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ค�านิยมองค�กร 

มุ�งสู�การเป�นศูนย�รวม
ด้านการดแูลสขุภาพท่ี

ทันสมัย และได้รับความ
ไว้วางใจมากที่สุด

น�าเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ้มค�า 
ในการให้บริการ การป�องกัน รักษา 
และดูแลสุขภาพ ด้วยทีมบุคลากร
มืออาช�พ และเคร�่องมือที่ทันสมัย

“CAT” 
COLLABORATION - ร�วมแรงร�วมใจเป�นหนึ่งเดียว

 สามารถท�างานร�วมกับคนอื่นได้ดี เพ�่อให้งานบรรลุผลส�าเร�จตามเป�าหมาย

AGILITY - ปรับตัวให�ทัน เปลี่ยนให�ไว
สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ดี ทั�งวิธีคิด วิธีการท�างาน 
เพ�่อให้เกิดความคล�องตัวและฉับไวทันต�อสถานการณ�

TRUST - ทําให�คนอื่นเช�่อมั�น และเช�่อมั�นคนอื่น
สามารถท�าให้คนอื่นเช�่อมั�น และเช�่อมั�นคนอื่นว�าท�างานที่มอบหมายได้ส�าเร�จ





 สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในปี 2564     
ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและอีกหลายภาคส่วนของ
ประเทศไทย ทกุธรุกจิต้องมกีารปรบัตวัรวมถึงธุรกจิการให้บรกิารรกัษา
พยาบาล ซึง่ถอืเป็นหน่วยงานหลกัทีต้่องให้บรกิารรกัษาพยาบาลผูป่้วย 
COVID-19 รวมไปถึงการให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน และควบคุม 
การแพร่ระบาดให้ได้มากท่ีสุด โดยโรงพยาบาลพระรามเก้าได ้
ให้บริการอย่างเต็มที่ทั้งการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วย COVID-19 
รวมไปถึงการร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร และสภาหอการค้าไทย 
ให้บรกิารฉดีวคัซนีให้กบัชาวกรงุเทพมหานครภายใต้โครงการไทยร่วมใจ 
เพือ่ให้ประชาชนได้รับวคัซนีอย่างทัว่ถงึ และรวดเร็ว โดยพนัธกิจเพ่ือให้ 
ผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้

 ในส่วนของโรงพยาบาลได้มีการเพิ่มศูนย์การแพทย์ใหม่ตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ ได้แก่ ศูนย์กระดูกสันหลัง รองรับแนวโน้ม
สงัคมผูส้งูอาย ุและศนูย์เลสคิพระรามเก้าตอบรบัความต้องการของคน
รุ่นใหม่ที่ต้องการการแก้ไขสายตา รวมทั้งการพัฒนาระบบโรงพยาบาล
ออนไลน์เพื่อให้การรักษาอย่างต่อเนื่องในบางช่วงเวลาที่มีการระบาด
ของ COVID-19 ตามแผนยุทธศาสตร์ ABV หรือ Advanced-Better-
Virtual ที่โรงพยาบาลได้วางไว้

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�านวยการ

 จากการปรับตัว และเปิดศูนย์การแพทย์ใหม่เพิ่มท�าให้ 
ผลการด�าเนินงานในปี 2564 เป ็นไปได ้ดีกว ่าที่คาดการณ์ไว ้ 
โดยรายได้รวม เท่ากบั 3,026.0 ล้านบาท รายได้จากการประกอบกจิการ 
โรงพยาบาล 2,986.8 ล้านบาท มีก�าไรส�าหรับปี 249.2 ล้านบาท 
และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มสีนิทรพัย์รวม เท่ากบั 5,136.9 ล้านบาท 
มีหนี้สินรวม 859.0 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,277.9 ล้านบาท

 และในปี 2565 โรงพยาบาลพระรามเก้ายังมีแผนการขยาย
กิจการอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์ ABVX โดย X ที่เพิ่มขึ้น
คือ Extra services ที่โรงพยาบาลพระรามเก้าจะร่วมมือกับพันธมิตร 
ให้บรกิารสุขภาพอืน่ๆเพิม่ เพือ่ให้เกดิความครอบคลุมของการให้บรกิาร
เพิ่มขึ้น เพ่ือตอบโจทย์วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมด้านการดูแล
สุขภาพที่ทันสมัยและได้รับความไว้วางใจมากที่สุด”

 (นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์)
ประธานกรรมการ

(นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ)
กรรมการผู้อ�านวยการ



Governance Awards

• บริษัทได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 
หรือ CGR อยูในเกณฑระดับ “ดีเลิศ” (EXCELLENCE CG SCORING) 
ตอเนื่องเปนปท่ี 3 นับจากปีแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์-
แห่งประเทศไทย และเป็น 1 ใน TOP QUARTILE ของกลุมบริษัท
จดทะเบียนที่มีมูลคาหลักทรัพย 3,000 - 9,999 ลานบาท ในโครงการ
สํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CORPORATE 
GOVERNANCE REPORT OF THE THAI LISTED COMPANY : CGR) 
ประจําป 2564 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI 
IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• บรษิทัได้รบัคดัเลอืกจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 147 
บรษิทั ของรายชือ่หุนยัง่ยนื (THAI SUSTAINABILITY INVESTMENT : THSI) 
กลุมบริการประจําป 2564 

• บริษัทผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานทุจริต ไตรมาส 3 ปี 2564



1 โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

ส่วนที่ 1 การประกอบธรุกจิและผลการด�าเนินงาน

 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “โรงพยาบาล” หรือ “โรงพยาบาลพระรามเก ้า”) 
ได้เปิดให้บริการทางการแพทย์หรือรักษาพยาบาลภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า” ซึ่งให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป (GENERAL HOSPITAL) 
ตั้งแต่ปี 2535 โดยมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 4,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และต่อมา
ในปี 2544 โรงพยาบาลได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400,000,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวน 2,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 โรงพยาบาล
มีจ�านวนเตียงจดทะเบียนรวม 166 เตียง ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 6 ไร่ บนถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจขนาดใหญ่แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร (NEW CENTRAL BUSINESS DISTRICT: NEW CBD)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
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 ในช่วงแรก โรงพยาบาลเน้นการให้บรกิารทางการแพทย์พืน้ฐาน
ทัว่ไป โดยเน้นให้บรกิารแก่กลุม่ผู้รับบริการทัว่ไปในประเทศเป็นหลกั ซ่ึง
ต่อมาได้มีการขยายฐานผู้รับบริการไปยังกลุ่มผู้รับบริการองค์กร 
กลุ่มผู้รับบริการประกันชีวิต กลุ่มผู้รับบริการประกันสุขภาพ 
และ กลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติ โดยเฉพาะผู้รับบริการ
จากกลุม่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (“ประเทศ
พม่า” หรือ “เมียนมาร์”) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(“ประเทศจีน”) ราชอาณาจักรกัมพูชา (“ประเทศ
กัมพูชา”) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(“ประเทศลาว”) และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ที่มี
แนวโน้มการเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลใน
ประเทศไทยมากขึ้น ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่อง 
จากนโยบายสนบัสนนุการเป็นศูนย์กลางการรกัษา
พยาบาล ในภูมิภาค (MEDICAL HUB) ของภาครัฐ 
รวมไปถงึความสามารถและคณุภาพในการให้บรกิาร
ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย  อย่างไรก็ดี 
โรงพยาบาลเชื่อว่าคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์
ในอัตราค่าบริการที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผล (VALUE FOR 
MONEY SERVICES) พร้อมทั้งความพร้อมและความสามารถ
ของทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเป็นปจจัยส�าคัญที่
ท�าให้ฐานผู้รับบริการของโรงพยาบาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 ปจจุบัน โรงพยาบาลให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม
การรักษาโรคทั่วไป และ โรคเฉพาะทางที่หลากหลาย โดยมี 3 สถาบัน
ทางการแพทย์ ได้แก่ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า สถาบัน
หัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า และ สถาบันรักษาความปวดและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และ 26 ศูนย์การแพทย์ ได้แก่ ศูนย์เบาหวาน
และเมตาบอลกิ ศนูย์ทางเดินอาหารและตบั ศูนย์สมองและระบบประสาท 
ศูนย์สูตินรีเวช ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์อายุรกรรม ศูนย์กุมารเวชกรรม 
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า ศูนย์รักษ์ข้อ ศูนย์กระดูกสันหลัง 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์เวชศาสตร์ฟ นฟู 
ศูนย์รังสีวิทยา ศูนย์จักษุ ศูนย์หู คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์จิตเวช 
ศนูย์ผวิหนงัและศลัยกรรมความงาม ศนูย์ภมูแิพ้และหอบหดื ศนูย์เต้านม 
ศนูย์อองโคแคร์ (รกัษามะเรง็) ศนูย์นทิรารมย์ (รกัษาปญหาการนอนหลบั) 
W9 WELLNESS CENTER , LASIK CENTER และ ศูนย์โรคปอดและระบบ
ทางเดินหายใจ (CHEST AND RESPIRATORY CENTER)

 ปี 2564 ท่ีผ่านมา เป็นปีที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19 : โควิด-19) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูง
ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย  โดยทั่วไปแล้ว

ลักษณะเฉพาะของคนที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น พบว่า จะเป็น
ปอดอักเสบมากกว่า 1 ต�าแหน่ง และเป็นที่ปอดทั้ง 2 ข้าง  หากผู้ป่วย
ได้รบัการรกัษาอย่างทนัท่วงท ีและมกีารให้ยาทีเ่หมาะสม ทัง้ยาต้านไวรสั  
ยาสเตียรอยด์ และยาอื่นๆ ปอดจะค่อยๆ ฟนตัวขึ้น  อย่างไรก็ดี หลังเข้า
รับการรักษาและหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว การอักเสบของ
ร่างกายอย่างรุนแรงจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จะมีผลท�าให้เกิดแผลเป็น
ที่เป็นรอยโรค หรือ พังผืดต่างๆ ในเน้ือปอด ในบางรายที่มีการอักเสบ
ในร่างกายอย่างรนุแรง มกัจะมพีงัผดื หรือ ฝ้าขาวในเนือ้ปอด ท�าให้เน้ือปอด
ขาดความยืดหยุ่น และแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ไม่ค่อยดีนัก หากตรวจวัด
สมรรถภาพปอดจะพบว่า “สมรรถภาพปอด” ต�า่กว่าปกติ  คนไข้บางราย
จงึมกัจะรูส้กึร่างกายไม่สดชืน่ ไม่แขง็แรง ซึง่หากอยูเ่ฉยๆ อาจไม่ค่อยรูส้กึ 
แต่หากต้องออกก�าลังกาย หรือ ท�ากิจกรรมที่หนักๆ จะรู้สึกเหนื่อยง่าย
กว่าปกตมิาก จงึเป็นทีม่าของการเปิดให้บรกิาร “ศนูย์โรคปอดและระบบ
ทางเดินหายใจ” โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่ให้การบรกิารฟนฟ ู“สมรรถภาพ
ปอด” กับคนไข้ท่ีมีปญหาเร่ืองปอด ภายหลังได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 
ให้ฟนตัวกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้น

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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 นอกจากนี้ โรงพยาบาลมีนโยบายขยายการให้บริการทาง
การแพทย์ไปสู ่กลุ ่มผู ้รับบริการท่ีให้ความส�าคัญในการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพ (HEALTH PROMOTION & WELLNESS) ดังนั้น โรงพยาบาล
จึงได้เพิ่มศักยภาพให้มีความครอบคลุมขอบเขตการให้บริการที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของผู้รับบริการ เช่น 
การพัฒนาศูนย์ทางเดินอาหารแบบครบวงจร ศูนย์ตรวจสุขภาพที่มี
ความครบวงจร และ สถาบันรกัษาความปวดและเสรมิสร้างความเข้มแข็ง 
(PAIN MANAGEMENT AND WELLNESS INSTITUTION) เป็นต้น  
ซึ่งได้เปิดด�าเนินการพร้อมกับอาคารใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการ รวมถึง
การปรับปรุงพ้ืนที่ให้บริการในอาคารปจจุบัน เพ่ือรองรับการให้บริการ
และจ�านวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น  

 โรงพยาบาลให้ความส�าคญักบัการพฒันาคณุภาพการให้บรกิาร
ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจ
มากท่ีสดุ (MOST TRUSTED HOSPITAL) โดยโรงพยาบาล มคีวามช�านาญ
ในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น การผ่าตัด
เปล่ียนไต การผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ การผ่าตัดสมอง การผ่าตัดต่อม
ไทรอยด์แบบไร้แผล เป็นต้น โดยมีความพร้อมของทีมแพทย์ บุคลากร
ทางการแพทย์ และ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยส�าหรับการด�าเนินการ
รกัษาต่างๆ  โดยโรงพยาบาลพระรามเก้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก
ท่ีน�าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการตรวจ
วินิจฉัยและรักษาโรค เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
640 สไลซ์ (640-SLICE CT SCANNER) เป็นต้น 

 โรงพยาบาลมีความมุ ่งมั่นเพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพและมปีระสทิธภิาพตามมาตรฐานสากลโดยโรงพยาบาลได้รบัการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9002 ตั้งแต่ปี 2543 ถึง ปี 2546 การรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2552 การรับรองคุณภาพ HA 
(HOSPITAL ACCREDITATION) โดยสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล 
ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2553 การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับ
นานาชาติจากองค์กร JOINT COMMISSION INTERNATIONAL 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (“JCI”) ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปจจุบัน 

 ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด 
และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) 
มีทุนจดทะเบียนรวม 800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 
800,000,000 หุ้น มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ1 บาท (ภายหลงัการเปลีย่นแปลง
มูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็น 1 บาท เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 
2561) โดยในปี 2563 บริษัทได้เปิดท�าการอาคารใหม่ ศูนย์การแพทย์ 
พระรามเก้า อาคาร B ซึ่งเป็นอาคารสูง 16 ชั้น และมีชั้นใต้ดินอีก 2 ชั้น 
โดยมีจ�านวนเตียงส�าหรับให้บริการแก่ผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุด จ�านวน 59 
เตียง ทั้งนี้  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลมีจ�านวนเตียงผู้ป่วย

จดทะเบียนรวม 204 เตียง โดยมีการให้บริการแก่ผู้ป่วยใน (IN-PATIENT 
DEPARTMENT : IPD) จ�านวน 204 เตียง และ ผู้ป่วยนอกรวม (OUT-
PATIENT DEPARTMENT: OPD) จ�านวน 162 ห้อง มีทีมแพทย์ บุคลากร
ทางการแพทย์ และพนักงานอื่นๆ รวมจ�านวนกว่า 2,000 คน นอกจากนี้
บริษัทอยู่ระหว่างการด�าเนินการปรับปรุงอาคารปจจุบันเพิ่มเติม เพื่อใช้
ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่บางส่วนที่ว่างลงจากการย้ายศูนย์การแพทย์
บางศนูย์ไปยงัอาคารใหม่ และ ปรบัปรงุพืน้ทีบ่รกิารส�าหรบัผูป่้วยใน (IPD) 
ที่มีจ�านวนผู้รับบริการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 อย่างไรกต็าม แผนการดงัทีก่ล่าวมาข้างต้นนี ้เป็นการประมาณ
การเบือ้งต้นซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมที่เป็นปจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของ
โรงพยาบาล และจ�านวนผูร้บับรกิารผูป่้วยนอก (OPD) และผูป่้วยใน (IPD) 
ในอนาคตที่จะเข้ามารับการบริการ

1.1.1 วิสัยทัศน� พันธกิจ เป�าหมาย และกลยุทธ�ในการด�าเนินธุรกิจ 

 วิสัยทัศน (VISION)

 “มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย และ
ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด”

 พันธกิจ (MISSION)

 “น�าเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดและคุ ้มค ่า ในการให ้บริการ 
การป้องกัน รักษา และดูแลสุขภาพ ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และ
เครื่องมือที่ทันสมัย”

 คานิยมองคกร (CORE VALUE)

 “CAT” : COLLABORATION – ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
  AGILITY – ปรับตัวให้ทัน เปลี่ยนให้ไว  และ 
  TRUST – ท�าให้คนอื่นเชื่อมั่น และเชื่อมั่นคนอื่น

 COLLABORATION : สามารถท�างานร่วมกับคนอื่นได้ดี 
เพื่อให้งานบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย

 AGILITY : สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ดี ท้ังวิธีคิด วิธีการ
ท�างาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและฉับไวทันต่อสถานการณ์

 TRUST : สามารถท�าให้คนอื่นเชื่อมั่น และเชื่อมั่นคนอื่นว่า
ท�างานที่มอบหมายได้ส�าเร็จ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

5



 บริษัทวางแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต โดยมีเป้าหมายการเป็น
โรงพยาบาลเอกชนชัน้น�าทีม่คีวามสามารถในการให้บรกิารทางการแพทย์
ที่ครอบคลุมการรักษาโรค การป้องกันและควบคุมโรค การฟนฟูสุขภาพ 
และการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งขยายฐานผู้รับบริการจากกลุ่มผู้รับ
บริการทั่วไป กลุ่มผู้รับบริการสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน และกลุ่ม
ผู ้ป่วยหนักและผู ้ป่วยวิกฤตไปสู ่กลุ่มผู ้รับบริการที่ให้ความส�าคัญใน
การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (HEALTH PROMOTION & WELLNESS) 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนของโรงพยาบาลในอนาคต 

 ท้ังนี้ โรงพยาบาลได้เปิดท�าการอาคารใหม่ ศูนย์การแพทย์
พระรามเก้า (อาคาร B) และวางแผนปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของอาคาร
ปจจุบันเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานผู ้รับบริการ เพิ่มศักยภาพ
และขอบเขตในการให้บริการของศูนย์การแพทย์เดิม พร้อมทั้งเพ่ิม
ศูนย์การแพทย์ใหม่ให้สามารถบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมและ
ครบวงจรมากยิ่งขึ้นโดยโรงพยาบาลเชื่อมั่นว่า จะสามารถน�าองค์ความรู้
ความช�านาญ และประสบการณ์ทางการแพทย์จากการให้บริการของ
สถาบันทางการแพทย ์และศูนย ์การแพทย ์ป จจุบัน โดยเฉพาะ
ความช�านาญในการรักษาโรคที่ซับซ้อน ซ่ึงเป็นโรคท่ีพบบ่อยในกลุ่ม
คนสูงอายุในประเทศไทย มาช่วยในเรื่องการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ 
ในชีวิตประจ�าวันของผู้รับบริการในทุกช่วงอายุให้ดียิ่งขึ้น

เป�าหมายและกลยุทธ�ในการด�าเนินงานธุรกิจ

 นอกจากน้ี โรงพยาบาลได้ตั้งเป้าหมายการก้าวสู่การเป็น
โรงพยาบาลดิจิทัล (DIGITAL HOSPITAL) และเป็นผู ้น�าในการน�า
เทคโนโลยีทีท่นัสมัยมาประยกุต์ใช้ในการตรวจ วนิจิฉยั รกัษา และส่งเสรมิ
การดแูลสขุภาพเพือ่ให้การให้บรกิารทางการแพทย์และการรกัษาพยาบาล
มปีระสิทธิภาพเพิม่มากข้ึน ตลอดจนเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในกระบวนการ
ท�างานและอ�านวยความสะดวกในการให้บรกิารแก่ผูร้บับรกิารในอนาคต

 แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563-
2564 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบในหลายด้านทั่วโลกท�าให้ธุรกิจด้านสุขภาพ
ต้องมีการปรับตัวอย่างหนัก  โรงพยาบาลได้มีติดตามและประเมิน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  
จึงมีการปรับแผนยุทธศาสตร์เพื่อรอบรับสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้ง
เร่งพัฒนาระบบ TELEMEDICINE และรณรงค์การเป็น COVID SAFE 
HOSPITAL ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นการรักษามาตรฐานในการให้
บริการกับผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง  

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

ป� การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

2532 • กลุม่ผูก่้อตัง้ซือ้หุน้สามญัเดมิทัง้หมดของ บรษิทั สแปค จ�ากัด และได้ท�าการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบรษิทั เป็น 400,000,000 
บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้กับผูถ้อืหุ้นเดมิและผู้ถอืหุน้ใหม่ 
และด�าเนินการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

• โรงพยาบาลใช้เงนิทุนดงักล่าวส�าหรบัการด�าเนนิการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล และเป็นเงนิทุนหมุนเวียนในการด�าเนนิงาน

2535 •  โรงพยาบาล เริ่มประกอบธุรกิจสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า” 
โดยมีจ�านวนเตียงจดทะเบียน 160 เตียง

2540 • สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า มีจ�านวนเคสผ่าตัดเปลี่ยนไตครบจ�านวน 100 เคส

2543 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002:1994 ซ่ึงเป็นมาตรฐานรับรองระบบการรักษาพยาบาลและการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

2544 • โรงพยาบาลได้มีการปรับโครงสร้างทุนของโรงพยาบาล โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 
จ�านวน 400,000,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 2,000,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อน�าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินส�าหรับ
ช�าระหนี้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ

2546 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองระบบการบริหารงาน

2547 • ได้รับการรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
• โรงพยาบาลน�าเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ 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�านวนเตียงเพิ่มเป็น 166 เตียง โดยเพิ่มเตียงส�าหรับผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต 
(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

2559 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 5th edition และรับมอบสถานภาพ Accredit Effective โดย JCI
• ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค 2 โรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) โดย JCI ได้แก่ 

o การดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไต สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต (CCPC Kidney Transplant)
o การดูแลรักษาโรคเบาหวานแบบผู้ป่วยนอก ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก (CCPC Diabetes Mellitus)

• ได้รับรางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศของ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
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ป� การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

2560 • สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า มีจ�านวนเคสผ่าตัดเปล่ียนไตต่อปีสูงสุดจ�านวนทั้งส้ิน 82 เคส นับตั้งแต่เริ่ม
เปิดให้บริการในปี 2535 

• โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่น�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 

• โรงพยาบาลได้รบัรางวลั Thailand Top Company Awards 2561 จดัโดยมหาวทิยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกบันิตยสาร 
Business+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) (“ARiP”)

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปนผลจากก�าไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้น 6,000,000 หุ้น 
(ก่อนการปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) ในอัตราหุ้นละ 84 บาท คิดเป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 504,000,000 บาท 

• โรงพยาบาลเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจาก 600,000,000 บาท เป็น 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และการน�าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

• โรงพยาบาลจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561

• บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากดั (มหาชน) เข้าจดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีน และเริม่ท�าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
(PR9) วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 

• โรงพยาบาลได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 9 โรงพยาบาลเอกชน น�าโดยโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี (หาดใหญ่) 
เครือโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีและเครือโรงพยาบาลปากน�้าโพ เพื่อส่งต่อผู้ป่วยโรคไตเข้ารับรักษาโรคไตและเปลี่ยนไต
ที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มผู้ป่วยโรคไตที่อยู่ห่างไกลได้มากยิ่งขึ้น

• โรงพยาบาลเปลี่ยน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ครั้งแรกในรอบ 26 ปี เพื่อปรับ
ภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding) ให้สะท้อนศักยภาพและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

• ได้รับการจัดอันดับเป็น Thailand’s Most Admired Company 2018 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภคในอันดับที่ 8 
ของหมวดโรงพยาบาล และเป็นอนัดบัที ่4 ของโรงพยาบาลเอกชน โดยนติยสารแบรนด์เอจ  ถอืเป็นปีแรกทีโ่รงพยาบาล
พระรามเก้าติดอันดับ Top 10 ของการส�ารวจดังกล่าว

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�านวนทั้งส้ิน 84 เคส นับตั้งแต่เริ่ม

เปิดให้บริการในปี 2535 
• ได้รับรางวลั Thailand Top Company Awards 2562 จดัโดยมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ร่วมกบันติยสาร Business+ 

โดย บริษัท เออาร์ไอพี จ�ากัด (มหาชน) (“ARiP”)
• ได้รับการจัดอันดับเป็น Thailand’s Most Admired Company 2019 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค ในอันดับที่ 8 

ของหมวดโรงพยาบาล และเป็นอันดับที่ 4 ของโรงพยาบาลเอกชน โดยนิตยสารแบรนด์เอจ
• รับมอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลคุณธรรม เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณธรรม ธรรมาภิบาลสูง ราคายาและค่าบริการ

โปร่งใส เป็นธรรม จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
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ป� การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

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  สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค  ในอันดับที่
 10 ของหมวดโรงพยาบาล โดยนิตยสารแบรนด์เอจ
- ได้รบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุ สถานประกอบการทีใ่ห้ความส�าคัญในการช�าระเงนิสมทบถกูต้อง ครบถ้วน ตรงตามก�าหนด
 เวลา และส่งเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประจ�าปี 2563

2564 - บริษัทผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ไตรมาส 3 ปี 2564
- เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 PR9 เป็น 1 ใน 3 บริษัท ที่ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลกลุ่มบริการ (Service) ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศรายชื่อให้อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand 
Sustainability Investment (THSI) ประจ�าปี 2564  ซึ่งการได้รับคัดเลือกดังกล่าว ถือเป็นก้าวแรกแห่งความส�าเร็จ
ของ PR9  ในการด�าเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมุ่งสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าแก่
ผู้มีส่วนด้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องต่อไป

- ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Newsweek ให้เป็น Best Hospital 2021 – Thailand เป็นล�าดับที่ 9 และเป็นล�าดับ
  ที่ 5 ของโรงพยาบาลเอกชน 
- เปิดให้บริการ ศูนย์เลสิค พระรามเก้า (Praram 9 LASIK Center) 
- เปิดให้บริการ ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ (Chest and Respiratory Center)
- เข้าร่วมโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok”  ซึ่งเป็นโครงการของกรุงเทพมหานคร (กทม.) 
  โดยเป็นหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ The Street เป็นเวลา 5 เดือน มีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนรวม 
 76,232  โดส (doses)

1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนตามวัตถุประสงค�

 ตามที่บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 186.30 ล้านหุ้น โดยบริษัท 
ได้รับเงินสุทธิ (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์) ทั้งสิ้นจ�านวนประมาณ 1,981 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) จ�านวน 167.50 ล้านหุ้น ในราคา หุ้นละ 11.60 บาท
 2. เสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ก่อตั้ง (Founders) ของบริษัท จ�านวน 12.50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.65 บาท
 3. เสนอขายให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินของบริษัท อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จ�านวน 6.30 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 11.60 บาท

 บริษัทขอรายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค�การใช้เงิน แผนการใช้เงิน
จ�านวนเงินที่ใช้ไป จ�านวนเงิน

คงเหลือ01 พ.ย.61-30 มิ.ย.64 01 ก.ค.64- 31 ธ.ค.64

1. โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ 1,602 1,602 - -

2. โครงการปรับปรุงอาคารปจจุบัน 110 86 24 -

3. โครงการก่อสร้างสถานที่ส�าหรับพนักงาน
    และบุคลากรทางการแพทย์

200 200 - -

4. เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ
    การลงทุนอื่นๆ และการขยายธุรกิจของ
    บริษัท (ถ้ามี)

69 69 - -

รวม 1,981 1,957 24 -

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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1.1.4  สถานที่ตั�งส�านักงานใหญ่

  ช�่อบริษัท   โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) 

  สถานที่ตั้ง   ส�านักงานใหญ่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

     กรุงเทพมหานคร 10310

  ประเภทธุรกิจ  ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

     ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป

  เลขทะเบียนบริษัท  0107561000064

  ทุนจดทะเบียน  800,000,000.00 ล้านบาท

  ทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว 786,300,000.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 786,300,000.00 หุ้น 

     มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

  โทรศัพท์   0-2202-9999

  โทรสาร    0-2202-9998

  เว็บไซต์   www.praram9.com

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1  โครงสร้างรายได้ 

 โรงพยาบาลพระรามเก้า ด�าเนินธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน 
ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ด้วยจ�านวนเตียงจดทะเบียน 204 เตียง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) โดยให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย
ในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ครอบคลุมการ ให้บริการส่งเสริม
สขุภาพ ป้องกนั ตรวจรกัษา และฟนฟโูรคทัว่ไป เช่น สติูนรเีวช ศัลยกรรม 
อายุรกรรม กุมารเวช กระดูกและข้อ และโรคเฉพาะทาง ผ่านสถาบัน
โรคไต และเปล่ียนไตพระรามเก้า สถาบันหัวใจและหลอดเลือด
พระรามเก้า และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางในหลากหลายสาขา ทั้งนี้  
โรงพยาบาลมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ด้วยอัตรา
ค่าบริการที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผล (Value for Money Services) 
มาอย่างต่อเนื่องด้วยความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความรู้ความช�านาญ ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ที่มีความพร้อมและทันสมัย ตลอดจนการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการท�างานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
มาโดยตลอด ส ่งผลให ้โรงพยาบาลได ้รับการรับรองมาตรฐาน
สถานพยาบาลระดับนานาชาติจาก JCI 

 ปจจุบัน ผู้รับบริการหลักของโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 

 (1) กลุม่ผูร้บับริการทัว่ไป ซึง่มารบับรกิารของโรงพยาบาลและ
ช�าระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง 

 (2) กลุ่มผู ้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร ซึ่งประกอบด้วย
กลุ่มองค์กรคู่สัญญาทั้งที่เป็นองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ 
กลุม่ผูรั้บบรกิารทีเ่ป็นบุคลากร พนกังานหรอืลกูจ้างท่ีได้รบัสวสัดกิารรกัษา
พยาบาลโดยองค์กรต้นสังกัดที่เป็นคู่สัญญากับโรงพยาบาล โดยองค์กร
คู่สัญญาดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบช�าระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ให้กับทางโรงพยาบาล และกลุ่มคู่สัญญาบริษัทประกันชีวิตและประกัน
วินาศภัย 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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โครงสรางรายไดของโรงพยาบาล ในป 2562 – 2564

ส�าหรับบัญช�สิ�นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภทรายได้
2562 2563 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. รายไดจากกิจการโรงพยาบาล 2,848.5 99.0 2,601.2 98.8 2,986.8 98.7

    กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป 2,105.1 73.2 1,865.8 70.9 2,156.0 71.2

    กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร 743.4 25.8 735.4 27.9 830.8 27.5

2. รายไดอื่น(1) 27.8 1.0 31.7 1.2 39.2 1.3

    รวมรายได 2,876.3 100.0 2,632.9 100.0 3,026.0 100.0

หมายเหตุ: (1)รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า รายได้อื่น และรายได้ทางการเงิน

1.2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�

 1)  ลักษณะของผลิตภัณฑ�และบริการ  

 • ลักษณะการใหบริการทางการแพทยแบงตามประเภทการใหบริการ

 ปจจุบันการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย 3 สถาบันทางการแพทย์ และ 26 ศูนย์การแพทย์ ดังต่อไปนี้

สถาบันทางการแพทย�
1. สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า
2. สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า
3. สถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็ง

ศูนย�การแพทย�

1. ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก 14.  ศูนย์ หู คอ จมูก

2. ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ 15.  ศูนย์ทันตกรรม

3. ศูนย์สมองและระบบประสาท 16.  ศูนย์จิตเวช

4. ศูนย์สูตินรีเวช 17.  ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมความงาม

5. ศูนย์ศัลยกรรม 18.  ศูนย์เต้านม

6. ศูนย์อายุรกรรม 19.  ศูนย์รักษ์ข้อ

7. ศูนย์กุมารเวชกรรม 20.  ศูนย์กระดูกสันหลัง

8. ศูนย์กระดูกและข้อ 21.  ศูนย์ภูมิแพ้และหอบหืด

9. ศูนย์ตรวจสุขภาพ 22.  ศูนย์มะเร็ง (Onco Care Center)

10. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 23.  ศูนย์นิทรารมย์ (Sleep Center)

11. ศูนย์เวชศาสตร์ฟนฟู 24.  W9 Wellness Center

12. ศูนย์รังสีวิทยา 25.  LASIK Center

13. ศูนย์จักษุ 26.  ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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 นอกจากสถาบนัทางการแพทย์และศนูย์การแพทย์ข้างต้น โรงพยาบาลยงัมแีผนกสนบัสนนุการให้บรกิารทางการแพทย์ท่ีส�าคญัอกี 3 แผนก ดังน้ี

 1. แผนกเวชระเบียน (Medical Record)

 2. แผนกเภสัชกรรมและแผนกคลังยาและเวชภัณฑ์

 3. แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

 • ลักษณะการใหบริการทางการแพทยแบงตามการใหบริการผูปวย

 ลักษณะการให้บริการของโรงพยาบาลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก และมีโครงสร้างรายได้ดังนี้

 (1) การให้บริการผู้ป�วยนอก (OPD)

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลมีห้องให้บริการตรวจรักษาจ�านวนทั้งสิ้น 162 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้สูงสุด
ประมาณ  4,212 คนต่อวัน หรือคิดเป็นประมาณ  1,537,380 คนต่อปี 

 ในปี 2562, 2563 และ 2564 โรงพยาบาลมีจ�านวนผู้ป่วยนอกเข้ารับการบริการจ�านวน 443,893 ครั้ง 398,233 ครั้ง และ  398,450  ครั้ง 
ตามล�าดับ คิดเป็นอัตราการเข้าใช้บริการผู้ป่วยนอกร้อยละ 41.0 ร้อยละ 33.3 และ ร้อยละ 25.9 ตามล�าดับ 

ขอมูลและสถิติความสามารถในการใหบริการผูปวยนอก (OPD) ในป 2562-2564

ก�าลังการให้บริการ หน�วย
ส�าหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2562 2563 2564

จ�านวนห้องตรวจผู้ป่วยนอก ห้อง 114 147 162

ก�าลังการให้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุด(1) ครั้ง 1,081,860 1,197,274 1,537,380

จ�านวนการเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอก ครั้ง 443,893 398,233 398,450

อัตราการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยนอก(2) ร้อยละ 41.0 33.3(3) 25.9

หมายเหตุ: (1) ค�านวณจากจ�านวนห้องตรวจ x เวลาท�าการออกตรวจหรือท�าหัตการ (เฉลี่ย 13 ชั่วโมงต่อวัน) x อัตราเฉลี่ยของจ�านวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการต่อห้องต่อชั่วโมง 
    (2 คนต่อห้องต่อชั่วโมง) x จ�านวนวัน (365 วันต่อปี) 

  (2) จ�านวนผู้ป่วยนอก / ก�าลังการให้บริการผู้ป่วยนอกสูงสุด
  (3) เริม่เปิดใช้งานศนูย์การแพทย์พระรามเก้าอาคาร B เฟสแรกในเดอืนกรกฎาคม ปี 2563 และเปิดให้บรกิารในส่วนของผู้ป่วยนอกท้ังหมดในเดือนตลุาคม ปี 2563 

 (2) การให้บริการผู้ป�วยใน (IPD)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลมีจ�านวนเตียงที่เปิดให้แก่ผู้ป่วยในทั้งสิ้นจ�านวน 204 เตียง โดยมีจ�านวนเตียงจดทะเบียนทั้งสิ้น
จ�านวน 204 เตียง โดยสามารถจ�าแนกประเภทห้องพักผู้ป่วยใน ได้ดังนี้
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ประเภทและจํานวนหองพักผูปวยที่ใหบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภทห้องพักผู้ป�วย จ�านวนเตียงจดทะเบียน จ�านวนเตียงที่ให้เป�ด
บริการ

1. ห้องพักทั่วไป 177 177

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

24 24

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

รวมทั้งสิ้น 204 204

หมายเหตุ: (1) ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU): ส�าหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือวิกฤต หรือเป็นผู้ป่วยหลังผ่าตัด โดยจะมีแพทย์ประจ�าตลอด 24 ชั่วโมง 
 (2) ห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU): ส�าหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดหัวใจตีบตัน ผู้ป่วยที่มีปญหาการท�างานของหัวใจล้มเหลว 
                 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจ

 ในปี 2562, 2563 และ 2564 โรงพยาบาลมีจ�านวนผู้ป่วยในเข้ารับการบริการจ�านวน 12,750 คน 10,570 คน และ 9,857  คน ตามล�าดับ 
หรือคิดเป็นอัตราการเข้าใช้บริการผู้ป่วยใน ร้อยละ 62.2 ร้อยละ 52.0 และร้อยละ 56.4 ตามล�าดับ 

ขอมูลจํานวนเตียงจดทะเบียนและจํานวนเตียงที่เปดใหบริการผูปวยใน (IPD) 

จ�านวนเตียง หน�วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

จํานวนเตียงจดทะเบียน เตียง 166 204 204

จํานวนเตียงที่เปดใหบริการ เตียง 158 166 204

   ห้องพักทั่วไป เตียง 131 139 177

   ห้อง ICU และห้อง CCU เตียง 24 24 24

   ห้อง NICU เตียง 3 3 3

 • ลักษณะกลุมผูรับบริการเปาหมาย

 โรงพยาบาลมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก 
จ�าแนกตามกลุ่มผู้รับบริการและประเภทการช�าระเงิน ดังนี้

 (1) กลุ่มผู้รับบริการทั�วไป 

 (1.1) กลุมผูปวยโรคทั่วไป: โรงพยาบาลด�าเนินการให้บริการ
ทางการแพทย์ทีค่รอบคลมุการรักษาโรคทัว่ไปผ่านศนูย์การแพทย์พืน้ฐาน 
ได้แก่ ศูนย์สูตินรีเวช ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์อายุรกรรม ศูนย์กุมารเวชกรรม 
ศนูย์กระดกูและข้อ รวมทัง้ศนูย์การแพทย์เฉพาะทางอกีหลากหลายสาขา 
เช่น ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลกิ ศนูย์ทางเดนิอาหารและตบัศนูย์จติเวช 
ศูนย์จักษุ ศูนย์ หู คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม เป็นต้น ส�าหรับผู้รับบริการ
ทุกเพศทุกวัย โดยโรงพยาบาลมีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 
พร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียบพร้อมและทันสมัย
ในการให้บริการให้บริการ โดยมุ่งเน้นคุณภาพของการให้บริการและ
ความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลัก

 (1.2) กลุมผูปวยโรคที่มีความซับซอน กลุมผูปวยหนักและ
ผูปวยวิกฤต: โรงพยาบาลให้บริการการรักษาพยาบาลในกลุ่มโรคที่มี
ความซับซ้อน เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนไต การผ่าตัดหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ 
(Heart Bypass Surgery) การขยายหลอดเลือดหัวใจบอลลูน และ
การผ่าตัดสมอง เป็นต้น เน่ืองจากมีความพร้อมของทีมแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
ในการรักษาโรคเฉพาะทางที่มีความซับซ้อนในการวางแผนการรักษา
ผู้ป่วยร่วมกันท�าให้เกิดผลการรักษาที่ดีและปลอดภัยต่อผู้ป่วย ทั้งนี้ 
โรงพยาบาลยงัมีความพร้อมของทีมแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ ซึง่
มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยวิกฤตและมีห้องผู้ป่วย
อาการหนกัหรอืวกิฤต (ICU) จ�านวน 12 เตยีง ห้องอภบิาลผูป่้วยโรคหวัใจ 
(CCU) จ�านวน 12 เตียง เครื่องเฝ้าติดตามการท�างานของสัญญาณชีพ 
เครื่องช่วยหายใจ เครื่องล้างไต และอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
ที่ทันสมัยอื่นๆ ท�าให้โรงพยาบาลมีความสามารถและความพร้อมในการ 
ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤตได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
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 (1.3) กลุมผูรับบริการที่เนนการเสริมสุขภาพ: โรงพยาบาล
ได้เริ่มขยายกลุ่มผู้รับบริการของโรงพยาบาล จากกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาโรคสู่กลุ่มผู้รักสุขภาพ มุ่งเน้น การตรวจหา รักษา และการป้องกัน 
ที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ (Promotive) การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและ
ควบคุมโรค (Preventive) และการฟนฟูสภาพ (Rehabilitative)
มากขึ้นโดยทางโรงพยาบาลได้ท�าการขยายขอบเขตการให้บริการทาง
การแพทย์อย่างต่อเนื่อง ให้มีความครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น

 (2) กลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค�กร

 (2.1) กลุมองคกรคูสญัญา: เนือ่งด้วยสถานทีต่ัง้ของโรงพยาบาล
ทีอ่ยูใ่จกลางชมุชนเมอืงซ่ึงมีอาคารส�านักงานขนาดใหญ่ตัง้อยูใ่นบรเิวณโดย
รอบและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจ�านวนมากและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก
การพัฒนาเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ โดยมีฝ่ายการตลาดท�าหน้าที่
ติดต่อบริษัทต่างๆ โดยตรงเพ่ือเสนอบริการทางการแพทย์อีกทั้ง
โรงพยาบาลยังมกีารจดักิจกรรมสร้างเสรมิความสมัพนัธ์กบับริษัทคูส่ญัญา
อย่างต่อเนือ่ง ในปี 2564 สัดส่วนรายได้จากผูรั้บบริการกลุม่องค์กรคูส่ญัญา
คิดเป็นประมาณร้อยละ 6 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล

 (2.2) กลุมคูสัญญาบริษัทประกัน: โรงพยาบาลมีฝ่ายพัฒนา
ธุรกจิ เพือ่ท�าหน้าท่ีดแูล ตดิต่อ และประสานงานกับบรษัิทประกันคูสั่ญญา 
ได้แก่ บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยที่มีบริการประกัน
สุขภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของแนวโน้มการท�าประกันสุขภาพที่
มากขึน้ ทัง้นี ้ในปี 2564 สดัส่วนรายได้จากผูร้บับริการกลุม่บรษิทัประกนั
คู่สัญญาคิดเป็นประมาณร้อยละ 22 ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล

 นอกจากนี้ กลุ ่มผู ้รับบริการเป้าหมายของโรงพยาบาลยัง
สามารถแบ่งเป็นผู้รับบริการในประเทศและชาวต่างชาติโดยผู้รับบริการ
ชาวต่างชาตินับเป็นอีกกลุ่มผู ้รับบริการที่มีศักยภาพในการเติบโตใน
อนาคต ทัง้จากชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางเข้ามารกัษาพยาบาลในประเทศไทย 
และชาวต่างชาติที่ท�างานและ/หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย โรงพยาบาล
ด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการเพ่ือรองรับผู้ป่วยจาก
ต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศ
พม่า ประเทศจนี และประเทศกมัพชูา เพือ่เพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธ์
ของโรงพยาบาล การส่งเสรมิการบรกิารกบัเครอืข่ายธรุกจิบรษิทัต่างชาติ
ชั้นน�า และการตลาดและการประชาสัมพันธ์ส�าหรับกลุ่มผู้รับบริการ
ชาวจีนที่เข้ามาท�างานและท่องเที่ยวในประเทศไทย ผ่านช่องทาง Alipay 
และ Social Media อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ในปี 2564 สัดส่วนรายได้
จากผู้รับบริการชาวต่างชาติของโรงพยาบาล คิดเป็นประมาณร้อยละ 8
ของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึ่งลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 9 ในปี 
2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย
ผู้รับบริการชาวต่างชาติหลักของโรงพยาบาล ได้แก่ ผู้รับบริการสัญชาติ
พม่า จีน กัมพูชา และญี่ปุ่น เป็นต้น 

 • ด้านนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนา  

 บรษิทัได้วางแผนการพฒันาศกัยภาพทางด้านเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพื่อปรับเปลี่ยนแนว
ความคิดและพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ ที่มีความจ�าเป็น โดยมีเป้าหมายเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) ตาม
นโยบายการปฏิรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation) ของบริษัทซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ ได้แก่

 1) การเพิม่ประสทิธภิาพการดแูลรกัษาทางการแพทย์ และการ
เพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย

 2) การเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ของผู้รับบริการ ในด้านความ
สะดวกและความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ เพื่อให้เกิดความประทับใจ
และบอกต่อในวงกว้าง

 3) การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท�างานของบริษัทโดย
ลดความซ�้าซ้อนในการท�างาน และลดการใช้ทรัพยากรของบริษัท 

 โดยบริษัทมีการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ระหว่างการศึกษาและ
ด�าเนินการในปจจุบันแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 

 (1) ด้านการปรับปรุงกระบวนการท�างานและบริหารจัดการ 

 (1 .1)  พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารออนไลน  
(Document Management System - DMS)

 บริษัทปรับกระบวนการท�างานภายในให้เป็นดิจิทัลยิ่งขึ้น เพื่อ
ให้สอดรับกับรูปแบบการท�างานยุคใหม่ที่ทุกคนสามารถท�างานได้จาก
ทุกที่ทุกเวลา เข้าถึงข้อมูล และสื่อสารระหว่างกันได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารออนไลน ์ (Document 
Management System - DMS) ส�าหรับใช้ขออนุมัติเอกสารภายในทาง
ออนไลน์แทนการท�าเอกสารที่เป็นกระดาษ ระบบ DMS ท�างาน
ในรูปแบบ Web Application ใช้งานได้ผ่านคอมพิวเตอร์และมือถือ 
กระบวนการท�างานเป็นดจิทิลัทัง้หมด ท�าให้ลดขัน้ตอนทีไ่ม่จ�าเป็นออกไป 
เพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนี้
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 - ลดระยะเวลาการท�างาน เพราะการอนุมัติผ่านทางออนไลน์
ท�าให้พนักงานไม่ต้องเดินแฟ้มเอกสาร อนุมัติได้แม้อยู่ในห้องประชุมหรือ
งานนอกสถานที่ ลดระยะเวลาการรอคอย 

 - ลดความผิดพลาดจากเอกสารสูญหาย เพราะข้อมูลถูกจัดเก็บ
ใน Database อย่างเป็นระบบในรูปแบบดิจิทัล สามารถเรียกดูได้ย้อนหลัง  

 - กระบวนการท�างานชัดเจน เพราะผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ขออนุมติ 
และผูอ้นมุตัทิกุล�าดบัข้ัน สามารถตดิตามสถานะเอกสารได้ Realtime ว่า
เอกสารอยู่ในสถานะใด ผู้ใดอนุมัติไปแล้วบ้าง ได้รับการอนุมัติหรือไม่
อนุมัติด้วยเหตุผลใด วันเวลาใด 

 - จัดเอกสารในองค์กรอย่างเป็นระบบ สามารถค้นหาได้ง่าย 
รวดเร็ว กรณีมีพนักงานลาออกหรือเข้าใหม่ สามารถเข้าถึงเอกสารเดิมได้ 
ส่งมอบงานกันได้อย่างราบรื่น ลดการสูญหาย 

 - เข้าถงึได้ทกุทีท่กุเวลา เพราะระบบ Log-In โดยอเีมลพนกังาน 
สะดวกต่อการท�างานทั้งในและนอกบริษัท โดยเฉพาะเอกสารด่วน

 การพัฒนาระบบ DMS ช่วยปรับปรุงกระบวนการท�างานและ
บริหารจัดการการอนุมัติเอกสารภายในองค์กรได้อย่างตรงจุด เพราะ
พัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้งานในองค์กรโดยตรง มีการทดสอบใช้ 
และปรับปรุงร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาและผู้ใช้งาน การด�าเนินงาน
เฟสแรกน�าร่องใช้งานโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งการอนุมัติเอกสาร
ภายในฝ่ายและระหว่างฝ่าย 

 แผนการด�าเนินงานในขั้นถัดไปเน้นการขยายผลการใช้จริง
ไปยงัฝ่ายอืน่ๆ ให้ครบทกุฝ่ายทัง้องค์กร และต่อยอดในส่วนการใช้ลายมอื
ชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เชื่อมต่อกับระบบการอนุมัติเอกสาร เพื่อ
สามารถยืนยันตัวตนเจ ้าของลายมือช่ือ สามารถตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงข้อความหรือลายมือชื่อได้ มีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้กับ
การลงนามเอกสารไม่เฉพาะเอกสารภายในองค์กรเท่านั้น 

 (2) ด้านการให้บริการ

 บรษิทัได้มกีารน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการออกแบบและพฒันาการ
ให้บริการต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายขอบเขตและรูปแบบการให้
บริการทางการแพทย์ให้เหมาะกับความต้องการของผู้รับบริการในยุค
ปจจุบนั และสร้างความประทับใจ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผูร้บับรกิารกลับมาใช้
บริการซ�้าและเกิดการบอกต่อในวงกว้าง โดยการพัฒนาที่ส�าคัญ มีดังนี้

 (2.1) การพัฒนาระบบ Virtual Hospital 

 การพัฒนาระบบ Virtual Hospital โรงพยาบาลมีจุดมุ่งหมาย
ทีจ่ะท�าให้การเข้าถึงบรกิารทางการแพทย์สะดวก ง่าย และตอบโจทย์ความ
ต้องการของผู ้รับบริการยุคปจจุบันที่ต ้องการลดการเดินทางมา
โรงพยาบาล ลดความแออัด จึงใช้แนวคิด Decentralized Service 
กระจายการให้บริการไปยังที่ๆ ผู้รับบริการสะดวก เช่น ที่บ้าน ไม่ต้อง
รวมขั้นตอนทุกอย่างไว้ที่โรงพยาบาลอีกต่อไป ด้วยการใช้เทคโนโลยีมา
อ�านวยความสะดวก  โดยรเิริม่จากบรกิาร Telemedicine ปรกึษาแพทย์
ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน PR9care ที่มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่ต้องการ
ดแูลสขุภาพอย่างต่อเนือ่ง กบักลุม่ผูป่้วยทัว่ไปทีม่อีาการเจบ็ป่วยไม่รนุแรง

 ผลการให้บริการ Telemedicine ท�าให้คนไข้ที่มีข้อจ�ากัด
ในการเดินทาง โดยเฉพาะผู้สูงอายุในกลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น โรคไต โรคหัวใจ 
และโรคเบาหวาน สามารถปรับยาภายใต้การดูแลโดยแพทย์อย่าง
ไม่ขาดตอน  ส่วนคนไข้มีอาการเล็กน้อย เช่น เจ็บคอ มีน�้ามูก ก็สามารถ
พดูคยุกบัแพทย์เบือ้งต้นได้ทนัที แพทย์สามารถวนิจิฉยัอาการเบ้ืองต้นทาง
ออนไลน์โดยให้คนไข้อ้าปาก หรือ สามารถให้คนไข้วัดอุณหภูมิจากที่บ้าน 
ส่งข้อมลูเข้ามา แล้วให้แพทย์จ่ายยาเพือ่รักษาคนไข้ได้ ปจจุบันโรงพยาบาล
ก�าลังขยายการให้บริการภายใต้แนวคิด Decentralized Service โดย
เริ่มต้นให้บริการแบบ Home Centric เพื่อรองรับความต้องการของผู้รับ
บริการ  ขณะเดียวก็สามารถลดความแออัดที่โรงพยาบาล ลดความเสี่ยง
การติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงลดภาระงานของเจ้าหน้าที่หน้างาน ไม่ว่า
จะเป็นเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียน จุดจ่ายยา จุดการเงิน เป็นต้น

 การพัฒนาระบบ Virtual Hospital ในอนาคต โรงพยาบาลจะ
เตรยีมความพร้อมเรือ่งระบบสารสนเทศและความเข้าใจของบคุลากรเพือ่
พฒันาไปสูก่ารเช่ือมโยงข้อมลูคนไข้ ทัง้ระหว่างโรงพยาบาลกบัคนไข้ และ
ระหว่างโรงพยาบาลด้วยกัน โดยมีมาตรฐานข้อมูลแบบเดียวกัน
รวมถึงมาตรฐานส�าหรับข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย (Privacy 
and Security) ด้วย

 (2.2) การพัฒนาระบบ Full Digitalization Moderna 
COVID-19 Vaccine

 โรงพยาบาลได้พัฒนาระบบการให้บริการวัคซีนทางเลือก 
Moderna ขึ้นมาภายใต้แนวคิด Full Digitalization Moderna 
COVID-19 Vaccine ผู ้ รับบริการสามารถบริหารจัดการวัคซีนได้
ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ทุกขั้นตอน ทั้งการลงทะเบียนจองซื้อ 
ท�านัดหมายฉีดวัคซีน การเลื่อนนัดหมาย และโอนสิทธิ์วัคซีนให้ผู้อื่นเพื่อ
ลดการเดินทางมาโรงพยาบาล ไม่เสียเวลา และลดความเสี่ยงโควิด-19

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
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ระบบการให้บรกิารวคัซนีทางเลอืก Moderna เช่ือมต่อกบั Line Official 
Account ของโรงพยาบาล ผู ้รับบริการสามารถท�าทุกขั้นตอน
ได้ง่ายและรวดเร็วผ่านทาง Rich Menu ขั้นตอนการจองซื้อวัคซีนทาง
เลือกมี 3 ขั้นตอน คือ 1.กรอกข้อมูลส่วนตัว 2. เลือกจ�านวนที่ต้องการ
จองซ้ือ และ 3.ช�าระเงินผ่าน Mobile Banking ซึ่งเชื่อมต่อกับ
แอพพลเิคชัน่ของธนาคารและบัตรเครดติ เม่ือท�าการจองซือ้เสรจ็สมบรูณ์ 
ระบบจะส่ง QR Code ให้ผู้จองซื้อทาง SMS ของเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลง
ทะเบยีนจองซ้ือ ผูจ้องซือ้สามารถตรวจสอบข้อมลูการจองซือ้และสถานะ
สิทธิ์ในวัคซีนได้ตลอดเวลาทาง Line Official Account ของโรงพยาบาล
เช่นกัน

 ข้ันตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ผู้เข้ารับบริการเพียงแสดง 
QR Code ทีไ่ด้รบัทาง SMS ให้เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลสแกนเพือ่ตรวจสอบ
ข้อมูล ก็สามารถรับบริการฉีดวัคซีนได ้ทันที และหลังฉีดวัคซีน
ผู้รับบริการจะต้องรอสังเกตอาการหลังฉีด 30 นาที ระหว่างน้ีระบบ
จะส่งข้อความเกี่ยวกับการสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนและค�าแนะน�าการ
ปฏิบัติตัวให้ผู้รับบริการทาง Line Official Account ของโรงพยาบาล
ท�าให้มัน่ใจได้ว่าผูร้บับรกิารทกุคนจะได้รบัข้อมลูทีถ่กูต้อง ครบถ้วน กรณี
ท่ีมีผู้เข้ารับบริการจ�านวนมาก เจ้าหน้าที่หน้างานก็ไม่ต้องกังวลว่าจะให้
ข้อมูลได้ไม่ทั่วถึง

 นอกจากนี้ หลังฉีดวัคซีนระบบของโรงพยาบาลจะท�าการส่ง
ข้อมลูการรบัวคัซนีไปยงัฐานข้อมลูหมอพร้อมแบบ Realtime ผูร้บับรกิาร
สามารถตรวจสอบ Vaccine Certificate ได้ทันทีทางแอพพลิเคชัน
หมอพร้อม ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลขอรับวัคซีนวัคซีนพาสปอร์ตได้

 ระบบ Full Digitalization Moderna COVID-19 Vaccine 
เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ  ในฝงผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วในการจองซื้อและบริหารจัดการวัคซีนของตนเอง
ได้ง่ายทางออนไลน์ ไม่ต้องเสียเวลามาท่ีโรงพยาบาล ลดการเดินทาง 
ลดความเสีย่ง อกีทัง้ระบบยงัมกีารเชือ่มต่อข้อมลูกบัฐานข้อมลูหมอพร้อม 
ท�าให้ผู้รับบริการสามารถแสดงข้อมูลการฉีดวัคซีนของตนเองได้ทันที 
ขณะทีฝ่งโรงพยาบาลก็สามารถตรวจสอบข้อมลูสทิธิวั์คซนีของผูรั้บบรกิาร
ได้ง่ายเพราะใช้ฐานข้อมูลเดียวกับผู้รับบริการ โอกาสที่ข้อมูลผิดพลาด
มีน้อย เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมาจากการกรอกข้อมูลผ่านระบบ
โดยผู้รับบริการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลกรอกเอง ลดการท�างานเอกสารและ
ลดขั้นตอนที่ซ�้าซ้อน 

 (2.3) การพัฒนาโมเดลเพื่อทํา Customer Segmentation

 ในยุคที่ความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อธุรกิจโรงพยาบาล
เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปจจัยหลายด้าน ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กระแสการดูแลสุขภาพที่ก�าลังอยู่
ในความสนใจของคนทั่วโลก การท�าความเข้าใจผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น
จงึเป็นเรือ่งส�าคญัอย่างมากในการปรบัตวัของธรุกจิโรงพยาบาล เพือ่ตอบ
โจทย์ผู้บริโภคและสามารถแข่งขันได้ 

 ส่วนงานนวตักรรมได้ด�าเนนิงานในการน�า Machine Learning 
มาใช้แบ่งกลุม่ลกูค้า (Customer Segmentation) ตามพฤตกิรรมการมา
ใช้บริการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและท�าความเข้าใจ
ความต้องการลกูค้าแต่ละกลุม่ เพือ่ต่อยอดมาปรบัการให้บรกิารและออก
แบบแพ็จเกจสุขภาพ การด�าเนินงานเริ่มตั้งแต่การท�า Data Cleansing 
เพื่อคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องไปเข้าโมเดล Machine Learning โดย
เลือกใช้โมเดลที่เรียกว่า RFM Model ประกอบด้วยตัวแปร 3 อย่าง คือ 
R=Recency เวลาล่าสุดที่มาใช้บริการ  F=Frequency ความถี่การ
มาใช้บริการ และ M=Monetary Value ค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการ  

 เม่ือน�าข้อมูลเข้าโมเดลแบ่งกลุ่มข้อมูลแล้ว จะได้ข้อมูลลูกค้า
แต่ละกลุ่มซึ่งแสดงผลจ�านวนแบบ  Percentile และมีการให้คะแนนโดย
ก�าหนดค่า Scoring ของตัวแปรแต่ละตัวด้วยคะแนน 1 ถึง 5 ได้เป็น RFM 
Score ของลกูค้าทุกคน (HN) จากนัน้น�าคะแนนดงักล่าวมาจดั Segments 
ในรูปแบบตาราง ผลลัพธ์แบ่งกลุ่มลูกค้าออกมาได้ 11 กลุ่ม  ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวน�าไปใช้ประกอบการวางแผนด�าเนินงานด้านลูกค้าสัมพันธ์
ด้านการตลาด ด้านการปรับรูปแบบการให้บริการสุขภาพทั้งทางออนไลน์
และออฟไลน์ ซึ่งทั้งหมดเพื่อมุ่งสร้างคุณค่าให้กับองค์กร 3 ด้าน คือ 

 1. Customer Value คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการ
ของโรงพยาบาล ในการเป็นทางเลอืกทีด่ท่ีีสดุในการป้องกนัรกัษาและดแูล
สุขภาพ 

 2. Customer Relations ความพึงพอใจที่ลูกค้าได้รับจากการ
ใช้บริการของโรงพยาบาล  

 3. Customer Loyalty ความจงรักภักดีที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ 
ต้องการกลับมาใช้บริการซ�้า หรือใช้บริการสุขภาพอื่นๆ ที่ไม่ใช่การรักษา
เมือ่เจบ็ป่วยอย่างเดยีว แต่ยงัรวมไปถงึบรกิารสขุภาพด้านการดแูลป้องกนั 
มีความไว้วางใจ แนะน�าบอกต่อให้กับคนในครอบครัวและคนรู้จัก

 (2.4) การพัฒนา Heart Diseases Risk Prediction 
Application 

 การพัฒนา Heart diseases risk prediction application 
มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นตัวช่วยประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจเบื้องต้น
ส�าหรับบุคคลทั่วไป เพราะโดยปกติผู้ที่ไม่มีอาการผิดปกติทางร่างกาย
มักจะไม่ได้ตรวจประเมินความเสี่ยง ในขณะที่ผู ้ที่เป็นโรคหัวใจระยะ
เร่ิมต้นอาจยังไม่แสดงอาการ ท�าให้บางรายมาทราบว่าเป็นโรคหัวใจ
เมื่อไม่ได้อยู่ในระยะเริ่มแรกแล้ว 

 การพัฒนาแบบประเมนิความเสีย่งโรคหวัใจเบือ้งต้นช่วยให้ผูร้บั
บริการสามารถท�าแบบประเมินได้เองอย่างสะดวก รวดเร็วทางออนไลน์ 
ผ ่านอุปกรณ์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ไม่ต ้องเสียเวลาเดินทางมา
โรงพยาบาล ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถส่งต่อให้คนในครอบครัว เพื่อน หรือ
คนรูจั้กท�าแบบประเมนิได้ง่าย หากท�าแบบประเมนิแล้วพบว่ามีความเสีย่ง
ก็สามารถขอค�าปรึกษาทางออนไลน์หรือโทรศัพท์จากพยาบาลที่สถาบัน
หัวใจได้เบื้องต้น เพื่อเตรียมตัวก่อนนัดตรวจโดยแพทย์
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 การพัฒนา Heart diseases risk prediction application 
เป็นการใช้ประโยชน์จาก Big Data มาสนับสนุนการพัฒนาการให้ 
บริการจัดท�าโดยการใช้ข้อมูล Dataset ท่ีเป็นข้อมูลส�าหรับน�าไปใช้
ในงานวิจัยทางการแพทย์ มาใช้สร้างโมเดลปญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence - AI) โดยมีการเลือกโมเดลที่ให้ผลท�านายดีที่สุดมาใช้ 
โดยการใช้งานผู้ใช้จะใส่ข้อมูลลงไปในชุดค�าถามส�าหรับท�านายความเสี่ยง 
ต่อการเป็นโรคหัวใจ ให้โมเดล AI ประเมินค่าความเสี่ยงและแปลงผล 
ว่าระดับความเสี่ยงที่ได้อยู่ในกลุ่มใด โดยการท�าการประเมินความเสี่ยง
โรคหัวใจครั้งนี้แบ่งค่าความเส่ียงเป็น 4 ระดับ ต้ังแต่ไม่มีความเสี่ยง
จนถึงเสี่ยงมากที่สุด พร้อมค�าแนะน�าในการปฎิบัติตัว

 แบบประเมนิความเสีย่งโรคหัวใจเริม่น�าเผยแพร่ทาง Facebook 
Fanpage และ Line Official Account ของโรงพยาบาล และ Line กลุ่ม
ของสถาบันหัวใจ ในวันหัวใจโลกที่ผ่านมา (29 กันยายน 2564) พบว่า 
เฉพาะในช่วง 1 สปัดาห์แรกของการเผยแพร่แบบทดสอบมีผูท้ีค่ดิว่าตนเอง
อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคหัวใจแต่ยังไม่เคยเข้าตรวจประเมินที่โรงพยาบาล
มาท�าแบบทดสอบ โดยผลทดสอบ พบว่า มีจ�านวนผู้ที่อยู่ในระดับ
ความเสี่ยงมากและความเสี่ยงมากที่สุดรวมกันที่ร้อยละ 15 ซึ่งส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มนี้ได้ติดต่อเข้ามาปรึกษากับทางโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการตรวจ
ประเมินโดยแพทย์ต่อไป 

 แสดงให้เหน็ว่า แบบประเมนิดงักล่าวเป็นตวัช่วยให้ผูร้บับรกิาร
สามารถตรวจประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจได้ในเบื้องต้นด้วยตนเองอย่าง
สะดวกรวดเร็ว ผลการประเมินน่าเช่ือถือ เพราะชุดค�าถามและค�าตอบ
ที่ใช้ประมวลผลมีการใช้โมเดล AI ที่เทียบกับข้อมูลจริงของผู ้ที่เป็น
โรคหัวใจ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส�าหรับน�าไปใช้ในงานวิจัยทาง
การแพทย์ อีกท้ังยังมีการพิจารณากลุ่มค�าถามที่ใช้ในแบบทดสอบโดย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจของโรงพยาบาลอีกขั้นหนึ่งอีกด้วย 

 2 ) การตลาดและการแข่งขัน

 2.1) แนวโน้มการตลาดและการแข่งขันของอุตสาหกรรม

 แนวโน้มอุตสาหกรรม

 (1) โอกาสในการเตบิโตของธุรกจิการให้บริการทางการแพทย�
ในประเทศไทย

 รายได้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 11.8  
เทียบกับปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ 12.5 ซึ่งการฟนตัวดังกล่าวส่วนหนึ่ง
มาจากฐานที่ต�่าในปีก่อน และยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนช่วงโควิด
โดยส่วนใหญ่เป็นการขยายตัวของรายได้จากคนไข้ในประเทศที่ท�าการ
ตรวจและรักษาโควิด รวมถึงกลุ่ม EXPAT ที่เริ่มกลับมาใช้บริการบางส่วน 
ขณะที่รายได้จาก Medical tourism ที่แม้ว่าจะมีการเปิดประเทศในช่วง
ไตรมาสสดุท้ายปีนี ้แต่คาดว่า ภาพรวมทัง้ปีรายได้กลุม่ Medical tourism 
น่าจะยังหดตัวในช่วงปลายปี 2564 ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจเติบโต 
โดยมีปจจัยสนับสนุน ดังนี้

 สัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั�งหมดในประเทศไทย
เพ��มสูงข�้น

 รายงานสถานการณ์ผูส้งูอายไุทย พ.ศ. 2563 ซึง่จดัท�าโดยมลูนธิิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการผูส้งูอายแุห่งชาต ิ ระบวุ่าโครงสร้างอายขุองประชากรไทย
ได้เปลีย่นไปอย่างมากในรอบครึง่ศตวรรษทีผ่่านมาจากประชากรเยาว์วัย
มาเป็นประชากรสูงวัย ในปี 2513 ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไปเพียง 1.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 ของประชากรทั้งหมด 
แต่ในปี 2563 ประชากรสูงอายุได้เพิ่มเป็น 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
18.1 ของประชากรทั้งหมด ปจจุบันประชากรไทยก�าลังเพิ่มช้าลงอย่าง
ต่อเน่ืองและในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า อัตราการเพ่ิมประชากรไทย
จะยิ่งช ้าลงจนถึงขั้นติดลบ แต่ในขณะเดียวกันประชากรสูงอายุ
กลบัจะเพิม่ขึน้ด้วยอตัราทีส่งูมาก ผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป จะเพิม่ขึน้ประมาณ
ร้อยละ 3.5 ต่อปี และประชากรสูงอายุวัยปลาย 80 ปีขึ้นไป จะเพิ่มขึ้น
โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7.1 ต่อปี โดยอีก 20 ปีข้างหน้าคาดการณ์ว่า
จ�านวนผู้สูงอายุวัยปลาย 80 ปีขึ้นไป จะมีมากถึง 3.4 ล้านคน โดยคิดเป็น
ร้อยละ 5.2 ของประชากรทั้งหมด

 การเติบโตของสัดส่วนกลุ่มชนชั�นกลาง

 ตัง้แต่ปี 2554-2562 พบว่าจ�านวนประชากรชนชัน้กลางท่ัวโลก
มีขนาดการเติบโตที่แข็งแกร่ง คือ เพิ่มขึ้น 436 ล้านคน (ซึ่งส่วนใหญ่
มาจากประเทศจีน) และโลกก�าลังเคลื่อนตัวออกจากความยากจน
อย่างต่อเนือ่ง (จากจ�านวนประชากรคนยากจนท่ี 390 ล้านคน) การแพร่
ระบาดได้ท�าลายแนวโน้มนี้ลงไป และที่น่าสนใจคือ จ�านวนคนยากจน
ที่เพิ่มขึ้น กับจ�านวนชนชั้นกลางที่น้อยกว่าคาดการณ์ มีความเชื่อมโยง
กันในทางภูมิศาสตร์ จากจ�านวนคนยากจนที่เพิ่มขึ้น 131 ล้านคน 
ส่วนใหญ่อยูใ่นเอเชยีใต้ โดยเฉพาะอินเดยีและทางตอนใต้ของทะเลทราย
ซาฮารา ส่วนชนช้ันกลางท่ีน้อยกว่าประมาณการ 54 ล้านคนนั้น 
ส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก ทั้งนี้ จ�านวนชนชั้นกลาง
ทัว่โลกเป็นตวัเลขส�าคญัอย่างยิง่ในการใช้วดัความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของคนกลุ่มนี้ แสดงให้เห็นถึงการก้าวไปอีกขั้น
ของกลุ่มคนจนหรือผู้มีรายได้น้อย 
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 การเพ��มสัดส่วนของกลุ่มผู้ป�วยชาวต่างชาติและกระจายไป
สู่กลุ่มผู้ป�วยต่างชาติกลุ่มใหม่

 ภาพรวมของตลาด Medical Tourism ของไทยในปี 2564 
ยังคงหดตัวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าไม่ต�่ากว่า ร้อยละ 90 (YoY) หรือ
มีจ�านวนราว 10,000-20,000 คน (ครั้ง) โดยตลาดคนไข้ที่คาดว่า
จะหดตัวสูงน่าจะเป็นกลุ่มตะวันออกกลาง (เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
คูเวต โอมาน และซาอดุอีาระเบยี เป็นต้น) จนี และกลุ่มประเทศในอาเซยีน 
(เมยีนมาร์ กมัพชูา และ ลาว) ทีส่ร้างรายได้ให้กบัธรุกิจโรงพยาบาลเอกชน
คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 30 ของรายได้คนไข้ต่างชาติทั้งหมด ปี 2565 
คาดว่าจะยังคงเป็นปีที่ท้าทายและยากล�าบากส�าหรับธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนที่เจาะตลาด Medical Tourism ซึ่งการกลับมาฟนตัวของตลาด 
Medical Tourism จะเร็วหรือช้ายังคงขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 : โควิด-19) 
และการฉีดวัคซีนของคนในประเทศ ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า 
หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 
: โควิด-19) สามารถคลี่คลายได้ (ตัวเลขการติดเชื้อไม่เกิน 1,000 คน
ต่อวัน และไม่มีการระบาดในคลัสเตอร์ใหม่) มีความเป็นไปได้ที่กลุ่ม
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) จะเริ่มทยอยกลับมา
เข้าใช้บริการทางการแพทย์ และคาดว่า จ�านวน Medical Tourism 
ในปี 2565 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 130,000-180,000 ล้านคน (คร้ัง) 
โดยส่วนใหญ่น่าจะเป็นกลุ่มคนไข้เดิมที่เข้ารับการรักษาพยาบาลหรือ
ดูแลสุขภาพผ่านโรงพยาบาลเอกชนของไทยอยู ่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น
ตะวันออกกลาง เมียนมาร์ และจีน เป็นต้น 

 การสนับสนุนจากภาครัฐ

 ภาครัฐจะส่งเสรมิการลงทนุในภาคธรุกจิโรงพยาบาล เนือ่งจาก
มศีกัยภาพในการเตบิโตทีแ่ข็งแกร่งและได้รบัแรงหนนุจากวกิฤตการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19 : โควิด-19) อีกทั้งรัฐบาล
ได้ลงทนุในหลายโครงการทีเ่ก่ียวข้องกบัเทคโนโลยชีวีภาพ และโครงสร้าง
พื้นฐานทางการแพทย์ที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
รวมถึงโครงการ Genomics Thailand

 ปริมาณโรคเฝ�าระวัง โรคเฝ�าระวัง และโรคอุบัติใหม่
มีแนวโน้มเพ��มข�้น

 โรคอุบัติใหม่ที่เพ่ิงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดล่าสุดอย่างโรค
ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 : โควิด-19) ที่เริ่ม
ระบาดตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2562 หรือจะเป็นปริมาณผู้ป่วยโรค
เฝ้าระวังที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล อาทิ โรคไข้เลือดออก และยัง
อาจมกีารระบาดของโรคอบุตัซิ�า้ อาท ิโรคทางเดนิหายใจเฉยีบพลนัรนุแรง 
(SARS: Severe Acute Respiratory Syndrome) ไข้หวัดนก (H5N1 
ปี 2547) ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (2009 Flu Pandemic H1N1) 
ที่มีโอกาสระบาดซ�้า เป็นต้น

 การเจ�บป�วยของคนไทยจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรง (NCD: 
Non-Communicable Disease) เพ��มสูงข�้น

 กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง หรือ NCDs เช่น โรคมะเร็ง
โรคหวัใจ โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสงู นบัเป็นกลุม่เสีย่ง เพราะหาก
ตดิเชือ้ COVID-19 อาจมอีาการทีร่นุแรง โดยมงีานวจิยัระบถุงึปจจัยเสีย่ง
ที่ท�าให้เกิดโรค NCDs ที่ส่งผลต่อ COVID-19 โรคอ้วน เพิ่มความเสี่ยง
การเกิดอาการรุนแรงของ COVID-19 ถึง 7 เท่า ส่วนการสูบบุหรี่ 
เพิ่มความเสี่ยงถึง 1.5 เท่า การดื่มสุรา ส่งผลให้ร่างกายมีภูมิต้านทาน
ในการต่อสูก้บัไวรสัต�า่ลง ขณะทีม่ลพษิทางอากาศ ส่งผลเสยีต่อการท�างาน
ของปอด เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

 (2) ป�จจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจการให้บริการ
ทางการแพทย�ในอนาคต

 ภาวะการแข่งขนัทีร่นุแรงในธุรกจิการให้บริการทางการแพทย� 
ทั�งจากผู้ให้บริการรายเดิมและรายใหม่

 การแข่งขันรุนแรงในธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ทั้งจาก
กลุม่โรงพยาบาลเอกชนและกลุม่ธรุกจิอืน่ๆ โดยในกลุม่ธรุกจิโรงพยาบาล
เอกชนเอง ก็มีขยายการลงทุนอย่างต่อเน่ือง ทั้งยังมีการขยายการให้
บริการในรูปแบบคล้ายโรงพยาบาลเอกชนของภาครัฐ (Private Wing in 
Public Hospitals) ด้วยต้นทุนแบบภาครัฐ แต่มีการให้บริการและ
การคิดอัตราค่าบริการในลักษณะใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับภาคเอกชน 
รวมถึงกลุ่มทุนใหญ่จากธุรกิจอ่ืน เช่น อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากธุรกิจ
โรงพยาบาลมีโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว ทั้งยังสอดรับกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีให้ความสนใจด้านสุขภาพมากขึ้น รวมถึงกลุ่มทุน
ต่างประเทศที่สนใจเปิดศูนย์การแพทย์ อาทิเช่น ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
รองรับความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในไทย และยังมีคู่แข่งใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในเอเชียที่วางสถานะเป็นศูนย์กลาง
การแพทย์และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกับไทย อาทิ สิงคโปร์ ดังนั้น
หากผู้ประกอบการไม่เร่งปรับตัว อาจท�าให้โรงพยาบาลเอกชนของไทย
สูญเสียส่วนแบ่งตลาดส�าหรับผู้ป่วยในอนาคต

 การขาดแคลนแพทย�และบุคลากรทางการแพทย�

 โครงสร้างอายุของประชากรที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
จะท�าให้ประชาชนไปรับบริการสุขภาพมากขึ้น ความต้องการก�าลังคน
ด้านสุขภาพจึงสูงขึ้นตามไปด้วย ท�าให้มีแนวโน้มการเติบโตของความ
ต้องการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในทุกประเภท ด้วยจ�านวน
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่จ�ากัดท�าให้การขยายธุรกิจโดยการเพิ่ม
จ�านวนโรงพยาบาลท�าได้ยากขึ้น จากตัวเลขขององค์การอนามัยโลก
ปี 2560 พบว่าจ�านวนแพทย์และพยาบาลของประเทศไทยมีสดัส่วนแพทย์
เพียง 0.5 คนต่อประชากร 1,000 และมีพยาบาล 2.4 คนต่อประชากร 
1,000 คน ซึ่งนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่มีจ�านวน
แพทย์มากกว่า 2 คนต่อประชากร 1,000 คน แม้ว่าในขณะนีป้ระเทศไทย
จะผลติแพทย์ได้มากกว่า 3,000 คนต่อปี กย็งัจะต้องใช้เวลามากพอสมควร
ในการเพิม่สดัส่วนแพทย์ต่อจ�านวนประชากร ด้วยเหตนุีอ้าจส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนการด�าเนินงานของโรงพยาบาลในอนาคต

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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 2.2) การตลาดและการแข่งขัน

 (1) มาตรฐานในการให้บริการทางการแพทย�ระดับตติยภูมิ

 โรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tertiary Care 
Unit) ที่มีความสามารถในการรักษาโรคซับซ้อนและมีทีมแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมเครื่องมือทาง
การแพทย์ที่ทันสมัย อีกทั้งมีสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์
เฉพาะทางรวมจ�านวน 26 ศูนย์การแพทย์ ได้แก่ ศูนย์เบาหวานและ
เมตาบอลิก ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์สมองและระบบประสาท 
ศูนย์สูตินรีเวช ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์อายุรกรรม ศูนย์กุมารเวชกรรม 
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า ศูนย์รักษ์ข้อ ศูนย์กระดูกสันหลัง 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์เวชศาสตร์ฟ นฟู 
ศูนย์รังสีวิทยา ศูนย์จักษุ ศูนย์หู คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์จิตเวช 
ศนูย์ผวิหนงัและศลัยกรรมความงาม ศนูย์ภมูแิพ้และหอบหดื ศนูย์เต้านม 
ศนูย์อองโคแคร์ (รกัษามะเรง็) ศนูย์นทิรารมย์ (รกัษาปญหาการนอนหลบั) 
W9 Wellness Center , Lasik center และ ศูนย์โรคปอดและระบบ
ทางเดินหายใจ (Chest and Respiratory Center) ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบ
ของโรงพยาบาล ในการแข่งขันในเชิงการสร้างการเติบโตของปริมาณ
ผู้ป่วยและรายได้การรักษาพยาบาล

 (2) สภาวะการแข่งขัน

 โรงพยาบาลตั้งอยู ่ภายในเขตศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของ
กรุงเทพฯ (New Central Business Distr ict: New CBD)
ซึ่งครอบคลุมบริเวณถนนพระรามเก้า ถนนรัชดาภิเษก และถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ นอกจากโรงพยาบาลฯ ยังมีโรงพยาบาลเอกชนอ่ืนๆ ต้ังอยู่
ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร อีกจ�านวน 4 แห่ง 

 โรงพยาบาลวางต�าแหน่งและกลยุทธ์ในการแข่งขันโดยมุ่งเน้น
การให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางโดยเฉพาะจดุแขง็ในการรกัษาโรค
ที่มีความซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) 
มกีารบรกิารทีผ่่านการรบัรองคณุภาพมาตรฐานระดบัโลกจาก JCI ซ่ึงเป็น
องค์กรก�ากับมาตรฐานในด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งในระดับ
โรงพยาบาลและระดับการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนไต 
ด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่าแก่ผู ้รับบริการ 
(Value for Money Services) 

 2.3) ข้อได้เปร�ยบในการแข่งขัน 

 (1) ความโดดเด่นในสถาบันทางการแพทย� ศูนย�การแพทย� 
และศกัยภาพการให้บริการรกัษาโรคซับซ้อนด้วยทมีสหสาขาวิชาช�พ 
(Multidisciplinary Team)

 โรงพยาบาลมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้
บริการทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดให้บริการ โดยเริ่มตั้งแต่
การสรรหาแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ทีม่คีวามสามารถและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในหลากหลายสาขาวิชาเข้ามาร่วมทีมแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล จนสามารถให ้บริการ

ทางการแพทย์แก่ผู้รับบริการได้อย่างครบวงจร เร่ิมตั้งแต่การป้องกัน 
การตรวจวินิจฉัยความเสี่ยง การดูแลรักษา การฟนฟู การตรวจติดตาม 
ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ โดยทีมงานบุคลากรสหสาขาวิชาชีพของ
โรงพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญและความช�านาญ อีกทั้งโรงพยาบาล 
มีการน�าเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงเคร่ืองมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษามาให้บริการอยู่เสมอ โดย
ปจจบุนัโรงพยาบาลมสีถาบนัทางการแพทย์และศนูย์การแพทย์เฉพาะทาง
ที่มีความสามารถและความโดดเด่นในการรักษาโรคซับซ้อน อาทิ

 -  สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า 
 -  สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า 
 -  ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก
 -  การผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery: MIS)
 -  ศูนย์อองโคแคร์ (ศูนย์มะเร็ง)
 -  ศูนย์รักษ์ข้อและศูนย์กระดูกสันหลัง

 (2) การบริการทางการแพทย�ในอัตราค่าบริการที่สมเหตุ
สมผลและมีความคุ้มค่า (Value for Money Services)

 โรงพยาบาลมุง่เน้นการให้บริการทางการแพทย์ทีมี่ประสทิธภิาพ
ในอัตราค่าบริการหรือค่ารักษาพยาบาลที่มีความเหมาะสม และมีความ
คุ้มค่า (Value for Money Services) เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการ
หรือค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนชั้นน�าอื่นๆ ที่ให้บริการ
ทางการแพทย์ในคณุภาพระดบัใกล้เคยีงกนั โรงพยาบาลได้รบัรางวลั AXA 
Provider Award: Best Utilization Award ซึ่งจัดโดย บริษัท แอกซ่า
ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) (“AXA”) ประจ�าปี 2560 และในปี 2562
โรงพยาบาลพระรามเก้าได้รับเกียรติบัตร เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม
ที่มีธรรมาภิบาลสูง ราคายาและค่าบริการโปร่งใสเป็นธรรม จัดโดย
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงการให้บริการ
ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลและ
มีความคุ้มค่า (Value for Money Services) ของโรงพยาบาล 

 นอกจากนี้กลุ ่มผู ้ รับบริการเป ้าหมายของโรงพยาบาล 
ซึ่งครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับสูง (Mass 
Affluent to Affluent Segment) นับได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพเติบโต
สูง มีฐานประชากรขนาดใหญ่และมีการขยายตัวมากที่สุด 

 (3) ท�าเลที่ตั�งยุทธศาสตร�ที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการ
ขยายตัวสูง

ที่ตั้งของโรงพยาบาลอยู่ในบริเวณศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ 
(New Central Business District: New CBD) ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์
ส�าคัญที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของโรงพยาบาล ทั้งน้ีปจจัยส�าคัญที่
สนับสนุนการขยายตั วของชุมชนเมืองซึ่ ง เป ็นสถาน ท่ีตั้ งของ
โรงพยาบาล มีดังนี้ 

 (3.1) การเพิม่ขึน้ของอาคารสาํนกังาน หางสรรพสนิคาและ
ที่อยูอาศัย

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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 (3.2) ความหนาแนนและการเติบโตของจํานวนประชากร
ในบริเวณโดยรอบ สถานที่ตั้งของโรงพยาบาลล้อมรอบด้วยชุมชน
ที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่หลายพ้ืนท่ี ท่ีมีความหนาแน่นของประชากรสูง 
และมีอัตราการเติบโตของประชากรสูง 

 (3.3) การเปนศูนยกลางเชื่อมตอระบบโครงสรางคมนาคม
ขนสงพืน้ฐานทีส่าํคญั ซึง่ท�าให้โรงพยาบาล สามารถขยายฐานผูร้บับรกิาร
ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น 

 (4.) กลยุทธ�การแข่งขันที่ส�าคัญ

 (4.1) การขยายขอบเขตการใหบรกิารทางการแพทยใหครอบคลมุ
และครบวงจรมากยิ่งขึ้นและจํานวนผูใชบริการที่มีการเติบโตสูงขึ้น

 โรงพยาบาลมแีผนในการขยายพืน้ทีก่ารให้บรกิารและปรบัปรงุ
การใช้พืน้ทีใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุ เพือ่รองรบัการขยายตวัของผูร้บับรกิาร
กลุม่ปจจบัุน ซ่ึงเป็นกลุม่ผูป่้วยทีมุ่ง่เน้นการรกัษาโรคและบ�าบดัรกัษาตาม
อาการเจ็บป่วย (Curative Medicine) เพราะเราไม่ได้ต้องการให้
โรงพยาบาลเป็นเพียงแค่สถานที่รองรับผู้ป่วยอย่างเดียว แต่จะต้องเป็น
สถานทีท่ีต่อบสนองความต้องการทัง้ในแง่การใช้ชีวติและสขุภาพได้ ท�าให้
มีแนวคิด Co-Healthy Space ไม่ต้องป่วยก็มาได้ คนที่มาโรงพยาบาล
ไม่จ�าเป็นต้องเจ็บป่วย แต่สามารถมารับความรู้ได้ ควบคู่ไปกับการขยาย
ขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์ให้มีความครอบคลุมและครบวงจร
มากยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการขยายฐานผู้รับบริการสู ่ผู ้รับบริการกลุ่มใหม่ 
ซ่ึงมุ่งเน้นการดูแลส่งเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยโรงพยาบาลได้สร้าง
อาคารใหม่ในพืน้ทีบ่รเิวณใกล้เคยีงกบัอาคารปจจบุนั มรีะยะห่างจากทีต่ัง้
อาคารเดิมประมาณ 50 เมตร เป็นอาคารสูง 16 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น 
ภายใต้ชื่อ “ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า” (อาคาร B) ซึ่งปจจุบันได้เปิด
ให้บริการแล้ว และได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี โดยมี
สถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็ง (FIX & FIT) 
เป็นสถาบันการแพทย์หลักที่โดดเด่นในเรื่องการรักษาปญหาปวดเรื้อรัง
อย่างตรงจุด ด้วยเทคโนโลยทีางการแพทย์ท่ีทนัสมยัในการดแูลและฟนฟู
สุขภาพ และศูนย์เลสิคท่ีทันสมัยโดยน�าเทคโนโลยีทันสมัยจากประเทศ
เยอรมนีมาใช้ในการรักษา ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่รักษาสายตาได้ครบทุกมิติ
ที่ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ในคนรุ่นใหม่ เป็นต้น

 นอกจากนี ้โรงพยาบาลมโีครงการปรบัปรงุพืน้ทีก่ารให้บรกิารของ
อาคารปจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุด ภายหลังจากการย้ายศูนย์การแพทย์
บางศูนย์ไปให้บริการที่อาคารใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการรองรบัการเพิม่ขึน้ของจ�านวนผูป่้วยใน โดยเฉพาะกลุม่ผูป่้วย
โรคซับซ้อน เช่น ไต หัวใจ เบาหวาน และการผ่าตัดแผลเล็ก

 (4.2) การขยายขอบเขตการใหบริการโดยมุงเนนเร่ืองการ
สงเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น (Health Promotion Services) 

 โรงพยาบาลมีแผนที่จะต่อยอดจุดแข็งและความเชี่ยวชาญ
ในการให้บริการรักษาโรค (Curative Medicine) ในหลากหลาย

สาขาวชิา เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์แผนปจจุบัน 
(Conventional Medicine) ไปสูก่ารดแูลสขุภาพแบบองค์รวม (Holistic 
Health Care) โดยมุ่งเน้นการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ (Health 
Promotion & Wellness) ส�าหรับกลุ่มผู้รับบริการที่ไม่ได้มีอาการ
เจ็บป่วยแต่ใส ่ใจในการดูแลสุขภาพและต้องการส่งเสริมสุขภาพ
ให้แข็งแรง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 ทัง้นี ้การดแูลสขุภาพแบบองค์รวมจะประกอบด้วยความร่วมมอื
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหลากหลายวิชา อาทิ นักแพทย์
เวชศาสตร์ฟนฟ ูนกักายภาพบ�าบดั นกัเวชศาสตร์การกฬีา จติแพทย์ และ
นักโภชนากร เป็นต้น ซึ่งโรงพยาบาลมีความพร้อมในการให้บริการ
ของสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางรวมกัน
จ�านวนทั้งสิ้น 24 สาขา 

 (4.3) การนําเทคโนโลยีมาชวยเพิ่มศักยภาพการใหบริการ
ทางการแพทยและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานภายใน 
เพื่อกาวสูการเปนโรงพยาบาลดิจิตอล (Virtual Hospital)

 โรงพยาบาลตระหนักถึงความส�าคัญของเทคโนโลยีในการ
ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิารทางการแพทย์ การเพิม่ความปลอดภยั
ของผูป่้วย ตลอดจนการอ�านวยความสะดวกและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ 
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด โรงพยาบาลได้น�าระบบ
การรักษาทางไกล (Telemedicine) มาให้บริการแก่ผู้ป่วย เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์  นอกจากน้ีโรงพยาบาลได้มีการ
วางแผนและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการน�าข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆ รวมถึง 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

20



ประวัติการรักษา เวชระเบียนผู้ป่วย และการจ่ายยาเข้าจัดเก็บในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมด ซึ่งช่วยให้การจัดการและการให้บริการของ
โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 (4.4) การมุงเนนการตลาดเชงิรุก และการปรบัภาพลักษณองคกร

 บริษัทมีการวิเคราะห์ วางแผนและก�าหนดต�าแหน่งทางการ
ตลาด (Positioning) โดยมุ่งหวังให้แบรนด์ของโรงพยาบาลเป็นที่รู้จักใน
วงกว้างและน่าสนใจ ดงึดดูการเข้ามารบับรกิาร และสะท้อนจดุแขง็ในการ
ให้บริการทางการแพทย์ทีม่คีณุภาพในราคาทีส่มเหตสุมผลกับบคุคลทัว่ไป 
โดยมีการว่าจ้างที่ปรึกษาการตลาดดิจิตัลและประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง 
เสริมทีมการตลาดเพื่อการยกระดับภาพลักษณ์ดังกล่าว ปจจุบันบริษัท
ด�าเนินการปรับทิศทางการด�าเนินธุรกิจและการท�าการตลาดเชิงรุก
มากขึ้น เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และพร้อมยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) 
กับกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายในวงกว้างมากข้ึน นอกจากนี้ โรงพยาบาล
ได้วางกลยุทธ์การตลาดส�าหรับกลุ่มผู ้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร 
และกลุ่มผู ้รับบริการชาวต่างชาติ เพื่อมุ ่งหวังในการขยายฐานลูกค้า
ในระยะยาว

 (5.) การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย

 ผู ้ เข ้ารับบริการของโรงพยาบาลแบ่งเป ็นชาวไทยและ
ต่างประเทศ โดยโรงพยาบาลมีกลยุทธ์สร้างช่องทางการขยายการรับ
ผู้ป่วยท่ีแตกต่างกัน จากความสามารถของเราในการรักษาโรคซับซ้อน
ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ การให้บริการผู้ป่วยในประเทศโดยการขยาย
การให้บริการผ่านการตรวจสุขภาพ และสัญญาการรักษาพยาบาลกับ
บริษัท ห้างร้าน และองค์กรต่างๆ ภายในประเทศ และการขยาย
โรงพยาบาลเครือข่าย ส�าหรับผู้ป่วยต่างประเทศ โรงพยาบาลรับผู้ป่วย
ผ่านสัญญาการให้บริการสถานทูต การเป็นสมาชิกในสภาหอการค้า
ต่างประเทศ และสัญญาผ่านตัวแทน Medical Agent ต่างประเทศ 
เป็นต้น

 3) การจัดหาผลิตภัณฑ�หร�อบริการ

 3.1) การจัดหาแพทย�และบุคลากรทางการแพทย�

 ด้วยชื่อเสียงการด�าเนินงานของโรงพยาบาลกว่า 29 ปี 
ประกอบกับชื่อเสียงและความสัมพันธ์อันดีของคณะแพทย์ผู้ก่อตั้งและ
ผู้บริหาร กับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์และโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย
ส่งผลให้โรงพยาบาลสามารถชักชวน แสวงหาบุคลากรทางการแพทย์
ที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญในสาขาต ่างๆ มาร ่วมงานกับ
ทางโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ี โรงพยาบาลได้ด�าเนินการ
ในด้านต่างๆ ในการจัดหาและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ 
การเตรียมแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Management) เพ่ือรกัษาบคุลากรทีม่คีวามสามารถให้อยูกั่บโรงพยาบาล
ได ้นาน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Development) เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร
อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความรักและผูกพันต่อโรงพยาบาล ตลอดจน
การสร้างบรรยากาศการท�างานและสังคมภายในโรงพยาบาลที่ดีเพื่อให้
เกิดการสร้างแรงจูงใจในการท�างาน เช่น การจัดให้มีห้องพักแพทย์ 
(Doctor Lounge) เพื่อให้แพทย์ได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน พูดคุย 
ระดมความคิด ปรึกษากรณีศึกษาในหมู่แพทย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่
ได้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของแพทย์ในโรงพยาบาลให้เข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น ทั้งน้ี โรงพยาบาลเน้นการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
หนึ่งในปจจัยส�าคัญในการรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อน 

