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนด
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน 
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีและหมายเหตุประกอบ 
งบการเงนิท่ีได้รบัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมทัง้
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการ

ระหว่างกันของบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมทั้ง 
ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม

 บรษิทัอาจมกีารท�ารายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนือ่ง  
โดยก�าหนดราคาและเงือ่นไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดยีวกับ 
ทีก่�าหนดให้กับบคุคล และ/หรอืบรษิทัทีไ่ม่ขดัแย้งหรอืเก่ียวข้องกัน  
เช่น การให้บริการทางการแพทย์แก่บริษัทคู่สัญญา การจ่ายค่า
ตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์ เป็นต้น โดยรายการ
ระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นน้ันเป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติของ
บรษิทั และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบรษิทั และผูถื้อหุน้เป็นส�าคญั 

 ท้ังน้ี การท�ารายการระหว่างกันของบริษัทท่ีเกิดขึ้นและ 
อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะมีความจ�าเป็น และ/หรือมีความสมเหตุ
สมผลของการท�ารายการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
และก�าหนดให้เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และ
รายการดังกล่าวราคาและรวมท้ังเงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไป
อย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at 
arm’s length basis) ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นและเหมาะสม 
ของรายการนั้น นอกจากนี้ หากมีการท�ารายการระหว่างกัน 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งหรือท่ีมีส่วนได้ 
ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียง 
ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการดังกล่าวได้

รายงานประจ�าปี 2563188



ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน

สรุปรายงานการสอบบัญชี

 ผู้สอบบัญชี 

 ผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011  
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011  
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011  
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

 สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

 ความเห็นของผู้สอบบัญชีท่ีเปิดเผยในงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินของบริษัท (แล้วแต่กรณี) สามารถสรุปได้ดังน้ี

งบการเงิน ความเห็นของผู้สอบบัญชี

งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 ผลการด�าเนนิงาน 
และกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้อง 
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ผลการด�าเนนิงาน 
และกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้อง 
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ผลการด�าเนนิงาน 
และกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้อง 
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ตารางสรุปงบการเงิน

 งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ข้อมูล ณ วันที่

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 223.5 5.1 631.8 13.4 592.5 12.4

เงินลงทุนชั่วคราว 1,636.6 37.0 799.2 16.9 - -

ลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีอ่ืน 139.3 3.1 156.2 3.3 158.9 3.3

ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ 42.9 1.0 48.7 1.0 49.3 1.0

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน - - - - 401.5 8.4

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 6.6 0.2 7.2 0.2 6.4 0.1

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,048.9 46.3 1,643.1 34.8 1,208.5 25.2

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 2.7 0.1 3.6 0.1 3.6 0.1

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 1.4 0.0 - - - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,136.1 48.3 2,862.4 60.7 3,417.1 71.2

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - - 20.7 0.4

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 82.8 1.9 77.4 1.6 95.4 2.0

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและ 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 
125.2

 
2.8

 
91.8

 
1.9

 
2.9

 
0.1

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 25.2 0.6 33.3 0.7 47.4 1.0

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 2.0 0.0 4.9 0.1 1.3 0.0

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,375.4 53.7 3,073.5 65.2 3,588.5 74.8

รวมสินทรัพย์ 4,424.4 100.0 4,716.6 100.0 4,797.0 100.0

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 408.4 9.2 461.5 9.8 446.3 9.3

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนด 
 ช�าระภายในหนึ่งปี

 
-

 
-

 
-

 
-

 
4.8

 
0.1

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 11.1 0.3 28.7 0.6 21.2 0.4

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 29.3 0.7 32.8 0.7 24.2 0.5

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 448.8 10.1 523.0 11.1 496.5 10.4
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งบแสดงฐานะการเงิน

ข้อมูล ณ วันที่

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึง 
 ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

 
-

 
-

 
-

 
-

 
3.0

 
0.1

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 100.7 2.3 153.0 3.2 179.3 3.7

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1.5 0.0 1.6 0.0 3.0 0.1

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 102.2 2.3 154.6 3.3 185.3 3.9

รวมหน้ีสิน    551.0 12.5 677.6 14.4 681.8 14.2

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
 หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 800.0 800.0 800.0

ทุนที่ออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว
 หุ้นสามัญ 786,300,000 หุ้น  
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 786.3 17.8 786.3 16.7 786.3 16.4

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,934.4 43.7 1,934.4 41.0 1,934.4 40.3

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว-ส�ารองตามกฎหมาย 67.9 1.5 80.0 1.7 80.0 1.7

ยังไม่ได้จัดสรร 1,084.0 24.5 1,230.4 26.1 1,314.5 27.4

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.8 0.0 7.9 0.2 0.0 0.0

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,873.3 87.5 4,039.0 85.6 4,115.2 85.8

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,424.4 100.0 4,716.6 100.0 4,797.0 100.0
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 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2562 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้

 รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,701.1 99.0 2,848.5 99.0 2,601.2 98.8

 รายได้ค่าเช่า 8.0 0.3 8.4 0.3 11.8 0.4

 รายได้อื่น 18.2 0.7 19.4 0.7 19.9 0.8

 รวมรายได้ 2,727.2 100.0 2,876.3 100.0 2,632.9 100.0

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,864.2 68.2 1,972.3 68.6 1,889.7 71.8

  ค่าใช้จ่ายในการขาย 64.2 2.3 59.4 2.1 53.7 2.0

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 477.5 17.5 510.3 17.7 464.7 17.6

  ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 111.9 4.1 - - - -

 รวมค่าใช้จ่าย 2,517.8 92.1 2,542.1 88.4 2,408.1 91.5

 กำาไรจากการดำาเนินงาน 209.4 7.7 334.2 11.6 224.8 8.5

 รายได้ทางการเงิน 6.3 0.2 13.4 0.5 5.9 0.2

 ต้นทุนทางการเงิน - - - - (0.5) (0.0)

 กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    215.7 7.9 347.6 12.1 230.3 8.7

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 58.5 2.1 63.2 2.2 28.2 1.1

 กำาไรสำาหรับปี 157.2 5.8 284.5 9.9 202.1 7.7

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

 รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือ 
  ขาดทนุในภายหลัง ก�าไร (ขาดทุน)  
  จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 
  ในหลักทรัพย์เผื่อขาย

 
 
  

(1.3)

 
 
  

(0.1)

 
 
 

8.9

 
 
 

0.3

 
 
 

-

 
 
 

-

 ผลกระทบของภาษีเงินได้ 0.3 0.0 (1.8) (0.1) - -

 รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ 
  ขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได้

 
(1.0)

 
(0.1)

 
7.1

 
0.2

 
-

 
-

 รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือ  
  ขาดทุนในภายหลัง ผลก�าไร (ขาดทุน)  
  จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร ์
  ประกันภัย

 
 
 

19.8

 
 
 

0.7

 
 
 

(19.9)

 
 
 

(0.7)

 
 
 

(16.3)

 
 
 

(0.6)

 ผลกระทบของภาษีเงินได้ (4.0) (0.1) 4.0 0.1 3.3 0.1

รายงานประจ�าปี 2563192



งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2562 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

 รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกำาไรหรอื 
  ขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได้

 
15.8

 
0.6

 
(15.9)

 
(0.6)

 
(13.0)

 
(0.5)

 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปี 14.8 0.5 (8.8) (0.3) (13.0) (0.5)

 กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 172.0 6.3 275.7 9.6 189.1 7.2

 ก�าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท) 0.25 - 0.36 - 0.26 -

 จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ล้านหุ้น) 634.7 - 786.3 - 786.3 -

 งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม

2561 2562 2563

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี 215.7 347.6 230.3

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 155.8 163.6 213.0

 หนี้สูญ 0.4 7.9 -

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น 4.5 5.9 -

 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน - - 21.5

 ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายและตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 1.3 (0.3) 1.2

 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (4.3) (5.5) -

 ขาดทุนจากการจ�าหน่ายตราสารหน้ีท่ีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน - - 3.2

 ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
  ผ่านก�าไรหรือขาดทุน

 
-

 
-

 
0.2

 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น - (0.3) -

 ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 111.9 - -

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของพนักงานเพ่ิมข้ึน 19.5 41.9 13.7

 รายได้เงินปันผล (0.4) (0.0) (0.0)

 รายได้ทางการเงิน (6.3) (13.4) (5.9)
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งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม

2561 2562 2563

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

 ผลต่างจากการลดค่าเช่า - - 0.0

 ต้นทุนทางการเงิน - - 0.5

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหน้ีสนิดำาเนินงาน 498.2 547.6 477.6

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

 ลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีอ่ืน (11.6) (31.8) (28.4)

 ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ (3.4) (5.8) (0.6)

 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 8.1 (0.6) 0.8

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (0.4) (2.9) 3.7

หนี้สินด�าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 51.0 39.4 27.4

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น           (0.2) 4.1 (6.2)

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.1 0.1 1.4

 จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (4.6) (8.6) (6.0)

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 537.2 541.6 469.6

 จ่ายภาษีเงินได้ (57.6) (51.5) (45.9)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 479.6 490.0 423.8

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันเพ่ิมขึ้น - (0.9) -

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพ่ิมขึ้น) (1,179.9) 851.8 (394.4)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น - 1.6 -

ซื้อสินทรัพย์ถาวร (412.0) (640.6) (608.9)

จ่ายช�าระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร (357.8) (96.9) (111.4)

เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ - - (11.0)

จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (41.9) (90.2) (7.7)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (4.2) (9.3) (10.7)

จ่ายช�าระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (0.2) (1.7) (0.8)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 1.0 1.4 0.6

รายงานประจ�าปี 2563194



งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม

2561 2562 2563

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 6.6 14.5 6.7

เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุน 0.4 0.0 0.0

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,988.1) 29.8 (348.8)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 2,049.2 - -

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (63.5) - -

ช�าระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า - - (4.0)

จ่ายเงินปันผล (491.5) (111.6) (110.2)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,494.2 (111.6) (114.2)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (14.3) 408.3 (39.3)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 237.8 223.5 631.8

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 223.5 631.8 592.5

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินท่ีสำาคัญ

อัตราส่วนทางการเงินท่ีส�าคัญ หน่วย

งบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2562 2563

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 4.6 3.1 2.4

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 4.5 3.1 2.4

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.9 0.1 0.8

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า เท่า 18.1 17.1 13.6

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 19.9 21.1 26.5

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 45.3 43.1 38.6

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 8.0 8.4 9.3

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า เท่า 16.0 15.6 14.8

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย วัน 22.4 23.1 24.4

วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน 5.4 6.4 11.5
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หมายเหตุ: (1) ค�านวณจากก�าไรจากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเท่าน้ัน 

