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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรอื “โรงพยาบาล” หรอื “โรงพยาบาลพระรามเก้า”) ได้
เปิดใหบ้รกิารทางการแพทยห์รอืรกัษาพยาบาลภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเกา้” ซึง่ให้บรกิารรกัษาพยาบาลโรคทัว่ไป 
(General Hospital) ตัง้แต่ปี 2535 โดยมทีุนจดทะเบยีน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 4,000,000 หุน้ มูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และต่อมาในปี 2544 โรงพยาบาลได้มีการเพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 400,000,000 บาท เป็น 
600,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 2,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยการออกและ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 โรงพยาบาลมจี านวนเตยีงจดทะเบยีนรวม 
166 เตยีง ตัง้อยู่บนเนื้อทีก่ว่า 6 ไร่ บนถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึง่เป็น
ย่านศนูยก์ลางธุรกจิขนาดใหญ่แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร (New Central Business District: New CBD) 

ในช่วงแรก โรงพยาบาลเน้นการให้บรกิารทางการแพทยพ์ืน้ฐานทัว่ไป โดยเน้นใหบ้รกิารแก่กลุ่มผูร้บับรกิารทัว่ไปใน
ประเทศเป็นหลกั ซึ่งต่อมาได้มกีารขยายฐานผู้รบับริการไปยงักลุ่มผู้รบับริการองค์กร กลุ่มผู้รบับริการประกนัชีวิตกลุ่ม
ผูร้บับรกิารประกนัสขุภาพ และกลุ่มผูร้บับรกิารชาวต่างชาต ิโดยเฉพาะผูร้บับรกิารจากกลุ่มประเทศ สาธารณรฐัแห่งสหภาพ
พม่า (“ประเทศพม่า” หรอื “เมยีนมา”) สาธารณรฐัประชาชนจนี (“ประเทศจนี”) ราชอาณาจกัรกมัพูชา (“ประเทศกมัพูชา”) 
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (“ประเทศลาว”) และประเทศญี่ปุ่ น เป็นต้น ที่มแีนวโน้มการเดนิทางเขา้มารกัษา 
พยาบาลในประเทศไทยมากขึน้ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลสบืเนื่องจากนโยบายสนับสนุนการเป็นศูนยก์ลางการรกัษาพยาบาลใน
ภูมภิาค (Medical Hub) ของภาครฐั รวมไปถงึความสามารถและคุณภาพในการใหบ้รกิารของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศ
ไทย อย่างไรกด็ ีโรงพยาบาลเชื่อว่าคุณภาพการใหบ้รกิารทางการแพทยใ์นอตัราค่าบรกิารทีคุ่ม้ค่าและสมเหตุสมผล (Value 
for Money Services) พรอ้มทัง้ความพรอ้มและความสามารถของทมีบุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลเป็นปัจจยัส าคญั
ทีท่ าใหฐ้านผูร้บับรกิารของโรงพยาบาล ทัง้ในประเทศและต่างประเทศมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบนั โรงพยาบาลใหบ้รกิารทางการแพทย์ทีค่รอบคลุมการรกัษาโรคทัว่ไป และโรคเฉพาะทางทีห่ลากหลาย โดยม ี2 
สถาบนัทางการแพทย ์ไดแ้ก่ สถาบนัโรคไตและเปลีย่นไตพระรามเกา้ และสถาบนัหวัใจและหลอดเลอืดพระรามเกา้ และ 22 
ศนูยก์ารแพทย ์ไดแ้ก่ ศนูยเ์บาหวานและเมตาบอลกิ ศนูยท์างเดนิอาหารและตบั ศนูยส์มองและระบบประสาท ศนูยส์ตูนิรเีวช 
ศนูยศ์ลัยกรรม ศนูยอ์ายุรกรรมซึง่ครอบคลุมการใหบ้รกิารตรวจวนิิจฉยัและรกัษาโรคมะเรง็ ศูนยก์ุมารเวชกรรม ศูนยก์ระดูก
และขอ้พระรามเก้า ศูนยต์รวจสุขภาพ ศูนย์อุบตัิเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์เวชศาสตรฟ้ื์นฟู ศูนย์รงัสวีทิยา ศูนย์จกัษุ ศูนย์หู คอ 
จมกู ศนูยท์นัตกรรม ศนูยจ์ติเวช ศนูยผ์วิหนงัและศลัยกรรมความงาม ศูนยส์ุขภาพเสน้ผม ศูนยร์กัษ์ขอ้ W9 Wellness Center 
คลินิกเต้านม และคลินิกไทรอยด์ อย่างไรก็ดี โรงพยาบาลมีนโยบายในการขยายการให้บริการทางการแพทย์ไปสู่กลุ่ม
ผูร้บับรกิารทีใ่หค้วามส าคญัในการดูแลและส่งเสรมิสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) ดงันัน้ โรงพยาบาลจงึไดม้กีาร
วางแผนเพิม่ศกัยภาพให้มีความครอบคลุมขอบเขตการให้บริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของ
ผูร้บับรกิาร เช่น การพฒันาศนูยท์างเดนิอาหารแบบครบวงจร และศนูยต์รวจสขุภาพทีม่คีวามครบวงจร เป็นตน้ พรอ้มทัง้วาง
แผนการเพิม่ศูนยก์ารแพทยใ์หม่ ไดแ้ก่ ศูนยร์กัษาความปวดและส่งเสรมิสุขภาพ (Pain Management and Wellness Center) 
และศูนยภ์ูมแิพ้และหอบหดื (Allergy Center) เป็นต้น ซึง่จะด าเนินการควบคู่ไปกบัการก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อเพิม่พืน้ที่
ใหบ้รกิารและการปรบัปรุงพืน้ทีใ่หบ้รกิารในอาคารปัจจุบนัเพื่อรองรบัการใหบ้รกิารและจ านวนผูร้บับรกิารทีเ่พิม่มากขึน้ 

โรงพยาบาลใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารทางการแพทยอ์ย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้ป็นโรงพยาบาลที่
ไดร้บัความไวว้างใจมากทีส่ดุ (Most Trusted Hospital) โดยโรงพยาบาล มคีวามช านาญในการรกัษาโรคทีม่คีวามซบัซอ้น
ดว้ยทมีสหสาขาวชิาชพี เช่น การผ่าตดัเปลีย่นไต การผ่าตดัเสน้เลอืดหวัใจ การผ่าตดัสมอง การผ่าตดัต่อมไทรอยดแ์บบ   
ไร้แผล เป็นต้น โดยมคีวามพร้อมของทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และเครื่องมอือุปกรณ์ที่ทนัสมยัส าหรบัการ
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ด าเนินการรกัษาต่างๆ โดยโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกทีน่ าเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทยท์ีท่นัสมยั
เขา้มาใช้ในการตรวจวนิิจฉัยและรกัษาโรค เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเรว็สูง 640 สไลซ์ (640-slice CT 
Scanner) เครื่องเอกซเรยค์อมพวิเตอรค์วามเรว็สงู 64 สไลซ ์(64-slice CT Scanner) และเครื่องอลัตราซาวด ์4 มติ ิเป็นต้น 
นอกจากนี้ สถาบนัโรคไตและเปลีย่นไตพระรามเกา้เป็นศนูยร์กัษาโรคไตและเปลีย่นไตแบบครบวงจรทีม่สีถติกิารเปลีย่นไต
เป็นอนัดบัที ่1 ของโรงพยาบาลเอกชนนับตัง้แต่โรงพยาบาล เริม่เปิดใหบ้รกิารในปี 2535 จนถงึปัจจุบนั ตามขอ้มูลอา้งองิ
จากสมาคมปลกูถ่ายอวยัวะแห่งประเทศไทย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

โรงพยาบาลมีความมุ่งมัน่เพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดย
โรงพยาบาลไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9002 ตัง้แต่ปี 2543 ถงึ ปี 2546 การรบัรองมาตรฐาน ISO 9001 ตัง้แต่ปี 2546 
ถงึปี 2552 การรบัรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล ตัง้แต่ปี 2547 ถงึปี 
2553 การรบัรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดบันานาชาตจิากองคก์ร Joint Commission International ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
(“JCI”) ตัง้แต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบนั รวมทัง้การรบัรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program 
Certification: CCPC) เพิม่เตมิจาก JCI ไดแ้ก่ สถาบนัโรคไตและเปลีย่นไต (CCPC Kidney Transplant) โดยโรงพยาบาล 
เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในโลก (นอกเหนือจากประเทศสหรฐัอเมรกิา) ทีไ่ดร้บัการรบัรองเฉพาะโรคดา้นการดูแลรกัษาผูป่้วย
เปลีย่นไต นอกจากนี้ ในปี 2562 โรงพยาบาลไดร้บัรางวลั Thailand Top Company Awards 2019 ประเภทอุตสาหกรรมบรกิาร
สุขภาพจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยร่วมกบันิตยสาร Business+ ซึง่เป็นเครื่องยนืยนัถงึความมุ่งมัน่ในการให้บรกิารทาง
การแพทยท์ีม่คีุณภาพและเป็นทีย่อมรบัจากทัง้สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาลและสถาบนัทีเ่ป็นทีย่อมรบัอื่นๆ 

 ทัง้นี้ บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า 

จ ากดั (มหาชน) มทีุนจดทะเบยีนรวม 800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 800,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 

บาท (ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวจ้ากเดมิหุน้ละ 100 บาทเป็น 1 บาท เมื่อวนัที ่29 มนีาคม 2561) ทัง้นี้ ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 โรงพยาบาลมจี านวนเตยีงผูป่้วยจดทะเบยีนรวม 166 เตยีง โดยมกีารใหบ้รกิารแก่ผูป่้วยใน (In-patient 

Department: IPD) จ านวน 166 เตยีง และผูป่้วยนอกรวม (Out-patient Department: OPD) จ านวน 114 หอ้ง นอกจากนี้ ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โรงพยาบาลมทีมีแพทย ์บุคลากรทางการแพทย ์และพนักงานอื่นๆ รวมจ านวนกว่า 2,000 คน 

อย่างไรกด็ ีบรษิทัอยู่ระหว่างการก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาลอาคารใหม่ ซึง่เป็นอาคารสงู 16 ชัน้ และมชีัน้ใต้ดนิอกี 2 ชัน้ 

โดยมจี านวนเตยีงส าหรบัใหบ้รกิารแก่ผูป่้วยใน (IPD) สงูสดุจ านวน 59 เตยีง ซึง่อาจทยอยเปิดใหบ้รกิารตามแผนธุรกจิของ

บรษิทั และคาดว่าจะสามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายใน ปี 2563 นอกจากนี้ บรษิทัอยู่ระหว่างการด าเนินการปรบัปรุงอาคาร

ปัจจุบนัเพิม่เตมิ เพื่อใชป้ระโยชน์สงูสดุจากพืน้ทีบ่างสว่นทีว่่างลงจากการยา้ยศนูยก์ารแพทยบ์างศนูยไ์ปยงัอาคารใหม่ และ

ปรบัปรุงพืน้ทีบ่รกิารส าหรบัผู้ป่วยใน (IPD) ทีม่จี านวนผู้รบับรกิารเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยคาดว่าภายในสิน้ปี 2565 จะมี

จ านวนเตยีงเพิม่ขึน้อกี 87 เตยีง ทัง้นี้ เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารใหม่แลว้เสรจ็ โรงพยาบาลคาดว่าจะมศีกัยภาพในการ

ใหบ้รกิารหอ้งพกัผูป่้วยใน (IPD) เบือ้งต้น จ านวนสงูสุดประมาณ 312 เตยีง ณ สิน้ปี 2565 ทัง้นี้ แผนการดงักล่าวทีก่ล่าว

มาขา้งต้นนี้ เป็นการประมาณการเบือ้งต้นซึง่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที่

เป็นปัจจยัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของโรงพยาบาล และจ านวนผูร้บับรกิารผูป่้วยนอก (OPD) และผูป่้วยใน 

(IPD) ในอนาคตทีจ่ะเขา้มารบัการบรกิาร 
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1.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธใ์นการด าเนินธรุกิจ  

 วิสยัทศัน์ (Vision) 
“มุ่งสูก่ารเป็นศนูยร์วมดา้นการดแูลสขุภาพทีท่นัสมยั และไดร้บัความไวว้างใจมากทีส่ดุ” 

 พนัธกิจ (Mission) 
“น าเสนอทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุและคุม้ค่า ในการใหบ้รกิาร การป้องกนั รกัษา และดูแลสุขภาพ ดว้ยทมีบุคลากรมอือาชพี 

และเครื่องมอืทีท่นัสมยั” 

 ค่านิยมองคก์ร (Core value) 
“ACC ไดแ้ก่ Accountability - มากกว่าความรบัผดิชอบ, Collaborative Creativity - ร่วมใจสรา้งสรรค ์และ Customer 

Centric with Professionalism - ยดึโยงลกูคา้เป็นศนูยก์ลางดว้ยความเป็นมอือาชพี” 

 เป้าหมายและกลยุทธใ์นการด าเนินงานธรุกิจ 

บรษิทัมกีารวางแผนยุทธศาสตรใ์นอนาคต โดยมเีป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าทีม่คีวามสามารถในการ
ใหบ้รกิารทางการแพทยท์ีค่รอบคลุมการรกัษาโรค การป้องกนัและควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพ และการส่งเสรมิสุขภาพ 
พร้อมทัง้ขยายฐานผู้รับบริการจากกลุ่มผู้ร ับบริการทัว่ไป กลุ่มผู้ร ับบริการสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน และกลุ่ม
ผูป่้วยหนักและผู้ป่วยวกิฤตไปสู่กลุ่มผูร้บับรกิารทีใ่หค้วามส าคญัในการดูแลและส่งเสรมิสุขภาพ  (Health Promotion & 
Wellness) เพื่อเพิม่โอกาสในการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของโรงพยาบาล ในอนาคต ทัง้นี้ โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง
อาคารใหม่และวางแผนปรบัปรุงพืน้ทีใ่หบ้รกิารของอาคารปัจจบุนัเพื่อรองรบัการขยายตวัของฐานผูร้บับรกิาร เพิม่ศกัยภาพ
และขอบเขตในการให้บรกิารของศูนยก์ารแพทยเ์ดมิพร้อมทัง้เพิม่ศูนยก์ารแพทยใ์หม่ให้สามารถบรกิารทางการแพทย์ที่
ครอบคลุมและครบวงจรมากยิง่ขึน้ โดยโรงพยาบาลเชื่อมัน่ว่าจะสามารถน าองค์ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์
ทางการแพทยจ์ากการใหบ้รกิารของสถาบนัทางการแพทยแ์ละศนูยก์ารแพทยปั์จจุบนั โดยเฉพาะความช านาญในการรกัษา
โรคที่ซับซ้อนซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในกลุ่มคนสูงอายุในประเทศไทย มาช่วยในเรื่องการดูแลและส่งเสริมสุขภาพใน
ชวีติประจ าวนัของผูร้บับรกิารในทุกช่วงอายุใหด้ยีิง่ขึน้ 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลไดต้ัง้เป้าหมายการกา้วสู่การเป็นโรงพยาบาลดจิติอล (Digital Hospital) และเป็นผูน้ าในการ
น าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมาประยุกต์ใช้ในการตรวจ วนิิจฉัย รกัษา และส่งเสรมิการดูแลสุขภาพเพื่อให้การให้บรกิารทาง
การแพทย์และการรกัษาพยาบาลมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ ตลอดจนเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการท างานและ
อ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิารในอนาคต 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

 

ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

2532 - กลุ่มผูก้่อตัง้ซือ้หุน้สามญัเดมิทัง้หมดของ บรษิทั สแปค จ ากดั และไดท้ าการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
เป็น 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 100 บาท ใหก้บั
ทัง้ผูถ้อืหุน้เดมิและผูถ้อืหุน้ใหม่ และด าเนินการเปลีย่นชื่อเป็นบรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั เพื่อ
ประกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน 

- โรงพยาบาลใชเ้งนิทุนดงักล่าวส าหรบัการด าเนินการก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาล และเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ในการด าเนินงาน 

2535 - โรงพยาบาล เริม่ประกอบธุรกจิสถานพยาบาลประเภทรบัผูป่้วยไวค้้างคนื ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระราม
เกา้” โดยมจี านวนเตยีงจดทะเบยีน 160 เตยีง 

2540 - สถาบนัโรคไตและเปลีย่นไตพระรามเกา้ มจี านวนเคสผ่าตดัเปลีย่นไตครบจ านวน 100 เคส 

2543 - ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9002:1994 ซึง่เป็นมาตรฐานรบัรองระบบการรกัษาพยาบาลและการ
จดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

2544 - โรงพยาบาลได้มกีารปรบัโครงสร้างทุนของโรงพยาบาล โดยการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก ทุนจดทะเบยีน
เดมิจ านวน 400,000,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 2,000,000 
หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซึง่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพื่อน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุน
มาใชเ้ป็นเงนิส าหรบัช าระหนี้ และเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิ 

2546 - ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ซึง่เป็นมาตรฐานรบัรองระบบการบรหิารงาน 

2547 - ไดร้บัการรบัรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล  
- โรงพยาบาลน าเครื่องตรวจอลัตราซาวด ์4 มติ ิ(Ultrasound 4D) เขา้มาใหบ้รกิาร 

2548 - โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกทีน่ าเขา้เครื่องเอกซเรยค์อมพวิเตอรค์วามเรว็สงู 64 สไลด ์
(64-slice CT Scanner) เขา้มาใหบ้รกิาร 

2550 - ไดร้บัการรบัรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล 

2552 - โรงพยาบาลไดร้บัรางวลั Gold Award Hospital Quality ซึง่จดัโดยบรษิทั อเมรกินัอนิเตอรแ์นชชัน่แนล 
แอสชวัรนัส ์จ ากดั (“AIA”) 

2553 - ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน JCI 3rd edition และรบัมอบสถานภาพ Accredit Effective โดย JCI 

2554 - โรงพยาบาลไดร้บัรางวลั Gold Award Hospital Quality ซึง่จดัโดย AIA  

2556 - โรงพยาบาลด าเนินการจดทะเบยีนจ านวนเตยีงเพิม่เป็น 166 เตยีงโดยเพิม่เตยีงส าหรบัผูป่้วยอาการหนัก
หรอืวกิฤต (Intensive Care Unit: ICU และ Cardiac Care Unit: CCU) ทัง้หมด 6 เตยีง 

- ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน JCI 4th edition และรบัมอบสถานภาพ Accredit Effective โดย JCI 
- สถาบนัโรคไตและเปลีย่นไตพระรามเกา้ มจี านวนเคสผ่าตดัเปลีย่นไตครบจ านวน 500 เคส 

2557 - โรงพยาบาลไดร้บัรางวลั Gold Award Hospital Quality ซึง่จดัโดย AIA 
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ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

2559 - ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน JCI 5th edition และรบัมอบสถานภาพ Accredit Effective โดย JCI 
- ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการดแูลผูป่้วยเฉพาะโรค 2 โรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) 

โดย JCI ไดแ้ก่  
o การดแูลรกัษาผูป่้วยผ่าตดัเปลีย่นไต สถาบนัโรคไตและเปลีย่นไต (CCPC Kidney Transplant) 
o การดแูลรกัษาโรคเบาหวานแบบผูป่้วยนอก ศนูยเ์บาหวานและเมตาบอลกิ (CCPC Diabetes Mellitus) 

- โรงพยาบาลไดร้บัรางวลัดา้นการดแูลใสใ่จอย่างเป็นเลศิของ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 
2560 - สถาบนัโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า มจี านวนเคสผ่าตัดเปลี่ยนไตต่อปีสูงสุดจ านวนทัง้สิ้น 82 เคส 

นบัตัง้แต่เริม่เปิดใหบ้รกิารในปี 2535  
- โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกทีน่ าเขา้เครื่องเอกซเรยค์อมพวิเตอรค์วามเรว็สงู 640 สไลด ์

(640-slice CT Scanner) เขา้มาใหบ้รกิาร 
2561 ‐ โรงพยาบาลได้รบัรางวลั AXA Provider Award: Best Utilization Award ซึง่จดัโดยบรษิทั แอกซ่า

ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“AXA”) ประจ าปี 2560  

‐ โรงพยาบาลไดร้บัรางวลั Thailand Top Company Awards 2561 จดัโดยมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ร่วมกบันิตยสาร Business+ โดย บรษิทั เออารไ์อพ ีจ ากดั (มหาชน) (“ARiP”) 

‐ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2561 เมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 2561 และที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 28 มนีาคม 2561 ไดม้มีตอินุมตัิจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสมใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ใน
อตัราหุน้ละ 84 บาท จ านวนทัง้สิน้ 6,000,000 หุน้ (ก่อนการปรบัมูลค่าหุน้ทีต่ราไว)้ คดิเป็นจ านวนเงนิ
รวมทัง้สิน้ 504,000,000 บาท  

‐ โรงพยาบาลเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้จากเดมิมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 
บาท และเพิม่ทุนจดทะเบยีนจากจาก 600,000,000 บาท เป็น 800,000,000 บาท เพื่อรองรบัการออกและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก และการน าหุน้สามญัของบรษิัทเขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่28 มนีาคม 2561 

‐ โรงพยาบาลจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาล
พระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่29 มนีาคม 2561 

‐ โรงพยาบาลได้ลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงร่วมกบั 9 โรงพยาบาลเอกชนน าโดยโรงพยาบาลราษฎร์ยนิด ี
(หาดใหญ่) เครอืโรงพยาบาลราษฎรย์นิดแีละเครอืโรงพยาบาลปากน ้าโพเพื่อสง่ต่อผูป่้วยเพื่อโรคไตเขา้รบั
รกัษาโรคไตและเปลีย่นไตทีโ่รงพยาบาล ซึง่เป็นการเพิม่ช่องทางการเขา้ถงึกลุ่มผูป่้วยโรคไตทีอ่ยู่ห่างไกล
ไดม้ากยิง่ขึน้ 

‐ โรงพยาบาลเปลีย่น วสิยัทศัน์ (Vision) พนัธกจิ (Mission) และตราสญัลกัษณ์ (Logo) ครัง้แรกในรอบ 26 ปี 
เพื่อปรบัภาพลกัษณ์องคก์ร (Rebranding) ใหส้ะทอ้นศกัยภาพและคุณภาพการใหบ้รกิารทางการแพทย์
ของโรงพยาบาล ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2561 เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2561 