 นอกจากน้ี โรงพยาบาลได้มีการจัดท�าแผนก�าลังบุคลากร
ทางการแพทย์เพื่อรองรับการให้บริการที่เติบโตตามแผนกลยุทธ์ของ
โรงพยาบาล และรองรับการบริการและการขยายตัวในระยะยาว
อย่างต่อเน่ือง เช่นการก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมีแรง
จูงใจส�าหรับแพทย์ใหม่ การให้สวัสดิการรักษาพยาบาล การจัดหาหอพัก
ส�าหรบับคุลากรทางการแพทย์ การให้ทนุการศกึษาแก่นกัศกึษาพยาบาล
และผู้ช่วยพยาบาลในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เพื่อให้มาร่วมงานกับ
โรงพยาบาลหลังจบการศึกษา อีกทั้งยังมีการท�าสัญญาความร่วมมือ
การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ เช่น สัญญาบริการ
ทางการแพทย์กับ บริษัท รีแฮบ ไดเรคชั่น จ�ากัด เพ่ือจัดหา
นักกายภาพบ�าบัด หรือนักกิจกรรมบ�าบัดให้กับศูนย์เวชศาสตร์ฟ นฟู 
เป็นต้น ทั้งน้ีท่ีผ่านมา โรงพยาบาลยังไม่เคยประสบปญหาขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์แต่อย่างใด
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หมายเหตุ: (1) บุคลากรทางการแพทย์ หมายถึง ฝ่ายการบริการทางการแพทย์ เช่น เภสัชกร นักรังสีเทคนิค นักโภชนาการ นักกายภาพ เป็นต้น
 (2) ฝ่ายอื่นๆ รวมถึง ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการบริหารงานธุรกิจ ฝ่ายอาคารสถานที่ และ อื่นๆ

รวม 1,987 คน

124 คน 144 คน

609 คน 320 คน353 คน

437 คน

แพทย�ประจ�า 
(FULL-TIME)

แพทย�ที่ปร�กษา 
(CONSULTANT)

พยาบาล บุคลากรทางการแพทย�อื่นๆ(1) ฝ�ายอื่นๆ(2)

แพทย�ไม่เต็มเวลา 
(PART-TIME & NIGHT SHIFT)

จ�านวนบุคลากรของโรงพยาบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 3.2) การจัดหายาและเวชภัณฑ�

 โรงพยาบาลมีการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
ค�านึงถึงความปลอดภัย และคุ้มค่าในด้านราคา ตอบสนองความต้องการ
ของแพทย์ โดยการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์มาจากตัวแทนจ�าหน่ายของ
ผู้ผลิตต่างประเทศเป็นหลัก และจากผู้ผลิตในประเทศที่ได้มาตรฐาน 
ซึง่เกณฑ์การคดัเลอืกผูข้ายครอบคลุม ทัง้ทางด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์ 
ราคาสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือของบริษัท เช่น ได้รับรองมาตรฐาน 
Good Manufacturing Practice (GMP) รวมทั้งสนับสนุนบริษัท
ที่มีบรรษัทภิบาล มีการคุ ้มครองแรงงาน และค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนั้น โรงพยาบาลมีการจัดท�าทะเบียนรายชื่อบริษัทขายยาและ
เวชภัณฑ์ (Approved Vendor List) และมีการทบทวนประเมินผู้ขาย 
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  เพือ่ให้มปีระสทิธภิาพ  ค้นหาแนวทางในการพฒันา
ร่วมกบัผูข้าย ลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึน้ในกระบวนการจดัซ้ือจดัหาได้ 
และโรงพยาบาล ได้ด�าเนินการติดต่อและส่ังซ้ือยาและเวชภัณฑ์จาก
ผูจ้ดัจ�าหน่ายจากหลายบรษิทั  ไม่มสีญัญาข้อผกูพนัเกีย่วกบัการจดัซือ้ยา
และเวชภัณฑ์กับผู ้จ�าหน่ายรายใดเป็นพิเศษ ท�าให้มีทางเลือกได้
หลากหลาย  มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์  นอกจากนี้ 
โรงพยาบาล มีเครือข่ายพันธมิตรกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในการแบ่งปน
ข้อมูลราคายาและเวชภัณฑ์เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงในการต่อรองราคายา
และเวชภัณฑ์จากผู้จ�าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ได้ ปจจุบันโรงพยาบาล
มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายยาและเวชภัณฑ์กว่า 400 ราย 

 3.3) การจัดหาเคร�่องมือและอุปกรณ�ทางการแพทย�

 โรงพยาบาลมีการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาง
การแพทย์อย่างสม�่าเสมอ และมีการส�ารวจความต้องการเครื่องมือและ
อปุกรณ์ทางการแพทย์ทีเ่กีย่วข้องกบัแพทย์ทกุสาขาอย่างต่อเนือ่ง  อกีทัง้
โรงพยาบาลยงัจดัให้มคีณะกรรมการเครือ่งมอืแพทย์ “คณะกรรมการฯ” 
ที่ประกอบด้วยตัวแทนของฝ่ายบริหาร ฝ่ายแพทย์ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ 

และตัวแทนคลินิกต่างๆ เพื่อพิจารณาและประเมินความเหมาะสม 
คุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ในการน�าวิทยาการด้านเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ๆ มาใช้ในโรงพยาบาล นอกจากนี้
คณะกรรมการฯ ยังมีหน้าที่พิจารณา วางแผน จัดสรรงบประมาณ
ที่เกี่ยวข้องด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามความจ�าเป็น
ในการให้บริการรักษา พยาบาล ที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)  ตามล�าดับ  
ทัง้นี ้การพจิารณาคดัเลอืกเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทางการแพทย์น้ัน อาศยั
หลายปจจยั เช่น เทคโนโลยใีหม่ ความปลอดภยั คณุภาพของสนิค้า ราคา 
ความคุ้มค่า บริการหลังการขาย ความจ�าเป็นรวมถึงความสอดคล้อง
ต่อกลยุทธ์ และความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น 
โดยการจดัหากระท�าผ่านช่องทางการจดัซือ้จดัจ้างตามนโยบายของบริษทั 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตามนโยบายขององค์กร 

 ปจจุบันโรงพยาบาลได้ท�าการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
การแพทย์ต่างๆ จากบรษิทัตวัแทนจ�าหน่ายในประเทศ ท่ีได้รบัการแต่งต้ัง
จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เนื่องจากบริษัทประเภทนี้สามารถให้บริการ
หลังการขายและด�าเนินการซ่อมโดยช่างที่มีความช�านาญได้ทันที
หากเครื่องมือและอุปกรณ์มีปญหาช�ารุดบกพร่องหรือเสียหาย ส�าหรับ
เงือ่นไขการสัง่ซือ้ทางโรงพยาบาลมรีะยะเวลาการช�าระเงนิกบัผูจ้ดัจ�าหน่าย
ประมาณ 30 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ซื้อ และการเจรจาต่อรองกับผู้จัดจ�าหน่าย นอกจากนั้นโรงพยาบาล
ได้มีการท�าสัญญาให้บริการ “การบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์
ทั้งระบบ” กับบริษัทชั้นน�าที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะให้ท�าการดูแล
บ�ารุงรักษา ซ่อมแซม เพ่ือให้ม่ันใจว่าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 
พร้อมใช้ มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนเป็นที่ปรึกษา สนับสนุนข้อมูล
ที่จ�าเป็นแก่โรงพยาบาลในการจัดซื้อจัดหา หรือการวางแผนด้าน
เครื่องมือแพทย์ในระยะยาว

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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4)  ทรัพย�สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 4.1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท 
มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย� ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค�าทางบัญช�สุทธิ (ล้านบาท)

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน เจ้าของกรรมสิทธิ์ 545.3

2. อาคารส่วนปรับปรุงอาคารและห้องชุด เจ้าของกรรมสิทธิ์ 1,356.9

3. งานระบบอาคาร เจ้าของกรรมสิทธิ์ 679.0

4. เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เจ้าของกรรมสิทธิ์ 361.5

5. เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส�านักงาน เจ้าของกรรมสิทธิ์ 373.7                                

6. ยานพาหนะ เจ้าของกรรมสิทธิ์ 9.9

7. สินทรัพย์ระหว่างการติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์ 42.2

รวมมูลคาสุทธิตามบัญชี 3,368.5

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดสรุปตามตารางดังต่อไปนี้

สินทรัพย� ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค�าทางบัญช�สุทธิ (ล้านบาท)

ที่ดินและอาคารที่ใชในการดําเนินการ

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

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

เจ้าของกรรมสิทธิ์ 126.3(1)

อาคาร: พื้นที่ใช้สอยประมาณ 32,825 ตารางเมตร 
          และที่จอดรถ ประมาณ 449 คัน

เจ้าของกรรมสิทธิ์ 322.6(2)

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

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

เจ้าของกรรมสิทธิ์ 49.3(2)

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

ที่ดิน: พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา โฉนดเลขที่ 4012 เจ้าของกรรมสิทธิ์ 341.6(1)

อาคาร: พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,500 ตารางเมตร 
          และที่จอดรถประมาณ 381 คัน

เจ้าของกรรมสิทธิ์ 905.3(2)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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สินทรัพย� ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค�าทางบัญช�สุทธิ (ล้านบาท)

ที่ดินและอาคารที่ใชในการดําเนินการ

4) อาคารสํานักงาน (Home Office) (อาคาร O)
ที่ตั้ง : 99/2 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ 
        เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ที่ดิน: พื้นที่ 94 ตารางวา โฉนดเลขที่ 28442 เจ้าของกรรมสิทธิ์ 15.3(1)

อาคาร: พื้นที่ใช้สอยและพื้นที่จอดรถ เจ้าของกรรมสิทธิ์ 29.6(2)

5) อาคารหอพักพยาบาล (อาคาร D)
ที่ตั้ง :  แขวงห้วยขวาง (สามเสนนอกฝงเหนือ) 
         เขตห้วยขวาง (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร

ที่ดิน: พื้นที่ 334 ตารางวา โฉนดเลขที่ 6223 (1879) เจ้าของกรรมสิทธิ์ 62.1(1)

อาคาร: พื้นที่ใช้สอยและพื้นที่จอดรถประมาณ 3,986 ตร.ม. เจ้าของกรรมสิทธิ์ 79.5(2)

รวมที่ดินและอาคารที่ใชในการดําเนินการ              1,931.6

หมายเหตุ: (1) นับรวมที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน (ถ้ามี)
  (2) นับรวมอาคารส่วนปรับปรุงอาคารและห้องชุด และสินทรัพย์ระหว่างการติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง

 4.2) ที่ดินใกล้เคียงอาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ซ�่งจดภาระจ�ายอมให้บริษัทใช้ประโยชน�

 เจ้าของทีดิ่น ยินยอมจดภาระจ�ายอมท่ีดนิแปลงใกล้เคยีงโรงพยาบาลพระรามเก้าทัง้แปลง ให้บรษิทัใช้ประโยชน์ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดที่ดิน การใช้ประโยชน�

โฉนดเลขที่ 2877 เนื้อที่ประมาณ 
13 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา

ใช้พื้นที่แปลงดังกล่าวเป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ทางออกสู่ถนน ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
ท่อระบายน�้า ตลอดจนสาธารณูปโภคอื่นของที่ดิน โดยเจ้าของที่ดิน ได้ท�าสัญญามอบอ�านาจ
การจดัการทางภาระจ�ายอมทีด่นิแปลงดงักล่าว เมือ่วนัที ่19 ตลุาคม 2538 โดยได้มอบอ�านาจ
ให้บริษัท เป็นผู้ด�าเนินการจัดการจราจรเส้นทางสัญจรบนที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 ดังกล่าว
แต่เพียงผู้เดียว โดยการมอบอ�านาจมีก�าหนดระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 
ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2568 ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 ดังกล่าว ได้ตกลง และ
จดทะเบียนให้ที่ดินเลขที่ 2877 ตกเป็นภาระจ�ายอมของที่ดินของบริษัท โดยไม่ได้ก�าหนด
ระยะเวลา กล่าวคือ ภาระจ�ายอมจะมผีลบงัคับตามกฎหมาย จนกว่าจะมกีารจดทะเบยีนยกเลกิ
ภาระจ�ายอมกัน หรือภาระจ�ายอมส้ินผลไปโดยผลของกฎหมาย ได้แก่ การที่บริษัทไม่ได้ใช้
ภาระจ�ายอมมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)
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 4.3) ที่ดินและอาคารที่บริษัท ท�าสัญญาเพ�่อใช้ประโยชน�

 ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อท�าเป็นลานจอดรถยนต์ จักรยานยนต์ ป้ายชื่อ โลโก้ ป้ายโฆษณา รวมเนื้อที่
 3 งาน 11.9 ตารางวา โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และจะครบก�าหนดสัญญาเช่าในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

 ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าที่ดินในเขตทางพิเศษศรีรัช บริเวณถนนจตุรทิศ ช่วง ง. เพื่อเปิดทางเข้า-ออกเพื่อธุรกิจ 
เนื้อที่ 5 ตารางวา โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี และจะครบก�าหนดสัญญาเช่าในวันที่ 10 ธันวาคม 2567

 4.4) สินทรัพย�ไม่มีตัวตน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายการและมูลค่าทางบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท 
มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดสินทรัพย� มูลค�าทางบัญช�สุทธิ (ล้านบาท)

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน 244.5

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (136.3)

หัก: ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสะสม (20.0)

มูลคาทางบัญชี - สุทธิ 88.2

 4.5) สินทรัพย�สิทธิการใช้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายการและมูลค่าทางบัญชีสุทธิของสินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัท ตามท่ีปรากฎในงบการเงินของบริษัท 
มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดสินทรัพย�
มูลค�าทางบัญช�สุทธิ (ล้านบาท)

ที่ดิน ยานพาหนะ ต้นทุนสิทธิการ
ใช้สะพาน รวม

สิทธิการใช้ - ราคาทุน 6.0 5.0 13.1 24.1

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (3.4) (1.7) (0.8) (5.9)

มูลคาทางบัญชี - สุทธิ 2.6 3.3 12.3 18.2

 4.6) สัญญาที่ส�าคัญ

 (1)   สัญญาความร่วมมือ

คู�สัญญา บริษัท รีแฮบ ไดเรคชั่น จ�ากัด (“รีแฮบ ไดเรคชั่น”)

อายุสัญญา วันที่ 1 มกราคม 2564 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยหากคู่สัญญาฝ่ายใดมิได้แจ้งบอกเลิกสัญญาตามที่ตกลง 
ให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี

สาระส�าคัญของสัญญา รแีฮบ ไดเรคช่ัน ตกลงให้ความร่วมมอืกับบรษิทั ในการรกัษาพยาบาล และบ�าบดัโรครวมถงึการฟนฟแูก่ผูป่้วย
ทีเ่ข้ารบับรกิารในบรษิทั รวมทัง้จดัหานกักายภาพบ�าบดั/ นกักจิกรรมบ�าบดัให้เพยีงพอต่อการให้บรกิารผูป่้วย
ในแต่ละวันและตลอดอายุของสัญญานี้เพื่อให้ตรวจรักษาผู้ป่วย รวมถึงด�าเนินการต่างๆ ตามข้อก�าหนดและ
เงื่อนไขในสัญญา ท้ังน้ี นักกายภาพบ�าบัด/นักกิจกรรมบ�าบัดของ รีแฮบ ไดเรคชั่น เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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 (2) สัญญาจัดตั�งศูนย�เลสิค พระรามเก้า

คู�สัญญา บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ�ากัด (“อาร์เอ็กซ์”)

อายุสัญญา วันที่ 1 มีนาคม 2564 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2571 

สาระส�าคัญของสัญญา อาร์เอ็กซ์ ประสงค์จะเปิดด�าเนินการศูนย์เลสิค ณ อาคารของบริษัท อาคาร B เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
ดวงตาแก่ผู้รับบริการในการท�าเลสิค โดยอาร์เอ็กซ์เป็นฝ่ายขอใบอนุญาตต่างๆ และลงทุนติดตั้งเครื่องมือ
อุปกรณ์ส�าหรับด�าเนินการด้วยตนเองแต่ฝ่ายเดียว และอาร์เอ็กซ์จะท�าสัญญาให้บริการและรับผิดชอบต่อ
ผู้รับบริการ  ในนามอาร์เอ็กซ์ ซึ่งบริษัทและอาร์เอ็กซ์ได้มีการก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกัน และไม่ได้
มีความสัมพันธ์กันในลักษณะตัวแทน หุ้นส่วน กิจการร่วมค้าฯ แต่อย่างใด  

 (3) สัญญาความร่วมมือในการให้บริการทางการแพทย�

คู�สัญญา บริษัท รีวิว่าเวลเนส จ�ากัด (“W9”)

อายุสัญญา วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 - วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

สาระส�าคัญของสัญญา W9 ประสงค์เปิดด�าเนินการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center) ปจจุบันเปิดด�าเนินการอยู่อาคาร A 
ชั้น 3 เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคจากความเส่ือม โดยให้บริการตรวจสุขภาพแบบองค์รวม
เพิ่มทางเลือกในการรักษาเพื่อตอบสนองความหลากหลายของรูปแบบการใช้ชีวิตและปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของผู้ป่วย ซึ่งบริษัทและ W9 ได้มีการก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกัน และไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน
ในลักษณะตัวแทน หุ้นส่วน กิจการร่วมค้าฯ แต่อย่างใด   

 (4) สัญญาประกันภัย

 ก) กรมธรรม�ประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัย�สนิ (อาคาร A)

ประเภท ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ผู้รับประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

สถานที่ตั�งหร�อเก็บ
ทรัพย�สินเอาประกันภัย

โรงพยาบาลพระรามเก้า เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
(อาคาร A)

ความคุ้มครอง การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันฉบับนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลูกเห็บ ภัยจากการลุกไหม้หรือการระเบิดธรรมชาติ 
ภัยอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยไฟป่า ภัยเนื่องจากน�้า (ไม่รวมน�้าท่วม) ภัยน�้าท่วม ภัยจากยวดยานพาหนะ 
ภัยจากควัน ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น�้า หรือสึนามิ ภัยจากการ
หยุดงาน การจลาจล หรือการการกระท�าอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระท�าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือ
ลัทธินิยม) รวมถึงอุบัติเหตุมีสาเหตุจากปจจัยภายนอกซึ่งมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ (GIA FORM) 

ระยะเวลา วันที่ 30 มิถุนายน 2564 - วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ทุนประกันภัยรวม 1,100,000,000 บาท

ทรัพย�สินที่เอาประกัน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงตกแต่ง ต่อเติมอาคารที่จอดรถ ก�าแพง ประตู รั้ว
ตลอดแนว ศาลพระภูมิ และสิ่งปรับปรุงตัวอาคารและลิฟต์ ป้ายโฆษณา ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ารวม
เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบแกสรวมอุปกรณ์ต่างๆ ระบบประปารวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบ
ดบัเพลงิรวมเครือ่งใช้และอปุกรณ์ ระบบโทรศัพท์รวมเครือ่งใช้และอปุกรณ์ ระบบสุขาภิบาลรวมเคร่ืองใช้และ
อปุกรณ์ ระบบปรบัอากาศรวมเครือ่งใช้และอปุกรณ์ เครือ่งใช้ส�านกังาน เครือ่งใช้คอมพวิเตอร์ เครือ่งมอืแพทย์
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้นไม้ เครื่องจักร และอุปกรณ์ส่วนควบ อุปกรณ์ไฟฟ้า สต็อกยา และทรัพย์สิน 
อื่นๆ รวมทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลรักษาในฐานะผู้รักษาทรัพย์และในฐานะผู้เช่าใช้ ผู้เช่าซื้อ ต้นฉบับเอกสาร 
เอกสารทางธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล (Hard Ware)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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 ข) กรมธรรม�ประกันภัยความเสี่ยงทรัพย�สิน (อาคาร B)

ประเภท การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ผู้รับประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

สถานที่เอาประกันภัย ศูนย์การแพทย์พระราม 9 เลขที่ 99/1 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 (อาคาร B)

ความคุ้มครอง การประกันภัยความเสีย่งภยัทรพัย์สนิ กรมธรรม์ประกนัฉบบันีคุ้ม้ครองความสญูเสยี หรอืเสยีหายต่อทรัพย์สนิ
ที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่าภัยระเบิด ภัยลูกเห็บ ภัยจากการลุกไหม้หรือการระเบิดธรรมชาติ 
ภัยอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยไฟป่า ภัยเนื่องจากน�้า (ไม่รวมน�้าท่วม) ภัยน�้าท่วม ภัยจากยวดยานพาหนะ 
ภัยจากควัน ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น�้า หรือสึนามิ ภัยจากการ
หยดุงาน การจลาจล หรือการการกระท�าอนัมเีจตนาร้าย (ยกเว้นการกระท�าเพือ่ผลทางการเมอืง ศาสนา หรอื
ลัทธินิยม) รวมถึงอุบัติเหตุซึ่งมีสาเหตุจากปจจัยภายนอกและมิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์  (GIA FORM)

ระยะเวลา วันที่ 30 มิถุนายน 2564 - วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

ทุนประกันภัยรวม 2,135,000,000 บาท

ทรัพย�สินที่เอาประกัน การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ (รวมฐานราก) รวมส่วนปรับปรุงตกแต่ง ต่อเติม
อาคารท่ีจอดรถ ก�าแพง ประตู รั้วตลอดแนว ศาลพระภูมิ ทางข้ามและสะพานคนเดิน ลิฟต์ ป้ายโฆษณา 
ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า รวมเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบแกสรวมอุปกรณ์ ระบบประปารวมเครื่องใช้ 
ระบบดับเพลิงรวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบโทรศัพท์ ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบ
ปรับอากาศ เครื่องใช้ส�านักงาน เครื่องใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆ ต้นไม้ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ส่วนควบ และ
ทรพัย์สินอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นการดแูลรกัษาในฐานะผู้รกัษาทรพัย์ และในฐานะผู้เช่าใช้ ผู้เช่าซือ้ทรพัย์สินใดๆ เอกสาร
ต้นฉบับ เอกสารทางข้อมูลป้ายและ/หรือสัญลักษณ์ที่ติดกับตัวอาคาร บนอาคาร ส่วนควบและอุปกรณ์ของ
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล (Hard Ware) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์
ประมวลผล อุปกรณ์ IT เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ รวมถึงส่วนควบ สต็อกยา วัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลือง 

 ค) กรมธรรม�ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย�สิน (อาคาร D)

ประเภท ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ

ผู้รับประกันภัย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

สถานท่ีตั�งหร�อเก็บทรพัย�สนิ
เอาประกันภัย

เลขที่ 90 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (อาคาร D)

ความคุ้มครอง การประกันภัยความเสีย่งภยัทรพัย์สนิ กรมธรรม์ประกนัฉบบันีคุ้ม้ครองความสญูเสยี หรอืเสยีหายต่อทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดตามธรรมชาติ ภัยลูกเห็บ ภัยจากการลุกไหม้หรือ
การระเบิดธรรมชาติ ภัยอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยไฟป่า ภัยเนื่องจากน�้า (ไม่รวมน�้าท่วม) ภัยน�้าท่วม 
ภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัจากควนั ภยัต่อเครือ่งไฟฟ้า ภยัจากแผ่นดนิไหว หรือภเูขาไฟระเบดิหรอืคลืน่ใต้น�า้ 
หรือสึนามิ ภัยจากการหยุดงาน การจลาจล หรือการการกระท�าอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระท�าเพื่อผล
ทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) อุบัติเหตุอื่นๆ รวมถึงอุบัติเหตุมีสาเหตุจากปจจัยภายนอกซึ่งมิได้อยู่
ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ (GIA FORM) 

ระยะเวลา วันที่ 13 เมษายน 2564 - วันที่ 13 เมษายน 2565

ทุนประกันภัยรวม 101,500,000 บาท

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
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ทรัพย�สินที่เอาประกัน สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงตกแต่งต่อเติมอาคาร ที่จอดรถ ก�าแพง ประตู รั้วตลอดแนว
ศาลพระภูมิ ส่วนเกี่ยวเนื่องของอาคาร ส่ิงปรับปรุงตัวอาคาร ลิฟต์ ป้ายโฆษณา เฟอร์นิเจอร์ ระบบไฟฟ้า 
หม้อแปลงไฟฟ้ารวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบประปารวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบดับเพลิง
รวมเครือ่งใช้และอปุกรณ์ ระบบโทรศัพท์รวมเครือ่งใช้และอปุกรณ์ ระบบสขุาภบิาลรวมเครือ่งใช้และอปุกรณ์ 
ระบบปรบัอากาศรวมเครือ่งใช้และอุปกรณ์ เครือ่งใช้ส�านกังาน เครือ่งใช้คอมพวิเตอร์ เครือ่งจกัรและอุปกรณ์
ส่วนควบ อุปกรณ์ไฟฟ้า และทรัพย์สินอื่นๆ รวมทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลรักษาในฐานะผู้รักษาทรัพย์และ
ในฐานะผู้เช่าใช้ ผู้เช่าซื้อ ต้นฉบับเอกสาร เอกสารทางธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล (Hard 
Ware) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ติดกับตัวอาคาร/นอกอาคาร ระบบโทรทัศน์วงจรปิด

 ง) กรมธรรม�ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย�สิน (อาคาร O)

ประเภท ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ

ผู้รับประกันภัย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

สถานท่ีตั�งหร�อเก็บทรพัย�สนิ
เอาประกันภัย

เลขที่ 99/2 ถนนริมคลองประปา แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (อาคาร O)

ความคุ้มครอง การประกันภัยความเสีย่งภยัทรพัย์สนิ กรมธรรม์ประกนัฉบบันีคุ้ม้ครองความสญูเสยี หรอืเสยีหายต่อทรัพย์สิน
ที่เอาประกันภัยอันเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดตามธรรมชาติ ภัยลูกเห็บ ภัยจากการลุกไหม้หรือ
การระเบิดธรรมชาติ ภัยอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยไฟป่า ภัยเนื่องจากน�้า (ไม่รวมน�้าท่วม) ภัยน�้าท่วม 
ภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัจากควนั ภยัต่อเครือ่งไฟฟ้า ภยัจากแผ่นดนิไหว หรอืภเูขาไฟระเบิดหรอืคลืน่ใต้น�า้ 
หรอืสนึาม ิภยัจากการหยดุงาน การจลาจล หรือการการกระท�าอันมเีจตนาร้าย (ยกเว้นการกระท�าเพือ่ผลทาง
การเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) อุบัติเหตุอื่นๆ รวมถึงอุบัติเหตุมีสาเหตุจากปจจัยภายนอกซึ่งมิได้อยู่
ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ (GIA FORM) 

ระยะเวลา วันที่ 13 เมษายน 2564 - วันที่ 13 เมษายน 2565

ทุนประกันภัยรวม 41,400,000 บาท

ทรัพย�สินที่เอาประกัน สิง่ปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงตกแต่งต่อเติมอาคาร ที่จอดรถ ก�าแพง ประตู รั้วตลอดแนว 
ศาลพระภูมิ ส่วนเกี่ยวเนื่องของอาคาร ส่ิงปรับปรุงตัวอาคาร ลิฟต์ ป้ายโฆษณา เฟอร์นิเจอร์ ระบบไฟฟ้า 
หม้อแปลงไฟฟ้ารวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบประปารวมเครื่องใช้และอุปกรณ์ ระบบดับเพลิง
รวมเครือ่งใช้และอปุกรณ์ ระบบโทรศัพท์รวมเครือ่งใช้และอปุกรณ์ ระบบสขุาภบิาลรวมเครือ่งใช้และอปุกรณ์ 
ระบบปรบัอากาศรวมเครือ่งใช้และอุปกรณ์ เครือ่งใช้ส�านกังาน เครือ่งใช้คอมพวิเตอร์ เครือ่งจกัรและอุปกรณ์
ส่วนควบ อุปกรณ์ไฟฟ้า และทรัพย์สินอื่นๆ รวมทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลรักษาในฐานะผู้รักษาทรัพย์และ
ในฐานะผู้เช่าใช้ ผู้เช่าซื้อ ต้นฉบับเอกสาร เอกสารทางธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล (Hard 
Ware) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ติดกับตัวอาคาร/นอกอาคาร ระบบโทรทัศน์วงจรปิด

 จ) กรมธรรม�ประกันภัยความรับผิดทางวิชาช�พ

ประเภท ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) 

ผู้รับประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

ระยะเวลา วันที่ 5 ตุลาคม 2564 - วันที่ 5 ตุลาคม 2565

ความคุ้มครอง ความรับผิดทางวิชาชีพแพทย์ หรือที่เกี่ยวข้อง ความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการทางสาธารณสุข
โดยผู้มีวิชาชีพ กระบวนการสืบสวน/สอบสวน เกิดจากการกระท�า ความผิดพลาด การละเว้นกระท�าการของ
แพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้บริการทางสาธารณสุข การบริการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน
โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่นอกเหนือจากแพทย์ การหม่ินประมาท โดยไม่เจตนาการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปญญาโดยไม่เจตนา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริการทางสาธารณสุขสูญหาย

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
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 ฉ) กรมธรรม�ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการฯ (D&O)

ประเภท ประกันภัยความรับผิดของกรรมการฯ (D&O) 

ผู้รับประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

ระยะเวลา วันที่ 21 มีนาคม 2564 - วันที่ 21 มีนาคม 2565

ความคุ้มครอง ความรับผิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ /กรรมการในองค์กรภายนอก /เจ้าหน้าที่
ที่ท�าหน้าที่เหมือนกรรมการ /เลขานุการบริษัท คุ้มครองกรรมการบริษัทที่ถูกส่งไปบริหารในองค์กรภายนอก 
โดยต้องไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือองค์กรที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเบ้ียประกันภัยหรือค่าธรรมเนียมเพื่อ
สญัญาประกนัตวัและการประกนัตวัในคดีแพ่ง ค่าใช้จ่ายในการส่งตวัผูร้้ายข้ามแดน การเสนอขายหลกัทรพัย์
ภายหลังการเข้าจดทะเบียนฯ บริษัทย่อยใหม่ได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ความคุ้มครองต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตส�าหรับผู้เกษียณอายุ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน การเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกระบวนการ
ในทางแพ่งรวมถึงกฎหมายอื่นใด และกระบวนพิจารณาฯ

 (1.1) ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลอยู่ระหว่าง
การด�าเนินการตามแผนปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 อาคาร A ซึ่งเป็นพื้นท่ี
ให้บริการผู้ป่วยนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับภาพลักษณ์และ
ภมูทิศัน์ให้มคีวามสวยงาม ทนัสมยั เพือ่ให้ผูร้บับรกิารได้รบัความสะดวก
สบายมากยิ่งขึ้น

 (1.2) โครงการเพิ่มห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (ICU) 
และห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (CCU)  โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการ
วางแผนปรบัปรงุพืน้ทีช่ัน้ 5 ให้เป็นห้องผู้ป่วยอาการหนกัหรอืวกิฤตและ
ห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ จ�านวน 24 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยวิกฤต
ที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ป่วยโรค
ซับซ้อน เช่น โรคไต โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ที่มีความจ�าเป็นต้องได้รับ
การรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

 (1.3) โครงการปรับปรุงห้องพักผู ้ป่วยใน โรงพยาบาล
อยูร่ะหว่างการด�าเนนิการปรบัปรุงห้องพกัผู้ป่วยในให้ทนัสมยั โดยมกีาร
ตดิตัง้ระบบและอปุกรณ์ทางการแพทย์เพิม่เตมิ เพือ่เสรมิการให้บรกิาร
ภายในห้องพักผู้ป่วยใน ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวกและท�าให้ผู้ป่วย
ในได้รับบริการที่มีคุณภาพและยกระดับมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึง
การวางแผนปรบัปรงุพืน้ทีท่ีป่จจบุนัเป็นศูนย์การแพทย์ ซึง่จะย้ายไปยงั
อาคารใหม่เมือ่สร้างเสรจ็ เป็นห้องพกัผู้ป่วยในเพือ่รองรบัการให้บรกิาร
ผูป่้วยในทีม่แีนวโน้มเพ่ิมมากขึน้ และปรบัปรงุห้องพกัผูป่้วยในบางส่วน
ให้มีความกว้างขวางและสะดวกสบายมากขึ้น โดยภายหลังจากการ
ปรบัปรงุพืน้ทีเ่สรจ็ส้ิน  โรงพยาบาลคาดว่าจะมศีกัยภาพในการให้บรกิาร
ผู้ป่วยในสูงสุดทั้งสิ้นจ�านวน 270 เตียง แบ่งเป็น 211 เตียง ในอาคาร
ปจจุบัน และ 59 เตียง ในอาคารใหม่

 5) งานที่ยังไม่ส่งมอบ (โครงการในอนาคต)

    โรงพยาบาลได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ทั้งการรองรับ
 การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผู้รับบริการในปจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นการ
รักษาโรคและบ�าบัดรักษาตามอาการเจ็บป่วย (Curative Medicine) 
 ควบคู ่ไปกับการขยายขอบเขตและพัฒนารูปแบบการให้บริการทาง
การแพทย์ให้ครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการต่อยอด
 องค์ความรู้ความช�านาญ และประสบการณ์ทางการแพทย์จากการ
ให้บริการของสถาบันทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์ปจจุบัน และ
สามารถ ดูแลและส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ�าวันของผู้รับบริการแบบ
องค์รวม (Holistic Health Care) ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสในการเติบโตสูง
ในอนาคต ทั้งนี้ โครงการในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

 (1) ดานโครงสรางอาคารและสิง่แวดลอม โครงการปรบัปรงุ
อาคาร  (Renovating Existing Building ) ภายหลงัโครงการก่อสร้าง
อาคารใหม่แล้วเสร็จและมีการย้ายศูนย์การแพทย์บางศูนย์จากอาคาร
ปจจุบันไปให้บริการในอาคารใหม่ตามที่กล่าวมาข้างต้น โรงพยาบาล
จะด�าเนนิการปรบัปรงุพืน้ทีก่ารให้บรกิารในอาคารปจจบุนัเพือ่ประโยชน์ 
สูงสุดจากพื้นที่ใช้สอยที่ว่างลง โดยอาคารปจจุบันจะมีการจัดสรรพื้นที่
เพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของจ�านวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาโรค และ
พักฟ น ซึ่งเป็นกลุ ่มผู ้รับบริการหลักในปจจุบันของโรงพยาบาล
โดยเฉพาะโรคที่มีความซับซ้อน และต้องการความเชี่ยวชาญทาง 
การแพทย์สูง อาทิเช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคสมอง โรคมะเร็ง เป็นต้น 
ซึ่งอาคารปจจุบันจะเป็นท่ีตั้งของสถาบันโรคไต และเปล่ียนไต 
พระรามเก้า สถาบันหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์เบาหวานและ
เมตาบอลิก ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
เป็นต้น โดยในอนาคตอาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของผู ้รับบริการทาง
การแพทย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท

 บริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์หรือการรักษาพยาบาล ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า” ทั้งน้ี โรงพยาบาล
ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้

หมายเหตุ: (1 )คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และครอบครัว หมายถึง คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ นายพานทองแท้ ชินวัตร นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ และ
  นางสาวแพทองธาร ชินวัตร โดยเป็นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นตามนามสกุลและข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยทั่วไป มิได้หมายรวมถึงการจัดกลุ่มโดยนับรวมผู้ถือหุ้น
  ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ภายใต้ผู้มีอ�านาจควบคุมเดียวกันหรือมีลักษณะ
  ความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท�าร่วมกับบุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด 
             (2)คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เริ่มถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก ในปี 2539 โดยเป็นการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิม ซึ่งไม่ใช่กลุ่มแพทย์ผู้ก่อตั้ง จ�านวน 200,000 หุ้น 
  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วจ�านวน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 4,000,000 หุ้น 
  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท และท�าการซื้อหุ้นเพิ่มเติมจนถึงในปี 2544 คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ได้จองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนจ�านวน 1,921,625 หุ้น มูลค่า
  ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเป็นการจองซื้อเกินสิทธิเนื่องจากมีการจองซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมไม่เต็มจ�านวน ส่งผลให้ภายหลังการจองซื้อดังกล่าว คุณหญิงพจมาน 
  ดามาพงศ์ ถือหุ้นจ�านวน 2,856,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วจ�านวน 600,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
  จ�านวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ต่อมาสืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 
  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) เป็น 800,000,000 บาท (แปดร้อย-
  ล้านบาท)  โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จ�านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
   ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้ว จ�านวน 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท) เป็นทุน
  ช�าระแล้ว จ�านวน 780,000,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านบาท) และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้ว
  อีกจ�านวน 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) ปจจุบันบริษัทจึงมีทุนช�าระแล้ว จ�านวน 786,300,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนบาท) 
  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ถือหุ้นจ�านวน 292,062,500 หุ้น ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจนถึงปจจุบัน
         (3) กลุ่มแพทย์ผู้ก่อตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ และนายแพทย์ประเสริฐ 
  ไตรรัตน์วรกุล และนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของนายแพทย์ทั้ง 4 คน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) (“PR9”) 
ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ประเภทรับผู�ป�วยไว�ค�างคืน

ภายใต�ช�่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า”
ทุนจดทะเบียนรวม 800,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแล�ว 786,300,000 บาท
มูลค�าหุ�นที่ตราไว� 1 บาทต�อหุ�น

คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ�
และครอบครัว (1)(2)

กลุ�มแพทย�ผู้ก�อตั�ง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง (3)

ผู้ถือหุ้น
รายย�อยอื่นๆ

(39.09%) (5.29%) (55.62%)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
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1.4 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหร�อบริษัทร่วมกัน

  -ไม่มี-

1.3.3  ความสัมพันธ�กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 -ไม่มี-

1.3.4 ผู้ถือหุ้น 

 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 ล�าดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

ลําดับ รายช�่อ จํานวนหุ�น ร�อยละ

1. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 292,062,500 37.144

2. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 33 19,759,500 2.513

3. กองทุนเปิด บัวหลวงปจจัย 4 หุ้นระยะยาวปนผล 15,007,300 1.909

4. นายเสถียร ภู่ประเสริฐ 10,550,000 1.342

5. นายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 9,950,000 1.265

6. นายมงคล ตัญจพัฒน์กุล 9,350,000 1.189

7. นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์ 9,250,000 1.176

8. นายประเสริฐ เสถียรถิระกุล 8,000,000 1.017

9. นางอุษณีย์ สิงคาลวณิช 6,650,000 0.846

10. นายเติมศักดิ์ กุศลรักษา 6,350,000 0.808

รวม 386,929,300 49.209

 บริษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการถือหุ้นในลักษณะที่บริษัทสองบริษัทหรือมากกว่านั้นถือหุ้นซึ่งกันและกัน เพื่อเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อ
สร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัท อาทิ การถือหุ้นไขว้ (CROSS HOLDING) หรือการถือหุ้นแบบปิรามิด (PYRAMID HOLDING) 

 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนช�าระแล้วจ�านวน 786,300,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 786,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
โดยบริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
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1.5 นโยบายการจ่ายเงินป�นผล

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปนผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส�ารอง
ต่างๆ ทกุประเภทตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบรษิทั ทัง้นี ้การจ่ายเงนิปนผล ดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัความจ�าเป็น 
และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

  ทัง้นี ้การจ่ายเงินปนผลประจ�าปีจะต้องได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น เว้นแต่เปน็การจ่ายเงนิปนผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบรษิทั 
มีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปนผลระหว่างกาลได้โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลังมีรายละเอียด ดังนี้ 

ป�
อัตราเง�นป�นผลต�อหุ�น 

(บาท)
ราคาพาร� (บาท)

อัตราการจ�าย
เง�นป�นผลต�อกําไรสุทธิ 

(ร�อยละ)
วันที่จ�ายเง�นป�นผล

2562 0.14 1 40.42 22/05/2563

2563 0.11 1 42.81 20/05/2564

2564 0.14 1 44.18 19/05/2565

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)
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2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

 บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากดั (มหาชน) ให้ความส�าคญั
ต่อการพฒันาระบบบรหิารความเสีย่ง โดยเชือ่มัน่ว่าภายใต้สภาพแวดล้อม
การด�าเนินธุรกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนและผันผวนนั้น ความพร้อม
ของระบบบรหิารความเสีย่ง จะท�าให้โรงพยาบาลก้าวต่อไปอย่างต่อเนือ่ง
และยั่งยืน 

 เป้าหมายสูงสุดของระบบบริหารความเสี่ยงที่โรงพยาบาล
ก�าหนดไว้ มี 2 ประการ (1) เพิ่มคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder 
Value) ด้วยการบริหารความเส่ียงที่สามารถค้นหาโอกาสภายใต้การ
จัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (2) สร้างความยั่งยืนด้วยการวิเคราะห์
ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น (Emerging risks) และความเสี่ยงจากการศึกษา
ผลกระทบด้าน ESG (Environment, Social and Governance)

กรอบการบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management Framework)

RISK CULTURE 
RISK 

GOVERNANCE

RISK 
MANAGEMENT 

PROCESS

2.1 นโยบายและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
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2.1.1  วัฒนธรรมความเสี่ยงองค�กร (RISK CULTURE) 

 วัฒนธรรมความเสี่ยงองค์กรสร้างจากพฤติกรรมบุคลากรที่
ใส่ใจและตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง การบริหาร
ความเสี่ยงถูกปลูกฝงให้กลายเป็นวัฒนธรรมที่ส�าคัญขององค์กรผ่านการ
ให้ความส�าคัญ ความใส่ใจของผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนคณะกรรมการ
บรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรษิทั ตามล�าดบั 
พร้อมกันนีโ้รงพยาบาลฯ ให้ความส�าคญัด้านการสร้างความรูใ้หม่ ผ่านการ
อบรมเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2564 ได้จัดอบรมในหัวข้อ “Enterprise 
risk management (ERM) as a sustainable tool” เมื่อวนัที่ 9 มนีาคม 
โดยที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง

2.1.2  การก�ากับด้านความเสี่ยง (RISK GOVERNANCE) 

 โรงพยาบาลให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร จึงได้มีการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเส่ียงใน 2 ระดับ 
1) ระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise risk management, 
ERM) เน้นการเช่ือมโยงความเสีย่งและกลยทุธ์ของโรงพยาบาล ตลอดจน
การวิเคราะห์ความเส่ียงใหม่ และความเสี่ยงที่ใส่ใจต่อสภาพแวดล้อม 
ด้วยกรอบการด�าเนินการสากล COSO ERM 2017 (Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 
Enterprise Risk Management) 2) ระบบบริหารความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติการเชิงคลินิก โดยโรงพยาบาลฯ ก�าหนดระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ (risk appetite) ไว้สอดคล้องกับความปลอดภัยของ
คนไข้ ตามมาตรฐานของ Joint Committee International (JCI) 
ซึ่งโรงพยาบาลได้รับ certify และ re-accreditation ตลอดมา 

คณะกรรมการบริษัท

คณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริหารความเสี่ยงเชิง
ปฏิบัติการเชิงคลินิก

• การบริหารความเสี่ยงองคกร 
• ความเสี่ยงใหม
• ความเสี่ยงดานความยั่งยืน

กลไกการก�ากับด้านความเสี่ยงเป็นไปตามแผนภาพด้านล่าง

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

34



   1) การกําหนดสภาพแวดลอมภายในที่เหมาะสม ขั้นตอนแรกคือ
การสร้างวัฒนธรรมและกลไกการก�ากับด้านความเส่ียง เพื่อมา
ก�าหนดสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

   2) ระบุความเสี่ยง ได้มีการระดมสมองและระบุความเสี่ยงส�าคัญ 
คัดแยกระหว่างปญหากับความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาการระบุ
ความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน วิเคราะห์
ความเสี่ยงใหม่เชื่อมโยงกับทิศทางขององค์กร

    3) เกณฑการประเมินความเสี่ยง ทีมท�างานได้ร่วมกับผู้บริหารใน
การจดัล�าดับความเสีย่ง โดยพจิารณาจากโอกาสเกดิและผลกระทบ 
ให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากลและวัฒนธรรมของ
องค์กร 

    4) กระบวนการบรรเทาความเสี่ยง ภายหลังจากที่มีการระบุและ
จัดล�าดับความเสี่ยง ทีมท�างานและผู ้บริหารร ่วมกันพัฒนา
กระบวนการตอบสนองและจัดการความเสี่ยง    

        5)กระบวนการตดิตามความเสีย่ง ภายหลงัจากการระบแุผนการ
ตอบสนองและควบคุมความเสี่ยง จะต้องมีการน�าแผนไปด�าเนิน
การเพื่อลดโอกาสเกิดและ/หรือผลกระทบลง นอกจากแผนการ
จัดการความเสี่ยงที่ต้องด�าเนินการติดตามแล้วนั้น ทีมท�างาน
จะต้องท�าการปรับลดโอกาสเกิดผลกระทบ หรือเพิ่มโอกาสเกิด
ผลกระทบจากดัชนีตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators, 
KRIs) ที่ได้ก�าหนดไว้

2.1.3  กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

INTERNAL
ENVIRONMENT

RISK
MONITORING

RISK
MITIGATION

RISK
ASSESSMENT

2.2 ป�จจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท
2.2.1 ความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทหร�อกลุ่มบริษัท
ทั�งในป�จจุบันและที่อาจเกิดข�้นใหม่

1) การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร

 โรงพยาบาลมั่นใจว่าการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า สิ่งส�าคัญ 
คือบุคลากร จึงได้มีการระบุความเสี่ยงใหม่ ด้านการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของบุคลากร โดยได้บริหารความเสี่ยงด้วยการพัฒนา CAT 
DNA กล่าวคือ บุคลากรทุกระดับต้องได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ด้าน C=Collaboration A=Agile T= trust โดยสิ่งท่ีโรงพยาบาล 
ด�าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วย 2 ระบบคือ (1) Talent 
Management  (2) Change Management 

2) การเปน Digital Hospital 

 ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการประกอบธุรกิจและยิ่งทวีคูณ
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19  เมื่อ Social Distancing และการ Work 
From Home คือทางเลือกของการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ ระบบ
การรักษาพยาบาลจึงจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยน เช่น มีการรักษาพยาบาล
ด้วย Telemedicine/Video Conference ไว้เป็นทางเลือกให้กับ
ผู้รับบริการ ความกังวลใจของโรงพยาบาลคือ การที่โรงพยาบาลอาจ
จะไม่สามารถเป็นโรงพยาบาล Digital ได้ทันเวลา หรืออาจได้ช้ากว่า
คู่แข่ง จึงได้มีการเร่งด�าเนินการพิจารณาเทคโนโลยี AI, Cleaning Data 
และปรับปรุง Infrastructure ให้รองรับต่อทิศทางโรงพยาบาล Digital 
ตลอดจนการใช้ 3P Model คอื คน (People) ซึง่สอดรบักบัความเสีย่งใหม่
ด้านบน กระบวนการ (Process) ต้อง Lean และ ปรับเป็น Paperless 
ตลอดจนโปรแกรม (Program) ต่างๆ ที่น�ามาใช้ ต้องใส่ใจต่อประเด็น
ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศด้วย

RISK
IDENTIFICATION
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2.2.2. ความเสีย่งจากการศกึษาผลกระทบด้าน ESG (Environment, 
Social and Governance)

1) ด้านสิ�งแวดล้อม

 โรงพยาบาลให้ความส�าคัญต่อการสร้างความยั่งยืน จึงได้
วิเคราะห์ความเส่ียงด้าน ESG ประกอบกับความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ 
สิง่ท่ีโรงพยาบาลได้ให้ความส�าคญัอนัดบัต้นคอืการใส่ใจต่อสภาพแวดล้อม 
แม้ตอนนี้ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะยังไม่รุนแรงต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของโรงพยาบาล แต่โรงพยาบาลได้วางกลยุทธ์หลายประการเพื่อ
รองรับกับผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 

• การก�าหนดนโยบายไร้กระดาษ (Paperless) ด้วยการเอาดิจิทัล
เข้ามาใช้แทนที่ พิจารณาโอกาสในการลดต้นทุน

• กระบวนการคดัเลอืก Vender จะน�าเงือ่นไขทีใ่ส่ใจต่อสิง่แวดล้อม
เป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการคัดเลือก เช่น บริษัทยาที่จะด�าเนิน
ธุรกรรมกับโรงพยาบาล จะต้องแสดงให้เห็นถึงการใส่ใจต่อ      
สิ่งแวดล้อมก่อนจะท�าการคัดเลือก 

• ลดการใช้พลาสติก

• ลดการเกิด Waste ในระบบคลังสินค้าลง เช่น การทยอยสั่ง
สินค้า วิเคราะห์ Life Cycle ของคลังยาและอื่นๆ

2)  ด้านสังคม

 โรงพยาบาลให้ความส�าคัญต่อความเท่าเทียม ภายใต้นโยบาย
ความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Diversity 
and Inclusion Policy) สัดส่วนของผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน
มีทั้งผู้ชายและผู้หญิง และท�างานกันภายใต้สิทธิมนุษยชน

3) ด้านการก�ากับดูแล

 โรงพยาบาลใช้กรอบ GRC (Governance, Risk and 
Compliance) ในการด�าเนินธุรกิจ มีกลไกการก�ากับที่ชัดเจน ผ่าน
คณะกรรมการ/คณะท�างานท่ีส�าคัญตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
โรงพยาบาล 

2.2.3 ความเสีย่งในการด�าเนินธุรกจิในด้านต่างๆ (Business Risks) 

1) ด้านการแข่งขันสูงและการบรรลุรายได้

 อุตสาหกรรมด้านการให้บริการสุขภาพเป็นอุตสาหกรรม
ที่แข่งขันสูง มีจ�านวนผู ้ให้บริการเพิ่มขึ้นและแข่งขันกันด้วยราคา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ช่วงการเกดิการระบาดของไวรสัโควดิ-19 โรงพยาบาล
มีเป้าหมายในการบรรลุรายได้ด้วยการแบ่งคนไข้ออกเป็นกลุ่มและ
ใช้กลยุทธ์เจาะกลุ่มตลอดจนกลยุทธ์การสร้างสัมพันธ์อันดีกับกลุ่ม
ลกูค้าทีใ่ช้ประกนัด้วยการเป็นสมาชกิกบัสมาคม MDRT (Million Dollar 
Round Table (MDRT) The Premier Association of Financial 
Professionals ทั้งนี้ กลยุทธ์หลักในการสร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขันที่ส�าคัญคือ (1) การเน้นบริการการแพทย์ชั้นสูง ด้วยศูนย์การ 
แพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลโดดเด่น ทีมบุคลากรทางการแพทย์
ที่เชี่ยวชาญในการรักษาโรคซับซ้อน (2) โรงพยาบาลได้ลงทุนสร้างอาคาร
ใหม่ (อาคาร B) ที่เน้น Preventive Care คือการบริการทางการแพทย์
เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สุขภาพแข็งแรงขึ้น
อย่างยั่งยืน 

2) การปรับกลยุทธ�เพ�่อการสร้างโอกาสต่อสถานการณ�โรคระบาด
โควิด-19

 ไวรัสโควิด-19 เป็นความเส่ียงระดับโลกที่เข้ามากระทบต่อ
การด�าเนนิธรุกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่อตุสาหกรรมโรงพยาบาล ความเสีย่ง
ที่กระทบในช่วงแรกคือการบริหารจัดการก�าลังคนที่มาให้บริการจัดการ 
Case คนไข้ที่ติดเชื้อ แต่เมื่อไวรัสโควิด-19 ได้ระบาดมาช่วงระยะเวลา
ยาวนานและน่าจะส่งผลต่อในระยะเวลา 1-3 ปี โรงพยาบาลจึงได้ปรับ
กลยุทธ์เพิ่มโอกาสจากความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการเพิ่มบริการวัคซีน
ทางเลือก ให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ ตลอดจนการเสนอบริการ 
Telemed Antibody Cocktail และอื่นๆ

3) การสร้างความต่อเนื่องของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

 อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเป็นที่หมายปองต่อการจารกรรม
ทางสารสนเทศ จากสถานการณ์การถกู Hack ข้อมลูของกลุม่โรงพยาบาล
อื่น ท�าให้โรงพยาบาลมีความกังวลใจว่าระบบสารสนเทศหลักต่างๆ 
จะมีโอกาสหยุดชะงัก ซึ่งผลกระทบด้านการสูญหายของข้อมูลผู้ป่วย
และการสร้างความต่อเนือ่งในการด�าเนนิงาน ด้วยความจ�าเป็นดงักล่าว 
โรงพยาบาลได้ลงทนุในระบบ Cloud DR Site ตลอดจนมกีารซ้อมแผน
ระบบสารสนเทศและมีแผนบ�ารุงรักษา และตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บ
เป็นประจ�า พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ 
(Cyber Security Policy)  ติดตั้งระบบป้องกัน Firewall, Antivirus, 
Endpoint Control จดัอบรมความรูเ้กีย่วกบัภยัคกุคามจากอนิเทอร์เนต็
แก่แพทย์และพนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
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4) ด้านการปฏิบัติได้ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรง
พยาบาล

 บริการด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ       
โรงพยาบาล อาจพบปจจัยเสี่ยง “ด้านการไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง” ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติตามกฎที่เกี่ยวข้อง
ด�าเนินการได้ครบถ้วน ฝ่ายกฎหมาย ศึกษากฎระเบียบที่ส�าคัญ และ
สื่อสาร รวมถึงจัดอบรมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่าง
เป็นระยะ และเน้นความรวดเร็ว โดยในปีนี้และในอนาคตได้เพิ่มขอบเขต
ของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องลงในระดบัของวชิาชพีทีเ่ก่ียวข้องในโรงพยาบาล
ด้วย ปี 2564-2565 โรงพยาบาลเร่งด�าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA เพื่อคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ป่วย 

2.2.4 ความเสี่ยงเชิงการปฏิบัติการและทางคลินิก

1) ด้านการบริการ

 โรงพยาบาลเน้นนโยบายการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการ
รับบริการทั้งระบบ ให้ความส�าคัญกับประสบการณ์คนไข้ (Patient 
Experience) ด้วยการอ�านวยความสะดวกด้วยการพิจารณาและ
ปรับ Flow การท�างานทั้งระบบ ลดระยะเวลารอคอย ออกแบบระบบ
ให้ Lean และสะดวกต่อผู้ใช้บริการ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้าน
พฤตกิรรมบรกิารให้เกิดเป็นวฒันธรรม (service the trainer culture) 
ตลอดจนพจิารณาทบทวนและพฒันาแผนให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของผู้รับบริการ

2) ด้านการปฏิบัติการเชิงคลินิก 

 ปี 2564 โรงพยาบาลเน้นการสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกต่อการ
บริหารความเสี่ยง โดยเริ่มให้บุคลากรทางการแพทย์มีทัศนคติเชิงบวก
ต่อการระบุข้อมูลความเสี่ยงเชิงคลินิก ไม่มองการระบุความเสี่ยงว่าเป็น
ความผิดแต่พิจารณาไปถึงโอกาสในการพัฒนา ในด้านการด�าเนินงานที่
ผ่านมา โรงพยาบาลไม่พบ Case การฟ้องร้องจากการให้บรกิาร อาจพบกรณี
ข้อร้องเรียนเล็กน้อย แต่ผู ้จัดการด้านความเสี่ยงจะด�าเนินการตาม
Flow และบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและทันท่วงที
ในส่วนนโยบายการป้องกัน (Preventive Policy) ได้พัฒนากลไกการ
รายงาน Case การไกล่เกลี่ย เยียวยา เมื่อมีค�าร้องเรียนจากผู้รับบริการ
จะตอบสนองผ่าน flow การท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามจ�านวน
และท�ารายงานอุบัติการณ์ (Incident Report) การเกิดข้อผิดพลาดใน
การบริการและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด 
ตลอดจนด�าเนินการท�า Social Risk Round 6 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อค้นหา
และป้องกันความเสี่ยงเชิงรุก

2.2.5 ความเสี่ยงด้านการเงิน 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองทางการเงิน

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้
รายได้ของบริษัท ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ รวมถึง FIXED (SEMI) Cost 
ไม่ลดตาม EBITDA ส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มที่อาจจะขาดสภาพคล่อง
ทางการเงนิ ซึง่เป็นความเสีย่งส�าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อกิจการได้หากประสบ 
ปญหาในการจัดหาเงินทุนได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ หรือต้นทุน
ในการจัดหาเงินทุนสูงกว่าในสถานการณ์ปกติ ดังนั้นบริษัทจึงด�าเนินการ
ใน 3 แนวทาง เพ่ือควบคุมความเสี่ยงเป็นงานประจ�าต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปี 2563 ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยสามารถควบคุมให้
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ดังนี้

(1) แผนรองรบัจากการจดัการทางยทุธศาสตร์ 4 ด้าน (จาก Operation)

 (1.1) Revenue Drop 

  (Cash Flow Operation (OPEX) Saving Cost) 

 (1.2)  Semi Cost DF Guarantee (Variable Cost) 

 (1.3)  Staff Cost

 (1.4)  Maintenances/Overhead 

(2) ลดการลงทุน (Cash Flow Invest) โดยการ Revise Budget 
    (ลดลงร้อยละ 60  (CAPEX))

(3) เตรียมหาแหล่งเงิน OD เพิ่มจากที่มีอยู่แล้ว บางส่วน

2.2.6 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย�  

ความเสีย่งจากความสามารถในการจายปนผล ไมเปนไปตามทีผู่ลงทนุ
คาดหวัง

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปนผลไม่ต�่ากว่า ร้อยละ 40 ของก�าไร
สุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส�ารองต่างๆ ทุกประเภท
ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม
ความสามารถในการจ่ายเงินปนผลของบริษัทขึ้นอยู่กับหลายปจจัย เช่น 
งบลงทุนการส�ารองเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ กระแสเงินสดรับจากการ
ด�าเนินงาน เป็นต้น ซึ่งหากปจจัยต่าง ๆ  ส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การจ่ายเงนิปนผลประจ�าปี และ/หรอืเงนิปนผลระหว่างกาล บรษัิทอาจมี
ความเสี่ยงที่จะจ่ายเงินปนผลได้ในอัตราที่ต�่ากว่าที่นักลงทุนคาดหวังได้ 
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3   การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน

 ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู ่ดิจิทัลเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมการแพทย์ (Healthcare) หลังจากเกิดสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญในการผลักดันให้
ผู้บริโภคและอุตสาหกรรมทางการแพทย์ต้องปรับตัวเองเข้าสู่โลกดิจิทัล 
อาทิ เช่น การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics & Automation) 
การปฏบิตังิานทางไกล (Telemedicine) รวมถึงการให้ค�าปรกึษาออนไลน์ 
(Video Conferencing) เป็นต้น หลายประเทศน�าเทคโนโลยต่ีางๆ ทีมี่อยู่
มาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็น Cloud, Blockchain, AI, Big data, 5G และ 
Robot มาสนับสนุนทางการแพทย์ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยใีนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน นวตักรรมสขุภาพ
และสาธารณสุข และทรัพยากรอื่นๆในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืน 

 บริษัทในฐานะเป็นสถานประกอบการด้านสุขภาพและ
สาธารณสุขได้น�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับระบบ
ตรวจสุขภาพและรักษาแบบ “โรงพยาบาลบนโลกออนไลน์ (Virtual 
hospital)”  และการรักษาการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) รวมถึง
การรักษาโรคซับซ้อนและเปิดศูนย์เฉพาะทางใหม่ อาทิ เช่น ศูนย์เลสิค 
ศูนย์กระดูกสันหลัง ศูนย์นิทรารมย์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการยกระดับ
การเติบโตสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจในการช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีและขยายช่องทาง
ในการรกัษา น�าไปสูก่ารสร้างกลไกขับเคลือ่นการเตบิโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาว และสอดคล้องตามนโยบายการจดัการด้านความยัง่ยืน
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“โรงพยาบาลส่งมอบคุณภาพการรักษาแบบองค�รวมที่มีความปลอดภัย ทันสมัย เข้าถึงง่าย และตอบสนองความต้องการ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มบนพ�้นฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและรักษ�สิ�งแวดล้อม น�าไปสู่การยกระดับการพัฒนาที่ยั�งยืน”

• การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

• นวัตกรรม และความร่วมมือ

• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

• การก�ากับดูแลกิจการ 
   และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

• ความเป�นส่วนตัว ความมั�นคง
   และความปลอดภัยของข้อมูล

• การเข้าถึงบริการ

• การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

• การเคารพสิทธิมนุษยชน 
และการปฏิบัติด้านแรงงาน

• การมีส่วนร่วมกับชุมชน

• การสร้างความผูกพันของพนักงาน

• การสร้างแรงจูงใจและการรักษา
พนักงานที่มีความสามารถ

• การจัดการของเสีย 
(ขยะ และขยะอันตราย)

• การจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

• การประหยัดพลังงาน

• การบริหารจัดการ และการประหยัดน�้า

• ความปลอดภัย อาช�วอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

มิติเศรษฐกิจ

นวัตกรรมสุขภาพ  สุขภาวะที่ยั�งยืน สิ�งแวดล้อมสมดุล

มิติสังคม มิติสิ�งแวดล้อม

3.1 นโยบายและเป�าหมายการจัดการด้านความยั�งยืน

นโยบายการจัดการด้านความยั�งยืน

 คณะกรรมการบริษัท ได้ด�าเนินการทบทวนนโยบายและแนวทางบริหารจัดการด้านความยั่งยืนครอบคลุมการสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนในการสร้างความผูกพันและส่งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ท้ังภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามแนวปฏิบัติ
จรรยาบรรณธรุกจิ และการต่อต้านการทจุรติในการเสรมิสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิและคณุค่าทางสงัคม ควบคู่ไปกับการใช้ทรพัยากรทางธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่าตามกรอบและนโยบายการพัฒนาด้านความยั่งยืน ประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
ด�าเนินธุรกิจด่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วยสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน สร้างสุขอนามัยที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมในการปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้นโยบายผ่านการด�าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหาร และคณะท�างานพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในการขับเคลื่อนการท�างานตามกลยุทธ์และ
แผนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 
ในการยกระดับการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
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เป�าหมายการจัดการด้านความยั�งยืน 

 บริษัทได้บูรณาการงานด้านความย่ังยืนเข้าเป็นส่วนหน่ึงในกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ ในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริม
ความเป็นอยูท่ีด่ขีองคนในสังคมด้วยการปรบัเปลีย่นเข้าสูเ่ศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลัผ่านกระบวนการด�าเนนิธุรกจิท่ีเอือ้ให้บคุลากรสร้างสรรค์งานท่ีมคีณุภาพ 
ส่งมอบคณุค่าผ่านผลติภณัฑ์ บรกิาร เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันต่อความท้าทายทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต เพือ่รองรบัปจจัยเสีย่งในระยะยาวในห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจเป็นการยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง และทันเหตุการณ์ น�าไปสู่
การเพ่ิมมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้รับบริการ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างยั่งยืน โดยได้ก�าหนดเป้าหมาย
การจัดการด้านความยั่งยืน ดังนี้

นวัตกรรมสุขภาพ 

การก�ากับดูแลกิจการ

นวัตกรรมการดูแลรักษา

การต่อต้านคอร�รัปชัน

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั�งยืน

การเคารพสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติด้านแรงงาน

ความรับผิดชอบต่อบุคลากร

ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

สุขภาวะที่ยั�งยืน สิ�งแวดล้อมสมดุล

การจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การประหยัดพลังงาน

การบริหารจัดการและการประหยัดน�้า

การจัดการของเสีย

รักษาผลการประเมินการก�ากับ
ดแูลกิจการ CGR ในระดบัดเีลิศ 
และการประเมนิรายชือ่หุนยัง่ยนื 
(THSI) อยางตอเน่ือง และ
ก้าวสูร่างวัล SET Awards
Sustainability Excellence
ภายในป 2567

ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของ
ภาคเอกชนไทย (CAC) แล้ว
ในไตรมาส 3/2564 และพร้อม
สนับสนุน ใหคําแนะนําคูคาในการ
ประกาศเจตนารมณ และ/หรือ
เขารวมประเมินตนเองอยางนอย 
2 ราย ภายในป 2568

คู่ค้าหลักรับทราบและลงนาม
ตอบรับจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
โดยเฉพาะเรื่องการต่อต้าน
คอร์รัปชันรอยละ 100 
ภายในป 2568

กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
เพิ่มขึ้นรอยละ 20 ภายในป 2568
เทียบกับปฐาน 2563

ลดปริมาณขยะ
ต่อจ�านวนผู้ใช้บริการ 
รอยละ 5 ภายในป 2568
เทียบกับปฐาน 2563

จ�านวนผู้ใช้บริการ
Virtual hospital 
เติบโต 10 เทา ภายในป 2568 
เทียบกับปฐาน 2563

ชั่วโมงการฝกอบรมเฉลี่ย
ไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอคน
อตัราความผกูพนัของพนกังาน
ไมนอยกวารอยละ  75

อัตราการเจ็บป่วย
จากการท�างานเปนศูนย
อัตราการลาออก
นอยกวารอยละ 10

อัตราความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
ไมนอยกวารอยละ 95

ลดปริมาณการใช้พลังงาน
รอยละ 0.5 
ภายในป 2568 
เทียบกับปฐาน 2562

ลดอัตราการใช้น�้า
รอยละ 0.5 ภายในป 2568
เทียบกับปฐาน 2562

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
จากการท�างานเปนศูนย

ลดปริมาณกาซเรือนกระจก
รอยละ 5 ภายในป 2568 
เทียบกับปฐาน 2562

กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เปนศูนย

SDG 16

SDG 8
SDG 5
SDG 8 SDG 13

SDG 9 SDG 7

SDG 3

SDG 4

SDG 8

SDG 9 SDG 6

SDG 17 SDG 3 SDG 12

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (VALUE CHAIN)

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

 โรงพยาบาลส่งมอบคณุค่าต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีตัง้แต่ต้นน�า้จนถงึ
ปลายน�า้ เพือ่สร้างนวตักรรมสขุภาพ สุขภาวะทีย่ัง่ยนื และสิง่แวดลอม 
สมดุล ผ่านการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและ 
สนับสนุนการด�าเนินงานของธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้รับบริการ
ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม รวมถึงรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
น�าไปสู่การเติบโตอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว ควบคู่ไปกับการยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนในสังคมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เหมาะสมกับ
ขนาดธุรกิจ
 โรงพยาบาลบริหารห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจบนพื้นฐานของ
การค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มเป็นส�าคัญ 
โดยสร้างการมส่ีวนร่วมและท�าความเข้าใจถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ภายใน
ห่วงโซ่คุณค่าของธรุกจิทีม่ต่ีอผู้มส่ีวนได้เสยี ควบคูไ่ปกบัการส�ารวจความ
คาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยี และบรูณาการความคาดหวงัในประเด็นด้าน
ความยัง่ยนืทัง้ด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีสงัคมและสิง่แวดล้อมเข้ามา 

บรหิารจดัการผ่านการก�าหนดกลยทุธ์แผนงานและโครงการท่ีเกีย่วข้อง
ในการตอบสนองความคาดหวังของผู้มส่ีวนได้เสีย น�าไปสูค่วามไว้วางใจ 
และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน 

3.2.2 การวิเคราะห�ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

 บริษัทให้ความส�าคัญในการบริหารห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
ซึง่เป็นเครือ่งมอืช่วยพัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขนั ลดความเส่ียง
จากการด�าเนินงานธุรกิจในประเด็นด้านความยั่งยืน ในปีที่ผ่านมา 
โรงพยาบาลได้ทบทวนรปูแบบและช่องทางการสร้างการมส่ีวนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ในการรวบรวมความคาดหวังและด�าเนินการตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้เสยีตลอดห่วงโซ่คณุค่า ผ่านการด�าเนนิ
ธรุกจิของโรงพยาบาลประกอบด้วย 4 กจิกรรมหลกั และโรงพยาบาล
มกีารจัดการความสัมพนัธ์กับผู้มีส่วนได้เสียวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียที่ส�าคัญในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกจิ โดยแย่งกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.ผู้ถอืหุน้และนกัลงทนุ 2.คู่แข่งทางธรุกจิ 
3.คู่ค้า 4.พนักงาน 5.ผู้รับบริการ และ 6.ชมุชนสงัคมและสิง่แวดล้อม 
ในการพฒันาและยกระดบักระบวนการด�าเนินธุรกิจไปสู่ยั่งยืน ดังนี้   

การจัดหา

การคัดกรอง      การเข้ารับบริการ      การดูแลอย่างต่อเนื่อง     การติดตามอาการ     การส่งต่อการรักษา     การเคลื่อนย้าย

Collaboration Holistic Care Innovative Responsibility Customer Responsibility

ฝ�ายจัดซ�้อ

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

พนักงาน

คู่แข่งทางธุรกิจ

ผู้รับบริการ

คู่ค้า

ชุมชนสังคมและสิ�งแวดล้อม

ฝ�ายเภสัชกรรม ฝ�ายทรัพยากรบุคคล ฝ�ายบริการทางการแพทย�

การเตร�ยมบุคลากร การออกแบบบริการ การให้บริการ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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3.2.3  การสร้างส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ รวมถึง
น�าความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียเข้าในแผนงานและ
ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน โดยก�าหนดช่องทางการรับฟงข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยมีช่องทางการสร้างการมีส่วนร่วม
และแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ 
ดังนี้

การสร้างการมีส่วนร่วม ความคาดหวัง การตอบสนอง ผลลัพธ�

ผูถือหุนและนักลงทุน

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี

• กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

• การติดต่อสื่อสารผ่าน
สื่อออนไลน์และ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ 
www.praram9.com  
จดหมายข่าว และ 
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

• การร่วมกิจกรรม Roadshow 
และอื่นๆ

• ผลการด�าเนินงาน การเติบโต 
ความมั่นคง และผลก�าไร
ทางธุรกิจ

• ผลตอบแทนจากการลงทุนสูง
ภายใต้สถานการณ์ระบาด
โควิด-19 

• การบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
และขับเคลื่อนการเติบโต
อย่างยั่งยืนในอนาคต

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

• การเปิดเผยข้อมูลส�าคัญของ
บริษัทอย่างสม�่าเสมอ

• พัฒนาศักยภาพ และขยาย
สายธรุกจิให้เตบิโตอย่างต่อเนือ่ง
เพื่อสร้างผลตอบแทนจาก
การลงทุนสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น 
และผลตอบแทนจากการลงทุน
ในระยะยาว

• ด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส 
เป็นธรรม และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจ

• การบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ รัดกุม 
รอบคอบ เพื่อให้บริษัท 
มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

• เปิดเผยและน�าเสนอข้อมูล
ผลการด�าเนนิงาน พร้อมทิศทาง
และแผนที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ด้วยความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้

• ผลประกอบการของบริษัทฯ 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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คูแขงทางการธุรกิจ

• ประชุมสมาคมโรงพยาบาล
เอกชน

• การประพฤติปฏิบัติภายใต้
กรอบกติกาของการแข่งขัน
ที่ดีและเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป

• ไม่ซื้อตัวบุคลากรของคู่แข่ง

• ปฏิบัติตามนโยบายจริยธรรม
ขององค์กร และข้อตกลง
ทางการค้า

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจ

• เข้าร่วมการประชุมสมาคม
โรงพยาบาลเอกชน ให้ข้อมูล 
ข้อเสนอแนะ และ
ให้ความร่วมมือปฏบิตัิ
ตามมติทีป่ระชมุ

• ไม่มีประเด็นข้อพิพาท
ทางธุรกิจ

คูคา

• การคัดเลือกและประเมินผล
การปฏิบัติงานของคู่ค้า 
รายไตรมาส

• การจัดประชุม สัมมนา หรือ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กับบริษัทคู่ค้า

• การรับฟงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และการรับ
ข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง
การร้องเรียนทางไปรษณีย์ถึง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทางเว็บไซต์ของบริษัท

• การติดต่อสื่อสาร
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และโทรศัพท์ 

• ความเสมอภาคในการท�าธุรกจิ
มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
สัญญา บันทึกข้อตกลง
ในรูปแบบที่เหมาะสม 
โปร่งใส และเป็นธรรม

• การเติบโตทางธุรกิจ 
และรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น

• การจ่ายค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรมและตรงเวลา

• การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ
ในการพัฒนาธุรกิจและเติบโต
ร่วมกัน ตามสัญญาข้อตกลง

• เคารพสิทธิมนุษยชนและ
ปฏิบัติต่อแรงงานตนเอง
อย่างเป็นธรรม
รับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม

• สัญญาซื้อขาย และการจัดซื้อ
จัดจ้าง และปฏิบัติต่อคู่ค้า
ทุกรายตามนโยบายจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยความเสมอภาค
และเป็นธรรม

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า 
และปฏิบัติตามสัญญา

• ช�าระเงินตามเงื่อนไข

• ประเมินคู่ค้าเพื่อพัฒนา
การประกอบธุรกิจร่วมกัน
อย่างยั่งยืน

• เก็บรักษาความลับของคู่ค้า

• ให้ข้อมูล ข่าวสาร สวัสดิการ
ต่างๆ รวมถึงการฝกอบรม
ให้กับพนักงาน คู่ค้า 
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
เช่นเดียวกับพนักงานประจ�า
ของโรงพยาบาล

• คู่ค้าเชื่อมั่นในการด�าเนินงาน
ของโรงพยาบาล

• ไม่พบประเด็นข้อร้องเรียน

• ไม่มีประเด็นการทุจริต 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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พนักงาน

• การส�ารวจความผูกพัน          
ของพนักงาน  (Employee 
engagement survey)  และ
วัฒนธรรมความปลอดภัย 
(Patient safety culture ) 
รายปี

• การรับฟงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะและปญหาของ
พนักงานผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น  Group line PR9 
connect ที่มีผู้บริหารและ
พนักงานเข้าร่วมร้อยละ 99

• การรับข้อร้องเรียนของ
พนักงาน ผ่านช่องทาง
การรับข้อร้องเรยีน หรือเบาะแส 
ผ่านกล่องแดง หรือแจ้งไปที่
ส่วนกลางโดยตรง

• สื่อสังคมออนไลน์ / อีเมล์ / 
เว็บไซต์ : ต่อเนื่อง

• การฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากร  : ต่อเนื่อง

• การประชุม หรือการจัด
สัมมนาภายในองค์กร  เช่น
การประชุมคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน และการประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการ
ที่เป็นตัวแทนพนักงาน

• การจ่ายค่าตอบแทน 
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ 
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม

• ระบบประเมินผลการปฏิบัติ
งานที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม

• ความมั่นคง 
และความก้าวหน้าในอาชีพ

• การปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม 
เคารพต่อความเป็นปจเจกชน 
และเคารพในหลัก
สิทธิมนุษยชน

• ส่งเสริมการสร้างการเรียนรู้ 
พัฒนาความสามารถ 
และศักยภาพที่จ�าเป็น
ในการท�างานครอบคลุม 
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยู่ดีมีสุข 

• การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น

• สภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในการท�างาน และ
ได้รับความปลอดภัย 
การดูแลรักษาอย่างเหมาะสม
ในช่วงสถานการณ์ที่มีการ
แพร่ระบาดของโควิด-19

• จ่ายค่าตอบแทน 
และสวัสดิการอย่างเป็นธรรม 
เหมาะสม เป็นที่พอใจ
ของพนักงาน สามารถแข่งขัน
ได้กับโรงพยาบาล
ในระดับเดียวกัน

• ประเมินผลเพื่อปรับขึ้น
เงินเดือน / เลื่อนต�าแหน่ง / 
โบนัส ผ่านระบบคุณธรรม 
(Merit system) ในการขึ้น
เงินเดือน / เลื่อนต�าแหน่ง /
โบนัส โดยพิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถ 
ความรับผิดชอบ และ 
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

• ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน
อย่างเป็นธรรม โดยยึดหลัก
สิทธิมนุษยชน

• ฝกอบรมในหลักสูตรที่ตรงตาม
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับ
ผิดชอบ และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อพัฒนาโอกาส
ในการก้าวหน้าในสายอาชีพ

• ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการแจ้งข้อร้องเรียน ปญหา 
ถงึตวัแทนผู้บรหิารฝ่ายคุณภาพ 
(QMR) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง 
ในการช่วยเหลือดูแล และ
คุ้มครอง (No blame 
No  shame)

• สร้างสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานที่ดี มีความปลอดภัย 
และเอื้อต่อการท�างาน

• ส่งเสริมสุขภาพให้วัคซีน
ในกลุม่เสีย่งโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย 
เช่น ตับอักเสบบี ไข้หวัดใหญ่ 
และ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อ 
โควิด-19

• ผลส�ารวจอัตราความผูกพัน
ของพนักงาน ร้อยละ 77.2

• อัตราการเจ็บป่วย
จากการท�างานเป็นศูนย์

• ชั่วโมงการฝกอบรม
โดยเฉลี่ยของพนกังาน 
10.37 ชัว่โมง/คน
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ผูรับบริการ

• ส�ารวจความพึงพอใจ 
ความคิดเห็น ประสบการณ์
ผู้ป่วย (Patient experience) 
ในการเข้ารับการบริการ
ในโรงพยาบาลรายปี

• ส�ารวจความต้องการ 
ความพึงพอใจ 
และข้อแนะน�า
ในการรับบริการ 
โดยศูนย์ Contact Center 
รายเดือน

• จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ / 
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
พบปะลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

• สร้างช่องทางการติดต่อ
ทางโทรศัพท์เบอร์ 1270 
ตลอด 24 ชั่วโมง 
หรือเว็บไซต์ 
www.praram9.com  

• บริการที่มีคุณภาพสูง สะดวก
สบาย มีช่องทางการสื่อสาร
บริการการตรวจรักษา
ที่ชัดเจน เข้าถึงง่าย ราคา
ที่เป็นธรรม และเหมาะสม

• บริการด้วยความสุภาพ จริงใจ 
ใส่ใจ กระตือรือร้น และ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว

• การรักษาและให้บริการ
ทางการแพทย์จากบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญช�านาญในด้านต่างๆ 
และมีความรับผิดชอบ 
ตลอดจนอปุกรณ์และเครือ่งมอื
ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ 
มีความปลอดภัยและทันสมัย 

• ปกป้อง รักษาข้อมูลความลับ 
และความเป็นส่วนตัวของ
ผู้รับบริการ

• ให้บริการทางการแพทย์
อย่างมคีณุภาพ มกีระบวนการ
ตรวจวินิจฉัย และให้การ
รักษาที่สอดคล้องกับระเบียบ 
กฎหมาย และปฏิบัติต่อผู้รับ
บริการทุกรายอย่างเท่าเทียม 
ไม่เลือกปฏิบัติ

• พัฒนาการบริการที่มีคุณภาพ 
และสร้างวัฒนธรรมการ
บริการ (Service culture) 
ที่ดีเลิศ และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

• ปรับเพิ่มโครงสร้างการ
ให้บริการ Virtual hospital  
เพื่อประสานการตรวจรักษา 
และการให้ค�าปรึกษาด้าน
สุขภาพ หรือการติดต่อบริการ
ด้านสุขภาพ โดยไม่ต้อง
เดินทาง ค�านึงถึงการรักษา
ความลับและความเป็นส่วนตัว

• ให้บริการลูกค้าตามมาตรฐาน 
โดยโรงพยาบาลได้รับการ
รับรองคุณภาพการให้บริการ
มาตรฐาน JCI ซึ่งเป็นที่
ยอมรับสากลอย่างต่อเนื่อง

• ผลส�ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก ร้อยละ 98.57

• ผู้รับบริการ Virtual Hospital
เติบโตขึ้น 1.64 เท่า
จากปี 2563

ชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอม

• การเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
และสร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชน
และสังคม

• สนับสนุนความเป็นอยู่ 
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่คนในชุมชน 
เสริมสร้างประโยชน์สุข
และให้ความช่วยเหลอื
อย่างเตม็ความสามารถ
ในฐานะที่ด�าเนินธุรกิจ 
สถานประกอบการโรงพยาบาล

• ด�าเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ 
สร้างความร่วมมือและ
ตอบสนองความต้องการของ
คนในสังคมอย่างเป็นระบบ 
ผ่านการด�าเนินงานในรูปแบบ
ของ CSR in process และ 
CSR after process

• ชุมชนและสังคม
ให้การยอมรับและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ 
ของโรงพยาบาล
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ชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอม (ตอ)

• การรับฟงความคิดเห็น
และข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง
การสือ่สารต่างๆ เช่น 
สายด่วนโทร. 1270 
ตลอด 24 ชั่วโมง 
หรือเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

ผ่านโครงการ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ด้านการแพทย์  
อย่างมีความรับผิดชอบ 
และไม่มีค่าใช้จ่าย

• จัดบริการทางสุขภาพ
ที่เข้าถึงง่าย และสอดคล้อง
กับความต้องการ
ของคนในสังคม 

• ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
และมีการจัดการของเสีย 
น�้าทิ้ง ทีไ่ด้มาตรฐาน
ไม่ส่งผลกระทบทางลบ
ต่อชุมชนสังคม และ
สิ่งแวดล้อม

• จัดท�าสื่อให้ความรู้ ข่าวสาร
ทางด้านสุขภาพ
ทาง Social media

• พัฒนาระบบการให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการ
ของคนในสังคมทุกช่วงอายุ 
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนในสังคม 

• จัดการระบบการก�าจัด
ของเสีย ตามแนวทาง
ที่กฏหมายก�าหนด 

• ส่งเสริม รณรงค์การใช้
ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามหลัก 3Rs

 

3.2.4  การระบุและประเมินประเด็นสาระส�าคัญ

 บริษัทก�าหนดกลยุทธ์และแผนการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ 
มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
แห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) จากการวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ โรงพยาบาลได้พิจารณา
ประเด็นที่สอดคล้องกับความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อใช้ในการประเมินประเด็นที่ส�าคัญ ผ่านกระบวนการก�าหนด 
Materiality หรือประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน ดังนี้

การพัฒนาแนวทางการจัดการความยั�งยืน

การระบุประเด็นและ
ขอบเขตผลกระทบ

การสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ

การประเมินและจัดล�าดับ
ความส�าคัญของประเด็น

การทวนสอบประเด็น
สาระส�าคัญ

การสื่อสารและ
การรายงาน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
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การระบุประเด็นและขอบเขตผลกระทบ

 บริษัทระบุประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์บริบทความยั่งยืน (Sustainability context) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
การให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขครอบคลุมปจจัยภายในและภายนอก เช่น ทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในระดับสากล แนวโน้มธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้รับบริการ ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้ ประเด็นความ
คาดหวังและข้อกังวลที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความส�าคัญ รวมถึงพิจารณาความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ
ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดในห่วงโซ่คุณค่า ควบคู่ไปกับการพิจารณาขอบเขตผลกระทบของประเด็นความส�าคัญต่อ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

มิติ ประเด็นสาระส�าคัญ

ขอบเขตผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใน ภายนอก
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1. การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2. นวัตกรรม และความร่วมมือ (Innovation & Collaboration) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ✓ ✓

4. การก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
   (Business Ethics, Integrity and Transparency)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5. ความเป็นส่วนตัว ความมั่นคง และความปลอดภัยของข้อมูล 
   (Data Privacy & Cyber Security)

✓ ✓ ✓ ✓

สัง
คม

6. การเข้าถึงบริการ (Accessibility) ✓ ✓ ✓ ✓

7. การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
   (Compliance : Regulatory and Environment)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติด้านแรงงาน (Human Right) ✓ ✓

9. การมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community Involvement) ✓ ✓ ✓ ✓

10. การสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ✓ ✓ ✓ ✓

11. การสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ 
     (Talent Attraction and Retention)

✓

12. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Capital Management) ✓ ✓ ✓ ✓

สิ�ง
แว

ดล
้อม

13. การจัดการของเสีย (ขยะ และขยะอันตราย) (Waste Management) ✓ ✓ ✓ ✓

14. การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ✓ ✓ ✓ ✓

15. การประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

16. การบริหารจัดการ และการประหยัดน�้า (Water Saving) ✓ ✓ ✓

17. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
     (Safety, Occupational Health & Environment)

✓ ✓ ✓ ✓

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
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การประเมินและจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็น

 บริษัทพิจารณาล�าดับความส�าคัญของประเด็นจากความคาด
หวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียในส่วนของผลกระทบและโอกาสทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มาจากการสร้างการมีส่วนร่วม
กบัผูม้ส่ีวนได้เสยี และพจิารณาจากผลกระทบของปญหาด้านความยัง่ยนื
ทีม่ต่ีอบรบิทขององค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยี ครอบคลมุขอบเขตความท้าทาย
ของผลกระทบ โอกาส กลยทุธ์ และเป้าหมายการด�าเนนิการด้านความย่ังยนื 
และน�าประเด็นทั้งหมดมาจัดล�าดับความส�าคัญตามเกณฑ์โอกาสและ

Energy Saving

Employee Engagement

Digital Transformation

Accessibility

Innovation and Collaboration

Climate Change
Water Saving
Waste Management

Data Privacy and Cyber Security
Business Ethics, Integrity and 
Transparency

Human Capital Management

Talent Attraction and 
Retention

Compliance

Community Involvement

Supply Chain Management

Human Right Safety, Occupational Health & 
Environment

*ECONOMIC *ENVIRONMENT*SOCIAL

Significance of the Organization’s Economic, Social and Environmental Impacts
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ความเสี่ยงโดยประเมินจากผลกระทบและความเป็นไปได้ที่มีนัยส�าคัญ
ต่อธุรกิจของบริษัท และปญหาซึ่งผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความส�าคัญ 
บริษัทได้จัดกลุ่มระดับความส�าคัญของปญหาแต่ละประเด็นในระดับต�่า 
ปานกลาง และ สูง ในรูปแบบ Materiality Matrix โดยผลลัพธ์ที่ได้จาก
การประเมินจะเป็นข้อมูลส�าคัญส�าหรับประกอบการตัดสินใจในการ
ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานด้านความยั่งยืนอย่างเหมาะสม 
โดยในปี 2564 ประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความส�าคัญของบริษัท มีดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน
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การทวนสอบประเด็นสาระส�าคัญ

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่าง
ยัง่ยนื น�าเสนอประเดน็ด้านความยัง่ยนืทีมี่นยัส�าคญัต่อกลยทุธ์การด�าเนนิ
ธรุกจิตามกรอบการพฒันาทีย่ัง่ยนืต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ทวนสอบ 
(Validation) ประเด็นสาระส�าคัญ โดยพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม
และให้ความเห็นชอบ สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
บริบททางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

การสื่อสารและการรายงาน

 บริษทัน�าประเดน็สาระส�าคญัด้านความยัง่ยนืท่ีได้รบัการอนมุตัิ 
มาก�าหนดเนื้อหาของการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายละเอียดการจัดการ
ประเด็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืนจะครอบคลุมแนวทางการบริหาร
จัดการและผลการบริหารจัดการตามตัวชี้วัดที่ก�าหนด และน�ามาจัดท�า
รายงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลแก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
ซ่ึงจากผลการประเมินและจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นในปี 2564  
บริษัทน�าประเด็นสาระส�าคัญมาจัดกลุ่มเพ่ือด�าเนินการตามแผนและ
สื่อสารผลการด�าเนินงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนในแต่ละประเด็น
ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 

• การบริหารจัดการความเสี่ยง ครอบคลุมในประเด็น

- การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- ความเป็นส่วนตัว ความมั่นคง และความปลอดภัยของข้อมูล

• การกํากับดูแลกิจการ ครอบคลุมในประเด็น

- การก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
- การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

• การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ครอบคลุมในประเด็น

- การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การประหยัดพลังงาน
- การบริหารจัดการและการประหยัดน�้า
- การจัดการของเสีย

• การบริหารจัดการดานสังคม ครอบคลุมในประเด็น

- การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

- ความรับผิดชอบต่อบุคลากร : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
การสร้างความผูกพันของพนักงาน และการสร้างแรงจูงใจและ
รักษาพนักงานที่มีความสามารถ

- ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ : การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
นวัตกรรมและความร่วมมือ และการเข้าถึงบริการ

- การมีส่วนร่วมกับชุมชน

การพัฒนาแนวทางการจัดการความยั�งยืน

 บรษิทัทบทวนข้อมลูจากทีไ่ด้รบัจากกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีเก่ียวกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจทั้งบริบทภายใน

และบริบทภายนอกในประเด็นความเสี่ยงและโอกาสท่ีอาจส่งผลต่อ

การด�าเนินธุรกิจ รวมถึงผู ้อ ่านที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อรายงาน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หรอื เว็บไซต์

ของโรงพยาบาลพระรามเก้าในส่วนของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อน�ามา

พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาประเด็นสาระส�าคัญด้านความย่ังยืน

อย่างต่อเนื่อง โดยน�าประเด็นความคาดหวัง ข้อกังวล รวมถึงข้อคิดเห็น

ของผูม้ส่ีวนได้เสยีมาปรบัปรงุแนวทางการสร้างการมส่ีวนร่วมกับผูมี้ส่วน

ได้เสีย เพื่อก�าหนดประเด็นสาระส�าคัญ และด�าเนินการตอบสนองต่อ

ความคาดหวังของผู ้มีส ่วนได้เสียในแต่ละประเด็นอย่างเหมาะสม 

เพือ่พฒันาและขบัเคลือ่นธุรกจิการให้บรกิารด้านสขุภาพของโรงพยาบาล

ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

49



3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ�งแวดล้อม

 การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมไทย อาทิ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเพิ่มขึ้นของชนชั้น
กลาง รวมถึงกระแสการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก น�าไปสู่การเติบโต
ทางเศรษฐกิจของธุรกิจโรงพยาบาล อาจมีโอกาสสร้างผลกระทบต่อ
สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมในประเด็นสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น มลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางน�้า การจัดการขยะและขยะอันตราย การใช้
พลังงาน และการใช้น�้า การบริหารจัดการประเด็นปญหาส่ิงแวดล้อม
จงึเป็นทัง้ความเสีย่งและโอกาสในการสร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนั 
บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการท�างานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ โดยมีเป้าหมายตามมิติสิ่งแวดล้อม สร้าง
สิ่งแวดล้อมสมดุล ถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรในการแสดงความรับ
ผิดชอบต่อสังคมผ่านกระบวนการด�าเนินธุรกิจ (CSR in Process) 
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 3, 6, 7, 
9, 12  และ 13
 บริษัทได้ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน�้าไปจนถึงปลายน�้า ผ่านกิจกรรมในการ
ด�าเนินธุรกิจ โดยการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจควบคู ่ไปกับการเป็นมิตรต่อ

3.3 การจัดการด้านความยั�งยืนในมิติสิ�งแวดล้อม

สิง่แวดล้อม การลงทนุศนูย์รกัษาโรคเฉพาะทางและโรคซบัซ้อนเพือ่รกัษา
การเติบโตของรายได้ในระยะยาวส�าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม น�าไปสู ่
การสร้างสมดุลการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.3.2 การบริหารจัดการด้านสิ�งแวดล้อม

 บริษัทบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นส�าคัญที่
ผู้มีส่วนได้เสียและธุรกิจให้ความส�าคัญ ประกอบด้วย การตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจดัการพลังงาน การบรหิาร
จัดการน�้า การบริหารจัดการของเสีย โดยน�าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และการส่งเสริมการท�างานภายใต้กลยุทธ์ 3Rs มาเป็นแนวทางบริหาร
จัดการประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมในการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า 
รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม อาทิ 
การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Virtual Hospital) การรักษาการแพทย์
ทางไกล (Telemedicine) เพ่ิมช่องทางให้บริการออนไลน์ และส่งยา
ให้ผู้รับบริการถึงบ้าน เป็นต้น ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการด�าเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐาน 
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ในการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ตามประเด็นส�าคัญ
ความยั่งยืนในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 4 ประเด็น ดังนี้

การจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการ
และการประหยัดน�้า

การประหยัดพลังงาน

การจัดการของเสีย

การบริหารจัดการ
ด้านสิ�งแวดล้อม

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
คนในสังคมทั้งทางตรงจากสภาพอากาศที่รุนแรง ประกอบด้วย ภัยแล้ง 
น�้าท่วม และเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้ว (Extreme Weather 
Events) ซึ่งอาจท�าให้การด�าเนินธุรกิจหยุดชะงัก และทางอ้อม อาทิ เช่น 
ผลจากการความไม่มัน่คงทางอาหารและน�า้ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ และประเมิน
ความเสี่ยงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อธุรกิจ 
น�าไปสู่การก�าหนดเป้าหมายลดปริมาณกาซเรือนกระจกรอยละ 5 
ภายในป 2568 เทียบกับปฐาน 2562 โดยไดแตงตั้งคณะทํางาน
ท�าหน้าที่ในการด�าเนินงานตามนโยบาย ก�าหนดแนวทางควบคุมและลด
ปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ ผ่านการบริหารจัดการพลังงาน การบริหารจัดการน�้า 
และการบริหารจัดการของเสีย การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และการสร้าง
การมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจนโยบายการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท

เป�าหมาย : ลดปริมาณการปล่อยก�าซเร�อนกระจก 
    ร้อยละ 5 ภายในป� 2568 
    เทียบกับป�ฐาน 2562 

Scope I ลดลง               %

Scope II ลดลง              %

Scope III ลดลง             %

รวมลดลง 15.25%

ปริมาณการปล่อยก�าซเร�อนกระจก

ก�าหนดนโยบาย และประเมินความเสี่ยงผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อธุรกิจ

ผลการด�าเนินงานด้านการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

25.06
14.54
14.95

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทีม่แีมลงและน�า้เป็นพาหะ รวมถงึมผีลกระทบต่อการพฒันาระบบบรกิาร
สุขภาพ การจัดหาน�้าสะอาดและการสุขาภิบาล ความไม่เท่าเทียมกัน
ทางสขุภาพ การย้ายถิน่ของชมุชน เป็นต้น โดยการปล่อยกาซเรอืนกระจก
ด้านสาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ 4.4  ของทั่วโลก  โรงพยาบาลมุ่งมั่นที่จะ
ร่วมมือรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส และพยายาม
รกัษาไม่ให้เกนิ 1.5 องศาเซลเซยีส เมือ่เทยีบกบัระดบัก่อนยคุอุตสาหกรรม
ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 13

327

579

4,301

293

527

4,047

Scope I

Scope II

Scope III

2563 2564

245

2562

3,675

493

หมายเหตุ: ข�อมูลป� 2564 เทียบกับป�ฐาน 2562
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 บริษัทส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจแนวคิด หลักการ และ
สนับสนุนการจัดท�าระบบการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
โดยยังไม่มีการทวนสอบจากบุคคลภายนอก โดยปริมาณการปล่อย
กาซเรือนกระจกในปี 2564 มีปริมาณเท่ากับ 4,413 tonCO

2
e 

แบ่งเป็น Scope 1 เท่ากับ 245 tonCO
2
e, Scope 2 เท่ากับ 3,675 

tonCO
2
e และ Scope 3 เท่ากับ 493 tonCO

2
e  PR9 ได้จัดท�า

แผนการด�าเนินงานและมาตรการทีเ่กีย่วกบัการลดปรมิาณการปล่อย
กาซเรือนกระจก อาทิ เช ่น โครงการลดมลพิษจากรถยนต์ 
เป็นโครงการที่เปลี่ยนรถกอล์ฟที่เป็นพลังงานไฟฟ้าวิ่งรับ-ส่ง
ผู้มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลแทนรถตู้ที่ใช้น�้ามันดีเซล จ�านวน 
3 คัน  โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยควบคุมลดการเดินระบบ
ปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chiller)  โครงการลดปริมาณขยะทั่วไปและ
ขยะติดเช้ือ ตามกลยุทธ์ 3Rs ท�าให้บริษัทสามารถลดปริมาณ
กาซเรือนกระจก จากปีฐาน 2562 ที่มีการปล่อยกาซเรือนกระจก
เท่ากับ 5,207 tonCO

2
e ได้ถึง 794 tonCO

2
e คิดเป็นร้อยละ 15.25 

ของทั้ง 3 Scope

แผนการพัฒนาการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1. สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมิน และการทวนสอบการ
ปล่อยหรือการดูดกลับกาซเรือนกระจกขององค์กร โดยหน่วยรับรอง
การจดัการกาซเรือนกระจก ตามข้อก�าหนดในการค�านวณและรายงาน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยองค์การบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน)

2. ติดตามและควบคุมการลดปริมาณกาซเรือนกระจกตามขนาด หรือ
ศักยภาพการลดกาซเรือนกระจก 

3. น�าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินกิจกรรม
ลดการปล่อยกาซเรือนกระจกในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

4. พัฒนาผลิตภณัฑ์และกระบวนการให้บรกิารท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง

5. พัฒนาและด�าเนินโครงการเก่ียวกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกลไกส�าคัญในการลดการปล่อยกาซ
เรือนกระจก

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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การประหยัดพลังงาน

การบริหารจัดการพลังงาน

 พลังงานเป็นปจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของโรงพยาบาล เพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมการให้บริการ
ทางการแพทย์ อีกทั้งยังมีแนวโน้มการเพ่ิมของอัตราความต้องการใช้
พลังงานตามการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการบริการด้าน

ด�าเนินธุรกิจผ่านการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วม
ของพนักงานทุกระดับตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
น�าไปสู ่การกําหนดเปาหมายการจัดการพลังงาน 
ลดปริมาณการใชพลังงาน 154,854 MJ คิดเปน
รอยละ 0.5 ภายในป 2568 เทียบกับปฐาน 2562 
และบริษัทบริหารจัดการพลังงานโดยการประเมิน
สัดส่วนการใช้พลังงาน วิเคราะห์ศักยภาพ การอนุรักษ์
พลังงาน ก�าหนดมาตรการ ติดตามและประเมินผล
การอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงน�าเสนอต่อคณะผู้บริหาร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงและลดผลกระทบ
เชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการพลังงาน โดยก�าหนดนโยบายการจัดการพลังงาน เป็นกรอบในการด�าเนินงาน 
รวมทัง้จดัท�าฐานข้อมลูด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงานอย่างเป็นระบบ เพือ่ควบคมุ ลดผลกระทบ และรกัษาไว้ ซ่ึงสิง่แวดล้อม
ที่ดีควบคู ่กับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงก�าหนดให้การบริหารจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการ

ก�าหนดนโยบาย เป�าหมาย ประเมนิสถานภาพ วิเคราะห�ศกัยภาพ อนุรกัษ�พลงังาน และ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง

สาธารณสุขของประเทศ ปจจัยดังกล่าว อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการใช้พลงังานเพิม่ขึน้ ปญหาการขาดแคลนพลงังานและคุณภาพชวิีต
ของคนในสังคมลดลง น�าไปสู่การบริหารจัดการพลังงานอย่างย่ังยืน
ตลอดห่วงโซ่ของธุรกิจ และลดปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจก
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 7 และ SDGs 13

67%

ระบบแสงสว่าง
15%

ระบบอื่นๆ
18%

นโยบายการจัดการพลังงาน 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท

สัดส่วนการใช้พลังงาน

ระบบปรับอากาศ
แบบรวมศูนย�

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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 บริษัทส่งเสรมิการอนุรักษ์พลงังานอย่างยัง่ยนื ถอืเป็นภารกจิ
ส�าคญัทีท่กุฝ่ายจะต้องถอืปฏิบตัใิห้ชดัเจนเป็นรปูธรรมผ่านกลยทุธ์ 3Rs 
คือ Reduce Reuse และ Recycle โดยก�าหนดแผนการด�าเนินงาน
และมาตรการอนุรักษ์พลังงาน อาทิ โครงการควบคุมการเดินเครื่อง
ปรับอากาศขนาดใหญ่ในการปรับอุณหภูมิจากเดิม 46 องศาเซลเซียส 
เป็น 47 องศาสเซลเซียส ระบบปรับอากาศ โครงการระบบแสงสว่าง 
โครงการลด Peak Load ในการเปิดปมน�้าดี และส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการให้บริการทางแพทย์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและ
ผู้มีส่วนได้เสียในการอนุรักษ์พลังงานตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ น�าไปสู่การใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด ซึ่งผลการดําเนินงาน
ของปริมาณพลังงานที่ใชทั้งหมดภายในองคกรในป 2564 พบวา 
การใชพลังงานลดลง 4,503,600 MJ คิดเปนรอยละ 14.54 เม่ือ
เทียบกับปฐาน 2562

 แผนการพัฒนาดานการบริหารจัดการพลังงาน

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ
 2. เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
 3. สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในการอนุรักษ์พลังงาน   

    ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
 4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
 5. พัฒนาตัวชี้วัด อาทิเช่น เปรียบเทียบการใช้พลังงานต่อวันนอน

  ผู้ป่วยรวม*

ผลการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการพลังงาน

การประหยัดพลังงาน

เป�าหมาย : ลดปริมาณการใช้พลังงาน
    ร้อยละ 0.5 ภายในป� 2568 
    เทียบกับป�ฐาน 2562

ปริมาณการใช้พลังงานลดลง

14.54 %

ปริมาณการใช้พลังงานภายในองค�กร (MJ)

2562

2563

2564

30,970,800

29,145,600

26,467,200

หมายเหตุ: ข�อมูลป� 2564 เทียบกับป�ฐาน 2562

หมายเหตุ:  *จ�านวนวันนอนผู้ป่วย ได้รวมผู้ป่วยนอกซึ่งได้รับการแปลงค่า 
  เพื่อให้ออกมาเป็นฐานเดียวกับผู้ป่วยในแล้ว

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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การบริหารจัดการน�้า

 การบริการด้านสุขภาพถูกขับเคลื่อนโดยเมกะเทรนด์ อาทิ 
สังคมผู้สูงอายุ คนชนชั้นกลางที่เพ่ิมขึ้น จ�านวนผู้ป่วยในโรคที่มีความ
ซบัซ้อนมากขึน้ การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ น�ามาสูก่ารเตบิโตด้านเศรษฐกิจ
ในระยะยาว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน�้าและ
เพิม่ปรมิาณการปล่อยกาซเรอืนกระจก เนือ่งจากทรพัยากรน�า้ถกูน�ามาใช้

การบริหารจัดการและการประหยัดน�้า

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและประเมินความเสี่ยงผลกระทบจากการบริหารจัดการน�้าต่อธุรกิจ น�าไปสู่การสร้าง
ความร่วมมือ ในการใช้ทรัพยากรน�า้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุและก�าหนดแนวทางการบรหิารจดัการน�า้ครอบคลมุทกุกจิกรรม 
การด�าเนนิงานของบริษัทฯ มุง่เน้นการอนรุกัษ์ทรพัยากรน�า้ และป่าซ่ึงเป็นต้นก�าเนดิของแหล่งน�า้ร่วมกับชุมชนและสงัคม 
โดยมีเปาหมายในการลดปริมาณการใชนํ้า 445.4 ลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 0.5 ภายในป 2568 เทียบกับ 
ปฐาน 2562 น�าไปสู่การก�าหนดมาตรการ ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน รวมถึงน�าเสนอต่อคณะผู้บริหาร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน 

โรงพยาบาลตดิตัง้ทีอ่่างล้างมอืโรงพยาบาลจ�านวน 36 จุด จะปล่อยน�า้ 
ทันทีขณะย่ืนมือเข้าไปใกล้ระยะเซ็นเซอร์ และน�้าจะปิดทันทีเม่ือ 
ยื่นมือออก โดยไม่ต้องสัมผัสกับกอกน�้าโดยตรง น�้าจะไหลต่อเน่ือง
ในปริมาณท่ีเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละคร้ัง โดยจะสามารถ
ประหยัดน�้าได้ 810 ลูกบาศก์เมตรต่อปี คิดเป็นร้อยละ 50

โรงพยาบาลน�าน�า้ทีผ่่านกระบวนการบ�าบดักลบัมา
ใช้ใหม่เพือ่รดน�า้ต้นไม้ เช้า-เยน็ ครัง้ละ 20 นาท/ีวนั 
จ�านวน 16 กระถาง  (1 กระถาง ใช้น�้าในการรดน�้า
ต้นไม้ 100 ลิตร) รวมจะใช้น�้าในการรดน�้าต้นไม้
ทั้ง 16 กระถาง เท่ากับ 576,000 ลิตร/ปี

ก�าหนดนโยบาย  เป�าหมาย  อนุรักษ�ทรัพยากรน�้า  และติดตามอย่างต่อเนื่อง

โครงการติดตั�งก�อกน�้า SENSOR ตามกลยุทธ� 3Rs

โครงการน�าน�้าที่ผ่านกระบวนการบ�าบัดกลับมาใช้ใหม่ ตามกลยุทธ� 3Rs

เป็นปจจัยให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขทั้งการใช้อุปโภคและ
บริโภค บริษัทให้ความส�าคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้ด�าเนินงานปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
น�้าบริโภคและคุณภาพน�้าเสียตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 3 SDGs 6 และ SDGs 13 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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 บริษัทส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าโดยใช้เทคโนโลยี
ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้า และสร้างการมีส่วนร่วมกับ
พนักงานทุกระดับในการอนุรักษ์น�้าในโรงพยาบาลผ่านกลยุทธ์ 3Rs 
ประกอบด้วย ลดปริมาณการใช้น�้า (Reduce) โครงการติดตั้งกอกน�้า 
SENSOR ที่อ่างล้างมือ สามารถประหยัดนํ้าได 810 ลูกบาศกเมตรตอป 
และลดต้นทุน 21,870 บาท/ปี รวมถึงลดการสัมผัสและลดความเสี่ยง
จากการเกิดโรค และใช้ซ�้า  (Reuse) โครงการน�าน�้าที่ผ่านกระบวนการ
บ�าบัดกลับมาใช้ใหม่ โดยน�าน�้ามารดน�้าต ้นไม ้เช ้า-เย็น คิดเปน 
576 ลูกบาศกเมตรตอป และลดต้นทุน 14,769 บาท/ปี สามารถลด
ปริมาณการใชนํ้าภาพรวมขององคกร 29,489 ลูกบาศกเมตร คิดเปน
รอยละ 33.1 เมื่อเทียบกับป 2562

เป�าหมาย : ลดปริมาณการใช้น�้า
                ร้อยละ 0.5 ภายในป� 2568 
                เทียบกับป�ฐาน 2562

ปริมาณการใช้น�้าลดลง

33.1%

การบริหารจัดการและการประหยัดน�้า

ปริมาณการใช้น�้าภายในองค�กร (m3)

2562

2563

2564
59,590

89,079

71.148

แผนการพัฒนาดานการบริหารจัดการนํ้า

1. รณรงค์สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า ผ่านการ
   ประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น�้าอย่างคุ้มค่าต่อ
     ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์
    ทรัพยากรน�้า

ผลการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการน�้า

หมายเหตุ: ข�อมูลป� 2564 เทียบกับป�ฐาน 2562

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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การจัดการของเสีย

การบริหารจัดการของเสีย

 การบรหิารจดัการของเสยีอนัตราย (Hazardous Waste) และ
ของเสียไม่อันตราย (Non-Hazardous Waste) เป็นส่วนหน่ึงของ
ความท้าทายในการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ  
รวมถึงเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค กลิ่นเหม็น และก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

บริษัทได้ด�าเนินการบริหารจัดการของเสียและประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ น�าไปสู่การกําหนดเปาหมาย
ลดปริมาณขยะตอผูใชบริการ 0.2 กิโลกรัมตอคน คิดเปนรอยละ 5 ภายในป 2568 เทียบกับปฐาน 2563 โดยบริษัท ส่งเสริม
แนวคิดการบริหารจัดการของเสียเริ่มจากของตนเองก่อนเป็นล�าดับแรก โดยการคัดแยกของเสียตั้งแต่ต้นทางและลดการใช้
วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดของเสีย สนับสนุนการใช้ซ�้า ลดการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ลดการใช้โฟมหรือพลาสติก โดยใช้
กล่องข้าว ขวดน�้าหรือแก้วน�้าส่วนตัว พกถุงผ้าหรือกระเปาส�าหรับใส่ของ และการใช้กระดาษสองหน้า น�าไปสู่การลดการฝงกลบ
ขยะมูลฝอยของเสียอันตราย และลดการปล่อยกาซเรือนกระจกขององค์กรอย่างยั่งยืน

ก�าหนดนโยบาย  เป�าหมาย  มาตรการลดของเสีย  และติดตามอย่างต่อเนื่อง

ความสมดุลของระบบนิเวศจากการน�าไปฝงกลบท�าให้เกิดมีเทน ซ่ึงเป็น
กาซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุส�าคัญท�าให้เกิดสภาวะโลกร้อน น�าไปสู่
การบริหารจัดการของเสียตลอดห่วงโซ่ของธุรกิจและลดปริมาณ
การปล่อยกาซเรือนกระจกสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
SDGs 12 และ SDGs 13

 บริษัทให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการของเสียผ่านการน�า
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับ
แนวทางการบรหิารจดัการของเสยีตามกลยทุธ์ 3Rs ประกอบด้วย การลด
ปรมิาณของเสยีโดยการลดการใช้ (Reduce) อาท ิลดจ�านวนหนงัสอืพมิพ์
และนิตยสาร แจกปินโตใส่อาหาร นอกจากนี้ยังได้ท�าการคัดแยกของเสีย
ตั้งแต่ต้นทางในการน�าของเสียกลับมาใช้ซ�้า (Reuse) และการน�าของเสีย
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ก่อให้เกิดการเพ่ิมขีดความสามารถในการน�า
ของเสียไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยก�าหนดแผนการด�าเนินงานและ
การบริหารจัดการของเสีย อาทิ เช่นโครงการลดปริมาณขยะ (ขยะทั่วไป, 
ขยะติดเชื้อ) โครงการลดการใช้กระดาษ พลาสติกและการใช้โฟม รวมถึง
การสื่อสารรณรงค์เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ คัดแยกขยะทั่วไปกับ
ขยะตดิเชือ้ น�าไปสูก่ารลดความเสีย่ง ลดผลกระทบ เชงิลบต่อสิง่แวดล้อม 

เป�าหมาย : ลดปริมาณขยะต่อจ�านวนผู้ใช้บริการ
    ร้อยละ 5 ภายในป� 2568 
                เทียบกับป�ฐาน 2563

ปริมาณขยะ
ต่อจ�านวนผู้ใช้บริการลดลง

14.65 %

การจัดการของเสีย

ปริมาณขยะต่อจ�านวนผู้ใช้บริการ (Kg/คน)

2563

2564

3.96

3.38

และลดปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจกขององค์กรอย่างยั่งยืน 
ซึ่งผลการด�าเนินงานในปี 2564 พบว่า ลดปริมาณขยะตอจํานวนผูใช
บริการ 0.58 กิโลกรัมตอคน คิดเปนรอยละ 14.65 จากปฐาน 2563 
และลดปริมาณขยะ 33,163 กิโลกรัมตอป คิดเปนรอยละ 9.65 
ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจกลดลง 63.18 tonCO

2
e 

คิดเป็นร้อยละ 12.42 

แผนการพัฒนาดานการบริหารจัดการของเสีย

1. เพิ่มมูลค่าของเสียจากการน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)    

2. ประยุกต์ใช้มาตรฐานขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)

3. ส่งเสริมการขยะตามแนวคิด 3 Rs ทั้งองค์กร

ผลการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการของเสีย

หมายเหตุ: ข�อมูลป� 2564 เทียบกับป�ฐาน 2563

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

 บริษัทด�าเนนิธรุกจิด้วยการค�านงึถงึภาระรบัผดิชอบต่อสงัคม
ตลอดห่วงโซ่ธรุกจิ ในการมุง่มัน่ให้สงัคมเกดิการเปลีย่นแปลงในเชงิบวก 
และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการด�าเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายตาม
มิติสังคม สรางสุขภาวะที่ยั่งยืน ถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรในการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกระบวนการดําเนินธุรกิจ (CSR 
in Process) และนอกกระบวนการหลักของการดําเนินธุรกิจ (CSR-
after-process) ในการดแูลสขุภาพและพัฒนาคณุภาพชวีติคนในสงัคม 
ผ่านการด�าเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ พัฒนาความรู้และ
ทักษะการท�างาน วัฒนธรรมความปลอดภัย ดูแลสุขภาพพนักงาน 
จัดท�าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง 
บริการสุขภาพดิจิทัล พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในสังคม 
ความปลอดภัยในสุขภาพในยุคโควิด และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัส เป็นต้น
 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจให้มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้จัดท�านโยบายและกลยุทธ์การ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เสริมทักษะความช�านาญ 
การรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและการดูแลพนักงาน การจัดท�าแผน
สบืทอดต�าแหน่งทีส่�าคญั การจดัท�าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี 
การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงการบริหารค่าตอบแทน การจัดสรร
สวัสดิการ เพื่อให้พนักงานท�างานอย่างมีความสุขและผูกพันต่อองค์กร
และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน SDGs 

3.4 การจัดการความยั�งยืนในมิติสังคม

เป้าหมายที่ 3, 4, 5, 8 และ 9 นอกจากนี้ บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
SDGs เป้าหมายที่ 3, 4 และ 5

3.4.2 การบริหารจัดการด้านสังคม

 บรษิทัถือว่าการด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
เป็นกุญแจส�าคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนในรูปแบบ
การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทั้งสังคมภายใน
และสังคมภายนอก น�าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจและสร้างโอกาสทางธุรกิจจากเตรียมรับมือกับการเปลี่่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล สภาพแวดล้อมทางธุุรกิจ บริบท
ทางเศรษฐกจิและสงัคม รวมถงึการเปลีย่นแปลงด้านนวตักรรมสขุภาพ
และสาธารณสุข บริษัทปรับกลยุทธ์การด�าเนินงานในหลายๆ ด้าน
เพ่ือตอบโจทย์ผู้รับบริการ โดยให้ค�าปรึกษาผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ 
เพิม่ช่องทางซือ้ออนไลน์ และมุง่เน้นการรกัษาโรคซบัซ้อน เช่น เบาหวาน 
หัวใจ ไต เป็นต้น บริษัทได้ก�าหนดกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่มุ ่งเน้นการวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว พัฒนาการรักษาแบบ 
Telemedicine โดยใช้ AR และ VR การประยุกต์ใช้ AI ในการวินิจฉัย
โรค และการติดตามผู้ป่วยจากระยะไกล ซึ่งจ�าเป็นต้องพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล บูรณาการข้อมูลสารสนเทศและ
มาตรฐานข้อมลูทางการแพทย์ น�าไปสูก่ารสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ
และคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน ดังนี้

การเคารพสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติด้านแรงงาน

ความรับผิดชอบ
ต่อผู้รับบริการ

ความรับผิดชอบต่อ
บุคลากร 

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

การบริหารจัดการ
ด้านสังคม

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน 

 การจัดการดานสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติดานแรงงาน

 การเคารพและส่งเสรมิสทิธมินษุยชนเป็นประเดน็ส�าคญัส�าหรับ
การด�าเนินธุรกิจโรงพยาบาลที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย บริษัทฯ ให้ความส�าคัญโดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ลดความเสี่ยงทางกฎหมาย หลีกเลี่ยง
การหยุดชะงักทางธุรกิจ โดยได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้
มั่นใจว่ากิจกรรมในการด�าเนินธุรกิจไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนสากล (Universal 
Declaration of Human Rights; UDHR) ทีพ่นักงานทกุระดบัต้องยดึถอื
เป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางในการด�าเนินงานเริ่มจาก 
(1) การสงเสรมิการเคารพในหลกัสทิธมินษุยชน และการปฏบิติัต่อผูอ้ืน่
ด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างเรื่อง 
เชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางจิตใจ ความพิการ
หรือทุพพลภาพ สถานภาพทางสังคม แนวคิดทางการเมือง ตลอดจน
สถานภาพเกี่ยวกับการสมรส เป็นต้น (2) การใหการคุมครองจากการ

เปิดโอกาสให้พนกังานหรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการละเมิด
สทิธมินษุยชนสามารถแสดงความคดิเหน็ หรอืร้องเรยีนเกีย่วกบัการปฏบัิติ
อย่างไม่เป็นธรรมหรอืการกระท�าทีไ่ม่ถูกต้องในบรษิทั  โดยมกีระบวนการ
และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทั้งออนไลน์/ออฟไลน์ ที่เข้าถึงได้ง่าย
และรวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ ช่องทางโทรศัพท์ Contact Center 
ตดิต่อ 1270 กล่องรบัเรือ่งร้องเรยีน/รบัความคิดเหน็ ตลอดจนน�าส่งข้อมูล
แก่หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ และมมีาตรการในการคุม้ครองบคุคลทีร่ายงาน
หรือเสนอข้อคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และ (3) การเยียวยา 
เม่ือการดําเนินงานของบริษัทกอใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดยจัดให้มีกระบวนการเยียวยา เร่ิมต้ังแต่การช่วยเหลือเบื้องต้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์เพ่ือสืบสวนข้อเท็จจริง และหาวิธีการ
ประยกุต์ใช้ในการพฒันา แก้ไข รวมทัง้น�ามารายงานคณะกรรมการบรหิาร 
เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือและให้การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม 

ตออายุงานผูเกษียณอายุ โดยในปี 2564 บริษัทมีผู้เกษียณอายุ 12 คน 
และได้มีการต่ออายุงาน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41 โดยพิจารณาจาก
ความสมัครใจเป็นปจจัยส�าคัญ ปจจัยรองที่พิจารณา คือ คุณงาม ความดี 
และความรู้ความสามารถในการท�างาน

ดูแลคนพิการ จ้างเป็นพนักงานประจ�า จ�านวน 1 คน ตั้งแต่ปี 2542 จนถึง
ปจจุบัน โดยให้ได้รับสิทธิเทียบเท่าพนักงานคนอื่นๆ อย่างเสมอภาค และ
ในปี 2564 บริษัทได้ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม สรางโอกาสและ
สนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการใหมีรายได ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น 
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม ด้วยการจางเหมาบริการ
รายเดือนใหทํางานในองคกรของรัฐ จ�านวน 5 คน ให้มีอาชีพ นอกจากนี้
บริษัทยังให้การสนับสนุนเงินในการสรางอาชีพใหคนพิการ จ�านวน 7 คน 

โครงการพัฒนาคุณภาพช�วิตกลุ่มเปราะบางในสังคม

 ในปี 2564 รอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีเป้าหมาย
การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย การละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนศูนย ให้ความส�าคัญกับคนในสังคมที่จัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางในการลด
ปญหาที่เกิดจาก“ความเหลื่อมล�้า” ทางสังคมระหว่าง “ผู้มีโอกาส” กับ “ผู้ขาดโอกาส” อันเป็นการส่งเสริมค่านิยมการมองคนอย่างเสมอภาค
และสนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการสร้างงานที่มีคุณค่า สามารถดูแลตัวเองได้ โดยไม่เป็นภาระของสังคม ดังนี้
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ความรับผิดชอบต่อบุคลากร

 การจัดการดานความรับผิดชอบตอบุคลากร
 บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีความส�าคัญในการ
ขบัเคลือ่นองค์กรไปสูค่วามส�าเรจ็ และการดูแลพนกังานให้เกดิความผกูพนั
กับองค์กรถือเป็นอีกความท้าทายหนึ่งขององค์กร โดยใช้เคร่ืองมือที่
หลากหลายท้ังการพฒันาทรพัยากรบุคคล การสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานที่มีความปลอดภัย ควบคู ่กับการดึงดูดและรักษาพนักงาน
ที่มีศักยภาพ ติดตามประสิทธิผลจากตัวชี้วัดอัตราความพึงพอใจ
ของพนักงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารพร้อมทั้งใช้
ระบบวิเคราะห์เก่ียวกับพนักงานในด้านต่างๆ ในการวางแผนด้าน
ความรับผิดชอบต่อบุคลากร วิเคราะห์ทักษะที่ยังต้องมีการพัฒนา
เพิ่มเติมและสนับสนุนกระบวนการสรรหาและจ้างพนักงาน เพื่อพัฒนา
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
 ในปี 2564 รอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายด้าน
ความรับผิดชอบต่อบุคลากร ส่งเสริมการฝกอบรมส�าหรับพนักงาน
ทกุระดบัเพือ่เสรมิสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ต่อลกูค้าและสร้างคณุค่าใหม่  
บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของพนักงานให้เป็นไปตามวัฒนธรรมองค์กร โดยจัดท�า
โครงการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ที่เหมาะสมด้วยการยกระดับ Reskill 
และ Upskill ทั้งในด้าน Soft Skill และHard Skill เพ่ือพัฒนาหรือ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ หรือพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการสร้างภาวะความเป็นผู้น�า และวางแผน

กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป�นศูนย� 
บริษัทส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส่งผลให้ในป� 2564 
ไม่พบประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จากการด�าเนินงาน

กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

0 เร�่อง

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

เป�าหมาย : 

แผนพัฒนาการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน

1. ทบทวนแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ  

2. จัดประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

3. จัดอบรมความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนให้ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ  

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน (Career Path) น�าไปสู่
การมเีป้าหมายการจดัการด้านความรบัผดิชอบต่อบคุลากร ประกอบด้วย 
ชั่วโมงการฝกอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานตาม
เป้าหมาย อัตราการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน
เป็นศูนย์ สร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความผูกพัน 
สร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถตามเป้าหมาย อัตรา
ความผกูพนัของพนกังานไมนอยกวารอยละ 75 และอตัราการลาออก
นอยกวารอยละ 10

ผลการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ความปลอดภัย อาช�วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน

การสร้างความผูกพันของพนักงาน

การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงาน
ที่มีความสามารถ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัทร่วมกับ บจก. มุมมอง อาร์แอนด์ดี ผู้พัฒนา Hearing Heart 
น�าหลกัสตูร “ทักษะการฟงเชงิลกึพืน้ฐาน” อบรมพฒันาผู้บริหาร
จ�านวน 30 คน เนื่องจากทักษะการฟงเป็นทักษะพื้นฐานที่มี
ความจ�าเป็นส�าหรับผู้บริหาร การเป็นผู้ฟงที่ดีจะสร้างความเข้าใจ
ความรู้สึกภายในของพนักงาน สามารถลดความขัดแย้งภายใน
องค์กรได้

บรษิทัส่งเสรมิให้เกดิการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึง่เดยีว โดยพฒันาจาก Teamwork 
เปน Collaborative Working Team ดวยการนํา Collaboration มาเปน
สวนหนึ่งของ Core Value และจัดประกวดโครงการ Lean Project เพื่อส่งเสริม
ให้หน่วยงานท่ีท�างานเกีย่วข้องกนัร่วมระดมสมอง วเิคราะห์ปญหา พร้อมน�าปญหา
นั้นมาหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน ก่อให้เกิดความคล่องตัว เกิดความรวดเร็วในการ
ท�างาน น�าไปสู่การสร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ

โครงการทักษะการฟ�งเชิงลึกพ�้นฐาน

โครงการ Process Improvement with LEAN

การที่บริษัทจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ผู ้บริหารต้องมีทักษะ
การบรหิารจดัการควบคูไปกบัทกัษะความเปนผูนาํ จงึได้จดัหลกัสตูร 
Leadership Program ส�าหรบัผูบ้รหิาร จ�านวน 34 คน เพือ่การพฒันา
ผู้บริหารให้เกิดภาวะผู้น�า ต่อยอดไปสู่การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

โครงการอบรมหลักสูตร 
PR9 Leadership Development Program

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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สถานที่ปลอดภัย

• คัดกรองผู้ป่วยตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

• ติดเครื่องหมาย COVID SAFE เมื่อผ่านจุดคัดกรอง

• แยกผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน�้ามูก ไปที่ศูนย์ระบบ

  ทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ซึ่งอยู่นอกอาคารโรงพยาบาล

• สวมหน้ากากอนามัยทุกคน เมื่อเข้าเขตพื้นที่โรงพยาบาล

• คัดกรองผู้ป่วยซ�้าอีกครั้งก่อนเข้าพบแพทย์

• จัดที่นั่งผู้รับการรักษาระยะห่างไม่ต�่ากว่า 1-2 เมตร

• มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการทั่วทุกจุดในโรงพยาบาล

บุคลากรปลอดภัย

• แยกเจ้าหน้าที่ดูแลกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยทั่วไปออกจากกัน

• เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัย

• ปฏบิตัติามมาตรฐานควบคมุการแพร่เชือ้ครบถ้วน โดยการใส่ชดุ 
  PPE, Face Shield และถุงมือยาง

เคร�่องมือทางการแพทย�ปลอดภัย

• ท�าความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อทุกชิ้น 
  ท้ังอุปกรณ์การตรวจเบื้องต้น อุปกรณ์ห้องหัตถการ รวมไปถึง          
  อุปกรณ์ห้องผ่าตัด ทั้งก่อนละหลังการใช้งานตามมาตรฐาน
   ทางการแพทย์

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทตระหนักถึงความ
ส�าคัญด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ของพนักงาน รวมไปถึงผู ้มารับบริการในโรงพยาบาล จึงได้ก�าหนดนโยบาย
แผนสวัสดิภาพและความปลอดภัย เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยใน
โรงพยาบาลอย่างยั่งยืน รวมถึงก�าหนดและพัฒนาองค์ประกอบของวัฒนธรรม
ความปลอดภัย (Safety Culture) ในขั้นตอนการท�าความสะอาด การท�าลายเชื้อโรค
ในอุปกรณ์ของใช้ อาคารสถานที่ จึงก�าหนดมาตรการความปลอดภัย ดังนี้

COVID SAFE HOSPITAL ปลอดภัยจากโควิด-19

ความปลอดภัย อาช�วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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การสร้างความผูกพันของพนักงาน 

 พนกังานเป็นทรพัยากรทีท่รงคณุค่าสงูสดุและเป็นปจจยัส�าคญั
อย่างยิ่งในการสร้างความส�าเร็จของธุรกิจ บริษัทจึงมุ่งม่ันพัฒนาและ
ส่งเสรมิการสร้างวฒันธรรมองค์กรให้เกิดความรกั ความสามคัคขีึน้ภายใน
บริษัท รวมทั้งยึดมั่นในหลักการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของ
ความเป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาส ความก้าวหน้าในการท�างาน ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ สิทธิส่วนบุคคล 
รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและ
สุขอนามัยของพนักงาน

การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ 

 พนักงานถือเป็นรากฐานและหัวใจส�าคัญของการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน 
บริษัทให้ความส�าคัญในทุกเสียงสะท้อนของพนักงานที่ได ้รับจาก
ทุกช่องทางท้ังแบบส�ารวจ การพบปะพูดคุย หรือจากการส่งข้อความ
ผ่านสื่อต่างๆ ท�าให้บริษัทเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของพนักงาน
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวัง
หรือความต้องการของพนักงานได้ตรงประเด็น น�าไปสู่การสร้างความ
พึงพอใจของพนักงาน ส่งผลให้บุคลากรสามารถท�างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อและกระตุ้นต่อการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างอิสระและสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

บริษทัดแูลสขุภาพพนกังานทัง้ในเชงิป้องกันและการรกัษา ประกอบด้วย 
(1) ใหวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีแก่พนักงานเข้าใหม่ทุกคนที่ไม่มี
ภูมิคุ้มกัน และใหวัคซีนไขหวัดใหญส�าหรับพนักงานประจ�าทุกปี 
(2) ตรวจสขุภาพพนกังานประจ�าปี (3) จดัอุปกรณปองกนัการตดิเชือ้
และแพร่กระจายเชื้ออย่างเพียงพอ พร้อมจัดอบรมให้ความรู้ 
เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

บริษัทจัดท�าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและแผนพัฒนา
สายอาชพีในรปูแบบของเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพีโดยทัว่ไป 
และเส้นทางเดินในสายอาชีพเฉพาะ ที่องค์กรมีการจัดการพิเศษ
ให้สอดคล้องกับความสามารถที่โดดเด่นของผู ้ปฏิบัติงานและ
ความจ�าเป็นในการใช้งานขององค์กร จะช่วยจูงใจให้พนกังานรูส้กึว่าตนเอง
เห็นอนาคตในการท�างาน เห็นโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนต�าแหน่งงาน

จัดงานมอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึกส�าหรับพนักงานที่อายุงาน 
9 ปี 20 ปี โดยในปี 2564 มีพนักงานที่อายุงานครบ 9 ปี 44 คน 
ส่วนอายุงานครบ 20 ปี 22 คน โดยของที่ระลึก 9 ปี เป็นจี้ทองมูลค่า 
8,850 บาท และ 20 ปี เป็นแหวนทองหนัก 1 สลึง

Health Promotion

Career Path & Career Development

Rewards and Recognition

 ในปี 2564 บริษัทสร้างความผูกพันของพนักงาน สร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ ผ่านกิจกรรม ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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ผลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อบุคลากร

ชั�วโมงอบรมเฉลี่ย

ชั�วโมงการฝ�กอบรมเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 10 ชั�วโมง/คน

อัตราความผูกพันของพนักงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

อัตราการลาออกน้อยกว่าร้อยละ 10

อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน
เป�นศูนย�

อัตราการเจ�บป�วยจากการท�างาน
เป�นศูนย�

ชั�วโมงอบรมรวม 13,462 ชั�วโมง

อัตราความผูกพัน
ของพนักงาน

อัตราการลาออก   

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
จากการท�างาน

อัตราการเจ�บป�วย
จากการท�างาน

10.37 ชั�วโมง/คน

77.2%

11.10%

0.7%

0

ความรับผิดชอบต่อบุคลากร

เป�าหมาย : 

เป�าหมาย : 

เป�าหมาย : 

เป�าหมาย : 

เป�าหมาย : 

ในปี 2564 บริษัทส่งเสริมการสร้างโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากร โดยมีการชั่วโมงการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนารวม 13,462 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 10.37 ชั่วโมงต่อคน ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 4.30 ในส่วนของ
การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พบว่ามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน
ร้อยละ 0.7 ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 0.21 และอตัราการเจบ็ป่วยจากการท�างานเป็นศนูย์ และจากการมุง่มัน่สร้างคณุภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความผูกพัน สร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ ส่งผลให้ในปี 2564 
ผลการประเมนิความผกูพนัของพนกังาน มอีตัราความผกูพนัของพนกังาน ร้อยละ 77.2 ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 3.1 และ
อัตราการลาออกของพนักงานร้อยละ 11.10 ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 0.15

แผนพัฒนาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอบุคลากร

1. สร้างสภาพแวดล้อมการท�างาน Digital Workplace

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการดูแลและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

หมายเหตุ: ข�อมูลป� 2564 เทียบกับป�ฐาน 2563
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การจัดการด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

 บริษัทสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้รับบริการในการปรับตัว
เขาสูยุคดิจิทัลผ่านพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่ 
(Big data analysis)  และนวตักรรมดจิทิลัการแพทย์ ในการดแูลสขุภาพ
ที่ยั่งยืนแบบครบวงจรจากการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดจิทิลัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยบรษิทัมเีป้าหมายในการก้าวสูก่ารเป็น
โรงพยาบาลดจิทิลั (Virtual Hospital) และเป็นผูน้�าในการน�าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการตรวจ วินิจฉัย รักษาและดูแลสุขภาพ 
ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท�างานและตอบรับ
ความตองการผูบริโภคยุคใหมในการเขาถึงบริการสุขภาพที่งายกวา
เดิมผ่านความร่วมมือกับผู้น�าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ในรูปแบบของ 

ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

Praram 9 Hospital บน Shopee Mall และเป็นพันธมิตรกับบริษัท
ประกนัภยัในการเพ่ิมรายได้จากการรกัษาโรคซบัซ้อน น�าไปสูก่ารส่งมอบ 
บริการทางการแพทย์ที่มีคุณค่าต่อผู้รับบริการ
 ในปี 2564 รอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทบทวนเป้าหมาย
ด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ โดยมีเป้าหมายการจัดการด้าน
ความรบัผดิชอบต่อผู้รบับรกิาร ประกอบด้วย จ�านวนผู้ใช้บรกิาร Virtual 
hospital เติบโต 10 เท่า ภายในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2563 และ
อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ผ่านการ
สร้างวฒันธรรมองค์กรและวิถกีารท�างานรูปแบบใหม่ทีม่คีวามคล่องตัว 
รวดเร็ว อันเป็นรากฐานที่จะช่วยให้องค์กรพร้อมรับมือกับสถานการณ์
การเปล่ียนแปลงต่างๆ ในอนาคต และสร้างขีดความสามารถทางการ
แข่งขันใหม่ด้านเทคโนโลยี ดังนี้

9 Care เป็น application ให้ค�าปรกึษาปญหาสขุภาพโดยแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางทกุสาขา จากโรงพยาบาลพระรามเก้า ผ่าน
ทาง VDO call และส่งยาถึงมือผู้รับบริการโดยไม่ต้องออกจาก
บ้าน สะดวก รวดเร็ว ช�าระเงินออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย

โรงพยาบาลเปิดตัว Praram 9 Hospital บน Shopee 
Mall เพื่อยกระดับรูปแบบบริการสุขภาพดิจิทัลอย่าง
ครบวงจรท่ีผู ้บริโภคสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพ
ระดับมืออาชีพได้ง่ายและตลอดเวลา 

Praram 9 V: 9 Care application 

Official Store Praram 9 Hospital บน Shopee Mall 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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 การจัดการดานการมีสวนรวมกับชุมชน

 บริษัทให้ความส�าคัญการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 
ถือเป็นปจจัยพื้นฐานท่ีส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คนในสังคม บริษัทได้ด�าเนินกิจกรรมช่วยเหลือลูกค้า สังคมและ
ประเทศชาติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ 
บรกิารฉดีวคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 การให้ความรูเ้ก่ียวกบั
ความปลอดภัยในสุขภาพ น�าไปสู่การได้ความไว้วางใจจากชุมชนและ
สังคม ผ่านการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทางด้าน
เทคโนโลยผีสานเข้ากบัวถีิองค์กรรปูแบบใหม่ในการพฒันาคณุภาพชวีติ
คนในชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงทางสุขภาพอย่างยั่งยืน

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

จ�านวนผู้ใช้บริการ Virtual Hospital เติบโต 
10 เท่า ภายในป� 2568 เทียบกับป�ฐาน 2563

อัตราความพ�งพอใจของผู้รับบริการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

จ�านวนผู้ใช้บริการ
 Virtual Hospital เติบโตข�้น

อัตราความพ�งพอใจ
ของผู้รับบริการ  

1.64 เท่า 98.57%

ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

เป�าหมาย : เป�าหมาย : 

ผลการด�าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อผูร้บับริการ

ผลการพฒันาระบบการให้บรกิารในการตรวจ วนิจิฉยั รกัษาและดแูลสขุภาพ ทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพสงู ตามเป้าหมาย
ในการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Virtual Hospital) ส่งผลให้ในปี 2564 จ�านวนผู้ใช้บริการ Virtual Hospital เติบโตขึ้น 
1.64 เท่า จากปี 2563 และอัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 98.57 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2563  ถึงร้อยละ 1.35

แผนพัฒนาการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอผูรับบริการ

1. รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบดิจิทัลทางการแพทย์ (security) ตามมาตรฐานของ ETDA 

2. พัฒนาการเก็บข้อมูลขององค์กรบน Cloud

 ในปี 2564 รอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายด้าน
การมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยมีเป้าหมายการจัดการด้านการมีส่วนร่วม
กับชุมชน โดยการด�าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม เพ่ิมข้ึน
รอยละ 20 ภายในป 2568 เทยีบกบัปฐาน 2563 ผ่านการท�ากจิกรรม
การให้ความรู้คนในชุมชนและสังคม น�าไปสู่การส่งเสริมสุขภาพและ
การจ้างงานที่ยั่งยืน อันเป็นรากฐานที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของคนในชุมชนและสังคม ดังนี้

หมายเหตุ: ข�อมูลป� 2564 เทียบกับป�ฐาน 2563
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โรงพยาบาลร่วมมอืกบักรงุเทพมหานครฯ และกองควบคมุโรค 
ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
 ให้แก่ประชาชน ภายใต้ชื่อโครงการ ไทยรวมใจ “กรุงเทพฯ 
ปลอดภยั” 2 จดุบรกิาร ได้แก่ The Street รวมทัง้ส้ิน 76,232 
โดส และโรงพยาบาลพระรามเก้า รวมทั้งสิ้น 38,590 โดส

โรงพยาบาลจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง “การปฏิบัติ
ตัวในการทํางานชวงโควิด-19” ให้กับ บริษัท ริโก้ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 
มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 65 คน

โรงพยาบาลจัดอบรมให้ความรู้พนักงานโรงแรมเกี่ยวกับ
การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 3 โรงแรม ได้แก่

1. Ambassador Hotel หัวข้อ “ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ 
โควิด-19 และการใส-ถอดอุปกรณปองกันสวนบุคคล” 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าอบรม 26 คน

2. Almas Hotel หัวข้อ “การปองกนัและควบคุมการแพร
กระจายเชือ้ใน Hospitel” เมือ่วนัที ่5 พฤษภาคม 2564 
มีผู้เข้าอบรม 19 คน

3. VIE Hotel หัวข้อ “ความรูทั่วไปเก่ียวกับโควิด-19 
และการใส-ถอดอุปกรณปองกันสวนบุคคล” เมื่อวันที่ 
10 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าอบรม 55 คน

โครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย 
บริการฉีดวัคซ�นป�องกันโรคติดเช�้อไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชน

โครงการสัมมนา เร�่องการปฏิบัติตัวในการท�างานช่วงโควิด-19

โครงการอบรมให้ความรู้ เพ�่อความปลอดภัยในสุขภาพ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

67



บริษัทจัดสัมมนาให้ความรู ้เรื่อง “การดูแลและ
พัฒนาลูกในยุคโควิด” ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้กับ
โรงเรียนอนุบาลกุกไก่ และโรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 
เมือ่วนัที ่9 ตลุาคม 2564 มผู้ีเข้าร่วมสมัมนา 110 คน

บริษัทจัดสัมมนาให้ความรู ้ เรื่อง “สํารวจจิตใจ 
เปนอยางไร ชวงโควิด” ให้กับบริษัท โคเวสโตร 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 
มีผู้เข้าร่วมสัมมนา  96 คน

บริษัทค�านึงถึงผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ จากผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมจากการปล่อยมลพิษของยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นการ
ปล่อยกาซเรือนกระจก ฝุ่นละออง โลหะหนัก รวมถึงมลพิษทางเสียง
จากเครือ่งยนต์ บรษิทัจงึปรบัเปลีย่นมาใช้รถกอล์ฟไฟฟ้าส�าหรบับรกิาร 
จ�านวน 4 คัน แทนการใช้รถยนต์รับ-ส่งผู้รับบริการระหว่างอาคาร A 
กับ อาคาร B 

โครงการสัมมนาให้ความรู้ เร�่องการดูแลและพัฒนาลูกในยุคโควิด

โครงการสัมมนาเร�่อง ส�ารวจจิตใจ เป�นอย่างไร ช่วงโควิด

โครงการ ลดมลพ�ษจากรถยนต�

โครงการให้ความรู้ผ่านบทความสุขภาพ Knowledge Sharing
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กิจกรรมเพ�่อชุมชนและสังคมเพ��มข�้นร้อยละ 20 ภายในป� 2568 เทียบกับป�ฐาน 2563

กิจกรรมเพ�่อชุมชนและสังคม
เพ��มข�้น

29.41%

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

เป�าหมาย : 

ผลการด�าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน

ผลการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนและสังคมให้มีความมั่นคงทางสุขภาพ ในปี 2564 
ทั้งหมด 22 กิจกรรม ส่งผลให้การท�ากิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2563 ถึงร้อยละ 29.41

แผนพัฒนาการดําเนินงานดานการมีสวนรวมกับชุมชน

1.  สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาวะกลุ่มเปราะบาง 

2. พัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนผ่านหลักสูตรการฝกอบรมการรักษาดุลยภาพสุขภาพท่ีเชื่อมโยงกันระหว่าง ร่างกาย 
    ความคิด อารมณ์ และสังคม

3.  พัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาคนในสังคม : เพิ่มสัดส่วนการจ้างงานในท้องถิ่น 

หมายเหตุ: ข�อมูลป� 2564 เทียบกับป�ฐาน 2563
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4 การวิเคราะห�และค�าอธิบายของฝ�ายจัดการ

 ในปี 2564 สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 
ยงัคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ เกอืบทกุอตุสาหกรรมในหลายๆ ประเทศ 
ผลประกอบการของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนก็ได้รับผลกระทบด้วย 
จากมาตรการล็อคดาวน์ในหลายๆ พื้นที่ และการปิดประเทศส่งผลให้
ชาวต่างชาตไิม่สามารถเดนิทางได้ ปรมิาณนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตหิรอื
กลุ ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (MEDICAL TOURISM) ลดลง
จนเกือบจะหายไปหมด การถดถอยของเศรษฐกิจยังส่งผลกระทบ
ต่อก�าลังซื้อของผู ้ป ่วยในประเทศ ส่งผลท�าให้รายได้ของธุรกิจ
โรงพยาบาลได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 จากสถานการณ์บริษัทได้ท�าการปรับแผนยุทธศาสตร์
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส 
COVID-19 และวิ เคราะห ์ผลกระทบที่จะตามมาในหลายมิ ติ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการดูแลสุขภาพ รวมทั้ง
เทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆ ท่ีก�าลังเข้ามาเปล่ียนแปลงการดูแลสุขภาพ
ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก บริษัทยังมีแผนการขยายกิจการ
อย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์ ABVX โดย X ที่เพิ่มขึ้นในปี 2564 
คือ EXTRA SERVICES ทีโ่รงพยาบาลพระรามเก้าจะร่วมมอืกบัพันธมติร
ให้บรกิารสขุภาพอืน่ๆ เพิม่ เพือ่ให้เกดิความครอบคลมุของการให้บรกิาร
เพิ่มขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นน�า

 หัวข้อนี้เป ็นค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564, 2563 
และ 2562 การประเมินโดยฝ่ายจัดการของบริษัทในปจจัยต่างๆ 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสและผลการด�าเนินงานของบริษัท
ในอนาคต ทั้งนี้ ควรอ่านประกอบกับงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษัท ตลอดจนข้อมูลการด�าเนินงานของ
บริษัทที่ปรากฏอยู ่ในส่วนอื่นของเอกสารน้ี โดยในการวิเคราะห์
และค�าอธิบายดังต่อไปนี้ จะมีการปดเศษจ�านวนเงินบางจ�านวน 
(รวมถึงจ�านวนที่เป็นอัตราร้อยละ) เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น 

 อนึ่ง งบการเงินของบริษัท ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564, 2563 และ 2562 ได้รบัการตรวจสอบโดย นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 จาก บริษัท ส�านักงาน 
อีวาย จ�ากัด 

4.1 ภาพรวม

 ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยมีแนวโน้ม
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่ประชาชนมีความสนใจและเอาใจใส่
ดูแลสุขภาพมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรผู ้สูงอายุ 
การให้บริการด้านสุขภาพที่มีความท่ัวถึงและมีคุณภาพที่ดีมากขึ้น 
รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ 
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4.2 การวิเคราะห�ผลการด�าเนินงาน

4.2.1  รายได้

 (1) รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

 โรงพยาบาลด�าเนินธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาล และ
มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 
จ�านวน 2,986.8 ล้านบาท 2,601.2 ล้านบาท และ 2,848.5 ล้านบาท
ตามล�าดับ โดยรายได ้จากกิจการโรงพยาบาล เ ม่ือคิดเป ็น
สดัส่วนรายได้จากกจิการโรงพยาบาลต่อรายได้รวมในปี 2564 ปี 2563 
และปี 2562 อยูท่ีป่ระมาณร้อยละ 98.7 ร้อยละ 98.8 และร้อยละ 99.0 
ตามล�าดับ

 รายได้จากกจิการโรงพยาบาลของบรษิทั สามารถแบ่งออกเป็น 
2 กลุม่หลกั ตามประเภทของผูป่้วย ได้แก่ รายได้จากผูป่้วยนอก (OPD) 
และรายได้จากผู้ป่วยใน (IPD) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ส�าหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 
2,986.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 จาก 2,601.2 ล้านบาท ในปี 
2563 โดยในปี 2564 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 
เมือ่เทยีบกบัปีก่อน ขณะทีร่ายได้จากกลุม่ผูป่้วยในเพิม่ขึน้ร้อยละ 19.8 
เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งแม้ว่าท้ังกลุ่มผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจะได้รับ
ผลกระทบจากปริมาณผู้ป่วยท่ีลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรสั COVID-19 แต่แนวโน้มรายได้ของบรษิทักป็รบัตวัดีขึน้เรือ่ยๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี ที่สามารถท�ารายได้
เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา รวมถึงรายได้เฉลีย่ต่อครัง้สูงขึน้
ของทั้งกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD REVENUE PER VISIT) และกลุ่มผู้ป่วย
ใน (IPD REVENUE PER ADMISSION) นอกจากนี้ จ�านวนผู้ป่วยผ่าตัด
ในปีที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจากทางโรงพยาบาล มีศักยภาพในการ
รองรบัการรกัษาโรคซับซ้อนได้ด ีโดยผูป่้วยกลุม่นีก้ย็งัคงมคีวามจ�าเป็น
และความต้องการการรักษาพยาบาลที่มีความซับซ้อนสูง การพัฒนา

รปูแบบการให้บรกิารเพือ่ป้องกนัการระบาดของไวรสั COVID-19 ท�าให้
ผู้รับบริการมีความมั่นใจในการมารับบริการในโรงพยาบาลมากขึ้น
 โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ดูแลสุขภาพ และกลุ่มเสริมความงาม

 ส�าหรับปี 2563 บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 
2,601.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.7 จาก 2,848.5 ล้านบาท ในป ี2562 
โดยในปี 2563 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอกลดลงร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน ขณะที่รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอกลดลงร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน จากผลกระทบสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 
แต่อย่างไรก็ดีรายได้เฉล่ียต่อครั้งของทั้งกลุ ่มผู ้ป ่วยนอก (OPD 
REVENUE PER VISIT) และกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD REVENUE PER 
ADMISSION) โดยเฉพาะจ�านวนผู้ป่วยผ่าตัดและรายได้จากการผ่าตัด
ในปีทีผ่่านมากย็งัคงปรบัเพิม่สูงขึน้ เนือ่งจากทางโรงพยาบาลมีศกัยภาพ
ในการรองรับการรักษาโรคซับซ้อนได้ดี โดยผู ้ป่วยกลุ ่มน้ีก็ยังคง
มคีวามจ�าเป็นและความต้องการการรกัษาพยาบาลท่ีมคีวามซบัซ้อนสงู

รายได�จากกิจการโรงพยาบาล

สําหรับป�สิ�นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2564 2563 2562

ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ

  รายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD) 1,620.1 54.2 1,460.8 56.2 1,584.2 55.6

  รายได้จากผู้ป่วยใน (IPD) 1,366.7 45.8 1,140.4 43.8 1,264.3 44.4

  รวมรายไดจากกิจการโรงพยาบาล 2,986.8 100.0 2,601.2 100.0 2,848.5 100.0

     สัดสวนรายไดจากกิจการโรงพยาบาลตอรายไดรวม 98.7 98.8 99.0
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 (2) รายได้อื่น

 รายได้อื่นของบริษัท เป็นรายได้ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการ
ให้บริการทางการแพทย์โดยตรง ซึ่งประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าร้านค้า 
และรายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าเช่าหอพักพยาบาล 
รายได้เงินปนผล ก�าไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นต้น 

โดยในปี 2564 ปี 2563 และปี 2562 โรงพยาบาล มีรายได้อื่น
รวมจ�านวน 39.2 ล้านบาท 31.7 ล้านบาท และ 27.8 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนรายได้อื่นต ่อรายได้รวมประมาณ ร ้อยละ 1.3 
ร้อยละ 1.2 และร้อยละ 1.0 ตามล�าดับ 

รายได�อื่น หน�วย
สําหรับป�สิ�นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2564 2563 2562

  รายได้ค่าเช่าร้านค้า ล้านบาท 13.1 11.8 8.4

  รายได้อื่นๆ ล้านบาท 26.1 19.9 19.4

  รวมรายไดอื่น ลานบาท 39.2 31.7 27.8

  สัดสวนตอรายไดรวม รอยละ 1.3 1.2 1.0

4.2.2  ค่าใช้จ่าย

 โดยปกติในเบื้องต้นค่าใช้จ่ายของบริษัท ประกอบด้วย ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ค�าใช�จ�าย หน�วย
สําหรับป�สิ�นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2564 2563 2562

ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ล้านบาท 2,172.2 1,889.7 1,972.3

     สัดสวนตอรายไดจากกิจการโรงพยาบาล ร้อยละ 72.7 72.6 69.2

ค่าใช้จ่ายในการขาย ล้านบาท 46.7 53.7 59.4

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ล้านบาท 510.5 464.7 510.3

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ล้านบาท 557.2 518.4 569.8

     สัดสวนตอรายไดรวม รอยละ 18.4 19.7 19.8

รวมคาใชจาย ลานบาท 2,729.4 2,408.1 2,542.1

     สัดสวนตอรายไดรวม รอยละ 90.2 91.5 88.4

 (1) ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

 ส�าหรับปี 2564 บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการ
โรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย) 2,172.2 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ร้อยละ 72.7 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 15.0 จากปี 2563 ที่บริษัทมีต้นทุนในการประกอบ
กิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย) จ�านวน 
1,889.7 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาล
ที่ร ้อยละ 72.6 ปจจัยหลักเกิดจากการเพิ่มข้ึนของค่าเสื่อมและ
ค่าตัดจ�าหน่าย จ�านวน 59.0 ล้านบาท จากการทยอยเปิดใช้พื้นที่
อาคารใหม่

 ส�าหรับปี 2563 บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการ
โรงพยาบาล (รวมค่าเสือ่มราคาและตดัจ�าหน่าย) 1,889.7 ล้านบาท หรอื
คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ร้อยละ 72.6 
ลดลงร้อยละ 4.2 จากปี 2562 ที่บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการ
โรงพยาบาล (รวมค่าเส่ือมราคาและตดัจ�าหน่าย) จ�านวน 1,972.3 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ร้อยละ 69.2 
โดยสาเหตุที่ท�าให้สัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลของ
ปี 2563 เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีรายได้จาก
กิจการโรงพยาบาลที่ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายบางรายการ อาทิ 
ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงค่าเสื่อมและค่าตัดจ�าหน่ายที่เพิ่มขึ้นจาก
การเปิดอาคารใหม่และค่าตอบแทนแพทย์บางส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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4.2.3  ก�าไรและอัตราส่วนก�าไร

 (2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ส�าหรับปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
(รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย) จ�านวน 557.2 ล้านบาท หรือ
คดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 18.4 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.5 จากปี 2563 
ที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและ
ตดัจ�าหน่าย) จ�านวน 518.4 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวม
ที่ร้อยละ 19.7 สัดส่วนดังกล่าวท่ีลดลงสะท้อนถึงการจัดการท่ีดีเยี่ยม 
แม้ว่าจะมค่ีาใช้จ่ายบางส่วนปรบัสงูข้ึน อาท ิค่าสาธารณปูโภค ค่าเสือ่ม
ราคาและค่าตัดจ�าหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดอาคารใหม่ แต่บริษัท
กส็ามารถบรหิารจดัการ ประหยดัค่าใช่จ่ายหลายๆ รายการ โดยเฉพาะ
ในส่วนของค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรยังคงท�าได้ดีข้ึนจากการบริหาร
ชั่วโมงท�างาน และกระจายทรัพยากรบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

 ส�าหรับปี 2563 บริษัทรายงานค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย) จ�านวน 518.4 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.7 ลดลงร้อยละ 9.0 จาก
ปี 2562 บริษัทรายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อม

ราคาและตัดจ�าหน่าย) จ�านวน 569.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ
รายได้รวมร้อยละ 19.8 สัดส่วนดังกล่าวที่ลดลงสะท้อนถึงการจัดการ
ทีด่เียีย่ม แม้ว่าจะมค่ีาใช้จ่ายบางส่วนปรบัสงูขึน้ อาท ิค่าสาธารณปูโภค 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดอาคารใหม่ 
การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางเงิน กลุ่มเครื่องมือทาง
การเงิน ท�าให้บริษัทมีการประมาณการรายการผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เพิม่มากขึน้จากปีก่อน รวมถงึบนัทกึรายการขาดทุน
จากการลงทุน ซึ่งเป็นรายการในไตรมาสแรก (สืบเนื่องมาจากมูลค่า
ของหน่วยลงทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมด น้อยกว่า
มลูค่าหน่วยลงทนุเมือ่ตอนต้นงวด ซึง่บนัทกึก�าไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุ
ไปแล้วในส่วนของก�าไรสะสม) แต่บริษัทก็สามารถบริหารจัดการ 
ประหยัดค่าใช้จ่ายหลายๆ รายการ โดยเฉพาะในส่วนของค่าใช้จ่าย
ทางด้านบุคลากรยังคงท�าได้ดีขึ้นจากการบริหารช่ัวโมงท�างานและ
กระจายทรัพยากรบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ค่าเช่าท่ีลดลงจากการที่
ย้ายส่วนออฟฟิศเช่ามาที่อาคารใหม่ตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรก ค่าบ�ารุง
รักษาและซ่อมแซมที่สามารถประหยัดได้จากการด�าเนินการเอง
เป็นการภายใน เป็นต้น

กําไรและอัตราส�วนกําไร หน�วย
สําหรับป�สิ�นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2564 2563 2562

ก�าไรจากการด�าเนินงาน ล้านบาท 296.5 224.8 334.2

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายรวม ล้านบาท 293.7 213.0 163.6

EBITDA ลานบาท 590.2 437.8 497.9

     สัดสวนตอรายไดรวม รอยละ 19.5 16.6 17.3

รายได้ทางการเงิน ล้านบาท 4.2 5.9 13.4

ต้นทุนทางการเงิน ล้านบาท 0.5 0.5 -

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ล้านบาท 51.1 28.2 63.2

กําไรสําหรับป ลานบาท 249.2 202.1 284.5

     อัตรากําไรสําหรับป รอยละ 8.2 7.7 9.9

 ส�าหรับปี 2564 บริษัทมีก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าใช้จ่าย
ทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) จ�านวน 
590.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม 
เท่ากับร้อยละ 19.5 และส�าหรับปี 2563 บริษัทรายงานก�าไรก่อน
หักดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 
(EBITDA) จ�านวน 437.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA 
ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 16.6

 ส�าหรับปี 2563 บริษัทก�าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ค่าใช้จ่าย
ทางภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) จ�านวน 
437.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากับ
ร้อยละ 16.6 และส�าหรับปี 2562 บริษัทรายงานก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย 
ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) 
จ�านวน 497.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้
รวมเท่ากับร้อยละ 17.3

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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 บริษัทมีก�าไรส�าหรับปี 2564 เท่ากับ 249.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 8.2 โดยคิดเป็นอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 
23.3 จากปี 2563 เท่ากับ 202.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 7.7 และมีก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จ�านวน 0.32 บาทต่อหุ้น และ 
0.26 บาทต่อหุ้น ส�าหรับปี 2564 และปี 2563 ตามล�าดับ

 บริษัทมีก�าไรส�าหรับปี 2563 เท่ากับ 202.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 7.7 ลดลงร้อยละ 29.0 จากก�าไรส�าหรับ
ปี 2562 เท่ากับ 284.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 9.9 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากผลกระทบสถานการณ์การระบาดของไวรัส 
COVID-19

4.3 การวิเคราะห�ฐานะทางการเงิน
4.3.1  สินทรัพย�รวม

 สินทรัพย ์รวมของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 กลุ ่มหลัก 

ประกอบด้วย (1) สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น ยา 

เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เป็นต้น 

และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้สนิทรพัย์ถาวร เป็นต้น ทัง้นี้ 

สินทรัพย์รวมของบริษัท มีส่วนประกอบหลักได้แก่ ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ เงินลงทุนชั่วคราว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 

5,136.9 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 339.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 7.1 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มีจ�านวน 

4,797.0 ล้านบาท ซ่ึง ณ สิน้ปี 2564 บรษิทัมสีนิทรพัย์หมนุเวยีนจ�านวน 

1,602.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.6 จาก 1,208.5 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท 

มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็น 690.4 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจาก 592.5 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2563 รวมถึงรายการ

สนิทรพัย์ทางการเงนิหมนุเวยีนอืน่เพิม่ขึน้ จ�านวน 152.5 ล้านบาท และ

รายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น – เงินจ่ายล่วงหน้าวัคซีน

โมเดอร์นา จ�านวน 81.2 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�านวน 3,534.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

1.5 จาก 3,588.5 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมี

สาเหตุหลักจากการลดลงของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

จ�านวน 48.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.5 โดยลดลงจากการ

คิดค่าเสื่อมราคาสุทธิกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ในระหว่างปี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 

4,797.0 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 80.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 1.7 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีจ�านวน 

4,716.6 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์

หมุนเวียน จ�านวน 1,208.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.4 จาก 1,643.1 

ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ขณะที่บริษัทมีรายการเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดเป็น 592.5 ล้านบาท ลดลงจาก 631.8 

ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2562 รวมถึงการลดลงทั้งหมดของรายการ

เงินลงทุนช่ัวคราวจ�านวน 799.2 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการ

ลดลงของรายการดังกล่าว เนื่องจากมีการน�าเงินส่วนหนึ่งไปใช้จ่าย

ในโครงการอาคารใหม่ หอพักพยาบาล และอาคารออฟฟิศ รวมถึง

มีการปรับเปล่ียนเป็นรายการสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นท่ีให้

ผลตอบแทนพิเศษจ�านวน 401.5 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2563 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�านวน 3,588.5 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ร้อยละ 16.8 จาก 3,073.5 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

จ�านวน 554.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นของ

ทรัพย์สินจากโครงการอาคารใหม่ หอพักพยาบาล และอาคารออฟฟิศ

4.3.2 หนี้สินรวม

 หน้ีสินรวมของบริษัท มีส่วนประกอบหลักได้แก่ เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่น และส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวมมูลค่า 
859.1 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 177.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 26.0 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มีมูลค่า 
681.8 ล้านบาท ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมหีนีส้นิหมนุเวยีน
จ�านวน 666.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.3 จาก 496.5 ล้านบาท 
ของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้รับ
ล่วงหน้าจากยอดจองวคัซนีโมเดอร์นา และรายได้จากการขายแพก็เกจ 
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียน
จ�านวน 192.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จาก 185.3 ล้านบาท 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยมสีาเหตจุากรายการส�ารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นจ�านวน 7.6 ล้านบาท
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมมูลค่า 681.8 
ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 4.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 
จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีมูลค่า 677.6 ล้านบาท 
ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียน จ�านวน 
496.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.6 จากหนี้สินหมุนเวียน จ�านวน 
523.0 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักจาก
การลดลงของรายการภาษีเงินได้ค้างจ่าย และหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ 
ขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียน จ�านวน 
185.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 จากหนี้สินไม่หมุนเวียน จ�านวน 
154.6 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลัก
จากรายการส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น จ�านวน 
26.3 ล้านบาท รวมถึงมีการบันทึกหน้ีสินหมุนไม่เวียนตามสัญญาเช่า
จ�านวน 3.0 ล้านบาท จากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ

4.3.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู ้ถือหุ ้น 
4,277.9 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 162.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 4.0 จาก 4,115.2 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2564 
จ�านวน 249.2 ล้านบาท สทุธด้ิวยการจ่ายปนผล จ�านวน 86.2 ล้านบาท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู ้ถือหุ ้น 
4,115.2 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 76.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 1.9 จากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ที่ 4,039.0 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรบัปี 2563 จ�านวน 189.1 ล้านบาท สทุธด้ิวยการจ่ายปนผลจ�านวน 
110.1 ล้านบาท และการลดลง 2.7 ล้านบาท มาจากการรับรู้ค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการน�ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรก

4.4  การวิเคราะห�สภาพคล่องและแหล่งที่มาของเงินทุน

4.4.1 กระแสเงินสด

 รายละเอียดแหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของกระแสเงินสด แยกตามประเภท สามารถสรุปได้ดังนี้

งบกระแสเง�นสด

สําหรับป�สิ�นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2564
ล�านบาท

2563
ล�านบาท

2562
ล�านบาท

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 588.1 423.8 490.0

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (398.9) (348.8) 29.8

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (91.3) (114.3) (111.6)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 97.9 (39.3) 408.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 592.5 631.8 223.5

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 690.4 592.5 631.8

 โดยรายละเอียดแหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของกระแส
เงินสดในกิจกรรมด�าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน 
มีรายละเอียดดังนี้

 (1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงาน 

 ส�าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินสด
สุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 588.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
164.2 ล้านบาท จาก 423.8 ล้านบาท ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 โดยมีสาเหตุหลักจากผลการด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้น

 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

 (2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 ส�าหรับปี 2564 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
จ�านวน 398.9 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากงวดปี 2563 ที่มีเงินสดสุทธิ
ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนใช้ไป 348.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การใช้เงนิสดลงทนุในตราสารหน้ี 100.0 ล้านบาท และรายการเงนิฝาก
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ประจ�าธนาคารเพิ่มขึ้น 52.2 ล้านบาท เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน รวมถึงในปี 2564 มีรายการกระแสเงินสดใช้ไปในการซื้อ

สนิทรพัย์ถาวรจ�านวน 168.9 ล้านบาท การจ่ายช�าระหนีค่้าซือ้สนิทรพัย์

ถาวรจ�านวน 69.6 ล้านบาท การจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร

และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ�านวน 4.9 ล้านบาท และจ่ายซื้อสินทรัพย์

ไม่มีตัวตน 8.9 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายช�าระค่าก่อสร้างและ

อปุกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์อืน่ๆ ของอาคารใหม่ทีไ่ด้เปิดด�าเนนิการ

บางส่วน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2563

 ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิ

ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�านวน 348.8 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากงวด 

2562 ท่ีมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 29.8 ล้านบาท โดยมี 

สาเหตุหลักมาจากการได้รับกระแสเงินสดจากเงินลงทุนในตราสารหน้ี

หลักทรัพย์เผ่ือขายสุทธิ 995.5 ล้านบาท ขณะท่ีมีการใช้เงินสด

เพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ 200.0 ล้านบาท และรายการเงินฝาก

ประจ�าธนาคารเพิ่มขึ้น 401.1 ล้านบาท เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน รวมถึงในปี 2563 มีรายการกระแสเงินสดใช้ไปในการซื้อ

สินทรัพย์ถาวร จ�านวน 737.5 ล้านบาท การจ่ายช�าระหนี้ค่าซื้อ

สินทรัพย์ถาวร จ�านวน 111.4 ล้านบาท การจ่ายเงินล่วงหน้าค่าซ้ือ

สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ�านวน 7.7 ล้านบาท และจ่าย

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10.7 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายช�าระ

ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์อื่นๆ ของอาคารใหม่

ที่ได้เปิดด�าเนินการในช่วงกลางปีที่ผ่านมา

 (3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 ส�าหรบัปี 2564 บรษิทัมเีงินสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 
จ�านวน 91.3 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปนผล จ�านวน 86.2 ล้านบาท 
และการช�าระคืนเงนิต้นของหนีสิ้นตามสัญญาเช่า จ�านวน 5.1 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับงวดปี 2563 ที่มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 
จ�านวน 114.2 ล้านบาท

 ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิ
ใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ จ�านวน 114.3 ล้านบาท จากการจ่ายเงนิปนผล
จ�านวน 110.1 ล้านบาท และการช�าระคืนเงินต้นของหนี้สินตาม
สัญญาเช่า จ�านวน 4.0 ล้านบาท ซ่ึงเปล่ียนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบ
กับงวดปี 2562 ที่มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 

111.6 ล้านบาท

4.4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 จ�านวน 690.4 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 97.9 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 จากเงินสดและรายการเทียบเท่า 

เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มีจ�านวน 592.5 ล้านบาท  

 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 จ�านวน 592.5 ล้านบาท โดยลดลงประมาณ 39.3 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 จากเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีจ�านวน 631.8 ล้านบาท 

4.4.3 อัตราส่วนสภาพคล่อง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564, 2563 และ 2562 บริษัท

มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) ในระดับ 2.4 เท่า 2.4 เท่า 

และ 3.1 เท่า ตามล�าดับ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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4.5 ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

4.5.1  สรุปรายงานการสอบบัญช�

 ผู้สอบบัญช� 

 ผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเง�น ผู�สอบบัญช�รับอนุญาต

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

 สรุปรายงานการสอบบัญช�ในระยะ 3 ป�ที่ผ่านมา

 ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่เปิดเผยในงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินของบริษัท (แล้วแต่กรณี) สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเง�น ผู�สอบบัญช�รับอนุญาต

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการด�าเนินงาน
และกระแสเงินสด ส�าหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด�าเนินงาน
และกระแสเงินสด ส�าหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�าเนินงาน
และกระแสเงินสด ส�าหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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4.5.2  ตารางสรุปงบการเงิน

 งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ข้อมูล ณ วันที่

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 690.4 13.4 592.5 12.4 631.8 13.4

เงินลงทุนชั่วคราว - - - - 799.2 16.9

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 212.3 4.1 158.9 3.3 156.2 3.3

ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ 56.1 1.1 49.3 1.0 48.7 1.0

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 554.0 10.8 401.5 8.4 - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 90.1 1.8 6.3 0.1 7.2 0.2

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,602.9 31.2 1,208.5 25.2 1,643.1 34.8

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 3.6 0.1 3.6 0.1 3.6 0.1

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,368.5 65.6 3,417.1 71.2 2,862.4 60.7

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 18.2 0.4 20.7 0.4 - -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 88.2 1.7 95.4 2.0 77.4 1.6

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - - - 91.8 1.9

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 50.7 1.0 47.4 1.0 33.3 0.7

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4.8 1.0 4.2 1.0 4.9 0.1

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,534.0 68.8 3,588.5 74.8 3,073.5 65.2

รวมสินทรัพย 5,136.9 100.0 4,797.0 100.0 4,716.6 100.0

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 597.0 11.6 446.3 9.3 461.5 9.8

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 3.8 0.1 4.8 0.1 - -

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 35.7 0.7 21.2 0.4 28.7 0.6

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 30.3 0.6 24.2 0.5 32.8 0.7

รวมหนี้สินหมุนเวียน 666.8 13.0 496.5 10.3 523.0 11.1

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 2.4 0.0 3.0 0.1 - -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 186.9 3.6 179.3 3.7 153.0 3.2

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2.9 0.1 3.0 0.1 1.6 0.0

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 192.2 3.7 185.3 3.9 154.6 3.3

รวมหนี้สิน 859.0 16.7 681.8 14.2 677.6 14.4

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

78



งบแสดงฐานะการเงิน

ข้อมูล ณ วันที่

31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

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 15.3 786.3 16.4 786.3 16.7

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,934.4 37.6 1,934.4 40.3 1,934.4 41.0

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว-ส�ารองตามกฎหมาย 80.0 1.6 80.0 1.7 80.0 1.7

ยังไม่ได้จัดสรร 1,477.2 28.8 1,314.5 27.4 1,230.4 26.1

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.2

รวมสวนของผูถือหุน 4,277.9 83.3 4,115.2 85.8 4,039.0 85.6

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 5,136.9 100.0 4,797.0 100.0 4,716.6 100.0

 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร�จ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร�จ

ส�าหรับป�สิ�นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2564 2563 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,986.8 98.7 2,601.2 98.8 2,848.5 99.0

รายได้ค่าเช่า 13.1 0.4 11.8 0.4 8.4 0.3

รายได้อื่น 26.1 0.9 19.9 0.8 19.4 0.7

รวมรายได 3,026 100.0 2,632.9 100.0 2,876.3 100.0

ตนทุนและคาใชจาย

ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,172.2 71.8 1,889.7 71.8 1,972.3 68.6

  ค่าใช้จ่ายในการขาย 46.7 1.5 53.7 2.0 59.4 2.1

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 510.5 16.9 464.7 17.6 510.3 17.7

รวมค่าใช้จ่าย 2,729.4 90.2 2,408.1 91.5 2,542.1 88.4

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 296.6 9.8 224.8 8.5 334.2 11.6

รายได้ทางการเงิน 4.2 0.1 5.9 0.2 13.4 0.5

ต้นทุนทางการเงิน (0.5) (0.0) (0.5) (0.0) - -

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 300.3 9.9 230.3 8.7 347.6 12.1

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 51.1 1.7 28.2 1.1 63.2 2.2

กําไรสําหรับป 249.2 8.2 202.1 7.7 284.5 9.9

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร�จ

ส�าหรับป�สิ�นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2564 2563 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขาย - - - - 8.9 0.3

  ผลกระทบของภาษีเงินได้ - - - - (1.8) (0.1)

รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได - - - - 7.1 0.2

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก�าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - - (16.3) (0.6) (19.9) (0.7)

  ผลกระทบของภาษีเงินได้ - - 3.3 0.1 4.0 0.1

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจาก
ภาษีเงินได - - (13.0) (0.5) (15.9) (0.6)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - - (13.0) (0.5) (8.8) (0.3)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 249.2 8.2 189.1 7.2 275.7 9.6

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.32 - 0.26 - 0.36 -

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ล้านหุ้น) 786.3 - 786.3 - 786.3 -

 งบกระแสเงินสด

งบกระแสเง�นสด

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2564 2563 2562

ล�านบาท ล�านบาท ล�านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี 300.3 230.3 347.6

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 293.7 213.0 163.6

  หนี้สูญ - - 7.9

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น - - 5.9

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 17.6 21.5 -

  ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายและตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.6 1.2 (0.3)

  ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - - (5.5)

  ขาดทุนจากการจ�าหน่ายตราสารหนี้ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน - 3.2 -

  ขาดทุน (ก�าไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
     ผ่านก�าไรหรือขาดทุน (0.3) 0.2 -

  ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น - - (0.3)

  ส�ารองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 16.5 13.7 41.9

  รายได้เงินปนผล - (0.0) (0.0)

  รายได้ทางการเงิน (4.2) (5.9) (13.4)

  ผลต่างจากการลดค่าเช่า - 0.0 -

  ต้นทุนทางการเงิน 0.5 0.5 -

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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งบกระแสเง�นสด

สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2564 2563 2562

ล�านบาท ล�านบาท ล�านบาท

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 624.7 477.6 547.6

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (70.9) (28.4) (31.8)

   ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ (6.8) (0.6) (5.8)

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (83.7) 0.8 (0.6)

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (0.2) 3.7 (2.9)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 168.0 27.4 39.4

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5.8 (6.2) 4.1

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (0.1) 1.4 0.1

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (8.9) (6.0) (8.6)

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 627.9 469.6 541.6

  จ่ายภาษีเงินได้ (39.9) (45.9) (51.5)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 588.0 423.8 490.0

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกันเพิ่มขึ้น - - (0.9)

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�าลดลง (เพิ่มขึ้น) (52.2) (401.0) 850.0

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - - (503.7)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - - 505.5

ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ (100) (200) -

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ 0.0 995.4 -

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น - - 1.6

ซื้อสินทรัพย์ถาวร (168.9) (608.9) (640.6)

จ่ายช�าระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร (69.6) (111.4) (96.9)

เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ (0.3) (11.0) -

จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (4.9) (7.7) (90.2)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (8.9) (10.7) (9.3)

จ่ายช�าระหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - (0.8) (1.6)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 1.9 0.6 1.4

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 4.1 6.7 14.5

เงินสดรับจากเงินปนผล - 0.0 0.0

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (398.8) (348.8) 29.8

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ช�าระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
จ่ายเงินปนผล

(5.1)
(86.2)

(4.0)
(110.2)

-
(111.6)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (91.3) (114.2) (111.6)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 97.9 (39.3) 408.3

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 592.5 631.8 223.5

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 690.4 592.5 631.8

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

อัตราส�วนทางการเง�นที่สําคัญ หน�วย

งบการเง�น

สําหรับป�สิ�นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

2564 2563 2562

อัตราสวนสภาพคลอง 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.4 2.4 3.1

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 2.1 2.2 3.1

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 1.0 0.8 0.1

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 13.3 14.4 17.1

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 27.0 24.9 21.1

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 41.2 38.6 43.1

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 8.7 9.3 8.4

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า เท่า 15.4 14.8 15.6

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย วัน 23.4 24.4 23.1

วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน 12.4 9.9 6.4

อัตราสวนสดงความสามารถในการทํากําไร

อัตราก�าไรขั้นต้น(1) ร้อยละ 27.3 27.4 30.8

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน(1) ร้อยละ 8.6 7.4 10.8

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร ร้อยละ 2.3 2.2 1.6

อัตราก�าไรสุทธิ ร้อยละ 8.2 7.7 9.8

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(2) ร้อยละ 5.9 5.0 7.2

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(3) ร้อยละ 5.0 4.2 6.2

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (4) ร้อยละ 16.0 13.2 17.9

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่า 0.6 0.6 0.6

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.2 0.2 0.2

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า - - -

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า - - -

อัตราการจ่ายเงินปนผล ร้อยละ 44.2(7) 42.8(6) 40.4(5)

หมายเหตุ: (1) ค�านวณจากก�าไรจากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเท่านั้น 
 (2) ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย
 (3 )ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีหารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
 (4) ค�านวณจากผลรวมของก�าไรส�าหรับปีและค่าเสื่อมราคา หารด้วยสินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ย
 (5) ค�านวณจากมูลค่าเงินปนผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจ�าปี หารด้วยก�าไรส�าหรับงวดปี 2562 หักส�ารองตามกฎหมาย
 (6) ค�านวณจากมูลค่าเงินปนผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจ�าปี หารด้วยก�าไรส�าหรับงวดปี 2563
 (7) ค�านวณจากมูลค่าเงินปนผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจ�าปี หารด้วยก�าไรส�าหรับงวดปี 2564

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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5 ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั�วไปของบริษัท

ช�่อบร�ษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน

ที่ตั�งสํานักงานใหญ� 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบร�ษัท 0107561000064

ประเภทหุ�น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท

มูลค�าที่ตราไว� หุ้นละ 1 บาท

ทุนชําระแล�ว 786,300,000 บาท

เว�บไซต� www.praram9.com

สํานักงานใหญ� โทรศัพท์ 02-202-9999

โทรสาร 02-202-9998

ฝ�ายเลขานุการบร�ษัท โทรศัพท์  02-202-9999 ต่อ 39605

โทรสาร  02-202-9998

อีเมล์  marisarat@praram9.com

ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ� โทรศัพท์  02-202-9999 ต่อ 21402

โทรสาร  02-202-9998

อีเมล์ waraporna@praram9.com

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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 ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

ผูสอบบัญชี นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 หรือ 
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ 
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 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 

ผูตรวจสอบภายใน 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

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

5.2  ข้อพ�พาททางกฎหมาย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ข้อเรียกร้อง กระบวนการทางกฎหมาย หรือเป็น
คู่ความในคดีใดๆ (1) ที่อาจมีผลกระทบในด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (2) ที่กระทบต่อ
การด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทอย่างมีนัยส�าคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้ และ (3) ทีม่ไิด้เกดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทั

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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 ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

ผูสอบบัญชี นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 หรือ 
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ 
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 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 

ผูตรวจสอบภายใน 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

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

5.2  ข้อพ�พาททางกฎหมาย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ข้อเรียกร้อง กระบวนการทางกฎหมาย หรือเป็น
คู่ความในคดีใดๆ (1) ที่อาจมีผลกระทบในด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (2) ที่กระทบต่อ
การด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัอย่างมนียัส�าคญั แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได้ และ (3) ท่ีมิได้เกดิจากการประกอบธรุกจิโดยปกตขิองบรษิทั

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ 

 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 
2561 และน�าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า 
“PR9” โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการ
ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good 
Corporate Governance) จงึมนีโยบายในการส่งเสรมิให้เกดิการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีข้ึนภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อม่ันว่า
จะเป็นปจจยัส�าคญัยิง่ทีจ่ะช่วยให้การด�าเนนิธรุกจิของบริษทัเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีถือเป็นเครื่องมือท่ีสะท้อนถึงการ
มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ อันจะน�าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย เพ่ือการเตบิโตในระยะยาว และสร้างคณุค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน

 โดยนบัตัง้แต่ได้มกีารแปรสภาพกจิการเป็นบรษัิท โรงพยาบาล
พระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�านโยบาย
เกี่ยวกับจริยธรรมองค์กร และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในรูปแบบ
ลายลักษณ์อักษรของบริษัทขึ้น (บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) 
ซึ่งเน้ือหาสาระหลักสอดคล้องกับกฎหมาย หลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

6.1.1  นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

(SEC CG Code) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET CG 
Principles) นโยบายและข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) และหลักเกณฑ์สากล ASEAN Corporate Governance 
Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยครอบคลุมหลักการส�าคัญ
ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู ้ถือหุ ้น 
การปฏบิตัต่ิอผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั การค�านงึถงึบทบาทของผูมี้ส่วน
ได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ เพื่อให้สามารถครอบคลุมปจจัยด้านต่างๆ และสอดรับ
กับการเปล่ียนแปลงในการด�าเนินธุรกิจท้ังในด้านเป้าหมาย กลยุทธ์ 
และการด�าเนินงานของบริษัท

 ในปี 2564 บริษัทได้ด�าเนินการเพื่อยกระดับการก�ากับดูแล
กิจการ อาทิ การจัดงาน CAC Day การทบทวนนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัท รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
การเชิญชวนบริษัทคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมมือปฏิบัติตามนโยบาย
และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกับบริษัท ประกาศ
เจตนารมณ์ และยืน่ขอรบัรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชนั
ของภาคเอกชนไทย  (CAC) เป็นต้น 

 ผลงานจากการที่คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญ
เรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธรุกจิอย่างยัง่ยนื และส่งเสรมิ
ให้บุคลากรของบริษัทน�าแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ปรากฎดังนี้

(1)  ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับจาก
 ปีแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(2)  ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CGR อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีเลิศ” รวมทั้งยังได้เป็น  
 Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 - 9,999 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับจาก
  ปีแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 147 บริษัท ซึ่งอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนกลุ่มบริการ
  ประจ�าปี 2564 สะท้อนให้เห็นว่านอกจากการด�าเนินธรุกจิแล้ว บริษทัยังค�านงึถึงสังคม สิ่งแวดลอ้ม และบรรษัทภิบาลดว้ย

(4)  ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตประจ�าไตรมาสที่ 3 ปี 2564

6 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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 บริษัทก�าหนดเป็นนโยบายชัดเจน โดยให้มีการจัดอบรม
ในวันปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ เรื่อง หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงานทุกคนทราบ และยึดถือปฏิบัติ พร ้อมทดสอบความรู ้ 
ความเข้าใจ ภายหลังการอบรมให้ผ่านเกณฑ์คะแนนที่บริษัทก�าหนดไว้
ทุกคน พร้อมอธิบายค�าตอบให้ทราบ 
 ในการประชมุคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการและการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมได้เน้นย�้าให้ฝ่ายบริหารจัดการบรรจุ
หลกัสตูรดงักล่าวเป็นหลกัสตูรภาคบงัคับทีพ่นกังานทกุคนจะต้องเข้ารบั
การอบรมและทบทวนเป็นประจ�าทกุปี โดยถือเสมือนเป็นส่วนหนึง่ของ
ระเบยีบ ข้อบงัคบัการท�างาน และบรษิทัได้น�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เผยแพร่ให้ผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ พนักงาน ผู้รับบริการ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า 
พนัธมติรทางธรุกจิ ฯลฯ รบัทราบและยดึถอืเป็นแนวปฏบิตังิานผ่านทาง
เวบ็ไซต์ภายใน (Intranet) เอกสารของบรษิทั และเวบ็ไซต์ภายนอกของ
บริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ 

6.1.2   นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของ
บริษัทให้ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทยีมกนั และเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุ บรษิทั
จึงได้ก�าหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู ้ถือหุ ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ซ่ึงประกอบไปด้วยสิทธิ
ในการซือ้ ขาย โอนหลกัทรัพย์ทีต่นถอือยู่ สิทธิในการทีจ่ะได้รับส่วนแบ่ง
ผลก�าไรจากบริษัท สิทธิในการประชุมผู ้ถือหุ ้น สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็น สิทธิในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยบริษัทไม่กีดกัน
หรือสร้างอุปสรรค สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท 
เช่น การจัดสรรเงินปนผล การรับซื้อหุ้นคืน สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน 
การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญและมีผลต่อทิศทาง
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและ
ข้อบังคับของบริษัท และสิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง 
และทันเวลา รวมท้ังหากมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder 
Agreement) ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
รายอื่น บริษัทจะชี้แจงให้ทราบโดยทันท ี

 • สิทธิของผู้ถือหุ้น

 1) การอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุ้นในการประชุมผู้ถอืหุ้น
 • บริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้
ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน 
และผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มท่ีผ่านการประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีนัยส�าคัญ
ของกจิการ หรอืเรือ่งทีก่ระทบกบัสทิธปิระโยชน์ของตนเองในด้านต่างๆ 

ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้
ผู้ถอืหุน้เข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยบรษิทัจะก�าหนดวนั เวลา
ประชมุทีเ่หมาะสม ไม่จดัการประชมุในวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ หรอืวนัหยดุ
ท�าการที่ติดต่อกันตั้งแต่สามวันขึ้นไป และจัดการประชุมในช่วงเวลา
ท�าการปกติ ระหว่าง 08.30 - 16.00 น. โดยจัดสรรเวลาส�าหรับการ
ประชุมอย่างเพียงพอ รวมถึงก�าหนดสถานที่จัดการประชุมในเขต
กรุงเทพมหานครอันเป็นท่ีตั้งของส�านักงานใหญ่ ซึ่งมีระบบคมนาคม
ทีส่ะดวกแก่การเดนิทาง ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถประจ�าทาง 
รถไฟฟ้า (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และรถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ Airport Rail Link) และจัดให้มีรถบริการรับ-ส่ง ส�าหรับ
ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม 
 อนึ่ง จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(“โควิด-19”) ในปีที่ผ่านมา เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ 
คณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัใิห้จดัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
ในรปูแบบ “การประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส์” หรอื “e-Shareholder 
Meeting” เพียงรูปแบบเดียว และยังได้จัดให้มีการถ่ายทอดสด
การประชุมจากห้องประชุมส�านักงานใหญ่ของบริษัทซึ่งใช้เป็นสถานที่
จัดการประชุม โดยสามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท หรือสแกน
คิวอาร์โค้ดตามที่เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ติดตามการประชุมกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้
 • บริษัทจัดให้มีบริการปิดอากรแสตมปในหนังสือมอบฉันทะ
ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุด
ลงทะเบียน ทั้งการประชุมแบบพบหน้ากัน (Physical Meeting) และ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) เพื่อลด
ภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาอากรแสตมปของผู้ถือหุ้น 
 • บริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน
แสดงตนของผู้ถอืหุน้ในกรณมีอบฉนัทะให้บคุคลอืน่เข้าร่วมประชมุแทน 
โดยสามารถใช้ส�าเนาเอกสารต่างๆ เช่น ส�าเนาบัตรประชาชน ส�าเนา
หนังสือเดินทาง ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ
ผู้ถือหุ้น ส�าเนาค�าส่ังแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก และส�าเนาเอกสาร 
อื่นๆ โดยไม่ต้องใช้เอกสารฉบับจริง เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยาก หรือ
เป็นการจ�ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม 

 2) การด�าเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 • บริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิผู ้ถือหุ ้นเสนอเพิ่มวาระ
การประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามเกี่ยวกับบริษัท หรือ 
เกี่ยวกับวาระการประชุมเพื่อสอบถามประเด็นข้อสงสัยต่อบริษัท
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัท โดยบริษัท
ได้เผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์การให้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึง
เผยแพร่การให้สิทธิดังกล่าวน้ี ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นและนักลงทุนได้รับทราบ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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การให�สิทธิผู�ถือหุ�นเสนอเพ��มวาระการประชุม เสนอช�่อบุคคล เพ�่อรับเลือกตั�งเป�นกรรมการและส�งคําถามล�วงหน�า
ก�อนการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2564

ก�าหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

•  วันที่ 23 เมษายน 2564

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

การให้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและ

เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

•  วันที่ 1 ตุลาคม- 31 ธันวาคม 2563

การให้สิทธิส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

•  วันที่ 1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ: ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่มีผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม จ�านวน 1 คน ซึ่งบริษัท
 ได้บันทึกค�าถาม-ค�าตอบ ไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

 ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 บริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัท
ล่วงหน้าได้ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2564 ถงึ 31 ธนัวาคม 2564 และสามารถ
ส่งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
ถึง 31 มีนาคม 2565
 • บริษัทด�าเนินการแจ้งข่าวสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เพือ่เผยแพร่มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัเรือ่งการก�าหนดวนัประชุม
สามญัผู้ถือหุน้ประจ�าปีของบรษิทัภายหลงัจากเสรจ็สิน้การประชุมทันที  
หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันท�าการถัดไป ผ่านเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนได้รับทราบก�าหนดการและวาระการประชุมได้อย่างรวดเรว็  
 บริษัทมีนโยบายในการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมทั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน บนเว็บไซต์
ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ และ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน
โดยระบุข้อมูล วัน เวลา รูปแบบการประชุม สถานที่จัดประชุม แผนที่
การเดนิทาง ระเบยีบวาระการประชมุ วตัถปุระสงค์เหตผุลของแต่ละวาระ 
อย่างชัดเจนและเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระการประชมุ พร้อมทัง้ลงประกาศหนงัสอืพมิพ์รายวันล่วงหน้า
ก่อนการประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั ตดิต่อกนั 3 วนั เพือ่บอกกล่าวการเรยีก
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหน้า และให้ผูถื้อหุน้มข้ีอมูลทีเ่พยีงพอส�าหรบั
การเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม
 นอกจากนัน้แล้วยงัจัดให้มกีารลงมตแิยกเป็นแต่ละรายการ เช่น 
วาระเลือกตั้งกรรมการ (แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ และการเลือกตั้ง
กรรมการเข้าใหม่ ออกเป็น 2 วาระ) รวมทั้งแยกวาระการก�าหนดอ�านาจ
กรรมการ และการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการออกจากกนัเช่นเดยีวกัน 

การเผยแพร�เอกสารการประชุม และการประกาศหนังสือพ�มพ� เพ�่อเร�ยกประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2564 

ก�าหนดการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

•  วันที่ 23 เมษายน 2564
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

การเผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์บริษัท
•  วันที่ 19 มีนาคม 2564

การประกาศหนังสือพิมพ์
•  วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 

1-2 เมษายน 2564

 • บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยและ
ผู ้ถือหุ ้นซ่ึงเป็นนักลงทุนสถาบันสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ เนือ่งจากเลง็เหน็ว่าเป็นช่องทางทีส่ามารถ
ช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุ้นทกุคน และป้องกนัมใิห้เกดิความล่าช้า
ในวันประชุม
 • ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 บริษัทจัดการ
ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder 
Meeting) เพียงรูปแบบเดียว เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. 
โดยมีสถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมพระรามเก้าแกรนด์ฮอลล์ 
ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม) เลขที่ 99
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร ซึง่มีข้ันตอน 

ที่แตกต่างจากการประชุมแบบพบหน้ากัน (Physical Meeting) 
โดยบริษัทใช้บริการของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ�ากัด (DAP) 
กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชุมดังกล่าว
จัดขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมายการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
บริษัทได้จัดส่งคู ่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ
การประชมุผูถ้อืหุน้ ได้แก่ ข้ันตอนการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ เอกสาร
ยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน วิธีการเข้าร่วมประชุม การออกเสียง
ลงคะแนน และวธิกีารนบัคะแนน ให้แก่ผูถื้อหุน้พร้อมเอกสารการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดสรุป ดังนี้
 (1) การเตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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 (2) ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
 :  เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะเข้าร่วมประชมุลงทะเบยีน
ยนืยนัตวัตนผ่านระบบประชมุอิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) 
ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 น. - วันที่ 23 เมษายน 2564 
เวลา 17.00 น. เอกสารทีป่ระกอบการลงทะเบยีนจะได้รบัการตรวจสอบ
เพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล์
แจ้งชือ่เข้าใช้งาน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพือ่ใช้ล็อกอิน 
(Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถแก้ไขเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้ (Reset password)
 (3) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 :  ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามารถล็อกอิน (Log-in) 
เข้าสู่ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) เพื่อ
เข้าร่วมประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. 
ด้วยชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม
รหัส OTP
 (4) การใช้งานฟงก์ชั่นส�าหรับส่งค�าถาม
 : การส่งค�าถามระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้อง
กลับมาที่หน้า e-Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้ 
และกดปุ่มยกมือเพื่อเข้าคิวถามค�าถาม หรือสามารถพิมพ์ค�าถามและ
ส่งผ่านระบบได้
 (5) การใช้งานฟงก์ชั่นลงคะแนนเสียง
 : การลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งด
ออกเสียง” จะต้องท�าในเวลาท่ีก�าหนด 2 นาที หากผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาทีก่�าหนด จะถอืว่าผูเ้ข้าร่วมประชมุ
มีมติเห็นด้วย
 (6) การบนัทกึภาพการประชุมและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั
 : บริษัทมกีารบนัทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ โดยภายหลงัเสรจ็สิน้การประชมุบรษิทัได้น�าภาพและเสยีง 
ที่บันทึกไว้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com 
หมวดนักลงทุนสัมพนัธ์
 บริษัทมีนโยบายในการรักษาสิทธิของผู ้ถือหุ ้นในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่ใดหรอืกรรมการอสิระของบรษิทัเข้าร่วม
ประชุมแทนได้ ซึ่งบริษัทได้ก�าหนดจ�านวนกรรมการอิสระของบริษัทไว้
ไม่น้อยกว่า 2 คน และระบุข้อมูลของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะท่ีได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่จ�าเป็นที่ผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะต้องน�ามาแสดงต่อบริษัทในวันประชุม ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

 3) การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
 การชี้แจงขั้นตอน วิธีการในการเข้าร่วมประชุม การถาม
ค�าถาม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนในหลายช่องทาง ได้แก่ หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้น การเผยแพร่ผ ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งก่อนเร่ิม
ประชุมประมาณ2 ชั่วโมง บริษัทได้เปิดวิดีโอสาธิตการใช้งานระบบ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สลับกับการเผยแพร่การด�าเนินงาน
ของศูนย์การให้บริการ ต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ  
 • ในการด�าเนนิการประชุมผู้ถอืหุน้ทกุครัง้ก่อนเร่ิมการประชมุ 
ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแนะน�ากรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย
ผู้ท�าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ
ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
นอกจากนัน้แล้วยงัเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชุม จ�านวน 2 คน 
(ถ้ามี) ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงร่วมกับ
ที่ปรึกษากฎหมายด้วย
 บริษัทจะแจ้งจ�านวนสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งชี้แจง
ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน นอกจากน้ันเม่ือจบการชี้แจง
ของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานกรรมการ
จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความเห็น
ในระยะเวลาเพียงพอและเหมาะสม และคณะกรรมการจะตอบประเดน็
ข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับกิจการและวาระการประชุมให้ผู ้ถือหุ้นได้
รับทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เป็นล่าม
แปลค�าถามและค�าตอบให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นคนอ่ืน
ที่เข้าประชุมทราบด้วย
 แม้ว่าบริษัทจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมให้สอดรับกับ
สถานการณ์ดังที่กล่าวขา้งต้น แต่บรษิัทยงัคงค�านึงถงึ และให้ความส�าคัญ
กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัท ดังนี้
 (1) ผู ้ถือหุ ้นสามารถส่งค�าถามล่วงหน้า เพื่อสอบถามข้อมูล
ท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชมุ โดยส่งถงึเลขานกุารบรษิทัได้ 2 ช่องทาง คอื
 • อีเมล์ marisarat@praram9.com 
 • ส่งไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัท
    บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) 
     เลขที่ 99 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
   กรุงเทพมหานคร 10310
 (2) บริษัทได้แจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
ไม่น้อยกว่า 60 วัน ว่าบริษัทจะจัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่าน
สือ่อเิลก็ทรอนกิส์เพยีงรปูแบบเดยีว โดยแจ้งเมือ่วนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 2564 
และจัดประชุมวันที่ 23 เมษายน 2564
 (3) บรษิทัจดัส่งเอกสารการประชุมเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยได้จัดส่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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 (2) ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)
 :  เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะเข้าร่วมประชมุลงทะเบยีน
ยนืยนัตวัตนผ่านระบบประชมุอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Shareholder Meeting) 
ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 น. - วันที่ 23 เมษายน 2564 
เวลา 17.00 น. เอกสารทีป่ระกอบการลงทะเบยีนจะได้รบัการตรวจสอบ
เพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล์
แจ้งชือ่เข้าใช้งาน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพ่ือใช้ล็อกอิน 
(Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถแก้ไขเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้ (Reset password)
 (3) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 :  ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามารถล็อกอิน (Log-in) 
เข้าสู่ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) เพื่อ
เข้าร่วมประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. 
ด้วยชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม
รหัส OTP
 (4) การใช้งานฟงก์ชั่นส�าหรับส่งค�าถาม
 : การส่งค�าถามระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้อง
กลับมาที่หน้า e-Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้ 
และกดปุ่มยกมือเพื่อเข้าคิวถามค�าถาม หรือสามารถพิมพ์ค�าถามและ
ส่งผ่านระบบได้
 (5) การใช้งานฟงก์ชั่นลงคะแนนเสียง
 : การลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งด
ออกเสียง” จะต้องท�าในเวลาท่ีก�าหนด 2 นาที หากผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด จะถอืว่าผูเ้ข้าร่วมประชุม
มีมติเห็นด้วย
 (6) การบนัทึกภาพการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิทั
 : บรษัิทมกีารบนัทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ โดยภายหลงัเสรจ็สิน้การประชมุบรษิทัได้น�าภาพและเสยีง 
ที่บันทึกไว้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com 
หมวดนักลงทุนสัมพนัธ์
 บริษัทมีนโยบายในการรักษาสิทธิของผู ้ถือหุ ้นในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่ใดหรอืกรรมการอสิระของบรษิทัเข้าร่วม
ประชุมแทนได้ ซึ่งบริษัทได้ก�าหนดจ�านวนกรรมการอิสระของบริษัทไว้
ไม่น้อยกว่า 2 คน และระบุข้อมูลของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่จ�าเป็นที่ผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะต้องน�ามาแสดงต่อบริษัทในวันประชุม ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

 3) การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
 การชี้แจงขั้นตอน วิธีการในการเข้าร่วมประชุม การถาม
ค�าถาม การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนในหลายช่องทาง ได้แก่ หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้น การเผยแพร่ผ ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งก่อนเร่ิม
ประชุมประมาณ2 ช่ัวโมง บริษัทได้เปิดวิดีโอสาธิตการใช้งานระบบ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สลับกับการเผยแพร่การด�าเนินงาน
ของศูนย์การให้บริการ ต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ  
 • ในการด�าเนนิการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคร้ังก่อนเร่ิมการประชมุ 
ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแนะน�ากรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย
ผู้ท�าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ
ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
นอกจากนัน้แล้วยงัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุ จ�านวน 2 คน 
(ถ้ามี) ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงร่วมกับ
ที่ปรึกษากฎหมายด้วย
 บริษัทจะแจ้งจ�านวนสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองและตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งชี้แจง
ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนั้นเมื่อจบการชี้แจง
ของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานกรรมการ
จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความเห็น
ในระยะเวลาเพียงพอและเหมาะสม และคณะกรรมการจะตอบประเดน็
ข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับกิจการและวาระการประชุมให้ผู ้ถือหุ้นได้
รับทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เป็นล่าม
แปลค�าถามและค�าตอบให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นคนอื่น
ที่เข้าประชุมทราบด้วย
 แม้ว่าบริษัทจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมให้สอดรับกับ
สถานการณ์ดังที่กล่าวขา้งต้น แต่บรษิัทยังคงค�านึงถงึ และให้ความส�าคัญ
กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัท ดังนี้
 (1) ผู ้ถือหุ ้นสามารถส่งค�าถามล่วงหน้า เพ่ือสอบถามข้อมูล
ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ โดยส่งถงึเลขานุการบรษิทัได้ 2 ช่องทาง คอื
 • อีเมล์ marisarat@praram9.com 
 • ส่งไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัท
    บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) 
     เลขที่ 99 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
   กรุงเทพมหานคร 10310
 (2) บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
ไม่น้อยกว่า 60 วัน ว่าบริษัทจะจัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่าน
สือ่อเิลก็ทรอนกิส์เพยีงรปูแบบเดยีว โดยแจ้งเมือ่วนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 2564 
และจัดประชุมวันที่ 23 เมษายน 2564
 (3) บรษิทัจดัส่งเอกสารการประชมุเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยได้จัดส่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

 (4) จัดให้มีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการประชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี 2564 (Living Streaming) จากห้องประชุม
ส�านกังานใหญ่ ซ่ึงเป็นสถานทีจ่ดัการประชมุ ณ ห้องประชมุพระรามเก้า
แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ตึก A (อาคารเดิม) 
เลขท่ี 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 
10310 โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับชมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท หรือรับชม
โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ตามที่ปรากฎบนหนังสือเชิญประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นท่ีสนใจ
แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  
 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 4 รายแรก นับต่อจาก
ผู้บริหารสูงสุด เข้าร่วมประชุม ณ ส�านักงานใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่
จัดการประชุม และเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (1 คน) 
คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

รายช�่อ
กรรมการและผู�บร�หาร

ตําแหน�ง

จํานวนครั�งที่เข�าประชุม/
จํานวนครั�งที่มีสิทธิเข�าร�วมประชุม

ป� 2561-2564 ป� 2564

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการ 
(กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

4/4 1/1

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร/ 
กรรมการผู้อ�านวยการ

4/4 1/1

3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายการแพทย์

4/4 1/1

4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / รองกรรมการผู้อ�านวยการ
ฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายการบริการทางการแพทย์

4/4 1/1

5. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  
(กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

4/4 1/1

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

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 4/4 1/1

7. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ    
   บุญใบชัยพฤกษ์ (1)

กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

4/4 1/1

8. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

4/4 1/1

9. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ (2) กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

4/4 1/1

10. นายพิเศษ จียาศักดิ์ (3) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

4/4 1/1

11. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน)

4/4 1/1

12. นายเจริญ นัดพบสุข รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 4/4 1/1

การเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล และรวมทั้งคณะคิดเป็นร้อยละ 100 100

หมายเหตุ: (1)  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมีผล
  ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565
 (2) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 (3) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการสรรหาและก�าหนด  
                 ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ซึ่งขอลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

89



 นอกจากกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเข้าร่วมประชุมแล้ว
ยังมีที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ 
เข้าร่วมประชุม ดังนี้
 • ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งเข้าร่วมประชุมที่บริษัทซ่ึงใช้เป็น
สถานที่จัดการประชุม
 นางภัทรสุภางค์ เฉลิมนนท์ และ นางสาวจันทร์จิรา 
เปี ยมสุขสมบูรณ์ จากส�านักงานกฎหมาย เอเบิล แอนด์พริมตัน 
ท�าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม 
 •  ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีเลขท่ี 6011 และ
นายชวพันธุ์ สุริยจันทร์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ส�านักงาน อีวาย  
จ�ากัด ท�าหน้าที่ตอบข้อสงสัย และชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
แก่ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย
 • ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์
 นางสาวธนาภา พรหมโชติ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริม
ผูล้งทุนไทย และตวัแทนจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วม
สังเกตการณ์การประชุม

 • การลงคะแนนเสียง การตรวจนับคะแนนเสียง และวิธีนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตร
ลงคะแนนเสียงส�าหรบัทกุวาระ โดยน�าเทคโนโลยมีาใช้เพือ่ความรวดเรว็ 
แม่นย�า อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุม และสามารถ
แสดงผลการตรวจนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบทันที ดังนี้
 (1) กรณีเป็นการประชุมแบบพบหน้ากัน (Physical Meeting) 
จะน�าระบบ Barcode มาใช้ 
 (2) กรณเีป็นการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Shareholder 
Meeting) จะน�าระบบ e-Proxy มาใช้
 • ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล ในปี 2564 
บรษิทัจดัประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ แต่ผูถ้อืหุน้กส็ามารถลงคะแนน
เสยีงเลอืกตัง้กรรมการได้เป็นรายบคุคล และเพือ่ให้ถกูต้องตามกฎหมาย
ข้อบงัคบับริษทั รวมถงึเกดิความโปร่งใสในการลงคะแนน การตรวจนบั
คะแนนเสียง บริษัทจึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากภายนอก
ซึง่ถอืเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ท�าหน้าทีเ่ป็นสกัขพียานในการตรวจสอบ
การนับคะแนนเสียง 
 อนึง่ ในปีทีผ่่านมาเนือ่งจากเป็นการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ 
จงึไม่มตีวัแทนของผูถ้อืหุน้ร่วมสงัเกตกุารณ์การตรวจสอบนบัคะแนนเสยีง
ร่วมกับทีป่รกึษากฎหมายอสิระจากภายนอกดงัเช่นปีก่อนทีจ่ดัการประชุม
แบบพบหน้ากัน

การพ้นจากต�าแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทป� 2562-2565

รายช�่อ
กรรมการและผู�บร�หาร

ตําแหน�ง
การพ�นจากตําแหน�งตามวาระ 

ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2565

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการ
(กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

✓

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการผู้อ�านวยการ

✓ ✓

3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการก�ากับดูแล
กิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / 
รองกรรมการผู้อ�านวยการ

✓ ✓

4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้อ�านวยการ

✓ ✓

5. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
(กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

✓

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

✓ ✓

7. ศาสตราจารย์คลินิค นายแพทย์สรณ
   บุญใบชัยพฤกษ์ (1)

กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

✓ ✓

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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รายช�่อ
กรรมการและผู�บร�หาร

ตําแหน�ง
การพ�นจากตําแหน�งตามวาระ 

ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2565

8. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

✓ ✓

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

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
✓

10. นายพิเศษ จียาศักดิ์ (2) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

✓

หมายเหตุ: (1) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมีผล
  ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565
         (2) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
                   (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ซึ่งขอลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

 • บริษัทมีนโยบายในการด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเป็นไป
ตามล�าดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการ
เพิม่เตมิข้อมลูส�าคญัในระหว่างการประชมุผูถื้อหุน้อย่างกะทนัหนั รวมทัง้
หลีกเลีย่งการเพิม่วาระการประชมุเรือ่งอืน่ๆ ทีไ่ม่ได้ก�าหนดล่วงหน้า หรอื
เปล่ียนแปลงล�าดบัวาระการประชมุหรือข้อมลูส�าคญัโดยไม่แจ้งให้ผูถื้อหุน้
ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นได้รับทราบถึงเรื่องที่จะท�าการ
พิจารณาล่วงหน้าเพื่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมประชุม
 • บริษัทมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ
อย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งค�าถาม
ในวาระการประชมุต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องได้อย่างอสิระและให้เวลาอย่างเหมาะสม 
ก่อนท�าการลงมติ โดยมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทท�าหน้าที่ตอบ
ข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงในที่ประชุมอย่างเหมาะสม และบริษัท
จะบันทึกในรายงานการประชุมว่าจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
นั้น มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเรื่องใด และบริษัทได้ตอบ
ข้อซักถามอย่างไร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ติดตามการประชุมได้รับทราบ 
โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.praram9.com หมวด
นักลงทุนสัมพันธ์
 • ในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เช่น ค่าตอบแทนประจ�า 
เบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่น (ถ้ามี) บริษัทมีนโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ์
ท่ีชัดเจนโดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย การขยายตัวทางธุรกิจ 
การเติบโตของผลก�าไร ซ่ึงจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทก่อนน�าเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

 4) การด�าเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
 •  การจัดทําและเผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุน
 • เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูล
การประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัได้ภายในเวลาอนัสมควร บรษิทัจึงมีนโยบาย
ในการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษา
องักฤษ และเผยแพร่พร้อมกนับนเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.praram9.com 
หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และบริษัท
จะท�าการเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลคะแนนเสียงภายหลัง
ปิดการประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันท�าการถัดไป
จากวนัประชมุผูถ้อืหุน้ ผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ 
 • บริษัทจะท�าการบันทึกและจัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระ
ส�าคัญ อาทิ รูปแบบการประชุม สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 
หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง การใช้บัตร
ลงคะแนนในแต่ละวาระ รายชือ่และต�าแหน่งของกรรมการ ผูบ้รหิารสงูสดุ 
ผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย อาสาสมัคร
ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งท�าหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับ 
คะแนนเสียงในท่ีประชุม และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
เนื้อหาสาระของวาระการประชุม ประเด็นค�าถาม-ค�าตอบ ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น และมติที่ประชุมพร้อมผลคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
และบัตรเสีย (การลงคะแนนเสียงผ่านระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส 
แพลตฟอร์ม จ�ากัด : DAP e-Shareholder Meeting ไม่มีกรณีบัตรเสีย) 
ทัง้น้ี เพือ่ให้ผู้ถือหุ้นทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชมุรบัทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
โดยจะท�าการเผยแพร่รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัที่ 
www.praram9.com หมวดนักลงทนุสมัพนัธ์ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ชาวไทยและ
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ชาวต่างชาติสามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน 
และสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีความเห็น
หรือข้อสงสัยหรือความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถ
สอบถาม หรือแสดงความเห็นมายังบริษัทผ่านเลขานุการบริษัทได้
โดยไม่ต้องรอให้ถงึการประชมุครัง้ถดัไป พร้อมน�าส่งให้หน่วยงานเกีย่วข้อง
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด
 ในปี 2564 บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพย์-
แห่งประเทศไทยว่า ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ประจ�าปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น เมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติรับทราบ
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน พร้อมแจ้งให้ผู ้ถือหุ ้นแสดง
ความคิดเห็น และแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 6 
พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยติดต่อผ่านเลขานุการ-
บริษัท ที่อีเมล์ marisarat@praram9.com หรือโทรศัพท์ 02-202-9999 
ต่อ 39605, 39607 หรือ 39610 และบริษัทได้แจ้งด้วยว่าในการประชุม
ผู้ถือหุ้นคร้ังถัดไป บริษัทจะไม่บรรจุวาระรับรองรายงานการประชุม
เป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีก 
 ทั้งนี้ เมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดง
ความคิดเห็น และ/หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมแต่อย่างใด 
 นอกจากนั้นแล้ว บริษัทได้น�าส่งรายงานการประชุมดังกล่าว
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายก�าหนด คือ 14 วัน โดยได้จัดส่ง
เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2564 เช่นเดียวกันด้วย

 5)  การฝ�าฝ�น / ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�
 • ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ถูกปรับ ถูกกล่าวโทษ หรือถูกด�าเนิน
การทางแพ่ง เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันกรณีซื้อหุ้นคืน 
ไม่มีการกีดกันกรณีผู้ถือหุ้นต้องการติดต่อสื่อสารกัน และไม่มีการปิดบัง
ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัท หรือ
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 

 • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบาย
โดยค�านึงถึงการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติให้ได้รับการ
ปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะของผู้ถือหุ้น และ
ได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส 
ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นจากการถูกเอาเปรียบจากผู้มีอ�านาจควบคุม
โดยบริษัทได้ด�าเนินการ ดังนี้

 1) ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียง
 หุน้ของบรษิทัมปีระเภทเดยีวตามข้อบงัคบัของบรษิทั คอืหุน้สามญั 
ชนดิระบชุือ่ผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้ทกุรายมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามสดัส่วน
การถือครองหุ้นของตน โดยหน่ึงหุ้นเท่ากับหน่ึงเสียง และถือเสียงข้างมาก
เป็นมต ิถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ช้ีขาดอีกเสยีงหนึง่
ต่างหาก นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

 2) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
 บริษทัมนีโยบายในการเปิดเผยโครงสร้างการถอืหุน้ทีม่สัีดส่วน
การถอืหุน้สงูสดุ 10 ล�าดบัแรกของบรษิทั ได้แก่ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้
ที่มีอ�านาจควบคุมกิจการ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน รวมถึงสัดส่วน
ของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัท รวมทั้งการรักษาสัดส่วน
การถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายย่อยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยก�าหนด คอื บรษิทัมสีดัส่วนของผูถ้อืหุน้รายย่อยเกนิกว่า
ร้อยละ 40 โดย ณ วนัก�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิข้าร่วมประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 บริษัทมีสัดส่วน
ผู้ถือหุ้นรายย่อย จ�านวนร้อยละ 58.73 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้าง
การถือหุ้นของบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงาน
ประจ�าป ี 2564 (แบบ 56-1 One Report) เว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.praram9.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
นอกจากนี ้บรษิทัยงัมโีครงสร้างการด�าเนนิงานท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
และไม่มโีครงสร้างการถือหุน้ทีซ่บัซ้อนยากแก่การระบตุวัผูถื้อหุน้ทีแ่ท้จรงิ 
รวมทั้งไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ (Cross Holding) หรือมีโครงสร้าง
การถือหุ้นแบบปิรามิด (Pyramid Holding) แต่อย่างใด

 3) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่าง
เท่าเทยีมกนั โดยไม่ค�านงึว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย หรอื
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ผู้ถือหุ้น
ทกุรายจะได้รบัข้อมลูประกอบวาระการประชมุเป็นการล่วงหน้า และแม้ว่า
ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นคนไทย แต่บริษัทได้จัดท�าหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู ้ถือหุ ้นชาวไทยและ
ชาวต ่ างชาติ  รวมทั้ ง ได ้มี จดหมายแจ ้ งข ่ าวผ ่ านเว็บไซต ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าบรษิทัได้เผยแพร่ 
หนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม
เอกสารประกอบวาระการประชุมให้ผูถ้อืหุ้นศกึษาล่วงหน้าก่อนการประชมุ 
ไม่น้อยกว่า 21 วัน โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ตามรายละเอียด ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

92



ชาวต่างชาติสามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน 
และสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีความเห็น
หรือข้อสงสัยหรือความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถ
สอบถาม หรือแสดงความเห็นมายังบริษัทผ่านเลขานุการบริษัทได้
โดยไม่ต้องรอให้ถงึการประชมุครัง้ถดัไป พร้อมน�าส่งให้หน่วยงานเกีย่วข้อง
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด
 ในปี 2564 บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพย์-
แห่งประเทศไทยว่า ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ประจ�าปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น เมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติรับทราบ
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน พร้อมแจ้งให้ผู ้ถือหุ ้นแสดง
ความคิดเห็น และแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 6 
พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยติดต่อผ่านเลขานุการ-
บริษัท ที่อีเมล์ marisarat@praram9.com หรือโทรศัพท์ 02-202-9999 
ต่อ 39605, 39607 หรือ 39610 และบริษัทได้แจ้งด้วยว่าในการประชุม
ผู้ถือหุ้นคร้ังถัดไป บริษัทจะไม่บรรจุวาระรับรองรายงานการประชุม
เป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีก 
 ทั้งนี้ เมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดง
ความคิดเห็น และ/หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมแต่อย่างใด 
 นอกจากน้ันแล้ว บริษัทได้น�าส่งรายงานการประชุมดังกล่าว
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายก�าหนด คือ 14 วัน โดยได้จัดส่ง
เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2564 เช่นเดียวกันด้วย

 5)  การฝ�าฝ�น / ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�
 • ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ถูกปรับ ถูกกล่าวโทษ หรือถูกด�าเนิน
การทางแพ่ง เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันกรณีซื้อหุ้นคืน 
ไม่มีการกีดกันกรณีผู้ถือหุ้นต้องการติดต่อสื่อสารกัน และไม่มีการปิดบัง
ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัท หรือ
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 

 • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบาย
โดยค�านึงถึงการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติให้ได้รับการ
ปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะของผู้ถือหุ้น และ
ได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส 
ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นจากการถูกเอาเปรียบจากผู้มีอ�านาจควบคุม
โดยบริษัทได้ด�าเนินการ ดังนี้

 1) ประเภทของหุ้นและสิทธิการออกเสียง
 หุน้ของบรษิทัมีประเภทเดยีวตามข้อบงัคบัของบริษทั คอืหุน้สามญั 
ชนดิระบชุือ่ผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้ทกุรายมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามสดัส่วน
การถือครองหุ้นของตน โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และถือเสียงข้างมาก
เป็นมต ิถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในทีป่ระชมุเป็นผูช้ีข้าดอกีเสยีงหนึง่
ต่างหาก นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

 2) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
 บริษทัมนีโยบายในการเปิดเผยโครงสร้างการถอืหุน้ทีม่สัีดส่วน
การถอืหุน้สงูสดุ 10 ล�าดบัแรกของบรษิทั ได้แก่ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้
ที่มีอ�านาจควบคุมกิจการ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน รวมถึงสัดส่วน
ของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัท รวมทั้งการรักษาสัดส่วน
การถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายย่อยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยก�าหนด คอื บรษิทัมสีดัส่วนของผูถ้อืหุน้รายย่อยเกนิกว่า
ร้อยละ 40 โดย ณ วนัก�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิข้าร่วมประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2564 บริษัทมีสัดส่วน
ผู้ถือหุ้นรายย่อย จ�านวนร้อยละ 58.73 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้าง
การถือหุ้นของบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงาน
ประจ�าป ี 2564 (แบบ 56-1 One Report) เว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.praram9.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
นอกจากนี ้บรษิทัยงัมโีครงสร้างการด�าเนนิงานทีโ่ปร่งใสและตรวจสอบได้ 
และไม่มโีครงสร้างการถอืหุน้ท่ีซบัซ้อนยากแก่การระบตุวัผูถ้อืหุน้ทีแ่ท้จริง 
รวมทั้งไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ (Cross Holding) หรือมีโครงสร้าง
การถือหุ้นแบบปิรามิด (Pyramid Holding) แต่อย่างใด

 3) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่าง
เท่าเทยีมกนั โดยไม่ค�านงึว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย หรือ
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ผู้ถือหุ้น
ทกุรายจะได้รบัข้อมลูประกอบวาระการประชมุเป็นการล่วงหน้า และแม้ว่า
ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นคนไทย แต่บริษัทได้จัดท�าหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู ้ถือหุ ้นชาวไทยและ
ชาวต ่ างชาติ  รวมทั้ ง ได ้มี จดหมายแจ ้ งข ่ าวผ ่ านเว็บไซต ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้ทราบว่าบรษิทัได้เผยแพร่ 
หนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม
เอกสารประกอบวาระการประชุมให้ผูถื้อหุน้ศกึษาล่วงหน้าก่อนการประชมุ 
ไม่น้อยกว่า 21 วัน โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ตามรายละเอียด ดังนี้

 4) หนังสอืมอบฉนัทะและการมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมผูถ้อืหุ้น
 บริษทัได้จดัท�าหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณชิย์
ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้เพื่อความเหมาะสม ทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. (แบบมอบฉันทะเฉพาะส�าหรับ custodian) เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทท่ี www.praram9.com พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ
ทั้งสามแบบให้แก่ผู ้ถือหุ ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยระบุ
รายละเอียดข้อมูลเอกสาร และหลักฐานที่จ�าเป็นที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะต้องแสดงต่อบริษัทส�าหรับยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน รวมท้ัง
ค�าแนะน�าข้ันตอนในการมอบฉนัทะแบบไม่ยุ่งยากซบัซ้อน เพือ่ให้ผู้ถือหุน้
สามารถจดัเตรยีมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกดิปญหาต่อการเข้าร่วมประชมุ
ของผูร้บัมอบฉนัทะ ทัง้นี ้เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกและรกัษาสทิธิ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง

 5) การถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น และการบันทึกภาพ
การประชุมเผยแพร่บนเว�บไซต�
 ในปี 2564 บรษิทัจดัให้มกีารถ่ายทอดสดบรรยากาศการประชมุ
ผู้ถือหุ้น (Live Streaming) จากห้องประชุมส�านักงานใหญ่ซึ่งเป็นสถานที ่
จัดการประชุม ณ ห้องประชุมพระรามเก้าแกรนด์เฮ้าส์ ชั้น 5 อาคาร
โรงพยาบาล ตึก A (อาคารเดิม) เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม 
โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับชมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท หรือสแกนคิวอาร์โค้ด 
ตามที่เผยแพร่บนหน้าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู ้ถือหุ ้นท่ีสนใจแต่ไม ่สะดวกในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดต้องเป็นผู้ถือหุ้น
ตามรายชื่อที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 (Record 
Date) โดยใช้เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ 10 หลัก ที่ปรากฎบนเอกสาร
การประชุมซึ่งจัดส่งโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าสู ่ระบบและรับชมการถ่ายทอดสด
การประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2564
 นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังมีการบันทึกภาพการประชุม และ
เผยแพร่เป็น Cilp file บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com 
หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อบริการให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจ

ทีไ่ม่มโีอกาสเข้าร่วมการประชมุได้รบัทราบภายใน 14 วนั นบัแต่วันประชมุ
ผู ้ถือหุ ้น ซึ่งในปีที่ผ ่านมาบริษัทได้เผยแพร่ Cilp file เมื่อวันท่ี 
6 พฤษภาคม 2564

 6) การรายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท
 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วน
เกีย่วข้องทกุฝ่าย คณะกรรมการจงึได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกับการรายงาน
การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยก�าหนดให้
กรรมการและผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก ต้องรายงานให้บริษัททราบถึง
การมีส่วนได้ส่วนเสียของตน หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรณีมีส่วนได้
ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจดัการกจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 
(ถ้าม)ี โดยให้มีการรายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร ดงันี้ 
 (1) รายงานในคร้ังแรก: ให้รายงานต่อบริษัทโดยแจ้งต่อ
เลขานกุารบรษิทัเมือ่กรรมการหรอืผูบ้รหิารเข้ารบัต�าแหน่งกรรมการหรอื
ผู้บริหาร 
 (2) รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสีย: 
ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3 วันท�าการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล โดยระบุแจ้งจ�านวนคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย และให้
เลขานุการบริษัทจัดส่งส�าเนารายงานฉบับแก้ไขให้แก่ประธานกรรมการ
บริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบภายใน 7 วันท�าการ 
นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานฉบับดังกล่าว
 (3) รายงานการมีส่วนได้เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องกับรายการ
ที่พิจารณา: ให้กรรมการ และผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วน
เกีย่วข้องกบัรายการทีค่ณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษัิท
พจิารณา แจ้งต่อเลขานกุารบรษิทัเพือ่ให้บรษิทัทราบถงึความสมัพนัธ์ หรอื
การมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในรายการดังกล่าว 
อย่างน้อย 10 วนั ก่อนการพจิารณาวาระการประชมุคณะกรรมการ (หรอื
อย่างน้อย 3 วัน ก่อนการส่งจดหมายเชิญประชุมและ/หรือเอกสาร
ประกอบการประชุม) และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิทัครัง้นัน้ๆ และต้องไม่เข้ามามีส่วนร่วม
หรือมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ�านาจในการอนุมัติ
ธุรกรรมนั้นๆ 

การเผยแพร�และจัดส�งหนังสือเช�ญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2564

ก�าหนดการจัดประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น

      • วันที่ 23 เมษายน  2564

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

การเผยแพรห่นงัสอืเชญิประชมุ

และเอกสารประกอบการประชมุ

บนเวบ็ไซตบ์รษิทั 

• วนัที่ 19 มนีาคม 2564

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้น

• วันที่ 1 เมษายน 2564

   (ส่งล่วงหน้า 22 วัน)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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 ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรรมการ และผู้บริหารล�าดับ
4 รายแรก เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ ดังนั้น จึงไม่มีการน�าส่งส�าเนารายงาน
การมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทราบและเก็บรักษาเป็นข้อมูลของบริษัท ทั้งนี้ ในส่วนของ
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู ้บริหาร
ล�าดับ 4 รายแรกนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจึงไม่ได้รายงาน
การเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดข้อ 6 (2)

 7) นโยบายการให้กรรมการและผู ้บริหารระดับสูงแจ้ง
การซ�้อขายหลักทรัพย�ของบริษัท
 สบืเนือ่งจาก พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 38/2561 ได้ก�าหนดให้ 
กรรมการและผูบ้รหิารล�าดบั 4 รายแรก และบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ ได้แก่ 
คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
นิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรส  หรือผู้ท่ีอยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจ�านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วน
ทีม่ากทีส่ดุในนติบิคุคลนัน้ ต้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ในรปูแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ online ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ-
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่มีการ
ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
จึงได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไว้ ดังนี้
 (1) ให้กรรมการและผู ้บริหารล�าดับ 4 รายแรก แจ้งต่อ
เลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วัน
ล่วงหน้าก่อนท�าการซ้ือขาย เพ่ือให้เลขานุการบริษัทช่วยอ�านวย
ความสะดวกในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
หลังจากนั้น ให้กรรมการและผู ้บริหารล�าดับ 4 รายแรก รายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์ ดังกล ่าวต ่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส 
 (2) ให้กรรมการและผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก จัดส่งส�าเนา
รายงานตามข้อ 1) ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงาน
ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรียบร้อยแล้ว 
 ในปี 2564 กรรมการอิสระของบริษัท จ�านวน 1 คน คือ 
ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์สรณ บญุใบชยัพฤกษ์ ได้ขายหุน้ของบรษิทั 
รวมจ�านวน 40,000 หุ้น

 8)  การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
 ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีรายการในลักษณะที่เป็นการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นๆ เช ่น การให้กู ้ยืมเงิน
การค�้าประกันสินเชื่อ ตามสัดส่วนที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

 9)  การฝ�าฝ�น/ไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ�การซ�้อขายสนิทรพัย�
 ในปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีการซื้อขายสินทรัพย์โดยฝ่าฝน/
ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับบริการ คู่ค้า 
คู ่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
โดยมุง่มัน่ดูแลให้สทิธดิงักล่าวได้รบัความคุ้มครองและปฏบิติัอย่างเป็นธรรม 
ด้วยความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าการที่บริษัทจะประสบความส�าเร็จและ
เติบโตอย่างยั่งยืนได้น้ัน จะต้องเติบโตและขับเคลื่อนไปพร้อมกับสังคม
รอบข้าง ทัง้นี ้บรษัิทยงัได้ตระหนกัถึงการสนบัสนนุและส่งเสริมการสร้าง
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจสู่เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
ให้เกดิการสร้างจติส�านกึในการพฒันาสงัคมโดยรวมให้เตบิโตไปพร้อมกัน
กับบริษัทตามบทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้
กิจการของบริษัทด�าเนินไปด้วยความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชน์
ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับบริการ คู่ค้า 
คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับ
หลักจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้

 1) นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 1.1) ผู้ถือหุ้น 

 บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรม
อนัดงีามโดยสร้างผลการด�าเนนิงานทีดี่ และการเจรญิเตบิโตทีม่ัน่คง และ
ด้วยความพยายามทีจ่ะพฒันากจิการให้เจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื โดยปฏบิตัิ
ตามพนัธกจิทีใ่ห้ไว้กบัผูถื้อหุน้ เพือ่สร้างความพงึพอใจและประโยชน์สงูสดุ
แก่ผู ้ถือหุ้นในระยะยาว โดยค�านึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับ
ผูถ้อืหุน้อย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใส และเชือ่ถอืได้ต่อ
ผูถ้อืหุน้ บรษิทัจงึได้มกีารก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ ดังน้ี

 นโยบายและแนวปฏิบัติตอผูถือหุน
 (1) เคารพและส่งเสริมการใช้สิทธิด้านต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
ให้ได้รับการดูแลและการอ�านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
รวมทั้งปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
 (2) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจ
ด�าเนินการใดๆ ตามหลักวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และ
เป็นธรรมต่อผู ้ถือหุ ้นท้ังรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
 (3) ควบคมุ ดแูลไม่ให้ทรพัย์สนิของบริษทัเสือ่มค่าหรือสญูหาย
โดยมิชอบ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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 (4) น�าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ 
สถานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานที่มีนัยส�าคัญอื่นๆ ของบริษัท 
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างสม�่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
รวมถงึทศิทางการด�าเนนิงานในปจจบุนัและแนวโน้มทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคต
ของบรษัิททัง้ทีเ่ป็นด้านบวกและด้านลบ ซึง่ตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานความเป็นไปได้ 
และมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ
 (5) บริหาร จัดการ เพื่อให้บริษัทมีขีดความสามารถสูงในการ
ด�าเนนิการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได้
อย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล และมคีวามสามารถในการแข่งขนั
ให้ผลประกอบการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นเป็น
เงินปนผลตามนโยบายการจ่ายเงินปนผลได้ทุกปี
 (6) ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนของบรษิทั 
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด 
จากการใช้ข้อมูลใดๆ ท่ีมีสาระส�าคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน น�าไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือด�าเนินการใดๆ 
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

 1.2)  พนักงาน  
    
 บรษิทัตระหนกัเสมอว่าพนกังานถอืเป็นทรพัยากรทีท่รงคุณค่า
สูงสุดและเป็นปจจัยส�าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความส�าเร็จของบริษัท 
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นนโยบายของบริษัทในการมุ่งม่ันพัฒนาและส่งเสริมการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความรัก ความสามัคคีขึ้นภายในบริษัท 
รวมท้ังยดึมัน่ในหลกัการปฏบิตัต่ิอพนกังานบนพืน้ฐานของความเป็นธรรม 
ทั้งในด้านโอกาส ความก้าวหน้าในการท�างาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ 
การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ สิทธิส่วนบุคคล รวมถึง
ความปลอดภัย สุขอนามัยของพนักงาน โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

 นโยบายและแนวปฏิบัติตอพนักงาน
 (1) ปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และ
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
 (2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อ
ความเป็นปจเจกชน และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
 (3) การก�าหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิ
มนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ และเหมาะสมต่อพนักงานตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท 
ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
 (4) ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยก�าหนดทิศทาง
การพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลพนักงานทุกระดับให้ได้รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เช่น ให้โอกาสพนักงานทุกคน
เสนอหลักสูตรการอบรม สัมมนา ที่อยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู ้บังคับบัญชาของแต่ละสายงาน และแต่ละ
สายงานจะแจ้งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือพิจารณาและด�าเนินการ
ตามขัน้ตอนภายในของบรษิทัตามความเหมาะสม ซึง่การก�าหนดหลกัสตูร

สัมมนาดังกล่าวข้างต้นน้ัน แต่ละสายงานในบริษัทจะต้องด�าเนินการ
เป็นประจ�าทุกปี โดยก�าหนดสายงานละประมาณ 4 หลักสูตร ทั้งแบบ
จดัอบรมภายในโดยเชญิวทิยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ หรอืเป็นระบบ 
Mentor หรือส่งพนักงานไปอบรมภายนอก ซึ่งการด�าเนินการลักษณะนี้
จะช่วยให้พนกังานสามารถท�างานในหน้าทีป่จจบุนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นในอนาคต
 (5) ใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการขึ้นเงินเดือน 
และ/หรือ การเลื่อนต�าแหน่ง โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ
ความรับผิดชอบ และศักยภาพของพนักงานแต่ละคนประกอบกัน
 (6) กระบวนการในการปกป้องคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือแจ้ง 
เบาะแสการกระท�าผิดไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน หรือ
แจ้งเบาะแสรวมทั้งกระบวนการในการพิจารณาสอบสวนการกระท�าผิด
ของพนักงานอย่างเป็นธรรม การลงโทษพนักงานความสุจริตใจ อยู่บน
พื้นฐานของความเหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท 
 (7) ก�าหนดแนวทางในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั รวมท้ัง
ปลูกฝงให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด
 (8) มีการวัดผลความพึงพอใจ ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์กรอย่างสม�่าเสมอในทุกปี เพื่อวิเคราะห์ความต้องการหรือส่ิงที่บริษัท
จะต้องด�าเนินการปรับปรุง เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานและ
แจ้งผลประเมินให้พนักงานทุกคนทราบ ซ่ึงผลค่าดัชนีความผูกพันและ
ความสุขในการท�างานกบัองค์กรของพนกังานตัง้แต่ก่อนการเข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงปจจุบันที่วัดได้อยู่ในระดับสูง
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 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการ
ของพนักงาน

 บริษัทตระหนักถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน
ทุกคนของบริษัท เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทุ่มเทและตั้งใจน�าพาองค์กร
ไปสู่ความส�าเร็จร่วมกัน จึงมีการก�าหนดนโยบายในเรื่องค่าตอบแทนและ
สวัสดิการของพนักงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์การท�างานในอัตราที่เท่าเทียมกันระหว่าง
เพศหญิง เพศชาย และผู้ซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกายหรือผู้พิการ 
โดยบริษัทก�าหนดให้มีการพิจารณาปรับเงินเดือน และโบนัสเป็นรายปี 
ทัง้นี ้ ในการจ่ายผลตอบแทนเพือ่สร้างแรงจูงใจในระยะสัน้ (Short Term 
Incentive) นัน้ บรษิทัน�าแนวคดิตวัชีวั้ดผลงาน KPI (Key Performance 
Indicator) มาใช้เป็นเครือ่งมอือย่างหนึง่ในการจ่ายค่าตอบแทน เพือ่จงูใจ
ให้พนกังานสร้างผลงาน สร้างมลูค่าเพิม่แก่บรษิทั และส�าหรบัค่าตอบแทน
ระยะยาว (Long Term Incentive) บริษัทจะพิจารณาให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และข้อก�าหนดต่างๆ บนพืน้ฐานของความถกูต้อง และเป็นธรรม 
เพือ่ให้พนกังานท�างานกับบรษิทัในระยะยาวด้วยความรกัและความผกูพนั 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 (1) บริษัทจัดให้มีการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ค่าตอบแทน
พิเศษ และสวัสดิการต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม สอดคล้องกับ
ผลการด�าเนนิงาน ตลอดจนผลก�าไรของบรษิทั และอยูใ่นระดับทีส่ามารถ
แข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 (2) บริษัทจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และประกันสังคม 
ให้แก่พนกังาน ซึง่ได้รบัเงนิสมทบตามสดัส่วนจากบรษิทั เพือ่เป็นการสร้าง
หลักประกันให้แก่พนักงาน รวมทั้งการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 (3) สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและการบ�าบัดรักษา
ส�าหรับพนักงาน สิทธิส่วนลดค่ารักษาพยาบาลส�าหรับครอบครัวของ
พนักงานได้แก่ บิดา/มารดา สามี/ภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ
สิทธิการผ่อนช�าระค่ารักษาพยาบาล รวมถึงสวัสดิการค่าคลอดบุตรและ
ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตั้งครรภ์ของพนักงาน
 (4) สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระรามเก้า 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการออมเงินของสมาชิกซึ่งเป็น
พนักงานของบริษัท รวมทั้งมีการให้กู้ยืมเงิน ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า
สถาบันการเงิน ในกรณีที่สมาชิกประสบปญหาเดือนร้อนทางการเงิน

 (5) สวัสดิการเงินกู้ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในส่วนลด
ดอกเบี้ย
 (6) สวัสดิการที่พักราคาถูก ส�าหรับพนักงานในต�าแหน่ง
พยาบาลของโรงพยาบาล ให้มีที่พักใกล้กับโรงพยาบาล เพื่อเตรียมพร้อม
และสร้างความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่และเข้าท�างานในช่วงเวลาเร่ง
ด่วนจ�าเป็น
 (7)  สวสัดกิารอ่ืนๆ ตามสมควร อาท ิการฉดีวคัซีนบางประเภท 
วนัหยดุ สวสัดกิารเงนิช่วยเหลอืกรณงีานศพ การจดังานหรอืกจิกรรมพเิศษ
ส�าหรบัพนกังาน ชดุยนูฟิอร์มส�าหรบัพนกังาน รถรบัส่งพนกังาน ของขวัญ
วันเกิด ของขวัญที่ระลึกส�าหรับพนักงานอายุงานครบ 9 ปี และ 20 ปี 
เงินพิเศษตามแต่กรณี 
 (8)  การอบรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการเงิน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงอายุ หรือ
ระดับความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมส�าหรับการใช้ชีวิต
ภายหลังการเกษียณ
 จากรายละเอียดค่าตอบแทนข้างต้น บริษัทมีนโยบายแบ่ง
ค่าตอบแทนพนักงานเป็น 2 ประเภท คือค่าตอบแทนระยะสั้น และ
ค่าตอบแทนระยะยาว โดยสรุปดังนี้

ค่าตอบแทนระยะสั�น ได้แก่ 

  เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ เป็นต้น

ค่าตอบแทนระยะยาว ได้แก่

: โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน  
  (Employee Stock Option Program : ESOP)

: โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัท
  จดทะเบียน (Employee Joint Investment Program : EJIP)

: การวัดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความส�าเร็จในการด�าเนินงาน   
  Balance Scorecard
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 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู และ
ศักยภาพของพนักงาน
 บริษัทมีนโยบายมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ
และทุกสายงานอย่างต่อเน่ือง โดยแนวปฏิบัติในการสนับสนุน และ
จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ของบริษัทนั้น จะพิจารณาจากผลประเมินของ
พนักงานแต่ละหน่วยงานว่าควรเพ่ิมเติมเรื่องใด และความต้องการของ
พนักงานเองในการน�าเสนอหลักสูตรที่สนใจอยากให้จัดอบรม โดยจัดท�า
แผนงานแจ้งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหลักสูตรอบรมที่จัดขึ้นภายใน
และภายนอกบริษัท เพื่อประโยชน์ ดังนี้
 (1) เสริมสร้างความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพของ
ทรัพยากรบุคคลอันถือเป็นรากฐานส�าคัญในการด�าเนินงาน ให้เตรียม
พร้อมรับมือกับความท้าทายที่จะมาพร้อมกับโอกาสในการเติบโต
ทางธุรกิจ
 (2) น�าความรู ้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้แก่ทีมงานทราบเพื่อ
ผลส�าเร็จร่วมกัน
 (3) น�าไปสู่จุดมุ่งหมายตามตัวชี้วัดของบริษัท และเพื่อการ
เจริญเติบโตในระยะยาว
 (4) เกิดความผูกพันต่อองค์กร ลดความสูญเสียบุคลากร
ที่มีศักยภาพ

 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญด้านสุขภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงาน รวมไปถึง
ผูม้ารบับริการในโรงพยาบาล ดงันัน้ จงึได้ก�าหนดนโยบายแผนสวสัดภิาพ
และความปลอดภยัของบรษิทัขึน้ เพ่ือสร้างเสรมิวฒันธรรมความปลอดภยั
ในโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน รวมถึงก�าหนดและพัฒนาองค์ประกอบของ
วฒันธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ขัน้ตอนการท�าความสะอาด 
การท�าลายเชื้อโรคในอุปกรณ์ของใช ้ อาคารสถานที่  และจัดตั้ง 
“คณะกรรมการการจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย” เพื่อท�า
หน้าท่ีในการตรวจสอบ ค้นหา และประเมนิความเสีย่งด้านความปลอดภยั
ภายในองค์กร เพื่อน�าเสนอแนวทางการปรับปรุงด้านความปลอดภัย
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Safety) และด้านการรักษาความปลอดภัย 
(Security) ภายในองค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 องคประกอบของวัฒนธรรมความปลอดภัยของบริษัท 
 (1) ความชดัเจนในบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบด้านความ-
ปลอดภัยของบุคลากร (Accountability for safety is clear)
 (2) การตระหนกัถงึคณุประโยชน์ความปลอดภยัอย่างแท้จรงิ 
(Safety is clearly recognized value)
 (3) การบูรณาการความปลอดภัยในการท�างาน (Safety is 
intergrated into all activities)
 (4) การมีผู้น�าในเรื่องของความปลอดภัยที่ชัดเจน (Safety 
lead is clear)

 (5) การจัดให้ความปลอดภัยเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการ
เรียนรู้ขององค์กร (Safety is learning driven)
 ทั้งน้ี บริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติที่ส�าคัญเกี่ยวกับความ-
ปลอดภัย อาชีวอนามัย ดังนี้
 (1) ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงเรื่อง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 (2) สนับสนุนการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่
เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 (3) รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความร่วมมือในการด�าเนิน
งานตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานของบริษทั พร้อมทัง้ร่วมเสนอความคดิเหน็ในการปรบัปรงุ
สภาพแวดล้อมในการท�างานและวิธีการท�างานที่ปลอดภัย
 (4) ด�าเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และ
มีสุขอนามัยในสถานที่ท�างานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส�านึกด้านความปลอดภัย
รวมถึงจัดการฝกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และ
ดูแลสถานที่ท�างานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
 (5) ติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน และพัฒนาปรับปรุง
ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง โดยสร้างจิตส�านึกเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ
ของพนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคน
 อน่ึง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) ที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศมาตรการการป้องกันการ
แพร่กระจายไวรัสโคโรน่า ส�าหรับบุคลากรและผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัย
และควบคุม ป้องกัน การแพร่กระจายของเช้ือโรค และได้จัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อท�าหน้าที่รับผิดชอบดูแล อาทิเช่น “คณะกรรมการ
อ�านวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปญหาโรคติดต่อ
อุบัติใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเตรียมความพร้อม ป้องกัน และ
แก้ไขปญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทย์ พยาบาล ฝ่ายงานต่างๆ ได้แก่ อาคารสถานที ่
เภสชักรรม พฒันาธรุกจิ อ�านวยการ คณุภาพ บรหิารความเสีย่ง ทรพัยากร
บคุคล พยาบาลควบคมุโรคตดิเชือ้ และแผนกห้องฉกุเฉนิ เพือ่น�านโยบาย
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ทั่วทั้งองค์กร โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
 (1) ก�าหนดนโยบาย และแผนการเตรียมความพร้อม ป้องกัน 
ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และก�ากับดูแลให้บรรลุวัตถุประสงค์
 (2) จัดท�าและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โดยการติดตาม
ข่าวสารจากภายนอก และน�ามาบูรณาการระหว่างโรงพยาบาลกับหน่วย
งานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการด�าเนินงาน
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 (3) จัดระบบการประสานงาน สนับสนุนกลไกการเตรียม
ความพร้อม และการด�าเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล
ให้ครอบคลุมทุกด้าน
 (4) ก�าหนดมาตรการดูแล และให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ขณะปฏิบัติงานหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
 (5) แต่งตัง้ มอบหมายคณะท�างาน หรอืบุคคลตามความจ�าเป็น
และเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถด�าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 (6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่กรรมการผู้อ�านวยการมอบหมาย

 มาตรการและแนวปฏิบัติภายใตสถานการณการแพรระบาด
ของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19

 • จุดคัดกรองหนาประตูทางเขา 
 : คัดกรองวัดไข้ทุกคนที่ผ่านประตูทางเข้า และให้ล้างมือ
ด้วยแอลกอฮอล์เจล รวมทัง้สวมใส่หน้ากากอนามยั หากมไีข้ > 37.5 องศา
เซลเซียส จะซักประวัติเพ่ิมเติมตามรายละเอียดในใบคัดกรอง หากพบ
มีความเสี่ยงจะจัดส่งไปยังคลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อ ทางเดินหายใจ 
แต่หากไม่มีความเสี่ยงจะส่งตัวไปยังคลินิกตรวจโรคตามปกติ

 • รถโดยสารรับ-สงผูรับบริการ
 : ผูโ้ดยสารต้องสวมหน้ากากอนามยัและล้างมอืทุกครัง้ก่อนข้ึนรถ
 : เช็ดท�าความสะอาดเบาะนั่ง จุดจับเปิด-ปิดประตูทุกคร้ัง
    หลังรับ-ส่งแต่ละรอบ ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อโรค
 : พนักงานขับรถต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  

 • การทําความสะอาดสิ่งแวดลอม
 : ปุม่ลฟิท์ เชด็ท�าความสะอาดด้วยน�า้ยาฆ่าเช้ือโรคทกุ 1 ช่ัวโมง 
ทั้งด้านในและด้านนอก
 : ราวบันได/ราวบันไดเลื่อน ลูกบิดประตู/ที่จับเปิด-ปิดประตู 
และเก้าอี้นั่งรอตามจุดต่างๆ เช็ดท�าความสะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อโรค
ทุก 1 ชั่วโมง

 : ห้องน�า้ เช็ดท�าความสะอาดด้วยน�า้ยาฆ่าเชือ้โรคทกุ 1 ช่ัวโมง 
โดยเช็ดบริเวณจุดสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่ ที่จับเปิด-ปิดประตู กอกน�้า 
ที่กดชักโครก สายฉีดช�าระ ที่นั่งชักโครก
 : ตู้เอทีเอ็ม เช็ดท�าความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง

 • ผูปวยใน (IN PATIENT DEPARTMENT : IPD) 
 : เช็ดท�าความสะอาดจุดสัมผัสในพื้นที่ทั่วไปด้วยน�้ายาฆ่าเช้ือ
ทุก 1 ชั่วโมง และอุปกรณ์ของใช้ที่ใช้กับผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังใช้ เช่น 
ปรอท เครื่องวัดความดัน เครื่องปรับหยดน�้าเกลือ รถเข็น เป็นต้น

 • ตรวจยืนยันวามีการติดเชื้อ

 • จุดนั่งรอในสวน PUBLIC AREA ทุกจุด
 : จัดที่น่ังเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ทุกจุด และเช็ดท�าความ
สะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง อาทิเช่น จุดรอช�าระเงิน รอรับยา 
รอรถโดยสาร รอญาติผ่าตัด/ท�าหัตถการ รอเจาะเลือด

 • หองเจาะเลือด
 : ล้างมอืก่อนเจาะเลอืดผูป่้วยรายต่อรายด้วย Alcohol Hand Rub 
 : เปลี่ยนถุงมือรายต่อราย
 : หมอนรองแขน สายรัดแขน เช็ดท�าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์
 : โตะเจาะเลอืด เก้าอีน้ัง่เจาะเลอืด เชด็ท�าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์

 • หนวยงาน FRONT
 : จัดเตรียมปากกาสะอาดใส่ภาชนะส�าหรับผู้รับบริการ และ
เตรียมภาชนะส�าหรับใส่ปากกาใช้แล้วไว้หน้าเคาน์เตอร์ ปากกาใช้แล้ว
เช็ดท�าความสะอาดด้วยแอลกอฮอร์ก่อนน�ากลับไปใช้ใหม่
 : บัตรต่างๆ ส�าหรับผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ล้างมือก่อนและ
หลังรับบัตรทุกครั้ง

 • ผูปวยนอก (OUT PATIENT DEPARTMENT : OPD)
 : เตยีงส�าหรบัผูป่้วยจะปกูระดาษรองเตยีงและเปลีย่นแผ่นใหม่
รายต่อราย
 : โตะ เก้าอี้ ในห้องตรวจ เช็ดท�าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์
หลังตรวจผู้ป่วยเสร็จรายต่อราย
 :  เก้าอีน่ั้งรอตรวจในคลนีคิต่างๆ จดัท่ีนัง่รอตรวจเว้นระยะห่าง 
1-2 เมตร และเช็ดท�าความสะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง 

 • จุดทางขึ้นลานจอดรถ
  :  เชด็ท�าความสะอาดบตัรจอดรถด้วยแอลกอฮอล์ก่อนย่ืนบัตร
ให้ผู้รับบริการ

 •  บุคลากรและเจาหนาที่ทุกคนในโรงพยาบาล
  :  สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน
  :  ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย
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  : หากเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติ ให้แจ้งหัวหน้างานรับทราบ
ทันที เพื่อพิจารณาหยุดปฏิบัติงาน และด�าเนินการตามความเหมาะสม  
 ทั้งน้ี ในทุกจุดที่ให้บริการผู้ป่วย บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทาง
การคัดกรองโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 การเผยแพรขอมูลเร่ือง การแพรระบาดของโรคเชื้อไวรัส
โควิด-19
 • บริษัทประชาสัมพันธ์แนวทางต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
ให้บุคลากรทางการแพทย์ พนักงาน ผู้มารับบริการ ผู้เข้ามาติดต่องาน
ผู้ถือหุ้น และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทราบผ่านทางการติดประกาศ และ/
หรือระบบ Intranet และ/หรือผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท อาทิเช่น 
 - การควบคุม ป้องกัน การติดเชื้อในสถานพยาบาลรองรับ
โรคอุบัติใหม่กรณีเชื้อไวรัสโควิด-19
 - คู ่มือการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการ 
(SARS-COV-2)
 - สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองส�าหรับประชาชน
 - แนวทางปฏบิตักิารดแูลผูป่้วยวกิฤตในสถานการณ์การระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19
 - แนวปฏิบัติการท�าหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 - การรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19
 -  แนวทางปฏบิติัการปรับรปูแบบบรกิาร การบริการดแูลรกัษา
ผู้ป่วย (OPD) ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
.

 1.3)  ผู้รับบริการ 

 บริษัทมีนโนยายรับผิดชอบต่อผู้รับบริการโดยค�านึงถึงคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม และธรรมาภิบาล 
เช่น การคิดราคายา คิดค่าบริการอย่างสมเหตุสมผล เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุมให้มากที่สุด 
สร้างความไว้วางใจและความพงึพอใจในการเข้ามารบับรกิารอย่างต่อเนือ่ง
และยาวนาน รวมถึงสามารถบอกต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ในการเข้ามารับ
การรักษา หรือขอค�าแนะน�าจากแพทย์ จากผลการปฏิบัติดังที่กล่าวข้าง
ต้นจึงส่งผลให้ บริษัทได้รับเกียรติบัตร “โรงพยาบาลคุณธรรม” จาก 
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจากรางวัลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า
บริษัทให้ความส�าคัญแก่ผู ้รับบริการอย่างแท้จริง นอกจากน้ันแล้ว 
บริษัทยังจัดช่องทางให้ผู้มารับบริการสามารถแจ้งปญหาต่างๆ รวมถึง
ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของบริษัท ซ่ึงเห็นว่าควรปรับปรุงผ่าน
ช่องทางการร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัท www.praram9.com 
เพือ่บริษทัจะได้หาแนวทางในการป้องกนัและแก้ไขปญหาได้อย่างรวดเรว็ 
โดยบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้รับบริการไว้ ดังนี้ 

 นโยบายและแนวปฏิบัติตอผูรับบริการ

 (1) ให้การบริการด้วยความสุภาพ จริงใจ และใส่ใจ มีความ
กระตือรือร้น และบริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย�า และน่าเชื่อถือ

 (2) จดัให้มแีพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ท่ีมคีวามช�านาญ
ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
และทันสมัย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับบริการได้รับการรักษาตามมาตรฐาน
ทางการแพทย์อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยบริษัทได้น�ามาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับโรงพยาบาลระดับสากลมาใช้ในกระบวนการ
ให้บรกิารผูป่้วย เช่น Joint Commission International Accreditation 
Standards 

 (3) ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา แก่ผู้รับบริการ
เพื่อให ้รับทราบและสามารถใช ้ประกอบการตัดสินใจรับบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับการให้
และรับบริการ 

 (4) บริษัทจะรักษาความลับของผู้รับบริการทุกคน โดยไม่น�า
ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเอง หรือผู ้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
และไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้รับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับบริการ 
หรือจากผู้มีอ�านาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ
บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงหรือเกี่ยวกับกระบวนการในทางกฎหมาย

 (5) ตดิตามและวดัผลความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร เพือ่น�ามา
พฒันาและปรบัปรงุการบรกิารให้ดยีิง่ขึน้ ได้แก่ การส�ารวจความพงึพอใจ
ในการรบับรกิารทัง้ภาพรวมและรายแผนกให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของผูร้บับรกิารและผูป่้วย ซึง่ในปีทีผ่่านมาจากการส�ารวจความคดิเหน็ผ่าน
ระบบ Call Center ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการโดยรวม
คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.22 (รายละเอียดแสดงเพ่ิมแสดงเติมในหมวด
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เรื่อง ระดับความพึงพอใจของลูกค้า)
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 (6) จดัช่องทางให้ผูร้บับรกิารสามารถสอบถามเสนอข้อแนะน�า
ปญหาที่เก่ียวข้องกับบริษัท หรือขอรับความช่วยเหลือและค�าแนะน�า
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้โดยตรงทางหมายเลข Call Center ของ
บริษัท โทร. 1270 ตลอด 24 ช่ัวโมง หรือผ่านช่องทางร้องเรียน
ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com 

 คุณภาพการใหบริการ
 บรษิทัมุง่มัน่พฒันาคณุภาพและการให้บรกิารตลอดมา โดยได้น�า
เทคโนโลยีการรักษาท่ีทันสมัย สามารถรักษาโรคท่ีซับซ ้อนรุนแรง 
โดยค�านึงถึงผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถ
ให้การรักษาได้เนื่องจากติดปจจัยส�าคัญต่างๆ ก็จะส่งต่อเพ่ือการรักษา
ไปยงัโรงพยาบาลทีม่ศีกัยภาพสงูกว่าในเรือ่งเครือ่งมอืแพทย์ และความพร้อม
ต่างๆ โดยจะประสานงานเพื่อให้ข้อมูลด้านการรักษาอย่างเต็มท่ีและ
ครบถ้วน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านต่างๆ จากองค์กร
ภายนอก อาทิ

 1.4) คู่ค้า 

 บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ 
ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า และค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนั้น 
จึงได้มีการก�าหนดแผนการปฏิบัติงานในการคัดเลือกคู่ค้า รวมทั้ง
แนวปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัท โดยค�านึงถึงช่ือเสียงความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติที่ส�าคัญ รวมทั้งปฏิบัติ
ตามพันธะสัญญากับคู่ค้า ทั้งน้ี เพื่อให้ความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์
ต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

 นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูคา
 (1) มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการแข่งขันบนพื้น
ฐานของการให้ข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และจัดให้มีการต้ังคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า จากผู้เสนอผลงานภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข
เดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ดังนี้

การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพตั�งแต่อดีต-ป�จจุบัน 

1) การรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ตั้งแต่ปี 2543-2546
2) การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2546-2552
3) การรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่ปี 2547-2553
4) รางวัล Thailand Top Company Awards 2018 ประเภทอุตสาหกรรมบริการสุขภาพจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับ
   นิตยสาร Business
5) การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับนานาชาติจากองค์กร Joint Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา 
    (“JCI”) ตั้งแต่ปี 2553-ปจจุบัน
6) การรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certificate : CCPC) เพิ่มเติมจาก JCI ได้แก่ สถาบัน
    โรคไตและเปลี่ยนไต (CCPC Kidney Transplant) 
7) การรับรอง Certification of Conformance with GHA Covid-19 Guidelines for Medical Travel Programs ในปี 2563

 • ขนาดกิจการ และ/หรือสถานะทางการเงิน
 • ความพร้อมของบุคคลากร หรือทีมงาน
 • ความพร้อมของอุปกรณ์ หรือแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลงานที่ผ่านมา
 • ความสามารถในการส่งมอบงาน
 • การรับประกันผลงาน และการบริการหลังการขาย
 • ความน่าเชื่อถือ ทั้งประวัติทางการเงินและศักยภาพใน
การเติบโตของคู่ค้า
 (2) มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดท�าสัญญา บันทึก
ข้อตกลง ในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นธรรม
 (3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และ
ในกรณีที่ไม ่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต ้องรีบแจ้งคู ่ค ้า 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 (4) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
ในทางการค้ากับคู่ค้า
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

100



 (6) จดัช่องทางให้ผูร้บับรกิารสามารถสอบถามเสนอข้อแนะน�า
ปญหาที่เก่ียวข้องกับบริษัท หรือขอรับความช่วยเหลือและค�าแนะน�า
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้โดยตรงทางหมายเลข Call Center ของ
บริษัท โทร. 1270 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านช่องทางร้องเรียน
ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com 

 คุณภาพการใหบริการ
 บรษัิทมุง่ม่ันพัฒนาคณุภาพและการให้บรกิารตลอดมา โดยได้น�า
เทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย สามารถรักษาโรคที่ซับซ ้อนรุนแรง 
โดยค�านึงถึงผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ทั้งน้ี ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถ
ให้การรักษาได้เน่ืองจากติดปจจัยส�าคัญต่างๆ ก็จะส่งต่อเพ่ือการรักษา
ไปยงัโรงพยาบาลทีมี่ศกัยภาพสงูกว่าในเรือ่งเครือ่งมอืแพทย์ และความพร้อม
ต่างๆ โดยจะประสานงานเพื่อให้ข้อมูลด้านการรักษาอย่างเต็มที่และ
ครบถ้วน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านต่างๆ จากองค์กร
ภายนอก อาทิ

 1.4) คู่ค้า 

 บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ 
ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า และค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนั้น 
จึงได้มีการก�าหนดแผนการปฏิบัติงานในการคัดเลือกคู่ค้า รวมทั้ง
แนวปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัท โดยค�านึงถึงชื่อเสียงความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และประเพณีปฏิบัติที่ส�าคัญ รวมทั้งปฏิบัติ
ตามพันธะสัญญากับคู่ค้า ทั้งน้ี เพื่อให้ความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์
ต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

 นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูคา
 (1) มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการแข่งขันบนพื้น
ฐานของการให้ข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และจัดให้มีการต้ังคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า จากผู้เสนอผลงานภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข
เดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ดังนี้

การได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพตั�งแต่อดีต-ป�จจุบัน 

1) การรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ตั้งแต่ปี 2543-2546
2) การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2546-2552
3) การรับรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่ปี 2547-2553
4) รางวัล Thailand Top Company Awards 2018 ประเภทอุตสาหกรรมบริการสุขภาพจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับ
   นิตยสาร Business
5) การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับนานาชาติจากองค์กร Joint Commission International ประเทศสหรัฐอเมริกา 
    (“JCI”) ตั้งแต่ปี 2553-ปจจุบัน
6) การรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certificate : CCPC) เพิ่มเติมจาก JCI ได้แก่ สถาบัน
    โรคไตและเปลี่ยนไต (CCPC Kidney Transplant) 
7) การรับรอง Certification of Conformance with GHA Covid-19 Guidelines for Medical Travel Programs ในปี 2563

 • ขนาดกิจการ และ/หรือสถานะทางการเงิน
 • ความพร้อมของบุคคลากร หรือทีมงาน
 • ความพร้อมของอุปกรณ์ หรือแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลงานที่ผ่านมา
 • ความสามารถในการส่งมอบงาน
 • การรับประกันผลงาน และการบริการหลังการขาย
 • ความน่าเชื่อถือ ทั้งประวัติทางการเงินและศักยภาพใน
การเติบโตของคู่ค้า
 (2) มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดท�าสัญญา บันทึก
ข้อตกลง ในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นธรรม
 (3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และ
ในกรณีที่ไม ่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต ้องรีบแจ้งคู ่ค ้า 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 (4) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
ในทางการค้ากับคู่ค้า

ช่องทางการร้องเร�ยน

(7.1) ไปรษณียถึง
      คณะกรรมการตรวจสอบ
      บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
       เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ 
      เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
(7.2) โทรศัพท 1270
(7.3) เว็บไซตของบริษัทที่ www.praram9.com 
       หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อช่องทางการร้องเรียน

 (5) สนับสนุน ส่งเสริม และเชิญชวน คู่ค้า บุคคล และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าให้ด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ภายใต้การ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบตามแนวปฏิบัติ
ของบริษทั และส่งเอกสารตอบรับการสนบัสนนุกลบัมายงับรษิทั เพือ่การ
เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับธุรกิจของบริษัท
 (6) ให้ข้อมูลและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ
ต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
 (7) จัดให้มีช่องทางให้คู ่ค ้าสามารถร้องเรียนจากการถูก
กล่ันแกล้งหรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมในทุกกรณี ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทั โดยข้อมลูร้องเรยีนหรอืเบาะแสการกระท�าผดิทีแ่จ้ง
มายงับรษิทัจะถกูเกบ็เป็นความลบั โดยกรรมการตรวจสอบจะด�าเนนิการ
สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะ 
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

 1.5)  คู่แข่งทางการค้า 

 นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูแขงทางการคา
 การประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลทางการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับ
การแข่งขันทางการค้า เป็นแนวทางการด�าเนนิธรุกจิทีบ่รษิทัให้ความส�าคญั 
และพึงปฏิบัติเสมอมา จึงได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ ดังนี้
 (1) ประพฤตปิฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัทีด่แีละ
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
 (2) สนบัสนนุและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผกูขาด หรอื
ก�าหนดให้คู่ค้าต้องท�าการค้ากับบริษัทเท่านั้น
 (3) ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ
ทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อจริยธรรม

 (4) ไม่ท�าลายช่ือเสียงของคู ่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าว
ในทางร้าย
 (5) ไม่เข้าร่วมในสัญญาทางการค้า หรือกระท�าการใดโดยนัย
ที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือการผูกขาดทางการค้า
 (6) ไม่แข่งขันทางการค้าโดยการใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือ
บิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง
.

 1.6)  เจ้าหนี้ 

 นโยบายและแนวปฏิบัติตอเจาหนี้

 บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบ
ต่อเจ้าหน้ี ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้ีทางการค้า หรือเจ้าหน้ีสถาบันการเงิน
ในการช�าระหน้ีให้ตรงก�าหนดเวลาท่ีตกลงไว้ เพ่ือรักษาความน่าเชื่อถือ
ของบริษัท โดยยึดหลักปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ทั้งสองฝ่าย ดังนี้
 (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ข้อผูกพันต่างๆ 
ที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง วัตถุประสงค์ 
การใช้เงิน การช�าระหน้ีคืนเงินต้น ดอกเบี้ย การดูแลหลักประกัน 
การค�้าประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดูแลคุณภาพ
หลักทรัพย์ หรือข้อตกลงอื่นใดตามที่ได้ตกลงไว้
 (2) ก�าหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุนเพื่อความมั่นคงและ
แขง็แกร่งมใิห้อยูใ่นสภาวะทีย่ากล�าบากในการช�าระหนีค้นืแก่เจ้าหน้ี และ
บริหารสภาพคล่องเพื่อเตรียมพร้อมในการช�าระคืนหน้ีให้แก่เจ้าหนี้
ตามก�าหนดระยะเวลา
 (3) รายงานฐานะทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูล
อืน่ใดทีถ่กูต้องและเพยีงพอแก่เจ้าหนีอ้ยูเ่สมอ และในกรณทีีจ่ะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขประการใดตามข้อตกลงได้บริษัทจะปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด และจะรีบแจ้งให้
เจ้าหนีท้ราบโดยเร็ว เพ่ือร่วมกนัพจิารณาแนวทางแก้ไขการบรหิารเงนิทนุ
ตามหลักความสมเหตุสมผล 
 (4) กรณีหากบริษัทประสบปญหาทางการเงิน หรือมีเหตุ
ส�าคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยส�าคัญ หรือต่อความ-
สามารถในการช�าระหนี้ บริษัทก�าหนดให้มีแผนการแก้ไขปญหา
ทางการเงิน โดยค�านึงถึงความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยฝ่ายบรหิารมหีน้าทีร่ายงานการแก้ไขปญหาให้คณะกรรมการบรษิทั
รับทราบอย่างต่อเนื่อง
 (5) รักษาอัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (Interest 
Bearing Debt Ratio) ให้ไม่เกิน 2 เท่า ซึ่งเป็นอัตราที่เจ้าหนี้สถาบัน
การเงินก�าหนด 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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 1.7)  สังคม

 นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม
 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจให้เติบโต
อย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibilities) โดยมุง่เน้นการประกอบกจิการด้วยความดแูลเอาใจใส่
ต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
อย่างมคีณุธรรม และจรยิธรรม รวมท้ังยดึมัน่ในหลกัการก�ากับดแูลกจิการ
ให้ด�าเนินงานอยู ่ภายใต้กรอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ประกอบกับการต่อต้านการกระท�าในลักษณะของการทุจริตคอร์รัปชัน
ทกุรปูแบบ ด้วยความคาดหวงัว่าการด�าเนนิธรุกจิภายใต้ความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมส่วนรวมจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�าคัญที่สร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนให้แก่กิจการ 
 บริษทัค�านงึถงึความปลอดภยัและคณุภาพชวีติของคนในสงัคม
ท่ีเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในส่วนของพนักงานนั้น บริษัท
ได้ส่งเสริมให้มีจิตส�านึกที่ดี มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดกิจกรรม
และส่งเสริมการให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และ
ส่งเสรมิวฒันธรรมท้องถิน่ เช่น การจัดกิจกรรมรดน�า้ด�าหวัผูบ้ริหารระดบั
สูงในวันสงกรานต์ การร่วมท�าบุญทอดกฐิน การถวายเทียนพรรษา
ในวนัเข้าพรรษา กจิกรรมท�าบญุใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภกิษุ
สงฆ์ ซึ่งจ�าพรรษาในวัดใกล้โรงพยาบาลในวันขึ้นปีใหม่ ท้ังน้ี บริษัท
ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม ดงันี้
 (1) ส ่งเสริมการประกอบธุรกิจด ้วยความซื่อสัตย ์สุจริต 
เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ ตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ และหลักจริยธรรมต่างๆ รวมท้ังปฏิเสธพฤติกรรมที่มี
ลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 (2) ส่งเสริมการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติ
ต่อผูอ้ืน่ด้วยความเสมอภาค โดยไม่ค�านงึถงึความแตกต่าง เรือ่งเชือ้ชาติ สี
ผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางจิตใจ สถานภาพทางสังคม 
เป็นต้น
 (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม เช่น เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมงานกับบริษัท ไม่มี
การใช้แรงงานเด็ก และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
 (4) ส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการของบริษัทอยู่เสมอ เพื่อ
ให้ผู ้รับบริการมีสุขภาพที่ดี และได้รับความพึงพอใจและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
 (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการท�ากิจกรรมที่เป็นการช่วยเหลือ
ดูแล และร่วมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในสังคมอย่างต่อเนื่อง
ในด้านการเผยแพร่ความรู้ และสนับสนุนทางการแพทย์แก่ประชาชน 
รวมทั้งติดตามและวัดผลความคืบหน้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ตามสภาวการณ์ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมได้ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม 

 1.8)  ชุมชน

 นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอชุมชน
 บริษัทส่งเสริมให้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงและในทุกพื้นที่ๆ เข้าปฏิบัติงาน ดังนี้
 (1) เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่า-
เทียมกัน
 (2) สนบัสนนุให้จดัโครงการ หรอืกิจกรรมต่างๆ ด้านการแพทย์ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิเช่น 
 - การออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่องค์กร
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพ และ
ตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้นอย่างสม�่าเสมอ
 - การจดัอบรมการช่วยชวีติขัน้พืน้ฐาน (CPR) ในเดก็และผูใ้หญ่ 
 - การบรรยายให้ความรูด้้านสขุภาพและให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับ
โรคต่างๆ เช่น โรคไต หัวใจ ออฟฟิศซินโดรม  
 - กิจกรรมสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพื่อให้ประชาชน
ตรวจเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี
 - การออกหน่วยบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่องค์กรต่างๆ 
 (3) เสริมสร้างประโยชน์สุขและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็ม
ความสามารถในฐานะที่ด�าเนินธุรกิจสถานประกอบการโรงพยาบาล

 1.9)  สิ�งแวดล้อม

 นโยบายการดําเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานสิ่งแวดลอม
 บริษัทก�าหนดนโยบายในเร่ืองการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
โดยก�าหนดให้การปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานเก่ียวกับการจัดการ
สิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั รวมถงึได้ด�าเนนิการและควบคมุให้มกีารปฏบัิติ
ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข ้องกับการดูแลรักษาสิ่ งแวดล ้อม อาทิ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเร่ืองการเก็บ ขยะ และก�าจัดส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่องก�าหนดประเภทอาหารและแหล่งมลพิษที่จะต้อง
ถกูควบคมุการปล่อยน�า้เสยีลงสูแ่หล่งน�า้สาธารณะ หรอืออกสูส่ิง่แวดล้อม
รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการก�าหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขเมือ่เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอนัเนือ่งมาจากการด�าเนินงาน
ของบริษัท รวมทั้งบริษัทมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า ทั้งน้ี บริษัทมีระบบการบ�าบัดของเสียจากกระบวนการผลิต
ทีม่คีณุภาพ ได้มาตรฐาน และม ีการประเมนิระบบบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม 
โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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 (1) บริษัทมีการจัดการระบบก�าจัดของเสียโดยการว่าจ้าง
นิติบุคคลภายนอกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ือท�าหน้าที่จัดการและ
ก�าจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึงขยะติดเชื้อ ขยะอันตรายตามแนวทางที่กฎหมาย
ก�าหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเน่ืองมาจาก
การจัดการระบบของเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน
 (2) บรษัิทว่าจ้างนติบิคุคลภายนอกทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน 
เพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามแนวทางที่กฎหมาย 
ก�าหนด ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเฝ้าระวังการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของ
บคุลากรภายในโรงพยาบาล โดยการตรวจวดัและประเมนิสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน ทั้งในด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านชีวภาพ โดยผลลัพธ์
ที่ได้จากการตรวจวัดจะน�าไปใช้เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในเรื่องการควบคุม
และป้องกันอันตราย การเฝ้าระวังอันตราย และโรคจากการท�างาน
ที่อาจเกิดขึ้น

 นโยบายเกี่ยวกับการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
 บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิภายใต้ความรบัผดิชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง
ยังตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ ให้เกิด
ประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผลกระทบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยบริษัทเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการ และจัดสรร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะสามารถน�าพาองค์กร
บรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและเติบโตอย่างยั่งยืน 
บรษิทัจงึก�าหนดนโยบายการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธภิาพ โดยก�าหนด
ให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องช่วยกันควบคุม และส�านึกในการใช้
ทรัพยากรอย่างรู ้คุณค่า ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการน�าทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้น�ามาซึ่งการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับปลูกฝงและพัฒนา
สร้างแนวทางเพื่อป้องกัน หรือลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย ่างเป ็นรูปธรรม โดยบริษัทสนับสนุนให ้ มีการควบคุมและใช ้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด ซึ่งเป็นเร่ืองที่ถูกบรรจุให้พิจารณา
พร้อมกับการขออนุมัติงบประมาณประจ�าของบริษัทและเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนท่ีจะต้องร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามมาตรการท่ีก�าหนดไว้ และมีแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบาย ดังนี้
 (1) สนับสนุนและรณรงค์ให้มีการประหยัดทรัพยากร 
ธรรมชาติ และพลังงานทั้งภายในโรงพยาบาลและส�านักงาน อาทิ 
การรณรงค์ให้ใช้บันไดขึ้นลงภายในอาคาร การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งาน การใช้อุปกรณ์ที่เป็นการช่วยประหยัดไฟ หรือ 
ประหยัดพลังงาน เป็นต้น
 (2) ส่งเสริม รณรงค์ และวางมาตรการซ่ึงวัดผลได้ โดยให้
พนักงานทุกคนตระหนักรู ้และร่วมมือกันเพื่อลดการใช้ทรัพยากร
ที่ไม่จ�าเป็น รวมทั้งการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึด
หลักการ ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ�้า (Reuse) และการน�า
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
 (3) จดัให้มรีะบบ E-Document เพือ่น�าระบบการท�างาแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในกระบวนการท�างาน เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว 
และลดขัน้ตอนการท�างาน ลดปรมิาณการใช้เอกสารและวสัดสุิน้เปลอืง
 (4) ปรับปรุงและทบทวนโครงการต่างๆ ที่ด�าเนินการแล้ว
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

 การใหความรูและฝกอบรมพนักงานดานสิ่งแวดลอมและ
การใชทรัพยากร
 บรษิทัเลง็เหน็ความส�าคัญด้านสิง่แวดล้อม ซึง่สาเหตทุีเ่กดิขึน้
ส่วนใหญ่มาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง หรือถูกวิธีของผู้ใช้งาน ดังนั้น 
บริษัทจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปลูกฝง
จิตส�านึกให้พนักงานของบริษัททุกคนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร
ในทุกด้าน และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจ โดยจัด
กจิกรรมการอบรมด้านส่ิงแวดล้อมให้แก่พนกังาน เพ่ือน�าไปใช้สนับสนุน
การท�างานและเสริมสร้างความรู้ของตนเองให้มากยิ่งขึ้น
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 โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดอบรม/สัมมนาภายในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร และส่งพนักงานเข้าอบรม
ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 

การอบรมภายใน
วันที่ / จํานวนรุ�น / ผู�เข�าอบรม

ช�่อหลักสูตร

1) วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  การใช้งานเครื่องผลิตน�้าบริสุทธิ์แบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่ได้

2) วันที่ 24 กันยายน 2564  การจัดการระบบสาธารณูปโภค EMERGENCY SITUATION

การอบรมภายนอก
วันที่ / จํานวนรุ�น / ผู�เข�าอบรม

ช�่อหลักสูตร

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 การตรวจสอบการดูแลและทดสอบสายฉีดน�้าดับเพลิงตามมาตรฐาน 
NFDA 1962 โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

 บรษิทัให้ความส�าคญัและเคารพในสทิธิมนษุยชน ซึง่ถอืเป็นสทิธิ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยในด้านสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย และหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเน่ืองและ
เคร่งครัด สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 
Declaration of Human Rights; UDHR)
 โดยก�าหนดให้ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์
ผู้ท่ีเกีย่วข้องอืน่ๆ รวมถงึพนงังาน ปฏิบติัต่อกนัรวมถงึผูป่้วย ผูม้าใช้บรกิาร 
ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น คู่ค้า ผู้รับเหมา คู่แข่งทางการค้า ฯลฯ ด้วยความ
เสมอภาค มีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งยัง
ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันภายในองค์กร เคารพในการแสดงความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมงานกับบริษัท ไม่มีการใช้
แรงงานเด็ก และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น ผู้มาใช้บริการ
ตลอดจนบคุคลอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องทกุคนจะได้รับการบริการและการปฏิบตัิ
ที่เสมอภาคตามสิทธิที่พึงจะได้รับทุกประการ
 บรษิทัมุง่เน้นและให้ความส�าคญัรวมถงึเคารพในสทิธิของบคุคล
และผู้ป่วยอย่างเคร่งครัดดังจะเห็นได้จากการบรรจุหัวข้ออบรมเร่ือง
วัฒนธรรมการบริการ (Service Culture) ซึ่งจะให้ความส�าคัญกับสิทธิ
ผู้ป่วยในการปฐมนิเทศพนักงานรุ่นใหม่ทุกรุ่น เพ่ือให้พนักงานรับทราบ 
เข้าใจและน�าไปปฏบิตัไิด้ถกูต้อง พร้อมทัง้สือ่สารให้ผูป่้วยรบัทราบถงึสทิธิ
และหน้าที่ โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

 • การเคารพสิทธิมนุษชน (HUMAN RIGHTS)

 (1)  ผูป่้วยทกุคนมสีทิธขิัน้พืน้ฐานทีจ่ะได้รบัการรกัษาพยาบาล 
และการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติ
 (2)  ผูป่้วยมสีทิธริบัทราบข้อมลูทีเ่ป็นจรงิและเพยีงพอเกีย่วกบั
การเจ็บป่วย การตรวจ การรกัษา ผลดแีละผลเสยีจากการตรวจ การรกัษา
จากผู้ประกอบวชิาชพีเพือ่เลอืกตดัสนิใจ เว้นแต่กรณฉีกุเฉินจ�าเป็นเร่งด่วน
และเป็นอันตรายต่อชีวิต

 (3) ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิได้รับการ
ช่วยเหลือรีบด่วนโดยทันทีตามความจ�าเป็นโดยไม่ต้องค�านึงว่าจะร้องขอ
ความช่วยเหลือหรือไม่
 (4)  ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบชื่อ สกุล และวิชาชีพของผู้ให้การ
รักษาพยาบาลแก่ตน
 (5)  ผู้ป่วยมีสิทธิขอความเห็นด้านสุขภาพจากที่อื่นที่มิได้ให้
การรกัษาและมสีทิธขิอเปลีย่นผูป้ระกอบวชิาชีพด้านสขุภาพ หรอืเปลีย่น
สถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์ของสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่มีอยู่
 (6)  ผู้ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่จะ
ให้ความยินยอม หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์
โดยตรงของผู้ป่วยหรือตามกฎหมาย
 (7) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการเข้าร่วม
หรือถอนตัวจากการเป็นผู้เข้าร่วมหรือผู้ถูกทดลองในการท�าวิจัยของ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
 (8) ผู้ป่วยมีสิทธิรับทราบข้อมูลเฉพาะของตนในเวชระเบียน
ตามขั้นตอนของสถานพยาบาล ซึ่งต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลของผู้อื่น
 (9) บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทน
ผู้ป่วยอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิตใจ

 • การไม่เลือกปฏิบัติ (DISCRIMINATION) 

 บริษัทเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎหมายต่อผู ้มีส่วนได้เสีย
ทกุฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัตหิรอืปฏบัิตแิก่บุคคลใดเป็นกรณพีเิศษ หรอืให้สทิธิ 
เหนือบุคคลอื่นๆ ตลอดจนไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเนื่องมาจากความ
แตกต่างกันในเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ สถานะทางสังคม สถานภาพทาง
จิตใจ สถานภาพทางความคิดเห็น ลักษณะความเจ็บป่วย หรือสถานะอื่นใด

 2)  นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน และการไม่เลือกปฏิบัติ (DISCRIMINATION)
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 3)  นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป�นธรรม

 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็นปจจยัทีจ่ะช่วยเพิม่มลูค่าของ
กิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ท้ังนี้ บริษัทได้ก�าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติ ดังนี้
 (1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่าง
เท่าเทียมกันโดยไม่จ�ากัดเฉพาะเพศใด เพศหนึ่ง รวมทั้งให้โอกาสผู้พิการ
ผูด้้อยโอกาสได้เข้ามาร่วมงาน และปฏบิตัใิห้สอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน
 (2) จดัให้มกีระบวนการจ้างงาน และเงือ่นไขการจ้างงานทีเ่ป็น
ธรรม รวมถึงการก�าหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานภายใต้
กระบวนการประเมินผลการท�างานที่เป็นธรรม
 (3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา 
ฝกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝกอบรมวิชาการ
ด้านต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องเพือ่พฒันาความรู้ ความสามารถ ศกัยภาพของบคุลากร 
รวมถึงปลูกฝงทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการท�างานเป็นทีม
 (4) จดัให้มสีวัสดกิารด้านต่างๆ ส�าหรับพนกังานตามทีก่ฎหมาย
ก�าหนดและนอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนด 
 (5) มุ่งเน้นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการท�างาน และ
สิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ ส�าหรับการท�างานเพือ่ให้เกดิความปลอดภยั 
รวมทั้งด�าเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมี
สุขอนามัยในสถานที่ท�างานที่ดี 
 (6) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ
ร้องเรยีนเกีย่วกับการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมหรอืการกระท�าทีไ่ม่ถกูต้อง
ในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว 
 (7) ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในการเคารพสิทธิ
ของผู้อื่นเช่นเดียวกัน โดยเริ่มจากการไม่ใช้ค�าพูด การเขียน วาจา หรือ
อากปักริยิาทีด่กู้าวร้าว ลามกอนาจาร คุกคาม กล่าวร้าย ข่มขู ่หรอืมคีวาม
รู้สึกต่อต้าน ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

 4) นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย�สินทางป�ญญาและลิขสิทธิ์

 บริษัทน�าแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility) มาใช้กับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย
ความเป็นธรรม เพือ่สร้างความเชือ่มัน่แก่ผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยไม่เหน็แก่
ประโยชน์อืน่ทีอ่าจได้มาจากการด�าเนนิงานทีไ่ม่ถกูต้องตามกฎหมายและ
ท�านองคลองธรรม โดยนโยบายที่ส�าคัญข้อหนึ่ง คือ การเคารพในสิทธิ
ด้านทรัพย์สินทางปญญาของผู้อื่น โดยบริษัทไม่สนับสนุนการด�าเนินการ
ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นต้น โดยบริษัทได้
ก�าหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 (1) บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ 
ความลบัทางการค้าทีม่ไิด้รบัอนญุาตให้ใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรอืได้มา
โดยไม่ถูกต้อง หากบริษัทได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ 
ของผูอ้ืน่ บรษิทัจะอ้างองิแหล่งทีม่าของข้อมลู หรอืชือ่เจ้าของผลงาน หรอื
การแสดงลิงค์เชื่อมต่อไปยังงานของเจ้าของข้อมูล
 (2) คอมพิวเตอร์ของพนักงานทุกเครื่องจะติดตั้งซอฟต์แวร์
มาตรฐานทีช่อบด้วยกฎหมายเท่านัน้ และกรณซีอฟต์แวร์ทีต้่องการใช้งาน
เฉพาะบางเครื่อง บริษัทจะติดตั้งซอฟต์แวร์อันมีลิขสิทธ์ิที่บริษัทได้จัดซื้อ 
โดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นผูค้วบคมุและติดตัง้ตามทีจ่ดัซือ้
 (3) ดแูลให้มกีารตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอว่า ข้อมลูสารสนเทศ 
เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ที่จะน�ามาใช้ในธุรกิจของบริษัทเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
ของบุคคลอื่นหรือไม่ และจะด�าเนินการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