 (2) ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย

 (3) ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย

 (4) ค�านวณจากผลรวมของก�าไรส�าหรับปีและค่าเสื่อมราคา หารด้วยสินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ย

 (5) ค�านวณจากมูลค่าเงินปันผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจ�าปี หารด้วยก�าไรส�าหรับงวดปี 2561 หัก ส�ารองตามกฎหมาย  
  และบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment)

 (6) ค�านวณจากมูลค่าเงินปันผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจ�าปี หารด้วยก�าไรส�าหรับงวดปี 2562 หัก ส�ารองตามกฎหมาย

 (7) ค�านวณจากมูลค่าเงินปันผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจ�าปี หารด้วยก�าไรส�าหรับงวดปี 2563

อัตราส่วนทางการเงินท่ีส�าคัญ หน่วย

งบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2562 2563

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร

อัตราก�าไรขั้นต้น(1) ร้อยละ 31.0 30.8 27.4

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน(1) ร้อยละ 6.8 10.8 7.4

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร ร้อยละ 2.6 1.6 2.2

อัตราก�าไรสุทธิ ร้อยละ 5.8 9.8 7.7

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(2) ร้อยละ 5.3 7.2 5.0

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(3) ร้อยละ 4.3 6.2 4.2

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (4) ร้อยละ 16.3 17.9 13.2

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่า 0.8 0.6 0.6

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.1 0.2 0.2

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า - - -

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบ้ีย เท่า - - -

อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 42.1(5) 40.4(6) 42.8(7)

รายงานประจ�าปี 2563196



การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

 หัวข้อน้ีเป็นค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและ
ผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 
และ 2563 การประเมินโดยฝ่ายจัดการของบริษัทในปัจจัยต่างๆ 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสและผลการด�าเนินงานของบริษัท
ในอนาคต ท้ังน้ี ควรอ่านประกอบกับงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษัท ตลอดจนข้อมูลการด�าเนินงานของ
บริษัทที่ปรากฏอยู่ในส่วนอื่นของเอกสารนี้ โดยในการวิเคราะห์
และค�าอธิบายดังต่อไปนี้จะมีการปัดเศษจ�านวนเงินบางจ�านวน 
(รวมถึงจ�านวนท่ีเป็นอัตราร้อยละ) เพ่ือความเข้าใจที่ง่ายขึ้น  

 อน่ึง งบการเงินของบริษัท ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2562 และ 2563 ได้รับการตรวจสอบโดย นางสาวโกสุมภ์  
ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 จากบริษัท 
ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 

ภาพรวม 

 ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยมีแนวโน้ม
เติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากการท่ีประชาชนมีความสนใจและ
เอาใจใส่ดูแลสุขภาพมากขึ้น การเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนประชากร 
ผู้สูงอายุ การให้บริการด้านสุขภาพท่ีมีความทั่วถึงและมีคุณภาพ
ที่ดีมากขึ้น รวมท้ังการได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ 

 อย่างไรก็ตามในปี 2563 ท่ีผ่านมานับเป็นปีแห่งความท้าทาย
อย่างย่ิง เกือบทุกอุตสาหกรรมในหลายๆ ประเทศ ต่างได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
เช่นเดียวกัน ผลประกอบการของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนก็ได้รับ 
ผลกระทบด้วย แรงกดดันจากมาตรการล็อคดาวน์ในหลายๆ 
พ้ืนที่และการปิดประเทศส่งผลให้ชาวต่างชาติไม่สามารถ 
เดนิทางได้ ปรมิาณนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติหรอืกลุม่นักท่องเท่ียว 
เชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ลดลงจนเกือบจะหายไปหมด 
การถดถอยของเศรษฐกิจยังส่งผลกระทบต่อก�าลังซื้อของผู้ป่วย 
ในประเทศ ส่งผลท�าให้รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลได้รบัผลกระทบ 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 ปัจจยัเชงิลบต่างๆ เหล่านี ้ก็มผีลกระทบเชงิลบต่อบรษิทัอย่าง 
หลกีเลีย่งไม่ได้เช่นเดยีวกัน ซึง่บรษิทัได้ท�าการปรบัแผนยุทธศาสตร์
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส 
COVID-19 และวิเคราะห์ผลกระทบท่ีจะตามมาในหลายมิติ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการดูแลสุขภาพ รวมท้ัง 
เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ที่ก�าลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดูแล
สุขภาพซึ่งแตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก โดยมีแผนที่จะเป็น
โรงพยาบาลท่ีเชี่ยวชาญก้าวหน้าในการรักษากลุ่มโรคซับซ้อน 
พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของคนรุ่นใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
อย่างครบวงจร โดยแผนยุทธศาสตร์ใหม่นี้จะเป็นทิศทางในการ
เจริญเติบโตของโรงพยาบาลพระรามเก้า เพ่ือก้าวไปสู่การเป็น
โรงพยาบาลเอกชนชั้นน�า การประยุกต์แผนกลยุทธ์ดังกล่าวนั้น  
ส่งผลประกอบการของบริษัทค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ช ่วง 
ครึ่งป ีหลัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของ 
ปี 2563 ที่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลน้ันเกือบจะใกล้เคียงกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่ายังไม่ได้มีการเปิดประเทศ และมี
การล็อคดาวน์ในหลายพ้ืนที่ 

การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

 รายได้

 (1) รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

  โรงพยาบาลด�าเนินธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาล และมี
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 
จ�านวน 2,701.1 ล้านบาท 2,848.5 ล้านบาท และ 2,601.2  
ล้านบาท ตามล�าดบั โดยรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเมือ่คดิเป็น 
สัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวมในปี 2561 
ปี 2562 และ ปี 2563 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 99.0 ร้อยละ 99.0 
และร้อยละ 98.8 ตามล�าดับ

  รายได้จากกิจการโรงพยาบาลของบริษัท สามารถ 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักตามประเภทของผู้ป่วย ได้แก่ รายได้
จากผู้ป่วยนอก (OPD) และรายได้จากผู้ป่วยใน (IPD) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี
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รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม

2561 2562 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD) 1,494.3 55.3 1,584.2 55.6 1,460.8 56.2

รายได้จากผู้ป่วยใน (IPD) 1,206.8 44.7 1,264.3 44.4 1,140.4 43.8

รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2,701.1 100.0 2,848.5 100.0 2,601.2 100.0

สัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวม 99.0 99.0 98.8

  ส�าหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 
2,601.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.7 จาก 2,848.5 ล้านบาท  
ในปี 2562 โดยในปี 2563 รายได้จากกลุ่มผู ้ป่วยนอกลดลง 
ร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะท่ีรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยใน 
ลดลงร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากผลกระทบสถานการณ ์
การระบาดของไวรัส COVID-19 แต่อย่างไรก็ดีรายได้เฉลี่ย 
ต่อครั้งของทั้งกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD revenue per visit) และ 
กลุ่มผู้ป่วยใน (IPD Revenue per admission) โดยเฉพาะจ�านวน 
ผู้ป่วยผ่าตัดและรายได้จากการผ่าตัดในปีที่ผ่านมาก็ยังคงปรับ
เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากทางโรงพยาบาลมีศักยภาพในการรองรับ 
การรักษาโรคซับซ้อนได้ดี โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็ยังคงมีความจ�าเป็น
และความต้องการการรักษาพยาบาลท่ีมีความซับซ้อนสูง

  ส�าหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 
2,848.5 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.5 จาก 2,701.1 ล้านบาท  
ในปี 2561 โดยในปี 2562 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอกเพ่ิมขึ้น 
ร ้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับปีก ่อน ซึ่งเป ็นการปรับเพ่ิมข้ึน 
ทั้งปริมาณผู้ป่วยนอกและรายได้เฉลี่ยต่อครั้งที่เพ่ิมขึ้น ขณะท่ี
กลุ่มลูกค้าผู้ป่วยใน แม้ว่าจะมีปริมาณผู้ป่วยใน (Admission 

 (2) รายได้อ่ืน

รายได้อื่น หน่วย
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2562 2563

รายได้ค่าเช่าร้านค้า ล้านบาท 8.0 8.4 11.8

รายได้อื่นๆ ล้านบาท 18.2 19.4 19.9

รวมรายได้อื่น ล้านบาท 26.2 27.8 31.7

	 สัดส่วนต่อรายได้รวม ร้อยละ 1.0 1.0 1.2

  รายได้อื่นของบริษัท เป็นรายได้ที่ไม่เก่ียวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์โดยตรง ซึ่งประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าร้านค้า  
และรายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าเช่าหอพักพยาบาลรายได้เงินปันผล ก�าไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 
เป็นต้น โดยในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 โรงพยาบาลมีรายได้อื่นรวมจ�านวน 26.2 ล้านบาท 27.8 ล้านบาท และ 31.7 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นสัดส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวมประมาณ ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 1.0 และร้อยละ 1.2 ตามล�าดับ 

Volume) ลดลง แต่รายได้เฉลี่ยต่อการรักษาจากกลุ่มผู้ป่วยใน 
ก็ยังคงเพ่ิมขึ้น จากกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาพยาบาลที่ม ี
ความซับซ้อนสูง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยในส่วนของหอผู้ป่วยวิกฤต
ที่ยังมีอัตราครองเตียงค่อนข้างสูง ท�าให้รายได้รวมของกลุ ่ม 
ผู้ป่วยในยังคงเติบโตร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน

  ส�าหรับปี 2561 บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 
2,701.1 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.6 จาก 2,421.5 ล้านบาท  
ในปี 2560 โดยมีเหตุผลหลักจากจ�านวนผู ้ เข ้ารับบริการ 
ทัง้ผูป่้วยนอกและผูป่้วยในทีเ่พ่ิมสงูขึน้ร้อยละ 10.8 และร้อยละ 9.1  
ตามล�าดับ โดยในปี 2561 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอกเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 15.7 เมือ่เทียบกับปีก่อน ซึง่เป็นการปรบัเพ่ิมขึน้ท้ังปรมิาณ 
ผู้ป่วยนอกและรายได้เฉล่ียต่อครั้งท่ีเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีกลุ่มลูกค้า 
ผู ้ป ่วยใน มีรายได้เพ่ิมขึ้นร ้อยละ 6.8 ซึ่งปริมาณผู ้ป ่วยใน 
ปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.1 ขณะท่ีรายได้เฉลี่ยต่อครั้งปรับลดลง 
ร้อยละ 2.1 จากปีก่อน เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของผู้ป่วยจากโรค
ที่ไม่ซับซ้อน