‐ ไดร้บัการจดัอนัดบัเป็น Thailand’s Most Admired Company 2018 สุดยอดองคก์รครองใจผูบ้รโิภคใน
อนัดบัที ่8 ของหมวดโรงพยาบาล และเป็นอนัดบัที ่4 ของโรงพยาบาลเอกชน โดยนิตยสารแบรนดเ์อจ  
ถอืเป็นปีแรกทีโ่รงพยาบาลพระรามเกา้ตดิอนัดบั Top 10 ของการส ารวจดงักล่าว 
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2562 ‐ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน JCI 6th edition และรบัมอบสถานภาพ Accredit Effective โดย JCI 

‐ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการดแูลผูป่้วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) โดย 
JCI ไดแ้ก่ การดแูลรกัษาผูป่้วยผ่าตดัเปลีย่นไต สถาบนัโรคไตและเปลีย่นไต (CCPC Kidney Transplant) 

‐ สถาบนัโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า มจี านวนเคสผ่าตดัเปลี่ยนไตต่อปีสูงสุดจ านวนทัง้สิน้ 84 เคส 
นบัตัง้แต่เริม่เปิดใหบ้รกิารในปี 2535  

‐ ไดร้บัรางวลั Thailand Top Company Awards 2562 จดัโดยมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ร่วมกบันิตยสาร 
Business+ โดย บรษิทั เออารไ์อพ ีจ ากดั (มหาชน) (“ARiP”) 

‐ ไดร้บัการจดัอนัดบัเป็น Thailand’s Most Admired Company 2019 สุดยอดองคก์รครองใจผูบ้รโิภค ใน
อนัดบัที ่8 ของหมวดโรงพยาบาล และเป็นอนัดบัที ่4 ของโรงพยาบาลเอกชน โดยนิตยสารแบรนดเ์อจ 
รบัมอบเกยีรตบิตัรโรงพยาบาลคุณธรรม เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลทีม่คีุณธรรม ธรรมาภบิาลสงู ราคายา
และค่าบรกิารโปร่งใส เป็นธรรม จากกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์
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1.3 โครงสรา้งการถือหุ้นบริษทั 
 
 บรษิัทประกอบธุรกจิการให้บรกิารทางการแพทย์หรอืการรกัษาพยาบาล ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า” ทัง้นี้ 
โรงพยาบาลไม่มบีรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โรงพยาบาลมโีครงสรา้งการถอืหุน้ดงันี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

หมายเหตุ: 

(1) คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และครอบครวั หมายถึง คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ นายพานทองแท้ ชนิวตัร นางสาวพินทองทา ชนิวตัร คุณากรวงศ์ และนางสาวแพทองธาร   
ชนิวตัร โดยเป็นการจดักลุ่มผูถ้อืหุน้ตามนามสกุลและขอ้มลูสาธารณะที่เปิดเผยทัว่ไป โดยมไิด้หมายรวมถงึการจดักลุ่มโดยนับรวมผูถ้อืหุ้นที่เกี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรอืผูถ้ือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผูม้อี านาจควบคุมเดียวกนัหรอืมลีกัษณะความสมัพนัธ์หรอืพฤตกิรรมที่เข้า
ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด  

(2) คุณหญงิพจมาน ดามาพงศ ์เริม่ถอืหุน้ในบรษิทัฯ เป็นครัง้แรก ในปี 2539 โดยเป็นการซือ้หุน้จากผูถ้อืหุ้นรายย่อยเดมิ ซึ่งไม่ใช่กลุ่มแพทย์ผูก้่อตัง้ จ านวน 200,000 หุ้น 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแล้วจ านวน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไวหุ้้นละ 100 บาท และท าการซื้อหุ้นเพิม่เตมิจนถงึในปี 2544 คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ได้จองซื้อหุ้นเพิม่ทุนจ านวน 1,921,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 
บาท โดยเป็นการจองซือ้เกนิสทิธเินื่องจากมกีารจองซือ้จากผูถ้อืหุน้เดมิไม่เตม็จ านวน ส่งผลให้ภายหลงัการจองซื้อดงักล่าว คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ถอืหุ้นจ านวน 
2,856,625 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท ของทุนจดทะเบียนและเรยีกช าระแล้วจ านวน 600,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 100 บาท และมสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั ต่อมาสบืเนื่องจากการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 28 มนีาคม 2561 ได้มมีตอินุมตัเิพิม่
ทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) เป็น 800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท)  โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ จ านวน 
200,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 ทัง้นี้ เมื่อวนัที่ 25 ตุลาคม 2561 บรษิทัได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิม่ทุนช าระแล้ว จ านวน 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสบิล้านบาท) เป็นทุนช าระแล้ว จ านวน 
780,000,000 บาท (เจด็รอ้ยแปดสบิล้านบาท) และเมื่อวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิม่ทุนช าระแล้วอกี จ านวน 6,300,000 บาท (หก
ล้านสามแสนบาทถ้วน) ปัจจุบันบรษิทัจงึมีทุนช าระแล้ว จ านวน 786,300,000 บาท (เจด็ร้อยแปดสบิหกล้านสามแสนบาท) มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท และ
คุณหญงิพจมาน ดามาพงศ ์ถอืหุน้จ านวน 292,062,500 หุน้ ซึง่มสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัจนถงึปัจจุบนั 

(3) กลุ่มแพทยผ์ูก้่อตัง้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หมายถงึ นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ นายแพทย์มงคล ตญัจพฒัน์กุล นายแพทย์วริุฬห์ มาวจิกัขณ์ และนายแพทย์ประเสรฐิ ไตร
รตัน์วรกุล และนบัรวมผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ของนายแพทยท์ัง้ 4 ท่าน 

 

 

 

คณุหญิงพจมาน ดามาพงศ ์
และครอบครวั (1)(2) 

(39.05%) 

กลุ่มแพทยผ์ู้ก่อตัง้ 
และผูท่ี้เก่ียวข้อง (3) 

(5.29%) 

ผูถ้ือหุ้น 
รายย่อยอ่ืนๆ 

(55.66%) 

บริษทัโรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) (“PR9”) 
ประกอบธรุกิจสถานพยาบาลเอกชน ประเภทรบัผูป่้วยไว้ค้างคืน 

ภายใต้ช่ือ “โรงพยาบาลพระรามเก้า” 
ทุนจดทะเบียนรวม 800,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 786,300,000 บาท 
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ 1 บาท ต่อหุ้น 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  
 

2.1. ลกัษณะของผลิตภณัฑห์รอืบริการ 
 

โรงพยาบาลพระรามเกา้ ด าเนินธุรกจิสถานพยาบาลเอกชน ประเภทรบัผูป่้วยไวค้า้งคนื ดว้ยจ านวนเตยีงจดทะเบยีน 
166 เตยีง (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562) โดยใหบ้รกิารดูแลรกัษาผูป่้วยในระดบัตตยิภูม ิ(Tertiary Care) ครอบคลุม
การให้บรกิารส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนั ตรวจรกัษา และฟ้ืนฟูโรคทัว่ไป เช่น สูตินรเีวช ศลัยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช 
กระดูกและขอ้ และโรคเฉพาะทาง ผ่านสถาบนัโรคไตและเปลีย่นไตพระรามเกา้ สถาบนัหวัใจและหลอดเลอืดพระรามเก้า 
และศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางในหลากหลายสาขา ทัง้นี้ โรงพยาบาลมุ่งเน้นการใหบ้รกิารทางการแพทยท์ีม่คีุณภาพ ดว้ย
อตัราค่าบรกิารทีคุ่ม้ค่าและสมเหตุสมผล (Value for Money Services) มาอย่างต่อเนื่องดว้ยความพรอ้มของทมีแพทยแ์ละ
บุคลากรทางการแพทยท์ีม่คีวามรูค้วามช านาญ ความพรอ้มของเครื่องมอือุปกรณ์ทางการแพทยท์ีม่คีวามพรอ้มและทนัสมยั 
ตลอดจนการพฒันาปรบัปรุงกระบวนการท างานและการใหบ้รกิารอย่างมปีระสทิธิภาพมาโดยตลอด ส่งผลใหโ้รงพยาบาล 
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดบันานาชาตจิาก JCI รวมทัง้ไดผ้่านการรบัรองมาตรฐานการดูแลผูป่้วยเฉพาะ
โรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) ในสว่นของการดแูลรกัษาผูป่้วยเปลีย่นไตจาก JCI เช่นเดยีวกนั  

ปัจจุบนัผูร้บับรกิารหลกัของโรงพยาบาลฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ (1) กลุ่มผูร้บับรกิารทัว่ไป ซึง่มารบับรกิาร
ของโรงพยาบาลและช าระค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลด้วยตนเอง และ (2) กลุ่มผู้รบับรกิารแบบคู่สญัญาองค์กร ซึ่ง
ประกอบด้วยกลุ่มองค์กรคู่สญัญาทัง้ที่เป็นองค์กรภาครฐัและองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มผู้รบับรกิารที่เป็นบุคลากร 
พนกังานหรอืลกูจา้งทีไ่ดร้บัสวสัดกิารรกัษาพยาบาลโดยองคก์รตน้สงักดัทีเ่ป็นคู่สญัญากบัโรงพยาบาล โดยองคก์รคู่สญัญา
ดงักล่าวจะเป็นผูร้บัผดิชอบช าระค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลใหก้บัทางโรงพยาบาล และกลุ่มคู่สญัญาบรษิทัประกนัชวีติ
และประกนัวนิาศภยั  

ทัง้นี้ โครงสรา้งรายไดข้องโรงพยาบาล ในปี 2560 – 2562 

 ส าหรบัรอบบญัชีส้ินสดุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ประเภทรายได้ 2560 2561 2562 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2,421.5 98.6 2,701.1 98.8 2,848.5 98.6 

กลุ่มผูร้บับรกิารทัว่ไป 1,849.4 75.3 2,046.3 74.9 2,105.1 72.8 

กลุ่มผูร้บับรกิารแบบคู่สญัญาองคก์ร 572.1 23.3 654.9 24.0 743.4 25.7 

2. รายได้อ่ืน(1) 33.7 1.4 32.5 1.2 41.2 1.4 

รวมรายได้ 2,455.2 100.0 2,733.5 100.0 2,889.7 100.0 

หมายเหตุ: (1) รายไดอ้ื่นตวัอย่างเช่น รายได้ค่าเชา่ ค่าบรกิารรา้นคา้ ดอกเบี้ยเงนิฝาก ก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย และอื่นๆ 
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 ลกัษณะการให้บริการทางการแพทยแ์บ่งตามประเภทการให้บริการ 

 ปัจจุบนัการให้บรกิารทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย  2  สถาบนัทางการแพทย์ และ 22 ศูนย์
การแพทย ์ดงัต่อไปนี้ 

 

สถาบนัทางการแพทย ์ 1. สถาบนัโรคไตและเปลีย่นไตพระรามเกา้ 
 2. สถาบนัหวัใจและหลอดเลอืดพระรามเกา้ 
 

ศนูยก์ารแพทย ์ 1. ศนูยเ์บาหวานและเมตาบอลกิ 12.  ศนูยร์งัสวีทิยา 
 2. ศนูยท์างเดนิอาหารและตบั 13.  ศนูยจ์กัษุ 
 3. ศนูยส์มองและระบบประสาท 14.  ศนูย ์ห ูคอ จมกู 
 4. ศนูยส์ตูนิรเีวช 15.  ศนูยท์นัตกรรม 
 5. ศนูยศ์ลัยกรรม 16.  ศนูยจ์ติเวช 
 6. ศนูยอ์ายุรกรรม 17.  ศนูยผ์วิหนงัและศลัยกรรมความงาม 
 7. ศนูยก์ุมารเวชกรรม 18. ศนูยส์ขุภาพเสน้ผม 
 8. ศนูยก์ระดกูและขอ้ 19.  คลนิิกเตา้นม 
 9. ศนูยต์รวจสขุภาพ 20.  คลนิิกไทรอยด ์
 10. ศนูยอ์ุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 21.  ศนูยร์กัษ์ขอ้ 
 11. ศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟู 22.  W9 Wellness Center 

 
นอกจากสถาบนัทางการแพทยแ์ละศูนยก์ารแพทย์ขา้งต้น โรงพยาบาลยงัมแีผนกสนับสนุนการให้บรกิารทาง

การแพทยท์ีส่ าคญัอกี 3 แผนก ดงันี้ 

1. แผนกเวชระเบยีน (Medical Record) 
2. แผนกเภสชักรรมและแผนกคลงัยาและเวชภณัฑ ์
3. แผนกหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์

 

 ลกัษณะการให้บริการทางการแพทยแ์บ่งตามการให้บริการผูป่้วย 

ลกัษณะการใหบ้รกิารของโรงพยาบาลสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั และมโีครงสรา้งรายไดด้งันี้ 

(1) การให้บริการผูป่้วยนอก (OPD) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โรงพยาบาลมหีอ้งใหบ้รกิารตรวจรกัษาและหอ้งหตัถการจ านวนทัง้สิน้ 114 หอ้ง 
สามารถใหบ้รกิารผูป่้วยนอกไดส้งูสดุประมาณ 2,964 คนต่อวนั หรอืคดิเป็นประมาณ 1,081,860 คนต่อปี  

ในปี 2560 2561 และ 2562 โรงพยาบาลมจี านวนผูป่้วยนอกเขา้รบัการบรกิารจ านวน 390,185 ครัง้ 432,314 
ครัง้ และ 443,893 ครัง้ ตามล าดบั และมอีตัราการเติบโตเฉลีย่แบบทบต้นร้อยละ 6.7 ต่อปี หรอืคดิเป็นอตัราการเขา้ใช้
บรกิารผูป่้วยนอกรอ้ยละ 36.1 รอ้ยละ 40.0 และรอ้ยละ 41.0 ตามล าดบั  
 

 
 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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ข้อมลูและสถิติความสามารถในการให้บริการผูป่้วยนอก (OPD) ในปี 2560-2562 

ก าลงัการให้บริการ หน่วย 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 
จ านวนหอ้งตรวจผูป่้วยนอก หอ้ง 114 114 114 

ก าลงัการใหบ้รกิารผูป่้วยนอกสงูสุด(1) ครัง้ 1,081,860  1,081,860  1,081,860  

จ านวนการเขา้รบับรกิารของผูป่้วยนอก ครัง้ 390,185 432,314 443,893 

อตัราการเขา้ใชบ้รกิารของผูป่้วยนอก (2) รอ้ยละ 36.1 40.0 41.0 
หมายเหตุ: 
(1)  ค านวณจากจ านวนหอ้งตรวจ x เวลาท าการออกตรวจหรอืท าหตัการ (เฉลีย่ 13 ชัว่โมงต่อหอ้ง) x อตัราเฉลีย่ของจ านวนผูป่้วยทีเ่ขา้รบับรกิารต่อหอ้งต่อชัว่โมง  
 (2 คนต่อหอ้งต่อชัว่โมง) x จ านวนวนั (365 วนัต่อปี)  
(2)  จ านวนผูป่้วยนอก / ก าลงัการใหบ้รกิารผูป่้วยนอกสงูสุด 

 

(2) การให้บริการผูป่้วยใน (IPD) 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 โรงพยาบาลมจี านวนเตยีงทีเ่ปิดใหแ้ก่ผูป่้วยในทัง้สิน้จ านวน 166 เตยีง โดยมี

จ านวนเตยีงจดทะเบยีนทัง้สิน้จ านวน 166 เตยีง โดยสามารถจ าแนกประเภทหอ้งพกัผูป่้วยใน ไดด้งันี้ 
  

ประเภทและจ านวนห้องพกัผู้ป่วยท่ีให้บริการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ประเภทห้องพกัผูป่้วย จ านวนเตียงจดทะเบียน จ านวนเตียงท่ีให้เปิดบริการ 

1. หอ้งพกัทัว่ไป 139 139 

2. หอ้งผูป่้วยอาการหนกัหรอืวกิฤต (Intensive Care Unit: ICU)(1) และ
หอ้งอภบิาลผูป่้วยโรคหวัใจ (Cardiac Care Unit: CCU)(2) 

24 24 

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

รวมทัง้ส้ิน 166 166 

หมายเหตุ: 
(1) หอ้งผูป่้วยวกิฤต (ICU): ส าหรบัผูป่้วยทีม่อีาการหนกัหรอืวกิฤต หรอืเป็นผูป่้วยหลงัผา่ตดั โดยจะมแีพทยป์ระจ าตลอด 24 ชัว่โมง  
(2) ห้องอภบิาลผูป่้วยโรคหวัใจ (CCU): ส าหรบัผูป่้วยโรคหวัใจ เช่น โรคหวัใจขาดเลอืด เส้นเลอืดหวัใจตบีตนั ผูป่้วยที่มีปัญหาการท างานของหวัใจล้มเหลว ผูป่้วยหลงั

ผา่ตดัเกีย่วกบัหวัใจ 
 

 ในปี 2560 2561 และ 2562 โรงพยาบาลมจี านวนผูป่้วยในเขา้รบัการบรกิารจ านวน 11,952 คน 13,038 คน 
และ 12,750 ตามล าดบั และมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่แบบทบตน้รอ้ยละ 3.3 ต่อปี หรอืคดิเป็นอตัราการเขา้ใชบ้รกิารผูป่้วยใน
รอ้ยละ 69.5 รอ้ยละ 67.9 และรอ้ยละ 62.2 ตามล าดบั  
 

ข้อมลูจ านวนเตียงจดทะเบียนและจ านวนเตียงท่ีเปิดให้บริการผูป่้วยใน (IPD)  

จ านวนเตียง หน่วย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 

จ านวนเตยีงจดทะเบยีน  เตยีง 166 166 166 

จ านวนเตียงท่ีเปิดให้บริการ  เตียง 149 158 166 

   หอ้งพกัทัว่ไป เตยีง 122 131 139 

   หอ้ง ICU และหอ้ง CCU เตยีง 24 24 24 

   หอ้ง NICU เตยีง 3 3 3 
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 ลกัษณะกลุ่มผูร้บับริการเป้าหมาย 

 โรงพยาบาลมกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายประกอบดว้ย 2 กลุ่มหลกั จ าแนกตามกลุ่มผูร้บับรกิารและประเภทการช าระเงนิ ดงันี้ 

(1) กลุ่มผูร้บับริการทัว่ไป  

(1.1) กลุ่มผูป่้วยโรคทัว่ไป: โรงพยาบาลด าเนินการใหบ้รกิารทางการแพทยท์ีค่รอบคลุมการรกัษาโรคทัว่ไป
ผ่านศนูยก์ารแพทยพ์ืน้ฐาน ไดแ้ก่ ศนูยส์ตูนิรเีวช ศนูยศ์ลัยกรรม ศนูยอ์ายุรกรรม ศนูยก์ุมารเวชกรรม ศนูยก์ระดกูและขอ้ 
รวมทัง้ศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางอกีหลากหลายสาขา เช่น ศนูยเ์บาหวานและเมตาบอลกิ ศนูยท์างเดนิอาหารและตบั ศนูย์     
จติเวช ศนูยจ์กัษุ ศนูย ์ห ูคอ จมกู ศนูยท์นัตกรรม เป็นตน้ ส าหรบัผูร้บับรกิารทุกเพศทุกวยั โดยโรงพยาบาลมทีมีแพทยแ์ละ
บุคลากรทางการแพทย ์ พรอ้มทัง้เครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทยท์ีเ่พยีบพรอ้มและทนัสมยัในการใหบ้รกิาร โดยมุ่งเน้น
คุณภาพของการใหบ้รกิารและความปลอดภยัของคนไขเ้ป็นหลกั 

(1.2) กลุ่มผู้ป่วยโรคที่มีความซับซ้อน กลุ่มผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤต: โรงพยาบาลให้บริการการ
รกัษาพยาบาลในกลุ่มโรคที่มีความซบัซ้อน เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนไต การผ่าตัดหลอดเลือดเลี้ยงหวัใจ (Heart Bypass 
Surgery) การขยายหลอดเลอืดหวัใจบอลลูน และการผ่าตดัสมอง เป็นต้น เนื่องจากมคีวามพรอ้มของทมีแพทยแ์ละบุคลากร
ทางการแพทยท์ีม่คีวามรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญในการรกัษาโรคเฉพาะทางทีม่คีวามซบัซอ้น ในการวางแผนการ
รกัษาผู้ป่วยร่วมกนัท าให้เกดิผลการรกัษาที่ดีและปลอดภยัต่อผู้ป่วย ทัง้นี้โรงพยาบาลยงัมคีวามพร้อมของทมีแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย ์ซึง่มคีวามเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยหนักหรอืผู้ป่วยวกิฤตและมหีอ้งผูป่้วยอาการหนักหรอืวกิฤต 
(ICU) จ านวน 12 เตยีง หอ้งอภบิาลผูป่้วยโรคหวัใจ (CCU) จ านวน 12 เตยีง เครื่องเฝ้าตดิตามการท างานของสญัญาณชพี 
เครื่องช่วยหายใจ เครื่องลา้งไต และอุปกรณ์และเครื่องมอืทางการแพทยท์ีท่นัสมยัอื่นๆ ท าใหโ้รงพยาบาลมคีวามสามารถและ
ความพรอ้มในการ ใหบ้รกิารดแูลรกัษาผูป่้วยหนกัหรอืผูป่้วยวกิฤตได ้ตลอด 24 ชัว่โมง 

(1.3) กลุ่มผู้รบับรกิารที่เน้นการเสริมสุขภาพ: โรงพยาบาลได้เริ่มขยายกลุ่มผู้รบับรกิารของโรงพยาบาล 
จากกลุ่มผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการรกัษาโรคสูก่ลุ่มผูร้กัสขุภาพ มุ่งเน้น การตรวจหา รกัษา และการป้องกนั ทีเ่น้นการสง่เสรมิสุขภาพ 
(Promotive) การดแูลสขุภาพเชงิป้องกนัและควบคุมโรค (Preventive) และการฟ้ืนฟูสภาพ (Rehabilitative) มากขึน้ โดยทาง
โรงพยาบาลไดท้ าการขยายขอบเขตการใหบ้รกิารทางการแพทยอ์ย่างต่อเนื่อง ใหม้คีวามครอบคลุมและครบวงจรมากยิง่ขึน้ 