 5) นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ ้มครองข้อมูลต่างๆ ของบุคคลใน
ระหว่างที่เข้ามารับการบริการ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้แอพพลิเคชั่น
ของหรือจากโรงพยาบาล ซึ่งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึง
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลโดยส่งต่อจากบุคคลท่ีสาม 
โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียด
สรุปได้ ดังนี้
 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท�าให้
สามารถระบตุวับุคคลนัน้ได้ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม แต่ไม่รวมถงึข้อมูล
ของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อ
ประโยชน์ในระยะเวลาที่เหมาะสมจ�าเป็นต่อการให้บริการ ในกรณีที่ให้
ข้อมูลกับบริษัท หรือร้องขอการบริการ ผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือ
ช่องทางอื่นใด
 2. บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น ธุรกิจ
ในเครือข่าย ตัวแทนจ�าหน่าย หรือผู้ให้บริการของบริษัท หน่วยงานภาครัฐ
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 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

 ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ของการเก็บรวบรวมและประเภทของการ
บริการที่ได้ร้องขอจากบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกน�ามาใช้เพื่อ
ให้การท�าธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือบริการที่ได้รับการร้องขอ
เสรจ็สมบรูณ์ ซึง่ข้อมลูส่วนบคุคลทีบ่รษิทัเกบ็รวบรวมโดยตรงจากผูม้ารบั
บริการ หรือจากบุคคลที่สาม อาทิเช่น ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลส�าหรับ
การติดต่อ ข้อมูลการช�าระเงิน ข้อมูลการเข้ารับบริการ ข้อมูลการเข้าร่วม
กจิกรรมทางการตลาด ข้อมลูสถติ ิข้อมลูจากการเข้าใช้เวบ็ไซต์ของบรษิทั 
ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยา ข้อมูล 
Feedback และผลการรักษา 
 โดยบรษิทัจะไม่เก็บข้อมลูทีม่คีวามละเอยีดอ่อนของบคุคล เช่น 
เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตาม
ข้อบังคับและกฎหมายก�าหนด หรือโดยความยินยอมจากบุคคลนั้น

 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ คือ จัดหา
บรกิาร หรอืส่งมอบบรกิารของบรษัิท นดัหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะน�า
บริการของบริษัท ประสานงานและส่งต่อข้อมูลซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อ
ผู้ป่วยรวดเร็วขึ้น ยืนยันตัวตนผู้ป่วย ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมาย
หรือการเสนอความช่วยเหลอืจากบรษิทั อ�านวยความสะดวกและน�าเสนอ
รายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริม
การขายและการลกูค้าสัมพนัธ์ ช่องทางในการสือ่สาร ส�ารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า วิจัยตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ ประมวลผลและแสดงผล 
วตัถปุระสงค์ทางบญัชหีรอืทางการเงิน รกัษาความปลอดภยั วตัถปุระสงค์
ในการสมัครงาน การเป็นพนักงาน ปฏิบัติตามกฎของบริษัท ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อก�าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆ จาก
หน่วยงานภาครัฐ วัตถุประสงค์อ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการด�าเนินการตาม
วัตถปุระสงค์ข้างต้น หรอืทีไ่ด้รบัความยนิยอมจากบคุคลใดๆ เป็นครัง้คราว 

 การเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 บริษัทอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคล
ท่ีสาม ซึ่งต้ังอยู่ภายในหรือนอกราชอาณาจักร โดยบริษัทจะด�าเนินการ
ตามมาตรการที่จ�าเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและ
กฎหมายให้แก่ พันธมิตรทางธุรกิจ ธนาคารและผู้ให้บริการช�าระเงิน 
เจ้าหนีท้ีร่กัษาความมัน่คงและความปลอดภยั หน่วยงานตรวจคนเข้าเมอืง
และหน่วยงานศุลกากร  หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานก�ากับดูแล และ
หน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือก�าหนดไว้

 การเช�่อมโยงไปยังเว�บไซต�บุคคลที่สาม

 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม 
ทัง้นี ้บรษิทัไม่สามารถรบัผดิชอบใดๆ ต่อการใช้ข้อมลูส่วนบคุคลโดยบุคคล
ที่สามดังกล่าว เนื่องจากอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย
 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จ�าเป็น เพื่อ
วัตถุประสงค์ต่างๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับ
ของกฎหมาย หรือเพื่อการด�าเนินการทางกฎหมาย
 2. บริษัทจะใช้มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย และ
การบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

 สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล

 1. สทิธเิพกิถอนความยนิยอม (Right to withdraw consent) 
 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)
 3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to 
rectification)
 4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)
 5. สิทธิในการระงับการใช้ข ้อมูลส่วนบุคคล (Right to 
restriction of processing)
 6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data 
portability)
 7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right 
to object)
 (รายละเอียดแสดงเพิ่ ม เติมทางเว็บไซต ์ของบริ ษัท ท่ี 
www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

 ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ของการเก็บรวบรวมและประเภทของการ
บริการที่ได้ร้องขอจากบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกน�ามาใช้เพื่อ
ให้การท�าธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือบริการที่ได้รับการร้องขอ
เสรจ็สมบรูณ์ ซึง่ข้อมลูส่วนบคุคลทีบ่รษิทัเกบ็รวบรวมโดยตรงจากผูม้ารบั
บริการ หรือจากบุคคลที่สาม อาทิเช่น ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลส�าหรับ
การติดต่อ ข้อมูลการช�าระเงิน ข้อมูลการเข้ารับบริการ ข้อมูลการเข้าร่วม
กจิกรรมทางการตลาด ข้อมลูสถติ ิข้อมลูจากการเข้าใช้เวบ็ไซต์ของบรษิทั 
ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยา ข้อมูล 
Feedback และผลการรักษา 
 โดยบรษิทัจะไม่เก็บข้อมลูท่ีมคีวามละเอยีดอ่อนของบคุคล เช่น 
เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตาม
ข้อบังคับและกฎหมายก�าหนด หรือโดยความยินยอมจากบุคคลนั้น

 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ คือ จัดหา
บรกิาร หรอืส่งมอบบรกิารของบรษัิท นดัหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะน�า
บริการของบริษัท ประสานงานและส่งต่อข้อมูลซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อ
ผู้ป่วยรวดเร็วขึ้น ยืนยันตัวตนผู้ป่วย ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมาย
หรอืการเสนอความช่วยเหลอืจากบรษิทั อ�านวยความสะดวกและน�าเสนอ
รายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริม
การขายและการลกูค้าสัมพนัธ์ ช่องทางในการสือ่สาร ส�ารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า วิจัยตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ ประมวลผลและแสดงผล 
วัตถปุระสงค์ทางบญัชหีรอืทางการเงิน รกัษาความปลอดภยั วตัถปุระสงค์
ในการสมัครงาน การเป็นพนักงาน ปฏิบัติตามกฎของบริษัท ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อก�าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆ จาก
หน่วยงานภาครัฐ วัตถุประสงค์อ่ืนๆ ที่สนับสนุนการด�าเนินการตาม
วัตถปุระสงค์ข้างต้น หรอืทีไ่ด้รบัความยนิยอมจากบคุคลใดๆ เป็นครัง้คราว 

 การเป�ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 บริษัทอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคล
ที่สาม ซึ่งตั้งอยู่ภายในหรือนอกราชอาณาจักร โดยบริษัทจะด�าเนินการ
ตามมาตรการที่จ�าเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและ
กฎหมายให้แก่ พันธมิตรทางธุรกิจ ธนาคารและผู้ให้บริการช�าระเงิน 
เจ้าหน้ีท่ีรกัษาความมัน่คงและความปลอดภยั หน่วยงานตรวจคนเข้าเมอืง
และหน่วยงานศุลกากร  หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานก�ากับดูแล และ
หน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือก�าหนดไว้

 การเช�่อมโยงไปยังเว�บไซต�บุคคลที่สาม

 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม 
ทัง้นี ้บรษิทัไม่สามารถรบัผดิชอบใดๆ ต่อการใช้ข้อมลูส่วนบคุคลโดยบคุคล
ที่สามดังกล่าว เนื่องจากอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย
 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จ�าเป็น เพื่อ
วัตถุประสงค์ต่างๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับ
ของกฎหมาย หรือเพื่อการด�าเนินการทางกฎหมาย
 2. บริษัทจะใช้มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย และ
การบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

 สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล

 1. สทิธเิพกิถอนความยนิยอม (Right to withdraw consent) 
 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)
 3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to 
rectification)
 4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)
 5. สิทธิในการระงับการใช้ข ้อมูลส่วนบุคคล (Right to 
restriction of processing)
 6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data 
portability)
 7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right 
to object)
 (รายละเอียดแสดงเพิ่ ม เติมทางเว็บไซต ์ของบริ ษัท ท่ี 
www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

 6) นโยบายด้านภาษ�

 บรษิทัยดึถอืและปฏบิตัติามกฎหมายภาษอีากร และกฎหมายอืน่
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้ก�าหนด
นโยบายด้านภาษีเพื่อยึดถือเป็นกรอบปฏิบัติ โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

 จรรยาบรรณด้านภาษ�

 (1) จริยธรรมขององค์กร : จรรยาบรรณด้านภาษีของบริษัท
ก�าหนดจากนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีส่ดุ มเีจตนารมณ์จะส่งเสรมิ
ให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีการ
บริหารจัดการและด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ 
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
 (2)  ก�าหนดราคาซื้อขายส�าหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน : บริษัท
ช�าระภาษีตามหลักกฎหมายภาษี โดยก�าหนดมูลค่าราคาซื้อขายระหว่าง
กันในมูลค่าที่เหมาะสม และสอดคล้องกับมูลค่าท่ีเกิดขึ้นจากการท�า
ธุรกรรมเชิงพาณิชย์แบบปกติ โดยการค�านวณราคาซ้ือขายสินค้าหรือ
บริการจะอ้างอิงจากราคาตลาดเป็นส�าคัญ
 (3)  โครงสร้างทางภาษ ี: บรษิทัหลกีเลีย่งการใช้โครงสร้างภาษี
แบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทางท่ีไม่ถูกต้อง หรือสร้างความซับซ้อน
เพื่อประโยชน์ทางภาษีในเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงภาษี
 (4) ระบบภาษีเพ่ือความยั่งยืนขององค์กร : บริษัทมีความ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วยการเป็นบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่ดีเยี่ยม 
มีระบบการปฏิบัติงานและการก�ากับดูแลด้านภาษีอย่างเหมาะสมที่เพ่ิม
คุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
 (5)  สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) : บริษัทมุ่งใช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพ 
ภายใต้การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนและเหมาะสม 
สอดคล้องกบัหลกัการสร้างประสทิธภิาพของระบบภาษตีามวตัถุประสงค์
ที่วางไว้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจครอบคลุมสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
ซ่ึงทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้นโยบายของประเทศหรือแต่ละท้องถิ่น และใช้กับ
ธุรกิจที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 (6)   ความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานภาครฐัทีก่�ากบัดแูลภาษ ี: บรษิทั
เคารพสทิธขิองรฐับาลในการก�าหนดโครงสร้างภาษ ีอตัราภาษ ีและกลไก 
จัดเก็บภาษี บริษัทมีการติดต่อกับหน่วยงานก�ากับดูแลภาษีอย่างเปิดเผย
และสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในการท�างานร่วมกันให้มี
ความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

 การบริหารความเสี่ยงด้านภาษ�อากร

 (1) การปฏิบัติตามกระบวนการภาษี: บริษัทมีความมุ่งมั่นใน
การบริหารจัดการด้านภาษีอย่างรับผิดชอบ โดยยึดถือและปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัเกีย่วกบัภาษขีองประเทศ นอกจากนีบ้รษิทั

จะใช้ความรอบคอบและความโปร่งใสเป็นหลักเกณฑ์ในการด�าเนินงาน
ด้านภาษีในกรณีที่กฎหมายภาษีไม่มีแนวทางการด�าเนินการที่ชัดเจน
 บริษัทยังมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษใีห้ตรงตามก�าหนดเวลา ถกูต้อง และครบถ้วน สอดคล้องกบัมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังดูแลควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการปรับปรุง
แก้ไขค่าปรับ และเงินเพิ่ม
 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งรวมถึง
ความรับผิดชอบด้านภาษี เป็นอีกหนึ่งพันธกิจส�าคัญของบริษัทฯ เพื่อให้
มัน่ใจว่าจ�านวนเงนิภาษทีีบ่รษิทัฯ ช�าระไว้มคีวามถกูต้องและเหมาะสมกับ
ประเทศที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
 บรษิทัน�าระบบควบคมุการปฏบิตังิานใช้ในกระบวนการด�าเนนิงาน
ทั้งหมดที่เ ก่ียวกับการบริหารหน้ีสินภาษีที่ มีรายละเอียดด้านภาษี
รวมอยู่ด้วย
 (2) การติดตามผลและการรายงาน : บรษัิทมกีารติดตามผลและ
ตรวจสอบรายงานภาษีเงินได้อย่างเหมาะสม และโปร่งใสและได้รับการ
ตรวจสอบบญัชีอสิระ และเจ้าหน้าทีส่รรพากร (ตามท่ีกรมสรรพกรก�าหนด) 
พร้อมทัง้มกีารแสดงค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ปจจบุนัและภาษรีอการตดับัญชี
อย่างถูกต้อง
 (3) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง : บริษัทมีการติดตามและจัดการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่เกี่ยวเนื่องกับภาษี
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์คุณภาพและความเป็น
เอกภาพของการจัดการภาษี ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
ภาษี แบบแสดงรายงานการภาษี และรายงานผลเกี่ยวกับประมาณการ
ภาษี ความเสี่ยงทางภาษี และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นประจ�า
 (โปรดดูรายละเอียด “การด�าเนินการด้านภาษี” เพ่ิมเติมทาง
เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

 7)  นโยบายการจัดการและการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศ และความปลอดภัยทางไซเบอร� (IT SECURITY)

 ด้วยบริษัทให้ความส�าคัญในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เป็นองค์ประกอบหลักในกระบวนการด�าเนินงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริหาร ที่มีคุณภาพ แม่นย�าและรวดเร็ว สามารถ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตให้แก่องค์กร
|อย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังคงตระหนักถึงปจจัยความเสี่ยง
ด้านต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้จากการน�าระบบเทคโนโลยข้ีอมลูสารสนเทศมาใช้
ในการด�าเนินงานเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศขึ้น เพื่อเป็น
กรอบในการด�าเนินงาน และแนวทางการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ
ให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กร รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท โดยนโยบายการจัดการและรักษาความ
ปลอดภยัของข้อมลูและสารสนเทศดังกล่าวนีไ้ด้ครอบคลมุรวมถงึการบรหิาร
ความเส่ียงด้านความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ ให้มีถูกต้อง 
น่าเชื่อถือปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย นโยบายดังกล่าวนี้ให้พนักงานทุกคน
ได้รับทราบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บนเว็บไซต์ภายในของบริษัท 
โดยมีแนวปฏิบัติที่ส�าคัญโดยสรุป ดังนี้
 1) บริษัทได้ก�าหนดและจ�ากัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลประเภท
ต่างๆของพนักงานในโรงพยาบาลเท่าที่จ�าเป็นต่อการท�างานนั้นๆ และ
เท่าที่เหมาะสมตามที่ได้จัดแบ่งกลุ่มข้อมูลตามระดับของข้อมูล
 2) ก�าหนดแนวปฏิบตัใินการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์
ของพนกังาน โดยก�าหนดให้ติดตัง้เฉพาะซอฟต์แวร์มาตรฐานเท่านัน้ และ
หากหน่วยงานใดมีความจ�าเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่นๆเพิ่มเติม หรือ
อัพเกรดซอฟต์แวร์ใหม่ส�าหรับการปฏิบัติงานของบริษัท หน่วยงานน้ัน
จะต้องด�าเนินการขออนุมัติจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม โดยแจ้งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและให้หน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศท�าการตดิตัง้หรอื
อัพเกรดให้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปญหาในเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และ
ปญหาทางด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น
 3) พนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามกระบวนการรักษา
ความเป็นส่วนตัวและการปิดเป็นความลับของข้อมูลในโรงพยาบาล 
 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งการรักษาบูรณภาพของข้อมูล และ
ก�าหนดกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูล และผู้ที่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลประเภทต่างๆ การก�าหนด
พันธกิจในการรักษาความลับของผู้ใช้ข้อมูล การก�าหนดแนวปฏิบัติ
เมื่อพบว่ามีการล่วงละเมิด การรักษาความเป็นส่วนตัว การปกปิดเป็น
ความลับ หรือบูรณภาพของข้อมูล 
 ดงันัน้ บรษัิทจงึได้ก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภยัของข้อมูล 
(Data Security) ให้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกคน
ที่มีการใช้ข้อมูล อาทิ
 •  นโยบายการเตรยีมรบัสถานการณ์ฉกุเฉนิด้านความปลอดภยั
สารสนเทศและความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ 
 •  นโยบายการจ�าแนกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • นโยบายความปลอดภัยในระบบโครงสร้าง และเครือข่าย
สารสนเทศ
 •  นโยบายความปลอดภัยของระบบไร้สาย
 •  นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบ
 • นโยบายความปลอดภัยทางด้านกายภาพของทรัพยากร
สารสนเทศ
 •  นโยบายการส�ารองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การกู้คืนข้อมูล
 •  นโยบายความปลอดภยัของเครือ่งและอุปกรณ์คอมพวิเตอร์
 •  นโยบายการส่งสัญญาณข้อมูล
 •  นโยบายการควบคุมและการดูแลความปลอดภัยของระบบ
 •  นโยบายการควบคุมผู้ขาย / ผู้รับบ�ารุงรักษาระบบ
 •  นโยบายความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่
 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการจัดการสารสนเทศระบุ
เป้าหมาย ด�าเนินการปรับปรุง เพ่ือจัดการกับความเสี่ยงด้านการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล และติดตามการปรับปรุงข้อมูลทางคลินิก 
เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงนั้นลดลงหรือถูกก�าจัดออกไป

 นอกจากนัน้แล้วยังได้ก�าหนดนโยบายด้านบรูณภาพของข้อมลู
ให้มีความถูกต้อง แม่นย�า สอดคล้องกันในทุกจุดที่ผู ้ใช้เข้าถึงข้อมูล 
พร้อมการฝกอบรม และการประเมินผลให้กับบุคลากรใหม่ และทบทวน
ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรเดิมในทุกๆ ปี 
 พร้อมน้ียังได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเมื่อพบว่ามีการล่วงละเมิด
การรกัษาความเป็นส่วนตวั การปกปิดเป็นความลบัของข้อมลู โดยให้ผูพ้บ
เหตกุารณ์รายงานผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานตนเอง และเขียนใบรายงาน
อบุตักิารณ์ตามระบบรายงานอบุติัการณ์ แนวทางการสอบสวน การแก้ไข 
และการลงโทษ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

 กระบวนการ และ/หร�อแผนงานด้านการรกัษาความปลอดภยั 
ของข้อมูล

 1. แผนเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย
สารสนเทศและความต่อเนือ่งในการด�าเนนิธรุกจิ ซึง่ประกอบด้วยแผน และ
แนวปฏิบัติในการด�าเนินการ แผนทดสอบประจ�าปี เมื่อเกิดเหตุการณ์
ไม่พงึประสงค์ท่ีอาจมผีลกระทบต่อโรงพยาบาล โดยครอบคลมุถึงทรัพยากร
สารสนเทศ และการปฏิบัติการด้านสารสนเทศ จะต้องก�าหนดแนวทาง
พัฒนาแผนเตรียมรับสถานการณ์ตามความต้องการในการด�าเนินธุรกิจ 
และตามที่กฎหมายก�าหนด โดยมีการซ้อมแผน Planned Downtime 
1 ครั้งต่อปี และซ้อมแผน Unplanned Downtime 1 ครั้งต่อปี
 2. ก�าหนดวางแผนงบประมาณการลงทุนและบ�ารงุรกัษารายปี
ในกลุ ่มอุปกรณ์ต่างๆ และควบคุมการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย
 2.1)  การเลอืก Hardware, Software กระบวนการปฏบัิตงิาน 
และทรัพยากรเพื่อการสื่อสาร
 2.2) ความสามารถในการส�ารองข้อมูล / บันทึกให้คงอยู่
 2.3) รายนามผู ้ท�าหน้าที่ด�าเนินการที่ เกี่ยวข ้องในแผน
เตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 2.4) เอกสารสนับสนุนที่จ�าเป็นในการทดสอบให้ปฏิบัติการ
ตามแผนส�ารองฉุกเฉินส�าหรับระบบคอมพิวเตอร์ และการด�าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง

 การควบคุมและการดูแลความปลอดภัยของระบบ 
(SECURITY ADMINISTRATION OF RESTRICTED SYSTEMS)

 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะท�าหน้าที่คอยตรวจสอบภัย
คุกคามต่างๆ ที่เข้ามาในระบบและแจ้งเตือนให้ทราบ รวมถึงหาวิธี
ป้องกันซึ่งขบวนการความปลอดภัยระบบ หรือโปรแกรมท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายใน การส่ือสารส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็น
ข้อมูลที่ต้องมีการควบคุมความปลอดภัยทั้งในส่วนการปฏิบัติการ 
และการบริหาร การรักษาข้อมูลความลับ ความมั่นคงของข้อมูลธุรกิจ
ต้องควบคมุจากผูบ้รหิาร และผูใ้ช้งานระบบทกุคน โดยการใช้งานระบบ
สารสนเทศต่างๆ ของบริษัทมีมาตรฐาน ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)
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 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย นโยบายดังกล่าวน้ีให้พนักงานทุกคน
ได้รับทราบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บนเว็บไซต์ภายในของบริษัท 
โดยมีแนวปฏิบัติที่ส�าคัญโดยสรุป ดังนี้
 1) บริษัทได้ก�าหนดและจ�ากัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลประเภท
ต่างๆของพนักงานในโรงพยาบาลเท่าที่จ�าเป็นต่อการท�างานนั้นๆ และ
เท่าที่เหมาะสมตามที่ได้จัดแบ่งกลุ่มข้อมูลตามระดับของข้อมูล
 2) ก�าหนดแนวปฏิบตัใินการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์
ของพนกังาน โดยก�าหนดให้ติดตัง้เฉพาะซอฟต์แวร์มาตรฐานเท่านัน้ และ
หากหน่วยงานใดมีความจ�าเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่นๆเพิ่มเติม หรือ
อัพเกรดซอฟต์แวร์ใหม่ส�าหรับการปฏิบัติงานของบริษัท หน่วยงานน้ัน
จะต้องด�าเนินการขออนุมัติจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม โดยแจ้งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและให้หน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศท�าการตดิตัง้หรอื
อัพเกรดให้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปญหาในเร่ืองลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และ
ปญหาทางด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น
 3) พนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามกระบวนการรักษา
ความเป็นส่วนตัวและการปิดเป็นความลับของข้อมูลในโรงพยาบาล 
 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งการรักษาบูรณภาพของข้อมูล และ
ก�าหนดกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูล และผู้ที่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลประเภทต่างๆ การก�าหนด
พันธกิจในการรักษาความลับของผู้ใช้ข้อมูล การก�าหนดแนวปฏิบัติ
เมื่อพบว่ามีการล่วงละเมิด การรักษาความเป็นส่วนตัว การปกปิดเป็น
ความลับ หรือบูรณภาพของข้อมูล 
 ดงันัน้ บรษิทัจงึได้ก�าหนดนโยบายด้านความปลอดภยัของข้อมูล 
(Data Security) ให้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกคน
ที่มีการใช้ข้อมูล อาทิ
 •  นโยบายการเตรยีมรบัสถานการณ์ฉกุเฉนิด้านความปลอดภยั
สารสนเทศและความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ 
 •  นโยบายการจ�าแนกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • นโยบายความปลอดภัยในระบบโครงสร้าง และเครือข่าย
สารสนเทศ
 •  นโยบายความปลอดภัยของระบบไร้สาย
 •  นโยบายการควบคุมการเข้าถึงระบบ
 • นโยบายความปลอดภัยทางด้านกายภาพของทรัพยากร
สารสนเทศ
 •  นโยบายการส�ารองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การกู้คืนข้อมูล
 •  นโยบายความปลอดภยัของเครือ่งและอุปกรณ์คอมพวิเตอร์
 •  นโยบายการส่งสัญญาณข้อมูล
 •  นโยบายการควบคุมและการดูแลความปลอดภัยของระบบ
 •  นโยบายการควบคุมผู้ขาย / ผู้รับบ�ารุงรักษาระบบ
 •  นโยบายความปลอดภัยของอุปกรณ์เคลื่อนที่
 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการจัดการสารสนเทศระบุ
เป้าหมาย ด�าเนินการปรับปรุง เพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล และติดตามการปรับปรุงข้อมูลทางคลินิก 
เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงนั้นลดลงหรือถูกก�าจัดออกไป

 นอกจากนัน้แล้วยังได้ก�าหนดนโยบายด้านบรูณภาพของข้อมลู
ให้มีความถูกต้อง แม่นย�า สอดคล้องกันในทุกจุดที่ผู ้ใช้เข้าถึงข้อมูล 
พร้อมการฝกอบรม และการประเมินผลให้กับบุคลากรใหม่ และทบทวน
ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรเดิมในทุกๆ ปี 
 พร้อมนี้ยังได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเม่ือพบว่ามีการล่วงละเมิด
การรกัษาความเป็นส่วนตวั การปกปิดเป็นความลบัของข้อมลู โดยให้ผูพ้บ
เหตกุารณ์รายงานผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานตนเอง และเขียนใบรายงาน
อบุตักิารณ์ตามระบบรายงานอบุติัการณ์ แนวทางการสอบสวน การแก้ไข 
และการลงโทษ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

 กระบวนการ และ/หร�อแผนงานด้านการรกัษาความปลอดภยั 
ของข้อมูล

 1. แผนเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัย
สารสนเทศและความต่อเน่ืองในการด�าเนินธรุกจิ ซึง่ประกอบด้วยแผน และ
แนวปฏิบัติในการด�าเนินการ แผนทดสอบประจ�าปี เมื่อเกิดเหตุการณ์
ไม่พงึประสงค์ท่ีอาจมผีลกระทบต่อโรงพยาบาล โดยครอบคลมุถึงทรพัยากร
สารสนเทศ และการปฏิบัติการด้านสารสนเทศ จะต้องก�าหนดแนวทาง
พัฒนาแผนเตรียมรับสถานการณ์ตามความต้องการในการด�าเนินธุรกิจ 
และตามท่ีกฎหมายก�าหนด โดยมีการซ้อมแผน Planned Downtime 
1 ครั้งต่อปี และซ้อมแผน Unplanned Downtime 1 ครั้งต่อปี
 2. ก�าหนดวางแผนงบประมาณการลงทนุและบ�ารงุรกัษารายปี
ในกลุ ่มอุปกรณ์ต่างๆ และควบคุมการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย
 2.1)  การเลอืก Hardware, Software กระบวนการปฏบิตังิาน 
และทรัพยากรเพื่อการสื่อสาร
 2.2) ความสามารถในการส�ารองข้อมูล / บันทึกให้คงอยู่
 2.3) รายนามผู ้ท�าหน้าที่ด�าเนินการที่ เ ก่ียวข ้องในแผน
เตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 2.4) เอกสารสนับสนุนที่จ�าเป็นในการทดสอบให้ปฏิบัติการ
ตามแผนส�ารองฉุกเฉินส�าหรับระบบคอมพิวเตอร์ และการด�าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง

 การควบคุมและการดูแลความปลอดภัยของระบบ 
(SECURITY ADMINISTRATION OF RESTRICTED SYSTEMS)

 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะท�าหน้าที่คอยตรวจสอบภัย
คุกคามต่างๆ ที่เข้ามาในระบบและแจ้งเตือนให้ทราบ รวมถึงหาวิธี
ป้องกันซึ่งขบวนการความปลอดภัยระบบ หรือโปรแกรมท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานภายใน การสื่อสารส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็น
ข้อมูลที่ต้องมีการควบคุมความปลอดภัยทั้งในส่วนการปฏิบัติการ 
และการบริหาร การรักษาข้อมูลความลับ ความมั่นคงของข้อมูลธุรกิจ
ต้องควบคมุจากผูบ้รหิาร และผูใ้ช้งานระบบทกุคน โดยการใช้งานระบบ
สารสนเทศต่างๆ ของบริษัทมีมาตรฐาน ดังนี้

 1. เอกสารควบคุมระบบต่างๆ ต้องก�าหนดเป็นทรัพย์สิน 
องค์กร มีการติดตั้งเพื่อใช้งาน มีการตรวจสอบการใช้งาน การบ�ารุงรักษา 
เฝ้าระวังด้านความปลอดภัย การเก็บรักษาข้อมูล ก�าหนดการกู้คืนข้อมูล
เมื่อเกิดอุบัติภัย
 2. เจ้าหน้าที่ผู ้ควบคุมระบบต้องมีการประเมินความเสี่ยง 
ท้ังในเรือ่งระบบไฟฟ้า การควบคมุสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ความเสีย่ง
ในการเชือ่มต่อข้อมลู ข้อมลูการบ�ารงุรกัษา และการทดสอบระบบทีไ่ด้รบั
จากผู้ขาย/ผู้บ�ารุงรักษาระบบอย่างสม�่าเสมอ
 3. การก�าหนดให้ปิด/ห้ามใช้งานในส่วนโปรโตคอลการโอน-
ย้ายไฟล์ (File Transfer Protocol : FTP)  มาตรฐานบนอินเทอร์เน็ต
ส�าหรับการรับส่งอีเมล์ (Simple Mail Transfer Protocol : SMTP) และ
ควบคุมความต้องการใช้งานที่ไม่มีความจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย
 4. การป้องกันไวรัสส�าหรับระบบเครือข่าย โดยก�าหนด
มาตรการป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพ โดยการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน
ไวรัสและอัพเดทข้อมูลไวรัสอยู่เสมอ การป้องกันไวรัสจากการเปิดไฟล์ 
จากสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ 
 5. การจดัการตดิตัง้ Patch ให้กบัระบบคอมพวิเตอร์ในองค์กร
ท่ีต้องมีการก�าหนดการ Patch เป็นระยะเตรียมการทดสอบระบบ
ก่อนการ Patch เพ่ือดูว่าสามารถแก้ไขปญหาท่ีมีอยู่ได้ ในส่วนของ
ผู้ดูแลระบบจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการลง Patch ใหม่ให้กับทุกเครื่อง 
และจัดท�าคู่มือ หรือเอกสารรายละเอียดในระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง
 6. ติดตั้งตัวป้องกันการเข้าถึงระบบ (Network Intrusion 
Detection) เพือ่ป้องกันการเข้าถงึข้อมลูอย่างผดิกฎหมาย (Hacker) และ
มีการตรวจสอบ การวิเคราะห์ผลการใช้งาน
 7. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
หน้าที ่ความรบัผดิชอบ มคีณุสมบตัเิหมาะสม มหีน้าทีต่รวจสอบสทิธกิาร
เข้าถึงระบบของผู ้ใช้งาน การ Remote หรือการเข้าถึงระบบของ
ผู้เกีย่วข้องทีไ่ด้รบัสทิธใินการเข้าระบบจะต้องได้รบัการควบคมุการท�างาน
อย่างใกล้ชิด ต้องท�าการตรวจสอบการเข้ารหัสข้อมูล และทวนสอบการ
เข้าถึงข้อมูลโดยใช้ Access log อย่างสม�่าเสมอ
 8. ระบบความปลอดภัยของข้อมูล โดยโครงสร้างทาง
กายภาพจะมีการแยกส่วนการเก็บข้อมูลระบบต่างๆ โปรแกรมต่างๆ 
ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ออกจากกัน เช่น Application server, Mail 
Server เป็นต้น
 9. ก�าหนดให้มีการตรวจสอบความบกพร่อง หรือความผิด-
ปกติของระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ เพื่อหาแนวทาง
การแก้ไขความเสี่ยงก่อนเกิดปญหาในเครอข่ายคอมพิวเตอร์
 10. คอมพวิเตอร์แม่ข่ายของระบบงานทุกระบบ และโปรแกรม
ต่างๆ ที่ได้จัดท�าขึ้นมาน้ันจะต้องมีการบันทึกจัดท�าเป็นเอกสาร 
ตรวจสอบการท�างาน ทบทวนและปรับปรุงเอกสารข้อมูลเป็นประจ�า
อย่างน้อยทุกๆ 2 ปี เพื่อควบคุมและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ติดตามผลการควบคุมระบบเพื่อความมั่นใจ
ในความปลอดภัยของระบบทุกระบบ  

 8)  การฝ�าฝ�นกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค 
การแข่งขันทางการค้า สิ�งแวดล้อม

 ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้ด�าเนินการใดๆ อันเป็นการฝ่าผืน
กฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า
สิ่งแวดล้อม

 9)  การถูกด�าเนินการโดยหน่วยงานก�ากับดูแล

 ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ส�าคัญ
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด ดังนั้น บริษัทจึงไม่ถูกกล่าวโทษหรือ
ด�าเนินการใดๆ จากหน่วยงานก�ากับดูแล
 นอกจากนั้นแล้ว กรรมการบริษัทไม่มีข่าว หรือถูกปรับ หรือ
ถูกกล่าวโทษ หรือถูกด�าเนินการทางแพ่งจากส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เกี่ยวกับการกระท�าผิดด้านการทุจริต และไม่ได้กระท�าผิดด้านจริยธรรม
แต่อย่างใด

 • การเป�ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการเปิดเผยข้อมูลอันเป็น
ปจจัยที่แสดงถึงความโปร่งใสในการด�าเนินงาน รวมถึงการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัท
จงึมนีโยบายในการเปิดเผยข้อมลูที ่ถกูต้อง ครบถ้วน แม่นย�า และทันเวลา
อย่างสม�่าเสมอ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และข้อมูลอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และผู ้มีส่วนได้เสียของบริษัทจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วในการรับข้อมูล
ข่าวสาร 
 ข้อมลูของบรษิทัทีเ่ปิดเผยผ่านทางระบบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
แล้วจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในหมวด นักลงทุนสัมพันธ์ นอกจากนั้นแล้วข้อมูลส�าคัญอื่นๆในเว็บไซต์ 
บรษิทัจะปรบัปรงุให้เป็นปจจบุนัเสมอ เพือ่ทนัต่อเหตกุารณ์และก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ใช้มากที่สุด โดยบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
เปิดเผยข้อมูลของบริษัท ดังนี้
 1) แจกแจงโครงสร้างผูถ้อืหุ้นอย่างชดัเจน โดยไม่มี Nominee 
ถอืหุน้ เช่น แสดงรายชือ่ผู้ถอืหุ้นใหญ่ หรอื   ผูม้อี�านาจควบคุม และสดัส่วน
ของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู ้ใช้ข้อมูลสามารถทราบถึง
ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัทได้อย่างชัดเจน
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 2) การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญและยึดถือเป็นนโยบาย
ให้มีการประกอบธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม 
เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน
ด�าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมเพือ่การเจรญิเตบิโต
อย่างยั่งยืน 
 3) วัตถุประสงค์ เป้าหมายระยะยาว และกลยุทธ์การด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท 
  บริษัทประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ประเภทรับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืน โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว 
 • มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลช้ันน�าที่มีความสามารถในการให้
บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมการรักษาโรค การป้องกันและควบคุม
โรค การฟนฟูสุขภาพกาย และการส่งเสริมสุขภาพ 
 • มุ่งเน้นขยายฐานผู้รับบริการทุกกลุ่มครอบคลุมผู้รับบริการ
ทั้งจากกลุ่มผู ้รับบริการทั่วไป กลุ ่มผู ้รับบริการสูงอายุ กลุ ่มผู ้ป่วย
โรคซับซ้อน กลุ ่มผู ้ป่วยหนัก และผู ้ป่วยวิกฤตไปสู ่กลุ ่มผู ้รับบริการ
ทีใ่ห้ความส�าคญัในการดแูล และส่งเสรมิสขุภาพ (Health Promotion & 
Wellness) ในราคาที่สมเหตุสมผล
 • พัฒนาบริการอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งเรื่องการขยายอาคารใหม่ 
และปรับพื้นที่ให้บริการของอาคารปจจุบัน เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ฐานผู ้รับบริการ เพิ่มศักยภาพ และขอบเขตในการให้บริการของ
ศูนย์การแพทย์เดิม การพัฒนาเปิดเพ่ิมศูนย์การแพทย์ใหม่ให้สามารถ
บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมและครบวงจรมากขึ้น 
 • ตั้งเป้าหมายก้าวสู ่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล (Digital 
Hospital) และน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาประยกุต์ใช้ในการตรวจ วนิจิฉยั 
รักษา และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 

 กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (โควดิ-19) 
และเป้าหมายระยะยาวดังที่กล่าวข้างต้น บริษัทจึงได้ปรับกลยุทธ์เพื่อ
รองรบัการเปลีย่นแปลงในวถิชีวีติใหม่ (New Normal) โดยใช้ยทุธศาสตร์
สร้างการเติบโตทางธุรกิจ โดยปรับกลยุทธ์เป็น  “PRARAM 9 A-B-V-X” 
ซึ่งย่อมาจากค�าว่า Advanced - Better - Virtual - Extra  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 • Advanced  คือ การดูแลกลุ ่มโรคยากซับซ้อนที่เป็น
ความสามารถหลักของโรงพยาบาลอยู่แล้ว โดยจะยกระดับและพัฒนา
ศูนย์การแพทย์หลักที่มีมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีอยู่แล้วให้สูงขึ้นไปอีก 
ท้ังในด้านผลการรักษาที่ดี รวมไปถึงการบริการที่สะดวกสบาย ด้วยทีม
แพทย์และบคุลากร รวมทัง้เครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่เป็นการเตรยีม
ศูนย์การแพทย์ที่มีความซับซ้อนไว้ส�าหรับสังคมผู้สูงวัย

 • Better คือ การดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้ว 
และยังไม่มีอาการป่วย เพื่อรองรับการเติบโตของไลฟสไตล์คนรุ่นใหม่
ที่ รักสุขภาพ โดยใช ้ดิจิทัลมาร ์เก็ตติ้งเข ้ามาช ่วยด ้วยการพัฒนา
ศูนย์การแพทย์ที่ใช้ศาสตร์การดูแลสุขภาพสมัยใหม่ รวมไปถึงการดูแล
สขุภาพจติ ซึง่เป็นต้นเหตขุองสขุภาพกายต่างๆ และเป็นแนวโน้มใหม่ของ
การดูแลสุขภาพในปจจุบันที่มีความต้องการมากขึ้น 
 • Virtual คือ การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยท�าให้
เปรียบเสมือนโรงพยาบาลบนโลกออนไลน์ เพื่อรองรับกลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่ต้องการดูแลสุขภาพ หรือกลุ่มคนที่ไม่สะดวกในการเดินทาง เป็นการ
ให้บริการการแพทย์ทางไกล แม้ไม่ได้เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาล
ก็สามารถรับบริการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยสามารถ
พูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time ด้วยระบบ Video Call หรือ 
Telemedicine ได้ ซึ่งมีทั้งแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางให้บริการ 
เป็นการสร้างโอกาสใหม่ ท�าให้เกิดความสะดวกสบายส�าหรับผู้รับบริการ
เป็นส�าคัญ
 •  Extra คือ Extra Revenue เป็นกลยุทธ์ใหม่ท่ีมุ่งเน้น
การพฒันาธรุกจิเกีย่วกบัแนวโน้มด้านสุขภาพใหม่ๆ เพือ่สร้างรายได้เพิม่ 
เช่น การร่วมมือกับพาร์ทเนอร์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพและบริการ  
 นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังมีแนวทางใหม่ๆ เพื่อเพ่ิมรายได้
ส�าหรบัให้บรกิารในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (โควดิ-19) 
ด้วยการเปิดศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ (Chest and 
Respiratory Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริการฟ นฟู 
“สมรรถภาพปอด” ภายหลังได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ให้ฟนตัว
กลับมามีสุขภาพที่ ดีขึ้น รวมถึงการวางแผนขยายแผนกผู ้ป ่วยใน
เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มจะมากขึ้นในอนาคต  
 อีกทั้ง ในปี 2565 ได้มีแผนที่จะเตรียมเปิด “ศูนย์ไทรอยด์” 
โดยแพทย์ที่มีชื่อเสียง มีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์สูงในการ
ส่องกล้องเพื่อผ่าตัดไทรอยด์ 
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 4) ฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงาน (โปรดดรูายละเอยีด
เพิ่มเติมใน หมวดค�าอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและ
ผลการด�าเนินงาน)
 5) ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
 ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ต้องเอาใจใส่ 
ดูแล ผู้รับบริการอย่างใกล้ชิด ดังนั้น การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
จึงเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความส�าคัญและน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปรับปรุงการท�างานและสร้างคุณค่าทางการแข่งขัน รวมทั้งโอกาส
ทางธุรกิจให้กับบริษัทยิ่งขึ้น
 จากพันธกิจของบริษัทท่ีต้องการน�าเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด
และคุ้มค่าในการให้บริการ การป้องกันรักษา และการดูแลสุขภาพ 
ด้วยทีมบุคลากรมืออาชีพ และเครื่องมือที่ครบครัน บริษัทจึงให้
ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการความพงึพอใจของลกูค้าในทุกข้ันตอน
ที่เข้ามาใช้บริการ โดยมีนโยบายและแนวทางการด�าเนินงาน ดังนี้

 5.1) ส�ารวจความพึงพอใจในการรับบริการทั้งภาพรวม และ
รายแผนก ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าปีละ 2 ครั้ง
เพื่อประเมินการให้บริการ และเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆ 
ในขนาดเดียวกัน หรือเหนือกว่า เพื่อปรับปรุงบริการให้เหนือความ-
คาดหวังอย่างต่อเนื่อง
 5.2) ส�ารวจประสบการณ์การรับบริการและความต้องการ
ของผู้ป่วย (Patient Experience) โดยประยุกต์จากแบบส�ารวจที่
ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากล ปีละ 1 ครั้ง และปรับปรุงบริการ
เพื่อตอบสนองได้ตรงความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
 5.3) ส�ารวจความพึงพอใจในการรับบริการทั้งจากผู้ป่วยนอก 
(OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) โดยใช้ระบบ Call Center : Outbound 
Service 

จากการส�ารวจความพ�งพอใจการ
รับบริการของลูกค้าในข้อ 5.3 
จ�านวน 25,222 คน

ความพ�งพอใจโดยรวม

คิดเป�นร้อยละ 97.80

ความพ�งพอใจการบริการกรณีผู้ป�วยนอก (OPD)

 คิดเป�นร้อยละ 97.90

ความพ�งพอใจการบริการกรณีเป�นผู้ป�วยใน (IPD) 

คิดเป�นร้อยละ 97.32

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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 6) บรษิทัมนีโยบายเปิดเผยข้อมูลการถอืหุน้ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และการถอืหุน้ของคูส่มรสหรือผูท้ีอ่ยูก่นิด้วยกนัฉนัสามภีรยิา และบตุร
ที่ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร ไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท  (รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมในหมวด รายละเอียดเกี่ยวกับ 
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท) รวมทั้งก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการซื้อ-ขายหุ้นบริษัท 
ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 

 ในรอบปี 2564 กรรมการและผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก ของบริษัท มีการได้มาและจ�าหน่ายหุ้น ดังนี้

รายช�่อ
กรรมการและผู�บร�หาร

จํานวนหุ�นที่ถือและมีการเปลี่ยนแปลง 

ได�มา/
(จําหน�ายไป)

%
การถือหุ�น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564

ทางตรง ทางอ�อม(1) ทางตรง ทางอ�อม(1)

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 1,000,000 - - 1,000,000 - 0.1272

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ 10,550,000 1,000,000 10,550,000 1,000,000 - 1.4689

3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ 9,250,000 - - 9,250,000 - 1.1764

4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 9,950,000 283,500 9,950,000 283,500 - 1.3015

5. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ - - - - - -

6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ - - - - - -

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

100,000 - - 100,000 - 0.0127

8. ศ.คลินิก นายแพทย์สรณ 
   บุญใบชัยพฤกษ์(2)

70,000 - 30,000 - (40,000) 0.0038

9.  นายคณิต แพทย์สมาน - - - - - -

10. นายพิเศษ จียาศักดิ์ - - - - - -

11. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์(3) 50,000 - - 50,000 - 0.0064

12. นายทรงศักด์ เปรมสุข(4) - - - - - -

13. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร(5) - - - - - -

14. นายเจริญ นัดพบสุข(6) - - 50,000 - - 0.0064

หมายเหตุ: (1) จ�านวนการถือครองหุ้นของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30
 (2) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมีผล
  ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565
 (3) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร
 (4) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร
 (5) ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
 (6) ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
 * นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษากรรมการผู้อ�านวยการ ได้ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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 6) บรษิทัมนีโยบายเปิดเผยข้อมูลการถอืหุน้ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และการถอืหุน้ของคูส่มรสหรือผูท้ีอ่ยูก่นิด้วยกนัฉนัสามภีรยิา และบตุร
ที่ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร ไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท  (รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมในหมวด รายละเอียดเกี่ยวกับ 
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท) รวมทั้งก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการซ้ือ-ขายหุ้นบริษัท 
ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 

 ในรอบปี 2564 กรรมการและผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก ของบริษัท มีการได้มาและจ�าหน่ายหุ้น ดังนี้

รายช�่อ
กรรมการและผู�บร�หาร

จํานวนหุ�นที่ถือและมีการเปลี่ยนแปลง 

ได�มา/
(จําหน�ายไป)

%
การถือหุ�น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564

ทางตรง ทางอ�อม(1) ทางตรง ทางอ�อม(1)

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 1,000,000 - - 1,000,000 - 0.1272

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ 10,550,000 1,000,000 10,550,000 1,000,000 - 1.4689

3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ 9,250,000 - - 9,250,000 - 1.1764

4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 9,950,000 283,500 9,950,000 283,500 - 1.3015

5. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ - - - - - -

6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ - - - - - -

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

100,000 - - 100,000 - 0.0127

8. ศ.คลินิก นายแพทย์สรณ 
   บุญใบชัยพฤกษ์(2)

70,000 - 30,000 - (40,000) 0.0038

9.  นายคณิต แพทย์สมาน - - - - - -

10. นายพิเศษ จียาศักดิ์ - - - - - -

11. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์(3) 50,000 - - 50,000 - 0.0064

12. นายทรงศักด์ เปรมสุข(4) - - - - - -

13. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร(5) - - - - - -

14. นายเจริญ นัดพบสุข(6) - - 50,000 - - 0.0064

หมายเหตุ: (1) จ�านวนการถือครองหุ้นของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30
 (2) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมีผล
  ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565
 (3) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร
 (4) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร
 (5) ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
 (6) ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
 * นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษากรรมการผู้อ�านวยการ ได้ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

 7) ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  (รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมใน หมวด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)
 8) การเผยแพร่รายงานประจ�าปี 

 บรษิทัมนีโยบายเผยแพร่รายงานประจ�าปี หรอืแบบ 56-1 One Report ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษพร้อมกนับนเวบ็ไซต์ของบรษัิท 
และน�าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน รวมทั้งภายใน 120 วัน นับแต่วัน
สิ้นสุดรอบบัญชีตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

การเผยแพร�รายงานประจําป�บนเว�บไซต�บร�ษัทและนําส�งต�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ก�าหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

• วันที่ 23 เมษายน  2564

(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

การเผยแพร่รายงานประจ�าปี

บนเว็บไซต์บริษัท 

• วันที่ 19 มีนาคม 2564

การน�าส่งรายงานประจ�าปี

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• วันที่ 19 มีนาคม 2564

 9) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย อาทิ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์
ของบริษัท การพบปะนักวิเคราะห์ รายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส แบบ 56-1 One Report การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จดหมายข่าว ฯลฯ 
นอกจากนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่และน�าเสนอต่างๆ บริษัทยังได้จัดท�าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

 10) ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย�า ครบถ้วน และโปร่งใส โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทให้ผิดไปจากข้อมูลที่แท้จริงตามผลประกอบการของบริษัท และระมัดระวังต่อการให้ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด 
รวมทั้งไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ส�าคัญก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 11) บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั้งดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การน�าเสนอผลการด�าเนินงาน งบการเงิน 
รายงานทางการเงิน และบทวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) รวมถึงสารสนเทศส�าคัญที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจัดท�าทั้งข้อมูล
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 นอกจากนี ้ในปี 2564 ทีผ่่านมา บรษิทัได้จดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์เพือ่น�าเสนอทศิทางการด�าเนนิงานและผลการด�าเนนิงานของบรษัิทต่อ
นักวิเคราะห์ นักลงทุน ดังนี้

กิจกรรม ป� 2564 (ครั�ง)

การประชุมนักวิเคราะห์ 4

การเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน” 2

การเข้าร่วมกิจกรรมน�าเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน 1

การพบปะนักลงทุน / ประชุมทางโทรศัพท์ 10

จดหมายข่าวน�าเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท          4

 อีกทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เพื่อน�ามาพัฒนางานด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท 
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 ทั้งนี้ นักลงทุนสัมพันธ์ได้ผ่านการอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการท�าหน้าที่ ดังนี้

ช�่อหลักสูตร

  •  BASIC IR  จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา นักลงทุนสัมพันธ์ได้เข้าอบรม/สัมมนา เพิ่มเติม ดังนี้ 

ช�่อหลักสูตร

การอบรม/สัมมนาภายนอกบริษัท

•  โครงการพัฒนาวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์           จัดโดย  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย   

•  BASIC FINANCE FOR IR                           จัดโดย   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 12) บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทเพ่ือให้ผู ้ถือหุ ้นและนักลงทุนที่สนใจสามารถศึกษาและ
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ ที่ www.praram9.com ดังนี้ 
 (1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 (2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
 (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 (4) โครงสร้างองค์กร
 (5) รายละเอยีดและข้อมลูการถอืหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิาร
ล�าดับ 4 รายแรก 
 (6) ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน
 (7) จริยธรรมองค์กร นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ นโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบาบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น 
นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายด้านภาษี 
การด�าเนินการด้านภาษี ข้อบังคับ กฎบัตร และเอกสารส�าคัญของบริษัท
 (8) รายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี
(แบบ 56-1 One Report)
 (9) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 (10) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 (11) ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์

 • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการทุกคนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และตระหนักถึง
ความรับผิดชอบในฐานะผู้น�าองค์กรที่จะต้องก�ากับดูแลให้บริษัทมีการ
บริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบต่างๆ และข้อบังคับบริษัท โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน
โดยบริษัทให้ความส�าคัญต่อนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ดังนี้

 1) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั

 บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้
ก�าหนดให้เป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริษทั โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่เป็นการก�ากบัดแูลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการให้เป็นไปอย่าง
มปีระสทิธภิาพและประสทิธิผลสงูสดุ ซึง่ประกอบไปด้วยแนวทางทีส่�าคัญ 
ดังนี้

 1.1)  ความรับผิดชอบในฐานะผูนําองคกร 
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทส�าคัญของกรรมการ
ในฐานะผู้น�าองค์กร ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 • ก�ากับดูแลองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี ครอบคลุมถึง
การก�าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และการก�าหนดกลยุทธ์ นโยบายการ
ด�าเนนิงาน ตลอดจนการจดัการทรพัยากรส�าคัญ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์
และเป้าหมาย 
 • การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด�าเนิน
งานอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างมูลค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และสร้าง
ผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
 • สร้างความสัมพันธ์ ค่านิยม ภาพลักษณ์ที่ดี ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ชุมชนแวดล้อม และสาธารณชนรวมถึงส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากร  

 1.2)  นโยบายเกี่ยวกับวิสัยทัศนและพันธกิจ 
 คณะกรรมการบริษัท ท�าหน้าที่ในการก�าหนดและพิจารณา
วตัถปุระสงค์ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธ์ ทศิทางการด�าเนนิธรุกจิ เป้าหมาย 
นโยบาย แผนการด�าเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอ�านาจ
อนมุตัต่ิางๆ ของบรษิทั รวมทัง้ก�ากับดแูลให้การบรหิารจดัการ และตดิตาม
ผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างถูกต้องเหมาะสม ภายใต้
กรอบข้อก�าหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
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 ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ กลยุทธ์ 
เป้าหมาย งบประมาณ และแผนการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมี
การทบทวนกลยทุธ์ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด�าเนนิธรุกจิดงักล่าว
อย่างรอบคอบระมัดระวัง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท และสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด-19 

 การติดตามการน�ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ
 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการน�ากลยุทธ์
และแผนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติจริง 
ดงันัน้ ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุไตรมาสคณะกรรมการบรษิทั
จึงได้ก�าหนดวาระการประชุมที่ต้องรายงานต่อที่ประชุมเป็นประจ�าอย่าง
สม�่าเสมอ เพื่อเป็นการติดตามการท�างานของคณะกรรมการชุดย่อยและ
ฝ่ายบริหารจัดการ เช่น ผลการด�าเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาคุณภาพ และงบประมาณของบริษัท และการรายงานผลการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งท�าหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านการบริหาร
ความเสี่ยงด ้วย) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และ
คณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทให้รับทราบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ท่ีควรต้องปรบัปรงุแก้ไข เพราะถอืเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการ 
เพือ่จะช่วยสนบัสนนุการด�าเนนิงานของบรษิทัทัง้ทางตรงและทางอ้อมให้
เจริญเติบโตยิ่งขึ้นไป

 1.3)  นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจ (จริยธรรมองคกร)
 คณะกรรมการบริษัทได้ยึดม่ันในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
จึงได้จัดท�า นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทขึ้นเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยจัดท�าเป็นคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ พร้อมทั้ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุน
สัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท รวมทุกผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ในแนวทางเดียวกัน
 นอกจากนี้  เพื่อให ้บรรลุเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน
สังคมและสิ่งแวดล้อม อันเป็นหัวใจส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
นั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดข้อพึงปฏิบัติในการด�าเนินงาน คือ 
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท (จริยธรรมองค์กร) 
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งประกาศใช้และ
ส่ือสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและ
ยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 1.4)  นโยบายปองกัน/แกไขการฝาฝนจรรยาบรรณธุรกิจ
 1.4.1) การป้องกันการฝ่าฝนจรรยาบรรณธุรกิจ
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝน
จรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทั โดยการสือ่สาร และเสรมิสร้างให้กรรมการ
ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคนมคีวามรู ้ความเข้าใจ เกีย่วกบักฎหมาย กฎเกณฑ์
ต่างๆ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
เพียงพอ อาทิ การสื่อสารและอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานเข้าใหม่ของบริษัททุกคนในวันปฐมนิเทศพนักงาน และจัดให้ท�า
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจภายหลังการอบรม พร้อมอธิบายค�าตอบ
ในแต่ละข้อให้ทราบ ซึ่งบริษัทก�าหนดให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคนจะต้อง
เข้าอบรมและได้รับผลคะแนนผ่านการท�าแบบทดสอบดังกล่าว 
 นอกจากนั้นแล้วยังมีนโยบายก�าหนดให้บรรจุหลักสูตรดังกล่าว
เป ็นหลักสูตรภาคบังคับเป ็นประจ�าทุกปีอย ่างน ้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยพนักงานทุกคนในบริษัทจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนความรู้
ความเข้าใจ และท�าแบบทดสอบให้ได้ผลคะแนนผ่านการทดสอบ และจะ
มีการอธิบายค�าตอบในแต่ละข้อให้ทราบ โดยยึดถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่ง
ในระเบียบข้อบังคับของการท�างาน และจะน�าผลที่ได้รับจากการทดสอบ
มาใช้เป็นตัวชี้วัดความรู้ ความเข้าใจของพนักงานในองค์กร หากพนักงาน
โดยรวมยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองใด บริษัทก็จะจัดให้มีการฝก
อบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรเดิม และ/หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกัน 
พร้อมประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรทราบ และติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามอย่างใกล้ชิดผ่านการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
พร้อมน้ีเพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
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ของหน่วยงานต่างๆ ที่ก�ากับดูแล รวมทั้งหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ทันต่อ
เหตุการณ์ สอดรับสถานการณ์แวดล ้อม และบริบททางธุรกิจ
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ทบทวน 
จรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม�่าเสมอในทุกปีเช่นเดียวกัน

 1.4.2) การแก้ไขการฝ่าฝนจรรยาบรรณธุรกิจ
 บรษิทัจะสือ่สารให้พนกังานทกุระดบัขององค์กรทราบและเข้าใจ
ผ่านช่องทางสื่อสารภายในระบบ Intranet และ/หรือ E-mail 
ถึงพนักงานทุกคน และหากพนักงานยังปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝนจรรยาบรรณ
ธุรกิจ บริษัทจะมีการตักเตือน ภาคทัณฑ์ และหากกรณีร้ายแรง
ก็จะพิจารณาเลิกจ้างตามล�าดับ และส�าหรับบุคคลภายนอกนั้น บริษัท
จะเผยแพร่หลกัการดงักล่าวผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.praram9.com 
เร่ือง การก�ากับดูแลกิจการ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันมิให้เกิดปญหา
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทด้วย
 ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในของบริษัท 
ในป 2564 ที่ผานมา กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ไมมีการดําเนินการ
ทีฝ่าฝนจรรยาบรรณธรุกจิ การทจุรติคอรรปัชนั และไมมผีูรองเรยีนและ
แจงเบาะแสการกระทําผิด ผานชองทางการรองเรียนของบริษัท

 1.5)  การจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพ่ือก�ากับดูแลและ
ควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
โดยบรษิทัได้จดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในและว่าจ้างผูต้รวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอก (outsource) คือ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น 
จ�ากัด โดย นางศศิวิมล สุกใส ท�าหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
และ ร.ท. หญงิ พนติตา ภาคากจิ ผูจ้ดัการฝ่ายยทุธศาสตร์ และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ท�าหน้าทีเ่ป็นผู้ประสานงานระหว่างบรษิทัและ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อ
ประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั และเพือ่ให้การ
ด�าเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจาก
ฝ่ายจัดการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน (ผู ้ตรวจสอบภายใน) รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถตรวจ
สอบและติดตามการด�าเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีอ�านาจหน้าที่โดยสรุป ดังนี้
 (1) การตรวจสอบภายใน
 (2) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 (3) สอบทานนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
 (4) ให้ความเห็นต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น

 (5) ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
 (6) การจัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 นอกจากน้ี บริษัทได้จัดให้มีคณะท�างานด้านการบริหาร
ความเสี่ยง และว่าจ้างที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงจากภายนอก เพื่อก�าหนด
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้ง
การก�ากับดูแลให้มี กระบวนการหรือระบบบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อ
ลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยคณะท�างานด้าน
การบริหารความเสี่ยงจะท�าหน้าท่ีประเมินและติดตามผลการจัดการ
ความเสี่ยง ซ่ึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ และทิศทางธุรกิจของบริษัท 
ครอบคลุมนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและ
ภายใน รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท แสดงเพิ่มเติม
ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท”

 1.6)  การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงาน ก�ากับการปฏิบัติงาน 
(Compliance Unit) ขึ้น โดยมอบหมายให้ นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ 
เลขานุการบริษัท เป็นหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท   
โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างานก�ากับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี้ 
  (1) สนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในการ
ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ เช่น ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากบั หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ส�านกังาน ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และบริษทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
  (2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาก�าหนดแผนงาน ระบบการก�ากับดูแลติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงาน และปรับปรุงแผนการก�ากับการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี
เพื่อให้สอดรับกับเหตุการณ์และกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 รายละเอียดเกี่ยวกับ หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท แสดงเพิ่ม เติมในหมวด คณะกรรมการบริ ษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร 
และเลขานุการบริษัท”

 1.7)  การแตงตั้งเลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้บริษัทมีเลขานุการบริษัท และ
ต้องได้รับแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการแต่งตั้ง
ผูท้�าหน้าทีเ่ลขานกุารบรษัิทจะต้องปฏบัิตใิห้เป็นตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมาย
ก�าหนด ประกอบกับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้และจบการศึกษาด้านกฎหมาย หรือบัญชี และผ่านการอบรม
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หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท เพ่ือท�าหน้าที่
ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ แก่คณะกรรมการ และดแูล
กิจกรรมของคณะกรรมการ นัดหมายและจัดเตรียมหนังสือนัดประชุม 
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ 
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 
 ทัง้นี ้บริษทัได้แต่งตัง้นางสาวมาริสรา ธนะศกัดิศ์ริ ิด�ารงต�าแหน่ง 
เลขานกุารบรษิทั และหวัหน้างานก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั ราย
ละเอยีดเกีย่วกบัข้อมลูและบทบาทหน้าทีข่องเลขานกุารบรษิทัแสดงเพิม่
เติมในหมวดคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อ 
“เลขานุการบริษัท” และ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และ
เลขานุการบริษัท”

ตําแหน�ง หน�าที่ความรับผิดชอบ

ประธานกรรมการบริษัท

• ร่วมพจิารณาก�าหนดระเบยีบวาระการประชมุร่วมกบักรรมการบรษิทั ซึง่รวมถงึประธานคณะกรรมการบรหิาร 
และกรรมการผู้อ�านวยการ โดยมีกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบกับวาระการประชุม
ด้วยทุกครั้ง

• สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นผู้น�า
และควบคุมการประชุมให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

• สนบัสนนุให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการประชมุ จัดสรรเวลาให้เพียงพอทีฝ่่ายจัดการหรอืผู้ทีเ่กีย่วข้องจะ
น�าเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุม
ประเด็นการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม

• ช่วยเหลือ แนะน�า ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

• พิจารณาเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส

• สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ทั้งตามกฎหมาย กฎบัตร และตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

  

• ท�าหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารของบริษัท โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
บริหารในการด�าเนินกิจการ และดูแล บริหาร จัดการธุรกิจของบริษัท

• ดูแล บริหาร และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทาง การด�าเนินธุรกิจ 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงบประมาณประจ�าปีที่ได้
รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และขอบเขตอ�านาจซึ่งคณะกรรมการบริษัทก�าหนด

• ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัทให้ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
และแผนธรุกจิทีว่างไว้ เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษทั รวมทัง้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัททุกไตรมาส

• ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอ�านาจด�าเนินการใดๆ ที่จ�าเป็น
ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

 2) นโยบายการแยกต�าแหน่งประธานกรรมการและ
กรรมการผู้อ�านวยการ

 บริษัทก�าหนดนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็น
บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู ้อ�านวยการของบริษัท เพ่ือให้มีการ
ถ่วงดุลอ�านาจซึ่งกันและกัน รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร 
โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบาย 
การตดิตามและการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานและการบรหิารออกจากกัน
อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ส�าคัญในการ
ก�าหนดนโยบาย ติดตาม ก�ากับดูแลให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ ตลอดจนให้การสนับสนุนและค�าแนะน�า
ในการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยไม่ก้าวก่ายงานอันเป็นภาระ
ความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิาร ทัง้น้ี บรษิทัได้ก�าหนดและแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู ้อ�านวยการ
ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
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 ทั้งนี้  รายละเอียดเกี่ยวกับ หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ประธานกรรมการและกรรมการผู ้อ�านวยการแสดงเ พ่ิมเติมใน
หมวด โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “บทบาทหนาที่ของประธาน
กรรมการบริษัท” และ “ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการผู้อ�านวยการ” 

 3) นโยบายความเป�นอสิระจากฝ�ายจดัการของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความเห็น
ต่อการด�าเนนิงานของฝ่ายบรหิาร โดยมกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบของคณะกรรมการและกรรมการผูอ้�านวยการอย่างชดัเจน และ
มีการมอบอ�านาจจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายบริหารเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
อสิระอย่างแท้จรงิจากฝ่ายบรหิาร โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีใ่นการ
ก�าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ ภารกิจ วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ ทศิทาง พร้อมแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพือ่ให้ฝ่ายบรหิารน�าไป
ปฏิบัติ และท�าหน้าที่ก�ากับดูแลฝ่ายบริหาร (Monitoring) โดยก�าหนดวิธี
การตรวจสอบ เพื่อเป็นการถ่วงดุลการท�างานของฝ่ายบริหาร และก�ากับ
ดแูลให้การด�าเนินงานของฝ่ายบรหิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส 
ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือให้การด�าเนินการของ
บริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ 
(รายละเอยีดแสดงเพิม่เตมิในหมวด “โครงสร้างการก�ากบัดแูลกจิการฯ”)

 4) นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

 เพื่อเป็นการสร้างความม่ันใจว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถ
ตดิตามดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัได้อย่างต่อเนือ่งและมีประสทิธภิาพ 
บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

 4.1) ตามกฎบัตรบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) และสามารถจัดการ
ประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็น และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึได้มนีโยบาย
ก�าหนดให้มกีารประชมุคณะกรรมการบริษทัมากกว่า  6 ครัง้ต่อปี ส�าหรบั
ติดตามการด�าเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
 (โควิด-19) ในปี 2564 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมจ�านวน 
7 ครั้ง  โดยเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Application  
Zoom Meeting) ทั้ง 7 ครั้ง

 4.2) บริษัทจะก�าหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการท่ีไม่เป็น
ผู ้บริหาร และการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ�าปีไว้ล่วงหน้า 1 ปี 
โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้ร่วม
พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ การก�าหนดรายละเอียดการประชุม
ดังกล่าว เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม
ได้ครบถ้วนและพร้อมเพรียงกัน

 นอกจากนั้นแล้ว ยังได้แจ้งช่วงเวลาที่บริษัทขอความร่วมมือให้
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ งดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัททราบพร้อมกับ
การก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และในระหว่างปีก่อนการ
เผยแพร่งบการเงินแต่ละไตรมาสเลขานุการบริษัทจะแจ้งเตือนล่วงหน้า
ประมาณ 5 วัน อีกครั้ง อย่างสม�่าเสมอใน 2 ช่องทาง คือทางไลน์กลุ่ม
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และการส่งอีเมล์ 
 อนึง่ ในปีทีผ่่านมาตลอดช่วงระยะเวลาทีข่อความร่วมมืองดเว้น
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบรษิทั บคุคลดงักล่าวข้างต้นได้ให้ความร่วมมอื
เป็นอย่างดีโดยไม่มีผู้ใดซื้อขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด
 4.3) ในการก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้อ�านวยการ จะเป็นผู้ดูแลให้
ความเห็นชอบก�าหนดวาระการประชุม โดยมีกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วม
พิจารณาก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เรื่องที่มี
ความส�าคญัเกีย่วกบับรษิทัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุอย่างครบถ้วน 
 4.4) บรษิทัก�าหนดให้เลขานกุารบรษิทัจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ
และเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกคนล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทางอีเมล์ ในรูปแบบ PDF File และ
การจัดส่งเอกสารเฉพาะกรณีที่กรรมการร้องขอ เพื่อให้คณะกรรมการได้
มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุ
จ�าเป็นเร่งด่วน และเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท สามารถแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

 4.5) บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บ
รวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบ
ได้ โดยในการประชุมทุกครั้งจะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วม
ประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและ
ทันเวลา

 4.6)  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ต้องมกีรรมการบรษัิท
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม 

 4.7) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ
ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หรอืหาก
รองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้กรรมการ
บรษิทัซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการบรษิทัคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ

 4.8) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการหน่ึงคนมีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน โดยในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมี
องค์ประชุมขั้นต�่าไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

 4.9) ในกรณีที่กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียเร่ืองใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว
สามารถเข้าร่วมประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆได้ เพื่อเปิดโอกาสให้
ที่ประชุมได้สอบถามรายละเอียดจากกรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว
โดยตรง อย่างไรก็ตาม ให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียดังกล่าวออกจาก
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 ทั้งนี้  รายละเอียดเกี่ยวกับ หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ประธานกรรมการและกรรมการผู ้อ�านวยการแสดงเ พ่ิมเติมใน
หมวด โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “บทบาทหนาที่ของประธาน
กรรมการบริษัท” และ “ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการผู้อ�านวยการ” 

 3) นโยบายความเป�นอสิระจากฝ�ายจัดการของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัททุกคนมีอิสระในการแสดงความเห็น
ต่อการด�าเนนิงานของฝ่ายบรหิาร โดยมกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบของคณะกรรมการและกรรมการผูอ้�านวยการอย่างชดัเจน และ
มีการมอบอ�านาจจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายบริหารเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
อสิระอย่างแท้จรงิจากฝ่ายบรหิาร โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีใ่นการ
ก�าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ ภารกิจ วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายหลกัในการ
ประกอบธรุกิจ ทศิทาง พร้อมแผนกลยทุธ์ทางธรุกจิ เพือ่ให้ฝ่ายบรหิารน�าไป
ปฏิบัติ และท�าหน้าที่ก�ากับดูแลฝ่ายบริหาร (Monitoring) โดยก�าหนดวิธี
การตรวจสอบ เพื่อเป็นการถ่วงดุลการท�างานของฝ่ายบริหาร และก�ากับ
ดแูลให้การด�าเนินงานของฝ่ายบรหิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส 
ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การด�าเนินการของ
บรษัิทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัและผูถ้อืหุน้ 
(รายละเอยีดแสดงเพิม่เตมิในหมวด “โครงสร้างการก�ากบัดแูลกจิการฯ”)

 4) นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถ
ตดิตามดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัได้อย่างต่อเนือ่งและมีประสทิธภิาพ 
บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

 4.1) ตามกฎบัตรบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) และสามารถจัดการ
ประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็น และเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึได้มนีโยบาย
ก�าหนดให้มกีารประชมุคณะกรรมการบริษทัมากกว่า  6 ครัง้ต่อปี ส�าหรบั
ติดตามการด�าเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
 (โควิด-19) ในปี 2564 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมจ�านวน 
7 ครั้ง  โดยเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Application  
Zoom Meeting) ทั้ง 7 ครั้ง

 4.2) บริษัทจะก�าหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการท่ีไม่เป็น
ผู ้บริหาร และการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ�าปีไว้ล่วงหน้า 1 ปี 
โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้ร่วม
พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ การก�าหนดรายละเอียดการประชุม
ดังกล่าว เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม
ได้ครบถ้วนและพร้อมเพรียงกัน

 นอกจากนั้นแล้ว ยังได้แจ้งช่วงเวลาที่บริษัทขอความร่วมมือให้
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ งดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัททราบพร้อมกับ
การก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และในระหว่างปีก่อนการ
เผยแพร่งบการเงินแต่ละไตรมาสเลขานุการบริษัทจะแจ้งเตือนล่วงหน้า
ประมาณ 5 วัน อีกครั้ง อย่างสม�่าเสมอใน 2 ช่องทาง คือทางไลน์กลุ่ม
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และการส่งอีเมล์ 
 อนึง่ ในปีทีผ่่านมาตลอดช่วงระยะเวลาทีข่อความร่วมมอืงดเว้น
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบรษิทั บคุคลดงักล่าวข้างต้นได้ให้ความร่วมมอื
เป็นอย่างดีโดยไม่มีผู้ใดซื้อขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด
 4.3) ในการก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้อ�านวยการ จะเป็นผู้ดูแลให้
ความเห็นชอบก�าหนดวาระการประชุม โดยมีกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วม
พิจารณาก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เรื่องที่มี
ความส�าคญัเกีย่วกบับรษิทัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุอย่างครบถ้วน 
 4.4) บรษิทัก�าหนดให้เลขานกุารบรษิทัจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ
และเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกคนล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทางอีเมล์ ในรูปแบบ PDF File และ
การจัดส่งเอกสารเฉพาะกรณีที่กรรมการร้องขอ เพื่อให้คณะกรรมการได้
มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุ
จ�าเป็นเร่งด่วน และเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท สามารถแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

 4.5) บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บ
รวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบ
ได้ โดยในการประชุมทุกครั้งจะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วม
ประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและ
ทันเวลา

 4.6)  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ต้องมกีรรมการบรษัิท
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม 

 4.7) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือ
ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หรือหาก
รองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้กรรมการ
บรษิทัซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการบรษิทัคนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ

 4.8) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน โดยในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ต้องมี
องค์ประชุมขั้นต�่าไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

 4.9) ในกรณีที่กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว
สามารถเข้าร่วมประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆได้ เพื่อเปิดโอกาสให้
ที่ประชุมได้สอบถามรายละเอียดจากกรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว
โดยตรง อย่างไรก็ตาม ให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียดังกล่าวออกจาก

ท่ีประชุมเมื่อด�าเนินการออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด 
โดยในการลงมตใิห้ใช้เสยีงข้างมาก และหากมกีรรมการคดัค้านมติดงักล่าว 
ให้บันทึกค�าคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

 5) นโยบายเกีย่วกบัการประชมุกรรมการทีไ่ม่เป�นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ มีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มี
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 
1 คร้ัง เพื่ออภิปรายปญหาต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการท่ีอยู ่ใน
ความสนใจ

 6) การจ�ากัดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและ
กรรมการผู้อ�านวยการ (ผู้บริหารสูงสุด) จะด�ารงต�าแหน่ง

 บริ ษัทได ้ก� าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
ให้กรรมการสามารถด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ 
ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการของบริษัท ทั้งนี้  ต ้องเป ็นไปตามแนวทางที่ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยก�าหนด แต่อย่างไรก็ตาม เพือ่เป็นการสนบัสนนุแนวทาง
ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมการสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างสูงสุด บริษัทจึงก�าหนดนโยบายให้กรรมการ และ
กรรมการผู้อ�านวยการของบริษัท (ผู้บริหารสูงสุด) ต้องไม่ด�ารงต�าแหน่ง
เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ รวมกันเกินกว่า 5 แห่ง โดยไม่มี
ข้อยกเว้น และต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ
ทุกครั้งในกรณีที่มีความประสงค์จะเข้าด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่นๆ 

 ท้ังนี ้ในปจจบุนักรรมการ และกรรมการผูอ้�านวยการของบรษิทั
ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง 

 7) นโยบายการก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

 บริษัทก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการให้เป็นไป
ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษัทก�าหนดไว้ คือ กรรมการจ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการจะ
ต้องหมุนเวียนออกจากต�าแหน่งทุกคร้ังของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี โดยภายหลงัจากปีแรกและปีทีส่องให้กรรมการซึง่อยูใ่นต�าแหน่ง
นานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่งก่อน ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจาก
ต�าแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้ในจ�านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ
ทั้งคณะก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่
พ้นจากต�าแหน่งอาจกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู ้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
ก่อนน�าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

 นอกจากนัน้แล้วคณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวน
ปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเน่ืองไว้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่
วันที่ได้รับแต่งตั้งโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลวันที่
กรรมการแต่ละคนเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัท และเปิดเผยว่า
กรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษัทไว้แล้ว ซึ่งปจจุบันไม่มี
กรรมการอิสระคนใดของบริษัทด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า
 9 ปี (รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมในหมวด รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 
ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท)  

 8) นโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

 บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท โดยได้ก�าหนด
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท รวมท้ังคุณสมบัติของกรรมการ 
และกระบวนการแต ่งตั้ งกรรมการใหม ่ไว ้อย ่างชัดเจน โปร ่งใส
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตามนโยบายโครงสร้างคณะกรรมการของ
บรษิทัให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั และค�านึงถงึ
ความจ�าเป็นในคณุสมบตัทิกัษะทางวชิาชพีและความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน
ของกรรมการที่บริษัทยังขาดอยู ่ ตาม Board Skill Matrix เช่น 
ด้านการแพทย์ ด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการตลาด 
ด้านการบริหารจัดการ หรือด้านอ่ืนๆ เพื่อให้มีความหลากหลาย
ในด้านต่างๆ รวมถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องและส่งเสริม
กับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
โดยไม่จ�ากัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ซึ่งในการสรรหากรรมการใหม่
บริษัทจะใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือพิจารณา
จากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ด้วย เพื่อช่วยประกอบการ
ตัดสินใจในการสรรหาและก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ (รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมในหัวข้อ “การสรรหาและ
แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

119



 9) นโยบายการประเมินผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อ�านวยการ

 คณะกรรมการก�าหนดนโยบายให้คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย และกรรมการผู้อ�านวยการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย และกรรมการผู้อ�านวยการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน 
ประเดน็ปญหาและอปุสรรคต่างๆ ในระหว่างปีทีผ่่านมา ตามกระบวนการ
ด�าเนินงานด้านการก�ากับ ควบคุม และบรหิารจดัการเป็นไปตามหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็นการติดตามผลและประเมินผล

 10) นโยบายการพัฒนากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิและพัฒนาความรูใ้ห้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทและพนักงาน อย่างต่อเน่ืองเป็น
ประจ�าทกุปี โดยมส่ีวนร่วมพจิารณารปูแบบ และแผนการพฒันา เพือ่เพิม่
ทักษะ ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ทั้งความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ความรู้ด้านการด�าเนินธุรกิจให้ย่ังยืน 
และ/หรือความรู้อ่ืนๆ ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยอาจเป็นการ
ฝกอบรมพัฒนาความรู้จากหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นการภายในบริษัท หรือ
เป็นหลักสูตรของหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันภายนอกก็ได้ 

 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการอบรมและสัมมนาทั้งหมดของ
กรรมการ ผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก และเลขานุการบริษัท ไว้ใน 8.1.1 
การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

 11) นโยบายการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งผู ้บริหาร
ระดับสูง และผู้บริหารสูงสุด

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่ง 
(Succession Plan) และความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสม 
ส�าหรบัผูบ้รหิารตัง้แต่ ระดับผูช่้วยผูอ้�านวยการ รองกรรมการผูอ้�านวยการ 
จนถึงระดับกรรมการผู้อ�านวยการ ซ่ึงมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน 

ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยมีกระบวนการและ
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ดังนี้

 (1) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน พิจารณา
ก�าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์คะแนนในการประเมนิผล ในแต่ละหวัข้อ
หลัก ตามแบบประเมินผล และร่วมกันประเมินผลงานของกรรมการ
ผู้อ�านวยการ 

 (2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน รายงาน
ผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คะแนนที่ได�รับ (%) เกณฑ�ที่ได�

85 - 100 ระดับดีมาก

75 - 84 ระดับดี

65 - 74 ค่อนข้างดี

50 - 64 พอใช้

ต�่ากว่า 50 ควรปรับปรุงและพิจารณาโดยเร่งด่วน

 ทัง้น้ี รายละเอยีดสรุปการประเมนิผลการปฏบิติังานของกรรมการผูอ้�านวยการ แสดงเพิม่เตมิทีห่มวด 8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมนิ
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

โปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ จริยธรรม
และความเป็นผูน้�า เพือ่เตรยีมความพร้อมของบคุลากรให้สามารถรองรบั
และสอดคล้องกบัการเตบิโตของธรุกจิ รวมทัง้มกีารประเมนิประสทิธิภาพ
และศกัยภาพของผู้บรหิาร ส่งเสรมิเพือ่พฒันาความรูแ้ละทกัษะให้เหมาะสม 
รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบาย
การหาผู ้บริหารมาสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญ (Succession Plan) 
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.praram9.com  ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินงาน
ของบริษัทจะสามารถด�าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิอย่างสูงสุด 
รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมใน 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

 12)  การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน 

 บรษัิทมนีโยบายจดัปฐมนเิทศกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ของบรษิทั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่น�าเสนอข้อมลูซึง่เกีย่วข้องกบับรษิทัและ
การประกอบธุรกิจ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ 
เป้าหมายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร 
บทบาทอ�านาจหน้าที่ และหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
กฏหมาย ข้อก�าหนดของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล หลักบรรษัทภิบาลที่ดี 
จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับการท�างาน และสวัสดิการ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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 9) นโยบายการประเมินผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อ�านวยการ

 คณะกรรมการก�าหนดนโยบายให้คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย และกรรมการผู้อ�านวยการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย และกรรมการผู้อ�านวยการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน 
ประเดน็ปญหาและอปุสรรคต่างๆ ในระหว่างปีทีผ่่านมา ตามกระบวนการ
ด�าเนินงานด้านการก�ากับ ควบคุม และบรหิารจดัการเป็นไปตามหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเป็นการติดตามผลและประเมินผล

 10) นโยบายการพัฒนากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิและพัฒนาความรูใ้ห้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทและพนักงาน อย่างต่อเน่ืองเป็น
ประจ�าทุกปี โดยมส่ีวนร่วมพจิารณารปูแบบ และแผนการพฒันา เพือ่เพิม่
ทักษะ ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ทั้งความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ความรู้ด้านการด�าเนินธุรกิจให้ย่ังยืน 
และ/หรือความรู้อื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยอาจเป็นการ
ฝกอบรมพัฒนาความรู้จากหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นการภายในบริษัท หรือ
เป็นหลักสูตรของหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันภายนอกก็ได้ 

 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการอบรมและสัมมนาทั้งหมดของ
กรรมการ ผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก และเลขานุการบริษัท ไว้ใน 8.1.1 
การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

 11) นโยบายการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งผู ้บริหาร
ระดับสูง และผู้บริหารสูงสุด

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่ง 
(Succession Plan) และความต่อเน่ืองในการบริหารงานที่เหมาะสม 
ส�าหรบัผูบ้รหิารตัง้แต่ ระดบัผูช่้วยผูอ้�านวยการ รองกรรมการผูอ้�านวยการ 
จนถึงระดับกรรมการผู้อ�านวยการ ซึ่งมีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน 

ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยมีกระบวนการและ
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ดังนี้

 (1) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน พิจารณา
ก�าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์คะแนนในการประเมนิผล ในแต่ละหวัข้อ
หลัก ตามแบบประเมินผล และร่วมกันประเมินผลงานของกรรมการ
ผู้อ�านวยการ 

 (2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน รายงาน
ผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คะแนนที่ได�รับ (%) เกณฑ�ที่ได�

85 - 100 ระดับดีมาก

75 - 84 ระดับดี

65 - 74 ค่อนข้างดี

50 - 64 พอใช้

ต�่ากว่า 50 ควรปรับปรุงและพิจารณาโดยเร่งด่วน

 ทัง้น้ี รายละเอยีดสรุปการประเมนิผลการปฏบิติังานของกรรมการผูอ้�านวยการ แสดงเพิม่เตมิทีห่มวด 8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมนิ
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

โปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ จริยธรรม
และความเป็นผูน้�า เพือ่เตรยีมความพร้อมของบคุลากรให้สามารถรองรบั
และสอดคล้องกบัการเตบิโตของธรุกจิ รวมทัง้มกีารประเมนิประสทิธภิาพ
และศกัยภาพของผูบ้รหิาร ส่งเสรมิเพือ่พฒันาความรู้และทกัษะให้เหมาะสม 
รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบาย
การหาผู ้บริหารมาสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญ (Succession Plan) 
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.praram9.com  ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินงาน
ของบริษัทจะสามารถด�าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิอย่างสูงสุด 
รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมใน 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

 12)  การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน 

 บรษิทัมนีโยบายจดัปฐมนเิทศกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ของบรษิทั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่น�าเสนอข้อมลูซึง่เกีย่วข้องกบับรษิทัและ
การประกอบธุรกิจ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ 
เป้าหมายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร 
บทบาทอ�านาจหน้าที่ และหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
กฏหมาย ข้อก�าหนดของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล หลักบรรษัทภิบาลที่ดี 
จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับการท�างาน และสวัสดิการ

ของบรษิทั เพือ่เตรยีมความพร้อมในการปฏบิตัหิน้าที ่โดยมฝ่ีายทรพัยากร
บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้น�าเสนอรายละเอียดข้างต้น 
เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด
แสดงเพิ่มเติมใน 7.5.3 การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี) 
 บริษัทก�าหนดนโยบายก�ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมองค์กร 
(Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นมาตรฐานและ
ใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อให้
ยึดถือปฏิบัติตามภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งส่งเสริมให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยผู้บริหารและพนักงานจะต้อง
รบัทราบ ท�าความเข้าใจ และยดึถอืปฏบิติัอย่างเคร่งครดัเพือ่ให้การปฏบิตัิ
หน้าที่ของแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส ค�านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม
ที่เกี่ยวข้อง โดยหากละเว้นหรือฝ่าฝนย่อมมีความผิดทางวินัย

 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
มีสาระส�าคัญ ดังนี้

 1) นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 - การไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขัดกัน

 2) นโยบายการรกัษาและการใช้ทรพัย์สนิและข้อมลู/ความลับ
ของบริษัท

 - รักษาความลับและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

 3) นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

 4) นโยบายเกี่ยวกับระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน และ
การรายงานทางบัญชีและการเงิน

 - ปฏิบัติต ่อเงื่อนไขสัญญาที่มีต ่อเจ ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
     โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

 - มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
    ที่มีประสิทธิภาพ

 5) นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

 6) นโยบายการปฏิบัติต่อผู้บริหารหรือพนักงาน

 - สนบัสนนุสทิธขิองพนกังาน และสร้างความผกูพนัต่อองค์กร

 7) นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

 - การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 - แข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม

 -  กระบวนการการจัดซ้ือทีโ่ปร่งใสและปฏบัิติต่อคูค้่าอย่างเป็นธรรม

 - รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม

 - รักษาความปลอดภัย ส ่งเสริมสุขอนามัย และรักษา
  สิ่งแวดล้อม

 -  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรับผิดชอบต่อ
  ผู้บริโภค

 8) นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 9) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 10) นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 - ความเป็นกลางทางการเมือง

 - มีแนวทางปฏิบัติในการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน
    หรือประโยชน์อื่นใด

 11) นโยบายภาษี

 ทั้งน้ี สามารถศึกษาข้อมูลด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ

จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ของบริษัท 

www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
ของนโยบาย แนวปฎบิตั ิและระบบการก�ากบัดแูล
กิจการในรอบป�ที่ผ่านมา
6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของนโยบาย 
แนวปฎิบัติ  และระบบการก� ากับดูแลกิจการ  หร�อกฎบัตร
คณะกรรมการในรอบป�ที่ผ่านมา

 • การทบทวนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ากับดูแล
กิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

จริยธรรมองค์กร กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดย่อย เพื่อพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการในหลายด้าน และส่งเสริมให้น�า

ไปใช้ปฏิบัติในกระบวนการท�างานได้จริง และจากนโยบายของบริษัทที่

ก�าหนดให้มีการทบทวนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมองค์กร 

และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้

สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC CG Code) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET CG Principles) นโยบายและ

ข้อเสนอแนะของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หลกัเกณฑ์ของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate 
Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)ด้วย

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งท่ี 2/2564 
เมือ่วนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 2564 และคร้ังท่ี 7/2564 เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 
2564 มีมติอนุมัติให้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการก�ากับ
ดูแลกิจการ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานก�ากับดูแล และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้ว ดังนี้
 (1) ก�าหนดให้กรรมการอสิระมวีาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่ง
ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ
เป็นครั้งแรก โดยไม่มีข้อยกเว้น

 (2) แก้ไขเปล่ียนแปลงรายชือ่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนใหม่ โดยเป็นกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50

 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองใดได้ บริษัทมีนโยบายน�าหลักการดังกล่าว 
ไปปรับใช้ให้ได้มากที่สุดตามความจ�าเป็น เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์โดยรวม โดยมีสาระส�าคัญสรุป ดังนี้

ข�อที่ยังไม�ได�ปฏิบัติ เหตุผลและความจําเป�น

1. บริษัทควรจัดท�ารายงานความรับผิดชอบทางสังคม 
โดยให้รายงานไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจ�าปี หรือจัดท�า
เป ็นเล ่มรายงานความยั่งยืนแยกต่างหาก โดยยึดหลัก
ตามกรอบของ GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

ปจจุบันบริษัทได้จัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว ้ในส่วนหนึ่งของ
แบบ 56-1 ONE REPORT ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(THSI CHECKLIST)

2. บริษัทยังไม่ได้ก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
กรรมการแบบสะสม (CUMULATIVE VOTING)

บริษัทเห็นว่าการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (CUMULATIVE VOTING) เป็นการ
ส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ ้นรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู ่ ให ้กับ
กรรมการคนใดคนหน่ึงทีต่นต้องการเลือกเป็นกรรมการ หรอืสามารถแบ่งคะแนนเสยีง
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหลายคนก็ได้ ซ่ึงจะส่งผลให้บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้ง
เข้ามา ไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ของบริษัทในเรื่องคุณสมบัติ และไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อส่งเสริม
ต่อการพัฒนาและความยั่งยืนของบริษัท

 (3) เพิ่มเติมอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้ควบคุม
ดแูลบรษิทัให้ด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 (4) ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือความ
สมบรูณ์ ครบถ้วน และสอดคล้องกบัแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) 

 (5) ก�าหนดและเป ิดเผยนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
ให้สอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัท้ังในระยะสัน้และระยะยาว
ให้ชัดเจนขึ้น

 (6) เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�านวยการ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามการวัดผลการปฏิบัติงาน

ค่าตอบแทนระยะสั�น ได้แก่ 

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ เป็นต้น

ค่าตอบแทนระยะยาว ได้แก่

:  โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (Employee Stock Option Program : ESOP)
: โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program : EJIP)
: การวัดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความส�าเร็จในการด�าเนินงาน Balance Scorecard

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2564 
เมือ่วนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 2564 และคร้ังท่ี 7/2564 เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 
2564 มีมติอนุมัติให้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการก�ากับ
ดูแลกิจการ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานก�ากับดูแล และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้ว ดังนี้
 (1) ก�าหนดให้กรรมการอสิระมวีาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่ง
ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ
เป็นครั้งแรก โดยไม่มีข้อยกเว้น

 (2) แก้ไขเปลีย่นแปลงรายชือ่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนใหม่ โดยเป็นกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50

 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องใดได้ บริษัทมีนโยบายน�าหลักการดังกล่าว 
ไปปรับใช้ให้ได้มากที่สุดตามความจ�าเป็น เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์โดยรวม โดยมีสาระส�าคัญสรุป ดังนี้

ข�อที่ยังไม�ได�ปฏิบัติ เหตุผลและความจําเป�น

1. บริษัทควรจัดท�ารายงานความรับผิดชอบทางสังคม 
โดยให้รายงานไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจ�าปี หรือจัดท�า
เป ็นเล ่มรายงานความยั่งยืนแยกต่างหาก โดยยึดหลัก
ตามกรอบของ GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

ปจจุบันบริษัทได้จัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว ้ในส่วนหนึ่งของ
แบบ 56-1 ONE REPORT ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(THSI CHECKLIST)

2. บริษัทยังไม่ได้ก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
กรรมการแบบสะสม (CUMULATIVE VOTING)

บริษัทเห็นว่าการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (CUMULATIVE VOTING) เป็นการ
ส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ ้นรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู ่ ให ้กับ
กรรมการคนใดคนหนึง่ท่ีตนต้องการเลอืกเป็นกรรมการ หรือสามารถแบ่งคะแนนเสยีง
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหลายคนก็ได้ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้ง
เข้ามา ไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ของบริษัทในเรื่องคุณสมบัติ และไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อส่งเสริม
ต่อการพัฒนาและความยั่งยืนของบริษัท

 (3) เพ่ิมเติมอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้ควบคุม
ดแูลบรษิทัให้ด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 (4) ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือความ
สมบรูณ์ ครบถ้วน และสอดคล้องกบัแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) 

 (5) ก�าหนดและเป ิดเผยนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
ให้สอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว
ให้ชัดเจนขึ้น

 (6) เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�านวยการ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามการวัดผลการปฏิบัติงาน

ค่าตอบแทนระยะสั�น ได้แก่ 

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ เป็นต้น

ค่าตอบแทนระยะยาว ได้แก่

:  โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (Employee Stock Option Program : ESOP)
: โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program : EJIP)
: การวัดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความส�าเร็จในการด�าเนินงาน Balance Scorecard