รายงานประจ�าปี 2563198



ค่าใช้จ่าย หน่วย
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม

2561 2562 2563

ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ล้านบาท 1,864.2 1,972.3 1,889.7

	 สัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ร้อยละ 69.0 69.2 72.6

ค่าใช้จ่ายในการขาย ล้านบาท 64.2 59.4 53.7

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ล้านบาท 477.5 510.3 464.7

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ล้านบาท 541.8 569.8 518.4

	 สัดส่วนต่อรายได้รวม ร้อยละ 19.9 19.8 19.7

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 ล้านบาท 111.9 - -

	 สัดส่วนต่อรายได้รวม ร้อยละ 4.1 - -

รวมค่าใช้จ่าย ล้านบาท 2,517.8 2,542.1 2,408.1

	 สัดส่วนต่อรายได้รวม ร้อยละ 92.1 88.4 91.5

1 ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment)  ให้บันทึกผลต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ้น 
 ให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารท่ีเป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัท (2.65 บาท/หุ้น) กับราคามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ให้สิทธิ  
 (11.60 บาท/หุ้น) โดยอ้างอิงจากราคาตลาด ณ วันเริ่มท�าการซื้อขาย เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ประกาศก�าหนดอัตราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกัน 
 ครบ 20 ปีข้ึนไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลง 
 ดังกล่าวมีผลกระทบให้บริษัทฯ มีหนี้สินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพ่ิมขึ้น และรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน 
 เบ็ดเสร็จของปี 2562

 (1) ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

  ส�าหรับปี 2563 บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการ
โรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย) 1,889.7  
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล
ร้อยละ 72.6 ลดลงจาก 1,972.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 69.2 ส�าหรับปี 2562 
โดยสาเหตุท่ีท�าให้สัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 
ของปี 2563 เพ่ิมขึ้น ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีรายได้
จากกิจการโรงพยาบาลที่ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายบางรายการ 
อาท ิค่าสาธารณูปโภค รวมถึงค่าเสือ่มและค่าตดัจ�าหน่ายท่ีเพ่ิมขึน้ 
จากการเปิดอาคารใหม่ และค่าตอบแทนแพทย์บางส่วนท่ีเป็น
ค่าใช้จ่ายคงที่

  ส�าหรับปี 2562 บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการ 
โรงพยาบาล (รวมค่าเสือ่มราคาและตัดจ�าหน่าย) 1,972.3 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 69.2 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.8 จาก 1,864.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 69.0 ส�าหรับปี 2561 
โดยสาเหตุท่ีท�าให้สัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 
เพ่ิมขึน้ ส่วนหน่ึงมาจากการบนัทึกค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกิดข้ึนเป็นประจ�า 
จากผลกระทบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7)  
พ.ศ. 25622 จ�านวน 15.5 ล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าว 
บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่า
เสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย) จ�านวน 1,956.8 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5.0 ซึ่งเพ่ิมข้ึนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับรายได้จากกิจการ 
โรงพยาบาลท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.5 และสัดส่วนต่อรายได้จาก
กิจการโรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 68.7

 ค่าใช้จ่าย

 โดยปกติในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายของบริษัทประกอบด้วยต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการขายและ 
การบริหาร

199บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



  ส�าหรับปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
(รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย) จ�านวน 569.8 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.8 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
5.2 จากปี 2561 ที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
(รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย) จ�านวน 541.8 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.9 อย่างไรก็ดี ส�าหรับ
ปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีไม่เกิดขึ้น 
เป็นประจ�า จากการบันทึกผลกระทบตาม พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 จ�านวน 12.1 ล้านบาท 
ซึ่งหากปรับปรุงค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 
และบริหารส�าหรับปี 2562 ภายหลังท่ีปรับปรุงแล้ว เท่ากับ 
557.7 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 46.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561  
ที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีปรับปรุงแล้วเท่ากับ 
510.9 ล้านบาท

  ส�าหรับปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
(รวมค่าเส่ือมราคาและตัดจ�าหน่าย) จ�านวน 541.8 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.9 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.7 
จากปี 2560 ท่ีบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวม 
ค่าเส่ือมราคาและตัดจ�าหน่าย) จ�านวน 456.5 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมที่ร้อยละ 18.6 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ไม่เกิดข้ึน 
เป็นประจ�า จากการบนัทึกภาระผกูพันสวัสดกิารพนักงานครัง้แรก 
ที่ เ กี่ยวข ้องกับสวัสดิการรักษาพยาบาลส�าหรับกรรมการ 
และ/หรือผู้บริหารท่ีเป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) การประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย
เพ่ือการเตรียมการปรับภาพลักษณ์องค์กรในการก้าวสู่การเป็น 
โรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
และค่าใช้จ่ายจากรายการทีไ่ม่เกิดข้ึนเป็นประจ�า (Non-recurring 
items)3 ซึง่ได้แก่ ค่าท่ีปรกึษา ค่าธรรมเนยีมสญัญาเงนิกู้ ค่าใช้จ่าย 
ส�าหรับการเตรียมตัวเข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นท่ีไม่สามารถหักกับส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีมูลค่ารวมจ�านวน 30.9 

3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีมีมูลค่าสูงเป็นพิเศษ และรายการท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจ�า (Non-recurring items) ในปี 2561 ประกอบด้วย 

  (1) ค่าใช้จ่ายท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีซึ่งไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิ โดยปรับปรุงเต็มจ�านวน ได้แก่ ผลประโยชน์
จ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ 111.9 ล้านบาท ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจ�านวน 5.6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการบันทึกภาระผูกพันสวัสดิการพนักงาน  
ครั้งแรกท่ีเกี่ยวข้องกับสวัสดิการรักษาพยาบาลส�าหรับกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย 8.5 ล้านบาท 

  (2) รายจ่ายซึ่งรวมในการค�านวณก�าไรสุทธิ โดยปรับปรุงด้วยมูลค่าหลังภาษีเงินได้ ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาส�าหรับการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ จ�านวน 3.8 ล้านบาท ค่าท่ีปรึกษาอื่นๆ จ�านวน 6.4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการเสนอขายหุ้นที่ไม่สามารถหักกับส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ 4.6 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมสัญญาเงินกู้ 2.1 ล้านบาท 

  ซึ่งจากการค�านวณรายการปรับปรุงข้างต้นส�าหรับปี 2561 มูลค่ารวมทั้งหมดก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 142.8 ล้านบาท และหลังภาษีเงินได้เท่ากับ 
139.5 ล้านบาท

  ส�าหรับปี 2561 บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการ 
โรงพยาบาล (รวมค่าเสือ่มราคาและตัดจ�าหน่าย) 1,864.2 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 69.0 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.9 จากปี 2560 ท่ีบริษัทมีต้นทุนในการประกอบ
กิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย) จ�านวน 
1,681.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการ 
โรงพยาบาลท่ีร้อยละ 69.4 โดยสัดส่วนต้นทุนในการประกอบ
กิจการโรงพยาบาลต่อรายได้ทีล่ดลงในปี 2561 นัน้มสีาเหตมุาจาก 
การลดลงของสัดส่วนต้นทุนค่ายา เวชภัณฑ์ และค่าเสื่อมราคา

 (2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

  ส�าหรับปี 2563 บริษัทรายงานค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย) จ�านวน 518.4  
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.7 และเมื่อ
เทียบกับปี 2562 บริษัทรายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
(รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย) จ�านวน 569.8 ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.8 สัดส่วนดังกล่าวท่ี 
ลดลงสะท้อนถึงการจัดการที่ดีเยี่ยม แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วน
ปรับสูงขึ้น อาทิ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมและค่าตัดจ�าหน่าย
ที่เพ่ิมขึ้นจากการเปิดอาคารใหม่ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน 
การรายงานทางเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ท�าให้บริษัทมีการ
ประมาณการรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
เพ่ิมมากข้ึนจากปีก่อน รวมถึงบนัทกึรายการขาดทนุจากการลงทุน
ซึ่งเป็นรายการในไตรมาสแรก (สืบเนื่องมาจากมูลค่าของหน่วย
ลงทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมด น้อยกว่ามูลค่า
หน่วยลงทุนเมื่อตอนต้นงวด ซึ่งบันทึกก�าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุน 
ไปแล้วในส่วนของก�าไรสะสม) แต่บริษัทก็สามารถบริหารจัดการ 
ประหยัดค่าใช้จ่ายหลายๆ รายการ โดยเฉพาะในส่วนของ 
ค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรยังคงท�าได้ดีขึ้นจากการบริหารชั่วโมง
ท�างานและกระจายทรัพยากรบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ค่าเช่า
ท่ีลดลงจากการที่ย้ายส่วนออฟฟิศเช่ามาที่อาคารใหม่ตั้งแต ่
ช่วงไตรมาสแรก ค่าบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมที่สามารถประหยัด
ได้จากการด�าเนินการเองเป็นการภายใน เป็นต้น

รายงานประจ�าปี 2563200



ล้านบาท ดังนั้นหากปรับปรุงค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะได้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส�าหรับปี 2561 ที่ปรับปรุงแล้วเท่ากับ 510.9 
ล้านบาท นอกจากน้ี ในปี 2561 บริษัทมีรายการผลประโยชน์จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) จ�านวน 111.9 
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 4.1

 กำาไรและอัตราส่วนกำาไร

ก�าไรและอัตราส่วนก�าไร หน่วย
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2562 2563

ก�าไรจากการด�าเนินงาน ล้านบาท 209.4 334.2 224.8

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายรวม ล้านบาท 155.8 163.6 213.0

EBITDA ล้านบาท 365.2 497.9 437.8

	 สัดส่วนต่อรายได้รวม ร้อยละ 13.4 17.3 16.6

รายได้ทางการเงิน ล้านบาท 6.3 13.4 5.9

ต้นทุนทางการเงิน ล้านบาท - - 0.5

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ล้านบาท 58.5 63.2 28.2

กำาไรสำาหรับปี ล้านบาท 157.2 284.5 202.1

	 อัตราก�าไรส�าหรับปี ร้อยละ 5.8 9.9 7.7

 ส�าหรบัปี 2563 บรษิทัรายงานก�าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ค่าใช้จ่าย 
ทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) 
จ�านวน 437.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA  
ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 16.6 และส�าหรับปี 2562 บริษัท
รายงานก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) จ�านวน 497.9 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 17.3