(2) กลุ่มผูร้บับริการแบบคู่สญัญาองคก์ร 

(2.1) กลุ่มองค์กรคู่สญัญา: เนื่องด้วยสถานที่ตัง้ของโรงพยาบาลที่อยู่ใจกลางชุมชนเมืองซึ่งมีอาคาร
ส านกังานขนาดใหญ่ตัง้อยู่ในบรเิวณโดยรอบและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงเป็นจ านวนมากและมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องจากการพฒันา
เป็นย่านศูนยก์ลางธุรกจิแห่งใหม่ โดยมฝ่ีายการตลาดท าหน้าที่ตดิต่อบรษิทัต่างๆ โดยตรงเพื่อเสนอบรกิารทางการแพทย ์  
อกีทัง้ โรงพยาบาลยงัมกีารจดักจิกรรมสรา้งเสรมิความสมัพนัธก์บับรษิทัคู่สญัญาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 สดัสว่นรายไดจ้าก
ผูร้บับรกิารกลุ่มองคก์รคู่สญัญาคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 5.7 

(2.2) กลุ่มคู่สญัญาบรษิทัประกนั: โรงพยาบาลมฝ่ีายพฒันาธุรกจิ เพื่อท าหน้าทีด่แูล ตดิต่อ และประสานงาน
กบับรษิัทประกนัคู่สญัญา ได้แก่ บรษิัทประกนัชวีิตและบริษัทประกนัวนิาศภยัที่มีบริการประกนัสุขภาพ เพื่อรองรบัการ
เตบิโตของแนวโน้มการท าประกนัสขุภาพทีม่ากขึน้ ทัง้นี้ ในปี 2562 สดัสว่นรายไดจ้ากผูร้บับรกิารกลุ่มบรษิทัประกนัคู่สญัญา
คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 20.4 ของรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 

นอกจากนี้ กลุ่มผูร้บับรกิารเป้าหมายของโรงพยาบาลยงัสามารถแบ่งเป็นผูร้บับรกิารในประเทศและชาวต่างชาต ิโดย
ผูร้บับรกิารชาวต่างชาตินับเป็นอกีกลุ่มผู้รบับรกิารที่มศีกัยภาพในการเตบิโตในอนาคต ทัง้จากชาวต่างชาตทิี่เดนิทางเขา้มา
รกัษาพยาบาลในประเทศไทย และชาวต่างชาติทีท่ างานและ/หรอือาศยัอยู่ในประเทศไทย โรงพยาบาลด าเนินการพฒันาและ
ปรบัปรุงคุณภาพการบรกิารเพื่อรองรบัผูป่้วยจากต่างประเทศ การสรา้งเครอืข่ายพนัธมติรในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศพม่า 
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ประเทศจนี และประเทศกมัพชูา เพื่อเพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธข์องโรงพยาบาล การส่งเสรมิการบรกิารกบัเครอืข่ายธุรกจิ
บริษัทต่างชาติชัน้น า และการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ส าหรบักลุ่มผู้รบับรกิารชาวจีนที่เข้ามาท างานและท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ผ่านช่องทาง Alipay และ Social Media อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ ในปี 2562 สดัส่วนรายไดจ้ากผูร้บับรกิาร
ชาวต่างชาตขิองโรงพยาบาล คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 15.6 ของรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล โดยผูร้บับรกิารชาวต่างชาตหิลกั
ของโรงพยาบาล ไดแ้ก่ ผูร้บับรกิารสญัชาตพิม่า จนี กมัพชูา และญีปุ่่ น ตามล าดบั 

 
2.2 การตลาดและการแข่งขนั  

 2.2.1 แนวโน้มการตลาดและการแข่งขนัของอตุสาหกรรม 

 แนวโน้มอตุสาหกรรม 

(1) โอกาสในการเติบโตของธรุกิจการให้บริการทางการแพทยใ์นประเทศไทย 

ธุรกจิการใหบ้รกิารทางการแพทยใ์นประเทศไทยมแีนวโน้มเตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่อง จากการทีป่ระชาชน
มคีวามสนใจและเอาใจใสด่แูลสขุภาพมากขึน้ การเพิม่ขึน้ของสดัสว่นประชากรผูส้งูอายุ การใหบ้รกิารดา้นสุขภาพทีม่คีวาม
ทัว่ถงึและมคีุณภาพทีด่มีากขึน้ รวมทัง้การไดร้บัการสนับสนุนจากนโยบายภาครฐั โดยปัจจยัส าคญัทีส่นับสนุนการเตบิโต
ของธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพหรอืธุรกจิโรงพยาบาลในอนาคต มดีงันี้ 

เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มการเตบิโตทีม่ ัน่คงและมทีศิทางทีด่ขี ึน้ 

กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (“International Monetary Fund” หรอื “IMF”) คาดการณ์ว่าแนวโน้มการ
เตบิโตของ GDP ประเทศไทยในช่วงระหว่างปี 2560 ถงึปี 2563 จะมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 3.0 ทัง้นี้การเตบิโต
ของเศรษฐกจิทีม่เีสถยีรภาพและมทีศิทางทีด่ขี ึน้ในอนาคตจะช่วยสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูบ้รโิภคซึง่จะส่งผลต่อแนวโน้ม
การใช้จ่ายของประชาชนทีด่ขี ึน้ซึง่อาจรวมถงึโอกาสในการขยายตวัของค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพจากทัง้ภาครฐัและ
เอกชนในอนาคต  

สดัสว่นของผูส้งูอายุต่อประชากรทัง้หมดในประเทศไทยเพิม่สงูขึน้ 

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ( “สศช.”) คาดการณ์ว่าจ านวน
ประชากรของประเทศไทยจะเพิม่ขึน้จากประมาณ 63.8 ลา้นคนในปี 2553 เป็นประมาณ 66.4 ลา้นคน ในปี 2568 และจะ
ลดลงเป็นประมาณ 63.9 ลา้นคนในปี 2583 ซึง่เป็นผลมาจากอตัราการเจรญิพนัธร์วม (Total Fertility Rates) ลดลง โดย
มอีตัราส่วนของประชากรผูส้งูอายุเพิม่ขึน้เป็น รอ้ยละ 19.1 ในปี 2563 (ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.)) ทัง้นี้ การเพิม่ขึน้ของจ านวนและสดัส่วนประชากรผูส้งูอายุจะส่งผลใหเ้กดิความ
ต้องการใชบ้รกิารทางการแพทยท์ีม่ากขึน้ เนื่องจากผูส้งูอายุมโีอกาสในการเจบ็ป่วยไดง้่าย อาจมโีรคแทรกซอ้น รวมทัง้
ต้องการไดร้บัการรกัษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ซึง่จะสนับสนุนแนวโน้มการขยายตวัของธุรก ิจการใหบ้รกิารทาง
การแพทยข์องประเทศไทยในอนาคต 

 การเตบิโตของธุรกจิประกนัสขุภาพ 

 ค่าเบีย้ประกนัสุขภาพสุทธ ิได้แก่ ค่าเบีย้ประกนัชวีติแบบสามญัและแบบกลุ่มที่มสีญัญาสุขภาพเป็น
สญัญาเสรมิ และค่าเบีย้ประกนัวนิาศภยัแบบมปีระกนัสุขภาพมกีารเตบิโตทีส่งูอย่างมนีัยส าคญัอย่ างต่อเนื่อง โดยเพิม่ขึน้
จาก 22,210 ลา้นบาทในปี 2550 เป็น 71,053 ลา้นบาท ในปี 2560 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่แบบทบต้น (CAGR) 
รอ้ยละ 12.33 ต่อปี (ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ. หรอื OIC)) ทัง้นี้
การเติบโตของเบี้ยประกนัสุขภาพดงักล่าวมปัีจจยัสนับสนุนมาจากการที่ประชาชนตระหนักถึงความส าคญัในการดูแล
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สขุภาพ การป้องกนัโรค และการรกัษาทางการแพทยม์ากขึน้ รวมถงึการท าประกนัสขุภาพเพื่อรองรบัภาระค่าใชจ้่ายในการ
รกัษาพยาบาลทีอ่าจสงูขึน้ในอนาคต ซึง่สง่ผลใหเ้กดิการเตบิโตของธุรกจิโรงพยาบาลภาคเอกชน 

การเตบิโตของกลุ่มผูป่้วยชาวต่างชาตใินประเทศไทย  

 ธุรกจิการใหบ้รกิารทางการแพทยไ์ดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐัมาตัง้แต่ปี 2547 โดยมเีป้าหมายเพื่อ
พฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหก้าร
เตบิโตของกลุ่มผูป่้วยชาวต่างชาตอิย่างต่อเนื่อง กลุ่มผูป่้วยชาวต่างชาตดิงักล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  

(1) กลุ่มผูป่้วยชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้มารบับรกิารทางการแพทยโ์ดยเฉพาะ หรอืกลุ่มนักท่องเทีย่ว
เชงิสุขภาพ (Medical Tourism) จากหลากหลายประเทศ เช่น ประเทศพม่าหรอืเมยีนมา ประเทศ
ญี่ปุ่ น ประเทศในกลุ่มตะวนัออกกลางและยุโรป เป็นต้น กลุ่มตลาดใหม่ทีม่โีอกาสเตบิโตสงู ไดแ้ก่ 
ประเทศกลุ่มกมัพชูา ลาว เมยีนมา และเวยีดนาม (“กลุ่ม CLMV”) และจนี 

(2) กลุ่มผูป่้วยชาวต่างชาติทีเ่ขา้มาลงทุนหรอืท างานในประเทศไทย (“Expatriate” หรอื “EXPAT”) 
อาทเิช่น จนี ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้สหรฐัอเมรกิา และสหภาพยุโรป ซึง่กลุ่มนี้จะมผีูต้ดิตามทีเ่ป็นคู่สมรส
หรอืบุตรหลานเขา้มาพกัอาศยัในประเทศไทยดว้ย  

อตัราการเจบ็ป่วยและการเสยีชวีติจากโรครา้ยแรงของคนไทยเพิม่สงูขึน้ 

   ในปี 2558 ประเทศไทยมจี านวนผูป่้วยโรคไม่ตดิต่อรา้ยแรงประมาณ 3.2 ลา้นคน ซึง่รวมถงึผูป่้วยโรค
ความดนัโลหติ เบาหวาน หวัใจขาดเลอืด หลอดเลอืดสมอง หลอดลมอกัเสบ หดื มะเรง็ตบั มะเรง็ปอด มะเรง็ล าไสใ้หญ่ 
มะเรง็เต้านม และมะเรง็ปากมดลูก โดยโรคไม่ตดิต่อรา้ยแรงประเภทความดนัโลหติสงู เบาหวาน และหวัใจขาดเลอืดเป็น
ประเภทโรคทีม่จี านวนผูป่้วยมากทีส่ดุ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 38.0 รอ้ยละ 24.7 และรอ้ยละ 10.0 ของผูป่้วยโรคไม่ตดิต่อรา้ยแรง
ทัง้หมดตามล าดบั โดยสาเหตุสว่นใหญ่ของโรคดงักล่าวมาจากความผดิปกตขิองระบบเมตาบอลกิ (Metabolic Syndrome) 
ของร่างกาย สง่ผลใหอุ้ปสงคใ์นการรกัษาพยาบาลในกลุ่มโรคเหล่านี้เพิม่มากขึน้ 

(2) ปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตและต้นทุนของธรุกิจการให้บริการทางการแพทยใ์นอนาคต 

การเพิม่ขึน้ของจ านวนโรงพยาบาลใหม่และจ านวนเตยีงใหบ้รกิารทัง้จากผูใ้หบ้รกิารรายเดมิและรายใหม่ 
ในระหว่างปี 2556 ถงึ 2558 พบว่าจ านวนเตยีงของโรงพยาบาลภาครฐัมกีารลดลงอย่างต่อเนื่องซึง่อาจมี

ปัจจยัมาจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยข์องประเทศไทย ในขณะทีจ่ านวนเตยีงของโรงพยาบาลภาคเอกชนยงัคง
มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั และมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตต่อไปในอนาคตจากการควบรวมกจิการและ
การสรา้งเครอืข่ายพนัธมติรของผูใ้ห้บรกิารรายเดมิ รวมไปถงึการสรา้งโรงพยาบาลใหม่อกีหลายแห่งจากผูใ้หบ้รกิารราย
เดมิและรายใหม่ ทัง้นี้ยงัมกีารขยายการใหบ้รกิารในรูปแบบคลา้ยโรงพยาบาลเอกชนของภาครฐั (Private Wing in Public 
Hospitals) ด้วยต้นทุนแบบภาครฐั แต่มกีารให้บรกิารและการคดิอตัราค่าบรกิารในลกัษณะใกล้เคยีงหรอืเทยีบเท่ากบั
ภาคเอกชน เช่นโรงพยาบาลศริริาช ปิยมหาราชการุณย ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาคารภูมสิริมิงัคลานุสรณ์ เป็นต้น ซึง่
อาจส่งผลให้ธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนมกีารแข่งขนัที่สูงขึน้ รวมทัง้อาจมตี้นทุนในการบรหิารงานเพิม่ขึน้ทัง้จากจ านวน
แพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยท์ีม่จี ากดั และจากค่าใชจ้่ายในการประชาสมัพนัธแ์ละบรหิารงานเพื่อสรา้งความแตกต่าง
และดงึดดูผูร้บับรกิารทางการแพทยใ์นอนาคต 

การขาดแคลนแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์
ในช่วงระหว่างปี 2555 ถึงปี 2559 จ านวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยมอีตัรา

เตบิโตเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องประมาณ รอ้ยละ 4.3 ถงึ 6.2 ต่อปี อย่างไรกต็าม การเพิม่ขึน้ของบุคลากรทางการแพทยใ์น
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ประเทศอาจไม่เพยีงพอต่อแนวโน้มการเตบิโตทางดา้นอุปสงคข์องธุรกจิโรงพยาบาล ดว้ยเหตุนี้อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุน
การด าเนินงานของโรงพยาบาลในอนาคต 
 

 2.2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

  (1) มาตรฐานในการให้บริการทางการแพทยร์ะดบัตติยภมิู 
 โรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลระดบัตตยิภูมิ (Tertiary Care Unit) ทีม่คีวามสามารถในการรกัษาโรค

ซบัซอ้นและมทีมีแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยท์ีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ พรอ้มเครื่องมอืทางการแพทยท์ีท่นัสมยั อกี
ทัง้มีสถาบนัทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางรวมจ านวน 24 สาขา อาทิเช่น สถาบนัโรคไตและเปลี่ยนไต
พระรามเกา้ สถาบนัหวัใจและหลอดเลอืดพระรามเกา้ ศนูยศ์ลัยกรรม ศนูยส์มองและระบบประสาท ศนูยท์างเดนิอาหารและ
ตบั ศนูยเ์บาหวานและเมตาบอลกิ ศนูยร์กัษ์ขอ้ เป็นตน้ ซึง่เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบของโรงพยาบาล ในการแข่งขนัในเชงิการสรา้ง
การเตบิโตของปรมิาณผูป่้วยและรายไดก้ารรกัษาพยาบาล 
 (2) สภาวะการแข่งขนั 

 โรงพยาบาลตัง้อยู่ภายในเขตศูนยก์ลางธุรกจิแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ (New Central Business District: 
New CBD) ซึง่ครอบคลุมบรเิวณถนนพระรามเกา้ ถนนรชัดาภเิษก และถนนเพชรบุรตีดัใหม่ นอกจากโรงพยาบาลฯ ยงัมี
โรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ ตัง้อยู่ภายในรศัม ี5 กโิลเมตร อกีจ านวน 4 แห่ง  

โรงพยาบาลวางต าแหน่งและกลยุทธ์ในการแข่งขนัโดยมุ่งเน้นการให้บรกิารทางการแพทยเ์ฉพาะทาง
โดยเฉพาะจุดแขง็ในการรกัษาโรคทีม่คีวามซบัซอ้นดว้ยทมีสหสาขาวชิาชพี (Multidisciplinary Team) มกีารบรกิารทีผ่่าน
การรบัรองคุณภาพมาตรฐานระดบัโลกจาก JCI ซึง่เป็นองคก์รก ากบัมาตรฐานในดา้นการแพทยท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ทัง้ใน
ระดบัโรงพยาบาลและระดบัการดูแลผูป่้วยเฉพาะโรค เช่น การผ่าตดัเปลีย่นไต ดว้ยอตัราค่าบรกิารทีส่มเหตุสมผลและมี
ความคุม้ค่าแก่ผูร้บับรกิาร (Value for Money Services)  

 

 2.2.3 ข้อได้เปรียบในการแข่งขนั 

(1) ความโดดเด่นในสถาบนัทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ และศกัยภาพการให้บริการรกัษาโร
ซบัซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) 

 โรงพยาบาลมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพและคุณภาพการใหบ้รกิารทางการแพทยม์าอย่างต่อเนื่องตัง้แต่
เปิดใหบ้รกิาร โดยเริม่ตัง้แต่การสรรหาแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยท์ีม่คีวามสามารถและความเชีย่วชาญเฉพาะทาง
ในหลากหลายสาขาวิชาเข้ามาร่วมทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจนสามารถให้บริการทาง
การแพทยแ์ก่ผูร้บับรกิารไดอ้ย่างครบวงจร เริม่ตัง้แต่การป้องกนั การตรวจวนิิจฉัยความเสีย่ง การดูแลรกัษา การฟ้ืนฟู 
การตรวจติดตาม ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ โดยทีมงานบุคลากรสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลฯ ที่มีความ
เชีย่วชาญและความช านาญ อกีทัง้โรงพยาบาลฯ มกีารน าเทคโนโลยทีางการแพทยท์ีท่นัสมยั รวมถงึเครื่องมอือุปกรณ์
ทางการแพทย์ทีม่ปีระสทิธภิาพในการรักษามาให้บรกิารอยู่เสมอ โดยปัจจุบนัโรงพยาบาลมสีถาบนัทางการแพทยแ์ละ
ศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางทีม่คีวามสามารถและความโดดเด่นในการรกัษาโรคซบัซอ้น อาทเิช่น 

1.1)  สถาบนัโรคไตและเปลีย่นไตพระรามเกา้  
1.2)  สถาบนัหวัใจและหลอดเลอืดพระรามเกา้  
1.3)  ศนูยเ์บาหวานและเมตาบอลกิ 
1.4)  การผ่าตดัแผลเลก็ (Minimally Invasive Surgery: MIS) 
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(2) การบริการทางการแพทยใ์นอตัราค่าบริการท่ีสมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่า (Value for Money 

Services) 
โรงพยาบาลมุ่งเน้นการใหบ้รกิารทางการแพทยท์ีม่ปีระสทิธภิาพในอตัราค่าบรกิารหรอืค่ารกัษาพยาบาลที่

มคีวามเหมาะสม และมคีวามคุม้ค่า (Value for Money Services) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าบรกิารหรอืค่ารกัษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าอื่นๆ ที่ให้บรกิารทางการแพทย์ในคุณภาพระดบัใกลเ้คยีงกนั โรงพยาบาลได้รบัรางวลั AXA 
Provider Award: Best Utilization Award ซึง่จดัโดยบรษิทั แอกซ่าประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“AXA”) ประจ าปี 2560 ล่าสุด
ในปี 2562 โรงพยาบาลพระรามเกา้ไดร้บัเกยีรตบิตัร เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ที่มธีรรมาภบิาลสงู ราคายาและค่าบรกิาร
โปร่งใสเป็นธรรม จดัโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยนัถึงการให้บรกิารทางการแพทย์ที่มี
ประสทิธภิาพในอตัราค่าบรกิารทีส่มเหตุสมผลและมคีวามคุม้ค่า (Value for Money Services) ของโรงพยาบาล  

นอกจากนี้กลุ่มผูร้บับรกิารเป้าหมายของโรงพยาบาล ซึง่ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ทีม่รีายไดร้ะดบัปานกลาง
ถงึระดบัสงู (Mass Affluent to Affluent Segment) นบัไดว้่าเป็นกลุ่มทีม่ศีกัยภาพเตบิโตสงู มฐีานประชากรขนาดใหญ่และ
มกีารขยายตวัมากทีส่ดุ  

(3) ท าเลท่ีตัง้ยุทธศาสตรท่ี์มีศกัยภาพและมีโอกาสในการขยายตวัสูง 

ทีต่ัง้ของโรงพยาบาลอยู่ในบรเิวณศูนย์กลางธุรกจิแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ (New Central Business 
District: New CBD) ซึง่เป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคญัทีช่่วยสง่เสรมิการเตบิโตของโรงพยาบาล ทัง้นี้ ปัจจยัส าคญัทีส่นับสนุน
การขยายตวัของชุมชนเมอืงซึง่เป็นสถานทีต่ัง้ของโรงพยาบาล มดีงันี้  

3.1)  การเพิม่ขึน้ของอาคารส านกังาน หา้งสรรพสนิคา้และทีอ่ยู่อาศยั 
3.2)  ความหนาแน่นและการเตบิโตของจ านวนประชากรในบรเิวณโดยรอบ: สถานทีต่ัง้ของโรงพยาบาล

ล้อมรอบด้วยชุมชนที่อยู่อาศยัขนาดใหญ่หลายพื้นที่  ที่มคีวามหนาแน่นของประชากรสูง และ มอีตัราการเติบโตของ
ประชากรสงู  

3.3)  การเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระบบโครงสร้างคมนาคมขนส่งพื้นฐานที่ส าคญัซึ่งท าให้โรงพยาบาล 
สามารถขยายฐานผูร้บับรกิารไดอ้ย่างกวา้งขวางมากขึน้  

 

 2.2.4 กลยุทธก์ารแข่งขนัท่ีส าคญั 

(1) การขยายเครอืข่ายพนัธมิตรโรงพยาบาลและความรว่มมอืทางการแพทยอ์ย่างต่อเน่ือง 

โรงพยาบาล มแีผนทีจ่ะขยายฐานผูร้บับรกิารและการใหบ้รกิารรกัษาโรคเฉพาะทางทีซ่บัซอ้นดว้ยทมีสห
สาขาวชิาชพี โดยเฉพาะการดูแลรกัษาโรคไตและการผ่าตดัเปลี่ยนไต เพื่อรองรบัความต้องการในการรกัษาพยาบาลที่
เพิม่ขึน้ผ่านเครอืขา่ยพนัธมติรระหว่างโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลพนัธมติรดงักล่าวจะด าเนินการส่งต่อผูป่้วยทีต่้องการ
ผ่าตดัเปลีย่นไตมายงัโรงพยาบาล เพื่อเขา้รบัการรกัษาด้วยคุณภาพการรกัษาที่ได้รบัรองเฉพาะทางดว้ยมาตรฐานระดบั
โลกจาก JCI เรื่องการดแูลรกัษาผูป่้วยเปลีย่นไต โดยโรงพยาบาลฯ จะช่วยเสรมิสรา้งความร่วมมอืทางวชิาการ เพื่อพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรในการดแูลรกัษาผูป่้วยโรคไตใหแ้ก่โรงพยาบาลพนัธมติร 