6.3.2  การปฎิบัติในเร�่องอื่นๆ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 ผลส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2564 บริษัทได้รับผลการประเมิน
การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย อยู่ในเกณฑ์ระดับ “ดีเลิศ” 
รวมทั้งยังได้เป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลัก
ทรัพย์ 3,000 - 9,999 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับจากปีแรก
ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
 ท้ังนี้ ผลส�ารวจดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผย
ต่อสาธารณะ อาทิ ข้อมูลในรายงานประจ�าปี หมวดโครงสร้างการจัดการ
และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี / หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น / รายงาน

ข�อที่ยังไม�ได�ปฏิบัติ เหตุผลและความจําเป�น

3.  ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ •  บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อแนะน�าของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยก�าหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทว่า ต้องมีกรรมการอิสระหนึ่งคน 
ร่วมพิจารณาก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับประธาน
กรรมการและกรรมการผู้อ�านวยการ

• แม้ว่าประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ไม่ได้มีส่วนร่วม
บริหารงานใดๆ ภายในบริษัท ถือเป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 

• ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม และไม่ได้ด�ารงต�าแหน่ง
เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท

• ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้อ�านวยการ และมีการ
ก�าหนดบทบาทหน้าที่แยกกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการท�าหน้าที่
ในการสนบัสนนุให้คณะกรรมการบรษิทัปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขต อ�านาจหน้าที่ 
ส่วนกรรมการผู้อ�านวยการเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของฝ่ายจัดการ มีหน้าท่ี
ในการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายที่คณะกรรมการ
ได้ก�าหนดไว้

4. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ
มากกว่า 50%

• คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่มีส่วนร่วม
ในการบรหิาร หรอืกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 3 คน กรรมการอสิระ 4 คน กรรมการ
ที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 3 คน ซึ่งเมื่อพิจารณาโครงสร้างการบริหารจัดการ
ที่เป็นระบบ มีการถ่วงดุลอ�านาจ และควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 

• ดังน้ัน แม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทจะน้อยกว่าร้อยละ 50 แต่ในการ
บริหารงานภายใน ท้ังกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน รวม 7 คน ใน 10 คน  ไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานประจ�า และควบคุม
การท�างานของฝ่ายบริหารจดัการ รวมทัง้ไม่ได้เป็นกรรมการทีม่อี�านาจตดัสนิใจ 
และสามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้ โดยอ�านาจ
ในการจดัการภายในโดยหลกัจะอยูท่ีก่รรมการทีเ่ป็นผู้บรหิาร ซึง่ได้รบัมอบหมาย
งานจากคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน

การประชุมผู้ถือหุ้น / การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และเว็บไซต์
ของบริษัท หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ 

 การปฏิบัติในเร่ืองอื่นๆ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
นอกเหนือจากข้อ 6.3 (รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมที่หมวด การเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส “ตารางสรุปรายละเอียดการด�าเนินงาน
เพื่อพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการปี 2564”)

 ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้มีการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาการก�ากับ
ดูแลกิจการในหลายด้าน และส่งเสริมให้น�าไปใช้ปฏิบัติในกระบวน
การท�างาน โดยมีสาระส�าคัญโดยสรุป ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

123



สรุปรายละเอียดการด�าเนินงานเพ�่อพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการป� 2564

1. แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนใหม่โดยเป็นกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50

2. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ด�าเนินการและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะท�างานด้านความยั่งยืน ดังนี้ 

   • ก�าหนดผู้รับผิดชอบตามความเชี่ยวชาญเพ่ือยกระดับการประเมินความยั่งยืนของบริษัททั้งมิติเศรษฐกิจมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม ให้ดียิ่งข้ึน 

 และให้ก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินงานทั้งสามมิติอย่างชัดเจน

   • พิจารณาข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะในการตอบแบบประเมินความยั่งยืน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability  

 Investment (THSI) ประจ�าปี 2564 ก่อนน�าส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   •  ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเคร่งครัดเรื่อง การฝกอบรมด้านจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ในวันปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหาร และ

 พนักงานเข้าใหม่ของบริษัท โดยให้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ให้ผ่านเกณฑ์ทุกคน 

          นอกจากนัน้แล้วได้เน้นย�า้ให้บรรจหุลกัสตูรดังกล่าวเป็นหลกัสตูรภาคบงัคบัท่ีพนกังานจะต้องเข้ารบัการอบรมและทบทวนเป็นประจ�าทุกปี เช่น นโยบาย

 การซื้อขายหลักทรัพย์และใช้ข้อมูลภายใน นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินและข้อมูล/ความลับของบริษัท 

 นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือสิ่งบันเทิง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

   •  ติดตามผลการด�าเนินงานของคณะท�างานด้านความยั่งยืนอย่างสม�่าเสมอ 

3. เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 บริษัทได้จัดงาน CAC Day โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งบรรยายที่สถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) และบริษัทชั้นน�าต่างๆ  

   มาอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรื่อง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

4. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าอบรมหลักสูตรซึ่งเกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อาทิ

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 24/2564 

   • หลักเกณฑ์การส�ารวจโครงการ CGR ปี 2566

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�
   • การประชุมสัมมนาร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการก�ากับดูแลกิจการและคุณภาพรายงานทางการเงิน

 ตลาดหลักทรัพย�แห่งประเทศไทย
   • P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability)

   • S01 การก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainability Commitment)

   • S02 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและผู้มีส่วนได้เสีย (Value Chain and Stakeholder Analysis)

   • S03 การก�าหนดกลยุทธ์และวิธีการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร

   • RE01 การเตรียมพร้อมจัดท�า Sustainability Disclosure ตาม One Report

   • หลักสูตร SD Professional Sharing 1/2021 : เคล็ด (ไม่) ลับพิชิตหุ้นยั่งยืน THSI

   • อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน THSI 2021 รุ่นที่ 2

   • หลักสูตร การรายงานความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม รุ่น 5 กลุ่มบริการ  

   • หลักสูตร Train and Knowledge Sharing Enterprise Risk Management as a Sustainable tool

5. เผยแพร่นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

6. ส่งหนังสือถึงคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเชิญร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัท

7 ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2564 และน�าส่ง

  แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพ่ือเข้าสู่

   กระบวนการรับรองเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

8. แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะท�างานด้านความยั่งยืน เพื่อช่วยสนับสนุนงานให้เกิดรูปธรรมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรยิ่งขึ้น

9 ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพซึ่งด�ารงต�าแหน่ง เลขานุการคณะท�างานการพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน ได้จัดท�าทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท�าผิด

  และการทุจริต และจัดท�ารายงานสรุปการรับแจ้งข้อมูลการกระท�าผิดและการทุจริตทั้งหมดของบริษัท ทั้งที่ได้ด�าเนินการพิจารณาแล้วหรืออยู่ระหว่างการ

  ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ�าไตรมาสละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าไปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

    ทราบต่อไป

10. ก�าหนดและเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

11. เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�านวยการทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

12 ทบทวนจริยธรรมองค์กร (Code of Conduct) และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม - 24 ธันวาคม 2564 และ

    จัดให้มีการท�าแบบทดสอบ 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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6.3.3  การทบทวนการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ป� 2560 ไปปรับใช้

 บริษัทได ้จัดให ้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ 
จริยธรรมองค์กร กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยทุกคณะ เพ่ือการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง เพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มารับบริการ คู่ค้า 
พนักงาน ชุมชน สังคม ฯลฯ เป็นปจจัยส�าคัญส�าหรับการเป็นบริษัท
จดทะเบียนที่ยั่งยืน 

 ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์-
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการได้ตระหนัก
ถึงความส�าคัญของกลไก และมาตรการที่จะก�ากับดูแลให้การด�าเนินงาน
ของบริษัทเจริญเติบโต ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน 
จึงมีนโยบายให้บริษัท (ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) ด�าเนินงาน
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล และยังก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการ จริยธรรมองค์กร กฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นประจ�า
สม�า่เสมออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ให้เกดิการพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปจจุบัน เพราะบริษัทเห็นว่าการด�าเนิน

ธรุกจิจะต้องไม่ขดักบักฎหมาย ข้อก�าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง หลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และ
ผลตอบแทนกับบริษัท สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างทั่วถึง และจะน�าไปสู่
ความยั่งยืนอย่างต่อเน่ืองสืบไป (รายละเอียดแสดงเพิ่มเติมในหมวด 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ข้อ 2 เร่ือง การปฏิบัติตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี)

 นอกจากน้ัน ยังมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

 (1) ดแูล สอบทาน กระบวนการต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง อาท ิคุณภาพ
บริการ จรรยาบรรณ จริยธรรม การรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริต
ผ่านการรายงานของฝ่ายคุณภาพ คณะท�างานบริหารความเสี่ยง และ
ผู้ตรวจสอบภายใน

 (2) สอบทานการด�า เนินงานของบริษัทให ้ เป ็นไปตาม
จรรยาบรรณ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 (3) สอบทานว่าบริษัทมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนือ่ง เช่น การป้องกันการใช้ข้อมลูภายในและการรกัษาความลบั
ของบริษัท การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การท�ารายการ
ระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน การให้กรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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7. โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
        คณะกรรมการชุดย่อย  ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 4 คณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึง่มขีอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเรือ่ง การบรหิารความเสีย่งด้วย) คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดการของบริษัทสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

หมายเหตุ: ผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศส�านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งหมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาและผู้มีต�าแหน่งเทียบเท่า
 รายที่ 4 ทุกราย รวมถึงต�าแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะท�างาน
บริหารความเสี่ยง

•ฝ�ายการแพทย� •ฝ�ายการพยาบาล
  •ฝ�ายการบริการทางการแพทย�

•ฝ�ายบัญช�และการเงิน  
   •นักลงทุนสัมพันธ�

•ฝ�ายจัดซ�้อ
  •ฝ�ายอาคารสถานที่
  •ฝ�ายอ�านวยการ

•ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
  •ฝ�ายทรัพยากรบุคคล
  •ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  •ฝ�ายยุทธศาสตร�

ฝ�ายตรวจสอบภายใน กรรมการผู้อ�านวยการ เลขานุการบริษัท

กฎหมายและก�ากับการปฏิบัติงาน

รองกรรมการผู้อ�านวยการ
ฝ�ายการแพทย�

รองกรรมการผู้อ�านวยการ
ฝ�ายการพยาบาลและ

ฝ�ายการบริการทางการเพทย�

รองกรรมการผู้อ�านวยการ
ฝ�ายบัญช�และการเงิน

รองกรรมการผู้อ�านวยการ
ฝ�ายบริหาร

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั�งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ

 •ฝ�ายคุณภาพ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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7.2.1  องค�ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 10 คน ซึ่งเป็นโครงสร้างกรรมการที่มีความหลากหลาย
และมีจ�านวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยเป็นผู้มีความรู้ ความช�านาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจตามองค์ประกอบและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ (SKILL MATRIX) ซึ่งประกอบด้วย

7.2.2  ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายช�่อ ตําแหน�ง 

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�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน / รองกรรมการผู้อ�านวยการ

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

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

7. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ
   บุญใบชัยพฤกษ์ (1) (3)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

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

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

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

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

หมายเหตุ : (1) กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70
              (2) นายพิเศษ จียาศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและ
   ก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ซึ่งขอลาออกจากต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  โดยมีผลตั้งแต่
   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
  (3) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่
   วันที่ 19 มกราคม 2565

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

จ�านวน 3 คน 
คิดเป�นอัตราร้อยละ 30 

ของคณะกรรมการทั�งหมด

จ�านวน 4 คน (เพศหญิง 1 คน) 
คิดเป�นอัตราร้อยละ 40

ของคณะกรรมการทั�งหมด 

จ�านวน 3 คน (เพศหญิง 1 คน)  
คิดเป�นอัตราร้อยละ 30

ของคณะกรรมการทั�งหมด

กรรมการที่มีส�วนร�วมในการบริหาร หร�อ
กรรมการที่เป�นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม�มีส�วนร�วม
ในการบริหาร

กรรมการอิสระ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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 โดยมี นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัท แสดงเพิ่มเติมใน
เอกสารแนบ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

 1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ 
ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

 2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ�ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมทีจ่ะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชน
เป็นผู ้ถือหุ ้น ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศก�าหนด

 3. กรรมการบรษิทัสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษทัอืน่
ได้ แต่ทัง้นี ้ในการเป็นกรรมการดงักล่าวต้องไม่เป็นอปุสรรคต่อการปฏบัิติ
หน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย

 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน 
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
จ�ากัด หรือ เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท�า
เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

 5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระ
ตามที่บริษัทก�าหนด และเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทนุประกาศก�าหนด และต้องเป็นบคุคลซึง่สามารถดแูลผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ นอกจากนั้น ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ ทั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียด
เกี่ยวกับ นิยามความหมายของกรรมการอิสระ เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 
“กรรมการอิสระ”

7.2.3  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัท

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและ
ความซ่ือสัตย์สุจริต โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ
ผูถ้อืหุ้นทกุรายเป็นส�าคญั รวมทัง้ต้องปฏบิตัหิน้าทีแ่ละก�ากบัดแูลกจิการ
ของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 2. ก�าหนดและพจิารณาอนมุตัวิตัถปุระสงค์ วสิยัทัศน์ กลยุทธ์ 
ทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการ
ด�าเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ อ�านาจอนุมัติของบริษัท
รวมทั้งควบคุมก�ากับดูแล (MONITORING AND SUPERVISION) 
การบรหิาร การจัดการและติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร

 3. ก�ากบัดแูลกจิการให้มกีารประกอบธรุกิจตามหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
และผู ้มีส่วนได้เสีย และด�าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปจจัยการเปลี่ยนแปลง

 4. มีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติในเร่ืองต่างๆ นอกเหนือจาก
อ�านาจทีม่อบหมายให้กรรมการผูอ้�านวยการไว้ในข้อก�าหนดบรษัิท ได้แก่
การอนุมัติงบประมาณ การลงทุน และการด�าเนินการโครงการต่างๆ ของ
บริษัท เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ทัง้นี ้ในการพจิารณาอนมุตัดิงักล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ/
หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนการเข้าท�าสัญญาที่ส�าคัญ
รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปีและการจ่ายเงินปนผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 5. จัดท�ารายงานประจ�าปี และรับผิดชอบต่อการจัดท�าและ
เปิดเผยงบการเงินรวม รวมทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ 
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 6. ด�าเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีระบบการจัดท�ารายงานทางการเงินและ
การเปิดเผยข้อมลูส�าคญัต่างๆ อย่างถกูต้อง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 7. พิจารณาก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (RISK 
MANAGEMENT) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และก�ากับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 8. ก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้าง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

 9. ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เชื่อม่ันได้ว ่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม โดยจัดให้มีการสื่อสาร
ในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน�าไปปฏิบัติได้จริง

 10. ดแูลและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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 โดยมี นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัท แสดงเพิ่มเติมใน
เอกสารแนบ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

 1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ 
ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

 2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ�ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมทีจ่ะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชน
เป็นผู ้ถือหุ ้น ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศก�าหนด

 3. กรรมการบรษิทัสามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษทัอืน่
ได้ แต่ทัง้นี ้ในการเป็นกรรมการดงักล่าวต้องไม่เป็นอปุสรรคต่อการปฏบัิติ
หน้าที่กรรมการของบริษัทและต้องเป็นไปตามแนวทางของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย

 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน 
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
จ�ากัด หรือ เป็นกรรมการของบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท�า
เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

 5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ
ตามที่บริษัทก�าหนด และเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทนุประกาศก�าหนด และต้องเป็นบคุคลซึง่สามารถดแูลผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ นอกจากนั้น ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ ทั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียด
เกี่ยวกับ นิยามความหมายของกรรมการอิสระ เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 
“กรรมการอิสระ”

7.2.3  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
บริษัท

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและ
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ
ผูถ้อืหุ้นทกุรายเป็นส�าคญั รวมทัง้ต้องปฏบิตัหิน้าทีแ่ละก�ากบัดแูลกจิการ
ของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 2. ก�าหนดและพจิารณาอนมุตัวิตัถปุระสงค์ วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ 
ทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการ
ด�าเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ อ�านาจอนุมัติของบริษัท
รวมทั้งควบคุมก�ากับดูแล (MONITORING AND SUPERVISION) 
การบรหิาร การจัดการและติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร

 3. ก�ากบัดแูลกจิการให้มกีารประกอบธรุกิจตามหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
และผู ้มีส่วนได้เสีย และด�าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปจจัยการเปลี่ยนแปลง

 4. มีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจาก
อ�านาจทีม่อบหมายให้กรรมการผูอ้�านวยการไว้ในข้อก�าหนดบรษิทั ได้แก่
การอนุมัติงบประมาณ การลงทุน และการด�าเนินการโครงการต่างๆ ของ
บริษัท เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ทัง้นี ้ในการพจิารณาอนมุตัดิงักล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ/
หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนการเข้าท�าสัญญาที่ส�าคัญ
รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปีและการจ่ายเงินปนผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 5. จัดท�ารายงานประจ�าปี และรับผิดชอบต่อการจัดท�าและ
เปิดเผยงบการเงินรวม รวมทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ 
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
โดยทั่วไป เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

 6. ด�าเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีระบบการจัดท�ารายงานทางการเงินและ
การเปิดเผยข้อมลูส�าคญัต่างๆ อย่างถกูต้อง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 7. พิจารณาก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (RISK 
MANAGEMENT) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และก�ากับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 8. ก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้าง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

 9. ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว ่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม โดยจัดให้มีการสื่อสาร
ในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการน�าไปปฏิบัติได้จริง

 10. ดแูลและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์

อนัมคิวรในทรพัย์สนิ ข้อมลูและโอกาสของบรษิทั และการท�าธรุกรรมกบั
ผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร 

 11. ดแูลให้มกีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการประชุมและ
จ�านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชมุในปีทีผ่่านมา และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

 12. ติดตามและก�ากับดูแลการบริหารจัดการและการด�าเนิน
งานต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทก�าหนด กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายอื่น

 13. พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม

 อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

 นอกเหนอืจากอ�านาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษัิท ซึง่ปรากฎ
ในข้อ 2, 4 และ 13 ของอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว
คณะกรรมการบริษัทยังมีอ�านาจอนุมัติเพิ่มเติมโดยสรุป ดังนี้

 1. อนมุตัแิต่งตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้าม
ทีก่�าหนดในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ.2535 และกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/
หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น พร้อมทั้งก�าหนดขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

 3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู ้อ�านวยการ พร้อมทั้งก�าหนด
ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบและก�าหนดกรอบและนโยบาย
ส�าหรับการก�าหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การก�าหนดเงินโบนัส
ค่าตอบแทน และบ�าเหน็จรางวัลของกรรมการผู้อ�านวยการ

 4. อนุมัติแต่งต้ังเลขานุการบริษัท พร้อมก�าหนดขอบเขต 
อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

 5. อนุมัติก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการและ
ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้

 6. อนมุตัแิละให้ความเหน็การท�ารายการได้มาหรอืจ�าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

 7. อนุมัติและให้ความเห็นการท�ารายการเกี่ยวโยงกัน เว้นแต่
รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 8. อนุมัติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

 ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธาน

กรรมการบริษัท

 1. มีบทบาทในการร่วมก�าหนดระเบียบวาระการประชุม
ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อ�านวยการอย่าง
อิสระ

 2. สนับสนุนให ้คณะกรรมการบริษัทเข ้าร ่วมประชุม
คณะกรรมการ บริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นผู้น�าและควบคุม
การประชุมให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

 3. สนับสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการประชุม และ
จัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการหรือผู ้ที่เกี่ยวข้อง
จะน�าเสนอข้อมูล รวมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถาม
และแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระ ควบคมุประเดน็การอภปิราย และสรปุ
มติที่ประชุม

 4. ช่วยเหลือ แนะน�า ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท

 5. พิจารณาเรื่องท่ีอาจขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มีความ
ถูกต้อง โปร่งใส

 6. สนบัสนนุให้คณะกรรมการบรษิทั ปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขต 
อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ท้ังตามกฎหมาย 
กฎบัตร และตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท 

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามข้อบังคับ
บรษัิทและหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบุิคคล กรมพฒันาธรุกจิการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้แก่ นายเสถียร 
ภู่ประเสริฐ นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์ และ นายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 
กรรมการสองในสามคนน้ี ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญ
ของบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้วย) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการก�ากับดูแล
กจิการและการพฒันาธรุกจิอย่างยัง่ยนื เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นการเฉพาะเรือ่งตามทีไ่ด้รับมอบหมาย และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมัติ
หรือรับทราบ รวมทั้งจัดท�ากฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเพื่อก�าหนดขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
พร้อมทั้งได้เปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

7.3.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัท จ�านวน 3 คน ดังนี้

รายช�่อ ตําแหน�ง 

1. นายคณิต แพทย์สมาน ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

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

3. นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

 โดยมี นายคณิต แพทย์สมาน เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงิน และ
การสอบทานงบการเงนิของบรษิทั และม ีร.ท.หญงิ พนติตา ภาคากจิ ต�าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายส�านกังานแผนยทุธศาสตร์1   เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และท�าหน้าที่ประสานงานร่วมกับ ส�านักงานผู้ตรวจสอบภายใน คือ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จ�ากัด โดย นางศศิวิมล สุกใส 
ผู้ท�าหน้าที่ตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้มกีารประชมุอย่างน้อย 1 ครัง้ ทกุๆ ระยะเวลา 3 เดอืน ตามรอบระยะเวลาการจดัท�ารายงาน
ทางการเงิน ซ่ึงในปี 2564 มีการประชุมทั้งส้ิน จ�านวน 4 คร้ัง โดยเพิ่มช่องทางให้สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการ
ตรวจสอบทุกคน รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ในปี 2564 ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงเพิ่มเติมในหัวข้อ 
“ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2564”

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL 
CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT)
ท่ีมคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชแีละ
ผูต้รวจสอบภายใน และพจิารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ�าปี 
อัตราก�าลัง และทรัพยากรที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

 3. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี การ
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีทีไ่ด้รบัอนมุตั ิและเป็นไปตามมาตรฐาน
สากลในการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายใน และประเมนิคุณภาพการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกปี 

 4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม
ทัง้กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องซึง่มผีลบงัคบัใช้กบับรษิทั และ/หรอื 
ธุรกิจของบริษัท

 5. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจ้างบคุคลซึง่มคีวาม
เป็นอิสระ เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

 6. พิจารณาให้ความเห็นการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับและ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งน้ี เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

หมายเหตุ: 1 ร.ท.หญิง พนิตตา ภาคากิจ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 
  10 พฤศจิกายน 2564 แทน นายจิรโรจน์ เจริญรุ่งจิรานนท์ ที่ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้วย) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการและการพฒันาธรุกจิอย่างยัง่ยนื เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นการเฉพาะเรือ่งตามทีไ่ด้รับมอบหมาย และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนมุตัิ
หรือรับทราบ รวมทั้งจัดท�ากฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเพื่อก�าหนดขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
พร้อมทั้งได้เปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

7.3.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัท จ�านวน 3 คน ดังนี้

รายช�่อ ตําแหน�ง 

1. นายคณิต แพทย์สมาน ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

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

3. นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

 โดยมี นายคณิต แพทย์สมาน เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงิน และ
การสอบทานงบการเงนิของบรษิทั และม ีร.ท.หญงิ พนติตา ภาคากจิ ต�าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายส�านกังานแผนยทุธศาสตร์1   เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และท�าหน้าที่ประสานงานร่วมกับ ส�านักงานผู้ตรวจสอบภายใน คือ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จ�ากัด โดย นางศศิวิมล สุกใส 
ผู้ท�าหน้าที่ตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้มกีารประชมุอย่างน้อย 1 ครัง้ ทกุๆ ระยะเวลา 3 เดอืน ตามรอบระยะเวลาการจดัท�ารายงาน
ทางการเงิน ซึ่งในปี 2564 มีการประชุมทั้งส้ิน จ�านวน 4 ครั้ง โดยเพิ่มช่องทางให้สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการ
ตรวจสอบทุกคน รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ในปี 2564 ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงเพิ่มเติมในหัวข้อ 
“ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2564”

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL 
CONTROL) และระบบการตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT)
ท่ีมีความเหมาะสมและมปีระสทิธผิล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชแีละ
ผูต้รวจสอบภายใน และพจิารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนพิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ�าปี 
อัตราก�าลัง และทรัพยากรที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

 3. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี การ
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีทีไ่ด้รบัอนมุตั ิและเป็นไปตามมาตรฐาน
สากลในการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายใน และประเมนิคุณภาพการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกปี 

 4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม
ทัง้กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องซ่ึงมผีลบงัคบัใช้กับบรษัิท และ/หรือ 
ธุรกิจของบริษัท

 5. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งต้ัง และเลกิจ้างบคุคลซึง่มคีวาม
เป็นอิสระ เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

 6. พิจารณาให้ความเห็นการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังข้อบังคับและ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

หมายเหตุ: 1 ร.ท.หญิง พนิตตา ภาคากิจ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันที่ 
  10 พฤศจิกายน 2564 แทน นายจิรโรจน์ เจริญรุ่งจิรานนท์ ที่ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  

 8. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ
ท่ีเกี่ยวข้องกับอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น นโยบาย
บัญชี นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
และการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น

 9. พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงท่ี
บริษัทประสบอยู ่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท 
(IDENTIFICATION OF RISK) และก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ของบริษัท (RISK APPETITE)

 10. พิจารณาและให ้ความเห็นต ่อนโยบายและขอบเขต
การบริหารความเสี่ยงท้ังภายนอกและภายในบริษัทให้มีความครอบคลุม 
และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ และน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

 11. พจิารณากลยทุธ์และแนวทางปฏิบตัใินการบรหิารความเสีย่ง
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้สามารถประเมิน 
ตดิตามผล และก�ากบัดแูลระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ และ
ให้ความเห็นชอบเก่ียวกับผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และ
มาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง

 12. ก�ากับดูแลให้มีผู ้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

 13. พิจารณาโครงสร้างและแต่งต้ังคณะท�างานบริหารความ
เสี่ยง เพื่อท�าหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

 14. พิจารณางบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
ตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทเห็นชอบ

 15. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบาย 
กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจ
ว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์
และทิศทางธุรกิจของบริษัท และสามารถก�ากับดูแลระดับความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งให้ค�าแนะน�าและการสนับสนุนแก่
คณะกรรมการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องและสม�่าเสมอ และรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

 นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะรับผิดชอบ
ดูแลเร่ืองการบริหารความเสี่ยงด้วย ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 9-15

 โดยได้จดัให้มคีณะท�างานด้านบริหารความเสีย่ง ซึง่มกีรรมการ
บรษิทัเป็นส่วนหนึง่ในคณะท�างานชดุนี ้เพือ่ท�าหน้าทีป่ระเมนิและตดิตาม
ผลการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนครอบคลุมนโยบาย ขอบเขตการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกบริษัท อาทิเช่น ความเสี่ยงทางการเงิน 
ความเสีย่งด้านการด�าเนนิงาน เพือ่มใิห้กระทบกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ 
ซึ่งรวมถึง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การด�าเนิน
ธรุกจิ ความเสีย่งด้านการปฏบิตัติามกฎระเบยีบรวมถึงการบรหิารจดัการ
ดแูล ผูป่้วยของโรงพยาบาลให้ได้รบัการดแูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และนโยบายของบริษัท ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (JOINT 
COMMISSION INTERNATIONAL : JCI)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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7.3.2  คณะกรรมการบริหาร

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบด้วย กรรมการของบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 
และกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก จ�านวน 6 คน ดังนี้

รายช�่อ ตําแหน�ง 

1 .นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการบริหาร  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการบริหาร  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ กรรมการบริหาร  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

5. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข(1) กรรมการบริหาร  (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารซึ่งได้รับแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก)

6. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์(2) กรรมการบริหาร  (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารซึ่งได้รับแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก)

หมายเหตุ: (1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และปจจุบัน
  มิได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท
 (2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการแพทย์ด้านสาธารณสุขและเภสัช ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และปจจุบัน
  มิได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท 

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

 ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารก�าหนดให้มีการประชุม
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ซึ่งในปี 2564 มีการ
ประชมุทัง้สิน้ จ�านวน 12 ครัง้  โดยเพิม่ช่องทางให้สามารถเข้าร่วมประชมุ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการบริหารส่วนใหญ่ รวมทั้งเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริหารได้รายงานผลการปฏบิตังิานในปี 2564 ไว้ในรายงานคณะกรรมการ
บริหารแล้ว และรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
แสดงเพิ่มเติมในหัวข้อ “ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2564”

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร

 1. จดัท�าวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทศิทางในการด�าเนนิธรุกิจ เป้าหมาย 
แนวทาง นโยบาย แผนการด�าเนนิธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบรหิาร 
จัดการ และอ�านาจอนุมัติของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 
เห็นชอบและอนุมัติ และด�าเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงาน
ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 2. ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
งานท่ัวไปของบรษิทั ผ่านกรรมการผูอ้�านวยการ ตดิตามผลการด�าเนนิงาน
ของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบรษิทั และก�ากบัดแูลให้การด�าเนนิงานมคีณุภาพและ
ประสิทธิภาพ

 3. พิจารณาเร่ืองการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีตามท่ี
ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
และอนุมัติ

 4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมี
อ�านาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนหรือร่วมลงทุนใน
โครงการต่างๆ ในรูปแบบที่คณะกรรรมการบริษัท เห็นสมควร หรือการ
เข้าท�าสญัญา และ/หรอืธรุกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิธรุกิจปกต ิหรอื
การเข้าท�าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินส�าหรับ
สนบัสนนุการท�าธรุกจิตามปกตติามอ�านาจอนมุตั ิ(AUTHORITY LIMITS) 
และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด และ/หรือตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัท

 5. พิจารณาและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัท และ
เสนอจ่ายเงินปนผลระหว่างกาลหรือเงินปนผลประจ�าปี เพื่อเสนอ
คณะกรรรมการบริษัทอนุมัติ 

 6. ก�าหนดโครงสร้างองค์กร อ�านาจการบริหารองค์กร รวมถึง
กรอบนโยบายการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง โครงสร้าง
ค่าตอบแทนส�าหรบัการก�าหนดเงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนสั และบ�าเหน็จ
รางวัลตามที่ก�าหนดไว้ในตารางอ�านาจบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

 7. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแก้ไข
ขอบเขตอ�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริหารให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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7.3.2  คณะกรรมการบริหาร

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบด้วย กรรมการของบริษัทที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 
และกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก จ�านวน 6 คน ดังนี้

รายช�่อ ตําแหน�ง 

1 .นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานกรรมการบริหาร  (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการบริหาร  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการบริหาร  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ กรรมการบริหาร  (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

5. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข(1) กรรมการบริหาร  (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารซึ่งได้รับแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก)

6. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์(2) กรรมการบริหาร  (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารซึ่งได้รับแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก)

หมายเหตุ: (1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และปจจุบัน
  มิได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท
 (2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการแพทย์ด้านสาธารณสุขและเภสัช ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และปจจุบัน
  มิได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท 

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

 ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารก�าหนดให้มีการประชุม
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ซึ่งในปี 2564 มีการ
ประชมุท้ังสิน้ จ�านวน 12 ครัง้  โดยเพิม่ช่องทางให้สามารถเข้าร่วมประชมุ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการบริหารส่วนใหญ่ รวมทั้งเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกคร้ัง ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บรหิารได้รายงานผลการปฏบิตังิานในปี 2564 ไว้ในรายงานคณะกรรมการ
บริหารแล้ว และรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
แสดงเพิ่มเติมในหัวข้อ “ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2564”

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร

 1. จดัท�าวสิยัทัศน์ กลยุทธ์ ทศิทางในการด�าเนนิธรุกิจ เป้าหมาย 
แนวทาง นโยบาย แผนการด�าเนนิธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบรหิาร 
จัดการ และอ�านาจอนุมัติของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 
เห็นชอบและอนุมัติ และด�าเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงาน
ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 2. ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
งานท่ัวไปของบรษิทั ผ่านกรรมการผูอ้�านวยการ ตดิตามผลการด�าเนนิงาน
ของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบรษิทั และก�ากบัดแูลให้การด�าเนนิงานมคีณุภาพและ
ประสิทธิภาพ

 3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ�าปีตามที่
ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
และอนุมัติ

 4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมี
อ�านาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท เข้าลงทุนหรือร่วมลงทุนใน
โครงการต่างๆ ในรูปแบบที่คณะกรรรมการบริษัท เห็นสมควร หรือการ
เข้าท�าสญัญา และ/หรอืธรุกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วกับการด�าเนนิธรุกจิปกต ิหรอื
การเข้าท�าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินส�าหรับ
สนบัสนนุการท�าธรุกจิตามปกตติามอ�านาจอนมุตั ิ(AUTHORITY LIMITS) 
และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด และ/หรือตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัท

 5. พิจารณาและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัท และ
เสนอจ่ายเงินปนผลระหว่างกาลหรือเงินปนผลประจ�าปี เพื่อเสนอ
คณะกรรรมการบริษัทอนุมัติ 

 6. ก�าหนดโครงสร้างองค์กร อ�านาจการบริหารองค์กร รวมถึง
กรอบนโยบายการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง โครงสร้าง
ค่าตอบแทนส�าหรบัการก�าหนดเงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนสั และบ�าเหนจ็
รางวัลตามที่ก�าหนดไว้ในตารางอ�านาจบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

 7. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแก้ไข
ขอบเขตอ�านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์

7.3.3  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วม
ในการบริหารของบริษัท จ�านวน 3 คน ดังนี้

รายช�่อ ตําแหน�ง 

1 .ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์(1) ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

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

3. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

หมายเหตุ: (1) ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์สรณ บญุใบชยัพฤกษ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอสิระ และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตัง้แต่
  วันที่ 19 มกราคม 2565
 (2) นายพิเศษ จียาศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหา
      และก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทน นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ซ่ึงขอลาออกจากต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
    โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

 โดยมี นางสาวนุชณี อู ่ทอง ต�าแหน่งผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

 ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 
ซึ่งในปี 2564 มีการประชุมทั้งสิ้น จ�านวน 2 คร้ัง โดยเพ่ิมช่องทางให้
สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน ได้รายงานผลการปฏบิตังิานในปี 2564 ไว้ในรายงาน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนแล้ว และรายละเอียด
เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
แสดงเพิ่มเติมในหัวข้อ “ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2564”

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 การสรรหา

 1. จัดท�า นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา
กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูอ้�านวยการของบรษิทั 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

 2. พจิารณาสรรหาและเสนอชือ่บคุคลท่ีมีคณุสมบตัทิีเ่หมาะสม 
มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวด�ารง
ต�าแหน่ง กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูอ้�านวยการ 
โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือน�าเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) 

 3. ดแูลการจดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่ง (SUCCESSION PLAN) 
เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้อ�านวยการ และผู้บริหาร
ระดับสูง 

 4. ทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธกีารสรรหากรรมการ เพือ่เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ

 5. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน 
เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

 6. พิจารณารูปแบบและจัดท�าแผนการพัฒนากรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อ�านวยการ เพื่อพัฒนาความรู้
ของทั้งบุคลากรชุดปจจุบันและที่เข้าใหม่ ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท 
บทบาทหน้าที่ และพัฒนาการต่างๆ ที่ส�าคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
เป็นต้น

 การก�าหนดค่าตอบแทน

 1. พิจารณาและจัดท�านโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�าหนด
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ 
หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการผู ้อ�านวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป 

 2. จัดท�านโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูอ้�านวยการ 
เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ�าปี และน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

 3. เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทน
และผลประโยชน์อื่นและจัดท�ารายงานการก�าหนดค่าตอบแทนดังกล่าว
ไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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7.3.4  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั�งยืน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการ
บริษัท จ�านวน 3 คน ดังนี้

รายช�่อ ตําแหน�ง 

1. นายพิเศษ จียาศักดิ์ ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)

2. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)

3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

 โดยมี นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ต�าแหน่ง เลขานุการบริษัท
และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 ตามกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
หรือตามความเหมาะสม ซึ่งในปี 2564 มีการประชุมจ�านวน 3 คร้ัง 
โดยเพิ่มช่องทางให้สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
กรรมการก�ากบัดแูลกิจการและการพัฒนาธุรกจิอย่างยัง่ยืนทกุคน รวมทัง้
เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยัง่ยนืเข้าร่วมประชมุครบถ้วน ทัง้นี ้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
และการพัฒนาธุรกิจอย ่างยั่ งยืน ได ้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ภายในปี 2564 ไว้ในรายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้ว และสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยัง่ยนื เพิม่เตมิได้ในหวัข้อ “รายงานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการ
และการพฒันาธรุกจิอย่างย่ังยนื ประจ�าปี 2564”

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั�งยืน

 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

 1. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมองค์กร รวมถึงนโยบาย
และแนวปฏบิตัอิืน่ใดทีจ่ะสนบัสนนุการด�าเนนิงานตามแนวทางการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีขององค์กร มาตรฐาน และข้อก�าหนดของหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 2. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมองค์กรอย่างเพียงพอให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและ
เข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้
 3. มีอ�านาจแต่งต้ังคณะท�างานเพ่ือการด�าเนินงานด้านการ
ก�ากบัดแูลกจิการ และปฏบิตักิารอืน่ใดทีเ่ป็นการสนบัสนนุการด�าเนนิงาน
ของบรษิทัตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึการก�าหนดอ�านาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะท�างานดังกล่าว

 4. ก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ และ/หรือ
คณะท�างานบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�าหนด
 5. เสนอแนะแนวปฏิบัติและให้ค�าแนะน�าที่เหมาะสมในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการก�ากับดูแล
กจิการและการพฒันาธรุกจิอย่างยัง่ยนื ให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ และ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 8. ด�าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

 ด้านความยั�งยืน

 1.  ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติ

 2. มีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อการด�าเนินงานด้านความ
ยั่งยืน และปฏิบัติการอื่นใดที่เป็นการสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัท
ตามแนวทางการด�าเนินการด้านความยั่งยืน รวมถึงการก�าหนดอ�านาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะท�างานดังกล่าว

 3. เสนอแนะแนวปฏิบัติและให้ค�าแนะน�าที่เหมาะสมในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

 คณะท�างานด้านความยั�งยืน  

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 
ได้มีมติแต่งตั้งคณะท�างานด้านความยั่งยืน ซึ่งก�าหนดขึ้นตามต�าแหน่ง
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียก
ต�าแหน่งงาน และ/หรอืตวับคุคลทีเ่ข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทนน้ัน กใ็ห้บคุคล
ที่ด�ารงต�าแหน่งงานเดิมก่อนเปลี่ยนชื่อต�าแหน่งงาน หรือให้ตัวบุคคล
ทีเ่ข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทนทีด่งักล่าว รบัผดิชอบในคณะท�างานด้านความ
ยัง่ยนืต่อไป และมอบหมายให้กรรมการผูอ้�านวยการหรอืผูรั้บมอบอ�านาจ
จากกรรมการผูอ้�านวยการ สามารถเปลีย่นแปลงคณะท�างานและขอบเขต
อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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7.3.4  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั�งยืน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการ
บริษัท จ�านวน 3 คน ดังนี้

รายช�่อ ตําแหน�ง 

1. นายพิเศษ จียาศักดิ์ ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)

2. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการอิสระ)

3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

 โดยมี นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ต�าแหน่ง เลขานุการบริษัท
และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 ตามกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
หรือตามความเหมาะสม ซึ่งในปี 2564 มีการประชุมจ�านวน 3 คร้ัง 
โดยเพิ่มช่องทางให้สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
กรรมการก�ากบัดแูลกิจการและการพัฒนาธุรกจิอย่างยัง่ยืนทกุคน รวมทัง้
เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยัง่ยนืเข้าร่วมประชมุครบถ้วน ทัง้นี ้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ
และการพัฒนาธุรกิจอย ่างยั่ งยืน ได ้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ภายในปี 2564 ไว้ในรายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแล้ว และสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างย่ังยืน เพิม่เตมิได้ในหวัข้อ “รายงานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการ
และการพฒันาธรุกิจอย่างย่ังยนื ประจ�าปี 2564”

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั�งยืน

 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ

 1. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมองค์กร รวมถึงนโยบาย
และแนวปฏบิตัอิืน่ใดทีจ่ะสนบัสนนุการด�าเนนิงานตามแนวทางการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีขององค์กร มาตรฐาน และข้อก�าหนดของหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 2. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมองค์กรอย่างเพียงพอให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและ
เข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้
 3. มีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อการด�าเนินงานด้านการ
ก�ากับดแูลกจิการ และปฏบิตักิารอ่ืนใดทีเ่ป็นการสนบัสนนุการด�าเนนิงาน
ของบรษัิทตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึการก�าหนดอ�านาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะท�างานดังกล่าว

 4. ก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของฝ่ายจัดการ และ/หรือ
คณะท�างานบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�าหนด
 5. เสนอแนะแนวปฏิบัติและให้ค�าแนะน�าท่ีเหมาะสมในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการก�ากับดูแล
กจิการและการพฒันาธรุกจิอย่างยัง่ยนื ให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ และ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 8. ด�าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

 ด้านความยั�งยืน

 1.  ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติ

 2. มีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานเพ่ือการด�าเนินงานด้านความ
ยั่งยืน และปฏิบัติการอื่นใดที่เป็นการสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัท
ตามแนวทางการด�าเนินการด้านความยั่งยืน รวมถึงการก�าหนดอ�านาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะท�างานดังกล่าว

 3. เสนอแนะแนวปฏิบัติและให้ค�าแนะน�าท่ีเหมาะสมในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

 คณะท�างานด้านความยั�งยืน  

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 
ได้มีมติแต่งต้ังคณะท�างานด้านความยั่งยืน ซึ่งก�าหนดขึ้นตามต�าแหน่ง
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียก
ต�าแหน่งงาน และ/หรอืตวับคุคลทีเ่ข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทนน้ัน กใ็ห้บุคคล
ที่ด�ารงต�าแหน่งงานเดิมก่อนเปลี่ยนชื่อต�าแหน่งงาน หรือให้ตัวบุคคล
ทีเ่ข้ามาด�ารงต�าแหน่งแทนทีด่งักล่าว รบัผดิชอบในคณะท�างานด้านความ
ยัง่ยนืต่อไป และมอบหมายให้กรรมการผูอ้�านวยการหรอืผูรั้บมอบอ�านาจ
จากกรรมการผูอ้�านวยการ สามารถเปลีย่นแปลงคณะท�างานและขอบเขต
อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม 

 คณะท�างานด้านความยั่งยืนประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท จ�านวน 16 คน ในปี 2564 มีการประชุมรวมจ�านวน 6 ครั้ง โดยมีการเพิ่ม
ช่องทางให้สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งคณะท�างานด้านความยั่งยืนเข้าร่วมประชุมครบร้อยละ 100  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายช�่อคณะทํางาน ตําแหน�ง 

1. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร(1) ประธานคณะท�างานด้านความอย่างยั่งยืน

2. นายเจริญ นัดพบสุข(2) ที่ปรึกษาคณะท�างานด้านความยั่งยืน

3. นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ คณะท�างาน

4. นายแพทย์อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์(3) คณะท�างาน

5. นางสาวรศนา ถนอมเกียรติ คณะท�างาน

6. นายธนิต คล้ายอุทัย คณะท�างาน

7. นายปริญญา หุตะเมขลิน คณะท�างาน

8. ร.ท. พนิตตา ภาคากิจ(4) คณะท�างาน

9. นางสาวทิพย์วรินทร์ อินทรทัต คณะท�างาน

10. นายศุภธร จันทรกุล คณะท�างาน

11. นางอุบลศรี ถาวราภา คณะท�างาน

12. นางสาวจิราภรณ์ พานิชนิตินนท์ คณะท�างาน

13. นางปิยณุชช บุณาวรรฒ์ คณะท�างาน

14. นางสาวศุจิมา แวววิริยะ คณะท�างาน

15. นางสาวอรุณวรรณ วงษ์ทวีพิทักษ์ คณะท�างานและเลขานุการคณะท�างานด้านความยั่งยืน

16. นางนวชมล สังข์แก้ว(5) คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการคณะท�างานด้านความยั่งยืน

หมายเหตุ : (1) ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะท�างานด้านความยั่งยืน แทน นายแพทย์สุรเชษฐ์ สู่พาณิช ที่ลาออกจากบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
              (2) ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะท�างานด้านความยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564
            (3)(4) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะท�างานด้านความยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 (5) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการคณะท�างานด้านความยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2564

 โดยมี นางสาวอรุณวรรณ วงษ์ทวีพิทักษ์ ต�าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ เป็นเลขานุการคณะท�างานด้านความยั่งยืน 

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะท�างานด้านความยั�งยืน

 1. บริหารงานและสนับสนุนด้านความยั่งยืนของบริษัท ตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
  อย่างยั่งยืนมอบหมาย

 2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ค�าแนะน�า และเสนอแนะแนวปฏิบัติในด้านความยั่งยืน

 3. ติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

 4. ด�าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1  รายช�่อและต�าแหน่งของผู้บริหาร

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารของบริษัท ตามค�านิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ.17/2551 เรื่อง 
การก�าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ มีจ�านวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

รายช�่อ ตําแหน�ง 

1. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อ�านวยการ

2. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ รองกรรมการผู้อ�านวยการ ฝ่ายการแพทย์

3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล รองกรรมการผู้อ�านวยการ ฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายการบริการทางการแพทย์

4. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร รองกรรมการผู้อ�านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน)

5. นายเจริญ นัดพบสุข รองกรรมการผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริหาร

 คุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้อ�านวยการ)

 1. มคีณุสมบตัคิรบถ้วน และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
บริษัทมหาชนจ�ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 2. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้าน
การบริหารระดับสูงในโรงพยาบาลและการบริหารธุรกิจ (BUSSINESS 
ACUMEN, FINANCE, MARKETING, HR) เป็นอย่างดี โดยเคยด�ารง
ต�าแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในโรงพยาบาลมาแล้วไม่ต�่ากว่า 10 ปี

 3. มภีาวะความเป็นผูน้�า มคีวามสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ 
และทักษะด้านการจัดการองค์กรและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

 4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และ
มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี
ให้แก่บริษัทได้ 

 5. เป็นที่ยอมรับจากภายในองค์กร หรือจากองค์กรธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง

 6. ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนให้เป็นดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
สูงสุด (กรรมการผู้อ�านวยการ)

 1. ดูแล บริหาร ด�าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ�าตามปกติ
ธรุกจิเพือ่ประโยชน์ของบรษิทั ให้เป็นไปตามวสิยัทศัน์ ทศิทางการด�าเนิน
ธุรกิจ วัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย กลยุทธ์
ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน และแผนงบประมาณประจ�าปี
ที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม
ผู ้ถือหุ ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอ�านาจซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

 2. ก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจด ้านการเงิน การตลาด 
งานบริหารบุคคลและด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน และแผน
งบประมาณประจ�าปีของบริษัท ที่อนุมัติไว้โดยคณะกรรมการบริษัท 
งบประมาณประจ�าปีของบริษัท รวมทั้งโครงสร้างและอ�านาจการบริหาร
งาน ตามที่ฝ่ายจัดการน�าเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/
หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 3. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของ
ฝ่ายจัดการของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ และ
แผนธุรกิจที่วางไว้ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท 
รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

 4. ออกค�าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ และบนัทกึต่างๆ ภายในบรษิทั 
เพื่อให้แน่ใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1  รายช�่อและต�าแหน่งของผู้บริหาร

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารของบริษัท ตามค�านิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ.17/2551 เรื่อง 
การก�าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ มีจ�านวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

รายช�่อ ตําแหน�ง 

1. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อ�านวยการ

2. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ รองกรรมการผู้อ�านวยการ ฝ่ายการแพทย์

3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล รองกรรมการผู้อ�านวยการ ฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายการบริการทางการแพทย์

4. นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร รองกรรมการผู้อ�านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน)

5. นายเจริญ นัดพบสุข รองกรรมการผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริหาร

 คุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้อ�านวยการ)

 1. มคีณุสมบตัคิรบถ้วน และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
บริษัทมหาชนจ�ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 2. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้าน
การบริหารระดับสูงในโรงพยาบาลและการบริหารธุรกิจ (BUSSINESS 
ACUMEN, FINANCE, MARKETING, HR) เป็นอย่างดี โดยเคยด�ารง
ต�าแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในโรงพยาบาลมาแล้วไม่ต�่ากว่า 10 ปี

 3. มภีาวะความเป็นผูน้�า มคีวามสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ 
และทักษะด้านการจัดการองค์กรและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

 4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และ
มีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู ้ ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
ให้แก่บริษัทได้ 

 5. เป็นที่ยอมรับจากภายในองค์กร หรือจากองค์กรธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง

 6. ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนให้เป็นดุลยพินิจของ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
สูงสุด (กรรมการผู้อ�านวยการ)

 1. ดูแล บริหาร ด�าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ�าตามปกติ
ธรุกจิเพือ่ประโยชน์ของบรษิทั ให้เป็นไปตามวสิยัทศัน์ ทศิทางการด�าเนนิ
ธุรกิจ วัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย กลยุทธ์
ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน และแผนงบประมาณประจ�าปี
ที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม
ผู ้ถือหุ ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอ�านาจซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

 2. ก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจด ้านการเงิน การตลาด 
งานบริหารบุคคลและด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน และแผน
งบประมาณประจ�าปีของบริษัท ท่ีอนุมัติไว้โดยคณะกรรมการบริษัท 
งบประมาณประจ�าปีของบริษัท รวมทั้งโครงสร้างและอ�านาจการบริหาร
งาน ตามที่ฝ่ายจัดการน�าเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/
หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 3. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของ
ฝ่ายจัดการของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ และ
แผนธุรกิจที่วางไว้ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท 
รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

 4. ออกค�าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ และบนัทกึต่างๆ ภายในบรษิทั 
เพื่อให้แน่ใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

 5. มอบหมายบุคคลใดในการติดต่อกับองค์กรภายนอก 
ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการและหน่วยงานก�ากับดูแลอ่ืนๆ เท่าท่ี
กรรมการผู้อ�านวยการมีอ�านาจหรือได้รับมอบหมาย 

 6. ก�าหนดโครงสร้างองค์กร อ�านาจการบริหารองค์กร วธิกีาร
บริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การพัฒนาและ
ฝกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานตามที่
ก�าหนดไว้ในตารางอ�านาจบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท

 7. ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ�าเหนจ็รางวลั เงนิโบนสั 
และปรับขึ้นเงินเดือนส�าหรับพนักงานตามที่ก�าหนดไว้ในตารางอ�านาจ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 8. เจรจา และเข้าท�าสญัญา และ/หรอืธรุกรรมใดๆ ท่ีเกีย่วกบั
การด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท ภายในอ�านาจและวงเงินตามที่ก�าหนด
ไว้ในตารางอ�านาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด และ/หรือตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัท

 9. มีอ�านาจอนุมัติการเข้าท�าสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทตามอ�านาจ
อนุมัติ (AUTHORITY LIMITS) ที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การกู้ยืมเงิน การขอ
สินเชื่อจากสถาบันการเงิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�าคัญ และ/หรือตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัท 

 10. แต่งตัง้ทีป่รกึษาด้านต่างๆ ทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนนิงานของ
บริษัท ภายในอ�านาจและวงเงินตามที่ก�าหนดไว้ในอ�านาจอนุมัติ 
(AUTHORITY LIMITS) และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

 11. ปฏิบัตหิน้าทีอ่ืน่ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งมีอ�านาจด�าเนินการใดๆ ที่จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว

 12. มอบอ�านาจให้บคุคลใดบุคคลหนึง่หรอืหลายคนปฏบิตักิาร
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนกรรมการผู้อ�านวยการ ทั้งนี้ การมอบอ�านาจ 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการผูอ้�านวยการนัน้จะไม่มลีกัษณะ
เป็นการมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้กรรมการผู้อ�านวยการ 
หรือผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการผู้อ�านวยการสามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด) อาจมีส่วน
ได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
อนุมัติไว้

 คุณสมบัติของผู้บริหาร

 1. มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

 2. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การ
บริหารในสายงานที่เก่ียวข้อง และการบริหารธุรกิจ (BUSINESS, 
ACUMEN, FINANCE, MARKETING, HR) เป็นอย่างดี โดยเคยด�ารง
ต�าแหน่งเป็นผู้บริหารในสายงานนั้นๆ ในโรงพยาบาลมาแล้วไม่ต�่ากว่า 
7 ปี

 3. มีภาวะความเป็นผู ้น�า มีความสามารถในการวางแผน
กลยุทธ์ และทักษะด้านการจัดการองค์กรและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

 4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ 
และมีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้และความสามารถ ปฏบิตัหิน้าที่
ให้แก่บริษัทได้ 

 5. เป็นที่ยอมรับจากภายในองค์กร หรือจากองค์กรธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1. ด�าเนนิการตามนโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนการด�าเนนิ
งาน และวางแผนงบประมานประจ�าปีของบริษัท ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
อย่างมีประมีสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. จัดท�าแผนการด�าเนินธุรกิจ งบประมาณ และอ�านาจ
การบริหารงานต่างๆ เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาเหน็ชอบและอนมุตั ิและให้มกีารทบทวน
อย่างน้อยปีละ   1 ครั้ง

3. รายงานผลการด�าเนนิงานของบรษิทัต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ�าทุกไตรมาส

4. พัฒนาแผนการด�าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต ด้วยการ
ให้ความส�าคัญกับสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน เพื่อให้ธุรกิจเกิด
ความย่ังยืนในระยะยาว โดยไม่ขดัต่อกฎหมาย มีคุณธรรม สอดคล้องกบั
จรรยาบรรณธุรกิจและหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ 

5. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัหมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริหาร

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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7.4.2  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร

 เพื่อให้กระบวนการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อ�านวยการ 
มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับ
กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และองค์ประกอบของ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจ
และรกัษาบคุลากรทีม่คีณุภาพ บรษิทัจงึได้ก�าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์
ในการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อ�านวยการ ดังนี้

 1) กระบวนการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน�อื่น 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณา
และก�าหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อ�านวยการ โดยด�าเนินการ  ดังนี้

 (1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในกรอบ
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 (2) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ของกรรมการผูอ้�านวยการ 
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

 2) แนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน�อื่น

 (1) คาตอบแทนและผลประโยชนอื่นของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอย 

 การก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ค�านึงถึงภาระหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลัก 
FIDUCIARY DUTY ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท คุณค่าที่ได้รับจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งการจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับความจ�าเป็นของบริษัท โดยก�าหนดองค์ประกอบของ
ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

 (1.1)  ค่าตอบแทนประจ�า (RETAINER FEE) จ่ายให้กบักรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการ
หรือไม่ก็ตาม พิจารณาก�าหนดระดับของค่าตอบแทนโดยค�านึงถึงปจจัย
ต่างๆ ดังนี้ 

 • แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม 

 • ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ 

 • ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ
ที่ต้องการสรรหา หรือภาวะความต้องการของบริษัทในขณะนั้น 

 (1.2) ค่าเบีย้ประชมุ (ATTENDANCE FEE) จ่ายให้กบักรรมการ
ทีเ่ข้าร่วมประชมุในแต่ละครัง้ โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุ
เท่านั้น แบ่งเป็น 

 • ค ่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย 

 • ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

 (1.3) ค่าตอบแทนตามผลการด�าเนินงาน (INCENTIVE FEE) 
เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดยพิจารณาจาก
มูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลก�าไรของบริษัท หรือเงินปนผลที่จ่าย
ให้กับผู้ถือหุ้น แต่ทั้งน้ีจะไม่ท�าให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทมุ่งเน้นที่
ผลประกอบการระยะสั้น 

 (1.4) ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน (ทั้งรูปแบบ
ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาเป็นจ�านวนแน่นอน
ในอัตราคงที่ หรืออาจวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก�าหนดไว้
เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู ้ ถือหุ ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

 (2) คาตอบแทนของกรรมการผูอํานวยการ 

 การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�านวยการเป็นไปตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และเพือ่ประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัท ประเภทและระดับของค่าตอบแทนทั้งที่เป็นเงินเดือน โบนัส 
และผลตอบแทนจูงใจระยะยาว ต้องสอดคล้องกับผลงานของบริษัท 
และผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์ประกอบของค่าตอบแทน
กรรมการผู้อ�านวยการ ดังนี้

 (2.1) ค่าตอบแทนประจ�า ได้แก่ เงินเดือน และค่าตอบแทน
ประจ�าอืน่ๆ ซึง่การพจิารณาก�าหนดระดบัค่าตอบแทนค�านงึถงึปจจัยต่างๆ 
ดังนี้ 

 • ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 

 • แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน 

 • ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (กรณีพิจารณาเพิ่ม
ค่าตอบแทน) 

 (2.2) สวสัดกิารรกัษาพยาบาล เป็นไปตามสวสัดกิารท่ีก�าหนด
ไว้ในระเบียบข้อบังคับ และคู่มือพนักงาน 

 (2.3) ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ โบนัส 
ค่าตอบแทน พิเศษอื่นๆ พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนด 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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7.4.3  จ�านวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผ่านการพิจารณา
ความเหมาะสมโดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้

 ค่าตอบแทนที่เป�นตัวเงิน

 1) คาตอบแทนกรรมการ (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ของบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2564 
จ�านวน 3,200,000 บาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และโบนัส (โดยไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น)(1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบร�ษัท / 
คณะกรรมการชุดย�อย

ตําแหน�ง ค�าเบี้ยประชุม โบนัส ค�าตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัท ประธาน 30,000

จ�านวนที่เหลือจากการ

จ่ายค่าเบี้ยประชุมและ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ไม่ได้รับโบนัสส�าหรับ

กรรมการบริษัท

ไม่มี

กรรมการ 20,000 ไม่มี

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 30,000 ไม่มี

กรรมการ 20,000 ไม่มี

คณะกรรมการบริหาร (2) ประธาน 12,000 ไม่มี

กรรมการ 10,000 ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

ประธาน 30,000 ไม่มี

กรรมการ 20,000 ไม่มี

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ประธาน 30,000 ไม่มี

กรรมการ 20,000 ไม่มี

หมายเหตุ: (1) กรรมการได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22
 (2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

 2) คาตอบแทนผูบริหาร (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร)

 ในปี 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค�าตอบแทนผู�บร�หาร ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

จ�านวนผู้บริหาร (คน) 6(1) 5(2) 5

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ล้านบาท) 30.6 21.6 30.5

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

 บรษิทัมนีโยบายให้ค่าตอบแทนอืน่แก่ผูบ้รหิารของบริษทั เช่น สวสัดกิารรกัษาพยาบาล เงนิกองทนุส�ารองเลีย้งชพี ค่าเบีย้ประกนั ค่าโทรศพัท์ 
ค่าน�้ามันรถ ค่าทางด่วน เป็นต้น

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

7.5.1  จ�านวนบุคลากร

 จ�านวนบุคลากร

  จ�านวนบุคลากรทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�านวนทั้งสิ้น 1,987 คน โดยแบ่งตามสายงานได้ ดังนี้

สายงาน
จํานวน (คน)

ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

แพทย์ประจ�า
แพทย์ไม่เต็มเวลา
แพทย์ที่ปรึกษา
พยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ(1)

ฝ่ายอื่นๆ(2)

113
468
178
346
643
335

121
527
145
351
644
320

124
437
144
353
609
320

รวม 2,083 2,108 1,987

หมายเหตุ:     (1) บุคลากรทางการแพทย์รวมถึง ฝ่ายการบริการทางการแพทย์อื่นๆ เช่น เภสัชกร นักรังสีเทคนิค นักโภชนาการ นักกายภาพ เป็นต้น
    (2) ฝ่ายอื่นๆ รวมถึงฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายอื่นๆ

 ค่าตอบแทนพนักงาน  

  ในปี 2563 - 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ซึ่งไม่รวมแพทย์ ดังนี้

ค�าตอบแทนพนักงาน
ป� 2562

(ล�านบาท)
ป� 2563

(ล�านบาท)
ป� 2564 

(ล�านบาท)

เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
โบนัส
ค่าตอบแทนอื่น(1)

624.1
  82.2
115.3

600.01
 33.73
 77.48

599.71
 73.87
 82.03

รวม 821.6 711.22 755.61

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

7.5.2 กองทุนส�ารองเลี้ยงช�พ

 บริษัทได้จัดต้ังกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) โดยเป็นการ
เข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟนด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
ทะเบียนเลขที่ 23/2536 และมอบหมายให้ บริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกสิกรไทย จ�ากัด เป็นผู้จัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของบริษัท 
เนือ่งจากเป็นนติิบคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วน มปีระสบการณ์การบรหิารงาน 
มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และดูแลเอาใจใส่สังคมสิ่งแวดล้อม

 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่
พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�างานกับบริษัทในระยะยาว 
โดยมีพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจ�านวน 978 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.42 ของพนักงาน ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 หรือ
ร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือนของพนักงาน และพนักงานจ่ายเงินสะสม
เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 หรือร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือน โดยขึ้น
อยู่กับอายุการท�างานของพนักงาน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

7.5.1  จ�านวนบุคลากร

 จ�านวนบุคลากร

  จ�านวนบุคลากรทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�านวนทั้งสิ้น 1,987 คน โดยแบ่งตามสายงานได้ ดังนี้

สายงาน
จํานวน (คน)

ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

แพทย์ประจ�า
แพทย์ไม่เต็มเวลา
แพทย์ที่ปรึกษา
พยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ(1)

ฝ่ายอื่นๆ(2)

113
468
178
346
643
335

121
527
145
351
644
320

124
437
144
353
609
320

รวม 2,083 2,108 1,987

หมายเหตุ:     (1) บุคลากรทางการแพทย์รวมถึง ฝ่ายการบริการทางการแพทย์อื่นๆ เช่น เภสัชกร นักรังสีเทคนิค นักโภชนาการ นักกายภาพ เป็นต้น
    (2) ฝ่ายอื่นๆ รวมถึงฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายอื่นๆ

 ค่าตอบแทนพนักงาน  

  ในปี 2563 - 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ซึ่งไม่รวมแพทย์ ดังนี้

ค�าตอบแทนพนักงาน
ป� 2562

(ล�านบาท)
ป� 2563

(ล�านบาท)
ป� 2564 

(ล�านบาท)

เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
โบนัส
ค่าตอบแทนอื่น(1)

624.1
  82.2
115.3

600.01
 33.73
 77.48

599.71
 73.87
 82.03

รวม 821.6 711.22 755.61

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

7.5.2 กองทุนส�ารองเลี้ยงช�พ

 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) โดยเป็นการ
เข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟนด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
ทะเบียนเลขที่ 23/2536 และมอบหมายให้ บริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกสิกรไทย จ�ากัด เป็นผู้จัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของบริษัท 
เนือ่งจากเป็นนติบิคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วน มปีระสบการณ์การบรหิารงาน 
มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และดูแลเอาใจใส่สังคมสิ่งแวดล้อม

 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่
พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท�างานกับบริษัทในระยะยาว 
โดยมีพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจ�านวน 978 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.42 ของพนักงาน ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 หรือ
ร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือนของพนักงาน และพนักงานจ่ายเงินสะสม
เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 หรือร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือน โดยขึ้น
อยู่กับอายุการท�างานของพนักงาน

7.5.3  การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

 บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ของพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้าท�างาน ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บริษัทจะจัดอบรมพนักงาน
ต่อเนื่องกัน จ�านวน 4 วัน โดยในปี 2564 มีการอบรมพนักงาน จ�านวน 6 รุ่น และภายหลังจากเข้ามาปฏิบัติงานแล้ว บริษัทก็จัดอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานทุกคนเพิ่มเติมในหลายๆ ด้าน โดยสรุปดังนี้

 การอบรมในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ แบ่งเป็น

 1. การอบรม 2 วันแรก

   • พนักงานทั่วไปและพนักงานฝ่ายการพยาบาลอบรมหลักสูตรพื้นฐานร่วมกัน 

 2. การอบรม 2 วันสุดท้าย

    • พนักงานฝ่ายการพยาบาลโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพิ่มเติมโดยพนักงานทั่วไปไม่ต้องเข้าอบรมด้วย

การอบรมวันปฐมนิเทศพนักงานใหม� หัวข�ออบรม

1)  ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 – 
     7 พฤศจิกายน 2564  มีการอบรม จ�านวน 5 รุ่น 

พนักงานทั่วไปและฝายการพยาบาลอบรมรวมกัน 2 วันแรก

1.   วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร โครงสร้างองค์กร ค่านิยมหลัก  

     บริการเด่นของโรงพยาบาล 

2.   ระเบียบวินัย ข้อบังคับการท�างาน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ

3.   วัฒนธรรมบริการ (Service Culture) 

4.   ระบบคุณภาพโรงพยาบาลพระรามเก้า

5.   การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

6.   จริยธรรมองค์กร (Ethics) จรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน  

      (Code of Conduct)

7.   การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

8.   การจัดการสารสนเทศ  การสื่อสาร  และระบบเวชระเบียนผู้ป่วย

9.   การบริหารจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย สวัสดิภาพและ

     ความปลอดภัย วัตถุอันตราย การเตรียมพร้อมรับพิบัติภัย 

     ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย เครื่องมือแพทย์ และระบบสาธารณูปโภค

10. การช่วยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน

11. Code ต่างๆ ในโรงพยาบาล

12. ท�าแบบทดสอบ

จ�านวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนส�ารองเลี้ยงช�พเทียบกับจ�านวนพนักงานทั�งหมด

พนักงาน จ�านวน 1,987 คน

พนักงานที่เข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงช�พ 
จ�านวน 978 คน

คิดเป�นร้อยละ 49.42 ของพนักงาน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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การอบรมวันปฐมนิเทศพนักงานใหม� หัวข�ออบรม

เฉพาะฝายการพยาบาลอบรมเพิ่มเติมอีก 2 วัน

1.   พฤติกรรมบริการ พัฒนาบุคลิกภาพ และการแต่งกาย

2.   การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

3.   การบริหารยาในโรงพยาบาล

4.   บันทึกการพยาบาล ประเด็นคุณภาพ กฎหมาย และจริยธรรม

5.   OPD / IPD Patient Flow

6.   การประเมิน และการดูแลผู้ป่วย

7.   การส่งตรวจทางรังสี และ Radiation Safety Program

8.   การเข้าถึงและความต่อเนื่องของการดูแล

9.   ระบบยา ยาที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษ การบริหารยา การเตรียมยา

10. การใช้เครื่องมือแพทย์ให้ถูกวิธี 

11. การรายงานผู้ตรวจการพยาบาล การรายงานเหตุไม่พึงประสงค์

12. ท�าแบบทดสอบ 

การอบรมสําหรับพนักงานทั�วไป * หัวข�ออบรม

1)  วันที่ 3, 4, 10, 11, 17, 18, 25 มีนาคม 2564      
     และวันที่ 1-2 เมษายน 2564 
     มีการอบรม จ�านวน 1 รุ่น 
     
2)  วันที่ 1 มีนาคม – 30 ธันวาคม 2564
     เยี่ยมส�ารวจหน่วยงาน ทุกวันที่ 1 และ 16  
     ของทุกเดือน สลับเดินเยี่ยมส�ารวจหน่วยงาน
          
3)  วันที่ 19 เมษายน 2564
     มีการอบรม จ�านวน 1 รุ่น
     
4)  วันที่ 23 มิถุนายน 2564 – 30 ธันวาคม 2564
     มีการอบรม จ�านวน 1 รุ่น
     
5)  วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
     มีการอบรม 1 รุ่น

6)  วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2564
     มีการอบรม จ�านวน 1 รุ่น

•  กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ 
   (Corporate Sustainbility Strategy) รุ่นที่ 1 (Workshop)

•  พัฒนา “Service Culture” ภายในโรงพยาบาล

•  โครงการ Process Improvement with LEAN

•  โครงการ Praram 9 Talent

•  หลักสูตร CAC Day : การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

•  หลักสูตร นักฟงเชิงลึกพื้นฐาน

หมายเหตุ: * หลกัสตูรการอบรมส�าหรบัพนกังานทัว่ไป ยงัไม่รวมหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภยั อาชีวอนามัย โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเรือ่ง นโยบายและแนวปฏิบัติ
  เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส�าหรับหลักสูตรการอบรมด้านส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเรื่อง การให้ความรู้และ
  ฝกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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 นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังจัดกิจกรรม “KNOWLEDGE SHARING” โดยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารระดับสูงมาให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพให้แก่แพทย์ ทันตแพทย์ และพนักงานของบริษัท ซึ่งความรู้ที่ได้รับจะสามารถน�าไปใช้พัฒนาการท�างาน 
และการให้บริการแก่คนไข้ที่เข้ามารักษาได้ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทจัดกิจกรรม ดังนี้

วันที่ หัวข�อบรรยาย

1) วันที่ 15 มกราคม 2564 เลสิค วิถีใหม่ ไร้กรอบ

2) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 4D Ultrasound รักแรกพบตั้งแต่ในครรภ์มารดา

3) วันที่ 19 มีนาคม 2564 อ้าปากมีเสียง คลิก เป็นอันตรายหรือไม่

 ในปี 2564 พนักงานของบริษัทมีการเข้าอบรมพัฒนาความรู้ในหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกองค์กร คิดเป็นจ�านวนชั่วโมง ดังนี้

จํานวนพนักงาน จํานวนชั�วโมงอบรม ชั�วโมงอบรมโดยเฉลี่ย : คน

1,298 13,462 10.37

       หมายเหตุ : จ�านวนชั่วโมงอบรม ไม่รวมการอบรมของแพทย์

7.5.4  ด้านความปลอดภัย อาช�วอนามัยของพนักงาน

 บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในโรงพยาบาลที่มีโอกาสในการได้รับสารเคมี หรือสัมผัสเชื้อโรคต่างๆ 
จากผู้ป่วยได้สูงกว่าปกติทั่วไป ดังนั้น ในปี 2564 บริษัทจึงได้ส่งเสริมและจัดการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ ให้สามารถปฎิบัติได้
อย่างถูกต้อง ในการป้องการติดเชื้อจากผู้ป่วย และดูแลด้านความปลอดภัย สุขอนามัยของบุคลากร โดยหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

วันที่ / จํานวนรุ�น / ผู�เข�าอบรม ช�่อหลักสูตร

1)  วันที่ 6-7 ตุลาคม 2564 จ�านวน 4 รุ่น 
     วันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 จ�านวน 4 รุ่น
     (ใน 1 วัน จัดอบรม 2 รุ่น)

Basic Life Support 2021

2)  วันที่ 2 ธันวาคม 2564  จ�านวน 1 รุ่น ฝกซ้อมดับเพลิงและการดับเพลิงขั้นต้นประจ�าปี 2564

3)  วันที่ 21 ธันวาคม 2564 : ซ้อมอพยพหนีไฟตึก A 
    วันที่ 22 ธันวาคม 2564 : ซ้อมอพยพหนีไฟตึก B

ฝกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจ�าปี 2564

4)  วันที่ 26 กรกฎาคม 2564  จ�านวน 1 รุ่น
     วันที่ 17 สิงหาคม   2564  จ�านวน 1 รุ่น

อบรมการใช้งานเครื่อง High Flow 

5)  วันที่ 23 – 24 กันยายน 2564  จ�านวน 1 รุ่น Chest and Body Computed Tomography in Routine Practice
(หลักสูตร CT และ MRI ด้านรังสีเทคนิค รังสีทางการแพทย์)

6)  วันที่ 8, 17 และ 30 กันยายน 2564  จ�านวน 3 รุ่น ซ้อม Code RRT  BLS & ACLS Team Dynamics
(หลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นสูง)

7)  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 2 พฤศจิกายน 2564
     จ�านวน 5 รุ่น 

การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS Life Support)

(ก�าหนดในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่)

8)  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 2 พฤศจิกายน 2564
     จ�านวน 5 รุ่น 

Code ต่างๆ ในโรงพยาบาล
(ก�าหนดในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่)

9)  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 2 พฤศจิกายน 2564
     จ�านวน 5 รุ่น 

การใช้เครื่องมือแพทย์ให้ถูกวิธี
(ก�าหนดในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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  ในปี 2564 ที่ผ่านมาพนักงานของบริษัทมีสถิติการลางาน การเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการท�างาน ดังนี้

ประเภทรายการ
จํานวนวัน/ครั�ง จํานวนวันเฉลี่ยต�อคน

ป� 2563 ป� 2564 ป� 2563 ป� 2564

การลางานของพนักงาน

   • ลากิจ 129 82 0.10 0.60

   • ลาป่วย 923 1,360 0.70 1.06

   • ลาพักผ่อนประจ�าปี 10,448 10,574 7.95 8.25

อตัราการเกดิอบุตัเิหตจุากการทาํงาน 12 9 0.91 0.70

อัตราการเจ็บปวยจากการทํางาน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

         หมายเหตุ : ส�าหรับสถิติการลาออกของพนักงานในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 11.14

7.5.5  ข้อพ�พาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในช่วง 3 ป�ที่ผ่านมา

 -ไม่มี- 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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7.6 ข้อมูลส�าคัญอื่น ๆ

7.6.1  รายช�่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน

  1) เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมการบรษิทั ในการประชมุครัง้ที ่2/2561 (ก่อนแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง 
นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาด้านกฎหมาย
เป็นเลขานกุารบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่16 มนีาคม 2561 นอกจากนัน้แล้ว
ยังได้รับผิดชอบงานในต�าแหน่ง หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัทด้วย รายละเอียดเพ่ิมเติมแสดงในเอกสารแนบรายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 ขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัท

 1. แจ้งมตแิละนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั และผูถ้อืหุน้
ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะ
เบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ นโยบาย 
และข้อบงัคบัต่างๆ ของบรษิทั และข้อพึงปฏบิตัด้ิานการก�ากบัดแูลกจิการ 
ท่ีคณะกรรมการบริษัท ต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
อย่างถูกต้องสม�่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ข ้อก�าหนด และ/หรือ ระเบียบข้อบังคับต ่างๆ ที่ มีนัยส�าคัญให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

 2. จัดท�าและจัดเก็บรักษาเอกสาร เช่น ทะเบียนกรรมการ 
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานประชุมคณะกรรมการ 
รายงานประจ�าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

 3. ด�าเนินการให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลอื่น
ที่คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย 
จดัท�ารายงานการมส่ีวนได้เสยีของตนเองและผูท้ีเ่ก่ียวข้องตามข้อก�าหนด
ของกฎหมาย พร้อมท้ังเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมถึงส่งส�าเนา
ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

 4. จดัการประชมุผูถื้อหุน้และการประชมุคณะกรรมการบรษิทั
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบรษิทั รวมถงึข้อพงึปฏบัิตทิีเ่กีย่วข้อง 
รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุม

 5. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงาน
สารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามระเบียบและ
ข้อก�าหนดของหน่วยงานดังกล่าว

 6. ตดิต่อและสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปให้ได้รบัทราบสทิธิต่างๆ 
ของผู้ถือหุ้น

 7. ด�าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทนุประกาศก�าหนด กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และ/หรือด�าเนินการ
อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบในตําแหนงหัวหนางาน
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

 1. สนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในการ
ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน 
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ เช่น ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ส�านกังาน ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัย์-
แห่งประเทศไทย และบริษทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั 

 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดย 
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาก�าหนดแผนงาน ระบบการก�ากับดูแล
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงแผนการก�ากับ
การปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปีเพื่อให้สอดรับกับเหตุการณ์และกฎเกณฑ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป

ช่องทางการติดต่อเลขานุการบริษัท

นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป� 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท� 02-202-9999 หร�อ 1270 ต�อ 39605  

E-MAIL : MARISARAT@PRARAM9.COM

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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 โดยนักลงทุนสัมพันธ์ มีอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบจัดท�า
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (56-1 ONE REPORT) จดัท�าค�าอธบิาย
และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ จัดการ OPPORTUNITY DAY และ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประโยชน์
ในการเปิดเผยข้อมูล/สื่อสารข้อมูลที่ส�าคัญๆ ต่อนักลงทุนสถาบัน 
นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจน
ผูเ้กีย่วข้องหรอืผูส้นใจ ให้ได้รบัข้อมลูของบรษิทัทีม่คีวามถกูต้องครบถ้วน 

หมายเหตุ: (2) ด�ารงต�าแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์แทน นายจิรโรจน์ เจริญรุ่งจิรานนท์ 
  ทีล่าออกจากการเป็นพนกังานของบรษิทัมผีลตัง้แต่วันที ่1 ตุลาคม 2564

       ช่องทางการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ� 

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช�

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2564 มีมติแต่งตั้ง บริษัท 
ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมี

 1) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 
 2) นายเตมิพงษ์  โอปนพนัธุ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที ่4501 
 3) นางสาวมณ ีรตันบรรณกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่5313 
คนใดคนหนึง่ท�าหน้าทีผู่ส้อบบญัช ีและอนมุตัค่ิาตอบแทนของผูส้อบบัญชี 
ประจ�าปี 2564 จ�านวน  1,800,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

 2) ผู ้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญช�และการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการท�าบัญช�

 บรษิทัมอบหมายให้ผู้ด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผูอ้�านวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คือ นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร 

 บริษัทมอบหมายให้ผู ้ด�ารงต�าแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชี 
เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 คือ นางสาวปภาดา กลัดเข็มเพชร(1)  ซึ่งเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติและเง่ือนไขของการเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงินและผู้ท�าบญัชตีามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด รายละเอยีดเพิม่เตมิ
แสดงในเอกสารแนบรายละเอยีดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผู้มีอ�านาจ
ควบคุมและเลขานุการบริษัท 

หมายเหตุ: (1) นางสาวปภาดา กลัดเข็มเพ็ชร ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
  ในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี/หัวหน้าบัญชี แทน นางสาวสุรีย์ 
  อภิชยาภรณ์ ซึ่งรักษาการต�าแหน่งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
  โดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี/รองผู ้จัดการฝ่ายบัญชี
  โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และได้ลาออกจากบริษัท 
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

 3)  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 บริษัท ได ้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและว่าจ ้าง
ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง 
เรฟโวลชูัน่ จ�ากดั โดย นางศศิวิมล สุกใส กรรมการผู้จัดการ ท�าหน้าที่
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดเพ่ิมเติมแสดงในเอกสารแนบ
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บรหิาร ผูม้อี�านาจควบคมุ และเลขานกุาร
บริษัท

7.6.2  หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ�

 บริษัท มอบหมายให้ นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร ต�าแหน่ง 
รองกรรมการผู ้อ�านวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน เป็นหัวหน้างาน
นักลงทุนสัมพันธ์ และมี ว่าที่ ร.ต. หญิงวราภรณ์ อีโน เป็นผู้รับผิดชอบ
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (2) 

ว่าที่ ร.ต. หญิง วราภรณ� อีโน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป� 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครฯ 10310 

โทรศัพท� 02-202-9999 หร�อ 1270 ต�อ 21402 

โทรสาร  02-202-9998 

อีเมล� WARAPORNA@PRARAM9.COM 
หร�อสามารถศึกษาข้อมลูเพ��มเตมิได้ท่ีเว�บไซต�ของบริษทั
ที่ WWW.PRARAM9.COM หมวดนักลงทุนสัมพันธ�

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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8 รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบป�ที่ผ่านมา
8.1.1  การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ

 1)  กรรมการอิสระ

 คู่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของ
บรษิทั ก�าหนดให้คณะกรรมการบรษัิทต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยกรรมการอิสระทุกคนต้องเป็นผู ้ท่ีมีความรู ้ความสามารถและ
มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามท่ีกฎหมายก�าหนดโดยสามารถ
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได ้อย ่างเป ็นอิสระ เข ้าประชุม
โดยสม�่าเสมอ และเข ้าถึงข ้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่น
อย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษา
ประโยชน์ของผู ้เกี่ยวข้อง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหาร กรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กลุ ่มเดียวกัน นอกจากน้ี กรรมการอิสระต้องรายงานรับรอง
ความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และรายงานเป็นประจ�า
ทุกปีเพื่อเปิดเผยในรายงานประจ�าปี รวมท้ังแจ้งให้บริษัททราบ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

 ทั้งนี้ บริษัท ก�าหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

 2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั 
ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได ้พ ้นจากการมีลักษณะดังกล ่าวมาแล ้วไม ่น ้อยกว ่าสองปี 
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรอืเคยมีความสัมพันธ์ทางธรุกจิกับบรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บริษทัร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มีอ�านาจควบคุมของบรษิทั 
ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
ผูท้ีมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกับบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้
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 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง
การให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอื ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบั
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

 7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
เข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถอืหุ้น
เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน 
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมี
นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม ่ มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให ้ไม ่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

 กรรมการอิสระของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�านวน 4 คน ประกอบด้วย

รายช�่อ ต�าแหน่ง 

1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ * กรรมการอิสระ

2. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการอิสระ

3. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา ณ สิงหรา ณ อยุธยา กรรมการอิสระ

4. นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : * ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากต�าแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
                 โดยมีผลเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

 ทัง้นี ้กรรมการอสิระ 2 คน เป็นแพทย์ออกตรวจและ/หรอืให้
ค�าปรึกษา ปฏิบัติการหรือท�าหัตถการในโรงพยาบาล ได้แก่ 

 1. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิงศิรินธรา 
สิงหรา ณ อยุธยา (“ศ.น.ท. พญ.ศิรินธราฯ”) (กรรมการตรวจสอบ) 
ซึง่เป็นแพทย์ทีป่รกึษา (CONSULTANT) ทีไ่ม่มกีารออกตรวจแต่เป็นการ
เข้ามาปฏิบัติการหรือหัตถการเป็นรายเคส

 2. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ 
(“ศ.คลินิก นพ.สรณฯ”) ซึ่งเป็นแพทย์ไม่เต็มเวลา (PART TIME) โดย 
ศ.คลินิก นพ.สรณฯ เคยด�ารงต�าแหน่งท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ
บริหารของโรงพยาบาล ตั้งแต่วันท่ี 28 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 
18 สิงหาคม 2560 โดยได้รับค่าเบ้ียประชุมเป็นค่าตอบแทน 
(ไม่มีเงินเดือนประจ�า) อย่างไรก็ดีในกรณีของ ศ.คลินิก นพ.สรณฯ นั้น
ได้รับค่าตอบแทนแพทย์ต่อปีในมูลค่าที่มากกว่ากรอบหลักเกณฑ์
ที่ก�าหนดตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ 
(และที่มีการแก้ไข) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 
(ภายหลงัจากการแปรสภาพ) เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2561 และทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 (ภายหลังจากการแปรสภาพ) 

เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 
ตามพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ (ไม่รวมกรรมการ
ที่มีส่วนได้เสีย) ว่าการแต่งตั้ง ศ.คลินิก นพ.สรณฯ เป็นกรรมการอิสระ
ของบรษิทันัน้  ไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการให้ความเหน็
ทีเ่ป็นอสิระต่อบรษิทั โดย ศ.คลนิกิ นพ.สรณฯ จะสามารถปฏิบติัหน้าท่ี
กรรมการอิสระของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแสดง
ความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของบรษัิท ตลอดจน
มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของทีมบริหาร 
นอกจากนี้ ด้วยคุณวุฒิและคุณสมบัติท้ังด้านวิชาชีพแพทย์และ
ด้านวิชาการแพทย์ของ ศ.คลินิก นพ.สรณฯ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มีความช�านาญ มีประสบการณ์สูง
และเป็นที่น ่าเชื่อถือและยอมรับในวงการแพทย์และของคนไข้ 
ซึง่ ศ.คลนิกิ นพ.สรณฯ มกีารออกตรวจหรอืปฏบิตักิารทัง้ในโรงพยาบาล
ภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง การแต่งตั้ง ศ.คลินิก นพ.สรณฯ นั้น
จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งผู ้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น
รายย่อยของบริษัทต่อไป
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 2) การสรรหาและแต่งตั�งกรรมการและผู ้บริหาร
ระดับสูง

 หลักเกณฑ์ในการพจิารณาแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดับสงู

 (1) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะท�า
หน้าที่ในการพิจารณาและสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และ
กรรมการผู้อ�านวยการของบริษัท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการที่บริษัทก�าหนดไว้ 
(รายละเอียดเก่ียวกบัคุณสมบตัขิองกรรมการ และกรรมการผูอ้�านวยการ 
แสดงเพิ่มเติมได้ในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “คุณสมบัติ
ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการผู้อ�านวยการ”) 
ประกอบกับมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท�างาน
ทีส่อดคล้องกบักลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิ มีความพร้อมในการอทุศิเวลา
เพื่อปฏิบัติหน ้าที่กรรมการ รวมถึงมีทักษะจ�าเป ็นท่ียังขาดอยู ่
ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทตาม BOARD SKILL MATRIX 
เพื่อด�าเนินการตามกระบวนการการแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง ต่อไป
 (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการผู ้อ�านวยการ
ของบริษัท คณะกรรมการสรรหาก็จะน�าข้อมูลของบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อดังกล่าวมาพิจารณาด้านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ที่บริษัทก�าหนดเพื่อด�าเนินการตามกระบวนการการแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงต่อไป

 ทั้งนี้ บริษัทให้ความส�าคัญต่อความหลากหลายในโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ (BOARD DIVERSITY) เพื่อให้การบริหารจัดการ
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ คล่องตัว เป็นประโยชน์และเอ้ือต่อ
การน�าพาบริษัทสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่วางไว้ ด้วยเหตุนี้ 
บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายด้านความหลากหลายของโครงสร้างของ
คณะกรรมการไว้ ดังนี้

 1) โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทสอดคล้องกับ
ข้อบังคับบริษัทที่ก�าหนดไว้ คือ ให้บริษัทมีคณะกรรมการจ�านวน
ไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กฎบัตรบริษัทก�าหนด รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการของบริษัท
 2) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบไปด้วยกรรมการอสิระ
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่ต�่ากว่า 
3 คน โดยส่งเสริมให้มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงในสัดส่วนอย่างน้อย 
2 คน เพื่อให้โอกาสและเพิ่มบทบาทของสตรีที่มีความรู้ ความสามารถ 
ได้แสดงศักยภาพ และน�าประสบการณ์ที่มีอยู่มาช่วยพัฒนาองค์กร 
  ปจจุบันบริษัทมีกรรมการเพศหญิง จ�านวน 2 คน 
จากกรรมการทั้งส้ินรวม 10 คน คิดเป็นร้อยละ  20 ของกรรมการ
ทัง้คณะ การมกีรรมการเป็นเพศหญงิท�าให้เกดิมมุมองทางความคดิเห็น
ที่ละเอียดอ่อน หลากหลาย เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณา และ
ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ
  ในอนาคตหากบริษัทจะเพิ่มเติมจ�านวนกรรมการ 
บริษัทมีนโยบายไม่ปิดกั้น โดยจะให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันแก่
กรรมการเข้าใหม่ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยพร้อมสนับสนุน
ในกรณีที่จะมีกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้หญิงเข้ามาเป็นกรรมการของ
บริษัทเพิ่มเติม
 3) กรรมการบริษัทควรประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู ้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย (BOARD DIVERSITY) 
มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์
การท�างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการท�า
หน้าที่ และให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ สอดคล้องกับ กลยุทธ์
การด�าเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยไม่จ�ากัด
เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ประวัติการศึกษา ความรู้ และ
ทักษะทางวิชาชีพ 
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 ในการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทจึงพิจารณาโดยค�านึงถึงความหลากหลายทางโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 
(BOARD DIVERSITY) แต่ละด้านอย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ช�่อ ประเภทกรรมการ
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1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการ
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

✓ ✓ ✓

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ* กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ✓ ✓

3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์* กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ✓ ✓

4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล* กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ✓ ✓

5. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ กรรมการ 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

✓ ✓ ✓

6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ กรรมการ 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

✓ ✓ ✓ ✓

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

กรรมการอิสระ ✓ ✓ ✓

8. ศ.คลินิก นายแพทย์สรณ 
   บุญใบชัยพฤกษ์*

กรรมการอิสระ ✓ ✓ ✓

9. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการอิสระ ✓ ✓ ✓

10. นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการอิสระ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รวม 5 10 1 1 4 2 2 2 1 1 1

หมายเหตุ : * กรรมการซึ่งมีประสบการณ์ด้านการแพทย์ จ�านวน 5 คน ในล�าดับที่ 2-4 และ 7-8 (กรรมการล�าดับที่ 8 ลาออกจากบริษัท 
  โดยมีผลเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565)

 4) ประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดยีวกบักรรมการผูอ้�านวยการ 
 5) คณะกรรมการบริษัทท่ีมีประสบการณ์การท�างานด้าน
การแพทย์ รวมจ�านวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และ
กรรมการอิสระ จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ 
 6) กรรมการบริษัทมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละไม่เกิน 
3 ปี ตามที่กฎหมายก�าหนด ทั้งนี้คณะกรรมการมีการก�าหนดนโยบาย

จ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องไว้
ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ
เป็นครั้งแรกโดยไม่มีข้อยกเว้น 
 7) เพื่อความเหมาะสมและเกิดความราบรื่นในการบริหาร
จัดการของบริษัท หากเกิดกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถ
เข้าประชมุได้ บรษิทัจงึได้ก�าหนดต�าแหน่งรองประธานกรรมการบรษัิท
ขึ้น และได้มีมติแต่งตั้งให้ นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ ด�ารงต�าแหน่ง
รองประธานกรรมการบริษัท
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

150



 กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั�งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง 

 (กรรมการผูอํานวยการ)

 (1) ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการ
ผู้อ�านวยการของบริษัท ส่วนหนึ่งจะสรรหากรรมการใหม่ โดยใช้บริษัท
ที่ปรึกษา (PROFESSIONAL SEARCH FIRM) หรือพิจารณาจาก
ฐานข ้อมูลกรรมการ (D IRECTOR POOL) เ พ่ือก ่อให ้ เ กิด
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

 (2) จัดท�า BOARD SKILL MATRIX เพื่อก�าหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการทีต้่องการสรรหา โดยพจิารณาจากทกัษะจ�าเป็นทีย่งัขาด
อยู่ในคณะกรรมการ และประสบการณ์การท�างานที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

 (3) ในกรณทีีค่ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
เห็นว่า บริษัทยังขาดกรรมการหรือผู้บริหาร ที่มีความรู้ ความสามารถ 
หรือประสบการณ์เฉพาะด้านใดด้านหน่ึงเพิ่มเติมอีก คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนก็จะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อ
ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพการท�างาน
ในด้านต่างๆ ของบริษัทอย่างครบถ้วน

 (4) เมื่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้ว จะน�าเสนอชื่อกรรมการ
และผูบ้ริหารระดบัสงูคนใหม่ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา
และ/หรือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

 (5) ในกรณทีีเ่ป็นการแต่งตัง้กรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการ
ทีว่่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดเพือ่น�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท 
เพื่อแต่งตั้งเข ้าด�ารงต�าแหน่งแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 
ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับต�าแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ใน
ต�าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง

 การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้บริหารสูงสุด

 บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ
ในต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ 
โปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมี 
คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้มแีผนสบืทอดต�าแหน่ง (SUCCESSION 
PLAN) เพือ่เป็นการเตรียมสบืทอดต�าแหน่งกรรมการผูอ้�านวยการ และ
ผูบ้รหิารระดบัสงู ในกรณทีีก่รรมการผูอ้�านวยการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู
เกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหาร
งานของบรษิทัสามารถด�าเนนิไปได้อย่างต่อเนือ่ง โดยให้คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ดูแล
การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง (SUCCESSION PLAN) และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบเป็นระยะๆ ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 ทัง้นี ้ ในกรณทีีต่�าแหน่ง กรรมการผู้อ�านวยการ หรอืผูบ้รหิาร
ระดับสูงว่างลง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทมีการด�าเนินการ
เบื้องต้น ดังนี้