 ส�าหรับปี 2562 บริษัทมีก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าใช้จ่าย 
ทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) 
จ�านวน 497.9 ล้านบาท ปรับเพ่ิมข้ึนจาก EBITDA ของปี 2561  
จ�านวน 362.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA  
ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 17.3 และร้อยละ 13.4 ส�าหรับ 
ปี 2562 และ 2561 ตามล�าดับ 

 ส�าหรับปี 2561 บริษัทมีก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าใช้จ่าย 
ทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) 
จ�านวน 371.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA  
ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 13.4 โดยอัตราส่วนที่ค่อนข้างน้อย  
เน่ืองจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้
รวมปรับตัวสูงขึ้นจากผลประโยชน์จ่ายโดยใช้หุ ้นเป็นเกณฑ์  
(Share-Based Payment) และค่าใช้จ่ายจากรายการท่ีไม่ได้ 
เกิดข้ึนเป็นประจ�า (Non-recurring items) ซึ่งหากปรับปรุง 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจะมี EBITDA ในปี 2561 จ�านวน 
508.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม
ของบริษัทที่ร้อยละ 18.8 

 บริษัทมีก�าไรส�าหรับปี 2563 เท่ากับ 202.1 ล้านบาท หรือ 
คิดเป็นอัตราก�าไรร้อยละ 7.7 ลดลงร้อยละ 29.0 จากก�าไรส�าหรับ
ปี 2562 เท่ากับ 284.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก�าไรร้อยละ 
9.9 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากผลกระทบสถานการณ์การระบาด
ของไวรัส COVID-19 

 บริษัทมีก�าไรส�าหรับปี 2562 เท่ากับ 284.5 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 80.9 จาก 157.2 ล้านบาท ของปี 2561 หรือคิดเป็นอัตรา
ก�าไรร้อยละ 9.9 และร้อยละ 5.8 ตามล�าดับ ซึ่งหากปรับปรุง 
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจ�า (Non-recurring items) โดย
ไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการบันทึกผลกระทบตาม พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 บริษัทจะมีก�าไรส�าหรับปี  
(สุทธิด้วยภาษี) จ�านวน 306.6 ล้านบาท เทียบกับปี 2561  
ท่ีได้ปรับปรุงค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ�า (Non-recurring 
items) แล้ว บริษัทจะมีก�าไรส�าหรับปี (สุทธิด้วยภาษี) จ�านวน 
296.7 ล้านบาท 

 ส�าหรับปี 2561 บริษัทมีก�าไรสุทธิอยู ่ท่ี 157.2 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นอัตราส่วนก�าไรสุทธิร้อยละ 5.8 ในปี 2561 โดย
คิดเป็นอัตราเติบโตลดลงร้อยละ 40.0 จากปี 2560 เนื่องจาก 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 
4,716.6 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นประมาณ 292.2 ล้านบาท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 6.6 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ท่ีมีจ�านวน 4,424.4 ล้านบาท ซึ่ง ณ ส้ินปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์
หมุนเวียนจ�านวน 1,643.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.8 จาก 
2,048.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลัก
จากการลดลงของเงินลงทุนชั่วคราว จ�านวน 837.4 ล้านบาท  
ลดลงร้อยละ 51.2 เน่ืองจากการขายเงินลงทุนเพ่ือน�าเงินดังกล่าว
ไปใช้จ่ายในโครงการอาคารส่วนขยาย หอพักพยาบาล อาคาร
ออฟฟิศ และการจ่ายเงนิปันผล รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงเงนิฝาก 
ธนาคารจากระยะยาวเป็นระยะสั้น ซึ่งท�าให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นจ�านวน 408.3 ล้านบาท นอกจากนี ้ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�านวน 
3,073.5 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.4 จาก 2,375.4 ล้านบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้น 
ของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�านวน 726.3 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 34.0 ซึ่งส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นจากทรัพย์สินระหว่าง
การก่อสร้างจากโครงการอาคารส่วนขยาย หอพักพยาบาล และ
อาคารออฟฟิศ

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 
4,424.4 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.567.8 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 54.9 จากสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 ที่มีจ�านวน 2,856.6 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นปี 2561 บริษัท
มีสินทรัพย์หมุนเวียนจ�านวน 2,048.9 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
133.2 จาก 878.6 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมี
สาเหตุหลักจากเงินลงทุนชั่วคราวท่ีเพ่ิมขึ้น จากเงินที่ได้รับจาก 
IPO น�าไปฝากธนาคารท่ีมีระยะเวลาฝากมากกว่า 3 เดือนและ
ลงทุนในกองทุนรวม เป็นการลงทนุชัว่คราวระหว่างทยอยการจ่าย
เพ่ือการลงทุนในโครงการต่างๆ นอกจากน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�านวน 2,375.4 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.1 จาก 1,978.0 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของที่ดินในโครงการก่อสร้างหอพัก
พยาบาล และการเพ่ิมขึ้นของทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

 หน้ีสินรวม

 หนี้สินรวมของบริษัท มีส่วนประกอบหลักได้แก่ เจ้าหนี้การค้า 
และเจ้าหนี้อื่น และส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหน้ีสินรวมมูลค่า  
681.8 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นประมาณ 4.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 0.6 จากหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ที่มีมูลค่า 
677.6 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหน้ีสิน
หมุนเวียนจ�านวน 496.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.6 จากหนี้สิน

ผลประโยชน์โดยจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์ 111.9 ล้านบาท รายการ 
ที่ไม่เกิดข้ึนเป็นประจ�า (Non-recurring items) และค่าใช้จ่าย 
อื่นๆ ที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษ ซ่ึงภายหลังการปรับปรุงรายการ 
ดังกล่าว บริษัทจะมีก�าไรสุทธิในปี 2561 (สุทธิด้วยภาษี) จ�านวน 
296.7 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 262.3 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 13.1 จากปี 2560 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

 สินทรัพย์รวม

 สินทรัพย ์รวมของบริษัท แบ ่งออกเป ็น 2 กลุ ่มหลัก  
ประกอบด้วย (1) สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีอื่น  
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
อื่น เป็นต้น และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น ท้ังน้ี สินทรัพย์รวมของบริษัท  
มีส่วนประกอบหลักได้แก่ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เงินลงทุน 
ชั่วคราว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้า 
และลูกหน้ีอื่น สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 
4,797.0 ล้านบาท โดยเพ่ิมข้ึนประมาณ 80.4 ล้านบาท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 1.7 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ที่มีจ�านวน 4,716.6 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจ�านวน 1,208.5 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 26.4 จาก 1,643.1 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ขณะท่ีบริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็น 
592.5 ล้านบาท ลดลงจาก 631.8 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 
2562 รวมถึงการลดลงท้ังหมดของรายการเงินลงทุนชั่วคราว
จ�านวน 799.2 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของ
รายการดังกล่าว เนื่องจากมีการน�าเงินส่วนหน่ึงไปใช้จ่ายใน
โครงการอาคารใหม่ หอพักพยาบาล และอาคารออฟฟิศ รวมถึง
มีการปรับเปลี่ยนเป็นรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 
ที่ให้ผลตอบแทนพิเศษจ�านวน 401.5 ล้านบาท และ ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�านวน  
3,588.5 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.8 จาก 3,073.5 ล้านบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้น 
ของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�านวน 554.7 ล้านบาท  
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.4 ซึ่งส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนของทรัพย์สินจาก 
โครงการอาคารใหม่ หอพักพยาบาล และอาคารออฟฟิศ

รายงานประจ�าปี 2563202



หมุนเวียนจ�านวน 523.0 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายการภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
และหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ขณะที่ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
บริษัทมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนจ�านวน 185.3 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 19.8 จากหนี้สินไม่หมุนเวียนจ�านวน 154.6 ล้านบาท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากรายการส�ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพ่ิมข้ึนจ�านวน 26.3 ล้านบาท 
รวมถึงมีการบันทึกหนี้สินหมุนไม่เวียนตามสัญญาเช่าจ�านวน  
3.0 ล้านบาท จากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 16 เรื่องสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหน้ีสินรวมมูลค่า  
677.6 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นประมาณ 126.6 ล้านบาทหรือ 
คิดเป็นร้อยละ 23.0 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ที่มีมูลค่า 551.0 ล้านบาท ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท
มีหนี้สินหมุนเวียนจ�านวน 523.0 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.5 
จาก 448.8 ล้านบาท ของ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมี
สาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินระหว่าง
ด�าเนินการ ท่ีเกิดจากงานก่อสร้างโครงการอาคารส่วนขยาย 
หอพักพยาบาล และอาคารออฟฟิศ, เงินประกันผลงาน และภาษี
เงินได้ค้างจ่าย นอกจากน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมี
หนี้สินไม่หมุนเวียนจ�านวน 154.6 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 51.3  
จาก 102.2 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลัก 
จากรายการส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพ่ิมขึ้น
จ�านวน 52.3 ล้านบาท

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหน้ีสินรวมมูลค่า 551.0  
ล้านบาท โดยลดลงประมาณ 210.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 27.6 จากหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ที่มี
มูลค่า 761.6 ล้านบาท ซ่ึง ณ วันที่ 31ธันวาคม 2561 บริษัทมี
หนี้สินหมุนเวียนจ�านวน 448.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.4 จาก 
654.5 ล้านบาท ของ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลัก 
จากการลดลงของเจ้าหนี้ซื้อท่ีดินในโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ 
และโครงการก่อสร้างหอพักพยาบาล นอกจากนี้  ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหน้ีสินไม่หมุนเวียนจ�านวน 102.2  
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.5 จาก 107.0 ล้านบาท ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของหน้ีสิน
จากส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส ่วนของผู ้ถือหุ ้น  
4,115.2 ล้านบาท โดยเพ่ิมข้ึนประมาณ 76.2 ล้านบาท หรอืเพ่ิมขึน้ 
คิดเป็นร้อยละ 1.9 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ที่ 4,039.0 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จส�าหรับปี 2563 จ�านวน 189.1 ล้านบาท สุทธิด้วยการ
จ่ายปันผลจ�านวน 110.1 ล้านบาท และการลดลง 2.7 ล้านบาท 
มาจากการรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน
จากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาถือปฏบิตัคิรัง้แรก 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส ่วนของผู ้ถือหุ ้น  
4,039.0 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นประมาณ 165.6 ล้านบาท หรือ 
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร ้อยละ 4.3 จากส่วนของผู ้ถือหุ ้น ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2561 ท่ี 3,873.3 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
ก�าไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้น 284.5 ล้านบาท หักกลบบางส่วนด้วยการ
จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2561 จ�านวน 110.1 ล้านบาท และ
การปรับปรุงทางบัญชีของผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 3,873.3 
ล้านบาท โดยเพ่ิมข้ึนประมาณ 1,778.3 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 84.9 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 ท่ี 2,095.0 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิม 
ทุนจดทะเบียน และการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการท่ัวไป 
การจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสะสมของบริษัทจ�านวน 504.0  
ล้านบาท และก�าไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้นจ�านวน 102.6 ล้านบาท ท้ังนี้ 
ในปี 2561 บริษัทได้ปรับโครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้นดังน้ี