(2) การก่อสรา้งอาคารใหม่ และปรบัปรงุอาคารปัจจุบนัเพื่อรองรบัการขยายขอบเขตการให้บริการ
ทางการแพทยใ์ห้ครอบคลุมและครบวงจรมากย่ิงขึน้และจ านวนผูใ้ช้บริการท่ีมีการเติบโตสูงขึน้ 

โรงพยาบาลมแีผนในการขยายพืน้ที่การใหบ้รกิารและปรบัปรุงการใชพ้ื้นที่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด เพื่อ
รองรบัการขยายตัวของผู้รบับริการกลุ่มปัจจุบนั ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มุ่งเน้นการรกัษาโรคและบ าบดัรักษาตามอาการ
เจบ็ป่วย (Curative Medicine) เพราะเราไม่ได้ต้องการให้โรงพยาบาลเป็นเพยีงแค่สถานที่รองรบัผู้ป่วยอย่างเดยีว แต่
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จะตอ้งเป็นสถานทีท่ีต่อบสนองความตอ้งการทัง้ในแง่การใชช้วีติและสขุภาพได ้ท าใหม้แีนวคดิ Co-Healthy Space ไม่ต้อง
ป่วยกม็าได้ คนที่มาโรงพยาบาลไม่จ าเป็นต้องเจบ็ป่วย แต่สามารถมารบัความรู้ได้ ควบคู่ไปกบัการขยายขอบเขตการ
ใหบ้รกิารทางการแพทยใ์หม้คีวามครอบคลุมและครบวงจรมากยิง่ขึน้ เพื่อเป็นการขยายฐานผูร้บับรกิารสู่ผูร้บับรกิารกลุ่ม
ใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลส่งเสรมิสุขภาพให้ดยีิ่งขึน้ โดยโรงพยาบาลฯ มโีครงการลงทุนก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ ในพื้นที่
บรเิวณใกลเ้คยีงกบัอาคารปัจจุบนั โดยมรีะยะห่างจากทีต่ัง้อาคารปัจจุบนัประมาณ 50 เมตร เป็นอาคารสงู 16 ชัน้ และมชีัน้
ใตด้นิ 2 ชัน้ ซึง่ปัจจุบนัอาคารใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสรา้ง โดยคาดว่าจะแลว้เสรจ็และเปิดใหบ้รกิารภายในปี 2563 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลมโีครงการปรบัปรุงพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารของอาคารปัจจุบนั เพื่อใชป้ระโยชน์สงูสุด
จากพืน้ทีท่ีจ่ะว่างลง ภายหลงัจากการยา้ยศูนยก์ารแพทยบ์างศูนยไ์ปใหบ้รกิารในอาคารใหม่ โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ
เพิ่มขดีความสามารถในการรองรบัการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้ป่วยใน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคซบัซ้อน เช่น ไต หวัใจ 
เบาหวาน และการผ่าตดัแผลเลก็ 

(3) การขยายขอบเขตการให้บริการโดยมุ่งเน้นเรือ่งการส่งเสริมสุขภาพมากย่ิงขึ้น (Health Promotion 
Services)  

โรงพยาบาลมแีผนทีจ่ะต่อยอดจุดแขง็และความเชีย่วชาญในการใหบ้รกิารรกัษาโรค (Curative Medicine) 
ในหลากหลายสาขาวชิา เพื่อขยายขอบเขตการใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั (Conventional Medicine) ไปสู่การ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Care) โดยมุ่งเน้นการให้บรกิารส่งเสรมิสุขภาพ (Health Promotion & 
Wellness) ส าหรบักลุ่มผู้รบับริการที่ไม่ได้มีอาการเจบ็ป่วยแต่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพและต้องการส่งเสรมิสุขภาพให้
แขง็แรง เพื่อใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

ทัง้นี้ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจะประกอบดว้ยความร่วมมอืจากแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางจาก
หลากหลายวชิา อาท ินักแพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟู นักกายภาพบ าบดั นักเวชศาสตร์การกฬีา จติแพทย์ และนักโภชนากร 
เป็นต้น ซึ่งโรงพยาบาลมคีวามพร้อมในการให้บรกิารของสถาบนัทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางรวมกนั
จ านวนทัง้สิน้ 24 สาขา  

(4) การน าเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมศกัยภาพการให้บริการทางการแพทยแ์ละเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการท างานภายใน เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิตอล (Digital Hospital) 

โรงพยาบาลตระหนักถึงความส าคญัของเทคโนโลยีในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทาง
การแพทย์ การเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย ตลอดจนการอ านวยความสะดวกและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับ
ผูร้บับรกิาร รวมไปถงึการเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการท างานของโรงพยาบาลฯ โดยในช่วงแรก โรงพยาบาลไดม้กีาร
วางแผนและพฒันาระบบบรหิารจดัการขอ้มลูและการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด โดยการน าขอ้มูลทางการแพทยต่์างๆ 
รวมถงึ ประวตักิารรกัษา เวชระเบยีนผูป่้วย และการจ่ายยาเขา้จดัเกบ็ในระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมด ซึง่ช่วยใหก้ารจัดการ
และการใหบ้รกิารของโรงพยาบาล มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

(5) การมุ่งเน้นการตลาดเชิงรกุ และการปรบัภาพลกัษณ์องคก์ร 
บรษิทัมกีารวเิคราะห ์วางแผนและก าหนดต าแหน่งทางการตลาด (Positioning) โดยมุ่งหวงัใหแ้บรนด์

ของโรงพยาบาลเป็นที่รู้จกัในวงกว้างและน่าสนใจ ดงึดูดการเข้ามารบับริการ และสะท้อนจุดแขง็ในการให้บริการทาง
การแพทยท์ีม่คีุณภาพในราคาทีส่มเหตุสมผลกบับุคคลทัว่ไป โดยมกีารว่าจา้งทีป่รกึษาการตลาดและประชาสมัพนัธ ์รวมทัง้
เสรมิทมีการตลาดเพื่อการยกระดบัภาพลกัษณ์ดงักล่าว ปัจจุบนับรษิทัด าเนินการปรบัทศิทางการด าเนินธุรกจิและการท า
การตลาดเชงิรุกมากขึน้ เช่น การโฆษณาประชาสมัพนัธอ์อนไลน์ และพรอ้มยงัมกีารประสมัพนัธภ์าพลกัษณ์ เพื่อสรา้งการมี
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ส่วนร่วม (Engagement) กบักลุ่มผู้รบับรกิารเป้าหมายในวงกว้างมากขึน้ นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้วางกลยุทธ์การตลาด
ส าหรบั กลุ่มผูร้บับรกิารแบบคู่สญัญาองคก์ร และกลุ่มผูร้บับรกิารชาวต่างชาต ิเพื่อมุ่งหวงัในการขยายฐานลกูคา้ในระยะยาว 

 

 2.2.5 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

ผูเ้ขา้รบับรกิารของโรงพยาบาลแบ่งเป็นชาวไทยและต่างประเทศ โดยโรงพยาบาลมกีลยุทธ์สร้างช่องทางการ
ขยายการรบัผูป่้วยทีแ่ตกต่างกนั จากความสามารถของเราในการรกัษาโรคซบัซอ้นดว้ยทมีสหสาขาวชิาชพี การใหบ้รกิาร
ผูป่้วยในประเทศโดยการขยายการใหบ้รกิารผ่านการตรวจสขุภาพ และ สญัญาการรกัษาพยาบาลกบั บรษิทั หา้งรา้น และ
องคก์รต่างๆ ภายในประเทศ และ การขยายโรงพยาบาลเครอืข่าย ส าหรบัผูป่้วยต่างประเทศ โรงพยาบาล รบัผูป่้วยผ่าน
สญัญาการใหบ้รกิารสถานฑูต การเป็นสมาชกิ ในสภาหอการคา้ต่างประเทศ และ สญัญาผ่านตวัแทน Medical Tourism 
ต่างประเทศ 

 

2.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

2.3.1 การจดัหาแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์

ด้วยชื่อเสยีงการด าเนินงานของโรงพยาบาลกว่า 26 ปี ประกอบกับชื่อเสยีงและความสมัพันธ์อันดีของ
คณะแพทยผ์ูก้่อตัง้และผูบ้รหิาร กบัผูป้ระกอบวชิาชพีแพทยแ์ละโรงเรยีนแพทยใ์นประเทศไทยสง่ผลใหโ้รงพยาบาลสามารถ
ชกัชวน แสวงหาบุคลากรทางการแพทยท์ีม่คีุณภาพและมคีวามเชีย่วชาญในสาขาต่างๆ มาร่วมงานกบัทางโรงพยาบาลได้
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ โรงพยาบาลไดด้ าเนินการในดา้นต่างๆ ในการจดัหาและพฒันาบุคลากรทางการแพทย ์อาทเิช่น 
การเตรยีมแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล (Human Resource Management) เพื่อรกัษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถใหอ้ยู่
กบัโรงพยาบาลไดน้าน และการพฒันาทรพัยากรบุคคล (Human Resource Development) เพื่อเสรมิสรา้งการพฒันาการ
เรยีนรูข้องบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กดิความรกัและผูกพนัต่อโรงพยาบาล ตลอดจนการสรา้งบรรยากาศการท างาน
และสงัคมภายในโรงพยาบาลที่ดีเพื่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการท างาน เช่น การจดัให้มีห้องพกัแพทย์ (Doctor 
Lounge) เพื่อใหแ้พทยไ์ด้ใชเ้ป็นสถานที่พกัผ่อน พูดคุย ระดมความคดิ ปรกึษากรณีศกึษาในหมู่แพทย์ ซึง่เป็นหนึ่งใน
มาตรการที่ได้ช่วยเสริมสร้างความสมัพนัธ์ของแพทย์ในโรงพยาบาลให้เข้มแขง็มากยิ่งขึ้น ทัง้นี้  โรงพยาบาลเน้นการ
ใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่องซึง่เป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัในการรกัษาผูป่้วยโรคซบัซอ้น  

นอกจากนี้ โรงพยาบาลไดม้กีารจดัท าแผนก าลงับุคลากรทางการแพทยเ์พื่อรองรบัการใหบ้รกิารทีเ่ตบิโตตาม
แผนกลยุทธข์องโรงพยาบาล และรองรบัการบรกิารและการขยายตวัในระยะยาวอยา่งต่อเนื่องเชน่การก าหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและมแีรงจงูใจส าหรบัแพทยใ์หม่ การใหส้วสัดกิารรกัษาพยาบาล การจดัหาหอพกัส าหรบับุคลากรทางการแพทย ์
การใหทุ้นการศกึษาแก่นกัศกึษาพยาบาลและผูช้่วยพยาบาลในมหาวทิยาลยัหลายแห่ง เพื่อใหม้าร่วมงานกบัโรงพยาบาล 
หลงัจบการศกึษา อกีทัง้ยงัมกีารท าสญัญาความร่วมมอืการจดัหาบุคลากรทางการแพทยใ์นสาขาต่างๆ เช่น สัญญาบรกิาร
ทางการแพทยก์บับรษิทั ไบโอสกอรม์าเกต็ติ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อจดัหาบุคลากรทางการแพทยเ์ฉพาะทางดา้นการ
ดแูลและบ ารุงการรกัษาเสน้ผม และสญัญาบรกิารทางการแพทยก์บั บรษิทั รแีฮบ ไดเรคชัน่ จ ากดั เพื่อจดัหานักกายภาพ 
บ าบดั หรอืนกักจิกรรมบ าบดัใหก้บัศนูยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟู เป็นต้น ทัง้นี้ ทีผ่่านมาโรงพยาบาลยงัไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทยแ์ต่อย่างใด 
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จ านวนบคุลากรของโรงพยาบาล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
สายงาน จ านวน (คน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

แพทยป์ระจ า (Full-time) 113 
แพทยไ์มเ่ตม็เวลา (Part-time & Night shift) 468 
แพทยท์ีป่รกึษา (Consultant) 178 
พยาบาล 346 

บุคลากรทางการแพทยอ์ื่นๆ(1) 643 

ฝ่ายอื่นๆ(2) 335 

รวม 2,083 
หมายเหตุ: 
(1) บุคลากรทางการแพทย์ หมายถงึ ฝ่ายการบรกิารทางการแพทย์ เชน่ เภสชักร นกัรงัสเีทคนิค นกัโภชนาการ นกักายภาพ เป็นตน้ 
(2) ฝ่ายอื่นๆ รวมถงึ ฝ่ายพฒันาธุรกจิ ฝ่ายการบรหิารงานธุรกจิ ฝ่ายอาคารสถานที่ และ อื่นๆ 

 

2.3.2 การจดัหายาและเวชภณัฑ ์
โรงพยาบาลมนีโยบายการสัง่ซือ้ยาและเวชภณัฑโ์ดยทัว่ไปจากผูผ้ลติภายในประเทศหรอืตวัแทนจ าหน่ายของ

ผู้ผลิตต่างประเทศเป็นหลกั ปัจจุบนัโรงพยาบาล มีการจดัท าทะเบียนรายชื่อบริษัทขายยาและเวชภัณฑ์ (Approved 
Vendor List) โดยมคีณะผูบ้รหิาร คณะกรรมการยา และคณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้งพจิารณาทบทวนทะเบยีนรายชื่อบรษิทั
ขายยาและเวชภณัฑ์อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ จากปัจจยัที่หลากหลาย เช่น ใบอนุญาตในการผลติ การจดัจ าหน่ายยาและ
เวชภณัฑ ์และใบรบัรองตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) คุณภาพ ราคา ชื่อเสยีง ความต้องการของ
แพทย ์ระยะเวลาในการจดัสง่ และระยะเวลาในการช าระหนี้ เป็นตน้ โดยโรงพยาบาล ไดด้ าเนินการตดิต่อและสัง่ซือ้ยาและ
เวชภณัฑจ์ากผูจ้ดัจ าหน่ายจากหลายบรษิทั และไม่มสีญัญาขอ้ผูกพนัเกีย่วกบัการจดัซือ้ยาและเวชภณัฑก์บัผูจ้ าหน่ายราย
ใดเป็นพิเศษ ท าให้ช่วยลดความเสี่ยงในการจดัหายาและเวชภัณฑ์ นอกจากนี้โรงพยาบาล มีเครือข่ายพันธมิตรกับ
โรงพยาบาลอื่นๆ ในการแบ่งปันขอ้มลูราคายาและเวชภณัฑเ์พื่อใชเ้ป็นราคาอา้งองิในการต่อรองราคายาและเวชภณัฑจ์าก
ผูจ้ าหน่ายยาและเวชภณัฑไ์ด ้ปัจจุบนัโรงพยาบาล มผีูข้ ึน้ทะเบยีนเป็นผูข้ายยากว่า 200 ราย และผูข้ายเวชภณัฑก์ว่า 250 
รายกบัโรงพยาบาล  
 

2.3.3 การจดัหาอปุกรณ์และเครือ่งมือทางการแพทย ์

โรงพยาบาล มกีารส ารวจความตอ้งการอุปกรณ์และเครื่องมอืทางการแพทยข์องแพทยอ์ย่างต่อเนื่อง อกีทัง้ยงั

มคีณะกรรมการเครื่องมอืแพทยท์ีป่ระกอบดว้ยทมีแพทยแ์ต่ละดา้น คอยตดิตามความกา้วหน้าทางวทิยาการของเครื่องมอื

ทางการแพทยอ์ย่างใกลช้ดิ เพื่อวางแผนจดัสรรทรพัยากรตามความจ าเป็นในการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลทีม่คีุณภาพ และ

น าเสนอต่อคณะกรรมการพจิารณางบประมาณ เพื่อวางแผนงบประมาณของโรงพยาบาลก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการ

บรหิารและ/หรือคณะกรรมการบรษิัทอนุมตัิ (แล้วแต่กรณี) โดยพจิารณาหลากหลายปัจจยั เช่น เทคโนโลยใีหม่ ความ

ปลอดภยั คุณภาพของสนิค้า ราคา ความคุม้ค่า บรกิารหลงัการขาย ความจ าเป็นรวมถึงความสอดคล้องต่อกลยุทธ ์และ

ความพรอ้มของบุคลากรทางการแพทย ์ ผ่านช่องทางการจดัซือ้จดัจา้งตามนโยบายของบรษิทั เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส  

  ปัจจุบนัโรงพยาบาล ได้ท าการจดัซื้ออุปกรณ์และเครื่องมอืต่างๆ จากบรษิัทตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ ที่

ไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัผูผ้ลติโดยตรง เน่ืองจากบรษิทัประเภทนี้สามารถใหบ้รกิารหลงัการขายและด าเนินการซ่อมโดย

ช่างทีม่คีวามช านาญ ไดท้นัท ีหากอุปกรณ์และเครื่องมอืมปัีญหาช ารุดบกพร่องหรอืเสยีหาย ส าหรบัเงื่อนไขการสัง่ซือ้ทาง

โรงพยาบาล มรีะยะเวลาการช าระเงนิกบัผูจ้ดัจ าหน่ายประมาณ 30 วนั ขึน้อยู่กบัชนิดของอุปกรณ์หรอืเครื่องมอืทีซ่ือ้ และ
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การเจรจาต่อรองกบัผูจ้ดัจ าหน่าย นอกจากนัน้โรงพยาบาลไดม้กีารท าสญัญาใหบ้รกิาร “การบรหิารจดัการเครื่องมอืทางการ

แพทยท์ัง้ระบบ” กบับรษิทัชัน้น าทีม่คีวามเชีย่วชาญโดยเฉพาะใหท้ าการดแูลบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเครื่องมอื

และอุปกรณ์การแพทย ์พรอ้มใช ้มปีระสทิธภิาพสงู ตลอดจนเป็นทีป่รกึษา สนับสนุนขอ้มูลทีจ่ าเป็นแก่โรงพยาบาลในการ

จดัซือ้จดัหาหรอืการวางแผนดา้นเครื่องมอืแพทยใ์นระยะยาว 

 

2.4 การบริหารจดัการผลกระทบจากส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั 

 โรงพยาบาลไดด้ าเนินการใหบ้รกิารสถานพยาบาลดว้ยความรบัผดิชอบต่อผูม้าใชบ้รกิาร บุคลากร และสงัคม โดยให้

ความส าคญัในเรื่องการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม สขุภาพ อาชวีอนามยัและความปลอดภยั โดยบรษิทัมคีณะท างานการจดัการ

อาคารสถานทีแ่ละความปลอดภยั (Facility Management and Safety: FMS) ท าหน้าทีเ่ป็นศูนยก์ลางการบรหิารและ

จดัการดา้นอาคารสถานที ่ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม โดยไดม้มีาตรการด าเนินการในเรื่องนี้ดงัต่อไปนี้ 

2.4.1  ดา้นผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทัใหก้ารบรกิารรกัษาและดแูลสขุภาพ ซึง่ข ัน้ตอนในการรกัษาพยาบาลต้องมกีารใชแ้ละก่อใหเ้กดิของเสยี

และวตัถุอนัตรายต่างๆ โดยบรษิทัไดม้กีารจดัท านโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิและแผนการเตรยีมระบบงานเกีย่วกบัการจดัการ
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทางใหบุ้คลากรของบรษิทั ยดึถอืปฏบิตั ิรวมถงึฝึกอบรม
บุคลากรของบรษิทั ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัต่อบุคลากรของบรษิทั ผูร้บับรกิาร พนกังาน ผูเ้ขา้มาในพืน้ที ่เพื่อนบา้น
ใกลเ้คยีงและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึเพื่อป้องกนับรรเทาผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และฟ้ืนฟูสถานทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 (1) การจดัการน ้าเสยี 

  บรษิัทมกีารปฏบิตัิงานควบคุมระบบบ าบดัน ้าเสยี โดยมกีารตรวจสอบระดบัตะกอนรายวนั เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพน ้าเสยีเบือ้งตน้ก่อนปล่อยสูแ่หล่งน ้าภายนอก และไดว้่าจา้งบรษิทัภายนอกมาวเิคราะหค์่าน ้าเป็นประจ าทุกเดอืน โดย
ระบบบ าบดัน ้าเสยีของบรษิทั สามารถรองรบัน ้าเสยีไดร้วมกนั 500 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ซึง่เพยีงพอต่อระดบัการใหบ้รกิารใน
ปัจจุบนั ทัง้นี้ บรษิทั ไดม้กีารควบคุมการบ าบดัน ้าเสยีอย่างมมีาตรฐานก่อนสง่ออกสูร่ะบบภายนอกอย่างสม ่าเสมอ   

 (2) การก าจดัขยะ  
บรษิทัมกีารแยกประเภทขยะเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะทัว่ไป ขยะอนัตราย ขยะตดิเชือ้ และขยะรไีซเคลิ 

โดยขยะทัว่ไปมกีารว่าจา้งหน่วยงานของกรุงเทพฯ ส่วนขยะตดิเชือ้และขยะอนัตรายมกีารว่าจา้งบรษิทัเอกชนทีไ่ดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานเขา้มาดแูลจดัการตามล าดบั เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอนัเนื่องมาจากการจดัการระบบ
ของเสยีทีไ่ม่ไดม้าตรฐาน 

 (3) การจดัการวสัดุและของเสยีอนัตราย 

บรษิัทมรีะบบจดัการเกี่ยวกบัวตัถุอนัตรายทีน่ าเขา้มาใช้อย่างปลอดภยัและเป็นขัน้ตอน โดยมกีารท า
บญัชรีายชื่อวตัถุอนัตราย มวีธิปีฏบิตัใินการคดัเลอืก การขนยา้ย การจดัเกบ็ การใชว้ตัถุอนัตราย ตลอดจนการควบคุมดูแล
การแยก การทิง้และการก าจดัของเสยีอนัตรายทัง้หมด โดยบุคลาการทีม่กีารขอ้งเกีย่วกบัวสัดุและของเสยีอนัตราย จะมกีาร
ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลขณะปฏบิตัิงาน โดยบรษิทั จะมกีารประเมนิความเสีย่งในการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุ
อนัตราย ปีละ 1 ครัง้ พรอ้มจดัท าแนวทางแกไ้ขและตรวจตดิตาม 
 (4) การจดัการสารเคมรีัว่ไหล 