 (1) กรรมการผู้อ�านวยการ

 เมือ่ต�าแหน่งกรรมการผูอ้�านวยการว่างลงหรอืผูอ้ยูใ่นต�าแหน่ง
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งได้ บริษัทจะมอบหมายให้ผู้บริหาร
ในระดบัใกล้เคยีง หรือระดบัรองกรรมการผูอ้�านวยการเป็นผูร้กัษาการ
ในต�าแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด (รายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์
การพิจารณาแต่งตั้ง แสดงเพิ่มเติมในหมวด “การสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง”) 

 (2) ผู้บริหารระดับสูง 

 เมือ่ต�าแหน่งผูบ้รหิารระดับสูงตั้งแต่ระดับผูช้ว่ยผูอ้�านวยการ
ขึน้ไปจนถงึระดบัรองกรรมการผูอ้�านวยการว่างลง หรอืผูอ้ยูใ่นต�าแหน่ง
ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งได้ บริษัทจะน�าเสนอ
ผู้สืบทอดต�าแหน่งที่คัดเลือกไว้โดยรองกรรมการผู้อ�านวยการท่ีดูแล
ฝ ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ในกรณีที่ต�าแหน่งที่ว ่างลง คือ 
รองกรรมการผู ้อ�านวยการที่ดูแลฝ ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้อ�านวยการ) และน�าเสนอต่อกรรมการ
ผู้อ�านวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
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 ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากระบวนการและกรอบระยะเวลาสรรหาผู้สืบทอดต�าแหน่ง 
และได้รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุม ครั้งที่ 7/2564  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยสรุปดังนี้

 การด�าเนินการแต่งตั�งผูส้บืทอดต�าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 

 ณ สิ้นปี 2564 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในต�าแหน่ง 
รองกรรมการผูอ้�านวยการ จ�านวน 2 คน ครบก�าหนดสญัญาว่าจ้าง และ
ครบเกษียณอายุงาน หากกรณีท่ีจะต้องมีการสรรหาทดแทน บริษัท
กไ็ด้เตรียมความพร้อมของบคุลากรทีจ่ะเข้ามาท�าหน้าท่ีในต�าแหน่งงาน
ดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้วประมาณ 1 ปี ตามกระบวนการภายใน
ของบริษัทดังที่กล่าวข้างต้น เพื่อจะได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
มคีวามรู้ ความสามารถ มวีสิยัทศัน์กว้างไกล และประสบการณ์เพยีงพอ 
สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัท เพื่อสนับสนุน และร่วมบริหารงาน
ของบริษัทให้เจริญเติบโตต่อไป

 • การพัฒนากรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ให้แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิทั โดยมส่ีวนร่วม พจิารณา
รูปแบบและแผนการพัฒนากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้
ทีจ่�าเป็นต่อการปฏบิตังิานตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอย่างต่อเนือ่ง
เป็นประจ�าทุกปี โดยอาจเป็นการฝกอบรมพัฒนาความรู้จากหลักสูตร
ที่จัดขึ้นเป็นการภายในบริษัท หรือเป็นหลักสูตรของหน่วยงาน องค์กร 
หรือสถาบันภายนอกก็ได้

 • ก�าหนดต�าแหน่งที่ต้องหาผู้สืบทอด ได้แก่ กรรมการผู้อ�านวยการ (ผู้บริหารสูงสุด) 

  และผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ข�้นไปจนถึงระดับรองกรรมการผู้อ�านวยการ (ผู้บริหารระดับสูง)

 • ก�าหนดหลักเกณฑ�การประเมินคัดเลือก

 • ประเมินและสรุปรายงานโดยพ�จารณาจากสมรรถนะด้านต่างๆ และผลการปฏิบัติงาน

 • สัมภาษณ�และคัดเลือก และในกรณีที่ไม่มีผู้สืบทอดต�าแหน่ง หร�อมีแต่ขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม 
  จะวางแผนสรรหาจากภายนอก ฯลฯ

 • จัดท�าแผนพัฒนารายบุคคลและด�าเนินการพัฒนา

 • ติดตามประเมินผล
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 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัททุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นส�าหรับกรรมการครบถ้วนร้อยละ 100 ดังนี้

ช�่อ-นามสกุล กรรมการ ประเภทกรรมการ

หลักสูตรการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการ
(กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร)

✓

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ✓ ✓ ✓

3. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ✓

4. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ✓

5. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ กรรมการ 
(กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร)

✓

6. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ กรรมการ 
(กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร)

✓ ✓ ✓

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

กรรมการอิสระ ✓ ✓

8. ศ.คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ กรรมการอิสระ ✓

9. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการอิสระ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10. นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการอิสระ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

รวม 7 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
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 ในปี 2564 ที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก และเลขานุการบริษัท ได้เข้าอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บรษิทั การด�าเนนิธรุกิจให้ยัง่ยนื ด้านการก�ากบัดแูลกจิการ และหลกัสูตรอืน่ๆ ทีช่่วยสนบัสนนุการปฏบิตังิาน ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่ 
โดยได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ สถานที่ตั้งของบริษัท และผ่านระบบออนไลน์ โดยสรุปดังนี้

 การเข้าอบรม/สัมมนาของกรรมการ

รายช�่อ ต�าแหน่ง
ช�่อหลักสูตรอบรม /

สัมมนาภายใน 
ช�่อหลักสูตรอบรม /

สัมมนาภายนอก

1) นายแพทย์เสถียร
   ภู่ประเสริฐ

รองประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการผู้อ�านวยการ 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยวิทยากรประจ�า
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
และภาคเอกชน

2) นายแพทย์ประเสริฐ 
   ไตรรัตน์วรกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยวิทยากรประจ�า
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
และภาคเอกชน

3) นายคณิต 
   แพทย์สมาน  

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
โดยวิทยากรประจ�า
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
และภาคเอกชน

สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Ethical Leadership Program  
  (ELP) รุ่นที่ 24/2564 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• การประชุมสัมมนาร่วมกับ
  กรรมการตรวจสอบของบริษัท
  จดทะเบียนเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
  การก�ากับดูแลกิจการและคุณภาพ  
  รายงานทางการเงิน 

4) ศาสตราจารย์ 
   น.ท.หญงิ 
   แพทย์หญงิ ศิรินธรา 
   สิงหรา ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• การประชุมสัมมนาร่วมกับ
  กรรมการตรวจสอบของบริษัท
  จดทะเบียนเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
  การก�ากับดูแลกิจการและคุณภาพ  
  รายงานทางการเงิน 

5) นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยวิทยากรประจ�า
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
และภาคเอกชน

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• การประชุมสัมมนาร่วมกับ  
  กรรมการตรวจสอบของบริษัท
  จดทะเบียนเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
  การก�ากับดูแลกิจการและคุณภาพ
  รายงานทางการเงิน 
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 การเข้าอบรม/สัมนาของผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก และเลขานุการบริษัท

รายช�่อ ต�าแหน่ง
ช�่อหลักสูตรอบรม /

สัมมนาภายใน 
ช�่อหลักสูตรอบรม /

สัมมนาภายนอก

1) นายเจริญ นัดพบสุข รองกรรมการผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายบริหาร

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยวิทยากรประจ�า
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
และภาคเอกชน

2) นายธีรพันธ์ 
   ดิษยบุตร

รองกรรมการผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน)

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยวิทยากรประจ�า
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
และภาคเอกชน

สภาวิชาชีพบัญชี
• หลักสูตร Strategic Management  
  Accounting รุ่นที่ 1/64
• หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง 
  (ขั้น Advance) - COSO ERM 2017

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• Account Management for Listed 
  Companies ปีที่ 6 หลักสูตร “TFRS for   
  PAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564”
• Forum#10 หัวข้อ “How to utilize 
  Big Data for Public Relations”
• หลักสูตร CFO Refresher หัวข้อ 
  “เตรียมความพร้อมรับมือปจจัยทางเศรษฐกิจ
  ด้านการเงินและการบัญชี ที่ส่งผลต่อ
  บริษัทจดทะเบียน”

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• TLCA CFO Professional Development   
  Program หัวข้อ “COVID 19 Implications for 
  Financial Reporting and Audit”
• TLCA CFO Professional Development 
  Program หัวข้อ “How finance leaders 
  are adapting within the new normal”
• TLCA CFO Professional Development 
  Program หัวข้อ “Fraud & Cyber Security 
  Risk”
• TLCA CFO Professional Development 
  Program หัวข้อ “ESG Integration in  
  Sustainable Investing”
• TLCA CFO Professional Development 
  Program หัวข้อ “Economic update for 
  CFO”

องคกรอื่นๆ
• สัมมนาส�านักงาน อีวาย (EY)
• “The Leadership Wellness: 
  Stay in Shape with 
  Food Combination” (K Bank)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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รายช�่อ ต�าแหน่ง
ช�่อหลักสูตรอบรม /

สัมมนาภายใน 
ช�่อหลักสูตรอบรม /

สัมมนาภายนอก

3) นางสาวมาริสรา 
   ธนะศักดิ์ศิริ

เลขานุการบริษัท การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
โดยวิทยากรประจ�า
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
และภาคเอกชน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
• S01 การก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  ของธุรกิจ
• S02 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและ
  ผู้มีส่วนได้เสีย
• RE01 การเตรียมพร้อมจัดท�า Sustainability   
  Disclosure ตาม One Report
• SD Professional Sharing 1/2021 
  : เคล็ด (ไม่) ลับพิชิตหุ้นยั่งยืน THIS
• การรายงานความยั่งยืนตามอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5  
  กลุ่มบริการ
• อบรมเตรียมความพร้อม
  ก่อนการประเมินความยั่งยืน THSI 2021

สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักเกณฑ์การส�ารวจโครงการ CGR ปี 2566

 บริษัทได ้เป ิดเผยข้อมูลการอบรมและสัมมนาทั้งหมด 
ของกรรมการ ผูบ้ริหารล�าดบั 4 รายแรก และเลขานกุารบรษิทั ไว้ใหมวด 
ข้อมูลประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

 การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน

 บริษัทจัดปฐมนิเทศกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท
และการประกอบธุรกิจ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการด�าเนินงาน 
กลยุทธ์ เป้าหมายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ลักษณะธุรกิจ 
โครงสร้างองค์กร บทบาทอ�านาจหน้าที ่และหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือปฏบิตัิ
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อก�าหนดของหน่วยงานท่ีก�ากับดูแล 
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับ
การท�างานและสวัสดิการของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบตัหิน้าที ่โดยมฝ่ีายทรพัยากรบคุคลและหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง
เป็นผู้น�าเสนอรายละเอียดข้างต้น เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนั้นแล้ว ภายหลังการอบรมยังจัดให้มีการทดสอบ
ความรู ้ ความเข้าใจ โดยท�าแบบทดสอบเรื่อง การปฏิบัติตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ ให้ได้คะแนน
ผ่านเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดครบถ้วนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100

 ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวน้ีถือเป็นหลักสูตรภาคบังคับท่ีบริษัท
ต ้องจัดอบรมแก ่พนักงานใหม ่  และทบทวนเป ็นประจ�าทุกป ี 
พร้อมทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 เช่นกัน

 • การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อ�านวยการ

 เพื่อให้กระบวนการด�าเนินงานด้านการก�ากับ ควบคุม และ
บรหิารจดัการเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและเพือ่เป็นการ
ติดตามผลและประเมินผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 
บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
และกรรมการผู้อ�านวยการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ เพือ่เป็นข้อมูลให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และ
กรรมการผูอ้�านวยการได้มกีารพจิารณาทบทวนผลงาน ประเด็นปญหา
และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ ่านมา และเพิ่มประสิทธิผล
การท�างานของคณะกรรมการและกรรมการผู้อ�านวยการ โดยมี
กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ดังนี้

 การประเมินผลงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดยอย

 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง 
โดยจัดท�าแบบประเมินผลโดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 

 (1) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยแบบรายคณะ

 (2) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยแบบรายบุคคล

 (3) แบบประเมนิของคณะกรรมการแบบรายบคุคล (ประเมนิท่านอืน่)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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 กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 (1) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน พจิารณา
ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนนในการประเมินผลในแต่ละ
หัวข้อหลักตามแบบประเมินผล

 (2) ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะน�าส่งแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผล
งานประจ�าปี ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

 (3) คณะกรรมการน�าส ่งแบบประเมินกลับมายังฝ ่าย
เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานให้
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรษิทั
รับทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกของปี

 • โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ได้ดังนี้

ผลประเมิน
คะแนน (%)

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 96.54 97.23 96.58 96.32

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล (ประเมินท่านอื่น) 99.25 98.64 98.95 98.77

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายคณะ 97.96 98.79 97.42 96.94

 • โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย ได้ดังนี้

ผลประเมิน
คะแนน (%)

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร  (รายบุคคล) 93.50 98.25 92.59 94.44

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร  (รายคณะ) 96.26 97.39 95.00 95.00

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายบุคคล) 94.44 96.05 100 99.07

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  (รายคณะ) 93.67 99.63 100 100

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (รายบุคคล) 91.66 95.61 95.37 97.22

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (รายคณะ) 97.09 95.17 93.98 97.69

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน (รายบุคคล)*

- - 98.15 93.52

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน (รายคณะ)*

- - 89.88 98.21

หมายเหตุ : * คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนขึ้นจัดตั้งข้ึนคร้ังแรกในปี 2563 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563
  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

 หลักเกณฑ�การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน

คะแนนที่ได้รับ (%) เกณฑ�ที่ได้

85 - 100 ระดับดีมาก

75 - 84 ระดับดี

65 - 74 ค่อนข้างดี

50 - 64 พอใช้

ต�่ากว่า 50 ควรปรับปรุงและพิจารณาโดยเร่งด่วน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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 • การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูอ้�านวยการ
 จัดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิติังานของกรรมการผูอ้�านวยการ 
ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาภายในเดือนแรกของปี 
โดยในการประเมินผลกรรมการผู้อ�านวยการ ประเมินในหัวข้อหลัก
โดยสรุป ดังนี้ 

 • มวีสัิยทศัน์ มคีวามเป็นผูน้�า เพือ่เป็นองค์กรแห่งความยัง่ยนื

 • ก�าหนดกลยทุธ์องค์กร และจดัท�ายทุธศาสตร์อย่างเหมาะสม

 • ด�าเนินการให้บรรลุตามพันธกิจ และแผนกลยุทธ์ 

 • ดูแล ติดตาม ควบคุมผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

 • วางแผน และบรหิารกจิกรรมทางการเงนิอย่างมีประสทิธภิาพ 

 • สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู ้มีส่วนได้เสียองค์กร สร้าง
ค่านิยม และภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรภายนอก อาทิ ชุมชนแวดล้อม 
สาธารณชน

 • ส่งเสริมให้ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

 •  บรหิาร และสร้างวฒันธรรมองค์กรทีด่ ีรวมถงึการสนบัสนนุ 
และดูแลเอาใจใส่บุคลากร

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ อย่างสม�่าเสมอ

 กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 (1)  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน พจิารณา 
ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนนในการประเมินผลในแต่ละ
หัวข้อหลัก ตามแบบประเมินผล และร่วมกันประเมินผลงานของ
กรรมการผู้อ�านวยการ

 (2)  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน รายงาน 
ผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 หลักเกณฑ�การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน

คะแนนที่ได้รับ (%) เกณฑ�ที่ได้

85 - 100 ระดับดีมาก

75 - 84 ระดับดี

65 - 74 ค่อนข้างดี

50 - 64 พอใช้

ต�่ากว่า 50 ควรปรับปรุงและพิจารณาโดยเร่งด่วน

 โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อ�านวยการ ในปี 2564 ที่ผ่านมาสรุปได้ ดังนี้

ผลประเมิน
คะแนน (%)

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อ�านวยการ 91 96 94 99

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าป� 2565
 และช่วงเวลาขอความร่วมมืองดเว้นการซ�้อขายหลักทรัพย�ของบริษัท

ครั�งที่ วันที่ ช่วงเวลางดเว้นการซ�้อขายหลักทรัพย�

1/2565 18 มกราคม 2565 -

2/2565 15 กุมภาพันธ์ 2565 16 มกราคม 2565 - 16 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 22 เมษายน 2565 -

3/2565 22 เมษายน 2565 -

4/2565 12 พฤษภาคม 2565 12 เมษายน 2565 - 13 พฤษภาคม 2565

5/2565 5 กรกฎาคม 2565 -

6/2565 11 สิงหาคม 2565 12 กรกฎาคม 2565 - 12 สิงหาคม 2565

7/2565 10 พฤศจิกายน 2565 11 ตุลาคม 2565 - 11 พฤศจิกายน 2565

8/2565 13 ธันวาคม 2565 -

หมายเหตุ: ก�าหนดการประชุม และรูปแบบการประชุม อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็นและเหมาะสม 

8.1.2   การเข้าร่วมประชมุและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
รายบุคคล

 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2564 มมีตเิหน็ชอบให้ก�าหนดวนั เวลา สถานท่ี รปูแบบ
การประชุม (การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมกรรมการ
ที่ไม ่เป ็นผู ้บริหาร โดยเพิ่มช ่องทางให้สามารถเข้าร ่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และวาระการประชุมคณะกรรมการ 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร และการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ�าปี 2565 
ไว้เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป 

 โดยก�าหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�านวน 8 ครั้ง 
ซ่ึงก�าหนดในวันอังคาร หรือวันพฤหัสบดีเป็นหลัก การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี จ�านวน 1 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนซึ่งสอดคล้อง
กับกฎหมาย และการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 1 ครั้ง 
ในเดือนกรกฎาคม พร้อมก�าหนดช่วงเวลาที่บริษัทขอความร่วมมือ
งดเว้นการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการเผยแพร่งบการเงิน
ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเหตุ: 1. จะจดัประชมุภายหลังการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 5/2565 
 2. ก�าหนดการประชุม และรูปแบบการประชุม อาจเปลี่ยนแปลงได้ 
  ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็นและเหมาะสม 

ก�าหนดการประชุมกรรมการที่ไม่เป�นผู้บริหาร

ครั�งที่

1/2565

วันที่

5 กรกฎาคม 2565

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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 ท้ังนี้ คณะกรรมการชุดย่อยได้เห็นชอบให้ก�าหนดการประชุมประจ�าปี 2565 ไว้ล่วงหน้า โดยเพิ่มช่องทางให้สามารถเข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกัน ดังนี้

 • คณะกรรมการบริหารก�าหนดจัดการประชุมทุกเดือน รวมจ�านวน 12 ครั้งต่อปี 

 • คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดจดัการประชมุปีละ 4 ครัง้ ก่อนการประชมุคณะกรรมการบรษัิทโดยมีวาระพิจารณาหลกั คอื พจิารณา
  งบการเงินประจ�าไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 

 • คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนก�าหนดจัดประชุมปีละ 3 ครั้ง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และตุลาคม 

 • คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธรุกจิอย่างย่ังยืนก�าหนดจดัประชุมปีละ 2 คร้ัง ในเดอืนพฤษภาคม และเดอืนพฤศจกิายน 

ครั�งที่
การประชุม

คณะกรรมการบริหาร 
การประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ(1)

การประชุม
คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน 

การประชุม
คณะกรรมการก�ากับดูแล

กิจการและการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั�งยืน 

1/2565 13 มกราคม 2565 14 กุมภาพันธ์ 2565 18 มกราคม 2565 12 พฤษภาคม 2565

2/2565 10 กุมภาพันธ์ 2565 11 พฤษภาคม 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565 10 พฤศจิกายน 2565

3/2565 17 มีนาคม 2565 10 สิงหาคม 2565 11 ตุลาคม 2565 -

4/2565 19 เมษายน 2565 9 พฤศจิกายน 2565 - -

5/2565 19 พฤษภาคม 2565 - - -

6/2565 16 มิถุนายน 2565 - - -

7/2565 21 กรกฎาคม 2565 - - -

8/2565 18 สิงหาคม 2565 - - -

9/2565 15 กันยายน 2565 - - -

10/2565 20 ตุลาคม 2565 - - -

11/2565 17 พฤศจิกายน 2565 - - -

12/2565 15 ธันวาคม 2565 - - -

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท้ังคณะมีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรด้วย โดยได้แต่งตั้งคณะท�างาน
  บริหารความเสี่ยงขึ้นและมีกรรมการบริษัทเป็นกรรมการของคณะท�างาน
              2. ก�าหนดการประชุม และรูปแบบการประชุม อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็นและเหมาะสม 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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 • การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าป� 2564 

 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564 ได้มีการประชุมตามก�าหนดการท่ีก�าหนดไว้
ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี 2564 และได้มกีารเพิม่ช่องทางให้คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อยสามารถเข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์
ได้ด้วย

รายช�่อ
คณะกรรมการ

จ�านวนครั�งที่เข้าร่วมประชุม / จ�านวนครั�งที่มีสิทธิเข้าประชุม (ครั�ง)

คณะกรรมการ
บริษัท

(ประชุม 7 ครั�ง)*

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(ประชุม 4 ครั�ง)

คณะกรรมการ
บริหาร

(ประชุม 12 ครั�ง)

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน
(ประชุม 2 ครั�ง)

คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการและการ

พัฒนาธุรกิจ
อย่างยั�งยืน(2)

(ประชุม 3 ครั�ง)

การเข้า
ประชุม

คิดเป�น
ร้อยละ

การเข้า
ประชุม

คิดเป�น
ร้อยละ

การเข้า
ประชุม

คิดเป�น
ร้อยละ

การเข้า
ประชุม

คิดเป�น
ร้อยละ

การเข้า
ประชุม

คิดเป�น
ร้อยละ

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 7/7 100 - - - - - - - -

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

3. นายแพทย์ประเสริฐ 
   ไตรรัตน์วรกุล

7/7 100 - - 12/12 100 - - 3/3 100

4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์(1) 5/7 71.43 - - 10/12 83.33 - - - -

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

6. ศาสตราจารย์คลินิก 
   นายแพทย์สรณ บญุใบชยัพฤกษ์(3)(5)

7/7 100 - - - - 2/2 100 - -

7. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ 7/7 100 - - - - 2/2 100 - -

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

9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง 
   แพทย์หญิง ศิรินธรา 
   สิงหรา ณ อยุธยา(3)

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

10. นายพิเศษ จียาศักดิ์(4) 7/7 100 4/4 100 - - - - 3/3 100

11. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข(2) - - - - 12/12 100 - - - -

12. นายแพทย์สมชัย 
     ภิญโญพรพาณิชย์(2)

- - - - 12/12 100 - - - -

การเขารวมประชุมรวมทั้งคณะ 
คิดเปนรอยละ

- 97.14 - 100 - 97.22 - 100 - 100

หมายเหตุ: (1) ขอลาประชุมเนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศ
 (2) กรรมการบริหาร
 (3) กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจ�า และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
  รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด
 (4) นายพิเศษ จียาศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการสรรหา
   และก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ซึ่งขอลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
 (5) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมีผล
  ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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 • การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในป� 2563 - 2564

รายช�่อ
คณะกรรมการ

จ�านวนครั�งที่เข้าร่วมประชุม / จ�านวนครั�งที่มีสิทธิเข้าประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการและการ

พัฒนาธุรกิจ
อย่างยั�งยืน*

ป� 2563 ป� 2564 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2563 ป� 2564

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

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

3. นายแพทย์ประเสริฐ 
   ไตรรัตน์วรกุล

7/7 7/7 - - 12/12 12/12 - - 1/1 3/3

4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ 7/7 5/7 - - 12/12 10/12 - - - -

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

6. ศาสตราจารย์คลินิก 
   นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์**

6/7 7/7 - - - - 1/2 2/2 - -

7. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ 7/7 7/7 - - - - 2/2 2/2 - -

8. นายคณิต แพทย์สมาน 7/7 7/7 4/4 4/4 - - - - 1/1 3/3

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

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

10. นายพิเศษ จียาศักดิ์ 7/7 7/7 4/4 4/4 - - - - 1/1 3/3

11. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข - - - - 12/12 12/12 - - - -

12. นายแพทย์สมชัย 
     ภิญโญพรพาณิชย์

- - - - 12/12 12/12 - - - -

หมายเหตุ :  * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
         ** ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
   โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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 • การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในป� 2563 - 2564

รายช�่อ
คณะกรรมการ

จ�านวนครั�งที่เข้าร่วมประชุม / จ�านวนครั�งที่มีสิทธิเข้าประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการและการ

พัฒนาธุรกิจ
อย่างยั�งยืน*

ป� 2563 ป� 2564 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2563 ป� 2564 ป� 2563 ป� 2564

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

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

3. นายแพทย์ประเสริฐ 
   ไตรรัตน์วรกุล

7/7 7/7 - - 12/12 12/12 - - 1/1 3/3

4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ 7/7 5/7 - - 12/12 10/12 - - - -

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

6. ศาสตราจารย์คลินิก 
   นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์**

6/7 7/7 - - - - 1/2 2/2 - -

7. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ 7/7 7/7 - - - - 2/2 2/2 - -

8. นายคณิต แพทย์สมาน 7/7 7/7 4/4 4/4 - - - - 1/1 3/3

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

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

10. นายพิเศษ จียาศักดิ์ 7/7 7/7 4/4 4/4 - - - - 1/1 3/3

11. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข - - - - 12/12 12/12 - - - -

12. นายแพทย์สมชัย 
     ภิญโญพรพาณิชย์

- - - - 12/12 12/12 - - - -

หมายเหตุ :  * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
         ** ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
   โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565 

 ทั้งน้ี ในปี 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งส้ิน 7 ครั้ง โดยมีการเพิ่มช่องทางให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมอย่างสม�่าเสมอ และมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ คิดเป็นร้อยละ 97.14 ซึ่งได้มีการก�าหนดหัวข้อวาระหลักส�าหรับการประชุมทุกครั้ง ดังนี้

 ในปีทีผ่่านมาไม่มกีารพิจารณาวาระเร่ืองอ่ืนๆ ทัง้นี ้ในกรณขีองเรือ่งสบืเนือ่งจากการประชมุครัง้ก่อน เรือ่งเพือ่ทราบ และเร่ืองเพือ่พจิารณา/
อนุมัติ/ให้ความเห็นต่อที่ประชุม มีสาระส�าคัญโดยสรุป ดังนี้

 • เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน

เร�่องสืบเนื่องจากการประชุมครั�งก่อน ทุกไตรมาส ป�ละ 1 ครั�ง ตามรอบ หร�อตามสถานการณ�

การชี้แจงจากฝ่ายบริหารจัดการ เรื่อง Succession Plan ✓

 • เรื่องเพื่อทราบ

เร�่องเพ�่อทราบ ทุกไตรมาส ป�ละ 1 ครั�ง ตามรอบ หร�อตามสถานการณ�

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย
    • คณะกรรมการบริหาร
    • คณะกรรมการตรวจสอบ, รายงานผลการตรวจสอบระบบ
      ควบคุมภายใน และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง
    • คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
    • คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
    • คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการชี้แจงการด�าเนินการ
      ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมจากฝ่ายบริหารจัดการ

✓
✓

✓
✓
✓

2. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ✓

3. รับทราบและให้ความเห็นรายการระหว่างกัน ✓

4. สรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจ�าปี ✓

5. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อ
   บุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการรวมทั้งส่งค�าถามล่วงหน้า
   ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

✓

6. รายงานผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อ
   ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
   ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

✓

หัวข้อวาระหลักเพ�่อน�าเสนอต่อที่ประชุม

วาระที่ 1

วาระที่ 3

วาระที่ 5

วาระที่ 2

วาระที่ 4

วาระที่ 6

เร�่องประธานแจ้งที่ประชุมเพ�่อทราบ

เร�่องสืบเนื่องจากการประชุมครั�งก่อน

เร�่องเพ�่อพ�จารณา/อนุมัติ/ให้ความเห็น

พ�จารณารับรองรายงานการประชุมครั�งก่อน

เร�่องเพ�่อทราบ

เร�่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : คณะกรรมการชดุย่อยได้ก�าหนดหวัข้อวาระการประชมุหลกัเช่นเดยีวกบัการประชมุคณะกรรมการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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เร�่องเพ�่อทราบ ทุกไตรมาส ป�ละ 1 ครั�ง ตามรอบ หร�อตามสถานการณ�

7. สรุปผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ✓

8. รายงานการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและ 
   แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

✓

9. ผลคะแนนตามโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุม
   สามัญผู้ถือหุ้น”

✓

10. ผลส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนและข้อเสนอแนะ ✓

11. ผลการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ✓

 • เรื่องเพื่อพิจารณา/อนุมัติ/ใหความเห็น

เร�่องเพ�่อพ�จารณา/อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ ทุกไตรมาส ป�ละ 1 ครั�ง ตามรอบ หร�อตามสถานการณ�

1. พิจารณาแผนการด�าเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
   คุณภาพ และงบประมาณของบริษัทประจ�าปี

✓

2. พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ
    คณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี

✓

3. พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ✓

4. พิจารณาการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของกรรมการผู้อ�านวยการ ✓

5. พิจารณา KPI ของบริษัทประจ�าปี ✓

6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ✓

7. อนมุตัแิก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย ✓

8. พิจารณารายงานการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
    คณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 

✓

9. พิจารณารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
    ทางการเงิน 

✓

10. พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ✓

11. พิจารณาและให้ความเห็นรายการระหว่างกันและ/หรือรายการ
     ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 

✓

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

✓

13. อนุมัติวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ
     ผู้ถือหุ้นประจ�าปีและวันก�าหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
     เงินปนผลประจ�าปี

✓

14. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าด�ารงต�าแหน่ง
     ในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

✓

15. รายงานผลการด�าเนินธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
     คุณภาพและงบประมาณของบริษัท 

✓

16. รับรองงบการเงนิของบรษิทั ✓

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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เร�่องเพ�่อพ�จารณา/อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ ทุกไตรมาส ป�ละ 1 ครั�ง ตามรอบ หร�อตามสถานการณ�

17. พิจารณาทบทวนแผนการด�าเนนิธรุกจิตามแผนยทุธศาสตร์ 
     แผนพฒันาคณุภาพ และงบประมาณของบรษิทัประจ�าปี

✓

18. อนุมัติการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ✓

19. อนุมัติการเข้าร่วมขอรับรองโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
     ของภาคเอกชนไทย (CAC)

✓

20. พิจารณาทบทวนความเสีย่งของบริษทั ✓

21. พิจารณาแนวทางการบริหารความเสีย่งของบรษิทั 3 ปีข้างหน้า ✓

22. พิจารณาก�าหนดวนัประชุมกรรมการและผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2565 ✓

 ในปี 2564 บริษัทมีการประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
จ�านวน 1 คร้ัง เมือ่วนัที ่13 กรกฎาคม 2564 โดยเพิม่ช่องทางให้สามารถ
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยกรรมการเข้าร่วมประชุม
ครบทุกคน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 100 และที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ 
ดังนี้ 

 • แผนงานในอนาคตของบริษัทใน 3-5 ปีข้างหน้า
 • การน�าเทคโนโลยีด้านความปลอดภยัของข้อมลู (BLOCKCHAIN) 
มาใช้ในการลงทุนและระดมทุนในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล (DIGITAL 
TOKEN) 

 ประโยชนที่ไดรับ

 1. วางเป้าหมายการเจรญิเตบิโตขององค์กรอย่างมปีระสทิธิภาพ 
และมีจุดหมายที่ชัดเจน
 2. การน�าเทคโนโลยีมาใช้เป็นระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและน�าไปใช้อย่างปลอดภัย

 การแจงผลภายหลังการประชุม
 เลขานกุารกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจะรายงานมต ิพร้อมข้อ
เสนอแนะของทีป่ระชมุต่อคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบัสูง และ
ฝ่ายบริหารจดัการทีเ่กีย่วข้องซึง่ไม่ได้เข้าร่วมประชมุด้วย เพือ่ทราบและ
ด�าเนินการตามมติดังกล่าว

 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ ส�านักงานใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

รายช�่อกรรมการที่ไม่เป�นผู้บริหาร ต�าแหน่ง

จ�านวนครั�งที่เข้าประชุม/
จ�านวนครั�งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ป� 2561 - 2564 2564

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการ
(กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

4/4 1/1

2. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์(1) กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
(กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

4/4 1/1

3. นางวิลาสินี พุทธิการันต์(1) กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน (กรรมการท่ีไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิาร)

4/4 1/1

4. ศาสตราจารย์คลินิก 
   นายแพทย์สรณ บญุใบชัยพฤกษ์(1)(2)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

4/4 1/1

5. นายคณิต แพทย์สมาน(1) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

4/4 1/1

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

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 4/4 1/1

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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รายช�่อกรรมการที่ไม่เป�นผู้บริหาร ต�าแหน่ง

จ�านวนครั�งที่เข้าประชุม/
จ�านวนครั�งที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ป� 2561 - 2564 2564

7. นายพิเศษ จียาศักดิ์(1) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก�ากับดูแล
กิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

4/4 1/1

การเขารวมประชุมเปนรายบุคคลและรวมทั้งคณะคิดเปนรอยละ 100 100

หมายเหตุ :  (1) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  (2) ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์สรณ บญุใบชยัพฤกษ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอสิระ และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมผีล
  ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

 • การก�าหนดค่าตอบแทน

 กระบวนการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อ�านวยการ 
มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และองค์ประกอบของ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นมีความเหมาะสมและเพียงพอ
ที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ
กรรมการผู้อ�านวยการ ดังนี้

 1. กระบวนการกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู ้
พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อ�านวยการ โดยด�าเนินการดังนี้
 (1)  ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ของคณะกรรมการและ 
คณะกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ภายในกรอบ
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 (2)  ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้อ�านวยการ 
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

 2. แนวทางการกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น
 (1)  ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย 
 การก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการ-
ชุดย่อย ค�านึงถึงภาระหน้าท่ีของกรรมการ ซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามหลัก 
FIDUCIARY DUTY ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท คุณค่าที่ได้รับจาก
การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ รวมทัง้การจงูใจกรรมการทีม่คีณุสมบตัิ
เหมาะสมกับความจ�าเป็นของบริษัท โดยก�าหนดองค์ประกอบของ
ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

 (1.1)  ค่าตอบแทนประจ�า (RETAINER FEE) จ่ายให้กับ
กรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหารเป็นรายเดือน ไม่ว ่าจะมีการประชุม
คณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม พิจารณาก�าหนดระดับของค่าตอบแทน
โดยค�านึงถึงปจจัยต่างๆ ดังนี้ 
 • แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม 
 • ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ 
 • ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ
ที่ต้องการสรรหา หรือภาวะความต้องการของบริษัทในขณะนั้น 
 (1.2)  ค่าเบี้ยประชุม (ATTENDANCE FEE) จ่ายให้กับ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น แบ่งเป็น 
 • ค ่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย 
 • ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
 (1.3)  ค่าตอบแทนตามผลการด�าเนนิงาน (INVENTIVE FEE) 
เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละคร้ัง โดยพิจารณา
จากมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลก�าไรของบริษัท หรือเงินปนผล
ที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น แต่ทั้งน้ีจะไม่ท�าให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัท
มุ่งเน้นที่ผลประกอบการระยะสั้น 
 (1.4)  ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น (ทั้งรูปแบบ
ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาเป็นจ�านวนแน่นอน
ในอัตราคงที่หรืออาจวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก�าหนดไว้
เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ 
 (2)  ค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�านวยการ 
 การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�านวยการเป็นไป 
ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และเพ่ือประโยชน์ 
สงูสดุของบรษิทั ประเภทและระดบัของค่าตอบแทนระยะสัน้ ท้ังท่ีเป็น
เงินเดือน ค่าจ้าง กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ สวัสดิการ โบนัส และ
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ผลตอบแทนจูงใจระยะยาว อาทิ โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
กรรมการหรือพนักงาน (ESOP) โครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้างของบริษัทจดทะเบียน (EJIP) ต้องสอดคล้องกับการวัดผล
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลส�าเร็จในการด�าเนินงาน BALANCE 
SCORECARD ซึ่งองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการผู้อ�านวยการ 
ดังนี้
 (2.1)  ค่าตอบแทนประจ�า ได้แก่ เงินเดือน และค่าตอบแทน
ประจ�าอื่นๆ ซึ่งการพิจารณาก�าหนดระดับค่าตอบแทนค�านึงถึง
ปจจัยต่างๆ ดังนี้ 

 • ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 
 • แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน 
 • ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (กรณีพิจารณาเพิ่ม
ค่าตอบแทน) 
 (2.2)  สวัสดิการรักษาพยาบาล เป็นไปตามสวัสดิการ
ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ และคู่มือพนักงาน 
 (2.3)  ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ โบนัส 
ค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนด 

 • ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าป� 2564 ดังนี้

รายช�่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ป� 2562
(บาท)

ป� 2563
(บาท)

ป� 2564
(บาท)

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 180,000 180,000 210,000

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ 110,000 140,000 140,000

3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 90,000 160,000 200,000

4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ 95,000 140,000 100,000

5. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ 242,000 324,000 324,000

6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์* 130,000 150,000 200,000

7. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ 70,000 180,000 200,000

8. นายคณิต แพทย์สมาน 220,000 280,000 320,000

9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา 165,000 220,000 200,000

10. นายพิเศษ จียาศักดิ์ 180,000 250,000 310,000

11. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข 82,000 120,000 120,000

12. นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ 94,000 120,000 120,000

รวม 1,658,000 2,264,000 2,444,000

หมายเหตุ : * ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมีผล
  ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

 ค่าตอบแทนอื่น (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

 บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัทตามข้อตกลงเช่น สวัสดิการรักษาพยาบาลส�าหรับกรรมการและครอบครัว 
ตามระเบียบของบริษัท ที่ได้ก�าหนดไว้ เป็นต้น

8.1.3 การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และบริษัทไม่มีแผนการลงทุนในอนาคตอันใกล้ 
ดังนั้น บริษัทจึงมิได้จัดท�านโยบายการลงทุน และนโยบายการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หากในอนาคตบริษัทมีแผนการลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะจัดท�านโยบายการลงทุนและนโยบายการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามหลักการและแนวปฏิบัติต่อไป

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

167



8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติใน
การก�ากับดูแลกิจการ

 1) การป�องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน�

 บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนั
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บนหลกัการทีว่่าการตัดสนิใจใดๆ ในการ
ด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และผู้ถือหุ้น และควรหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมแก่ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่าย 
จึงถือเป็นนโยบายของบริษัทท่ีจะป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท 
จึงได้มีการก�าหนดข้อปฏิบัติส�าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัท ดังนี้

 (1) หลีกเลี่ยงการท�ารายการระหว ่างกันหรือรายการ
ที่ เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคลท่ีเก่ียวข ้องกันท่ีอาจก่อให ้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นไป
เพื่อสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล และ/หรือเป็นรายการ
ที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 (2) ไม ่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่น
โดยน�าสารสนเทศหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือน�าไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก 

 (3) ไม่ใช้เอกสารหรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นกรรมการ 
ผู ้บริหารหรือพนักงานของบริษัทในการท�าธุรกิจของตนเองหรือ
บุคคลอื่นท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือมีลักษณะเดียวกันหรือ
เกี่ยวเนื่องกันกับบริษัท

 (4) ในกรณีท่ีมีการพบความขัดแย ้งทางผลประโยชน ์
ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นโดยเร็ว

 บริษัทได้สื่อสารนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านช่องทางต่างๆ 
อาทิ การอบรมในวันปฐมนิเทศพนักงาน การเผยแพร่ผ่านระบบ 
INTRANET และเอกสารของบริษัท รวมทั้งได้จัดอบรมเพ่ือทบทวน
เป็นประจ�าในทุกปี  

 ทั้ งนี้  ในป ี ที่ผ ่านมาผู ้ตรวจสอบภายในได ้ตรวจสอบ
กระบวนการท�างานและพบว่าการด�าเนินการของบุคคลข้างต้น และ
หน่วยงานต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายที่ก�าหนดไว้

 2) การใช้ข้อมูลภายในเพ�่อแสวงหาผลประโยชน�

 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล
ภายในและการรักษาความลับของบริษัท การรักษาข้อมูลและเอกสาร
ที่เป็นความลับของลูกค้า การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ โดยไม่น�าข้อมูลและเอกสารท่ีเป็นความลับของบริษัท 

รวมทัง้ข้อมลูภายในของบรษิทัทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย
หรือใช้หรือแสวงหาประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้อ่ืน
ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบัผลตอบแทนหรอืไม่กต็าม 
รวมท้ังต้องไม่ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลและ
เอกสารที่เป็นความลับของบริษัท รวมทั้งข้อมูลภายในของบริษัท 
เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายก�าหนด จึงได้ก�าหนด
นโยบายการใช้ข้อมูลและการรักษาความลับของบริษัทขึ้นเพื่อก�าหนด
แนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการน�าข้อมูลภายในที่เป็นสาระ
ส�าคัญและอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทไปใช้ ดังนี้

 (1) ห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในน�าข้อมูล
ดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง จนกว่า
บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว 

 (2) ให้กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากรรมการผู ้อ�านวยการ 
ที่ได ้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งมีผลหรืออาจมี
ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย์ของบริษัท รวมถงึข้อมลู
ทางการเงินจะต้องงดเว้นการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 
30 วัน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะ 
และในช่วง 24 ชั่วโมง ภายหลังจากท่ีข้อมูลดังกล่าวของบริษัท
ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว และผู ้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว
จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูล
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 (3) แพทย์ ท่ีปรึกษา และบุคลากรท่ีมีบทบาทส�าคัญจะต้อง
ลงนามยินยอมรักษาความลับทางการค้า ข้อมูลการค้า และข้อมูล
ความลับที่ได้จากบริษัท

 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในและการรักษาความลับของบริษัท ให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ บนเว็บไซต์ของบริษัท
ที ่www.praram9.com และพนกังานเข้าใหม่ของบรษิทัจะได้รบัทราบ
นโยบายดังกล่าวนี้ เพราะบริษัทได้บรรจุไว ้ในหลักสูตรส�าหรับ
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วย โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีการซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

 นโยบายการซ�้อขายหลักทรัพย�และการใช้ข้อมูลภายใน

 (1) กรรมการ ผู ้บริหาร และผู ้สอบบัญชีของบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย์ มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
ของตนเอง และคูส่มรสหรอืผูท้ีอ่ยูก่นิกนัฉนัสามภีรยิา บตุรทีย่งัไม่บรรลุ
นิติภาวะ นิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามี
ภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 
ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล ตามกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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 (2) บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการใช้ข้อมูล
ภายใน โดยด�าเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระท�าผิด
กฎหมายของบคุลากรทกุระดบัของบรษิทั และครอบครัวทุกคนทีไ่ด้รบั
ทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน 
บริษัทจึงห้ามบุคคลดังกล่าวท�าการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่น
ซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นบริษัท ไม่ว่าจะด้วยตนเอง
หรือผ่านนายหน้าในขณะท่ียังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนอยู่ โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่า 
การซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าว เป็นการซ้ือขายหลักทรัพย์
เพือ่เกง็ก�าไรหรอืสร้างความได้เปรยีบให้กบับคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึง่ ทัง้นี้ 
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
บรษิทั รวมถงึทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัทราบข้อมลูภายในทีเ่ป็นสาระส�าคญัและ
อาจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย์ของบริษทัจะต้อง
งดเว้นการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 30 วนั ก่อนทีง่บการเงนิ
หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 
24 ชั่วโมง ภายหลังจากท่ีข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนแล้ว 

 (3) บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในท่ีท�างานเพื่อ
ป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับและได้ด�าเนินการจ�ากัดการเข้าถึง
ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผู้เกี่ยวข้องและ
ที่จ�าเป็นเท่านั้นจึงถือเป็นหน้าท่ีของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครอง
ข้อมลูทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องก�าชบัผูท้ีเ่กีย่วข้องให้ปฏบิตัิ
ตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝนการใช้
ข้อมูลภายในจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการท�างานของ
บริษัท และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทจะพิจารณาลงโทษ
ตามควรแก่กรณี ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ 
การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

 การชวยสนับสนุนจากเลขานุการบริษัท

 ในการปฏิบัติงานภายในของบริษัท เลขานุการบริษัท
จะแจ้งช่วงเวลาที่บริษัทขอความร่วมมืองดเว้นการซ้ือขายหลักทรัพย์
ของบริษัทแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้ทราบ
ล่วงหน้า 1 ปี พร้อมก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

 นอกจากนั้นแล ้ว ก ่อนการประชุมในแต ่ละไตรมาส
เลขานุการบริษัทก็จะแจ้งเตือนช่วงเวลาที่บริษัทขอความร่วมมือ
งดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้งทาง E-MAIL 
ของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษา ที่รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญ
และอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท 
โดยแจ้งล่วงหน้าประมาณ 5 วัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปญหาดังกล่าว 

 ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายใน
จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจาก
ที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

 • การต่อต้านการทุจริตคอร�รัปชัน

 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร�รัปชัน

 บริษัทมีการบริหารกิจการบนพ้ืนฐานความโปร ่ ง ใส 
มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัท
ได้ก�าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
กระบวนการท�างาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงาน
ให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�านาจและมีความรัดกุม
ในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้ก�าหนดแนวทาง
การปฏิบัติที่ดีให้แก่กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

 (1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
ด�าเนนิการหรอืยอมรบัการทจุรติคอร์รปัชนัในทกุรปูแบบทัง้โดยทางตรง
หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มี
การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันน้ี
อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ 
ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของกฎหมาย

 (2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าท่ี
ต้องรายงานให้บรษิทัทราบถงึการกระท�าทีเ่ข้าข่ายการทจุรติคอร์รปัชนั
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

 (3) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู ้ร ้องเรียน
ที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือ
ในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน

 (4) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้การส่งเสริม
และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยัง
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของกฎหมาย

 (5) ผูท้ีก่ระท�าการทจุริตคอร์รปัชันจะต้องได้รบัการพจิารณา
โทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทก�าหนดไว้ และอาจได้รับโทษ
ตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย
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 (6) บริษัทจัดให้มีการฝกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัให้มคีวามเข้าใจในการปฏิบตัิ
ตามนโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั และส่งเสรมิด้านคณุธรรม 
ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน

 (7) บริษัทสนับสนุนให ้คู ่สัญญา คู ่ค ้า หรือบุคคลอื่น
ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับบริษัท รายงานการละเมิดนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

 (8) บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร 
การเลื่อนต�าแหน่ง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การก�าหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่าง
เป็นธรรมและเพียงพอ เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร 
และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท 
(โปรดดูรายละเอียด “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพิ่มเติม
ได้ที่ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ในเว็บไซต์ของบริษัท)

 นโยบายการให้และรับของขวัญ

 เพือ่เป็นการสนบัสนนุและส่งเสรมิมใิห้เกดิช่องทางอนัน�าไปสู่
การทุจริตคอร์รัปชันในอนาคต บริษัทจึงก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การให้และรับของขวัญของบริษัท ดังนี้

 (1) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือ
ยินยอมที่จะรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ 

 (2) กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื พนกังานอาจรบัหรอืให้ของขวญั
ได้ตามประเพณีนิยมซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
แต่ในกรณีที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ขึ้นไป 
ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น โดยการรับของขวัญนั้น
จะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ 

 การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร�รัปชัน

 บริษัทได้ก�าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า 
3 ปี และมีการทบทวนปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่
เป็นประจ�าในทุกๆ ปี รวมทั้งได้ก�าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

 ทัง้นี ้สาระส�าคญัของแผนงานบรหิารความเส่ียงปี 2564-2566 
ได้แก่ SUSTAINABILITY, OPPORTUNITY AND PERFORMANCE, 
ERM CERTIFY โดยบรษิทัก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการประเมนิความเสีย่ง
ซึ่งพิจารณาทั้งโอกาสในการเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
ให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านที่นอกเหนือจากความเสี่ยงด้าน
การรักษาพยาบาล

 การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปชัน

 ความเส่ียงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจาก
การด�าเนินธุรกิจ และด้านภาพลักษณ์ซื่อเสียงของโรงพยาบาล 
(REPUTATION RISK) เป็น 1 ใน 6 ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น เช่น 
การจัดท�ารายงานทางการเงิน การท�าให้สูญเสียทรัพย์สิน การทุจริต
คอร์รัปชัน ดังนั้น บริษัทจึงมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้  

 (1) จัดให้มีคณะท�างานบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGE-
MENT COMMITTEE) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ระดับสูง โดยประธานคณะท�างานบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการผู้อ�านวยการ ซึ่งถือเป็น
ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทั เพือ่ก�าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสีย่ง
ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร 

 (2) ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง
อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
โดยคณะท�างานบรหิารความเสีย่ง (RISK MANAGEMENT COMMITTEE) 
จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือก�าหนดแนวทาง 
มาตรการ แผนปฏิบัติการ นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง 
ที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง   

 (3) ดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
ของบรษัิทให้สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์และทศิทางธรุกจิของบรษิทั 
ซึ่งครอบคลุมนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยงจากปจจัย
ภายนอกและภายใน

 นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบ
ภายใน ตามแผนการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี โดยการตรวจสอบ
จะมีการสอบทานความเสี่ยง การควบคุมภายในของกิจการ การทุจริต
คอร์รปัชนั และ/หรอืกระบวนการทีเ่กีย่วข้อง โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน
ซ่ึงมีความเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นตรงกับฝ่ายบริหารจัดการ และรายงาน
ผลดังกล่าวข้างต้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาตามล�าดับ 

 การควบคุมตรวจสอบภายในจากการทุจริตคอรรัปชัน

 (1) บริษัทก�าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการ
การคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการด�าเนินการของ
กระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการ
อื่นๆ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

 (2) ระบบการควบคุมภายในเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
มีความน่าเช่ือถือ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน ตามที่บริษัทก�าหนด
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 การก�ากับ ควบคุมดูแล เพ�่อป �องกันและติดตาม
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร�รัปชัน

 บรษัิทก�าหนดแนวปฏิบตัเิกีย่วกับการก�ากบั และควบคมุดแูล
เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

 (1) กรรมการและผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการป้องกัน
และตรวจพบการทุจริตและข้อผิดพลาดโดยการน�าระบบบัญชีและ
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอมาใช้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรรมการ
และผู ้บริหารทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ

 (2) บริษัทจะจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมถึง
การระบุและพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลกระทบ
จากความเสี่ยงนั้นๆ การพิจารณาถึงกิจกรรมการควบคุม รวมถึง
กระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน และวิธีการตอบสนอง
ความเสีย่ง ซ่ึงรวมถึงการตดิตามประเมนิผลความสามารถในการป้องกัน 
และค้นหารายการทุจริต ข้อผิดพลาด และการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย

 (3) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท้ังในด้านการป้องกัน 
(PREVENT CONTROL) และการตรวจสอบ (DETECTIVE CONTROL) 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลดโอกาส และแรงจูงใจในการกระท�า
มิชอบและการทุจริตให้น้อยลง โดยมีหลักเกณฑ์การแบ่งแยกหน้าที่
การท�างาน เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างหน่วยงานจัดซื้อออกจาก
หน่วยงานคลังและผู ้ลงบัญชี นอกจากน้ียังมีกระบวนการติดตาม 
ประเมินผล โดยผู้บริหารจะได้รับรายงานและรับทราบถึงสาเหตุของ
ข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลได้ทันท่วงที รวมทั้ง
สามารถปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสม ในการประเมิน
ผลการควบคมุภายใน โดยมฝ่ีายตรวจสอบภายในท�าหน้าทีเ่ป็นส่วนหนึง่
ของกระบวนการ

 การติดตาม ประเ มินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร�รัปชัน

 บริษัทก�าหนดแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

 (1) ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถกูต้อง
ของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน
การคอร์รัปชันของบริษัท และให้ความเห็นชอบในรายงานผล
การประเมินการก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

 (2) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ต้องรายงาน
ให้บริษัททราบถึงการกระท�าท่ีเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

 (3) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจะต้องปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยัง
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของ
นโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของกฎหมาย

 (4) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะจัดให้มี
การบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมถึงการระบุและพิจารณาปจจัยเสี่ยง
ต่างๆ รวมทั้งกระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน และวิธี
การตอบสนองความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงการติดตามประเมนิผลความสามารถ
ในการป้องกัน และค้นหารายการทุจริต ข้อผิดพลาด และการปฏิบัติ
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 บริษัทจัดให้มีการส่ือสารแนวทางดังกล่าว ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Intranet ของบริษัท และเว็บไซต์บริษัท
ที่ www.praram9.com เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนรับทราบ
และปฏิบัติ 

 การฝ�กอบรมแก่พนักงานเพ�่อให้ความรูเ้กีย่วกบันโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร�รัปชัน

 1) การจัดอบรมวันปฐมนิเทศพนักงาน

 บริษัทจัดอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานเรื่อง จรรยาบรรณ 
และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ
มีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปีในหลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีนโยบายต่างๆ ที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 •  นโยบายและแนวปฏิบตัใินการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั 
 •  การคุม้ครองให้ความเป็นธรรมแก่พนกังานทีแ่จ้งข้อมลู หรอื
ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับบริษัท 
 • การให้หรือรับของขวัญหรือสิ่งบันเทิง 
 • การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 • การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน 
 • การรักษาความลับของบริษัท 
 • ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 
 • การรายงานทางบัญชีและการเงิน 
 • ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
 • การปฏิบัติต่อผู้บริหารหรือพนักงาน 
 • การปฏิบัติตนของผู้บริหารหรือพนักงาน
 โดยพนักงานทุกคนจะต้องเข้าอบรมครบตามจ�านวนชั่วโมง
ที่บริษัทก�าหนด และต้องท�าแบบทดสอบความรู้ให้ผ่านตามเกณฑ์
ร้อยละ 100 ในกรณีที่ท�าแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ บริษัทเปิดโอกาส
ให้ทบทวนความรู ้ ความเข้าใจ และท�าแบบทดสอบใหม่จนกว่า
จะผ่านเกณฑ์
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 2) การสื่อสาร

  บริษัทได ้สื่อสารให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์แบบภายในองค์กร 
(Intranet) การติดประกาศ ณ จุดต่างๆ ที่ส�าคัญภายในบริษัท 
กลุ่มไลน์ของพนักงานในองค์กร และยังได้เผยแพร่แก่บุคคลภายนอก
ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.praram9.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 3) การจัดอบรมสัมมนาระหวางป

 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 บริษัทจัดงาน CAC Day 
โดยเชิญวิทยากรประจ�าสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน
มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจให้แก่กลุ ่มกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน 
โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

 (1) ความส�าคัญของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 (2) การมีส่วนร่วมของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อการ
พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

 •  สาระส�าคัญของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 •  หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
ระดับสูง และแนวปฏิบัติที่ดี

 •  นโยบายอื่นท่ีสนับสนุนมาตรการต ่อต ้านการทุจริต
คอร์รปัชนั เช่น การช่วยเหลอืทางการเมอืง การบรจิาคเพือ่การกศุล เงนิ
สนบัสนนุ ค่าอ�านวยความสะดวก การรบั/ให้ของขวญั ของทีร่ะลกึ การ
จ้างพนักงานรัฐ ช่องทางการแจ้งเบาะแส รับข้อร้องเรียน มาตรการ
คุ้มครอง และบทบาทส�าคัญการมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต

 นอกจากนั้นแล้วยังได้ส่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ไปอบรม/สัมมนา ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก โดยมีรายละเอียด
สรุปดังนี้ 

การอบรมภายใน / 
ช�่อหลักสูตร

การอบรมภายนอก / 
ช�่อหลักสูตร

• จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ
  ในการท�างาน 
  (Code of Conduct)* 

• Ethical Leadership 
  Program (ELP) รุน่ท่ี 24/2564
  โดยสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย• การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

หมายเหตุ:  * หลักสูตรจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน 
    (Code of Conduct) รวมเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
    ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย ซึ่งบริษัทได้จัดอบรม
    ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และทบทวนเป็นประจ�าทุกปี 
    (ปี 2564 จัดอบรมเพื่อทบทวนผ่านระบบออนไลน์ 
    ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2564 - 24 ธันวาคม 2564 
    พร้อมการท�าแบบทดสอบ)  

 • การแจ้งเบาะแส (WHISTLEBLOWING) 

 บริษัทมีนโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แจ้งข้อมูลหรือ ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และ
หลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท (WHISTLEBLOWER 
POLICY) ดังนี้

 วิธีการรองเรียนหรือแจงเบาะแสการกระทําผิด

 (1) ร้องเรียนได้โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ร้องเรียน
ควรส่งเรื่องร ้องเรียนหรือเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริต
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น ผู ้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง 
(ตั้งแต่ระดับผู ้จัดการขึ้นไป) หรือร้องเรียนผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (INTRANET) หรืออีเมล์กล่องรับ
ความคิดเห็น หรือส่งจดหมายมายังผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัท

 (2) ให้ผู ้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส
การกระท�าผิดและการทุจริต แจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพของบริษัท
ทราบโดยไม่ชักช้า หรอืภายใน 3 วนัท�าการ เพือ่ด�าเนนิการตามขัน้ตอน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง

 (3) ในกรณีที่ผู ้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุ
รายละเอยีดข้อเทจ็จริงหรอืหลักฐานทีชั่ดเจน เพยีงพอทีแ่สดงให้เห็นว่า
มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท�าที่เป็นการทุจริต หรือฝ่าฝนกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหลักจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทเกิดขึ้น 

 ขั้นตอนการตรวจสอบขอเท็จจริง

 (1) ในการด�าเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง 
ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนด�าเนินการเสนอเรื่องร้องเรียนให้บุคคลดังต่อไปน้ี 
เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง (“ผู้ตรวจสอบฯ”) 
ตามที่ได้รับร้องเรียน

 (1.1) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับต�่ากว่าผู้บริหาร 
ให้รองกรรมการผู ้อ�านวยการ และ/หรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่รองกรรมการผู้อ�านวยการมอบหมายท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ

 (1.2) กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับตั้งแต่ผู้บริหาร
ขึ้นไปให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย ท�าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบฯ

 ในกรณีมีข้อสงสัยหรือค�าถามใดๆ ผู้ตรวจสอบฯ สามารถ
เชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใด หรือ ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง
ของผู้ร้องเรียน มาให้ข้อมูลหรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
มาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้

 (2) หากตรวจสอบแล้วพบว่าเร่ืองร้องเรียนเป็นความจริง 
บริษัทจะด�าเนินการดังต่อไปนี้ ภายในก�าหนดเวลา 7 วัน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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 (2.1) ในกรณทีีเ่ป็นการร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�าการ 
อนัทจุรติ หรอืผดิกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั หรอืหลกัจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื่อง 
ร้องเรียนดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาต่อไป

 (2.2) ให้ผู้ตรวจสอบ แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณา
เรือ่งร้องเรยีนการกระท�าผดิและการทจุรติ ให้กับผูร้้องเรยีนทีไ่ด้เปิดเผย
ชื่อ ท่ีอยู ่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หรือช่องทางติดต่ออ่ืนๆ ไว้ 
อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจ�าเป็นในเรื่องข้อมูล
ส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย

 (2.3) ในกรณีท่ีเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องส�าคัญ เช่น 
เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงิน
ของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท หรือ
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอ
เรื่องดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
ต่อไป

 (2.4) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนท�าให้เกิดความเสียหายต่อ
ผู ้ใดผู ้หนึ่ง ผู ้ตรวจสอบฯ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหาย
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายตามที่เห็นสมควร ภายใต้
กรอบที่ก�าหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

 (2.5) ให้ผูต้รวจสอบภายใน พจิารณาหาสาเหตแุละแนวทาง
การแก้ไขการกระท�าผิดและการทุจริตว่าเกิดจากสาเหตุใด เพื่อ
ป้องกันการเกิดเหตุกรณีดังกล่าวซ�้าในภายหลัง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบและด�าเนินแก้ไขตามกระบวนการ
ต่อไป

 การคุมครองปกปองผูที่แจงขอมูลหรือใหเบาะแส

 (1) ผู ้ร ้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เป ิดเผยตนเองได้ 
หากเห็นว่าการเป ิดเผยอาจท�าให ้เกิดความเสียหายกับตนเอง 
แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ
ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเช่ือว่ามีการกระท�าท่ีเป็นการทุจริต 
หรือฝ่าฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะ
เปิดเผยตนเอง ก็จะท�าให้ผู ้รับเรื่องร้องเรียนสามารถด�าเนินการ
ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

 (2) ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการร้องเรยีน บรษิทัถอืเป็นความลบั
และจะเป ิดเผยเท ่าที่ จ� า เป ็นโดยค�านึงถึ งความปลอดภัยและ
ความเสยีหายของผูร้ายงาน แหล่งทีม่าของข้อมลู หรอืบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
ท้ังนี้ ผู ้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู ้
ชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝนถือเป็น
การกระท�าความผิดวินัย

 (3) กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย 
หรอือาจเกดิความเดอืดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรยีนสามารถร้องขอให้บรษัิท
ก�าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจก�าหนด
มาตรการคุม้ครองโดยผูร้้องเรียนไม่ต้องร้องขอกไ็ด้ หากเหน็ว่าเป็นเรือ่ง
ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

 (4) พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม 
เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน 
ได้แจ้งข้อมูล ร้องเรียน หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือ
การไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรอืหลกัจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้อง
ด�าเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยค�า หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาล
หรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระท�าความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ 
ทั้งนี้ อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ หากการกระท�าความผิด
ตามกฎหมาย

 (5) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทา
ความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มี ความเหมาะสมและ
เป็นธรรม โดยมีฝ่ายคุณภาพเป็นผู้พิจารณา

 นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูล แจ ้งข ้อร ้องเรียน หรือเบาะแสการกระท�าผิด
ทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายในที่บกพร่อง หรือการกระท�าผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
หรือการถูกละเมิดสิทธิ ผ่านช่องการร้องเรียน ดังนี้

(1) ไปรษณีย�ถึง

 คณะกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)

 เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป�

  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(2) โทรศัพท� 1270

(3) เว�บไซต�ของบริษัทที่ www.praram9.com 

 หมวดนักลงทนุสมัพนัธ� หวัข้อช�องทางการร้องเร�ยน

 ทั้งนี้  ข ้อมูลร ้องเรียนและเบาะแสการกระท�าผิดต่างๆ 
ที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบ
จะด�า เนินการสั่ งการตรวจสอบข ้อมูล เพื่ อหาแนวทางแก ้ ไข 
และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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 การปกป�องดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

 (1) บรษิทัให้ความมัน่ใจกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ว่า จะไม่มีผู้ใดต้องถูกลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใดๆ 
จากการปฏิเสธการติดสินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะท�าให้
บริษัท สูญเสียธุรกิจ หรือพลาดโอกาสในการได้ธุรกิจใหม่ บริษัทเชื่อว่า
จากนโยบายและการปฏิบัติที่ไม่ยอมรับการติดสินบนและต่อต้าน
การคอร์รัปชันจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทได้ในระยะยาว 

 นอกจากนี้ บริษัทไม่ยินยอมให้ผู ้ใดมากระท�าการข่มขู ่ 
คุกคาม หรือหน่วงเหน่ียวกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ตั้งใจ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 (2) หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เชื่อว่าตนเอง
ถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยว ให้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน
ต่อผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยทันที และหากยังไม่ได้
รับการแก้ไข ให้รายงานผ่านช่องทางการรายงานของบริษัท

 การขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร�รัปชันร่วมกับบริษัท

 บรษิทัเลง็เหน็ถงึความส�าคัญของการด�าเนนิธรุกิจอย่างโปร่งใส 
ตรงไปตรงมา ต่อต้านกระบวนการที่น�าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน 
นอกเหนือจากการรณรงค์และสนับสนุนให้พนักงานร่วมมือกันต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันแล้ว บริษัทได้ส่งหนังสือเพื่อขอความร่วมมือ
คูค้่า พนัธมติรทางธรุกิจ บคุคล และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบับคุคล
ดังกล่าว ร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามแนวปฏิบัติ
ของบริษัทที่เปิดเผยภายในองค์กรและภายนอกองค์กรผ่านเว็บไซต์ 
www.praram9.com หวัข้อ ข้อมลูบรษิทั หมวดการก�ากบัดูแลกจิการ 
และหากบุคคลดังกล่าวข้างต้นประสงค์จะร่วมมือปฏิบัติ ก็ขอให้
ส่งเอกสารตอบรับให้ความสนับสนุนปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกลับมายังบริษัททราบ

 นอกจากนั้นแล้วหากผู ้ใดพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน
ภายในบริษัท สามารถแจ้งข ้อมูล ร ้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
การกระท�าผิดมายังบริษัทได้ทางไปรษณีย์ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือทางโทรศัพท์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)
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8.2.1  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ปี 2564 ทีผ่่านมา นบัเป็นปีแห่งความท้าทายจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โควิด-19) ที่มีความรุนแรงสูง
ในประเทศไทย แม้จะสามารถรบัมอืกบัการระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี 
แต่เศรษฐกิจของประเทศก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการจ�ากัด
การเดินทางระหว่างประเทศ และมาตรการ lock down ในประเทศ
โดยบรษัิท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) (“บรษิทั”) ได้ปรบั
แผนยทุธศาสตร์ตามแนวทาง ”PRARAM9 Advanced-Better-Virtual” 
หรือ ”PRARAM9 A-B-V” และในปี 2565 บริษัทยังมีแผนการขยาย
กจิการอย่างต่อเนือ่งตามแผน “PRARAM9 A-B-V-X” โดย X ทีเ่พิม่ขึน้
คือ Extra services โดยจะร่วมมือกับพันธมิตรให้บริการสุขภาพอื่นๆ 
เพิ่มเติม เพ่ือให้ครอบคลุมการให้บริการที่เพิ่มขึ้น และตอบโจทย์
วิสัยทัศน์ “มุงสูการเปนศูนยรวมดานการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยและ
ไดรับความไววางใจมากที่สุด”

บริษัทเพิ่มศูนย์การแพทย์ใหม่ ได้แก่ ศูนย์เลสิค (Praram 9 
LASIK Center) ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ (Chest 
and Respiratory Center) ซ่ึงได้รับความไว้วางใจ และการตอบรับ
จากผู้มาใช้บริการเป็นอย่างดี จากผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
บริษัทเติบโตทั้งด้านรายได้ ผลก�าไร แลจากการบริหารจัดการองค์กร
โดยให้ความส�าคัญกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) จงึส่งผลให้บรษัิท “ไดรบัคดัเลอืกจากตลาดหลกัทรัพย-
แหงประเทศไทยใหเปน 1 ใน 147 บริษัท ซึ่งอยูในรายชื่อหุนยั่งยืน
ประจําป 2564” ซึ่งการได้รับคัดเลือกดังกล่าว ถือเป็นก้าวแรก
แห่งความส�าเรจ็ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างสอดคล้องตามหลกัการพฒันา
อย่างยั่งยืน และมุ่งสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
อื่นๆ ที่ส�าคัญ ดังนี้ 

(1) ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม 
ต่อเนื่องเป็นปีท่ีสาม นับจากปีแรกที่เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(2) ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย หรือ “CGR” อยู ่ในเกณฑ์ระดับ 
“ดีเลิศ” รวมทั้งยังได้เป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัท
จดทะเบยีนทีม่มีลูค่าหลกัทรพัย์ 3,000 - 9,999 ล้านบาท 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับจากปีแรกที่เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) ผ่ านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ ประจ�าไตรมาส
ที่ 3/2564

ในปี 2564 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมจ�านวน 7 คร้ัง โดยมีการด�าเนินงานต่างๆ 
ที่ส�าคัญ อาทิ ก�าหนดและทบทวนแผนการด�าเนินธุรกิจตาม
แผนยุทธศาสตร ์แผนพัฒนาคุณภาพและงบประมาณประจ�าป ี 
ของบริษัท การติดตามผลการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการ-
ชุดย่อยและฝ่ายบริหารจัดการในทุกไตรมาส ทบทวนความเสี่ยง
ของบริษัท ก�าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษัท
ใน 3 ปีข ้างหน้า การจัดให้มีระบบควบคุมภายในและตรวจ
สอบภายในภายใต้การตรวจสอบของผู ้ตรวจสอบภายในและ
การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน การทบทวน
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ การแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย ่อย และก�าหนดการประชุม
คณะกรรมการและผู้ถอืหุน้ประจ�าปี 2565 ล่วงหน้า ซึง่มรีายละเอียด
การเข้าร่วมประชุม ดังนี้

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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รายช�่อคณะกรรมการบริษัท
จ�านวนครั�งที่เข้าร�วมประชุม /

จ�านวนครั�งที่มีสิทธิเข้าประชุม (คร�ัง)

 1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 7/7

2. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ 7/7

3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 7/7

4. นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ 5/7

5. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ 7/7

6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์* 7/7

7. นางวิลาสินี พุทธิการันต์ 7/7

8. นายคณิต แพทย์สมาน 7/7

9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญงิ แพทย์หญงิศรินิธรา สิงหรา ณ อยธุยา 7/7

10. นายพิเศษ จียาศักดิ์ 7/7

 หมายเหตุ: * ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ  บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากต�าแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
         และก�าหนดค่าตอบแทน  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

 นอกจากนั้น ยังมีการประชุมเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ผ ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไม ่มีฝ ่ายจัดการเข ้าร ่วมประชุมด้วย 
จ�านวน 1 ครั้ง และกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน (รายละเอียด
การเข้าร ่วมประชุมได้รายงานไว้ในหมวดความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ หัวข้อนโยบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวกรรมการแต่ละคน
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ อาทิ เรื่องแผนงานของบริษัท 
ใน 5-3 ปีข้างหน้า เพื่อก�าหนดทิศทางและแนวทางของบริษัทส�าหรับ
รองรับสถานการณ์ในอนาคต และได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการ
ศึกษาความเป็นไปได้เร่ือง เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของข้อมูล 
(Blockchain) และการระดมทุนในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital 
Token) เพื่อประโยชน์แก่บริษัท 

 ท้ายที่สุดน้ี คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้รับบริการ
ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่สนับสนุนและให้ความไว้วางใจ
ในศักยภาพของบริษัท นอกจากนั้นแล้วบุคคลที่จะต้องกล่าวถึง
และขอบคณุเช่นกันกค็อื บคุลากรทางการแพทย์ทกุๆ คน และพนกังาน
ของบริษัทที่ต่างเสียสละ ทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลังใจ กับการท�างาน
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ตลอดจน
การสนับสนุน ดูแล และช่วยเหลือสังคม ชุมชน เป็นอย่างดี พร้อมนี้
บรษิทัยงัคงมุง่มัน่ในการให้บรกิารอย่างมคีณุภาพเพือ่ให้เป็นท่ีไว้วางใจ
สืบไป

(นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์)
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
15 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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8.2.2  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั โรงพยาบาลพระรามเก้า 
จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซ่ึงเป็นผู ้มีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบและตามประกาศตลาดหลักทรัพย ์ -
แห่งประเทศไทยก�าหนด จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายคณิต 
แพทย์สมาน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์ น.ท. หญงิ 
แพทย์หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา และ นายพิเศษ จียาศักดิ์ 
เป็นกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตและความรับผิดชอบ 
และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีอ่นมุตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั 
มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน 
รวม 4 ครั้ง และ การประชุมร่วมกันเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี
และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง 
โดยมีรายละเอียดจ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายช�่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุมวาระปกติ ประชุมวาระที่ไม�มีฝ�ายจัดการเข้าร�วม

จ�านวนการประชุม กับผู้สอบบัญช� กับผู้ตรวจสอบภายใน

1. นายคณิต แพทย์สมาน 4 / 4 1 / 1 1 / 1

2. ศาสตราจารย์ น.ท. หญิง แพทย์หญิง ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา 4 / 4 1 / 1 1 / 1

3. นายพิเศษ จียาศักดิ์ 4 / 4 1 / 1 1 / 1
 

สรุปสาระส�าคญัในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
การให้ความเห็นและรายงานผลในเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
ในระหว่างปี ดังนี้

 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงาน
ทางการเงนิประจ�าปี ซึง่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัช-ี
รับอนุญาตแล้วว่า ได้มีการจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินด้วยความถูกต้องครบถ้วน
และเชื่อถือได้ รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้บริหารที่
รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ที่มีวาระ
การพิจารณารับรองงบการเงิน ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและเชื่อได้
ว่ารายงานทางการเงินได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี

ฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระ

 2. การประเมินและสอบทานระบบควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายใน ทั้งจากการ
รับฟงรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รายงานจากหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน และรายงานจากคณะท�างานบริหารความเสี่ยง 
รวมทั้งได ้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตาม
แนวทางที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รายงานผลและความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อมั่นใจได้ว่ากระบวนการท�างานมีการควบคุม
ภายในที่ดี เหมาะสมเพียงพอกับการด�าเนินธุรกิจ สามารถสนับสนุนให้
การด�าเนนิงานมีประสิทธผิลและประสิทธภิาพ ป้องกนัหรือลดความเสีย่ง
และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีรายงานทางการเงินท่ีมีความ
ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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 3. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการจัดจ้าง บริษัท แอคเคาน์ติ้ง 
เรฟโวลูช่ัน จ�ากัด โดยมีนาง ศศิวิมล สุกใส เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งผ่านการประเมินผล และเปรียบเทียบกับข้อเสนอ
การบริการของบริษัทอ่ืน โดยผู้ตรวจสอบสอบภายในปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นอิสระตามแผนตรวจสอบประจ�าปี ท่ีได้รับการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ  ข้อสังเกตที่ได้รับการรายงานจาก
ผู ้ตรวจสอบภายในซึ่งผ ่านการพิจารณา และให้ความเห็นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบติดตามอย่างต่อเน่ือง
การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ ก�าหนดค่าตอบแทน
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
นอกจากนี้ ได้มีการประชุมร่วมกับหัวหน้าทีมผู ้ตรวจสอบภายใน
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 

 4. การดูแลดานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมาย
และนโยบาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมถึง กระบวนรับข้อร้องเรียนทั้งด้านคุณภาพบริการ 
จรรยาบรรณ จริยธรรม การป้องกันและการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยรับฟงและให้ความเห็นตามรายงานของ
ฝ่ายคุณภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีก�าหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
ผ่านการรายงานของคณะท�างานบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง รายงาน
จากผู ้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และได้สอบทาน
การด�าเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามจรรยาบรรณ กฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ 
มีความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

 5. การสอบทานการบริหารจดัการความเสีย่ง คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนบริหารความเสี่ยง
และติดตามรายงานผลของคณะท�างานบริหารความเส่ียงเป็นประจ�า
ทกุไตรมาส รวมทัง้มกีารรายงานผลและความเหน็ของการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืน (ESG : Environment, Social and 
Governance) ซึง่เป็นการสร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบริษทัภายใต้
การใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล

 6. การพิจารณารายการระหว างกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
และให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ตลอดจนสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขหลัก รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง-
ประเทศไทย

 7. การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผู สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้
ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท คุณภาพงานและ 
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
รวมทั้ง เปรียบเทียบกับข้อเสนอจากส�านักงานสอบบัญชีอ่ืน เห็นควร
เสนอแต่งตั้งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี
รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนประจ�าปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอบทานกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะ
และรายบุคคล และสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ 
เปนไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ดวยความระมัดระวังและเต็มความสามารถ  
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวาบรษิทัฯ มรีายงานทางการเงนิและ
การเปดเผยขอมูลที่เพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได เปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เหมาะสมเพียงพอกับการดําเนินธุรกิจ
มีการเปดเผยรายการทีเ่ก่ียวโยงกันและสารสนเทศอยางเพียงพอ รวมท้ัง 
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการพัฒนาและ 
ปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอยางตอเนื่อง

(นายคณิต แพทย์สมาน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
15 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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8.2.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด 
(มหาชน) ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และ
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตร ของบริษัท ซ่ึงประกอบด้วย 
กรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท จ�านวนรวม 3 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์คลนิกิ นายแพทย์สรณ บญุใบชยัพฤกษ์ (1)  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการอิสระ)

2. นายพิเศษ จียาศักดิ์ (2) 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอสิระ)

3. นางวิลาสินี พุทธิการันต์  
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการ สรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน เกี่ยวกับการจัดท�านโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
สรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อ�านวยการ 
โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ�านวนโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ ดูแลจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งเพื่อเตรียมสืบทอด
ต�าแหน่งกรรมการผู้อ�านวยการ ผู้บริหารระดับสูง และแผนพัฒนา
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อ�านวยการ รวมทั้ง

การพิจารณาและจัดท�านโยบายการก�าหนดอัตราค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผู้อ�านวยการ รวมถึงการปรับเงินเดือนของกรรมการผู้อ�านวยการ 
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร 
โดยมีสาระส�าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

รายช�่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
จ�านวนครั�งที่เข้าร่วมประชุม/

จ�านวนครั�งที่มีสิทธิเข้าประชุม(ครั�ง)

1.  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ  บุญใบชัยพฤกษ์(1) 2/2

2.  นายพิเศษ จียาศักดิ์(2)(3) 0/0

3.  นางวิลาสินี พุทธิการันต์ 2/2

หมายเหตุ : (1) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565
 (2) นายพิเศษ จียาศักดิ์ ด�ารงแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ซึ่งลาออกจากต�าแหน่ง
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยในปี 2564 นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ได้เข้าร่วม
  ประชุมในฐานะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จ�านวน 2/2 ครั้ง
 (3) นายพิเศษ จียาศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  ครั้งท่ี 2/2565 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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1. พิจารณากรอบระยะเวลาในการสรรหาผูส้บืทอดต�าแหน่ง
กรรมการผู้อ�านวยการและผู้บริหารระดับสูง

2. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย

3. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2563 
ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย ่อย เพื่อน�า เสนอต ่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

4. พิจารณาการประเมินผลการปฎิบัติงานประจ�าปี 2563 
และค ่าตอบแทนของกรรมการผู ้อ� านวยการเพื่อน�าเสนอต ่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5. สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเข ้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ

6. เสนอชื่อกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ
ชุดย่อย เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งต้ัง
ตามความเหมาะสม

7. กลั่นกรองและเสนอการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท
ก�าหนดและความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงกับบริษัท
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมและ ผลการด�าเนินงาน
และโบนัสส�าหรับกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

8. พิจารณาคุณสมบัติและการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของ นายพิเศษ จียาศักดิ์ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนชุดใหม่

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฎิบัติ
หน้าที่ตามที่ได ้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึง
สภาพเศรษฐกิจและการเติบโตของรายได้อย่างระมัดระวัง เพื่อสร้าง
มูลค่าและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู ้ถือหุ ้นและผู ้เกี่ยวข้อง โดยได้
รายงานผลการปฎบิตัหิน้าทีใ่ห้คณะกรรมการบรษิทัได้ทราบเป็นประจ�า
ในทุกไตรมาส

 

(นายพิเศษ จียาศักดิ์)
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)

15 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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8.2.4  รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการและและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั�งยืน

  คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด 
(มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อท�าหน้าที่ในการผลักดันและสนับสนุนการปฏิบัติ
งานด้านการก�ากับดูแลกิจการ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของ
บริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 
2 ท่าน ดังนี้

1. นายพิเศษ จยีาศกัดิ์
  ประธานกรรมการก�ากบัดแูลกจิการและการพัฒนาธรุกจิอย่างยัง่ยนื
  (กรรมการอสิระ)
2. นายคณติ แพทย์สมาน  

  กรรมการก�ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธรุกจิอย่างย่ังยนื 
  (กรรมการอิสระ)
3. นายแพทย์ประเสรฐิ ไตรรัตน์วรกลุ
  กรรมการก�ากับดแูลกจิการและการพัฒนาธรุกจิอย่างยัง่ยนื 
  (กรรมการ)

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างย่ังยืนมีหน้าที่ ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมองค์กร รวมถึงนโยบายและแนว
ปฏิบัติอ่ืนใด ที่จะสนับสนุนการด�าเนินงานตามแนวทางการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีขององค์กร มาตรฐานและข้อก�าหนดของหน่วยงานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมถึงสนับสนุน ส ่งเสริม 
การสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมองค์กรให้แก่กรรมการผู ้บริหาร และพนักงานให้ยึดถือ
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก�ากับดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ 

  ในปี 2564 คณะกรรมการก�ากับดแูลกจิการและการพฒันาธรุกจิอย่างยัง่ยนื มกีารปฏิบตัหิน้าทีใ่ห้ความเหน็ชอบ พิจารณาเร่ืองต่างๆ 
โดยมีการประชุม จ�านวน 3 ครั้ง และมีสาระส�าคัญของการประชุมสรุป ดังนี้

รายช�่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั�งยืน

จ�านวนครั�งที่เข้าร่วมประชุม / จ�านวนครั�งที่มี
สิทธิเข้าประชุม (ครั�ง)

1. นายพิเศษ จียาศักดิ์ 3/3

2. นายคณิต แพทย์สมาน 3/3

3. นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 3/3

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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1. ให ้ข ้อเสนอแนะแก่คณะท�างานด ้านความยั่งยืนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนหรือ Thailand 
Sustainability Investment (THSI) ประจ�าปี 2564

2. แก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อคณะท�างานด้านความยั่งยืน
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน 

3. เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะการตอบแบบประเมิน
ความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน (THSI) ประจ�าปี 2564 

4. รับทราบแผนการด�าเนินการพร้อมสอบทานความถูกต้อง 
ของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน
การคอร์รัปชันของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ Private Sector Collective Action 
against Corruption (CAC) และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ

5. ทบทวนนโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกิจการของบรษิทั

6. ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนประจ�าปี 2565 

จากการบรหิารงานเพือ่รบัมอืกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด
ที่รุนแรงในปี 2564 โดยปรับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจและน�าปจจัย
New Normal มาพิจารณา ประกอบกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทีด่ ีเพิม่โอกาสในการแข่งขนัผ่านนวตักรรมทางธรุกจิ มกีารบรหิารจดัการ
ห่วงโซ่อุปทานการจัดการสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนให้ความส�าคัญกับ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยภายในโรงพยาบาล และค�านึงถึงผู้มีส่วน
ได้เสีย ซึ่งรวมถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม จึงส่งผลให้บริษัทได้รับ
ผลการประเ มินคุณภาพการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าป ี
ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน และผลการประเมิน CGR หรือการก�ากับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยอยู ่ ในเกณฑ์ระดับ “ดีเลิศ”
ได้เป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ 
3,000 - 9,999 ล้านบาท ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน นับตั้งแต่ปีแรกของ
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้น
แล้วเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งท่ีในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ประกาศว่า บริษัทเป็น 1 ใน 147 บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่
รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจ�าปี 2564

 อน่ึง จากผลประเมินในปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์
โดยเปิดรับฟงความคิดเห็น และเสียงสะท้อนต่างๆ เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของผู ้มีส ่วนได ้เสียด ้านสุขภาพ ความปลอดภัย
ทีด่�าเนนิการอยูแ่ล้วให้ดยีิง่ขึน้ รวมถงึการช่วยเหลือสังคม และไม่ท�าลาย
ส่ิงแวดล้อม อย่างเต็มก�าลังความสามารถ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมที่ดีต่อไป

(นายพิเศษ จียาศักดิ์)
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
15 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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8.2.5  รายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร

 ในปี 2564 บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากดั (มหาชน) 
ได้มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิาร จ�านวน 12 ครัง้ รวมทัง้ได้บรหิาร
จัดการในเรื่องส�าคัญ ต่างๆ ดังนี้

รายช�่อคณะกรรมการบริหาร
จ�านวนครั�งที่เข้าร�วมประชุม /

จ�านวนครั�งที่มีสิทธิเข้าประชุม (คร�ัง)

1. นายอรรถพล  สฤษฎิพันธาวาทย์ 12/12

2. นายแพทย์เสถียร  ภู่ประเสริฐ 12/12

3. นายแพทย์ประเสริฐ  ไตรรัตน์วรกุล 12/12

4. นายแพทย์วิรุฬห์  มาวิจักขณ์ 10/12

5. นายแพทย์สมชัย  ภิญโญพรพาณิชย์ 12/12

6. นายทรงศักดิ์  เปรมสุข 12/12

1. การปรับปรุงสถานที่ : จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรสั COVID -19 ท�าให้ต้องมกีารปรบัปรงุพืน้ทีเ่พือ่รองรบัผู้ป่วยใน
เพิ่มข้ึน โดยเน้นตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ
แยกส่วนของผู้ป่วยชัดเจนไม่ปะปนกัน นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุง
พื้นที่เพื่อรองรับกลุ่มผู ้ป่วยใหม่และการขยายบริการอื่นๆ รองรับ
การขยายพืน้ทีใ่ห้บรกิาร เช่น การปรบัปรงุห้อง sleep lab ชัน้ 8 อาคาร
เอ การปรับปรุงครัวโภชนาการ และปรับปรุงทางเชื่อมอาคารเอ-บี 
เพื่อเชื่อมทั้งสองอาคารเข้าด้วยกัน

2. ดานยุทธศาสตรสร างการเจริญเติบโตทางธุรกิจ 
: ตามแผนยุทธศาสตร์ ABV หรือ Advanced-Better-Virtual 
ได้มีการเปิดศูนย์การแพทย์เพิ่ม ได้แก่ ศูนย์กระดูกสันหลังศูนย์เลสิค 
รวมทั้งการพัฒนาระบบ Telemedicine และให้บริการเต็มรูปแบบ
ในช่วงที่มีการ lock down และจ�ากัดการเดินทางท�าให้ผู้ป่วยได้รับ
การรักษาอย่างต่อเนื่อง

3. ดานยทุธศาสตรสารสนเทศ : พฒันาระบบความปลอดภัย
ของการจัดเก็บข้อมูล พัฒนาระบบบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคล 
พัฒนาระบบบริหารจัดการหอพักผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการการฉีดวัคซีน Moderna รวมทั้งการวางระบบ
รองรับการตลาดในยุคดิจิทัล และเริ่มขายโปรแกรมสุขภาพในช่องทาง 
online เช่น Shopee 

4. ดานภาพลักษณ : ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร 
Newsweek ให้เป็น Best hospitals in Thailand อันดับ 5 ของ
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 

5. ดานสังคม : โรงพยาบาลพระรามเก้าได้ร่วมมือกับ
กรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย และห้างเดอะ สตรีท รัชดา 
เปิดเป็น 1 ใน 25 หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 
โดยจัดทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน 

6. ไดรับคัดเลือกใหอยู ในรายชื่อหุ นยั่งยืน Thailand 
Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มบริการ (Service) 
ประจ�าปี 2564 

และในปี 2565 โรงพยาบาลพระรามเก้า ยังมีแผนพัฒนา
งานอย่างต่อเน่ือง ตามแผนยุทธศาสตร์ ABVX หรือ Advanced-
Better-Virtual-Extra services เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตให้กับ
โรงพยาบาลพระรามเก้า อย่างยั่งยืนต่อไป

(นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์)
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
15 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1  การควบคุมภายใน 

 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญอย่างยิ่งของการจัดให้มีระบบ
การควบคมุภายในทีด่ ีให้เป็นไปตามหลกัการของการก�ากบัดูแลกจิการ
ที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงแนวทางและกรอบการ
ควบคมุภายในทีเ่ป็นสากล เพือ่สร้างความมัน่ใจว่าบรษิทัสามารถด�าเนิน
งานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ คณะกรรมการบรษิทั ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  จ�านวน 3 ท่าน  ทีส่ามารถปฏบิติัหน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และเป็นอสิระ เพือ่สอบทานระบบการควบคมุภายใน และตดิตามให้การ
ควบคุมภายในด้านต่างๆ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนิน
ธุรกิจ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน การป้องกัน
หรือลดความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีรายงาน
ทางการเงนิทีม่คีวามถกูต้องเชือ่ถอืได้ ตลอดจนการปฏบิตัติามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการรักษาพยาบาล
และการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 
(USA) โดยองค์กร Joint Commission International (JCI) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปจจุบัน รวมถึง มีระบบควบคุม
ภายในที่สามารถก�ากับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี และระบบควบคุมภายในที่ได้ก�าหนดไว้อย่างเหมาะสม โดย
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่นในการ
ท�าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่ก�าหนด และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส โดยบริษัท
ได้ว่าจ้าง บริษัท แอคเค้าน์ติ้ง เรฟโวลูช่ัน จ�ากัด ซ่ึงเป็นองค์กรจาก

ภายนอก (Outsourcing) ให้ปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว รวมทัง้จดัท�าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ�าปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่พจิารณาอนมุตัแิผนงาน ส�าหรบัใช้ตรวจสอบและตดิตามการปฏบัิติ
ให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัทก�าหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้
ด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง  

 คณะกรรมการบรษัิทได้พจิารณาประเมนิความเพยีงพอของระบบ
ควบคมุภายใน ประกอบกับรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน
ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท
เป็นประจ�าทกุไตรมาส ครอบคลุมตามหลักการควบคุมภายในของ COSO 
(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission) 5 องค์ประกอบหลกัดงันี้

1)  การควบคุมภายในองค�กร (Control Environment) 

บริษัทก�าหนดโครงสร้างองค์กรในการก�ากับดูแล บริหาร
จดัการ ตลอดจนอ�านาจในการพิจารณาและอนมุตั ิ เพือ่ให้มัน่ใจว่า บรษิทั
มรีะบบการควบคุมภายในท่ีส่งเสรมิและสนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์
อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ และมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง ภายใต้หลกัการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีซึ่งปรากฏอยู่ในจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน 
(Code of Conduct) ของบรษิทั รวมทัง้มกีารส่ือสารทัง้ข้อก�าหนดและ
บทลงโทษให้กับผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความส�าคัญและ
คณุค่าของความซือ่ตรงและจรยิธรรม เป็นวฒันธรรมองค์กรอย่างเข้มแขง็ 
โดยจรรยาบรรณและข้อพงึปฏิบติัในการท�างาน (Code of Conduct)  
ครอบคลมุหลกัปฏิบตัใินด้านต่างๆ ทัง้ด้านการตระหนกัถงึบทบาทและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าที่สร้างคุณค่าให้แก่

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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กิจการอย่างยั่งยืนการก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ
ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน การเสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล
การสรรหาและพัฒนาผูบ้รหิารระดับสงูและการบรหิารบคุลากร การส่งเสรมิ
นวตักรรมและการประกอบธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ การดแูลให้มี
ระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม การรกัษา
ความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และสนับสนุนการ
มส่ีวนร่วมและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้

 เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลเอกชนชัน้น�า
ทีม่คีวามสามารถในการให้บรกิารทางการแพทย์ทีค่รอบคลมุการรกัษาโรค 
การป้องกันและควบคุมโรค การฟนฟูสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ 
พร้อมทัง้ขยายฐานผูรั้บบรกิารจากกลุม่ผูร้บับรกิารทัว่ไป  กลุม่ผู้รบับรกิาร
สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน และกลุ่มผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤต
ไปสู่กลุ่มผู้รับบริการที่ให้ความส�าคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ 
(Health Promotion & Wellness) บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการ
ก�าหนดแผนประจ�าปีและแผนยุทธศาสตร์  รวมทั้ง แผนการด�าเนินงาน
และงบประมาณเพือ่เป็นกรอบให้การด�าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้อย่างเหมาะสม  มีการก�าหนดดชันวัีดผลการด�าเนนิงานระดบั
หน่วยงาน โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ของบริษัทฯ และการประเมินผลตามหน้าที่ความรับผิดชอบท้ังด้าน 
Performance และ Core Competency