 (1) เปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้จากหุ ้นละ 100.0 บาท  
เป็นหุ้นละ 1.0 บาท ส่งผลให้จ�านวนหุ้นเพ่ิมข้ึนจาก 6,000,000 หุน้  
เป็น 600,000,000 หุ้น 

 (2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 600.0 ล้านบาท เป็น 800.0  
ล ้ านบาท เ พ่ือรองรับการ เตรียมตั ว เข ้ าจดทะเ บียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเสนอขายหุ ้นต่อ
ประชาชนเป็นการท่ัวไปครั้งแรก

 (3) บริษัทได้รับช�าระเงินค่าหุ ้นเพ่ิมทุนจากได้เสนอขาย 
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนในส่วนที่จะเสนอขายแก่ประชาชนท่ัวไปเป็น
จ�านวน 167.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 11.60 บาท และเสนอขาย 
แก่กรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูก่้อตัง้ของบรษิทัเป็นจ�านวน 
12.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.65 บาท คิดเป็นเงินจ�านวนรวม 
1,976.13 ล้านบาท และจากผู ้จัดหาหุ้นส่วนเกินของบริษัท 
ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจากบริษัทจ�านวน 6.3 ล้านหุ้น  
ในราคาหุ้นละ 11.60 บาท คิดเป็นเงินจ�านวนรวม 73.08 ล้านบาท  
ได้รับเป็นจ�านวนเงินรวมท้ังสิ้น 2,049.21 ล้านบาท 

  ท้ังนี้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว บริษัท 
มีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นจ�านวน 
50.77 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้ 12.69 ล้านบาท) ซึ่งบริษัท
ได้แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

203บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)



 โดยรายละเอยีดแหล่งทีม่าและแหล่งท่ีใช้ไปของกระแสเงนิสด 
ในกิจกรรมด�าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน 
มีรายละเอียดดังนี ้

 (1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำาเนินงาน

  ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสด
สุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 423.8 ล้านบาท ลดลง 
66.3 ล้านบาท จาก 490.0 ล้านบาท ในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลัก 
จากผลการด�าเนินงานที่ลดลง

  ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 บริษัทม ี
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 490.0 ล้านบาท  
เพ่ิมขึ้น 10.5 ล้านบาท จาก 479.6 ล้านบาท ส�าหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากผลการด�าเนินงาน 
ที่เพิ่มขึ้น 

  ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินสด 
สุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 479.5 ล้านบาท  
เพ่ิมขึ้น 39.1 ล้านบาท จาก 440.4 ล้านบาท ส�าหรับปี สิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของ 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน และสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น 

 (2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

  ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสด 
สุท ธิ ใช ้ ไปใน กิจกรรมลง ทุนจ� านวน  348 .8  ล ้ านบาท  
เปลี่ยนแปลงจากงวด 2562 ที่มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ลงทุน 29.8 ล ้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการได้รับ 
กระแสเงินสดจากเงินลงทุนในตราสารหน้ีสุทธิ 995.5 ล้านบาท 

การวิเคราะห์สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุน

 กระแสเงินสด

 รายละเอียดแหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของกระแสเงินสด แยกตามประเภท สามารถสรุปได้ดังนี้

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม

2561 2562 2563

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 479.6 490.0 423.8

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,988.1) 29.8 (348.8)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,494.2 (111.6) (114.2)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (14.3) 408.3 (39.3)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 237.8 223.5 631.8

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 223.5 631.8 592.5

ขณะท่ีมีการใช้เงินสดเพ่ือซื้อเงินลงทุนในตราสารหน้ี 200.0 
ล้านบาท และรายการเงินฝากประจ�าธนาคารเพ่ิมขึ้น 401.1 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงในปี  
2563 มีรายการกระแสเงินสดใช้ไปในการซื้อสินทรัพย์ถาวร
จ�านวน 737.5 ล้านบาท การจ่ายช�าระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
จ�านวน 111.4 ล้านบาท การจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ�านวน 7.7 ล้านบาท และจ่ายซื้อ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10.7 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่าย
ช�าระค่าก่อสร้างและอุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์อื่นๆ  
ของอาคารใหม่ที่ได้เปิดด�าเนินการในช่วงกลางปีท่ีผ่านมา

  ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินสด 
สุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจ�านวน 29.8 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
2,017.9 ล้านบาท จากปี 2561 ท่ีมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
ลงทุน 1,988.1 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2562 บริษัทได้มีการขาย
เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ือใช้จ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 
งานโครงการต่างๆ และจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์

  ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินสด 
สุทธิใช ้ ไปในกิจกรรมลงทุนจ�านวน 1,988.0 ล ้านบาท  
เพ่ิมข้ึน 1,623.7 ล้านบาท จากเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
จ�านวน 364.3 ล้านบาท ส�าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
โดยมีสาเหตุหลักจากการจ่ายช�าระหนี้ค่าซื้อท่ีดิน งานก่อสร้าง
และซื้ออุปกรณ์ และเงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึ้น 

 (3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

  ส�าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทม ี
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 114.2 ล้านบาท 
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ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลดำาเนินงานและฐานะ
ทางการเงินในอนาคต

 ผลกระทบจากการลงทนุโครงการปรับปรุงอาคารปัจจบุนั 

 บริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงพ้ืนที่การให้บริการในอาคาร
ปัจจุบันเพ่ือใช้ประโยชน์สูงสุด โดยเบื้องต้นวางแผนที่จะใช้
อาคารปัจจุบันเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของจ�านวนผู้ป่วยในท่ีเข้ารับ 
การรักษาโรค โดยเฉพาะโรคที่มีความซับซ้อน 

 โดยหลังจากท่ีอาคารใหม่เปิดให้บริการ และด�าเนินการย้าย
ศูนย์การแพทย์บางศูนย์ จากอาคารปัจจุบันไปยังอาคารใหม่เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีห้องพักผู้ป่วยใน (IPD) ของอาคารปัจจุบัน โดยวางแผน 
ปรับปรุงพ้ืนที่ชั้น 5 เพ่ือเพ่ิมห้องพักผู้ป่วยหนักหรือวิกฤต (ICU) 
อีกจ�านวน 24 เตียงเพ่ือรองรับผู้ป่วยวิกฤตท่ีมีจ�านวนเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน รวมทั้ง
การวางแผนปรับปรุงพ้ืนท่ีของอาคารปัจจุบันเพ่ือรองรับผู้ป่วยใน 
เพ่ิมขึ้น และการปรับปรุงบริเวณชั้น 2 อาคาร A ได้แก่แผนก 
ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม, ศัลยกรรม, ศัลยกรรมกระดูก, เอกซเรย์ 
แผนกฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการรับผู ้ป่วยโรคหนักและ
ซับซ้อนเพ่ิมข้ึน โดยภายหลังปรับปรุงอาคารดังกล่าวเสร็จสิ้น 
โรงพยาบาลพระรามเก้าคาดว่าจะสามารถมีจ�านวนเตียงรวม
ส�าหรับให้บริการผู้ป่วยในรวมทั้งสิ้น 270 เตียง

 ความเสี่ยงจากหลายปัจจัยที่บริษัทอาจไม่สามารถควบคุมได้  
เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส ปัจจัยภายนอกอื่นๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
โรงพยาบาล และความเชื่อมั่นตลอดจนการใช้จ่ายของผู้บริโภค 
การแข่งขันของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ท่ีเพ่ิมมากขึ้น หรือ
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้กับบริษัท 
ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่าจุดแข็งของโรงพยาบาล
ในการให้บริการรักษาโรคซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
(Multidisciplinary Team) และอัตราค่าบริการท่ีสมเหตุสมผล
และมีความคุ้มค่าแก่ผู้ใช้บริการ (Value for Money Services) 
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการหรือค่ารักษาพยาบาลของ 
โรงพยาบาลเอกชนชั้นน�าอื่นๆ จะสามารถท�าให้บริษัทรักษา 
ฐานลูกค้าได้ในช่วงท่ีมีความผันผวนทางเศรษฐกิจ อีกทั้ง 
การขยายอาคารใหม่จะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถให้แก ่
โรงพยาบาล โดยเป็นโอกาสของเราในการขยายฐานลูกค้าเดิม
ให้ครอบคลุมถึงลูกค้ากลุ ่มใหม่โดยเน้นผู ้รับบริการที่มีความ
ต้องการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ�าวัน (Health 
Promotion & Wellness)

จากการจ่ายเงินปันผลจ�านวน 110.1 ล้านบาท และการช�าระ
คืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าจ�านวน 4.0 ล้านบาท  
ซึ่งเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับงวดปี 2562 ท่ีมีเงินสดสุทธิ
ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 111.6 ล้านบาท

  ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินสด 
สุทธิใช ้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 111.6 ล ้านบาท  
ซึ่งเป็นรายการจ่ายเงินปันผล เทียบกับมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
จัดหาเงิน 1,494.2 ล้านบาท ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 เนื่องมาจากได้รับเงินสดสุทธิจากการออกหุ้นสามัญ 
เพ่ิมทุน สุทธิด้วยค่าใช้จ่ายจากการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและ
การจ่ายเงินปันผล

  ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินสด 
สทุธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิจ�านวน 1,494.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้  
1,541.3 ล้านบาท จากเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
จ�านวน 41.7 ล้านบาท ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
โ ด ย มี ส า เ ห ตุ ห ลั ก จ า ก ก า ร อ อ ก หุ ้ น ส า มั ญ เ พ่ิ ม ทุ น สุ ท ธิ 
ด้วยการจ่ายเงินปันผล

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 จ�านวน 592.5 ล้านบาท โดยลดลงประมาณ 
39.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 จากเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ที่มีจ�านวน 631.8 
ล้านบาท

  บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 631.8 ล้านบาท โดยเพ่ิมข้ึนประมาณ 
408.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 182.7 จากเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีมีจ�านวน 
223.5 ล้านบาท 

  บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 223.5 ล้านบาท โดยลดลงประมาณ 
14.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.0 จากเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจ�านวน 237.8 
ล้านบาท 