บรษิัทได้ก าหนดขัน้ตอนปฏบิตัิกรณีวตัถุอนัตราย หก ตกแตกหรอืสมัผสักบัร่างกายและขัน้ตอนการ
พิจารณา สอบสวน เพื่อหาทางป้องกนัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยได้ก าหนดเหตุฉุกเฉินกรณีสารอนัตรายรัว่ไหลที่
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ก่อใหเ้กดิความเสยีหายรุนแรงต่อชวีติ ทรัพยส์นิและสิง่แวดลอ้ม เป็นหนึ่งในโคด้ฉุกเฉิน (Emergency Code) ของบรษิทั 
และมรีะเบยีบปฏบิตัแิละขัน้ตอน (Operational Process) รองรบัชดัเจน โดยแบ่งออกการจดัการตามประเภทของสารเคม ี
ซึง่รวมถงึ สารรงัส ีสารเคมอีนัตราย และแก๊สทางการแพทย ์เช่น การตัง้ป้ายเตอืน “เขตอนัตราย Dangerous Area หา้มเขา้” 
ณ บรเิวณทีเ่กดิเหตุวตัถุอนัตรายหก ตกแตก รวมทัง้การกนับุคลากรหรอืผูท้ีอ่ยู่ในบรเิวณประสบเหตุออกจากพืน้ที ่และการ
แจง้เจา้หน้าทีท่ีร่ะบุไวใ้นขัน้ตอนปฏบิตัติามประเภทของสารอนัตรายทีร่ ัว่ไหลให้ด าเนินการจดัเกบ็วตัถุอนัตรายทีร่ ัว่ไห ล
ทนัท ี 

(5) การประหยดัทรพัยากรธรรมชาต ิ
 บรษิทั มนีโยบายสนับสนุนการประหยดัทรพัยากรธรรมชาต ิโดยมกีารรณรงคใ์หใ้ชบ้นัไดในการขึน้ -ลง
ภายในอาคาร และปิดน ้า ไฟ และเครื่องปรบัอากาศทุกครัง้เมื่อเลกิใชง้าน อกีทัง้บรษิทัไดม้โีครงการเสน้ทางพลงังาน เพื่อ
ลดการใชพ้ลงังานของบรษิทั โดยในปี 2554 – 2562 บรษิทั สามารถประหยดัการใชพ้ลงังานไดป้ระมาณ 10 ลา้นบาท ดว้ย
โครงการดงัต่อไปนี้ 
 

ปี โครงการ 
2562 – ตดิตัง้ประตูเลื่อนอตัโนมตัทิีโ่ถงชัน้ 1 เป็น Double Door เพื่อรกัษาความเยน็ในอาคาร 
2561 – ตดิตัง้ระบบ Building Automation System (BAS) ควบคุมแสงสว่าง Lighting Control อาคารจอดรถ 

และโถง ชัน้ 1 -5 
2560 – เปลีย่นหลอดไฟบรเิวณโถงทางเดนิชัน้ 2 และ 4 และป้ายดาดฟ้าชื่อบรษิทั 

– ตดิตัง้ระบบควบคุมความเรว็ปัม๊น ้า Chiller 
– ตดิตัง้ระบบ Building Automation System (BAS) ควบคุมการเปิด – ปิด แอร ์บรเิวณโถงชัน้ 1-5 

2559 – เปลีย่นโคมไฟสอ่งถนน 
– เปลีย่นหลอดไฟลานจอด 2A – 4B 

2558 – เปลีย่นโคมสอ่งสว่างทางเขา้บรษิทัและบรเิวณศาลพระพรหม 
– โครงการตดิ Timer โคมไฟโถงชัน้ 2 และ 3 
– โครงการน าน ้าจากบ่อบ าบดักลบัมาใชป้ระโยชน์  
– เปลีย่นระบบท าน ้ารอ้น Boiler เป็น Heat Pump 

2557 – เปลีย่นโคมไฟสอ่งสว่างในซอยบรษิทัและSpot light สอ่งป้ายและอาคาร 
– เปลีย่นหลอดโคมไฟลกูโป่งรัว้รอบบรษิทั 

2556 – เปลีย่นเครื่องท าความเยน็ระบบปรบัอากาศ (Chiller) 
– เปลีย่นหลอดไฟลานจอดรถยนต ์2A-4B 

2555 – เปลีย่นไฟป้ายบรษิทั 
– โครงการเครื่องผลติน ้ารอ้น Boiler : เปลีย่นจากใชพ้ลงังานน ้ามนัเตาเป็นใชก้๊าซ LPG 
– ตดิฟิลม์กรองแสงลดความรอ้นในอากาศ 
– ตดิตัง้ Limit Switch และ ตู ้Control 

2554 – เปลีย่นหลอดไฟ (T8) เป็นหลอดประหยดัพลงังาน (T5) 
– ตดิม่านอากาศประตูกระจกไฟฟ้าทางเขา้ – ออก บรษิทั 
– ปรบัปรุงระบบควบคุมแสงสว่างลานจอด 
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2.4.2  การด าเนินการดา้นความปลอดภยั 
บริษัทให้ความส าคัญในด้านความปลอดภัยในการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ

ผูร้บับรกิารและพนักงานของบรษิัท โดยบรษิทัได้มกีารว่าจา้งบรษิัทรกัษาความปลอดภยัทีไ่ดร้บัใบอนุญาต ซึง่ไดจ้ดัสรร
พนักงานรกัษาความปลอดภัยที่ได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสูตรของทางบริษัทรกัษาความปลอดภยัให้มาปฏบิตัิงาน
ภายในบรษิทั โดยบรษิทัไดจ้ดัท าแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัพนักงานรกัษาความปลอดภยัใหส้อดคลอ้งกบัช่วงเวลาปฏบิตังิาน
และพื้นที่ปฏิบตัิงานของพนักงานรกัษาความปลอดภยัแต่ละจุด อีกทัง้ยงัจดัให้มีหวัหน้าชุดรกัษาความปลอดภัยเป็นผู้
ควบคุมการปฏบิตังิานของพนกังานรกัษาความปลอดภยัและก าหนดใหม้กีารประชมุร่วมระหว่างบรษิทัรกัษาความปลอดภยั
และแผนกยานพาหนะและรกัษาความปลอดภยัทุกเดอืน โดยแผนกดงักล่าวจะท าการประเมนิการท างานและผลงานของ
บรษิทัรกัษาความปลอดภยัเป็นประจ าทุกเดอืน 

 (1) ความปลอดภยัของสถานทีใ่หบ้รกิาร 

  บรษิทัมนีโยบายในการสรา้งความปลอดภยัของสถานทีใ่หบ้รกิาร อาท ิ
- ตรวจตราดูแลความเรยีบรอ้ยภายในและภายนอกอาคารบรษิทั ตลอด 24 ชัว่โมง โดยปฏบิตัติาม

ระเบยีบการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานรกัษาความปลอดภยัประจ า 
- ตรวจสอบกลอ้ง CCTV ตามจุดทีต่ดิตัง้ทุกจุดตามชัน้และพืน้ทีบ่ริเวณหน้ากลอ้งไม่ใหม้อีะไรปิดบงั

สงัเกตสิง่ผดิปกต ิ
- ตดิตัง้ระบบเตอืนภยัต่างๆ ในจุดทีเ่ป็นจุดเสีย่ง 

- อ านวยความสะดวกยานพาหนะเขา้และออกบรษิทั เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั โดยใชส้ญัญาณมอื 
และนกหวดี เน้นใหเ้กดิความปลอดภยัสงูสดุ 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ประจ าอาคารว่าอยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใชง้าน หรอืไม่ หากพบว่าอุปกรณ์ไม่อยู่ใน
สภาพทีพ่รอ้มใชง้าน ตอ้งท าการซ่อม หรอืปรบัเปลีย่นใหพ้รอ้มใชง้าน 

 (2) ความปลอดภยัจากอคัคภียั 

  ในอดตีบรษิัท ไม่เคยประสบกบัปัญหาอคัคภีัย อย่างไรก็ตาม บรษิัทมกีารเตรยีมความพร้อมป้องกนั
อคัคภียัตลอดเวลา ทัง้การอบรม การซ้อมแผนอคัคภียั การซ้อมแผนรองรบัอุบตัิภยัหมู่ร่วมกบัอาคารขา้งเคยีง และการ
เตรยีมความพร้อมรบัสถานการณ์จรงิที่อาจเกดิขึน้ อกีทัง้ไดม้กีารตดิตัง้อุปกรณ์ที่จ าเป็นในบรษิทั อาท ิอุปกรณ์ตรวจจบั
ควนั อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น อุปกรณ์ดบัเพลงิ และอุปกรณ์แจง้สญัญาณเตอืนเพลงิไหม ้ 

นอกจากนี้ ทางบรษิทั ยงัมมีาตรการในการสนบัสนุนความปลอดภยัจากอคัคภียั อาท ิ
- ก าหนดเสน้ทางหนีไฟ จุดรวมพล และสือ่สารใหบุ้คลากรภายในบรษิทั ทุกคนรบัทราบ  
- ตรวจสอบบนัไดหนีไฟ ประตูกนัไฟ ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟบอกทางออกฉุกเฉินเดอืนละ 1 ครัง้ ใหอ้ยู่

ในสภาพใชง้านไดต้ลอดเวลา  
- จดัท าป้ายแสดงทางหนีไฟ ป้ายจุดรวมพล ผงัแสดงเสน้ทางหนีไฟ เครื่องหมาย ป้าย หรอื

สญัลกัษณ์ต่างๆ ใหค้รอบคลุมและชดัเจน  

  นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารท ากรมธรรมป์ระกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ เพื่อเป็นการลดความเสีย่งในกรณีที่

เกดิอุบตัภิยัต่างๆ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ) 
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2.5 งานท่ียงัไมส่่งมอบ (โครงการในอนาคต) 
 

โรงพยาบาลไดม้กีารวางแผนยุทธศาสตรใ์นอนาคต เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการใหบ้รกิารทางการแพทยข์องโรงพยาบาล 
ทัง้การรองรบัการขยายตวัอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผูร้บับรกิารในปัจจุบนั ซึง่มุ่งเน้นการรกัษาโรคและบ าบดัรกัษาตามอาการ
เจบ็ป่วย (Curative Medicine) ควบคู่ไปกบัการขยายขอบเขตและพฒันารูปแบบการใหบ้รกิารทางการแพทยใ์หค้รอบคลุม
และครบวงจรมากยิง่ขึน้ เพื่อขยายฐานผู้รบับรกิารไปสู่กลุ่มผู้รบับรกิารที่ให้ความส าคญัในการดูแลและส่งเสรมิสุขภาพ 
(Health Promotion & Wellness) ซึง่จะเป็นการต่อยอดองคค์วามรู ้ความช านาญ และประสบการณ์ทางการแพทยจ์ากการ
ใหบ้รกิารของสถาบนัทางการแพทย์และศูนยก์ารแพทยปั์จจุบนั เพื่อให้สามารถดูแลและส่งเสรมิสุขภาพในชวีติประจ าวนั
ของผู้รบับริการแบบองค์รวม (Holistic Health Care) ซึ่งคาดว่าจะมีโอกาสในการเติบโตสูงในอนาคต นอกจากนี้ 
โรงพยาบาลวางเป้าหมายการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดจิติอล (Digital Hospital) ภายใต้แผนการปฏริูปทางดจิติอล 
(Digital Transformation) โดยการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการท างาน และเพิม่
ประสบการณ์ใหม่ๆ ของผูร้บับรกิาร ใหเ้กดิความประทบัใจและบอกต่อในวงกวา้ง รวมทัง้ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและความ
ปลอดภยัในการใหบ้รกิารของโรงพยาบาล ในอนาคตทัง้นี้โครงการลงทุนในอนาคตของโรงพยาบาล มรีายละเอยีดดงันี้ 

 2.5.1 โครงการก่อสรา้งอาคารใหม่ (New Building) 

 โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสรา้งอาคารใหม่ ในบรเิวณใกล้เคยีงกบัอาคารปัจจุบนัซึ่งมรีะยะห่าง
จากทีต่ัง้อาคารปัจจุบนัประมาณ 50 เมตร โดยออกแบบเป็นอาคารสงู 16 ชัน้ และมชีัน้ใต้ดนิอกี 2 ชัน้ พืน้ทีก่่อสรา้งอาคาร
ทัง้หมดประมาณ 39,300 ตารางเมตร และพืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 24,500 ตารางเมตร โดยจะใหบ้รกิารทัง้ผูป่้วยนอก (OPD) 
และผูป่้วยใน (IPD) โดยแบ่งเป็นหอ้งตรวจ OPD จ านวน 83 หอ้ง (ไม่รวมหอ้งผูป่้วยนอกส าหรบัแผนกฉุกเฉิน (Emergency 
Room)) หอ้งพกัผูป่้วยใน (IPD) จ านวน 59 เตียง หอ้งผ่าตดัจ านวน 3 หอ้ง และพืน้ทีจ่อดรถที่สามารถรองรบัไดป้ระมาณ 
381 คนั เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร อกีทัง้จะมกีารน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาสนับสนุนการ
ใหบ้รกิาร โดยโรงพยาบาล คาดว่าการก่อสรา้งอาคารใหม่จะแลว้เสรจ็ และสามารถเปิดบรกิารไดภ้ายในปี 2563 

 ในเบือ้งตน้โรงพยาบาล จะมกีารจดัสรรพืน้ทีใ่นอาคารใหม่โดยมุ่งเน้นการใหบ้รกิารทางการแพทยส์ าหรบักลุ่ม
ผูร้บับรกิารที่มคีวามต้องการดูแลและส่งเสรมิสุขภาพในชวีติประจ าวนั (Health Promotion & Wellness) รวมถึงกลุ่ม
ผูร้บับรกิารที่มอีาการเจบ็ป่วยเบื้องต้น ซึง่จะประกอบไปดว้ยศูนยก์ารแพทยท์ี่ส าคญั เช่น ศูนย์ทางเดนิอาหารและตบัครบ
วงจร ศนูยต์รวจสขุภาพครบวงจร ศูนยร์กัษาอาการปวดและเวชศาสตรฟ้ื์นฟู ศูนยภ์ูมแิพ ้ศูนยผ์วิหนังและความงาม ศูนย์
สขุภาพเสน้ผม เป็นตน้ โดยอาจมกีารยา้ยศนูยก์ารแพทยเ์ดมิบางศนูยจ์ากอาคารปัจจุบนัไปใหบ้รกิารในอาคารใหม่ เพื่อให้
สามารถพฒันาขยายขอบเขตและรปูแบบการใหบ้รกิารใหค้รอบคลุมและครบวงจรมากขึน้ อาทเิช่น 

 การพฒันาหอ้งส่องกลอ้งและส่วนเตรยีมล าไสแ้บบครบวงจร (One Stop Service) ส าหรบัศูนยท์างเดนิ
อาหารและตบั 

 ศูนย์ตรวจสุขภาพทีม่คีวามครบวงจร (One Stop Service Check-up Center) โดยภายในศูนยต์รวจ
สขุภาพแห่งใหม่คาดว่าจะมพีืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 1,500 ตารางเมตร โดยผูร้บับรกิารสามารถท าการตรวจสุขภาพทุกส่วน
ส าคญัของร่างกายไดภ้ายในพืน้ทีบ่รเิวณเดยีวกนั เช่น การวิง่สายพานตรวจอตัราการเต้นของหวัใจ การเอก็ซเรยห์น้าอก 
การท าอลัตราซาวน์ การพบหมอเฉพาะทาง เช่น จกัษุแพทย ์เป็นตน้ สง่ผลใหก้ารใหบ้รกิารมปีระสทิธภิาพและผูร้บับรกิาร
มคีวามสะดวกสบายมากขึน้ 

นอกจากนี้ โรงพยาบาล มแีผนการเพิม่ศนูยก์ารแพทยใ์หม่ เพื่อขยายขอบเขตการใหบ้รกิารทางการแพทยใ์น
บรเิวณอาคารใหม่ของโรงพยาบาล อาทเิช่น 
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 ศนูยร์กัษาความปวดและสง่เสรมิสขุภาพ (Pain Management and Wellness Center) มุ่งเน้นกลุ่มผูร้บับรกิาร
ทีไ่ม่ไดเ้จบ็ป่วยหรอืเขา้รกัษาโรค แต่มคีวามต้องการดูแลสุขภาพเชงิป้องกนัและส่งเสรมิสุขภาพให้แขง็แรง โดยภายในศูนย์
ดงักล่าวคาดว่าจะมพีืน้ที่ใชส้อยประมาณ 1,500 ตารางเมตร พรอ้มดว้ยเครื่องมอืและนวตักรรมทางการแพทย์ทีท่นัสมยั เช่น 
สระน ้าวารบี าบดั (Hydrotherapy Pool) และเทคโนโลยกีารบ าบดัดว้ยความเยน็ (Cryotherapy) เป็นต้น เพื่อน ามาประกอบการ
รกัษาและการให้บรกิารทางการแพทย์ที่มคีวามทนัสมยัและมีประสิทธภิาพมากขึน้ ทัง้นี้ โรงพยาบาลวางแผนที่จะเปิดศูนย์
การแพทยใ์หม่ ดงักล่าวควบคู่ไปกบัศูนยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟู (Rehabilitation Center) เดมิทีใ่หบ้รกิารในอาคารปัจจุบนั ซึง่มุ่งเน้น
การใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายของผูป่้วยใหก้ลบัสู่สภาวะปกต ิเช่น การบ าบดัฟ้ืนฟูผูป่้วยอมัพฤกษ์ อมัพาต และ
ผูป่้วยอาการปวดจากออฟฟิศซนิโดรม เป็นตน้ 

 ศูนยภ์ูมแิพแ้ละหอบหดื (Allergy Center) ใหบ้รกิารตรวจวนิิจฉัย ประเมนิผลการรกัษา และรกัษาอาการ
ภูมแิพอ้ย่างครบวงจร โดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นโรคภูมแิพ ้นอกจากนี้มกีารใหบ้รกิารทดสอบทางผวิหนัง (Skin Test) เพื่อหา
สารก่อภูมแิพแ้ละทดสอบสมรรถภาพปอดในผูป่้วยทีส่งสยัจะเป็นโรคหอบหดื พรอ้มทัง้มกีารตดิตามผลการรกัษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อใหผู้ร้บับรกิารสามารถดแูลตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม สามารถเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติและสขุภาพทีด่ต่ีอไป 

นอกจากการเพิม่พื้นที่การให้บรกิารที่กว้างขวาง และการน านวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาช่วย
อ านวยความสะดวกและสรา้งความประทบัใจในการใชบ้รกิาร โรงพยาบาลวางแผนจดัสรรและเพิม่สิง่อ านวยความสะดวก 
เช่น รา้นอาหารและเครื่องดื่มทีเ่น้นของทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพ ส่วนจดัแสดงนิทรรศการเพื่อส่งเสรมิสุขภาพ รวมไปถงึพืน้ที่
ท างานร่วมกนั (Co-working Space) เป็นต้น ในบรเิวณชัน้ 1 และ 2 ของอาคารใหม่ เพื่อส่งเสรมิบรรยากาศการใหบ้รกิาร 
ภายใตแ้นวคดิ “โรงพยาบาล ไม่ไดเ้ป็นสถานทีส่ าหรบัผูป่้วยเท่านัน้” โดยมุ่งหวงัใหโ้รงพยาบาลเป็นศูนยร์วมการดูแลส่งเสรมิ 
สขุภาพและการใชช้วีติรปูแบบใหม่ รวมถงึการท ากจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพต่างๆ (Professional Healthcare Community) 

 
สรปุการให้บริการสถาบนัทางการแพทยแ์ละศนูยก์ารแพทยเ์บือ้งต้น ในอาคารปัจจบุนัและอาคารใหม่ 

อาคารปัจจบุนั อาคารใหม่ 

1. สถาบนัโรคไตและเปลีย่นไตพระรามเกา้ 1. ศูนยท์างเดนิอาหารและตบัครบวงจร 
2. สถาบนัหวัใจและหลอดเลอืดพระรามเกา้ 2. ศูนยต์รวจสขุภาพครบวงจร 
3. ศูนยเ์บาหวานและเมตาบอลกิ  3. ศูนยร์กัษาความปวดและสง่เสรมิสุขภาพ 
4. ศูนยก์ระดกูและขอ้พระรามเกา้ 4. ศูนยภ์ูมแิพแ้ละหอบหดื 
5. ศูนยส์ตูนิรเีวช 5. ศูนยกุ์มารเวชกรรม 
6. ศูนยศ์ลัยกรรม 6. ศูนยท์นัตกรรม 
7. ศูนยอ์ายรุกรรม 7. ศูนยจ์ติเวช 
8. ศูนยส์มองและระบบประสาท 8. ศูนยห์ู คอ จมกู 
9. ศูนยอ์ุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 9. ศูนยต์า 
10. ศูนยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟู 10. ศูนยผ์วิหนงัและศลัยกรรมความงาม 
11. ศูนยร์งัสวีทิยา 11. ศูนยส์ขุภาพเสน้ผม 
12. คลนิิกเตา้นม 12. ศูนยร์งัสวีทิยา 
13. คลนิิกไทรอยด ์  
14. ศูนยร์กัษข์อ้  
15. W9 Wellness Center  
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 ทัง้นี้ โรงพยาบาลคาดว่าการก่อสรา้งอาคารใหม่ดงักล่าวจะใชง้บประมาณเงนิลงทุนประมาณ 2,343 ลา้นบาท 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ประมาณเงินลงทุนส าหรบัการก่อสร้างอาคารใหม่ (New Building) 

รายละเอียดการลงทุน ประมาณเงินลงทุน (ล้านบาท) 
1. อาคาร งานระบบ งานตกแต่งภายใน 1,610 
2. ทีด่นิ   333(1) 
3. เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 300 
4. อื่นๆ  100 
รวมทัง้ส้ิน 2,343 
หมายเหตุ:  (1)  โรงพยาบาลไดด้ าเนินการซือ้ทีด่นิและไดร้บัโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิดงักล่าวเรยีบร้อยแล้วเมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิายน 2560 โดยโรงพยาบาล วางมดัจ า