 2)  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บรษิทัได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการบรหิารความเส่ียง
อย่างมรีะบบและมปีระสทิธิภาพและทนัต่อสถานการณ์การเปลีย่นแปลง 
โดยคณะท�างานบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee) 
ซึง่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส ท�าหน้าทีก่�าหนด
แนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ นโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดูแล ติดตาม
และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์และทิศทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งครอบคลุมนโยบาย
และขอบเขตการบริหารความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกและภายใน 
ทั้งความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการ
ด�าเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial 
Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
ความเสี่ยงจากปจจัยมหภาค (Macro Risk) ทั้งจากภัยพิบัติ โรคระบาด 
และ ความไม่สงบทางการเมือง รวมถึง การบริหารและจัดการการดูแล
ผู้ป่วยของบริษัท ให้ได้รับการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล Joint 
Commission International (JCI) และเป็นไปตามนโยบาย บริษัท
ยังได้ก�าหนดให้ฝ่ายคุณภาพ (Total Quality Center : TQC) เป็น
หน่วยงานท่ีพิจารณาและติดตามข้อร้องเรียนท้ังด้านคุณภาพบริการ
และจริยธรรม และรายงานผลต่อคณะท�างานบริหารความเส่ียง ซึ่ง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ผ่านกระบวนการหาสาเหตุที่แท้จริง
ของความเสี่ยง (Root Causes Analysis, RCA) กระบวนการวิเคราะห์
ความผิดพลาด (Failure Mode Effect Analysis, FMEA) ตลอดจน
การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงเชิงรุก (Leading Key Risks Indicators) 
อย่างเป็นระบบ โดยคณะท�างานบริหารความเสี่ยงได้มีการรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

3)  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

 บรษิทัก�าหนดนโยบาย และระเบยีบวธีิปฏิบตังิานครอบคลมุ
กระบวนการต่างๆ อย ่างเหมาะสมและเป็นลายลักษณ์อักษร
ตลอดจนก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินการอย่างชัดเจน 
มีกระบวนการควบคุมภายในทั้งเชิงป้องกันและเชิงติดตาม ซึ่งสามารถ
น�าไปสูก่ารปฏบิตังิานได้อย่างแท้จรงิ ทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กร โดยก�าหนด
ให้แบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ การดูแลจัดการทรัพย์สิน และการบันทึก
บญัชแีละข้อมลูสารสนเทศออกจากกนั เพือ่เป็นการถ่วงดลุและสามารถ
ตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างเหมาะสม  

 เพือ่ให้การควบคมุการปฏบิตังิานสามารถจดัการความเสีย่ง
เพือ่สนบัสนนุเป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์ และการเตบิโตอย่างยัง่ยนื 
บรษิทัได้มกีารทบทวนกระบวนการควบคมุภายในในทกุระดบัของกจิกรรม
การควบคมุอย่างสม�า่เสมอ   

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information 
    & Communication) 

บริษัทด�าเนินการจัดการให้มีระบบสารสนเทศที่มีการ
ควบคมุด้านความปลอดภยัอย่างเหมาะสม สามารถให้ข้อมลูทีม่คีณุภาพ
ต่อการพจิารณาและตดัสินใจ มกีารส่ือสารนโยบาย และระเบยีบปฏบิตัิ
ต่างๆ เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานตามระบบควบคมุภายในทีก่�าหนดไว้
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ เช่น ผู้บรหิารส่ือสารให้พนกังานทกุคนรบัทราบ
ผ่านการจัด Knowledge Sharing Session โดยมีตัวแทนฝ่ายเข้าร่วม 
การจัดประชุมย่อย การใช้ระบบอินทราเน็ต Email ติดประกาศ เวียน
หนังสือในการส่ือสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในหน่วยงานและภายใน
บริษัท รวมถึง การรายงานข้อมูล ข่าวสารของบริษัทอย่างเหมาะสม
เพียงพอ 

บริษัทก�าหนดให้ฝ่ายคุณภาพ (Total Quality Center : 
TQC) เป็นหน่วยงานทีพ่จิารณาและติดตามข้อร้องเรยีนทัง้ด้านคณุภาพ
บริการและจริยธรรม  รวมทั้งการรับเรื่องร้องเรียน และแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทจุรติทัง้จากภายในและภายนอกบรษิทั
ได้อย่างปลอดภัย  

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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บรษัิทก�าหนดให้มกีารรายงานข้อมูลทีส่�าคญัอย่างเพยีงพอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�า
ทุกไตรมาส เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทตามเป้าหมาย 
แผนงาน และแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท ตลอดจนรายงานการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ข้อสังเกตท่ีพบระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบ-
บัญชี และแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมถึงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
ของผู ้ตรวจสอบภายใน และมีการจัดท�ารายงานประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร

5)  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทมีกระบวนการติดตาม ประเมินผลการควบคุม
ภายใน และการปฏบัิตติามจรรยาบรรณและข้อพงึปฏบิตัใินการท�างาน 
(Code of Conduct) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอิสระจาก
หน่วยงานอื่น ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน
ที่ก�าหนด และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
รายไตรมาส หรือรายงานโดยพลนัหากพบข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคัญ 
ซึ่งผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

จากการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของ
บรษิทัครอบคลมุทัง้ 5 องค์ประกอบหลกัข้างต้น ซ่ึงผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และในปีท่ีผ่านมาผู้สอบบัญชีและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในไม่มีข้อสังเกตทีเ่ป็นสาระส�าคัญในเรือ่งความบกพร่อง
ของการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บรษิทั ได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่า ระบบการควบคมุภายในของบรษัิท
มีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดและสภาพการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไป
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 
และมกีารปฏบัิตติามระบบการควบคมุภายในทีก่�าหนดไว้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตาม
ระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและว่าจ้าง
ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง 
เรฟโวลูชั่น จ�ากัด  โดย นางศศิวิมล สุกใส กรรมการผู้จัดการ ท�าหน้าที่
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในเอกสาร
แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุมและ
เลขานุการบริษัท 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ
บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูช่ัน จ�ากัด แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม
เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบภายในและประเมิน
การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่ก�าหนด รวมทั้งจัดท�าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ�าปี เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
อนมุตั ิเนือ่งจากมคีวามเป็นอสิระและมปีระสบการณ์ในการปฏิบตังิาน
ด้านการตรวจสอบภายใน 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)
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บรษิทัก�าหนดให้มกีารรายงานข้อมูลทีส่�าคญัอย่างเพยีงพอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�า
ทุกไตรมาส เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทตามเป้าหมาย 
แผนงาน และแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท ตลอดจนรายงานการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ข้อสังเกตที่พบระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบ-
บัญชี และแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมถึงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
ของผู ้ตรวจสอบภายใน และมีการจัดท�ารายงานประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร

5)  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทมีกระบวนการติดตาม ประเมินผลการควบคุม
ภายใน และการปฏบิตัติามจรรยาบรรณและข้อพงึปฏบิตัใินการท�างาน 
(Code of Conduct) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอิสระจาก
หน่วยงานอื่น ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน
ที่ก�าหนด และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
รายไตรมาส หรอืรายงานโดยพลันหากพบข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคัญ 
ซึ่งผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

จากการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของ
บรษิทัครอบคลมุทัง้ 5 องค์ประกอบหลกัข้างต้น ซึง่ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และในปีท่ีผ่านมาผู้สอบบัญชีและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในไม่มีข้อสังเกตทีเ่ป็นสาระส�าคัญในเรือ่งความบกพร่อง
ของการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บรษิทั ได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่า ระบบการควบคมุภายในของบรษิทั
มีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดและสภาพการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไป
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 
และมกีารปฏบัิตติามระบบการควบคมุภายในทีก่�าหนดไว้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตาม
ระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายในและว่าจ้าง
ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง 
เรฟโวลูชั่น จ�ากัด  โดย นางศศิวิมล สุกใส กรรมการผู้จัดการ ท�าหน้าที่
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดเพ่ิมเติมแสดงในเอกสาร
แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุมและ
เลขานุการบริษัท 

ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ
บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จ�ากัด แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม
เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบภายในและประเมิน
การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่ก�าหนด รวมทั้งจัดท�าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ�าปี เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
อนมุตั ิเนือ่งจากมคีวามเป็นอสิระและมปีระสบการณ์ในการปฏิบตังิาน
ด้านการตรวจสอบภายใน 

9.2  รายการระหว่างกัน
9.2.1 ข้อมูลรายการระหว่างกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง

 1) บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบริษัท ส�าหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
และ 2564 มีดังนี้

ช�่อบุคคลหร�อนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย�ง

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

ความสัมพันธ�กับบร�ษัท

1 บริษัท โอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 
(“โอเอไอ แมนเนจเมนท”)

ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

– มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ 
นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100 
ในโอเอไอ แมนเนจเม้นท์

2 บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ 
แอนด์แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 
(“โอเอไอ คอนซัลแตนท”)

ธุรกิจโรงแรม – มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 
ผูถ้อืหุน้ใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบรษิทั ถอืหุน้ทางตรง 
และทางอ้อมผ่านบริษัท เอสซี ออฟฟิซ พลาซ่า จ�ากัด 
ร้อยละ 21.56 ในโอเอไอ คอนซัลแต้นท์ 

3 บริษัท บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 
(“บี.บี.ดี.พร็อพเพอรตี้”) 

ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

– มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ 
นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100 ใน 
บี.บี.ดี.พรอพเพอร์ตี้

4 บริษัท วอยซ์ ครีเอชั่น จ�ากัด 
(“วอยซ ครีเอชั่น”)

กิจกรรมด้านความ
บันเทิงและนันทนา
การอื่นๆ

– มปีระธานกรรมการบรษิทั และกรรมการบรษิทั คือ 
นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 

– มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ 
นายทรงศักดิ์ เปรมสุข(11)

5 บริษัท วอยซ์ ทีวี จ�ากัด 
(“วอยซ ทีวี”)

ธุรกิจน�าเข้าและ
จ�าหน่ายเครื่องมือ
สื่อสารทุกชนิดและ
ให้บริการงานด้าน
บันเทิง

– มีประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 

– มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ 
นายทรงศักดิ์ เปรมสุข(11)

6 บริษัท เอสซี แอสเสท 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
(“เอสซี แอสเสท”)

อสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง /พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

– มีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท 
เป็นผู้มีอ�านาจควบคุมในเอสซี แอสเสท

– มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล 
สฤษฎิพันธาวาทย์(8) และนางวิลาสินี พุทธิการันต์(9)

– มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ คือ 
นายทรงศักดิ์ เปรมสุข(11)

7 บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จ�ากัด 
(“โอเอไอ ลีสซิ่ง”)

ธุรกิจรถเช่า – มีประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 

– ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท 
และถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด และ
บริษัท เอสซี ออฟฟิซ พลาซ่า จ�ากัด ร้อยละ 44.44 ใน โอเอไอ 
ลีสซิ่ง

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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ช�่อบุคคลหร�อนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย�ง

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

ความสัมพันธ�กับบร�ษัท

8 บริษัท เอสซี เอเบิล จ�ากัด 
(“เอสซี เอเบิล”)

การเช่าและการ
ด�าเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

– มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล 
สฤษฎิพันธาวาทย์(8)

9 บริษัท บี.บี.ดี. ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 
(“บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเมนท”)

ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

– มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์
– มีประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คือ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ซึ่งถือหุ้นทางตรง 
ร้อยละ 80 ใน บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์

10 บริษัท สโคป จ�ากัด (“สโคป”) กิจการค้าและให้
บริการรวมถึงการ
รับจ้างบริหารซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ 
ท�าการจัดสรรที่ดิน
อาคารชุด

– มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล 
สฤษฎิพันธาวาทย์ (8)

11 บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 
(“วี.แลนดพร็อพเพอรตี้”)

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

– มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล 
สฤษฎิพันธาวาทย์(8)

12 บริษัท โซลิด แอสเซท จ�ากัด ธุรกิจโรงแรม และ
ภัตตาคาร

– มีผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก คือ นายเจริญ นัดพบสุข 
เป็นกรรมการ(13)

– มีคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นทาง
อ้อมผ่าน โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ รวมร้อยละ 87.12

13 มูลนิธิไทยคม - – มกีรรมการร่วมกับบรษิทั 2 ท่าน คือ นายบรรณพจน์ 
ดามาพงศ์ และนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ 

– มีกรรมการบริหารของบริษัท เป็นกรรมการ 
คือ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข(11)

– มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท
เป็นรองประธานกรรมการ

14 บริษัท บริดจ์ กรุป (ประเทศไทย) จ�ากัด การรับขาย-ฝาก 
และการให้ข้อมูล
บริการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

– มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายอรรถพล 
สฤษฎิพันธาวาทย์(8)

15 บริษัท เอสซี เอ็กซเพดิชั่น จ�ากัด ด�าเนินกิจการ
โรงแรม และ
ครอบคลุมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

– มีคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 
รวมประมาณ ร้อยละ 60.39

16 คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 
(“ผู้ถือหุ้นใหญ่”)

-
– ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงร้อยละ 48.68 ในบริษัท

17 นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ - – ประธานกรรมการบริษัท

18 นางสาวแพทองธาร ชินวัตร
-

– บตุร ของ คณุหญงิพจมาน ดามาพงศ์ 
และได้ท�าสญัญาบคุคลกับบรษิทั(1)

19 นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ
-

– แพทย์ผูด้�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการบรษิทั 
กรรมการบรหิาร และกรรมการผูอ้�านวยการของบรษิทั

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ
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ช�่อบุคคลหร�อนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย�ง

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

ความสัมพันธ�กับบร�ษัท

20 นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล
-

– แพทย์ผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน และรองกรรมการผู้อ�านวยการของบริษัท(2)

21 นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์
-

– แพทย์ผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้อ�านวยการของบริษัท

22 นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล
-

– แพทย์ผู้ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาในการให้ค�าแนะน�าโครงการให้แก่
บริษัท(3)

23 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สรณ 
บุญใบชัยพฤกษ์

-
– แพทย์ผูด้�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ และประธานกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั(4)

24 ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิริ
นธรา สิงหรา ณ อยุธยา

-
– แพทย์ผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท(5)

25 นายคณิต  แพทย์สมาน
-

– กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน ของบริษัท(6)

26 นายพิเศษ  จียาศักดิ์

-

– กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืนของบริษัท

(7)

27 นายอรรถพล  สฤษฎิพันธาวาทย์ - – กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารของบรษิทั(8)

28 นางวิลาสินี  พุทธิการันต์
-

– กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนของบรษิทั(9)

29 นายแพทย์สมชัย  ภิญโญพรพาณิชย์ - – กรรมการบริหารบริษัท(10)

30 นายทรงศักดิ์  เปรมสุข - – กรรมการบริหารบริษัท
(11)

31 นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร
-

– ผู้บริหาร ต�าแหน่ง รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการ
เงิน

(12)

32 นายเจริญ นัดพบสุข - – ผูบ้รหิาร ต�าแหน่ง รองกรรมการผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิาร
(13)

33 นายแพทย์สถาพร ภู่ประเสริฐ
-

– แพทย์ผู้ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาในการให้ค�าแนะน�าโครงการให้แก่
บริษัทและเป็นน้องของ นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ

(14)

34 นายแพทย์พิสิษฐ์ จียาศักดิ์
-

– พี่-น้องของ นายพิเศษ จียาศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท

35 นางชุติมา ไตรรัตน์วรกุล
-

– คู่สมรสของ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็นแพทย์
ผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และรอง
กรรมการผู้อ�านวยการของบริษัท

36 แพทย์หญิงพร ไตรรัตน์วรกุล
-

– ธิดาของ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็นแพทย์
ผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และรอง
กรรมการผู้อ�านวยการของบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 การก�ากับดูแลกิจการ

189



ช�่อบุคคลหร�อนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย�ง

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

ความสัมพันธ�กับบร�ษัท

37 นายแพทย์ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์
-

– คู่สมรสของธิดาของ นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งเป็น
แพทย์ผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูอ้�านวยการของบริษทั

38 นายภาคิน ภู่ประเสริฐ
-

– บุตรของ นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ ซึ่งเป็นแพทย์
ผู้ด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อ�านวยการของบริษัท(15)

39 นางสาวนุชณี อู่ทอง - – ผู้บริหารบริษัท
(16)

40 นายสุธร ชุตินิยมการ - – ผู้บริหารบริษัท
(17)

หมายเหตุ: (1)  นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ได้ท�าสัญญาให้บริการรักษาพยาบาล เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กับ บริษัทโรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
   โดยมีบุคคลมีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลภายใต้เงื่อนไขของสัญญา ประกอบด้วย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ 
 (2)  นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารบริษัท และต่อมาได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจ
   อย่างยั่งยืน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563
 (3)  นายแพทย์มงคล ตัญจพัฒน์กุล ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร จนถึงวันท่ี 13 กันยายน 2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้ง
   เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2560 เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2560 และได้ลาออฏจาการด�ารง
   ต�าแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ในเดือนกรกฎาคม 2561 เร่ิมด�ารงต�าแหน่ง ที่ปรึกษาในการให้ค�าแนะน�าโครงการให้แก่บริษัท 
   วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2563
 (4)  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
   โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565
 (5)  ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
   ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 
   28 กันยายน 2560
 (6)  นายคณิต แพทย์สมาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
   ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันท่ี  28 กันยายน 2560 และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563
 (7)  นายพิเศษ จียาศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2561
   เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามมติที่ประชุม
   คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563  
 (8)  นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร ตามมติ
   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 (9 ) นางวิลาสินี พุทธิการันต์  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 
   2560 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยด�ารงต�าแหน่ง
   กรรมการตรวจสอบจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ และ
   ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 (ภายหลังแปรสภาพ) 
   เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 (10)  นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร
 (11)  นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัท ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็น
   กรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา
   กรรมการผู้อ�านวยการ ภายหลังการปรับโครงสร้างองค์กร ตามประกาศบริษัท คร้ังที่ 121/2560 เมื่อวันที่ 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 ที่ปรึกษาในการให้ค�าแนะน�าโครงการให้แก่บริษัท วันที่ 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

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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9.2.2 นโยบายหร�อแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต 
และการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือช�้ชวน

1) มาตรการและขั�นตอนการอนุมัติการท�ารายการ
 ระหว่างกัน

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันที่ 12 
มนีาคม 2561 ได้มกีารอนมุตันิโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกนัของ
บริษัท และหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดย
ทัว่ไป ในการท�าธรุกรรมระหว่างบรษิทักบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนด
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียง
ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การเข้าท�า
รายการระหว่างกัน บริษัทยึดหลักการ ดังนี้

-  เป ็นรายการที่ผ ่านกระบวนการอนุมัติที่ โปร ่งใสโดย
กรรมการ และ/หรือผู ้บริหาร (แล ้วแต ่กรณี) ด ้วย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มี
ส่วนได้เสีย ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

- เป็นรายการท่ีกระท�าโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท
เสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก

- มรีะบบการตดิตามและตรวจสอบทีท่�าให้มัน่ใจได้ว่าการท�า
รายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

 มาตรการและขั้นตอนในการทํารายการระหวางกัน

บริษัทได้ก�าหนดมาตรการและขั้นตอนในการท�ารายการ
ระหว่างกัน ดังนี้

(1) การพิจารณาการท�ารายการระหว่างกัน บริษัทจะใช้เกณฑ์
เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และ/หรือบุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็น
ไปตามขัน้ตอนกระบวนการด�าเนนิงานตามปกตขิองบรษิทั 
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินกิจการ ซ่ึงต้องเป็นธรรมและ
สมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

(2) กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบ
ราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่
เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน 

(3) บริษัทอาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระ
ซึ่งแต่งตั้งโดยบริษัทมาท�าการเปรียบเทียบราคาส�าหรับ
รายการระหว่างกันท่ีส�าคัญ เพื่อให้ม่ันใจว่าราคาดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

(4) การท�ารายการระหว่างกันของบริษัท ที่กรรมการ ผู้บริหาร 
หรือบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งหรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง 
ทีไ่ม่ใช่รายการด�าเนนิธรุกจิตามปกต ิหรอืมเีงือ่นไขทางการ
ค้าแตกต่างจากการท�ารายการกับลูกค้าทั่วไป หรือบุคคล

ภายนอกจะด�าเนินการได้ต่อเม่ือได้รับการอนุมัติจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยเสียงข้างมาก ซึ่งจะต้อง
ไม่มกีรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งหรอื
มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น  
และต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อก�าหนดพิเศษผิดไปจากปกติ
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด

(5) หากบริษัทมีรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่ เข ้าข่ายตาม
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏบิตัิ
ตามข้อก�าหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

(6) บรษิทัต้องเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือ รายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์
ที่ ส� านั กงานคณะกรรมการก� ากับหลักท รัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องก�าหนด และตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานการบัญชี โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี รายงานประจ�าปี หรือแบบรายงานอื่นใด 
ตามแต่กรณี 

(7)  ให้มีการสอบทานการท�ารายการระหว่างกันตามแผนงาน
ตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม 
ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการท�ารายการจริง 
ถกูต้องตรงตามสญัญาหรอืนโยบายหรอืเงือ่นไขท่ีก�าหนดไว้

 การอนมัุตกิารทํารายการระหวางกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกัน

ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวก�าหนดให้รายการระหว่างกันนั้น
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเข้าท�ารายการระหว่างกันในเรื่องใด (ถ้ามี) บริษัทจะจัดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น 
เกี่ยวกับความจ�าเป็นในการท�ารายการและความสมเหตุสมผลของ
รายการนั้นๆ  ทั้งนี้ ในการเข้าท�ารายการธุรกิจปกติหรือรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า
โดยทัว่ไป และรายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการค้า
โดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้

(1) การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป

การท�ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นรายการธรุกจิปกติหรอืรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
และเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิหรอืการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ ฝ่ายจัดการ
หรอืคณะกรรมการบรหิารเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัอนมุตัข้ิอตกลง
การท�าธุรกรรมในหลักการก่อนที่จะเข้าท�าธุรกรรมดังกล่าวได้ หาก
รายการดงักล่าวนัน้มข้ีอตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกับท่ีวญิูชน
จะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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ต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรือบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการจะจัดท�ารายงาน
สรุปการท�าธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

ทั้งนี้ รายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คือเงื่อนไข
การค้าที่มีราคาและเงื่อนไขท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ โดย

- เป็นราคาและเงื่อนไขที่บริษัทได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป

- เป็นราคาและเงือ่นไขทีบ่คุคลทีเ่ก่ียวโยงกันให้กบับคุคลทัว่ไป

- เป ็นราคาและเงื่อนไขที่บ ริษัทสามารถแสดงได ้ว ่า
 ผูป้ระกอบธรุกจิในลกัษณะท�านองเดยีวกนัให้กบับคุคลทัว่ไป

(2) การท�ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเงื่อนไข  
การค้าโดยทั่วไป

การท�ารายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการค้า
โดยทั่วไป จะต้องพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าท�ารายการนั้นๆ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม
ผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณ)ี เพือ่พจิารณาอนมุตั ิทัง้นี ้ให้ปฏบิตัติามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง 
หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน การได้มา
หรอืจ�าหน่ายไปซ่ึงทรพัย์สนิทีส่�าคญัของบรษิทั (ถ้าม)ี และหลักเกณฑ์อ่ืน
ที่ เกี่ยวข ้องรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ก�าหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทจะด�าเนินการเปิด
เผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
บริษัท ที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัจะแต่งตัง้บคุคล
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือความช�านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี 
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีความ
เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งกับบริษัทเป็น
ผูใ้ห้ความเหน็เก่ียวกบัรายการระหว่างกันดงักล่าวเพือ่น�าไปใช้ประกอบ
การตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือให้ม่ันใจว่า
การเข้าท�ารายการดังกล่าวมีความจ�าเป็นและมีความสมเหตุสมผล
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

 2) นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกัน
  ในอนาคต

รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการ
บริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้บรษิทั
จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี
และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบริษัท รวมท้ังปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การท�ารายการระหว่างกันของบริษัท ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทอาจมีการท�ารายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง 
โดยก�าหนดราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่
ก�าหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่ขัดแย้งหรือเกี่ยวข้องกัน เช่น 
การให้บริการทางการแพทย์แก่บริษัทคู่สัญญา การจ่ายค่าตอบแทน
ในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะ
เกิดขึ้นน้ันเป็นไปตามการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ  

 ทั้งน้ี การท�ารายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจ
เกิดข้ึนในอนาคตจะมีความจ�าเป็น และ/หรือมีความสมเหตุสมผลของ
การท�ารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท และก�าหนด
ให้เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และรายการดังกล่าว
ราคาและรวมทั้งเงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็น
ไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length basis) ไม่มีการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกับความ
จ�าเป็นและเหมาะสมของรายการนั้น นอกจากนี้ หากมีการท�ารายการ
ระหว่างกัน กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือ
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียง
ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการดังกล่าวได้

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการ บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากดั (มหาชน) 
ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัต่อหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบตามนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการก�ากับดูแลข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน
ทีป่รากฏ ในรายงานประจ�าปี ให้งบการเงนิดงักล่าวจัดท�าขึน้ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสม และถือ
ปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการ
ที่ดีที่สุดในการจัดท�า รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู ้ถือหุ้นและ
นักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และ
ระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ี
จะด�ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การด�าเนินการที่ผิดปกติเสียหายอย่างมีสาระส�าคัญ

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูล สอบทานนโยบายการบญัช ีคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน รวมถึงระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
ระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แสดงความเห็น
เกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวนี ้ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรายงานประจ�าปี แบบ 56-1 One Report ฉบับนี้แล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน
ของบรษิทั โดยรวมอยูใ่นระดับทีน่่าพอใจ    และสามารถสร้างความเชือ่ม่ัน
อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด 
(มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความเชื่อถือได้ 
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 (นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์)
ประธานกรรมการ

(นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ)
กรรมการผู้อ�านวยการ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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รายงานของผู�สอบบัญช�รับอนุญาต
 เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)  

ความเห็น

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ�ในการแสดงความเห็น

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค  ความรับผิดชอบของผูสอบ
บญัชตีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากบรษิทัฯ ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชพีบัญชี
ที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุ
ในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เร�่องสําคัญในการตรวจสอบ 

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับ
งวดปจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องนี้ 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
ข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรือ่งนีด้้วย การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนองต่อการประเมนิ
ความเสีย่งจากการแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ผลของวธิกีารตรวจสอบของข้าพเจ้าซึง่ได้รวมวธิกีารตรวจสอบส�าหรบั
เรื่องนี้ด้วยได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรูรายได 

 รายได้จากการประกอบกจิการโรงพยาบาลถอืเป็นบญัชทีีส่�าคญัต่องบการเงนิเนือ่งจากมจี�านวนเงนิสูง (คิดเป็นประมาณร้อยละ 99 ของยอด
รายได้รวม) นอกจากนี้ รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ เช่น รายได้จากการขายยา รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ 
รายได้ค่าห้องผู้ป่วย ฯลฯ รวมถึงมีส่วนลดส�าหรับคู่สัญญาต่าง ๆ  เช่น บริษัทประกัน และคู่สัญญาอื่นอีกจ�านวนมาก โดยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่
ท�ากับคู่สัญญามีความหลากหลาย ดังนั้น บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ดังกล่าวโดยการ

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ 
ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบ และให้ความส�าคัญในการทดสอบเป็นพิเศษ
โดยการขยายขอบเขตการทดสอบส�าหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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•  วเิคราะห์เปรยีบเทยีบข้อมลูบญัชรีายได้แบบแยกย่อยเพือ่ตรวจสอบความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ของรายการรายได้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 
โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี

• สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  

ข�อมูลอื่น

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ
ต่อข้อมูลอื่นนั้น

 ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มคีวามขดัแย้งทีมี่สาระส�าคญั
กับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู�บร�หารและผู�มีหน�าที่ในการกํากับดูแลต�องบการเง�น

 ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิ
อันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการด�าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเรื่องท่ีเกี่ยว
กบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งในกรณีทีม่เีรือ่งดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรับกจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้ริหารมคีวามตัง้ใจท่ีจะเลกิ
บริษัทฯ หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญช�ต�อการตรวจสอบงบการเง�น

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยู่ด้วย ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรือข้อผดิพลาดและ
ถอืว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ  ทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและ
เหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

•  สรปุเกีย่วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการท่ีด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิารและสรปุจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่
ได้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถ
ของบริษัทฯในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้า
จะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

•  ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

 ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลในเรือ่งต่าง ๆ  ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเดน็
ท่ีมนียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่า
กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

 จากเรื่องท้ังหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน        
ในงวดปจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดงักล่าวต่อสาธารณะหรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผู่ม้ส่ีวนได้เสยีสาธารณะจะได้จาก
การสื่อสารดังกล่าว

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

โกสุมภ์ ชะเอม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 15 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 690,381,478     592,474,949     
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 8 212,296,630     158,885,301     
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ 9 56,124,905      49,278,920      
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 10 553,975,710     401,474,014     
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 11 90,081,657      6,365,910        
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,602,860,380  1,208,479,094  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้้าประกัน 12 3,647,400        3,647,400        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 3,368,543,097  3,417,111,358  
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 16 18,211,391      20,744,074      
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 88,185,302      95,444,032      
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 20 50,701,479      47,409,952      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,793,385        4,178,634        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,534,082,054  3,588,535,450  
รวมสินทรัพย์ 5,136,942,434  4,797,014,544  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 15 597,043,024     446,310,194     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก้าหนดช้าระ
   ภายในหน่ึงปี 16 3,807,313        4,832,086        
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 35,746,884      21,215,248      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 30,250,891      24,162,268      
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 666,848,112     496,519,796     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก้าหนดช้าระภายในหน่ึงปี 16 2,376,754        3,001,365        
ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17 186,900,732     179,283,579     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,939,288        3,009,088        
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 192,216,774     185,294,032     
รวมหน้ีสิน 859,064,886     681,813,828     
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 800,000,000     800,000,000     
   ทุนออกจ้าหน่ายและช้าระเต็มมูลค่าแล้ว
      หุ้นสามัญ 786,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 786,300,000     786,300,000     
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,934,359,580  1,934,359,580  
ก้าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส้ารองตามกฎหมาย 18 80,000,000      80,000,000      
   ยังไม่ได้จัดสรร 1,477,217,968  1,314,541,136  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,277,877,548  4,115,200,716  
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,136,942,434  4,797,014,544  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

ก าไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,986,783,255  2,601,207,765  
รายได้ค่าเช่า 13,065,549      11,761,761      
รายได้อ่ืน 26,122,130      19,925,475      
รวมรายได้ 3,025,970,934  2,632,895,001  
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,172,221,988  1,889,676,812  
ค่าใช้จ่ายในการขาย 46,720,961      53,720,622      
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 510,493,592     464,695,261     
รวมค่าใช้จ่าย 2,729,436,541  2,408,092,695  
ก าไรจากการด าเนินงาน 296,534,393     224,802,306     
รายได้ทางการเงิน 4,212,433        5,944,959        
ต้นทุนทางการเงิน (479,285)         (470,001)         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 300,267,541     230,277,264     
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20 (51,098,545)     (28,222,450)     
ก าไรส าหรับปี 249,168,996     202,054,814     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 17 -                    (16,250,467)     
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 20 -                    3,250,093        
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                    (13,000,374)     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                    (13,000,374)     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 249,168,996     189,054,440     

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 21
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.32               0.26               

(หน่วย: หุ้น)
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก 786,300,000     786,300,000     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 300,267,541     230,277,264     
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 293,715,096     212,973,873     
   ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 17,596,537      21,495,631      
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 635,383          1,241,551        
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
      ผ่านก าไรหรือขาดทุน -                    3,192,149        
   ขาดทุน (ก าไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีวัดมูลค่าด้วย
      มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (287,215)         165,403          
   ส ารองผลประโยชน์ระยะส้ันและระยะยาวของพนักงานเพ่ิมข้ึน 16,468,653      13,675,425      
   รายได้เงินปันผล -                    (7,041)             
   รายได้ทางการเงิน (4,212,433)       (5,944,959)       
   ผลต่างจากการลดค่าเช่า -                    37,402            
   ต้นทุนทางการเงิน 479,285          470,001          
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 624,662,847     477,576,699     
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน (70,912,949)     (28,411,865)     
   ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ (6,845,985)       (594,466)         
   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (83,715,747)     834,679          
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (162,510)         3,670,037        
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 168,005,171     27,388,081      
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,769,804        (6,168,003)       
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (69,800)           1,365,800        
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (8,851,500)       (6,030,233)       
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 627,879,331     469,630,729     
   จ่ายภาษีเงินได้ (39,858,436)     (45,858,925)     
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 588,020,895     423,771,804     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ าเพ่ิมข้ึน (52,221,250)     (401,083,631)    
ซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี (100,000,000)    (200,000,000)    
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 6,769              995,493,715     
ซ้ือสินทรัพย์ถาวร (168,948,705)    (608,895,417)    
จ่ายช าระหน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวร (69,647,674)     (111,387,397)    
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ (300,933)         (11,005,584)     
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (4,929,561)       (7,745,676)       
ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (8,875,976)       (10,738,262)     
จ่ายช าระหน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                    (815,340)         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 1,923,952        599,700          
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 4,136,776        6,728,288        
เงินสดรับจากเงินปันผล -                    7,041              
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (398,856,602)    (348,842,563)    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ช าระคืนเงินต้นของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (5,084,419)       (4,014,650)       
จ่ายเงินปันผล (86,173,345)     (110,212,823)    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (91,257,764)     (114,227,473)    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 97,906,529      (39,298,232)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 592,474,949     631,773,181     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 690,381,478     592,474,949     

-                    -                    
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
   ซ้ือสินทรัพย์ถาวรท่ียังไม่ได้จ่ายช าระ 50,887,283      69,647,674      
   สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึน
      จากการท าสัญญาเช่าเพ่ิม 3,256,685        4,125,557        
   ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ียังไม่ได้จ่ายช าระ 1,488,049        -                    
   จ าหน่ายสินทรัพย์ถาวรท่ียังไม่ได้รับช าระ 19,260            -                    
   โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
      เป็นสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,477,320        96,687,657      
   จัดประเภทรายการสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ -                    2,170,000        
   เงินปันผลค้างจ่าย 507,819          929,174          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า  จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ ง                     

และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาล                         

ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า           

ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดทาํขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย                      

การบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั

ต่องบการเงินของบริษทัฯ  
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะ        

มีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม

กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั

วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติั

หรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ     

งบการเงินของบริษทัฯ 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 

 รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล                  

ค่าห้องพกั ค่ายา โดยรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกิจการไดใ้หบ้ริการหรือเม่ือไดส่้งมอบยาแลว้ และแสดงตาม

มูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับบริการและยาท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลด 

รายได้ค่าเช่า 

 รายไดค้่าเช่ารับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาของการใหเ้ช่าและตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา 

รายได้ดอกเบีย้  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของ

สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่า

ด้านเครดิตในภายหลงั ท่ีจะนํามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ีย

ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า  จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ ง                     

และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาล                         

ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า           

ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดทาํขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย                      

การบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั

ต่องบการเงินของบริษทัฯ  

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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4.3 ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ 

 ยา เวชภัณฑ์และวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใด         

จะตํ่ากวา่ ราคาทุนคาํนวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน 

4.4 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม           

และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  10 - 30 ปี 

อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและหอ้งชุด -  30 - 50 ปี 

งานระบบอาคาร -  10 - 20 ปี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ -  7 - 10 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน -  3 - 10 ปี 

ยานพาหนะ -  10 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและงานระหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้

รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรายการ

สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม  

(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ                 

การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว

เมื่อมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ

วิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดั มีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 

ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

213



 

4.6 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า บริษทัฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิใน

การควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

บริษทัฯใช้วิธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่

สัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ี

สินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน) บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพย์

อา้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพย์สิทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจําหน่ายสะสม                   

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่                

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้

เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิม             

มีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลและหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ

สัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แลว้แต่ระยะเวลาใด               

จะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

ท่ีดิน -  3 ปี 

ยานพาหนะ -  3 ปี 

ตน้ทุนสิทธิในการใชส้ะพาน -  10 - 30 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงได้โอนให้กบับริษทัฯเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุน

ของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายจะคาํนวณจากอายุ

การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ

สัญญาเช่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า 

ค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯจะใช้สิทธินั้น 

และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯจะ

ใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯบันทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็น

ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

 

4.3 ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ 

 ยา เวชภัณฑ์และวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใด         

จะตํ่ากวา่ ราคาทุนคาํนวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน 

4.4 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม           

และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  10 - 30 ปี 

อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและหอ้งชุด -  30 - 50 ปี 

งานระบบอาคาร -  10 - 20 ปี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ -  7 - 10 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน -  3 - 10 ปี 

ยานพาหนะ -  10 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและงานระหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้

รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรายการ

สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม  

(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ                 

การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว

เมื่อมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ

วิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดั มีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 

ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 
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บริษทัฯคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของ

สัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตาม

บญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่าย

ชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลง

ในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่า       

ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่า            

ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน บริษทัฯบนัทึกจาํนวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายได ้     

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น

จากการได้มาซ่ึงสัญญาเช่าดําเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า  

4.7 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ

หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

กบับริษทัฯ 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าว

อาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่า             

ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก

ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

บริษทัฯจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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4.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่าย

สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก

จากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ี

เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและ

ค่ารักษาพยาบาลตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืน  ๆ  ซ่ึงบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยและ                      

ค่ารักษาพยาบาลดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั้น 

บริษัทฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการของรางวลั                  

การปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 

Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจาํนวนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการ

หรือลดขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่เหตุการณ์ใด

จะเกิดขึ้นก่อน 

4.10 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต     

ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป              

เพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

 

บริษทัฯคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของ

สัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตาม

บญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่าย

ชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลง

ในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่า       

ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่า            

ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน บริษทัฯบนัทึกจาํนวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายได ้     

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น

จากการได้มาซ่ึงสัญญาเช่าดําเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า  

4.7 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ

หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

กบับริษทัฯ 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าว

อาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่า             

ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก

ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

บริษทัฯจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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4.11 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ                  

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องนั้น                    

โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ                     

แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุน

ทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษี                      

ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษี                         

ท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ                 

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้ง

กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.12 เคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยตน้ทุน             

การทาํรายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมี

นัยสําคัญ บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไว้                       

ในนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงิน

ที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายและสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลัง

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการ

สินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

บริษทัฯวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือบริษทัฯถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้น               

ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมิน

การดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไว้

เพื่อคา้ เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงบริษทัฯไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และ

ดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสาํหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมหกัตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า

ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้น

จากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือ

เป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดง

เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

การรับรู้และการตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษัทฯรับรู้หรือตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินในวนัท่ีเข้าทํารายการ ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษัทฯมี                       

ข้อผูกมัดท่ีจะซ้ือหรือขายสินทรัพย์นั้น/วนัท่ีจ่ายชําระซ่ึงเป็นวนัท่ีได้มีการส่งมอบสินทรัพย์นั้ น

สาํหรับการซ้ือหรือการขายสินทรัพยท์างการเงินตามปกติ  

 

4.11 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ                  

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องนั้น                    

โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ                     

แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุน

ทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษี                      

ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษี                         

ท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ                 

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้ง

กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.12 เคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยตน้ทุน             

การทาํรายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมี

นัยสําคัญ บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไว้                       

ในนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงิน

ที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายและสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลัง

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการ

สินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
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สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์

นั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอน

ความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น    

บริษทัฯตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแล้ว                 

มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสิน

ทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัอย่างมาก 

หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระสาํคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสิน

เดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมลูค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นสาํหรับลกูหน้ีการคา้ 

ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง

ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้ 

การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ีนั้ นและ

สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด

ตามสญัญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดง

ฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้ 

และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

4.13 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่าย                   

เพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย            

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกาํหนดให้ต้อง                            

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณ

มูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูล

ท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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 ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้ว ัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน                         

ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ

ประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้น

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั

มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี  

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ                   

ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

สัญญาเช่า  

การกําหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า -                         

บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัฯมีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

โดยคาํนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดท่ีทาํให้เกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจ

สาํหรับบริษทัฯในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การกาํหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิม่ - บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

บริษทัฯไม่สามารถกาํหนดอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้                        

ดุลยพินิจในการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

โดยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัฯจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจาํเป็น

เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ            

ท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

 

 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์

นั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอน

ความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น    

บริษทัฯตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแล้ว                 

มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสิน

ทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัอย่างมาก 

หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระสาํคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสิน

เดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมลูค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นสาํหรับลกูหน้ีการคา้ 

ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง

ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ีการคา้ 

การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ีนั้ นและ

สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด

ตามสญัญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดง

ฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้ 

และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

4.13 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่าย                   

เพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย            

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกาํหนดให้ต้อง                            

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณ

มูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูล

ท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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การจัดประเภทของสัญญาเช่า - บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหาร

ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯได้โอน              

ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม ่

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นของลูกหน้ีการค้า ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละ

ราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ี

คาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุน

ดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษทัฯอาจไม่ไดบ้่งบอก

ถึงการผิดสญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคต 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมลูค่าคงเหลือใหมห่ากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่า                

ในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคญัเก่ียวกบัขอบเขตหรือ

ลกัษณะการใช้หรือคาดว่าจะใช้สินทรัพยน์ั้น ซ่ึงส่งผลกระทบทางลบต่อบริษทัฯในระหว่างปีหรือ

คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอนัใกล ้และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใด                       

โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

ของพนักงาน  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์        

ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน

ต่าง ๆ ในการประมาณการนั้ น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้ นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ                      

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการเปล่ียนแปลงราคาทองคาํ และอตัราการเพิ่มขึ้น

ของค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  

รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

ส่วนลดคา่รักษาพยาบาล อตัราร้อยละ 10 (2563: ร้อยละ 10) 

รายไดค้่าเช่า ราคาตามท่ีระบใุนสญัญา 

รายไดค้่าบริการ ราคาตามท่ีระบใุนสญัญา 

ซ้ือสินคา้ ราคาตลาด 

รายการธุรกิจกับบุคคลท่ีเกีย่วข้องกัน  

รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

ค่าสวสัดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล อตัราร้อยละ 15 ถึง 100 (2563: ร้อยละ 15 ถึง 100) 

ค่าท่ีปรึกษา ราคาตามท่ีระบใุนสญัญา 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 11.5 9.6 

ส่วนลดคา่รักษาพยาบาล -                          - 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล - สุทธิ 11.5 9.6 

รายไดค้่าเช่า 0.9 0.5 

รายไดค้่าบริการ 1.2     0.5 

ซ้ือสินคา้ 0.3 0.2 

 

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหาร

ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯได้โอน              

ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม ่

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นของลูกหน้ีการค้า ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละ

ราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ี

คาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุน

ดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษทัฯอาจไม่ไดบ้่งบอก

ถึงการผิดสญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคต 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมลูค่าคงเหลือใหมห่ากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่า                

ในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคญัเก่ียวกบัขอบเขตหรือ

ลกัษณะการใช้หรือคาดว่าจะใช้สินทรัพยน์ั้น ซ่ึงส่งผลกระทบทางลบต่อบริษทัฯในระหว่างปีหรือ

คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอนัใกล ้และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใด                       

โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 8.9 7.4 

ค่าสวสัดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล (4.0) (3.5) 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล - สุทธิ 4.9 3.9 

ค่าท่ีปรึกษา 0.6 0.6 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563                        

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการ 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 

  

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการและผูถื้อหุน้) 758 284 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 792 4,059 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการ 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,550 

 

4,343 

   

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 15)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 318 59 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 318 59 

 

เงินคํ้าประกนั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 203 203 

รวมเงินคํ้าประกนั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 203 203 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน                 

ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 57,763 58,859 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,086 572 

รวม 58,849 59,431 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

เงินสด 1,383 1,290 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 688,442 590,632 

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจาํซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืน                    

ภายใน 3 เดือน 556 553 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 690,381 592,475 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจาํมีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ                  

0.05 ถึง 0.40 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.45 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งชาํระ   

คา้งชาํระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน  1,404 4,247 

 3 - 6 เดือน 3 - 

 6 - 12 เดือน 26 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,433 4,247 

   

   

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 8.9 7.4 

ค่าสวสัดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล (4.0) (3.5) 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล - สุทธิ 4.9 3.9 

ค่าท่ีปรึกษา 0.6 0.6 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563                        

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการ 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 

  

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการและผูถื้อหุน้) 758 284 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 792 4,059 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการ 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,550 

 

4,343 

   

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 15)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 318 59 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 318 59 

 

เงินคํ้าประกนั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 203 203 

รวมเงินคํ้าประกนั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 203 203 
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    (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั   

อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งชาํระ   

คา้งชาํระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน  179,758 146,507 

 3 - 6 เดือน 26,888 9,997 

 6 - 12 เดือน 18,578 15,076 

 มากกวา่ 12 เดือน 40,941 28,921 

รวม 266,165 200,501 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  (60,749) (49,945) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 205,416 150,556 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  206,849 154,803 

ลูกหน้ีอ่ืน   

ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 1,878 1,029 

ดอกเบ้ียคา้งรับ  106 30 

รายไดค้า้งรับ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 117 96 

รายไดค้า้งรับ - บุคคลหรือกิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 3,347 2,927 

รวมลูกหน้ีอ่ืน  5,448 4,082 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 212,297 158,885 

ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 30 วนั ถึง 60 วนั 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 49,945 29,727 

สาํรองผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 17,596 21,496 

ตดัจาํหน่าย (6,792) (1,278) 

ยอดคงเหลือปลายปี 60,749 49,945 
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การเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสําคญัของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้           

ในปี 2564 จํานวน 11 ล้านบาท (2563: 21 ล้านบาท) มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้ นของ

อตัราส่วนการผิดนดัชาํระหน้ีแบบอตัราการเล่ือนชั้นอายลุูกหน้ีและการเพิ่มขึ้นของลูกหน้ีการคา้ท่ีอยู่

ภายใตก้ารบงัคบัคดี 

9. ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ยา 40,528 35,208 

เวชภณัฑ ์ 13,561 10,813 

วสัดุอ่ืน 2,036 3,258 

รวมยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ 56,125 49,279 

10.  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย   

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจาํ 453,485 401,264 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

   ผา่นกาํไรหรือขาดทุน   

ราคาทุน   

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน 376 382 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี (หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด) 100,000 - 

รวม - ราคาทุน 100,376 382 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม                       

ของเงินลงทุน (ขาดทุน) 115 (172) 

มูลค่ายติุธรรม 100,491 210 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 553,976 401,474 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีการลงทุนในเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.15 

ถึง 0.50 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.20 ถึง 0.60 ต่อปี) 

 

 

    (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั   

อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งชาํระ   

คา้งชาํระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน  179,758 146,507 

 3 - 6 เดือน 26,888 9,997 

 6 - 12 เดือน 18,578 15,076 

 มากกวา่ 12 เดือน 40,941 28,921 

รวม 266,165 200,501 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  (60,749) (49,945) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 205,416 150,556 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  206,849 154,803 

ลูกหน้ีอ่ืน   

ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 1,878 1,029 

ดอกเบ้ียคา้งรับ  106 30 

รายไดค้า้งรับ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 117 96 

รายไดค้า้งรับ - บุคคลหรือกิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 3,347 2,927 

รวมลูกหน้ีอ่ืน  5,448 4,082 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 212,297 158,885 

ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 30 วนั ถึง 60 วนั 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 49,945 29,727 

สาํรองผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 17,596 21,496 

ตดัจาํหน่าย (6,792) (1,278) 

ยอดคงเหลือปลายปี 60,749 49,945 
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11. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

เงินจ่ายลว่งหนา้ค่ายา 81,212 - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 8,870 6,366 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 90,082 6,366 

12. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯไดน้าํไปคํ้าประกนัหนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกให้

ในนามของบริษทัฯ   

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)
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11. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

เงินจ่ายลว่งหนา้ค่ายา 81,212 - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 8,870 6,366 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 90,082 6,366 

12. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯไดน้าํไปคํ้าประกนัหนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกให้

ในนามของบริษทัฯ   

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีสินทรัพย์ถาวรจํานวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว                 

แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงิน

ประมาณ 759 ลา้นบาท (2563: 721 ลา้นบาท) 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 192,721 4,145 196,866 

ซ้ือเพิ่ม 8,691 2,047 10,738 

โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 24,059 366 24,425 

โอนเขา้ (ออก) 5,215 (5,215) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 230,686 1,343 232,029 

ซ้ือเพิ่ม 5,630 4,734 10,364 

ตดัจาํหน่าย (413) - (413) 

โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,496 - 2,496 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 238,399 6,077 244,476 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 99,489 - 99,489 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 17,096 - 17,096 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 116,585 - 116,585 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 20,119 - 20,119 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย (413) - (413) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 136,291 - 136,291 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 20,000 - 20,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 20,000 - 20,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 20,000 - 20,000 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 94,101 1,343 95,444 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 82,108 6,077 88,185 
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15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 139,883 109,099 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 318 59 

เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 154,341 129,158 

เงินรับล่วงหนา้ค่ายา 104,513 - 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

   - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 

52,375 

 

69,648 

ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 125,711 95,373 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 19,902 42,973 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 597,043 446,310 

16. สัญญาเช่า 

16.1 บริษัทฯในฐานะผู้เช่า  

บริษทัฯทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 1 - 30 ปี  

 ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

   รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

ท่ีดิน ยานพาหนะ 

ตน้ทุนสิทธิ                

ในการใช้

สะพาน รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 4,859 3,104 - 7,963 

เพ่ิมขึ้น 3,825 - 11,306 15,131 

โอนจดัประเภทจากสินทรัพยถ์าวร - - 2,170 2,170 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (2,060)  (1,335)  (377)  (3,772) 

รายการปรับปรุง (748) - - (748) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 5,876 1,769 13,099 20,744 

เพ่ิมขึ้น  161   3,212   -  3,373  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  (3,284)  (1,672)  (834)  (5,790) 

รายการปรับปรุง  (116)  -  -  (116) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  2,637   3,309   12,265   18,211  

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีสินทรัพย์ถาวรจํานวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว                 

แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงิน

ประมาณ 759 ลา้นบาท (2563: 721 ลา้นบาท) 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์

ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 192,721 4,145 196,866 

ซ้ือเพิ่ม 8,691 2,047 10,738 

โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 24,059 366 24,425 

โอนเขา้ (ออก) 5,215 (5,215) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 230,686 1,343 232,029 

ซ้ือเพิ่ม 5,630 4,734 10,364 

ตดัจาํหน่าย (413) - (413) 

โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,496 - 2,496 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 238,399 6,077 244,476 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 99,489 - 99,489 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 17,096 - 17,096 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 116,585 - 116,585 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 20,119 - 20,119 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย (413) - (413) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 136,291 - 136,291 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 20,000 - 20,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 20,000 - 20,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 20,000 - 20,000 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 94,101 1,343 95,444 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 82,108 6,077 88,185 
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 ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า  6,554  8,374 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (370)  (541) 

รวม  6,184  7,833 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (3,807)  (4,832) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 2,377 3,001 

 ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  5,790  3,772 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  479  470 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น  450 1,640 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมลูคา่ตํ่า  4,717  5,416 

 ง) อ่ืน ๆ 

บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 

10 ลา้นบาท (2563: 10 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญา

เช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมลูค่าตํ่า 

16.2 บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานเพื่อใหเ้ช่าพื้นท่ีอาคารโดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 1 ถึง 3 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก                 

การใหเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ภายใน 1 ปี 9,499 12,799 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 4,303 16,260 

รวม 13,802 29,059 
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17. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 โครงการผลประโยชน์ 

หลงัออกจากงาน 

โครงการผลประโยชน์ 

ระยะยาวอื่น 

                                                              

รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 174,047 149,033 5,237 3,972 179,284 153,005 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:       

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  13,188 11,739 758 625 13,946 12,364 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,477 2,598 46 54 2,523 2,652 

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั 

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง                               

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - - - (334) - (334) 

- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง                    

ขอ้สมมติทางการเงิน - - - 1,248 - 1,248 

- ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ ์ - - - 129 - 129 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:       

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั 

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง                 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - (3,757) - - - (3,757) 

- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง                    

ขอ้สมมติทางการเงิน - 17,447 - - - 17,447 

- ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ ์ - 2,560 - - - 2,560 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี (8,200) (5,573) (652) (457) (8,852) (6,030) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 181,512 174,047 5,389 5,237 186,901 179,284 

บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจํานวน

ประมาณ 6 ลา้นบาท (2563: 5 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานของบริษทัฯประมาณ 8 - 19 ปี (2563: 8 - 19 ปี) 

สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 2564 2563 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 0.5 - 3.0 0.5 - 3.0 

อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  4.0 - 7.0 4.0 - 7.0 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ขึ้นกบัช่วงอาย)ุ 0.0 - 13.0 0.0 - 13.0 

อตัราการเปล่ียนแปลงราคาทองคาํ 2.0 2.0 

อตัราการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล 3.0 - 6.0 3.0 - 6.0 

 

 ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า  6,554  8,374 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (370)  (541) 

รวม  6,184  7,833 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (3,807)  (4,832) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 2,377 3,001 

 ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  5,790  3,772 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  479  470 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น  450 1,640 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมลูคา่ตํ่า  4,717  5,416 

 ง) อ่ืน ๆ 

บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 

10 ลา้นบาท (2563: 10 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญา

เช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมลูค่าตํ่า 

16.2 บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานเพื่อใหเ้ช่าพื้นท่ีอาคารโดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 1 ถึง 3 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก                 

การใหเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ภายใน 1 ปี 9,499 12,799 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 4,303 16,260 

รวม 13,802 29,059 
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

   2564 2563 

 ร้อยละของ                               

การเปล่ียนแปลงต่อปี เพ่ิมขึ้น ลดลง เพ่ิมขึ้น ลดลง 

อตัราคิดลด 1 (18,642) 21,891 (18,184) 21,254 

อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 1 22,144 (18,956) 19,677 (16,932) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวน

พนกังาน 20 (11,431) 13,457  (9,930) 11,614 

อตัราการเปล่ียนแปลงราคาทองคาํ 20 1,090 (1,090) 1,047 (1,047) 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของ                               

ค่ารักษาพยาบาล 1 533 (713) 519 (691) 

18. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี               

หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10                 

ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน                 

บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

19. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 758,777 715,817 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 293,715 212,974 

ค่าธรรมเนียมแพทย ์ 700,294 651,499 

ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 414,378 376,283 
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20. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 54,390 38,402 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (3,291) (10,180) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 51,099 28,222 

จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

             (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน 

   จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 3,250 

รวม - 3,250 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2564  2563 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 300,268  230,277 

    

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคณูอตัราภาษี 60,054  46,055 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:    

 ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษ ี 1,480  561 

 ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มขึ้น (10,435)  (18,394) 

รวม (8,955)  (17,833) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน 51,099  28,222 

 

 

 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

   2564 2563 

 ร้อยละของ                               

การเปล่ียนแปลงต่อปี เพ่ิมขึ้น ลดลง เพ่ิมขึ้น ลดลง 

อตัราคิดลด 1 (18,642) 21,891 (18,184) 21,254 

อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 1 22,144 (18,956) 19,677 (16,932) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวน

พนกังาน 20 (11,431) 13,457  (9,930) 11,614 

อตัราการเปล่ียนแปลงราคาทองคาํ 20 1,090 (1,090) 1,047 (1,047) 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของ                               

ค่ารักษาพยาบาล 1 533 (713) 519 (691) 

18. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี               

หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10                 

ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน                 

บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

19. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 758,777 715,817 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 293,715 212,974 

ค่าธรรมเนียมแพทย ์ 700,294 651,499 

ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 414,378 376,283 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  12,150 9,989 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,147 1,553 

สาํรองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของพนกังาน 37,380 35,857 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง                                    

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน - 33 

สัญญาเช่า 1,236 1,506 

รวม 51,913 48,938 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

กาํไรท่ียงัไมเ่กิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง 

   มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 23 - 

สัญญาเช่า 1,189 1,528 

รวม 1,212 1,528 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 50,701 47,410 

21. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี                                

22. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ี ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯคอืคณะกรรมการบริหาร   
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บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาล 

และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบัติงานของ                   

ส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใช้

ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน 

และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดําเนินงานและ                             

เขตภูมิศาสตร์แลว้  

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2564 และ 2563 บริษทัฯไม่มีรายได้จากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10                   

ของรายไดข้องกิจการ 

23. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา                           

ร้อยละ 3 และ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน

กสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน

ของบริษทัฯ ในปี 2564 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นคา่ใชจ่้ายจาํนวนเงินประมาณ 11 ลา้นบาท 

(2563: 12 ลา้นบาท) 

24. เงินปันผล 

 

เงินปันผล 

 

อนุมติัโดย 

เงินปันผลจ่าย 

(พนับาท) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

(บาท) 

เงินปันผลระหว่างกาลจาก                        

   ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 

   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    

   เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 

110,081 0.14 
    
เงินปันผลประจาํปี 2563 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น 

   เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 86,493 0.11 

 

 

 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  12,150 9,989 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,147 1,553 

สาํรองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของพนกังาน 37,380 35,857 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง                                    

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน - 33 

สัญญาเช่า 1,236 1,506 

รวม 51,913 48,938 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

กาํไรท่ียงัไมเ่กิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง 

   มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 23 - 

สัญญาเช่า 1,189 1,528 

รวม 1,212 1,528 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 50,701 47,410 

21. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี                                

22. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ี ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯคอืคณะกรรมการบริหาร   
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25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

25.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุน ดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 

การปรับปรุง การก่อสร้างอาคารและงานระบบอาคาร 33 44 

การซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 9 21 

การซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 13 18 

รวมภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 55 83 

25.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาบาํรุงรักษาอุปกรณ์การแพทยแ์ละบริการอ่ืน ๆ โดยมีค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายชาํระ    

ในระหว่างปี 2565 ถึงปี 2567 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 133 ล้านบาท (2563: จาํนวนเงินประมาณ                     

94 ลา้นบาทท่ีตอ้งจ่ายชาํระในระหวา่งปี 2564 ถึงปี 2567) 

25.3 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่

เป็นจาํนวน 4 ลา้นบาท (2563: 4 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ

ธุรกิจของบริษทัฯคือเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

26. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงมีลาํดบัชั้น           

อยูใ่นระดบั 2 ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท)  

 2564 2563 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม               

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

  

   - เงินลงทุนในตราสารทุน 169 210 

   - เงินลงทุนในตราสารหน้ี 100,322 - 
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27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

27.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี

การคา้ และเงินลงทุน บริษทัฯมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว 

และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดิต 

บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน        

และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือ

มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

ลูกหน้ีการค้า 

บริษทัฯบริหารความเส่ียงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม         

จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระสําคญั รวมถึงบริษทัฯมีการติดตามยอดคงคา้งของ

ลูกหน้ีการคา้อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯ เป็นการให้สินเช่ือแบบไม่กระจุก

ตวัสูง เน่ืองจากบริษทัฯมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย 

บริษทัฯพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ทั้งน้ี บริษทัฯจัดกลุ่มลูกหน้ีการคา้               

โดยแบ่งตามประเภทของลูกหน้ีการคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

และคาํนวณหาผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยบริษทัฯพิจารณาจากอายหุน้ี

ท่ีคา้งชาํระสําหรับลูกหน้ีการคา้แต่ละกลุ่ม ความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและ

ข้อมูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกับเหตุการณ์           

ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไปบริษัทฯ                       

จะตดัจาํหน่ายลูกหน้ีการคา้ออกจากบญัชีเป็นรายกรณีเม่ือมีการผิดนัดชาํระหน้ีและความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ท่ีจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้และบริษทัฯยงัคงดาํเนินการตามกฎหมายสําหรับลูกหน้ี

รายดงักล่าว  

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

บริษทัฯบริหารความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบนัการเงิน                  

โดยจะลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยูใ่นวงเงินสินเช่ือท่ีกาํหนดใหก้บัคู่สัญญา

แต่ละราย โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทานและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษทัฯ และอาจมีการ

ปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กบัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ การกาํหนดวงเงินดงักล่าว

เป็นการช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้ น                    

จากผิดนดัชาํระของคู่สัญญา 

 

25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

25.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุน ดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2564 2563 

การปรับปรุง การก่อสร้างอาคารและงานระบบอาคาร 33 44 

การซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 9 21 

การซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 13 18 

รวมภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 55 83 

25.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาบาํรุงรักษาอุปกรณ์การแพทยแ์ละบริการอ่ืน ๆ โดยมีค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายชาํระ    

ในระหว่างปี 2565 ถึงปี 2567 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 133 ล้านบาท (2563: จาํนวนเงินประมาณ                     

94 ลา้นบาทท่ีตอ้งจ่ายชาํระในระหวา่งปี 2564 ถึงปี 2567) 

25.3 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่

เป็นจาํนวน 4 ลา้นบาท (2563: 4 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ

ธุรกิจของบริษทัฯคือเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

26. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงมีลาํดบัชั้น           

อยูใ่นระดบั 2 ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท)  

 2564 2563 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม               

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

  

   - เงินลงทุนในตราสารทุน 169 210 

   - เงินลงทุนในตราสารหน้ี 100,322 - 
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บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารหน้ีไม่สูงมากนกั เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมีอนัดบั

ความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิต

ระหวา่งประเทศ 

ความเส่ียงด้านตลาด 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศท่ีมีสาระสาํคญั 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัตํ่า เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่

มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 78 ท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

เม่ือเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของหน้ีสินดงักล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน (2563: ร้อยละ 73) 

บริษทัฯไดป้ระเมินความสามารถในการชาํระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปว่าความเส่ียงดงักล่าวอยู่ใน

ระดบัตํ่า ทั้งน้ี บริษทัฯมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพยีงพอ 

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

28. การบริหารจัดการทุน  

วตัถปุระสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.20:1 (2563: 0.17:1) 

29. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเสนอจ่ายเงินปันผลจากกาํไร

ของปี 2564 ให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงิน 110.08 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯจะนาํ

มติดงักล่าวเสนอในท่ีประชุมสามญัประจาํผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเพื่อขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลต่อไป 

30. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2565 
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ประวัติการอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560
องคกรอื่นๆ
•  หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม รุ่นที่ 10 

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ

2549 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน   
2541 – 2564

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท บี.บี.ดี.พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
มูลนิธิไทยคม
บริษัท บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด
บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด*

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1,000,000 หุ้น   (0.127%)
- ไม่มี -
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :    
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

หมายเหตุ : *พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 241



นายแพทย�เสถียร ภู่ประเสริฐ

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / 
กรรมการผู้อ�านวยการ / กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

อายุ  69 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั�ง :

 28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

• American Board สาขา Rheumatology Loma Linda University, California, U.S.A
• American Board สาขา Internal Medicine Christ’s Hospital, Oak Lawn, Illinois, U.S.A
• ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประวัติการอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 •  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560
 •  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558
 •  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 •  สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจ�าปี 2563 
    โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
องคกรอื่นๆ 
 •  หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เคมบริดจ์-ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1
ประวัติการอบรมภายใน
 •  สัมมนาออนไลน์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
    โดยวิทยากรประจ�าสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ

2538 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จ�ากัด  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

10,550,000 หุ้น  (1.342%)
1,000,000 หุ้น  (0.127%)
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :    
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)242



นายแพทย�ประเสริฐ ไตรรัตน�วรกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการก�ากับดูแล
กิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน* / 

รองกรรมการผู้อ�านวยการ / 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

อายุ 73 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั�ง :

 28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

 •  ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด United Hospital and Medical Center of Newark of 
    New Jersey, U.S.A.
 •  ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์ The Jewish Hospital and Medical Center of Brooklyn, N.Y., U.S.A.
 •  Diplomate, American Board of Surgery 
 •  ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 •  ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 •  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
•  สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจ�าปี 2563
   โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ประวัติการอบรมภายใน
•  สัมมนาออนไลน์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
   โดยวิทยากรประจ�าสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ

2556 – ปจจุบัน
2535 – ปจจุบัน
2558 – 2563
2557 – 2563
2547 – 2563

กรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาศัลยศาสตร์
กรรมการ
กรรมการ
หัวหน้าแพทย์ศัลยกรรม

บริษัท ซีพีที จ�ากัด
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ  
มูลนิธิคริสเตียนเพื่อการเรียนรู้
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

9,950,000 หุ้น   (1.265%)
283,500 หุ้น   (0.036%)
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :    
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

หมายเหตุ :  * ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในการประชุม
                  คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 /2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 243



นายแพทย�วิรุฬห� มาวิจักขณ�

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
รองกรรมการผู้อ�านวยการ / กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั�ง :

 28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

 •  ประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์โรคไต Diplomate, American Board of Nephrology
 •  ประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์ Diplomate, American Board of Internal Medicine
 •  ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ - ไม่มี -

ประสบการณ�ท�างานในอดีต :

2547 – 2563* ประธานองค์กรแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

9,250,000 หุ้น   (1.176%)
- ไม่มี -
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :    
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

หมายเหตุ :  * นายแพทย์นอต เตชะวัฒนวรรณา เข้าด�ารงต�าแหน่ง ประธานองค์กรแพทย์ แทน นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ 

                  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)244



วันที่ได้รับการแต่งตั�ง :

 28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

•  ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 24
•  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•  ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม :

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2560

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย� 

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
อายุ 56 ปี

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน :

  2560 – ปจจุบัน กรรมการ / 
ประธานเจ้าหน้าที่
ด้านสนับสนุนองค์กร

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ : 

2563 – ปจจุบัน
2562 – ปจจุบัน
2562 – ปจจุบัน
2561 – ปจจุบัน
2561 – ปจจุบัน
2560 – ปจจุบัน
2560 – ปจจุบัน
2560 – ปจจุบัน
2560 – ปจจุบัน  

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท เอสซี แอสเสท ทรี จ�ากัด
บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จ�ากัด
บริษัท บริดจ์ กรุป (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จ�ากัด
บริษัท สโคป ทาวเวอร์ จ�ากัด
บริษัท วี.แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
บริษัท อัพคันทรี่ แลนด์ จ�ากัด
บริษัท เอสซี เอเบิล จ�ากัด
บริษัท สโคป จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :    
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

หมายเหตุ:  ได้ลาออกจากต�าแหน่ง กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้

               ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แต่งตั้ง นายพิเศษ จียาศักดิ์

               กรรมการอิสระ เข้าด�ารงต�าแหน่งแทน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 245



นางวิลาสินี พุทธิการันต�  

กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั�ง :

 28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

 •  MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 •  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสท์ เท็กซัส สเตท

ประวัติการอบรม :

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 •  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134/2553
 •  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29 /2561
 •  หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2561
 องคกรอื่นๆ
 •  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 14
 •  หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ส�าหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่น 3 ปธพ 3

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน :

2561 – ปจจุบัน

2560 – ปจจุบัน
2559 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
ที่ปรึกษา
กรรมการอิสระ

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ : - ไม่มี -

ประสบการณ�ท�างานในอดีต :

2556 – 2558  

2550 – 2555  

หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านลูกค้าและบริการ
รองกรรมการผู้อ�านวยการ
ส่วนงานบริหารลูกค้า
และบริการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :    
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)246



นางวิลาสินี พุทธิการันต�  

กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั�ง :

 28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

 •  MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 •  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสท์ เท็กซัส สเตท

ประวัติการอบรม :

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 •  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134/2553
 •  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29 /2561
 •  หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2561
 องคกรอื่นๆ
 •  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 14
 •  หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ส�าหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่น 3 ปธพ 3

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน :

2561 – ปจจุบัน

2560 – ปจจุบัน
2559 – ปจจุบัน

กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
ที่ปรึกษา
กรรมการอิสระ

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ : - ไม่มี -

ประสบการณ�ท�างานในอดีต :

2556 – 2558  

2550 – 2555  

หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านลูกค้าและบริการ
รองกรรมการผู้อ�านวยการ
ส่วนงานบริหารลูกค้า
และบริการ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :    
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

ศาสตราจารย�คลินิก 
นายแพทย� สรณ บุญใบชัยพฤกษ�*

กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

อายุ 62 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั�ง :

 28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

 •  แพทย์เฉพาะทาง-การสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยและรักษา Hospital of the Good Samaritan Los Angeles,  
    Los Angeles, California,  United States of America
•  แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์หัวใจ Kaiser Permanente Medical Center, Los Angeles, California,  
    United States of America
•  แพทย์ประจ�าบ้านอายุรศาสตร์ Los Angeles Country University of Southern California 
    Medical Center, Los Angeles, California, United States of America
 •  แพทย์ฝกหัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 145/2561 

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน :

2563 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ :

2558 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2535 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
แพทย์สาขาวิชาโรคหัวใจ
คณะแพทย์ศาสตร์

บริษัท พฤกษ์สุขสบาย จ�ากัด
บริษัท สรณ คาร์ดิโอโลยี่  แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประสบการณ�ท�างานในอดีต :

2558 – 2562
2557 – 2562
2557 – 2562

กรรมาธิการ
สมาชิก
กรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการสาธารณสุขสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

30,000** หุ้น   (0.0038%)
- ไม่มี -
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :    
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

หมายเหตุ :  * ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ต�าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด 

                  ค่าตอบแทน ขอลาออกจากต�าแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2565

              ** จ�าหน่ายหุ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 จ�านวน 11,600 หุ้น และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จ�านวน 28,400 หุ้น 

                  ดังนั้น จึงมีหุ้นคงเหลือ จ�านวน 30,000 หุ้น

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 247



ศาสตราจารย� น.ท.หญิง แพทย�หญิงศิรินธรา 
สิงหรา ณ อยุธยา*

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ  61 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั�ง :

 28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขารังสีวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุมัติบัตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย
 • อนุมัติบัตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย
 • Certificate in Interventional Neuroradiology : Bicetre Hospital, Paris-Sud University, France
 • วุฒิบัตรแพทย์ผู้ช�านาญ รังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา ประเทศไทย
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม :

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • องค์กร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2561
 • องค์กร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 268/2561
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 • การประชุมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน
องคกรอื่นๆ
 • ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง โดยสถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา รุ่นที่ 6

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ :

2555 – ปจจุบัน

2552 – ปจจุบัน

2547 – ปจจุบัน

2547 – ปจจุบัน

รองคณบดี  

Co-director 

Visiting Lecturer 

Co-director

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือวิจัยต่างประเทศ 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
Pierre LAjuanias Neurovascular Educational 
course in Thailand (PLANET)
Chao-Ray Hospital and HCMC University 
Hospital, Vietnam
Pedagogic committee of Joint Programme of 
Diploma or Master of Science in 
Neurovascular diseases

ประสบการณ�ท�างานในอดีต :

2558 – 2560      

2554 – 2556

President

ประธานวิชาการ

World Federation of Interventional and 
Therapeutic Neuroradiology (WFITN)
สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

100,000 หุ้น  (0.013%)
- ไม่มี -
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :    
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

*รางวัลที่ได้รับ 1) รางวัลสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
                      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
                  2) โล่เกียรติคุณผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรมประจ�าปี 2563 จากแพทยสภา

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)248



นายคณิต แพทย�สมาน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั�ง :

 28 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :
 •  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 •  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการอบรม* :
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 •  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156/2555
 •  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 40/2555
 •  หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 5/2559 
 •  หลักสูตร The Role of chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562        
 •  หลักสูตร Board War Room Series (O-War Room) รุ่นที่ 5/2563
 •  หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 24/2564
 •  หลักสูตร Director Briefing (O-DB) รุ่นที่ 1/2564 และ รุ่นที่ 14/2564
 •  หลักสูตร National Director Conference (NDC) รุ่นที่ 1/2564
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 •  สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจ�าปี 2563 
    โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 •  การประชุมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน
ประวัติการอบรมภายใน
 •  สัมมนาออนไลน์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
    โดยวิทยากรประจ�าสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน :

2557 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท คาราบาวกรุป จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ :

2559 – ปจจุบัน
2564 – ปจจุบัน

ที่ปรึกษา
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

บริษัท พีแอนด์ที คอนซัลติ้ง จ�ากัด
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จ�ากัด

ประสบการณ�ท�างานในอดีต :

2556 - 2557
2555 - 2557

กรรมการ
กรรมการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
การเคหะแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
• กรรมการ
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :    
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

หมายเหตุ :    * การอบรมภายนอกปี 2564 อบรมผ่านระบบออนไลน์

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 249



นายพ�เศษ จ�ยาศักดิ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก�ากับดูแล
กิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / 

กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน*

อายุ 57  ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั�ง :

 31 กรกฎาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

 •  ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต ด้านการพัฒนาองค์กร  Saidi University, Philippines
 •  ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ Temple University, Philadelphia, USA 
 •  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 •  การประชุมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 •  สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจ�าปี 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจาก
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
องคกรอื่นๆ
 •  หลักสูตร Personal data Protection act (PWC)
 •  หลักสูตร Personal data Protection act (EY)
 •  หลักสูตร Corporate Innovation Masterclass (Alex Osterwalder)
 •   หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า
ประวัติการอบรมภายใน
 •  สัมมนาออนไลน์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย วิทยากรประจ�าสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ :

2560 – ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน

ที่ปรึกษากฎหมาย
กรรมการ

บริษัท ลิขสิทธิ์ ดนตรี (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท อินเตอร์ ลอ บิส จ�ากัด

ประสบการณ�ท�างานในอดีต :

2563 – 2564**
2559 – 2563
2559 – 2561

2559 – 2560

ผู้อ�านวยการอาวุโสส�านักกฎหมาย
กรรมการ
ที่ปรึกษากฎหมาย

ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด 
บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)
ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)
บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จ�ากัด 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

หมายเหตุ :  * ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ด�ารงต�าแหน่ง 
                  กรรมการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ โดยมีผลตั้งแต่
                  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
              ** ได้ลาออกจากต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการอาวุโสส�านักกฎหมาย บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด โดยมีผลตั้งแต่
                  วันที่ 15 ธันวาคม 2564

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)250



นายพ�เศษ จ�ยาศักดิ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก�ากับดูแล
กิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / 

กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน*

อายุ 57  ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั�ง :

 31 กรกฎาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

 •  ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต ด้านการพัฒนาองค์กร  Saidi University, Philippines
 •  ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ Temple University, Philadelphia, USA 
 •  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 •  การประชุมสัมมนาออนไลน์ร่วมกับกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 •  สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจ�าปี 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจาก
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
องคกรอื่นๆ
 •  หลักสูตร Personal data Protection act (PWC)
 •  หลักสูตร Personal data Protection act (EY)
 •  หลักสูตร Corporate Innovation Masterclass (Alex Osterwalder)
 •   หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า
ประวัติการอบรมภายใน
 •  สัมมนาออนไลน์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย วิทยากรประจ�าสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ :

2560 – ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน

ที่ปรึกษากฎหมาย
กรรมการ

บริษัท ลิขสิทธิ์ ดนตรี (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท อินเตอร์ ลอ บิส จ�ากัด

ประสบการณ�ท�างานในอดีต :

2563 – 2564**
2559 – 2563
2559 – 2561

2559 – 2560

ผู้อ�านวยการอาวุโสส�านักกฎหมาย
กรรมการ
ที่ปรึกษากฎหมาย

ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด 
บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)
ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)
บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จ�ากัด 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการ
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

หมายเหตุ :  * ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ด�ารงต�าแหน่ง 
                  กรรมการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) แทนนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ โดยมีผลตั้งแต่
                  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
              ** ได้ลาออกจากต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการอาวุโสส�านักกฎหมาย บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด โดยมีผลตั้งแต่
                  วันที่ 15 ธันวาคม 2564

การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร

รายช�่อกรรมการ และ ผู�บร�หาร PR9 บร�ษัทที่เกี่ยวข�อง

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ A (1,2,3*,24)(A)

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ B / E / F / H 4(A), 5(D), 6(C)  

นายแพทย์ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล C / E / H / N  (7,8,9)(C)

นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ C / E / H -

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์** C / G (10,11,12,13,14,15,16,17,30,31)(C)

นางวิลาสินี พุทธิการันต์ C / L 10(D), 18(D)(J), 32(T)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์*** C / D / K (19,20)(C), 29(D)

นายคณิต แพทย์สมาน C / D / I / N 21(D)(J)(L)(P), 33(T), 35(D)(I)(L)

ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา C / D / J -

นายพิเศษ จียาศักดิ์ C / D / J / L / M 22(C), 34(T)

นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ H 23(A)

นายทรงศักดิ์ เปรมสุข H 10(D), 24(C)

นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร R -

นายเจริญ นัดพบสุข R (26,27,28)(C)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
กรรมการผู้อ�านวยการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ปรึกษากรรมการผู้อ�านวยการ
ผู้บริหาร
หุ้นส่วนผู้จัดการ
ที่ปรึกษา

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 กรุป จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท ซีพีที จ�ากัด
โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ  
มูลนิธิคริสเตียนเพื่อการเรียนรู้
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 กรุป (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท พฤกษ์สุขสบาย จ�ากัด
บริษัท สรณ คาร์ดิโอโลยี่  แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด

21
22
23
24
25

26
27
28
29

30
31
32
33
34
35

บริษัท คาราบาวกรุป จ�ากัด (มหาชน)
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 (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน)
บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จ�ากัด 
บริษัท เอสซี แอสเสท ทรี จ�ากัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัท พีแอนด์ที คอนซัลติ้ง จ�ากัด 
บริษัท  ลิขสิทธิ์ ดนตรี (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จ�ากัด

หมายเหตุ   * พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จ�ากัด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
 ** ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
            *** ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 251



นายแพทย�สมชัย ภิญโญพรพาณิชย�

กรรมการบริหาร
อายุ 70 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั�ง :

 30 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม : - ไม่มี -

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ :

2559 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ�ากัด 

ประสบการณ�ท�างานในอดีต :

2556 – 2557

2555 – 2557

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการ

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ�ากัด 
(มหาชน)
องค์การเภสัชกรรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการบริหาร
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

50,000 หุ้น  (0.006%)
- ไม่มี -
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

ประวัติกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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นายแพทย�สมชัย ภิญโญพรพาณิชย�

กรรมการบริหาร
อายุ 70 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั�ง :

 30 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม : - ไม่มี -

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ :

2559 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ�ากัด 

ประสบการณ�ท�างานในอดีต :

2556 – 2557

2555 – 2557

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการ

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ�ากัด 
(มหาชน)
องค์การเภสัชกรรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการบริหาร
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

50,000 หุ้น  (0.006%)
- ไม่มี -
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

ประวัติกรรมการบริหารและผู้บริหาร

นายทรงศักดิ์ เปรมสุข 

กรรมการบริหาร
อายุ  62  ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั�ง :

30 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

 • ประกาศนียบัตร Strategic Marketing Management Program, Harvard Business School, USA
 • ปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม :

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 
 • หลักสูตร The Role of chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน :

2558 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ :

2550 – ปจจุบัน กรรมการ มูลนิธิไทยคม

ประสบการณ�ท�างานในอดีต :

2556 – 2562
2552 – 2562
2556 – 2558

2555 – 2558

2553 – 2557

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

บริษัท วอยซ์ ครีเอชั่น จ�ากัด
บริษัท วอยซ์ ทีวี จ�ากัด
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ส�านักนายกรัฐมนตรี (OKMD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• กรรมการบริหาร
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 253



นายเจริญ นัดพบสุข

รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 
อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•  ปริญญาตรี Business Administration of  Tarleton State University, United States of America 

ประวัติการอบรม :
สถาบันวิทยาการพลังงาน
 •  หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 •  หลักสูตร พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 9 (พตส. 9 )
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
 •  หลักสูตร สื่อสุขภาพ (Health Ambassador รุ่นที่ 2)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 •  สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจ�าปี 2563 
    โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ประวัติการอบรมภายใน
 •  สัมมนาออนไลน์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
    โดยวิทยากรประจ�าสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งในบริษัท :

27 กันยายน 2562 - ปจจุบัน   รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ :

2551 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2543 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท โซลิด แอสเซท จ�ากัด 
บริษัท ฟอร์เต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
บริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จ�ากัด    

ประสบการณ�ท�างานในอดีต :

2552–2564 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์ 
แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด* 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
• ผู้บริหาร
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

50,000 หุ้น  (0.0063%)
- ไม่มี -
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

หมายเหตุ :  * พ้นจากต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)254



นายเจริญ นัดพบสุข

รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 
อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•  ปริญญาตรี Business Administration of  Tarleton State University, United States of America 

ประวัติการอบรม :
สถาบันวิทยาการพลังงาน
 •  หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 •  หลักสูตร พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 9 (พตส. 9 )
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
 •  หลักสูตร สื่อสุขภาพ (Health Ambassador รุ่นที่ 2)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 •  สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจ�าปี 2563 
    โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ประวัติการอบรมภายใน
 •  สัมมนาออนไลน์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
    โดยวิทยากรประจ�าสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งในบริษัท :

27 กันยายน 2562 - ปจจุบัน   รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ :

2551 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2543 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท โซลิด แอสเซท จ�ากัด 
บริษัท ฟอร์เต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
บริษัท เฮลธ์ลิ้งค์ จ�ากัด    

ประสบการณ�ท�างานในอดีต :

2552–2564 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์ 
แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด* 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
• ผู้บริหาร
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

50,000 หุ้น  (0.0063%)
- ไม่มี -
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

หมายเหตุ :  * พ้นจากต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

 นายธีรพันธ� ดิษยบุตร

รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)

อายุ  43  ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•  ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการอบรม* :
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
 •  หลักสูตร โครงการอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (หลักสูตรเต็ม) สภาวิชาชีพบัญชีฯ
 •  หลักสูตร ทบทวนการบัญชีตามความรับผิดชอบ (Refreshment Responsibility Accounting) สภาวิชาชีพบัญชีฯ
 •  หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สภาวิชาชีพบัญชีฯ
 •  หลักสูตร Strategic Management Accounting รุ่นที่ 1/2564
 •  หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) - COSO ERM 2017
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • การประเมินความยั่งยืน : กิจกรรม THIS One on One Coaching ประจ�าปี 2563 
   โดยผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
 • สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจ�าปี 2563 
   โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
 • หลักสูตร CFO’s Orientation Course
 • Account Management for Listed Companies ปีที่ 6 หลักสูตร “TFRS for PAEs ที่ต้องใช้
   และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564”
 • Forum#10 หัวข้อ “How to utilize Big Data for Public Relations”
 • หลักสูตร CFO Refresher  หัวข้อ “เตรียมความพร้อมรับมือปจจัยทางเศรษฐกิจด้านการเงินและการบัญชี
   ที่ส่งผลต่อบริษัทจดทะเบียน”
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร TLCA CFO Professional Development ประจ�าปี 2563
 • หลักสูตร TLCA CFO Professional Development ประจ�าปี 2564 หัวข้อ COVID 19 Implications for   
   Financial Reporting and Audit, How finance leaders are adapting within the new normal, 
   Fraud & Cyber Security Risk, ESG Integration in Sustainable Investing และ Economic update for CFO
องคกรอื่นๆ
 • สัมมนาส�านักงาน อีวาย (EY)
 • “The Leadership Wellness: Stay in Shape with Food Combination” (K Bank)
ประวัติการอบรมภายใน
 •  สัมมนาออนไลน์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย วิทยากรประจ�าสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งในบริษัท :

1 พฤษภาคม 2562 - ปจจุบัน  รองกรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ : - ไม่มี -

ประสบการณ�ท�างานในอดีต :

2561-2562
2560-2561
2559-2560
2555-2561
2550-2555

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
หุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกลาง

บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด
บริษัท โรงพยาบาล นครธน จ�ากัด
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วน ที เค คอนซัลติ้ง จ�ากัด
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
• ผู้บริหาร
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

หมายเหตุ :  * การอบรมภายนอกปี 2564 อบรมผ่านระบบออนไลน์ 

ประวัติผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญช�และการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 255



นางสาวปภาดา กลัดเข�มเพ็ชร

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี/หัวหน้าแผนกบัญชี*

อายุ  44  ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ประวัติการอบรม :

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
 •  หลักสูตร รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า (TFRS 15) และสัญญาเช่า (TFRS16)
 •  หลักสูตร TFRS 16 สัญญาเช่า ฉบับใหม่
 •  หลักสูตร ที่ 16 - เจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 •  หลักสูตร การบัญชีและการวางแผนภาษีส�าหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 1/60
 •  หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2560 รุ่นที่ 1/60 (หลักสูตรย่อย 202)
องคกรอื่นๆ
 • หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การจัดท�าบัญชี 
   การจ�าแนกรายได้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 • หลักสูตร ทางเลือกใหม่ใบก�ากับ รับมือ E-TAX
 • หลักสูตร ภาระภาษีร้านอาหาร และภัตตาคารทั้งระบบ
 • หลักสูตร บัญชีพื้นฐานและการวิเคราะห์งบการเงิน
ประวัติการอบรมภายใน
 • สัมมนาออนไลน์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย วิทยากรประจ�าสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งในบริษัท :

16 มีนาคม 2563 - ปจจุบัน หัวหน้าแผนกบัญชี 

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ : - ไม่มี -

ประสบการณ�ท�างานในอดีต :

2561 - 2562 
2558 - 2561
2554 - 2558
2545 - 2554

ผู้จัดการแผนกบัญชี
ผู้จัดการแผนกบัญชี
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท พัฒน์กล จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• ผู้บริหาร
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

หมายเหตุ :  * นางสาวปภาดา กลัดเข็มเพ็ชร ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี/หัวหน้าบัญชี            
                  แทน นางสาวสุรีย์ อภิชยาภรณ์ ซึ่งรักษาการต�าแหน่งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
                  การท�าบัญชี / รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และได้ลาออกจากบริษัท โดยมีผลตั้งแต่
                  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ประวัติผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการท�าบัญช�

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)256



นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ

เลขานุการบริษัท / 
หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :
 •  ประกาศนียบัตร สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปญญาและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
 •  ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 •  หลักสูตร Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 53/2563
 •  หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 43/2554 
 •  หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 44/2562
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 •  การประเมินความยั่งยืน : กิจกรรม THIS One on One Coaching ประจ�าปี 2563 
    โดยผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
 •  สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจ�าปี 2563 
    โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
 •  หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability)
 •  CGR Workshop 2020 “Enhancing Good Governance Based”
 •  สัมมนาออนไลน์ด้านความยั่งยืน

• P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
• S01 การก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ
• S02 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและผู้มีส่วนได้เสีย
• RE01 การเตรียมพร้อมจัดท�า Sustainability Disclosure ตาม One Report
• SD Professional Sharing 1/2021 : เคล็ด (ไม่) ลับพิชิตหุ้นยั่งยืน THIS
• การรายงานความยั่งยืนตามอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5 กลุ่มบริการ
• อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน THSI 2021

 •  สัมมนาออนไลน์ด้านการก�ากับดูแลกิจการ
• หลักเกณฑ์การส�ารวจโครงการ CGR ปี 2566

องคกรอื่นๆ
 •  หลักสูตร กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2561 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 •  หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA@TH): และแนวปฏิบัติ
    และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมาย
ประวัติการอบรมภายใน
 •  สัมมนาออนไลน์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย วิทยากรประจ�าสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งในบริษัท :

16 มีนาคม 2561 - ปจจุบัน  เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ : - ไม่มี -

ประสบการณ�ท�างานในอดีต :

2556 – 2561 
2546 – 2556

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
Legal Specialist

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
• ผู้บริหาร
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

15,000 หุ้น (0.001%)
- ไม่มี -
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

ประวัติเลขานุการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 257



เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

-ไม่มีเอกสารแนบ-

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)258



เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) 259



นางศศิวิมล สุกใส

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
อายุ 55 ปี

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและว่าจ้างผู้ตรวจสอบ
จากหน่วยงานภายนอก (outsource) คือ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จ�ากัด โดย นางศศิวิมล สุกใส 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จ�ากัด ท�าหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3906 

ประวัติการอบรม :

• หลักสูตรแนวทางการควบคุมภายในส�าหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ รุ่นที่ 1/2560
• หลักสูตรการควบคุมภายในส�าหรับ IPO
• หลักสูตร ยกระดับกระดาษท�าการ เชี่ยวชาญสอบทานต้านคอร์รัปชั่น รุ่นที่ 2/2563
• หลักสูตร โครงการอบรมความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา Forensic Accounting Series
• หลักสูตร Cyber Risk ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
• หลักสูตร โครงการอบรมความรู้ เจาะลึกแบบประเมิน THSI
• หลักสูตร Practical issues ส�าหรับการสอบบัญชีภายใต้ภาวะ Work from Anywhere ในช่วง Covid-19
• หลักสูตร Soft Skill Series People Transformation
• หลักสูตร Blockchain Exploring ยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ : - ไม่มี -

ประสบการณ�ท�างานในอดีต :

2549 – ปจจุบัน
2545 – 2549
2539 – 2545
2534 – 2539 
2531 – 2534

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชั่น จ�ากัด
บริษัท ธนเอก แอดไวซ์เซอรี่ จ�ากัด
บริษัท ซี เอ เอส จ�ากัด
บริษัท วี เอส พี คอนซัลแทนท์ จ�ากัด
บริษัท ส�านักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

• ผู้บริหาร
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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นางสาวมาริสรา ธนะศักดิ์ศิริ

เลขานุการบริษัท / 
หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :
 •  ประกาศนียบัตร สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปญญาและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
 •  ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 •  หลักสูตร Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 53/2563
 •  หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 43/2554 
 •  หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 44/2562
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 •  การประเมินความยั่งยืน : กิจกรรม THIS One on One Coaching ประจ�าปี 2563 
    โดยผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
 •  สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ประจ�าปี 2563 
    โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้บริหารจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
 •  หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Preliminary to Corporate Sustainability)
 •  CGR Workshop 2020 “Enhancing Good Governance Based”
 •  สัมมนาออนไลน์ด้านความยั่งยืน

• P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
• S01 การก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ
• S02 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและผู้มีส่วนได้เสีย
• RE01 การเตรียมพร้อมจัดท�า Sustainability Disclosure ตาม One Report
• SD Professional Sharing 1/2021 : เคล็ด (ไม่) ลับพิชิตหุ้นยั่งยืน THIS
• การรายงานความยั่งยืนตามอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5 กลุ่มบริการ
• อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน THSI 2021

 •  สัมมนาออนไลน์ด้านการก�ากับดูแลกิจการ
• หลักเกณฑ์การส�ารวจโครงการ CGR ปี 2566

องคกรอื่นๆ
 •  หลักสูตร กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2561 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 •  หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA@TH): และแนวปฏิบัติ
    และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมาย
ประวัติการอบรมภายใน
 •  สัมมนาออนไลน์เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย วิทยากรประจ�าสถาบันกรรมการบริษัทไทยและภาคเอกชน

ประวัติการด�ารงต�าแหน่งในบริษัท :

16 มีนาคม 2561 - ปจจุบัน  เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

ประสบการณ�ท�างานและการด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

บริษัทหร�อกิจการอื่นๆ : - ไม่มี -

ประสบการณ�ท�างานในอดีต :

2556 – 2561 
2546 – 2556

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
Legal Specialist

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
• ผู้บริหาร
• คู่สมรส 
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

15,000 หุ้น (0.001%)
- ไม่มี -
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในบริษัท : 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 
ประวัติการท�าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : 

- ไม่มี -
- ไม่มี -
- ไม่มี -

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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เอกสารแนบ 4
ทรพัย�สนิทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิและรายละเอียดเกีย่วกบัการประเมินราคาทรพัย�สนิ

-ไม่มีเอกสารแนบ-

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)262



เอกสารแนบ 4
ทรพัย�สนิทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิและรายละเอียดเกีย่วกบัการประเมินราคาทรพัย�สนิ

-ไม่มีเอกสารแนบ-

เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)

รายละเอยีดทีเ่กีย่วข้องกับนโยบายและแนวปฏบิตักิารก�ากบัดแูลกจิการและจรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกิจ 
สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของบริษัท https://investor.praram9.com/th

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 
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เอกสารแนบ 6
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยในหัวข้อ 8.2.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 177

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 

(แบบ 56-1 One Report)264



เอกสารแนบ 6
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยในหัวข้อ 8.2.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 177