  อัตราส่วนสภาพคล่อง

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษัท 
มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ในระดับ 4.6 เท่า  
3.1 เท่า และ 2.4 เท่า ตามล�าดับ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด 
(มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส�าคญัต่อหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ 
ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการก�ากับดูแล
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี  
ให้งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
ทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง
สม�่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการท่ีดี
ที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน 
และระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือให้มั่นใจว่าข ้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง  
ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน
เพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการท่ีผิดปกติเสียหาย
อย่างมีสาระส�าคัญ

 (นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์) (นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ)

 ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำานวยการ

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพ่ือท�าหน้าท่ีก�ากับดูแล สอบทานนโยบายการบัญชี คุณภาพ 
ของรายงานทางการเงิน รวมถึงระบบการควบคุมภายใน  
การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพ โดยได้แสดงความเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวนี้ 
ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงาน
ประจ�าปีฉบับนี้แล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน
ของบรษิทั โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาล
พระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 มีความเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญช ี
ท่ีรับรองท่ัวไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ 
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน)   

ความเห็น 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบด้วย              
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                                
ผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและ                          
กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง                   
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรค  
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระ                           
จากบริษทัฯตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืน  ๆ ตามท่ีระบุ             
ในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 และขอ้ 3 ในระหว่างไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 บริษทัฯได้
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ น                 
จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดงันั้น ในการจดัท า
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ            
ทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีส าหรับทุกเร่ือง               
ท่ีบริษัทฯได้เคยถือปฏิบัติในช่วงท่ีผ่านมา ซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ             
ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

ความเห็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชี พของข้าพเจ้า                
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจ้าได้น าเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                   
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าซ่ึงได้รวมวิธีการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองน้ีดว้ยไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้  
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลถือเป็นบญัชีท่ีส าคญัต่องบการเงินเน่ืองจากมีจ านวนเงินสูง (คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 99 ของยอดรายได้รวม) นอกจากน้ี รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลมีหลาย
องคป์ระกอบ เช่น รายไดจ้ากการขายยา รายไดค้่าบริการทางการแพทย ์รายไดค้่าหอ้งผูป่้วย ฯลฯ รวมถึงมีส่วนลด
ส าหรับคู่สัญญาต่าง ๆ  เช่น บริษทัประกนั และคู่สัญญาอ่ืนอีกจ านวนมาก โดยเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีท ากบั
คู่สัญญามีความหลากหลาย ดงันั้น บริษทัฯจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดด้งักล่าวโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้
โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุม                      
ท่ีบริษทัฯออกแบบ และให้ความส าคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบส าหรับ
การควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการ
รายไดต้ลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดท่ี้เกิดขึ้นในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ

การรับรู้รายได้
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ข้อมูลอ่ืน 
ผู ้บ ริห ารเป็นผู ้รับผิ ดชอบต่อข้อมู ล อ่ืน  ซ่ึ งรวมถึ งข้อมู ล ท่ี รวมอยู่ ในรายงานประจ าปี ของบ ริษัทฯ                                    
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กับ
ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให ้               
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนนั้น               
มีความขัดแยง้ท่ีมีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่                      
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของบริษัทฯตามท่ีกล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล                     
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะส่ือสารเร่ืองดังกล่ าวให้ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลทราบ                     
เพื่อใหมี้การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน                       
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 
ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการ
ท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและ       
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
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ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย                         
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน        
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง                   
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจาก             
การทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอ าจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด                      
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ             
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                        
การควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ                         
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
สรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ข้าพเจา้จะตอ้งให้ขอ้สังเกตไว ้                     
ในรายงานของผู ้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ี ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า                        
การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กับ
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์             
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง  ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบ                  
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                   
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจ้าและมาตรการ                      
ท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้ งหลายท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุด                        
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อ ธิบาย                 
เร่ืองเหล่าน้ีไว้ในรายงานของผู ้สอบบัญชี  เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้ เปิดเผยเร่ืองดังกล่าว                       
ต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงาน                    
ของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 
 
 
 
โกสุมภ ์ชะเอม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพนัธ์ 2564 
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 592,474,949       631,773,181       
เงินลงทุนชัว่คราว 9 -                          799,241,650       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10 158,885,301       156,156,421       
ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ 11 49,278,920         48,684,454         
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 12 401,474,014       -                          
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6,365,910           7,200,589           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,208,479,094    1,643,056,295    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 13 3,647,400           3,647,400           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 3,417,111,358    2,862,422,603    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 17 20,744,074         -                          
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 15 95,444,032         77,376,693         
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 2,898,947           91,840,928         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 47,409,952         33,299,442         
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,279,687           4,949,724           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,588,535,450    3,073,536,790    
รวมสินทรัพย์ 4,797,014,544    4,716,593,085    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 446,310,194       461,477,176       
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 17 4,832,086           -                          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 21,215,248         28,672,111         
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 24,162,268         32,845,450         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 496,519,796       522,994,737       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 3,001,365           -                          
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 179,283,579       153,004,614       
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 3,009,088           1,643,288           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 185,294,032       154,647,902       
รวมหนีสิ้น 681,813,828       677,642,639       
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 800,000,000       800,000,000       
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้
      หุ้นสามญั 786,300,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 786,300,000       786,300,000       
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 1,934,359,580    1,934,359,580    
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 19 80,000,000         80,000,000         
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,314,541,136    1,230,359,017    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น -                          7,931,849           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,115,200,716    4,038,950,446    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,797,014,544    4,716,593,085    

-                      -                      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

ก าไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,601,207,765    2,848,520,047    
รายไดค้่าเช่า 11,761,761         8,394,455           
รายไดอ่ื้น 19,925,475         19,431,023         
รวมรายได้ 2,632,895,001    2,876,345,525    
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,889,676,812    1,972,324,794    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 53,720,622         59,436,035         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 464,695,261       510,332,549       
รวมค่าใช้จ่าย 2,408,092,695    2,542,093,378    
ก าไรจากการด าเนินงาน 224,802,306       334,252,147       
รายไดท้างการเงิน 5,944,959           13,365,602         
ตน้ทนุทางการเงิน (470,001)             -                          
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 230,277,264       347,617,749       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (28,222,450)        (63,160,500)        
ก าไรส าหรับปี 202,054,814       284,457,249       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำากัด (มหาชน) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำากัด (มหาชน) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                          8,920,034           
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 -                          (1,784,007)          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
   ขาดทนุในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          7,136,027           

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 18 (16,250,467)        (19,879,642)        
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 3,250,093           3,975,928           
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
   ขาดทนุในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (13,000,374)        (15,903,714)        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (13,000,374)        (8,767,687)          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 189,054,440       275,689,562       

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 22
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.26                    0.36                    

(หน่วย: หุ้น)
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 786,300,000       786,300,000       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 230,277,264       347,617,749       
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 212,973,873       163,622,997       
   หน้ีสูญ -                          7,905,788           
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน -                          5,865,205           
   ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 21,495,631         -                          
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,241,551           (253,000)             
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                          (5,488,079)          
   ขาดทนุจากการจ าหน่ายตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
      ผา่นก าไรหรือขาดทนุ 3,192,149           -                          
   ขาดทนุจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของตราสารทนุท่ีวดัมูลค่าดว้ย
      มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ 165,403              -                          
   ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -                          (250,000)             
   ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 13,675,425         41,926,865         
   รายไดเ้งินปันผล (7,041)                 (12,020)               
   รายไดท้างการเงิน (5,944,959)          (13,365,602)        
   ผลต่างจากการลดค่าเช่า 37,402                -                          
   ตน้ทนุทางการเงิน 470,001              -                          
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 477,576,699       547,569,903       
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (28,411,865)        (31,762,724)        
   ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ (594,466)             (5,800,465)          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 834,679              (559,024)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,670,037           (2,942,438)          
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 27,388,081         39,408,567         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (6,168,003)          4,097,654           
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,365,800           105,440              
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (6,030,233)          (8,563,109)          
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 469,630,729       541,553,804       
   จ่ายภาษีเงินได้ (45,858,925)        (51,518,128)        
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 423,771,804       490,035,676       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำากัด (มหาชน) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำากัด (มหาชน) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน -                          -943,100
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ าลดลง (เพ่ิมข้ึน) (401,083,631)      850,040,247       
เงินสดจ่ายจากการลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                          (503,753,042)      
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย -                          505,507,373       
ซ้ือเงินลงทนุในตราสารหน้ี (200,000,000)      -                          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในตราสารหน้ี 995,493,715       -                          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -                          1,625,000           
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (608,895,417)      (640,607,553)      
จ่ายช าระหน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร (111,387,397)      (96,861,447)        
เงินสดจ่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (11,005,584)        -                          
จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,745,676)          (90,224,065)        
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (10,738,262)        (9,259,945)          
จ่ายช าระหน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (815,340)             (1,656,360)          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 599,700              1,419,380           
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 6,728,288           14,495,400         
เงินสดรับจากเงินปันผล 7,041                  12,020                
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (348,842,563)      29,793,908         
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,014,650)          -                          
จ่ายเงินปันผล (110,212,823)      (111,553,839)      
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (114,227,473)      (111,553,839)      
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (39,298,232)        408,275,745       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 631,773,181       223,497,436       
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 592,474,949       631,773,181       

-                          -                          
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ซ้ือสินทรัพยถ์าวรท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 69,647,674         111,387,397       
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการท าสญัญาเช่าเพ่ิม 4,125,557           -                          
   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ -                          815,340              
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
      เป็นสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 96,687,657         123,595,036       
   จดัประเภทรายการสินทรัพยถ์าวรเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2,170,000           -                          
   เงินปันผลคา้งจ่าย 929,174              940,011              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำากัด (มหาชน) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 
 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ ง                     

และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาล                         
ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจ

และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์
ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็น            
ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  
ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย                      
การบญัชี 
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2 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                          
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ                           
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและ                   
การตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
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 การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯจากรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุน                         
โดยบริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

- การจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารหน้ี                  
โดยบริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น โดยบริษทัฯรับรู้ผลขาดทุน                 
ด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นของตราสารหน้ีท่ีว ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย                       
โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นจริง บริษทัฯใช้วิธีการอย่างง่าย                 
ในการวดัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้ 

บริษทัฯรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติั
เป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี                  
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน         
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี                  
ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่า
เงินทุน 

บริษทัฯรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั
คร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงิน
ปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี
เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ือง
จากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในวิธี
ปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

 แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 
และมีผลบงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 บริษัทฯได้เลือกปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ืองการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นตามวิธีการอยา่งง่าย การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารหน้ี                         
การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า และการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

 ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 บริษทัฯไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย์
จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ 
ดังนั้น ในการจัดท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯจึงพิจารณา
ยกเลิกการถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีส าหรับ
ทุกเร่ืองท่ีบริษทัฯไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผ่านมา โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ                     
งบการเงินของบริษทัฯ  

 ข)   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี      
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2564 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                 
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับ
การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน                          
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่าง
ปีปัจจุบนั โดยบริษทัฯไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสมและ
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงิน 
งวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจาก
การน ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม  
2562 

มาตรฐาน              
การรายงาน                  
ทางการเงิน            
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน            
การรายงาน      
ทางการเงิน               
ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม  
2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่คราว 799,242 (799,242) - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 156,156 (3,404) - 152,752 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 799,242 - 799,242 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 7,963 7,963 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,299 681 - 33,980 
     

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ี             
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

- - 3,341 3,341 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

- - 4,622 4,622 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,230,359 5,209 - 1,235,568 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น 7,932 (7,932) - - 
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4.2 สัญญาเช่า 
 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตาม

สัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ ณ วันท่ี                   
1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทัฯรับรู้มูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงาน      
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 จ านวน 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 22,856 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (14,830) 
บวก: อ่ืน ๆ 624 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (687) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน               

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
 

7,963 
หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 7,963 
อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 6.87 
  
หน้ีสินตามสัญญาขา้งตน้ประกอบดว้ย  
หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 3,341 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 4,622 

 7,963 

5. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 

 รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล                  
ค่าห้องพกั ค่ายา โดยรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกิจการไดใ้ห้บริการหรือเม่ือไดส่้งมอบยาแลว้ และแสดงตาม
มูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บส าหรับบริการและยาท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลด 
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รายได้ค่าเช่า 
 รายไดค้่าเช่ารับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาของการใหเ้ช่าและตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 

รายได้ดอกเบีย้  
รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะน ามูลค่าตามบญัชีขั้นต้นของ
สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่า
ด้านเครดิตในภายหลงั ท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

5.3 ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ 
 ยา เวชภัณฑ์และวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใด         

จะต ่ากวา่ ราคาทุนค านวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน 

5.4 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม           

และค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  10 - 30 ปี 
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและหอ้งชุด -  30 - 50 ปี 
งานระบบอาคาร -  10 - 20 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ -  7 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน -  3 - 10 ปี 
ยานพาหนะ -  10 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน  
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ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและงานระหวา่งก่อสร้าง 
บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม  
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ 5 - 10 ปี  
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
บริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายุ                  
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
เมื่อมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและ
วิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย  

5.6 สัญญาเช่า 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า บริษทัฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิใน
การควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 
บริษทัฯใช้วิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่
สัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ี
สินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน) บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพย์
อา้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า  
สินทรัพย์สิทธิการใช้  
สินทรัพย์สิทธิการใช้ว ัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่ายสะสม                   
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่                
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้
เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิม             
มีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
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ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
สัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แลว้แต่ระยะเวลาใด                
จะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

ท่ีดิน -  3 ปี 
ยานพาหนะ -  3 ปี 
ตน้ทุนสิทธิในการใชส้ะพาน -  10 - 30 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงได้โอนให้กบับริษทัฯเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุน
ของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายจะค านวณจากอายุ
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

หนี้สินตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ
สัญญาเช่า จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า 
ค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯจะใช้สิทธินั้น 
และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯจะ
ใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า  บริษัทฯบันทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็น
ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

บริษทัฯคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของ
สัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตาม
บญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่าย
ช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลง
ในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 
สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่า       
ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 
สัญญาเช่าท่ีดินและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใด           
จะต ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว                 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรืออายุของ             
สัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 
สัญญาเช่าท่ีดินและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

 บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 
สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่า             
ถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน บริษทัฯบนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายได้      
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น
จากการได้มาซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า  

5.7 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ  านาจควบคุมบริษทัฯ
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
กบับริษทัฯ 
นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

5.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าว
อาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่า              
ต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 
บริษทัฯจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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5.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 
บริษทัฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ี
เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและ
ค่ารักษาพยาบาลตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืน  ๆ  ซ่ึงบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยและ                      
ค่ารักษาพยาบาลดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนักงาน นอกจากนั้น 
บริษัทฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการของรางวลั                  
การปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลา 

 บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการ
หรือลดขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.10 ประมาณการหนีสิ้น 
 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต     

ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป              
เพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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5.11 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ                  

โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องนั้น                    
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ                     
แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษี                       
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษี                         
ท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว  หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ                 
จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน ์

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.12 เคร่ืองมือทางการเงิน 
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยตน้ทุน             
การท ารายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมี
นัยส าคัญ บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ  ตามท่ีกล่าวไว้                       
ในนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
บริษทัฯจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงิน
ที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายและสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการ
สินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

บริษทัฯวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือบริษทัฯถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้น               
ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมิน
การดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้ 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงบริษทัฯไม่ได้เลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ได้รับช าระเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ีย 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน  
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 
ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า
ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้น
จากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือ
เป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์
นั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอน
ความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น 
แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

บริษทัฯตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแล้ว                 
มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก 
หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสิน
เดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
บริษทัฯใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง
ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายุของ
ลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วย
ขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด
ตามสัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดง
ฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ 
และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้า 
ลูกหน้ีการค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 
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เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือไดจ้ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)   

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด                      
ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุน 

บริษทัฯใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.13 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่าย                   

เพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย            
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้อง                            
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณ
มูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูล
ท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้ว ัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน                         
ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณขึ้น  
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 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 
ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี  
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ                   
ท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

สัญญาเช่า  

การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า -                         
บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 
ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัฯมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า
โดยค านึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจ
ส าหรับบริษทัฯในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิม่ - บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 
บริษทัฯไม่สามารถก าหนดอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้                        
ดุลยพินิจในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
โดยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัฯจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็น
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ             
ท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า  
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯได้โอน              
ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นของลูกหน้ีการค้า  ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละ
ราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ี
คาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุน
ดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษทัฯอาจไม่ไดบ้่งบอก
ถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคต 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่า                 
ในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งค านึงถึงการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัเก่ียวกบัขอบเขตหรือ
ลกัษณะการใช้หรือคาดว่าจะใช้สินทรัพยน์ั้น ซ่ึงส่งผลกระทบทางลบต่อบริษทัฯในระหว่างปีหรือ
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอนัใกล  ้และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ านวนเท่าใด                       
โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน  
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์        
ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
ต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้ นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ                      
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน อตัราการเปล่ียนแปลงราคาทองค า และอตัราการเพิ่มขึ้น
ของค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ 

7. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  
รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล อตัราร้อยละ 10 (2562: ร้อยละ 10) 
รายไดค้่าเช่า ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
รายไดค้่าบริการ ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
ซ้ือสินคา้ ราคาตลาด 
ค่าเช่าจ่าย ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
ค่าบริการจ่าย ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไปและราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน  
รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าสวสัดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล อตัราร้อยละ 15 ถึง 100 (2562: ร้อยละ 15 ถึง 100) 
ค่าท่ีปรึกษา ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 2562 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายไดค้่ารักษาพยาบาล 9.6 1.4 
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล                          -                          - 
รายไดค้่ารักษาพยาบาล - สุทธิ 9.6 1.4 
รายไดค้่าเช่า 0.5   - 
รายไดค้่าบริการ     0.5   - 
ซ้ือสินคา้ 0.2   - 
ค่าเช่าจ่าย                          - 1.3 
ค่าบริการจ่าย                          - 4.2 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายไดค้่ารักษาพยาบาล 7.4 8.3 
ค่าสวสัดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล (3.5) (3.7) 
รายไดค้่ารักษาพยาบาล - สุทธิ 3.9 4.6 
ค่าท่ีปรึกษา 0.6 0.6 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562                        
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 

  

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการและผูถื้อหุน้) 284 363 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 4,059 395 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
4,343 

 
758 

   
เงินมดัจ า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 813 
รวมเงินมดัจ า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 813 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 59 165 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59 165 
 
เงินค ้าประกนั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 203 - 
รวมเงินค ้าประกนั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 203 - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน                 
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 58,859 66,251 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 572 3,635 
รวม 59,431 69,886 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
เงินสด 1,290 1,985 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 590,632 229,245 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ าซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืน                    
ภายใน 3 เดือน 553 400,543 

รวม 592,475 631,773 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ ามีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ                  
0.05 ถึง 0.45 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.30 ถึง 1.50 ต่อปี) 
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9. เงินลงทุนช่ัวคราว  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 รายละเอียดของเงินลงทุนชัว่คราว มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 จ านวน 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า 180 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด  
 ราคาทุน 789,147 
 บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 9,915 
 มูลค่ายติุธรรม 799,062 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 799,242 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีการลงทุนในเงินฝากประจ าท่ีมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.70 ต่อปี 
ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายมูลค่าตามบญัชี 506 ลา้นบาท และรับรู้
ก าไรจากการขายสุทธิจากภาษีในส่วนของก าไรหรือขาดทุนจ านวน 4 ลา้นบาท ทั้งน้ี จ านวนดงักล่าว
ไดร้วมก าไรท่ีโอนมาจากรายการก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายสุทธิจากภาษี
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในระหวา่งปีจ านวน 4 ลา้นบาท  

10. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
    (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ   
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 4,247 758 
รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,247 758 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ   
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  146,507 140,784 
 3 - 6 เดือน 9,997 14,204 
 6 - 12 เดือน 15,076 7,291 
 มากกวา่ 12 เดือน 28,921 15,780 
รวม 200,501 178,059 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  
 (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (49,945) (26,323) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 150,556 151,736 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  154,803 152,494 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,029 1,525 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  30 813 
รายไดค้า้งรับ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 96 - 
รายไดค้า้งรับ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,927 1,324 
รวมลูกหน้ีอ่ืน  4,082 3,662 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 158,885 156,156 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  จ านวน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  29,727 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  21,496 
ตดัจ าหน่าย  (1,278) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  49,945 

การเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระส าคญัของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้           
ในปี 2563 จ านวน 21 ลา้นบาท มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของอตัราส่วนการผิดนดัช าระหน้ี
แบบอตัราการเล่ือนชั้นอายลุูกหน้ีและการเพิ่มขึ้นของลูกหน้ีการคา้ท่ีอยูภ่ายใตก้ารบงัคบัคดี 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีมีการตดัจ าหน่ายในระหว่างปี 2563 ซ่ึงมีจ านวนเงินตามสัญญา 1 ลา้นบาท ยงัคงอยู่
ภายใตก้ารบงัคบัคดี 

11. ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
ยา 35,208 34,760 
เวชภณัฑ ์ 10,813 10,126 
วสัดุอ่ืน 3,258 3,798 
รวม 49,279 48,684 
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12.  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รายละเอียดของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 จ านวน 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า 401,264 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน  
 ราคาทุน 382 
 หกั: ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (172) 
 มูลค่ายติุธรรม 210 
รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 401,474 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีการลงทุนในเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.20 
ถึง 0.60 ต่อปี 

13. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 
ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯไดน้ าไปค ้าประกนัหนงัสือค ้าประกนัท่ีธนาคารออกให้
ในนามของบริษทัฯ   
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีสินทรัพย์ถาวรจ านวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว                 
แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงิน
ประมาณ 721 ลา้นบาท (2562: 616 ลา้นบาท) 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน 232,029 196,866 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (116,585) (99,489) 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (20,000) (20,000) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 95,444 77,377 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 77,377 82,786 
ซ้ือเพิ่ม 10,738 10,075 
โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 24,425 321 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (17,096) (15,805) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 95,444 77,377 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 109,099 117,144 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59 165 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 129,158 108,434 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
   - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 
69,648 

 
112,203 

ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 95,373 93,600 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 42,973 29,931 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 446,310 461,477 
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17. สัญญาเช่า 
 บริษัทฯในฐานะผู้เช่า  

บริษทัฯท าสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยมีอายุสัญญาระหวา่ง 3 - 30 ปี  
 ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  
   รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
ท่ีดิน ยานพาหนะ 

ตน้ทุนสิทธิ                
ในการใชส้ะพาน 

 
รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 4,859 3,104 - 7,963 
เพ่ิมขึ้น 3,825 - 11,306 15,131 
โอนจดัประเภทจากสินทรัพยถ์าวร - - 2,170 2,170 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (2,060)  (1,335)  (377)  (3,772) 
รายการปรับปรุง (748) - - (748) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 5,876 1,769 13,099 20,744 

 ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
  หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 จ านวน 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 8,374 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (541) 
รวม 7,833 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (4,832) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,001  

 ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 จ านวน 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,772 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 470 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 1,640 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 5,416 

รายงานประจ�าปี 2563246



 
 

29 

 ง) อ่ืน ๆ 
บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 
10 ลา้นบาท ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิง
มีมูลค่าต ่า นอกจากน้ี บริษทัฯมีรายการท่ีมิใช่เงินสดเพิ่มขึ้นส าหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า จ านวน 4 ลา้นบาท  

18. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 โครงการผลประโยชน์ 

หลงัออกจากงาน 
โครงการผลประโยชน์ 

ระยะยาวอื่น 
                                                              

รวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 149,033 97,285 3,972 3,402 153,005 100,687 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:       
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  11,739 9,317 625 564 12,364 9,881 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,598 3,280 54 69 2,652 3,349 
ตน้ทุนบริการในอดีต - 27,546 - 225 - 27,771 
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง                               
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - - (334) - (334) - 

- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง                    
ขอ้สมมติทางการเงิน - - 1,248 - 1,248 - 

- ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ ์ - - 129 - 129 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:       
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง                 
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (3,757) - - - (3,757) - 

- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง                    
ขอ้สมมติทางการเงิน 17,447 19,880 - - 17,447 19,880 

- ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ ์ 2,560 - - - 2,560 - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี (5,573) (8,275) (457) (288) (6,030) (8,563) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 174,047 149,033 5,237 3,972 179,284   153,005 
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บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจ านวน
ประมาณ 5 ลา้นบาท (2562: 4 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯประมาณ 8 - 19 ปี (2562: 11 - 21 ปี) 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 2563 2562 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 0.5 - 3.0 1.2 - 2.5 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  4.0 - 7.0 4.0 - 7.0 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน (ขึ้นกบัช่วงอาย)ุ 0.0 - 13.0 0.0 - 13.0 
อตัราการเปลี่ยนแปลงราคาทองค า 2.0 2.5 
อตัราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล 3.0 - 6.0 3.0 - 6.0 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 2563 2562 

 ร้อยละของการเปล่ียนแปลงต่อปี เพ่ิมขึ้น ลดลง เพ่ิมขึ้น ลดลง 
อตัราคิดลด 1 1 (18,184) 21,254 (17,587) 21,126 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 1 1 19,677 (16,932) 22,369 (18,755) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวน 
   พนกังาน 20 20  (9,930) 11,614 (11,509) 13,381 
อตัราการเปล่ียนแปลงราคาทองค า 20 20 1,047 (1,047) 807 (807) 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของค่ารักษาพยาบาล 1 1 519 (691) 1,101 (985) 

19. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี               
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10                 
ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน                 
บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 715,817 829,704 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 212,974 163,623 
ค่าธรรมเนียมแพทย ์ 651,499 684,148 
ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 376,283 406,288 

21. ภาษีเงินได้ 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 38,402 69,054 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (10,180) (5,893) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 28,222 63,161 

จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

             (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก าไร                           
   จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - (1,784) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุน 
   จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3,250 3,976 
รวม 3,250 2,192 
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รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 2563  2562 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 230,277  347,618 
    

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 46,055  69,524 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:    
 ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี 561  2,558 
 ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มขึ้น (18,394)  (8,921) 
รวม (17,833)  (6,363) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 28,222  63,161 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 2563 2562 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  
   (2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 9,989 2,243 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,553 1,962 
ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของพนกังาน 35,857 31,077 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง                                    
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 33 - 

สัญญาเช่า 1,506 - 
รวม 48,938 35,282 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง 
   มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน - 1,983 
สัญญาเช่า 1,528 - 

รวม 1,528 1,983 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 47,410 33,299 
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22. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี                                
23. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ี ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯคือคณะกรรมการบริหาร   

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ  ธุรกิจโรงพยาบาล 
และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย  บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของ                   
ส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใช้
ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน 
และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและ                              
เขตภูมิศาสตร์แลว้  

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 
 ในปี 2563 และ 2562 บริษทัฯไม่มีรายได้จากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10                   

ของรายไดข้องกิจการ 
24. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา                           
ร้อยละ 3 และ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
กสิกรไทย จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน
ของบริษทัฯ ในปี 2563 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวนเงินประมาณ 12 ลา้นบาท 
(2562: 11 ลา้นบาท) 

25. เงินปันผล 
 

เงินปันผล 
 

อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่าย 
(พนับาท) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
(บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น 
   เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 110,081 0.14 

เงินปันผลระหว่างกาลจาก                        
   ผลการด าเนินงานส าหรับปี 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    
   เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 

110,081 0.14 
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26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 
26.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุน ดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 2562 
การปรับปรุง การก่อสร้างอาคารและงานระบบอาคาร 44 317 
การซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 21 254 
การซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 18 38 
รวมภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 83 609 

26.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 
 บริษทัฯไดท้ าสัญญาบ ารุงรักษาอุปกรณ์การแพทยแ์ละบริการอ่ืน ๆ โดยมีค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายช าระ    

ในระหว่างปี 2564 ถึงปี 2568 เป็นจ านวนเงินประมาณ 94 ล้านบาท (2562: จ านวนเงินประมาณ                     
38 ลา้นบาทท่ีตอ้งจ่ายช าระในระหวา่งปี 2563 ถึงปี 2565) 

26.3 การค า้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่

เป็นจ านวน 4 ลา้นบาท (2562: 4 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯคือเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

27. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงมีล าดบัชั้น           

อยูใ่นระดบั 2 ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท)  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน   
   - เงินลงทุนในตราสารทุน 210 

(หน่วย: พนับาท)  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย   
   - ตราสารทุน 387 
   - ตราสารหน้ี 798,675 
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28. เคร่ืองมือทางการเงิน 
28.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี
การคา้ และเงินลงทุน บริษทัฯมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว 
และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดิต 
บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน        
และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่า
ตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

ลูกหน้ีการค้า 
บริษทัฯบริหารความเส่ียงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม         
จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั รวมถึงบริษทัฯมีการติดตามยอดคงคา้งของ
ลูกหน้ีการคา้อย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯ เป็นการให้สินเช่ือแบบไม่กระจุก
ตวัสูง เน่ืองจากบริษทัฯมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย 

บริษทัฯพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ทั้งน้ี บริษทัฯจัดกลุ่มลูกหน้ีการคา้               
โดยแบ่งตามประเภทของลูกหน้ีการคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
และค านวณหาผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยบริษทัฯพิจารณาจากอายหุน้ี
ท่ีคา้งช าระส าหรับลูกหน้ีการคา้แต่ละกลุ่ม ความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและ
ข้อมูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกับเหตุการณ์            
ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัว่ไป บริษทัฯจะ              
ตดัจ าหน่ายลูกหน้ีการคา้ออกจากบัญชีเป็นรายกรณีเม่ือมีการผิดนัดช าระหน้ีและความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้และบริษทัฯยงัคงด าเนินการตามกฎหมายส าหรับลูกหน้ี
รายดงักล่าว  

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

บริษทัฯบริหารความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน                  
โดยจะลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยูใ่นวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดใหก้บัคู่สัญญา
แต่ละราย โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทานและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษทัฯ และอาจมีการ
ปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กบัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ การก าหนดวงเงินดงักล่าว
เป็นการช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้ น                    
จากผิดนดัช าระของคู่สัญญา 
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บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารหน้ีไม่สูงมากนกั เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมีอนัดบั
ความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิต
ระหวา่งประเทศ 
ความเส่ียงด้านตลาด 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษทัฯพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษทัฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียอยู่ในระดับต ่า เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน               
ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจุบนั 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 73 ท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
เม่ือเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของหน้ีสินดงักล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน (2562: ร้อยละ 77) 
บริษทัฯไดป้ระเมินความสามารถในการช าระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปว่าความเส่ียงดงักล่าวอยู่ใน
ระดบัต ่า ทั้งน้ี บริษทัฯมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ 

28.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

29. การบริหารจัดการทุน  
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.17:1 (2562: 0.17:1) 

30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเสนอจ่ายเงินปันผลจากก าไร

ของปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงิน 86.49 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯจะน า
มติดงักล่าวเสนอในท่ีประชุมสามญัประจ าผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเพื่อขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลต่อไป  

31. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 

รายงานประจ�าปี 2563254
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+66 (0) 2 202 9999

+66 (0) 2 202 9998

info@praram9.com
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