ราคาซือ้ทีด่นิจ านวน 20,000,000 บาท ในวนัท าสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิ โดยโรงพยาบาลช าระเงนิราคาซื้อที่ดนิจ านวน 301,030,000 บาท ตาม
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิใหผู้จ้ะขายแลว้ เมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 นอกจากนี้แล้วยงัรวมค่าจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิท์ี่ดนิตามสญัญาและค่าใชจ้่าย
อื่นๆ ซึง่รวมแลว้เป็นเงนิประมาณ 333 ลา้นบาท 

 

2.5.2 โครงการปรบัปรงุอาคารปัจจบุนั (Renovating Existing Building) 

 ภายหลงัโครงการก่อสร้างอาคารใหม่แล้วเสรจ็และมกีารย้ายศูนย์การแพทย์บางศูนย์จากอาคารปัจจุบนัไป
ใหบ้รกิารในอาคารใหม่ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ โรงพยาบาลจะด าเนินการปรบัปรุงพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารในอาคารปัจจุบนัเพื่อใช้
ประโยชน์สงูสดุจากพืน้ทีใ่ชส้อยทีว่่างลง โดยอาคารปัจจุบันจะมกีารจดัสรรพืน้ทีเ่พื่อรองรบัการเพิม่ขึน้ของจ านวนผูป่้วยที่
เขา้รบัการรกัษาโรคและพกัฟ้ืนซึง่เป็นกลุ่มผูร้บับรกิารหลกัในปัจจุบนัของโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรคทีม่คีวามซบัซอ้นและ
ตอ้งการความเชีย่วชาญทางการแพทยส์งู อาทเิช่น โรคหวัใจ โรคไต โรคสมอง โรคมะเรง็ เป็นต้น ซึง่อาคารปัจจุบนัจะเป็น
ทีต่ัง้ของสถาบนัโรคไตและเปลีย่นไตพระรามเกา้ สถาบนัหวัใจและหลอดเลอืดพระรามเกา้ ศูนยเ์บาหวานและเมตาบอลกิ 
ศนูยส์มองและระบบประสาท ศูนยอ์ุบตัเิหตุและฉุกเฉิน เป็นต้น โดยในอนาคตอาจมกีารพจิารณาปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสม
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และความตอ้งการของผูร้บับรกิารทางการแพทย ์อกีทัง้ โรงพยาบาลมแีผนการปรบัปรุงโครงสรา้ง
ภายนอก (Re facade) เพื่อมรีูปลกัษณ์สอดคลอ้งกบัอาคารใหม่ โดยมงีบประมาณส าหรบัโครงการดงักล่าวประมาณรวม 
370 ลา้นบาท ระหว่างปี 2561 – 2565 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 โครงการพฒันาห้องพกัผูป่้วยก่ึงวิกฤต (Step Down ICU) 
โรงพยาบาลมแีผนการสรา้งและพฒันาหอ้งพกัผูป่้วยกึง่วกิฤตส าหรบัการดูแลผูป่้วยทีพ่น้จากภาวะวกิฤต 

ซึ่งมคีวามต้องการการดูแลที่ซบัซ้อนน้อยกว่ากลุ่มผู้ป่วยอาการหนักหรือวกิฤต (ICU) แต่ยงัมีความจ าเป็นที่จะต้องเฝ้า
ตดิตามอาการและดแูลโดยบุคลากรทางการแพทยอ์ย่างใกลช้ดิ โดยจะมกีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการออกแบบ
และพฒันาการใหบ้รกิารต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการใหบ้รกิารและช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูป่้วย โดยการใหบ้รกิารนี้จะช่วย
ลดภาระค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเป็นในการพกัฟ้ืนในโรงพยาบาลของผูป่้วย ซึ่งสอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินธุรกจิที่มุ่งเน้นการ
ใหบ้รกิารในอตัราค่าบรกิารทีคุ่ม้ค่าและสมเหตุสมผล (Value for Money Services) ของโรงพยาบาล อกีทัง้โรงพยาบาลจะ
สามารถบรหิารจดัการการใหบ้รกิารของหอ้งผูป่้วยอาการหนักหรอืวกิฤตทีม่คีวามต้องการสงูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ 
ไดด้ าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ และเปิดใหบ้รกิารในเดอืนธนัวาคม 2561 ทีผ่่านมา 
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     รปูภาพตวัอย่างห้องพกัผู้ป่วยก่ึงวิกฤต (Step Down ICU) 

   

   
ทีม่า: ขอ้มลูของบรษิทั 
หมายเหตุ: (1)  รปูภาพเพื่อการประกอบการบรรยายเท่านัน้ โดยอาคารจรงิภายหลงัการก่อสรา้งและปรบัปรุงเสรจ็ อาจมคีวามแตกต่างจากรปูภาพประกอบ 
 

 โครงการเพ่ิมห้องผูป่้วยอาการหนักหรือวิกฤต (ICU) และห้องอภิบาลผูป่้วยโรคหวัใจ (CCU) 
โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการวางแผนปรบัปรุงพื้นทีช่ ัน้ 5 ใหเ้ป็นหอ้งผูป่้วยอาการหนักหรอืวกิฤตและหอ้ง

อภบิาลผู้ป่วยโรคหวัใจจ านวน 24 เตยีง เพื่อรองรบัผูป่้วยวกิฤตที่มจี านวนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่ม
ผู้ป่วยโรคซบัซ้อน เช่น โรคไต โรคหวัใจ และโรคมะเรง็ ที่มคีวามจ าเป็นต้องได้รบัการรกัษาพยาบาลอย่างใกล้ชดิและ
ต่อเนื่องตลอด 24 ชัว่โมง โดยเบือ้งต้นคาดว่าจะเริม่ด าเนินการปรบัปรุงพืน้ที่ภายในไตรมาสที ่2 ปี 2563 และคาดว่าจะ
ด าเนินการสรา้งเสรจ็และสามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายในไตรมาสที ่4 ปี 2563 

 โครงการปรบัปรงุห้องพกัผูป่้วยใน 
โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการด าเนินการปรบัปรุงหอ้งพกัผูป่้วยในใหท้นัสมยั โดยมกีารตดิตัง้ระบบและอุปกรณ์

ทางการแพทยเ์พิม่เตมิ เพื่อเสรมิการใหบ้รกิารภายในหอ้งพกัผู้ป่วยใน (IPD In-Rooms Application) เช่น ระบบในการเรยีก
พยาบาล สัง่อาหาร และดขูอ้มลูค่าใชจ้่าย เป็นตน้ ซึง่จะช่วยอ านวยความสะดวกและท าใหผู้ป่้วยในไดร้บับรกิารทีม่คีุณภาพและ
ยกระดบัมาตรฐานใหด้ยีิง่ขึน้ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในหมวด การวจิยัและพฒันา) รวมถงึการวางแผนปรบัปรุง
พื้นที่ที่ปัจจุบนัเป็นศูนย์การแพทย์ ซึ่งจะย้ายไปยงัอาคารใหม่เมื่อสร้างเสรจ็ เป็นห้องพกัผู้ป่วยในเพื่อรองรบัการให้บรกิาร
ผูป่้วยในทีม่แีนวโน้มเพิม่มากขึน้ และปรบัปรุงหอ้งพกัผูป่้วยในบางสว่นใหม้คีวามกวา้งขวางและสะดวกสบายมากขึน้  

โดยภายหลงัจากการปรบัปรุงพืน้ทีช่ ัน้ 9 เป็นหอ้งพกัผูป่้วยกึง่วกิฤต (Step down ICU) การปรบัปรุงพืน้ที่
ชัน้ 5 เป็นหอ้งผู้ป่วยอาการหนักหรอืวกิฤต (ICU) และการปรบัปรุงหอ้งพกัผูป่้วยในเสรจ็สิน้ โรงพยาบาล คาดว่าจะมี
ศกัยภาพในการใหบ้รกิารผูป่้วยในสงูสุดทัง้สิน้จ านวน 312 เตียง แบ่งเป็น 253 เตยีงในอาคารปัจจุบนัและ 59 เตยีงใน
อาคารใหม่ ภายในปี 2565 
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สรปุการคาดการณ์ศกัยภาพในการให้บริการผู้ป่วยในตามจ านวนเตียงในเบือ้งต้นของโรงพยาบาลฯ ช่วงปี 2560 - 2565  

อาคาร 
ประมาณการศกัยภาพในการให้บริการแก่ผู้ป่วยใน (เตียง) 

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

อาคารปัจจบุนั       

หอ้งพกัทัว่ไป 122 118 118 118 139 181 

หอ้งพกัผูป่้วยกึง่วกิฤต (Step Down ICU) - 21 21 21 21 21 

หอ้งผูป่้วยอาการหนกัหรอืวกิฤต (ICU) และ
หอ้งอภบิาลผูป่้วยโรคหวัใจ (CCU) 24 24 24 48 48 48 

หอ้งอภบิาลทารกแรกเกดิ (NICU)  3 3 3 3 3 3 

รวมอาคารปัจจบุนั 149 166 166 190 211 253 

อาคารใหม่       

หอ้งพกัทัว่ไป - - - 59(1) 59 59 

รวมอาคารใหม่ - - - 59 59 59 
รวมทัง้หมด 149 166 166 249 270 312 

หมายเหตุ:  (1)  คาดวา่การก่อสรา้งอาคารใหม่จะแลว้เสรจ็และสามารถเปิดบรกิารได้ภายใน ปี 2563 

 

 โครงการปรบัปรงุโครงสรา้งภายนอกของอาคารปัจจบุนั (Re Facade) 
โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการวางแผนปรบัปรุงโครงสร้างภายนอกของอาคารปัจจุบนัเพื่อให้มภีาพลกัษณ์

ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัอาคารใหม่ โดยเบือ้งตน้คาดว่าการปรบัปรุงจะแลว้เสรจ็ประมาณปี 2564 
 

2.5.3 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิตอล 

โรงพยาบาลไดม้กีารวางแผนการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาประยุกต์ใช้
งานเพิม่ขึน้ โดยมเีป้าหมายเพื่อการกา้วเขา้สู่การเป็นโรงพยาบาลดจิติอล (Digital Hospital) ซึง่การน าเทคโนโลยเีขา้มา
ประยุกต์ใช้งานจะครอบคลุม ทัง้ในส่วนการดูแลรกัษาและการให้บรกิารทางการแพทย์แก่ผู้รบับรกิาร ตลอดจนการเพิม่
ประสทิธภิาพของกระบวนการท างานภายในของโรงพยาบาล โดยโครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ดา้น ดงันี้ 

1. ดา้นบุคลากร 
– ส าหรบับุคลากรระดบัสงูและผูบ้รหิาร 
– ส าหรบับุคลากรทัง้องคก์ร 

2. ดา้นสถาปัตยกรรมและโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบสารสนเทศ 
– การพฒันาต่อยอดระบบ Healthcare Information System (HIS) 
– การปรบัปรุงศนูยค์อมพวิเตอรส์ ารองเป็นระบบการจดัเกบ็บนคลาวด ์

3. ดา้นการปรบัปรุงกระบวนการท างานและบรหิารจดัการ 
– การพฒันาระบบกระบวนการท างานร่วมกนัแบบอเิลค็ทรอนิกส ์ 
– การพฒันาระบบทีใ่ชใ้นการตดิต่อประสานงานส าหรบัทมีงานดแูลผูป่้วยใน 
– การพฒันาจดัท าระบบการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อสนบัสนุนการตดัสนิใจ 

https://th.theasianparent.com/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94-nicu-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
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4. ดา้นการใหบ้รกิาร 
– การพฒันาแอพพลเิคชัน่ส าหรบัผูป่้วยใน  
– การพฒันาโมบายแอพพลเิคชัน่ส าหรบัผูป่้วย  
– การพฒันาระบบศนูยบ์ญัชาการควบคุม 

2.5.4 โครงการพฒันาก่อสรา้งสถานท่ีส าหรบัพนักงานและบุคลากรทางการแพทย ์

 โครงการก่อสรา้งอาคารส านักงาน (Home Office) 
 อาคารส านักงานสูงขนาด 6 ชัน้ ก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเริม่เปิดใช้งานตัง้แต่เดอืนมกราคม 2563 โดยย้าย

เจา้หน้าทีธุ่รการบางส่วนทีป่ระจ าอยู่ทีอ่าคารปัจจุบนั และ/หรอือาคารส านักงานทีโ่รงพยาบาลเช่าพืน้ทีอ่ยู่ในปัจจุบนัไปประจ า
อยู่ทีอ่าคารส านกังานแห่งใหม่ (Home Office) และปรบัปรุงพืน้ทีอ่าคารปัจจุบนัเพื่อรองรบัการใหบ้รกิารทางการแพทยส์ าหรบั
ผูร้บับรกิารทีม่จี านวนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยอาคารส านักงานแห่งใหม่มพีืน้ทีก่่อสรา้งอาคารทัง้หมดประมาณ 1,320 ตาราง
เมตร โดยตัง้อยู่บรเิวณหวัมุมสีแ่ยกมารยาทด ีซึง่มรีะยะห่างจากทีต่ัง้อาคารโรงพยาบาลปัจจุบนัประมาณ 100 เมตร ภายใต้
งบประมาณในการด าเนินงานทัง้สิน้จ านวนประมาณ 70 ลา้นบาท 

 โครงการก่อสรา้งหอพกัพยาบาล  
โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการก่อสรา้งหอพกัพยาบาลสงูขนาด 8 ชัน้ จ านวนไม่เกนิ 80 หอ้ง ส าหรบัเป็นทีพ่กั

ของพยาบาล เพื่อรองรบัการขยายตวัในอนาคตของอตัราก าลงัคนใหเ้พยีงพอต่อความสามารถในการใหบ้รกิารของโรงพยาบาล
โดยหอพกัดงักล่าวตัง้อยู่บรเิวณ ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง โดยการก่อสรา้งจะแลว้เสรจ็ภายในปี 2563 
ภายใตง้บประมาณในการด าเนินงานจ านวนประมาณ 200 ลา้นบาท (รวมค่าทีด่นิและค่าก่อสรา้ง) 

 
2.6 การวิจยัและพฒันา   

บรษิทัไดว้างแผนการพฒันาศกัยภาพทางดา้นเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศ รวมถงึการพฒันาบุคลากรของบรษิทั เพื่อ
ปรบัเปลี่ยนแนวความคดิและพฒันาคุณสมบตัิต่างๆ ที่มคีวามจ าเป็น โดยมเีป้าหมายเพื่อเตรยีมความพร้อมสู่การเป็น
โรงพยาบาลดจิติอล (Digital Hospital) ตามนโยบายการปฏริูปทางดจิติอล (Digital Transformation) ของบรษิทัซึง่มี
วตัถุประสงคห์ลกั 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1) การเพิม่ประสทิธภิาพการดแูลรกัษาทางการแพทย ์และการเพิม่ความปลอดภยัของผูป่้วย 
2) การเพิม่ประสบการณ์ใหม่ๆ ของผูร้บับรกิาร ในดา้นความสะดวกและความรวดเรว็ในการเขา้รบับรกิาร เพื่อให้

เกดิความประทบัใจและบอกต่อในวงกวา้ง 
3) การเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการท างานของบรษิทัโดยลดความซ ้าซอ้นในการท างาน และลดการใช้ทรพัยากร

ของบรษิทั 

 โดยบรษิทัมกีารวจิยัและพฒันาทีอ่ยู่ระหว่างการศกึษาและด าเนินการในปัจจุบนัแบ่งเป็น 3 ดา้น ดงันี้ 

 2.6.1 ด้านสถาปัตยกรรมและโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบสารสนเทศ 
  ตัง้แต่ปี 2558 บรษิทัไดด้ าเนินการปรบัปรุงพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT System) อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อรองรบัการวเิคราะหฐ์านขอ้มลูขนาดใหญ่ทีม่คีวามซบัซอ้นมากขึน้ ตวัอย่างเช่น 
 
 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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การพฒันาต่อยอดระบบ Healthcare Information System (HIS) เช่น พฒันาการใชร้ะบบสารสนเทศบน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่(Mobile HIS) เพื่อใหแ้พทยส์ามารถเขา้ถงึขอ้มลูผูป่้วย ดผูลการตรวจ สามารถสัง่ยาและใหค้ าแนะน าเรื่อง
การรกัษาพยาบาลไดแ้มอ้ยู่นอกโรงพยาบาลฯ โดยปัจจุบนัการพฒันาระบบ Mobile HIS ด าเนินการเสรจ็สิน้แลว้และแพทย์
สามารถน ามาใชง้านไดจ้รงิ 

การปรบัปรุงศูนยค์อมพวิเตอรส์ ารองเป็นระบบปฏบิตักิารบนคลาวด ์(Cloud DR site) เพื่อเป็นการป้องกนั
ความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิและท าใหม้ัน่ใจว่าสามารถให้ด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่องแม้เกดิเหตุฉุกเฉิน โดย ปัจจุบนั
โครงการดงักล่าวไดด้ าเนินการเสรจ็สิน้แลว้  

2.6.2 ด้านการปรบัปรงุกระบวนการท างานและบริหารจดัการ 
  บริษัทมีแผนในการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ส าหรับกระบวนการท างานและบริหารจัดการ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการประหยดัเวลาในการท างาน ลดค่าใช้จ่าย ลดภาระของบุคลากร และลดขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตัิงาน 
ตวัอย่างเช่น 

การพฒันาระบบกระบวนการท างานแบบอเิลคโทรนิคส ์(E-Document and E-Workflow) ซึ่งจะน ามาใช้กบั

กระบวนการทางเอกสาร เช่น การจดัซือ้ การสง่ซ่อม และการรายงานอุบตักิารณ์ อกีทัง้การท างานแบบ Paperless จะช่วย

เพื่อลดค่าใชจ้่ายจากการสิน้เปลอืงกระดาษ และรกัษาสิง่แวดลอ้มตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มของ

บรษิทัฯ โดยเบือ้งตน้บรษิทัไดท้ดสอบระบบกระบวนการท างานชุดแรกเสรจ็สิน้แลว้ และจะทยอยทดสอบระบบกระบวนการ

ท างานอื่นๆ เพิม่เตมิตามแผนการด าเนินงาน โดยคาดว่ากระบวนการท างานของบรษิทัฯ จะเปลีย่นเป็นแบบอเิลคโทรนิคส์

ทัง้หมดภายในปี 2563 

การพฒันาระบบที่ใช้ในการติดต่อประสานงานส าหรบัทีมงานดูแลผู้ป่วยใน ซึ่งมีเป้าหมายหลกัเพื่อให้การ

ติดต่อประสานงานของฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายเภสชักรรม ฝ่ายการโภชนากร ฝ่ายกายภาพบ าบดั ฝ่าย

การเงนิ และ ฝ่ายประกนั มปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยปรบัเปลีย่นรูปแบบการติดต่อประสานงานเป็นระบบอเิลก็ทรอนิกส์

หรอืออนไลน์ ซึง่จะช่วยเพิม่ความสะดวกรวดเรว็ในการตดิต่อประสานงานและการสง่ต่อขอ้มลูระหวา่งฝ่ายดงักล่าว สง่ผลให้

สามารถลดระยะเวลารอคอยในการจ าหน่ายผูป่้วยใน (Discharge) เพิม่อตัราการหมุนเวยีนหอ้งผูป่้วยและสามารถรบัผูป่้วย

ไดม้ากขึน้ โดยปัจจุบนัโครงการดงักล่าวไดพ้ฒันาเสรจ็สิน้แลว้  

การพฒันาจดัท าระบบการวเิคราะหข์อ้มูล (Business Intelligence) เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการใชข้อ้มูล

เพื่อการวเิคราะหแ์ละสนบัสนุนการตดัสนิใจทางการแพทยด์ว้ยประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ เช่น การวเิคราะหป์ระวตัิ

การรกัษาในอดตี และช่วยการวางแผนการบรหิารและการด าเนินธุรกจิเพื่อใหส้ามารถปรบัตวัไดท้นัต่อเหตุการณ์ เช่น การ

วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องขอ้มลูเพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบผลติภณัฑใ์หม่หรอืกระบวนการดา้นการตลาดและการบรกิาร

ลกูคา้ใหม้คีวามแตกต่างเป็นทีป่ระทบัใจของผู้รบับรกิาร ซึง่โรงพยาบาลไดเ้ริม่พฒันาระบบการวเิคราะหข์อ้มูลดงักล่าวมา

อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2558 

2.6.3 ด้านการให้บริการ 
บรษิทัไดม้กีารน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการออกแบบและพฒันาการใหบ้รกิารต่างๆ โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อขยาย

ขอบเขตและรูปแบบการให้บรกิารทางการแพทย์ และสร้างความประทับใจแก่ผู้รบับรกิาร เพื่อเพิม่โอกาสใหผู้้รบับรกิาร
กลบัมาใชบ้รกิารซ ้าและเกดิการบอกต่อในวงกวา้ง โดยการพฒันาทีส่ าคญั มดีงันี้ 

การพฒันาแอพพลเิคชัน่ส าหรบัผู้ป่วยใน (IPD In-Rooms Application) ส าหรบัใช้ในการเรยีกพยาบาล       
สัง่อาหาร ดขูอ้มลูค่าใชจ้่าย เป็นตน้ เพื่อสนบัสนุนการใหบ้รกิารและช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูป่้วย 
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การพฒันาโมบายแอพพลเิคชัน่ส าหรบัผู้ป่วย (Praram 9 Patient Mobile Application) โดยระบบจะช่วย
สง่เสรมิประสบการณ์การรบับรกิารตัง้แต่ก่อนทีผู่ป่้วยจะเขา้มาทีโ่รงพยาบาลฯ ระหว่างการรบับรกิาร ไปจนถงึภายหลงัการ
รบับรกิาร เช่น การนดัหมายการตรวจรกัษา การลงทะเบยีนผูป่้วย และการเตอืนการรบัประทานยา รวมถงึประชาสมัพนัธ์
ขอ้มลูขา่วสารของบรษิทั 

การพฒันาระบบศนูยบ์ญัชาการควบคุม (Command Center) ส าหรบัการตดิตามและเฝ้าระวงัโรคหรอืสภาวะ
ทีต่้องมกีารติดตามใกลช้ดิ เช่น การตดิตามระดบัน ้าตาลในเลอืดและการออกก าลงักายในผูป่้วยเบาหวาน หรอืการตรวจ
ติดตามการท างานของหวัใจในผู้ป่วยหวัใจเต้นผดิจงัหวะ เป็นต้น รวมไปถึงการให้ค าแนะน ารกัษาผู้ป่วยที่อยู่ระยะไกล 
(Telemedicine) ซึง่จะเป็นบรกิารส่วนเสรมิ โดยจะเป็นการพฒันาร่วมกบั Praram 9 Patient Mobile Application และ
อุปกรณ์สวมใส่ (Medical Wearable Device) ซึ่งจะเชื่อมต่อและส่งขอ้มูลเขา้ระบบฐานขอ้มูลของโรงพยาบาลฯ โดยมี
บุคลากรทางการแพทย์ติดตามสถานการณ์ ดูแล ป้องกนัและเตรยีมพร้อมการรกัษาพยาบาลที่อาจมีความจ าเป็นอย่าง
ทนัท่วงทีตลอด 24 ชัว่โมง โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างการศึกษาและพฒันา และเบื้องต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถ
น ามาใชง้านเชงิพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2563  
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3. ปัจจยัเส่ียง 
 
ไม่เพยีงแต่การด าเนินการทางธุรกจิเชงิรุก โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั มหาชน ไดใ้หค้วามส าคญักบัเหตุการณ์ความ

ไม่แน่นอนต่างๆ ที่เกิดขึน้ด้วยการน าระบบการบริหารความเสีย่งมาตรฐานระดบัสากล COSO ERM (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Enterprise Risk Management-2017) เชื่อมโยงกบั
กระบวนการพฒันาคุณภาพบรกิารทีโ่รงพยาบาลไดร้บัการรบัรองจาก Joint Commission International-JCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การด าเนินการดา้นกระบวนการบรหิารความเสีย่ง โรงพยาบาลไดใ้ห้ความส าคญักบักลไกการก ากบัดา้นความเสีย่ง 
(Risk Management Governance) ดว้ยการมนีโยบายความเสีย่ง การก าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) 
การมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทีป่ระกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒดิา้นการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนการใหก้ารสนับสนุน
ดา้นการบรหิารความเสีย่งจากผูน้ าองคก์ร ภายหลงัจากการวเิคราะหเ์ชงิลกึ โรงพยาบาลพบความเสีย่งทีส่ าคญัและเสนอ
แนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งดงัต่อไปนี้ 

1. ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร ์(Strategic Risks) 
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพเป็นกลุ่มบริการที่มีการแข่งขันสู ง หลายโรงพยาบาลน าเสนอการ

รกัษาพยาบาลทีห่ลายหลายเพื่อเอาชนะคู่แขง่ ความกงัวลของโรงพยาบาล คอื “การทีไ่ม่สามารถหารายได ้ไดต้ามเป้าหมาย
ทีก่ าหนด” อย่างไรกต็าม โรงพยาบาลไดล้ดความเสีย่งดว้ยการบรหิารต้นทุน ซึง่โรงพยาบาลท าไดอ้ย่างมปีระสทิธภาพ ไดม้ี
กลไกการลดต้นในหลายๆ ส่วน ได้แก่มาตรการการควบคุมต้นทุนพนักงานด้วยการพยากรณ์อตัราก าลงัที่มปีระสทิธภิาพ 
การควบคุมราคายา ทัง้นี้การลดต้นทุนเพยีงอย่างเดยีวไม่เพยีงพอ โรงพยาบาลไดห้าช่องทางการเพิม่รายได้ด้วยการเปิด
ศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางเพิม่ขึน้ ตลอดจนเพิม่แผนการตลาดส าหรบัลกูคา้ชาวต่างชาตแิละลกูคา้ประกนั เป็นตน้ 

2. ความเส่ียงด้านการด าเนินการ (Operational Risks) 

2.1  ด้านการให้บริการ                                                                                                 
  เพื่อใหก้ารบรกิารยงัคงสามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูป่้วยได ้โรงพยาบาลไดส้รา้งโครงการขึน้หลาย
กลุ่มโครงการเพื่อเพิม่ระดบัการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่  

ภาพท่ี1: COSO ERM (2017) 
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 (1)   โครงการพฒันาการให้บรกิารประกอบด้วยการพฒันาระบบ Queue  ระบบการจดัตารางการ
ใหบ้รกิารของแพทย ์(Doctor Scheduling)  การสรา้งวฒันธรรมทีด่ต่ีอบรกิาร (Service Culture Training)  ตลอดจนการ
พฒันาการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพ   

 (2)   จดัอบรมพฤตกิรรมการใหบ้รกิาร   

 (3)   จดักจิกรรมฝึกอบรมความรูแ้ละทกัษะในการดแูลผูป่้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2.2   ด้านการบุคลากร                    

“ความเสีย่งดา้นการขาดแคลนนักรงัสวีทิยา” ยงัคงเป็นเรื่องน่ากงัวลใจทัง้อุตสาหกรรมบรกิารสุขภาพ 
เพื่อให้การด าเนินการรกัษาพยาบาลด้านเทคนิคไม่สะดุด โรงพยาบาลได้มีการสร้างแรงจูงใจด้านสวสัดิการตลอดจน
น าเสนอโครงสรา้งเงนิเดอืนใหม่ การไปรบัพนกังานกลุ่มนกัศกึษาจบใหม่ ตามมหาวทิยาลยัชื่อดงั ตลอดจนการรบัพนักงาน 
Part time ส ารองไวใ้หง้านไม่สะดุด พรอ้มกนัน้ีส าหรบักลุ่มพนกังานเก่า โรงพยาบาลไดท้ าการส ารวจความสขุในการท างาน 
ตลอดจนการพฒันาความผกูผนัองคก์ร และวเิคราะหส์วสัดกิารเพื่อสรา้งแรงจงูใจ เป็นตน้ 

2.3   ด้านระบบสารสนเทศ  

      ระบบสารสนเทศหลกัของโรงพยาบาล คอื ระบบ HIS (Hospital Information System) โดยความกงัวลใจ 
หลกัคอื “การหยุดชะงกัของระบบ HIS” โดยความเสีย่งนี้ลดลงจากการท า  Cloud DR Site Real Time รวมทัง้การมแีผน
บ ารุงรกัษา ตดิตัง้ระบบป้องกนั Firewall, Antivirus, Endpoint Control และเพื่อการลดความเสีย่งทีย่ ัง่ยนื โรงพยาบาลจดั
อบรมความรูเ้กีย่วกบัภยัคุกคามจากอนิเตอรเ์น็ตแก่แพทย ์และพนกังาน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2.4   ด้านการรกัษาพยาบาล         

    โรงพยาบาลใหค้วามใสใ่จกบัการรกัษาพยาบาลในแบบ End-to-end Process และใส่ใจกบั “การป้องกนั
การเกดิภาวะแทรกซอ้นของกระบวนการรกัษาพยาบาล” ด้วยการใหบุ้คลากรทางการแพทย์ปฏบิตัิตาม CPG (Clinical 
Practice Guidance) เพิม่เตมิกจิกรรมการรณรงคป้์องกนัการเกดิภาวะแทรกซอ้นต่างๆ ตลอดจนเพิม่เตมิการเดนิตรวจดว้ย
บุคลากรทางการแพทย-์Safety Walk Around-ใสใ่จกบัสภาวะหลงัการรบัการรกัษาพยาบาลดว้ยกจิกรรมรณรงคก์ารป้องกนั
พลดัตกหกลม้เดอืนละ 1 ครัง้ เป็นตน้   

3. ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risks) 

 3.1  ด้านกฎหมาย                         
  การใหบ้รกิารดา้นบรกิารสุขภาพเกีย่วขอ้งกบักฎหมายและกฎระเบยีบ โรงพยาบาลอาจพบปัจจยัเสีย่ง 
“ดา้นการไม่สามารถปฏบิตัไิดค้รบถว้นตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง” ทัง้นี้เพื่อใหก้ารปฏบิตัติามกฎทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการได้
ครบถ้วน งานด้านกฎหมายจะติดตาม ศกึษากฎระเบยีบที่ส าคญั และสื่อสาร รวมถึงจดัอบรม และประชาสมัพนั ธ์ให้ผู้ที่
เกีย่วขอ้งทราบอย่างเป็นระยะ 

 3.2  ด้านบริการ 
  ที่ผ่านมาโรงพยาบาลพระรามเก้าไม่พบการฟ้องร้องจากการให้บริการ ทัง้นี้  การให้บรกิารแพทย์ใน
ปัจจุบนัมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองผู้รบับริการเป็นหลกั โรงพยาบาลจงึมีโอกาสจะ “ถูกฟ้องร้อง/เรียกค่าชดเชยจากการ
รกัษาพยาบาล” ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว 
โรงพยาบาลไดว้เิคราะหแ์ละด าเนินการบรรเทาความเสีย่งดว้ย 1) พฒันากลไกการรายงาน Case การไกล่เกลีย่ เยยีวยา 
เมื่อมคี ารอ้งเรยีนจากผูร้บับรกิารผ่าน Flow Responsive 2) ติดตามจ านวนอุบตัิการณ์ (Incident Report) การเกดิ
ขอ้ผดิพลาดในการใหก้ารพยาบาลและการปฏบิตัติามมาตรฐานการรกัษาพยาบาลอย่างใกลช้ดิ 3) ด าเนินการท า Social 
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Risk Round เพื่อคน้หาและป้องกนัความเสีย่ง  4) ปรบัปรุงกระบวนการเรยีกรอ้งค่าชดเชย จากบรษิทัประกนัวชิาชพีของ
แพทย ์และประกนัภยัของโรงพยาบาล ทีย่าวใหส้ัน้ลงและชดัเจนขึน้ รวมถงึอาจใหป้ระกนัเขา้มาคุยกบัทางโรงพยาบาลใน
บางกรณีดว้ย 

4. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial/Reporting Risk) 

 โรงพยาบาลพระรามเกา้ไดส้รา้งเกณฑก์ารก าหนดค่ามดัจ า (Deposit Advanced & Deposit Topping Up 
during Admission) ตลอดจนการตดิตามกรณีการคา้งช าระอย่างเป็นระบบ ทัง้นี้ ไดม้กีาร pop up ขอ้ความเตอืน case เสีย่ง 
ทางการเงนิในระบบเพื่อลดความเสีย่ง “ดา้นเกบ็เงนิค่ารกัษาพยาบาลไม่ไดห้รอืเกบ็เงนิไดไ้ม่ครบภายหลงัการใหบ้รกิารทาง
การแพทย”์ และโรงพยาบาลไดก้ าหนดระดบั Hospital Loss เพื่อเป็นสญัญานเตอืน ตลอดจนมกีารแต่งตัง้กรรมการทบทวน
กรณีทีท่ าใหเ้กดิความเสยีหายและหาแนวทางป้องกนัไม่ใหเ้กดิขึน้ในอนาคต   
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 

4.1 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 รายการและมูลค่าตามบญัชสีุทธขิองทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ของบรษิทั ตามทีป่รากฏ
ในงบการเงนิของบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี้ 

สินทรพัย ์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

1. ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 535.8 
2. อาคารสว่นปรบัปรุงอาคารและหอ้งชุด เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 394.5 
3. งานระบบอาคาร เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 213.3 
4. เครื่องมอืและอุปกรณ์การแพทย ์ เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 266.6 
5. เครื่องตกแต่งตดิตัง้และอุปกรณ์ส านกังาน เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 105.7 
6. ยานพาหนะ เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 11.8 
7. สนิทรพัยร์ะหว่างการตดิตัง้และงานระหว่างก่อสรา้ง เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 1,334.7 
รวมมูลค่าสทุธิตามบญัชี  2,862.4 

 

4.1.1. ท่ีดิน และอาคารท่ีใช้ในการด าเนินการและ/หรอือยู่ระหว่างก่อสรา้ง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมี
รายละเอยีดสรุปตามตารางดงัต่อไปนี้ 
 

สินทรพัย ์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าทางบญัชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ท่ีดินและอาคารท่ีใช้ในการด าเนินการ   
1) อาคารปัจจบุนั  

ท่ีตัง้: 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

  

 ท่ีดิน: พืน้ที ่6 ไร่ 74 ตารางวา  
โฉนดเลขที ่177014-15, 177075-76, 187558-59 และ 187648 

เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 125.9(1) 

 อาคาร: พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 32,825 ตารางเมตร และทีจ่อดรถ 
ประมาณ 449 คนั 

เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 346.8(2) 

2) ห้องชุดพกัอาศยัส าหรบัพยาบาล 
ท่ีตัง้ : 888/202-239  
โครงการลุมพนิี พารค์ พระราม 9 - รชัดา เขตหว้ยขวาง  
ถนนจตุรทศิ กรุงเทพมหานคร 10310 

  

 อาคาร: ห้องชุดพักอาศัยจ านวน 38 ยูนิต โครงการลุมพินี 
พารค์ ถนนพระราม 9 - รชัดา 

เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 53.5(2) 

 รวมท่ีดินและอาคารท่ีใช้ในการด าเนินการ  526.2 
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สินทรพัย ์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าทางบญัชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ท่ีดินและอาคารท่ีอยูใ่นระหวา่งก่อสรา้ง   
1) อาคารใหม่ (อาคาร B) 

ท่ีตัง้ : 99/1 ถนนรมิคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

  

 ท่ีดิน: พืน้ที ่2 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา โฉนดเลขที ่4012 เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 332.6(1) 
 อาคาร: พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 24,500 ตารางเมตร และทีจ่อด

รถประมาณ 381 คนั 
เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 1,193.6(2) 

2) อาคารส านักงาน (Home Office) (อาคาร C) 
ท่ีตัง้ : 99/2 ถนนรมิคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

  
 

 ท่ีดิน: พืน้ที ่94 ตารางวา โฉนดเลขที ่28442 เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 15.3(1) 
 อาคาร: พืน้ทีใ่ชส้อยและพืน้ทีจ่อดรถ เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 36.7(2) 
3) อาคารหอพกัพยาบาล 

ท่ีตัง้ :  แขวงหว้ยขวาง (สามเสนนอกฝัง่เหนือ) เขตหว้ยขวาง 
(บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร 

  
 

 ท่ีดิน: พืน้ที ่334 ตารางวา โฉนดเลขที ่6223 (1879) เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 62.1(1) 
 อาคาร: พืน้ทีใ่ชส้อยและพืน้ทีจ่อดรถประมาณ 3,986 ตร.ม. เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 98.7(2) 
 รวมท่ีดินและอาคารท่ีอยูใ่นระหว่างก่อสรา้ง  1,739.0 
หมายเหตุ: (1)  นบัรวมทีด่นิและส่วนปรบัปรุงทีด่นิ (ถา้ม)ี 

 (2) นบัรวมอาคารส่วนปรบัปรุงอาคารและหอ้งชุด และสนิทรพัยร์ะหวา่งการตดิตัง้และงานระหวา่งก่อสรา้ง 
 

4.2 ท่ีดินใกล้เคียงอาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ซ่ึงจดภาระจ ายอมให้บริษทัใช้ประโยชน์ 

เจา้ของทีด่นิ ยนิยอมจดภาระจ ายอมทีด่นิแปลงใกลเ้คยีงโรงพยาบาลพระรามเกา้ทัง้แปลง ให้บรษิัทใชป้ระโยชน์ใน

การด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

รายละเอียดท่ีดิน การใช้ประโยชน์ 
โฉนดเลขที ่2877 เนื้อทีป่ระมาณ 
13 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา 

ใชพ้ืน้ทีแ่ปลงดงักล่าวเป็นทางเดนิ ทางรถยนต์ ทางออกสู่ถนน ระบบไฟฟ้า ประปา 
โทรศพัท ์ท่อระบายน ้า ตลอดจนสาธารณูปโภคอื่นของทีด่นิ โดยเจา้ของทีด่นิ ไดท้ า
สญัญามอบอ านาจการจดัการทางภาระจ ายอมที่ดินแปลงดงักล่าว เมื่อวนัที่ 19 
ตุลาคม 2538 โดยได้มอบอ านาจใหบ้รษิัท เป็นผู้ด าเนินการจดัการจราจรเสน้ทาง
สญัจรบนที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 ดงักล่าวแต่เพียงผู้เดียว โดยการมอบอ านาจมี
ก าหนดระยะเวลา 30 ปีตัง้แต่ วนัที ่1 พฤศจกิายน 2538 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2568  

ทัง้นี้ เจา้ของทีด่นิโฉนดเลขที ่2877 ดงักล่าว ไดต้กลง และจดทะเบยีนใหท้ีด่นิเลขที่ 
2877 ตกเป็นภาระจ ายอมของทีด่นิของบรษิทั โดยไม่ไดก้ าหนดระยะเวลา กล่าวคอื 
ภาระจ ายอมจะมผีลบงัคบัตามกฎหมาย จนกว่าจะมกีารจดทะเบยีนยกเลกิภาระจ า
ยอมกนั หรอืภาระจ ายอมสิน้ผลไปโดยผลของกฎหมาย ไดแ้ก่ การทีบ่รษิทัไม่ไดใ้ช้
ภาระจ ายอมมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี 
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4.3 ท่ีดินและอาคารท่ีบริษทั ท าสญัญาเพื่อใช้ประโยชน์ 
 

4.3.1 พืน้ท่ีจอดรถยนต ์

ณ วนัที ่25 มนีาคม 2562 บรษิทัไดเ้ช่าทีด่นิในเขตทางพเิศษศรรีชั ส่วนเอ บรเิวณโครงการทีจ่อดรถถนน
อโศก-ดนิแดง (ฝัง่ทศิเหนือ) เนื้อที ่673 ตารางวา เพื่อใชส้ าหรบัจอดรถยนต์ โดยสญัญาเช่ามรีะยะเวลา 3 ปี และจะครบ
ก าหนดสญัญาเช่าในวนัที ่24 มนีาคม 2565 

4.3.2 อาคารส านักงาน 

เมื่อวนัที ่12 เมษายน 2559 บรษิทัไดเ้ช่าพืน้ทีอ่าคารโอเอไอ ทาวเวอร ์ทีต่ัง้เลขที ่1170 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยบรเิวณที่เช่าเป็นพืน้ที่ชัน้ G 4 5 8 อาคาร 3 รวมพื้นทีเ่ช่า
ประมาณ 1,040 ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นที่ตัง้ส านักงานของบรษิทั โดยสญัญาเช่ามรีะยะเวลา 3 ปี และครบก าหนดสญัญา
เช่าในวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ปัจจุบนับรษิทัไม่ไดต่้ออายุสญัญาเช่าดงักล่าว 

เมื่อวนัที ่16 มกราคม 2561 บรษิทัไดเ้ช่าพืน้ทีอ่าคาร 7 ชัน้ ทีต่ัง้เลขที ่976/20 ซอยโรงพยาบาลพระรามเกา้ 
ถนนรมิคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยบรเิวณทีเ่ช่าเป็นอาคารส านักงาน 7 ชัน้ พรอ้ม
ดาดฟ้าและป้ายโฆษณา รวมพืน้ทีเ่ช่าประมาณ 600 - 640 ตารางเมตร (ไม่รวมดาดฟ้าและป้ายโฆษณา) เพื่อใชเ้ป็นทีต่ัง้
ส านกังานของบรษิทั โดยสญัญาเช่ามรีะยะเวลา 2 ปี และครบก าหนดสญัญาเช่าในวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่มกีารขยาย
สญัญาเพิม่อกี 1 ปี และจะครบก าหนดในวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

  
4.4 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 รายการและมูลค่าตามบญัชสีุทธขิองสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนของบรษิทั ตามทีป่รากฏในงบ
การเงนิของบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี้ 

รายละเอียดสินทรพัย ์ มูลค่าทางบญัชีสุทธิ (ล้านบาท) 

ซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร ์- ราคาทุน 196.9 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (99.5) 
หกั: ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสะสม (20.0) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 77.4 

 
4.5 เครือ่งหมายการค้า/บริการ 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2561 เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2561 มมีตอินุมตัเิปลีย่นแปลงวสิยัทศัน์ (Vision) 
พนัธกจิ (Mission) และตราสญัลกัษณ์ (Logo) ใหม่ของบริษัท เพื่อปรบัภาพลกัษณ์องค์กร (Rebranding) ให้สะท้อน
ศกัยภาพและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล โดยบริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการจดทะเบียน
เครื่องหมายหรอืตราสญัลกัษณ์หรอืโลโกข้องบรษิทั ทัง้แบบเดมิทีใ่ชม้าตัง้แต่ในอดตีและแบบใหม่ทีไ่ดร้บัอนุมตัเิมื่อวนัที ่14 
สงิหาคม 2561 กบักรมทรพัย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดย บรษิัทได้รบัการอนุมตัิจดทะเบยีน ตราสญัลกัษณ์
แบบเดิมแล้ว และคาดว่าจะได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนตราสัญลักษณ์แบบใหม่ของบริษัท ภายในปี 2563 เพื่อใช้
ประกอบการด าเนินธุรกจิสถานพยาบาล ทัง้นี้ ตามพระราชบญัญตัิเครื่องหมายทางการค้า พ.ศ. 2534 การจดทะเบยีน
เครื่องหมายการคา้มกี าหนดอายุไมเ่กนิ 10 ปี และเมื่อครบก าหนดอาจต่ออายุไดค้ราวละ 10 ปี โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้
เครื่องหมายการคา้/บรกิารทีอ่ยู่ระหว่างการจดทะเบยีน มลีกัษณะดงัแสดงตามตาราง 
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รปูเครือ่งหมายการค้า/บริการ รายละเอียด 

 

– เครื่องหมายการคา้/บรกิารเดมิส าหรบัโรงพยาบาลฯ 
– ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้แลว้  
– เลขทีค่ าขอ 180103090 

 

– เครื่องหมายการคา้/บรกิารใหม่ส าหรบัโรงพยาบาลฯ 
– อยู่ระหว่างการพจิารณาของส านกัเครื่องหมายการคา้ กรมทรพัยส์นิทางปัญญา 
– บรษิทัยื่นแบบค าขอจดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้ เมื่อวนัที ่17 สงิหาคม 2561 
– เลขทีค่ าขอ 180127072 

 

4.6 ใบอนุญาตในการประกอบธรุกิจ 
 

ใบอนุญาตส าคญัในการประกอบธุรกจิการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล ไดแ้ก่ ใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการสถานพยาบาล 
และใบอนุญาตใหด้ าเนินการสถานพยาบาล 

 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล: ออกโดยกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ให้แก่บุคคลหรอืนิติบุคคลผู้ได้รบัอนุญาตในการประกอบกจิการสถานพยาบาล โดยก าหนดอายุให้ใช้ได้ไม่เกนิวนัสิน้ปี
ปฏทินิของปีที ่10 นบัแต่ปีทีอ่อกใบอนุญาต 

 ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล: ออกโดยกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขใหไ้วแ้ก่
แพทยผ์ูม้หีน้าทีค่วบคุม ดแูล รบัผดิชอบในการด าเนินการสถานพยาบาล โดยก าหนดอายุใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกนิวนัสิน้ปีปฏทินิของ
ปีที ่2 นบัแต่ปีทีอ่อกใบอนุญาต 

บรษิทัไดร้บัใบอนุญาตดงักล่าวขา้งต้นครบถ้วนทัง้ 2 อาคาร คอื อาคาร A (อาคารเดมิ) และอาคาร B (อาคารใหม่)
โดยใบอนุญาตแต่ละฉบบัมรีายละเอยีดแสดงดงัตาราง 

อาคาร A (อาคารเดิม) 

ประเภทใบอนุญาต ใบอนุญาตประเภทใหป้ระกอบกจิการ ใบอนุญาตประเภทใหด้ าเนินการ 
ใบอนุญาตท่ี 10201000657 10201004757 
ผูร้บัอนุญาต บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน)  

โดย นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ และ 
นายแพทยว์ริฬุห ์มาวจิกัขณ์ 

นายแพทยอ์าทติย ์เจยีรนยัศลิาวงศ ์

อนุญาตให้ใช้ได้จนถึง 31 ธนัวาคม 2561 และต่ออายุไดทุ้ก 10 ปี 31 ธนัวาคม 2561 และต่ออายุไดทุ้ก 2 ปี 
อ่ืนๆ บรกิารฟอกเลอืดดว้ยไตเทยีม - 

 

อาคาร B (อาคารใหม)่ 

ประเภทใบอนุญาต ใบอนุญาตประเภทใหป้ระกอบกจิการ ใบอนุญาตประเภทใหด้ าเนินการ 
ใบอนุญาตท่ี 10201001363 ด.10201000563 
ผูร้บัอนุญาต บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) นายแพทยว์ทิยา วนัเพญ็ 

อนุญาตให้ใช้ได้จนถึง 31 ธนัวาคม 2572 และต่ออายุไดทุ้ก 10 ปี 31 ธนัวาคม 2564 และต่ออายุไดทุ้ก 2 ปี 
อ่ืนๆ - - 
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4.7 สญัญาท่ีส าคญั 
 

 4.7.1. สญัญาส าคญัท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินธรุกิจ 
  

ก)  บริหารทางการแพทย ์

คู่สญัญา : บรษิทั ไบโอสกอรม์าเกต็ติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ไบโอสกอรม์าเกต็ต้ิง”) 
อายสุญัญา : 3 ปี นบัจากวนัที ่1 สงิหาคม 2560 
สาระส าคญัของสญัญา : ไบโอสกอรม์าเกต็ติง้ ตกลงต่อบรษิทั บรหิารทางการแพทยเ์กีย่วกบัการฟ้ืนฟูสภาพ

เสน้ผม รกัษาเสน้ผม รากผม หนงัศรีษะ ผูป่้วย ใหก้บัโรงพยาบาล โดยใชช้ื่อ “Hair 
Center”  

 

ข) สญัญาความรว่มมือ 

คู่สญัญา : บรษิทั รแีฮบ ไดเรคชัน่ จ ากดั (“รีแฮบ ไดเรคชัน่”) 

อายสุญัญา : วนัที ่1 มกราคม 2562 - วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยหากคู่สญัญาฝ่ายใดมไิดแ้จง้
บอกเลกิสญัญาตามทีต่กลง ใหถ้อืว่าสญัญานี้มผีลบงัคบัใชต่้อไปอกีคราวละ 1 ปี 

สาระส าคญัของสญัญา : รแีฮบ ไดเรคชัน่ ตกลงต่อบรษิทั ใหค้วามร่วมมอืกบับรษิทั ในการใหก้ารรกัษาพยาบาล 
และบ าบดัโรครวมถึงการฟ้ืนฟูแก่ผู้ป่วยที่เข้ารบับริการในบริษัท รวมทัง้จดัหานัก
กายภาพบ าบดั/นักกจิกรรมบ าบดัใหเ้พยีงพอต่อการใหบ้รกิารผูป่้วยในแต่ละวนั และ
ตลอดของสญัญานี้เพื่อให้ตรวจรกัษาผู้ป่วย รวมถึงด าเนินการต่างๆ ตามขอ้ก าหนด
และเงื่อนไขในสญัญา ทัง้นี้ นกักายภาพบ าบดั/นกักจิกรรมบ าบดัของ รแีฮบ ไดเรคชัน่ 
ซึง่เป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีโรคศลิปะ 

 

ค) สญัญาความรว่มมือ 

คู่สญัญา : บรษิทั รวีวิ่าเวลเนส จ ากดั 

อายสุญัญา   ตกึ A (อาคารเดมิ)  12 เดอืน นบัแต่วัน้ที ่15 มถุินายน 2562 
 ตกึ B (อาคารใหม่)  2 ปี นบัแต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 

สาระส าคญัของสญัญา : รวีวิ่าเวลเนส ตกลงต่อบรษิทั เปิดศนูยส์ง่เสรมิสขุภาพ เพื่อสง่เสรมิสุขภาพ ป้องกนั
โรคจากความเสื่อมฯ เพิ่มทางเลือกในการรักษา โดยใช้ชื่อ “ศูนย์เวลเนส” 
“Wellness Center” 

 

ง) สญัญาจ้างเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมโครงการก่อสร้างอาคารส่วนขยาย
โรงพยาบาลพระรามเก้า  

 

คู่สญัญา : บรษิทั เอน็แอล ดเีวลลอปเมนต ์จ ากดั (“เอน็แอล ดีเวลลอปเมนต”์) 

อายสุญัญา : ก าหนดเวลางานแลว้เสรจ็ตามสญัญาภายใน 720 วนั นบัจากวนัที ่10 มนีาคม 2560 
ถงึ วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2562 ทัง้นี้ระยะเวลาสญัญาจะเปลีย่นแปลงได้ ในกรณีที่มี
งานทีเ่ปลีย่นแปลงนัน้ มผีลกระทบต่อการด าเนินงานสว่นอื่นโดยตรงเท่านัน้ 
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สาระส าคญัของสญัญา : เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ตกลงรบัจ้างท าการจ้างเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างและ
สถาปัตยกรรม โครงการก่อสร้างอาคารส่วนขยาย เพื่อท าการก่อสร้าง จนงาน
ทัง้หมดแลว้เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ และจะต้องรกัษาความปลอดภยัในการท างานนี้ 
ตามมาตรฐานวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และตามกฎหมายโดยเคร่งครดั 

 

จ) สญัญาว่าจ้างบริหารโครงการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารส่วน
ขยายโรงพยาบาลพระรามเก้า 
 

คู่สญัญา : บรษิทั ศศ ิดแีอนดเ์อม็ จ ากดั (“ศศิ ดีแอนดเ์อม็”) 

อายสุญัญา : ตัง้แต่ วนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2560 จนกระทัง่โครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จตาม
แผนงานการก่อสรา้ง 

สาระส าคญัของสญัญา : ศศ ิดแีอนดเ์อม็ตกลงรบัจา้งด าเนินการบรหิารโครงการก่อสรา้งและควบคุมงาน
ก่อสรา้ง โครงการก่อสรา้งอาคารส่วนขยายของบรษิทั (รวมงานเสาเขม็ฐานราก) 
เป็นอาคารสงู 16 ชัน้ ซึง่ท าการก่อสรา้ง ณ โฉนดเลขที ่4012 เลขทีด่นิ 161 หน้า
ส ารวจ 1115 ต าบลบางกะปิ อ าเภอหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานวชิาชพี 

 

4.7.2 สญัญาประกนัภยั 

 ก) กรมธรรมป์ระกนัภยัความเส่ียงภยัทรพัยสิ์น  

ประเภท : ประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ 
ผูร้บัประกนัภยั : บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  
สถานท่ีตัง้หรอืเกบ็ทรพัยสิ์น
เอาประกนัภยั 

: 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

ความคุม้ครอง : การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก กรมธรรมป์ระกนัฉบบันี้คุม้ครองความสูญเสยี หรอืเสยีหายต่อ
ทรพัย์สนิทีเ่อาประกนัภยัอนัเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภยัระเบดิ ภยัลูกเห็บ ภยั
จากการลุกไหม้หรอืการระเบดิธรรมชาติ ภยัอากาศยาน ภยัลมพายุ ภยัไฟป่า 
ภยัเนื่องจากน ้า (ไม่รวมน ้าท่วม) ภยัน ้าท่วม ภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัจาก
ควนั ภยัต่อเครื่องไฟฟ้า ภยัจากแผ่นดนิไหว หรอืภูเขาไฟระเบดิหรอืคลื่นใต้น ้า
หรอื สนึาม ิภยัจากการหยุดงาน การจลาจร หรอืการการกระท าอนัมเีจตนารา้ย 
(ยกเวน้การกระท าเพื่อผลทางการเมอืง ศาสนา หรอืลทัธนิิยม) รวมถงึอุบตัเิหตุมี
สาเหตุจากปัจจยัภายนอกซึง่มไิดอ้ยู่ในขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม ์(GIA FORM)  

ระยะเวลา  วนัที ่30 มถุินายน 2561 - วนัที ่30 มถุินายน 2562 (365 วนั) 
ทุนประกนัภยัรวม   1,100,000,000 บาท 
ทรพัยสิ์นท่ีเอาประกนั : สิง่ปลูกสร้างต่างๆ (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรบัปรุงตกแต่ง ต่อเติมอาคาร 

ส่วนเกี่ยวเนื่องของอาคารและสิง่ปรบัปรุงตวัอาคารและลฟิท์ โครงสร้างต่างๆ 
รวมถงึงานระบบต่างๆ ภายในอาคาร  

 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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ข) กรมธรรมป์ระกนัภยัการปฏิบติัการตามสญัญาก่อสรา้ง 
   

ประเภท : การประกนัภัยการปฏิบัติการตามสญัญาก่อสร้าง (Contractor All Risks 
Insurance - CAR) 

ผูร้บัประกนัภยั : บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือโครงการ : โรงพยาบาลสงู 16 ชัน้ 2 ชัน้ใตด้นิ (59 เตยีง) จ านวน 1 อาคาร 
สถานท่ีเอาประกนัภยั : โฉนดเลขที ่4012 เลขทีด่นิ 161 หน้าส ารวจ 1115 เขตหว้ยขวาง แขวงบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลา : 3 มนีาคม 2562 ถงึ 29 กุมภาพนัธ ์2563 (เดมิถงึ 31 ธนัวาคม 2562) และ

เงื่อนไขพิเศษคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่าง
ระยะเวลาบ ารุงรกัษา 12 เดอืน 

ความคุม้ครองและทุน
ประกนัภยั 

:  ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างและงานวศิวกรรมโยธา และส่วนที่ 2 การติดตัง้
เครื่องจกัร รวมทัง้สิน้ 1,500,000,000 บาท 

 สว่นที ่3 ความรบัผดิต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้สิน้ 100,000,000 บาท 
 

ค) กรมธรรมป์ระกนัภยัความรบัผิดทางวิชาชีพ 
 

ประเภท : ประกนัภยัความรบัผดิทางวชิาชพี (Professional Indemnity Insurance)  

ผูร้บัประกนัภยั : บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

ระยะเวลา : วนัที ่5 ตุลาคม 2562 – วนัที ่5 ตุลาคม 2563 (365 วนั) 

ความคุม้ครอง : ความรับผิดทางวิชาชีพแพทย์ หรือที่เกี่ยวข้อง ความเสยีหายที่เกิดจากการ
ใหบ้รกิารทางสาธารณสขุโดยผูม้วีชิาชพี กระบวนการสบืสวน/สอบสวน เกดิจาก
การกระท า ความผดิพลาด การละเวน้กระท าการของแพทย ์หรอืบุคลาการทาง
การแพทย ์ในการใหบ้รกิารทางสาธารณสขุ การบรกิารปฐมพยาบาลฉุกเฉินโดย
บุคลากรทางการแพทยท์ีน่อกเหนือจากแพทย์ การหมิน่ประมาท โดยไม่เจตนา
การละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา โดยไม่เจตนา เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารทาง
สาธารณสขุสญูหาย 

 

ง) กรมธรรมป์ระกนัภยัความรบัผิดของกรรมการฯ (D&O) 

ประเภท : ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการฯ (D&O)  
ผูร้บัประกนัภยั : บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  
ระยะเวลา : วนัที ่21 มนีาคม 2562 – วนัที ่21 มนีาคม 2563 (365 วนั) 
ความคุม้ครอง : ความรบัผดิอนัเกดิจากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ /กรรมการในองคก์ร

ภายนอก /เจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่เหมือนกรรมการ /เลขานุการบรษิัท คุ้มครอง
กรรมการบริษัทที่ถูกส่งไปบริหารในองค์กรภายนอก โดยต้องไม่ใช่สถาบัน
การเงิน หรือองค์กรที่อยู่ ในสหรัฐอเมริกา  รวมถึง เบี้ยประกันภัยหรือ
ค่าธรรมเนียมเพื่อสญัญาประกนัตวัและการประกนัตวัในคดแีพ่ง , ค่าใช้จ่ายใน
การสง่ตวัผูร้า้ยขา้มแดน, การเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายหลงัการเขา้จดทะเบยีนฯ, 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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บรษิทัย่อยใหม่ไดร้บัความคุม้ครองโดยอตัโนมตัิ, ความคุม้ครองต่อเนื่องตลอด
ชวีติส าหรบัผูเ้กษยีณอายุ, ค่าใชจ้่ายฉุกเฉิน, การเรยีกรอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรอืกระบวนการในทางแพ่งรวมถงึกฎหมายอื่นใด กระบวนพจิารณาฯ 

 

4.7.3 สญัญาทางการเงิน 

 เมื่อ วนัที ่27 เมษายน 2561 บรษิทั ไดเ้ขา้ท าสญัญากูย้มืกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่ง (“ผู้ให้กู้”) 
ในวงเงนิ 2,000 ล้านบาท โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใช้ช าระค่าทีด่นิ ค่าก่อสร้างอาคารและสิง่ปลูกสร้าง  ค่าอุปกรณ์ส าหรบั
พฒันาอาคารใหม่ และส าหรบัปรบัปรุงอาคารปัจจุบนั เงนิกู้ดงักล่าวไม่มหีลกัประกนัและมกี าหนดช าระคนืเงนิต้นทัง้หมด
เมื่อครบก าหนดระยะวลา 21 เดอืนนบัจากวนัทีเ่บกิเงนิกู้ครัง้แรก หรอืภายในวนัที ่31 มกราคม 2563 แลว้แต่ระยะเวลาใด
จะเกดิขึน้ก่อน โดยคดิดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้ลอยตวับวกอตัราคงที ่และมกี าหนดช าระดอกเบีย้เป็นรายเดอืน  เมื่อวนัที ่
31 สงิหาคม 2562 บรษิทัไดย้กเลกิวงเงนิกูย้มืดงักล่าวเป็นจ านวนเงนิ 600 ลา้นบาท ท าใหม้วีงเงนิกูย้มืคงเหลอืจ านวน 
1,400 ลา้นบาท ต่อมาเมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม 2562 บรษิทัไดย้กเลกิวงเงนิกูย้มืคงเหลอืแลว้ทัง้จ านวน 

 
4.8 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัไม่มกีารลงทุนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม และบรษิทัไม่มแีผนการลงทุนในอนาคต
อนัใกล้ ดงันัน้ บรษิัทจงึมไิด้จดัท านโยบายการลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม หากในอนาคตบรษิัทมแีผนการลงทุนใน
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม บรษิทัจะจดัท านโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมและมาตรการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทไม่ได้มสี่วนเกีย่วขอ้งในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ขอ้เรยีกรอ้ง กระบวนการ
ทางกฎหมาย หรอืเป็นคู่ความในคดใีดๆ (1) ทีอ่าจมผีลกระทบในดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัทีม่จี านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 
ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัท (2) ที่กระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัทอย่างมนีัยส าคญั แต่ไม่สามารถประเมนิผล
กระทบเป็นตวัเลขได ้และ (3) ทีม่ไิดเ้กดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 
 

6.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

  
ช่ือบริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกจิสถานพยาบาลเอกชน 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

เวบ็ไซต ์ www.praram9.com 

โทรศพัท ์ 02-202-9999 

โทรสาร 02-202-9998 

ประเภทหุ้น หุน้สามญั 

ทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไว ้ หุน้ละ 1 บาท 

ทุนช าระแลว้ 786,300,000 บาท 

 
6.2 ข้อมูลบุคคลอ้างอิง 

 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์

 

บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400   
โทรศพัท ์ 02-009-9000  โทรสาร 02-009-9991 

ผูส้อบบญัชี 

 

นางสาวโกสมุภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6011 หรอื 
นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธุ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4501 หรอื 
นางสาวมณี รตันบรรณกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5313   
บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
193/136-137 อาคารเลครชัดา ออฟฟิศคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 33 ถนน
รชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์ 02-264-9090 โทรสาร 02-264-0789 

ผูต้รวจสอบภายใน 

 

นางสาววรรณา เมลอืงนนท ์
บรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
33 ซอยจดัสรร ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์ 02-693-3581 โทรสาร 02-274-7650 

 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 
 

 
ส่วนท่ี 2 

การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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7. หลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุ้น 
 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนจ านวน 800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 800,000,000 
หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเป็นทุนช าระแลว้จ านวน 786,300,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 786,300,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยบรษิทัไม่มกีารออกหุน้ประเภทอื่นนอกเหนือจากหุน้สามญั 
 
7.2 ผูถ้ือหุ้น  

 

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 10 ล าดบัแรกของบรษิทั ณ วนัที ่6 มกราคม 2563 ดงันี้ 
 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุ้น รอ้ยละ 

1. คุณหญงิพจมาน ดามาพงศ ์                292,062,500 37.144 

2. กองทุนเปิด อเบอรด์นี สแตนดารด์ สมอล แคพ็ 18,256,000 2.322 

3. กองทุนเปิด บวัหลวงปัจจยั 4 หุน้ระยะยาวปันผล 12,440,900 1.582 

4. JPMORGAN THAILAND FUND 10,796,100 1.373 

5. นายเสถยีร ภู่ประเสรฐิ 10,550,000 1.342 

6. นายประเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล 9,950,000 1.265 

7. นายสนัต ิภริมยภ์กัด ี 9,925,000 1.262 

8. นายมงคล ตญัจพฒัน์กุล 9,350,000 1.189 

9. นายวริุฬห ์มาวจิกัขณ์ 9,250,000 1.176 

10. นายประเสรฐิ เสถยีรถริะกุล 8,000,000 1.017 

รวม   390,580,500 49.67 

 
บรษิทัไม่มนีโยบายเกีย่วกบัการถอืหุน้ในลกัษณะทีบ่รษิทัสองบรษิทัหรอืมากกว่านัน้ถอืหุน้ซึง่กนัและกนั เพื่อเกาะกลุ่ม

ทางธุรกจิ หรอืเพื่อสรา้งโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทั อาท ิการถอืหุน้ไขว ้(Cross Holding) หรอืการถอืหุน้แบบปิรามดิ (Pyramid 
Holding)  

ทัง้นี้ บรษิทัไม่มกีารออกหลกัทรพัยป์ระเภทอื่นๆ 
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7.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธภิายหลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิติ
บุคคล และเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นี้ การจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิัทเหน็สมควร 
ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลประจ าปีจะต้องได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผล ระหว่างกาลซึ่ง
คณะกรรมการบรษิทั มอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้โดยจะรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุม
คราวถดัไป 

ขอ้มลูการจ่ายเงนิปันผลยอ้นหลงัมรีายละเอยีด ดงันี้    
 

ปี 
 

อตัรา 
เงินปันผลต่อหุ้น 

(บาท) 

ราคาพาร ์
(บาท) 

อตัราการจ่าย 
เงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 

(ร้อยละ) 

วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผล 

2561 0.14 1 42.14 23/05/2562 

 2562* 0.14 1 40.42 22/05/2563 

* เป็นอตัราทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2563 และใหเ้สนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น

ประจ าปี 2563 
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8. โครงสรา้งการจดัการ 

 ณ วนัที ่21 มกราคม 2563 โครงสรา้งการจดัการของบรษิทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย 
จ านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งมขีอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบเรื่อง การบรหิารความเสีย่ง
ดว้ย) คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการ
พฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิท ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่21 มกราคม 2563
ทัง้นี้ โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัสามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหต ุ
ผูบ้รหิารของบรษิทั ตามประกาศส านักงาน ก .ล .ต . ซึง่หมายถงึ ผูจ้ดัการ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมาและผูม้ตี าแหน่งเทยีบเท่ารายที ่4 ทุกราย 
รวมถงึต าแหน่งในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเทา่ 
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8.1 คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย 

8.1.1 คณะกรรมกำรบริษทั 
ณ วนัที ่21 มกราคม 2563 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 10 ท่าน ซึง่เป็นจ านวนที่

เหมาะสมกบัขนาดของกจิการ โดยในจ านวนนี้ประกอบดว้ย 

 กรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิาร หรอืกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จ านวน 3 ท่าน 
 กรรมการอสิระ จ านวน 4 ท่าน 
 กรรมการทีไ่ม่มสีว่นร่วมในการบรหิาร จ านวน 3 ท่าน 
 

 รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1.  นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ ประธานกรรมการ (กรรมการทีไ่ม่มสีว่นร่วมในการบรหิาร) 
2.  นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ รองประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการ

ผูอ้ านวยการ 

3.  นายแพทยว์ริฬุห ์มาวจิกัขณ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูอ้ านวยการ 
4.  นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการก ากบัดูแลกจิการและ

การพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื / รองกรรมการผูอ้ านวยการ 
5.  นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการทีไ่มม่สีว่นร่วมในการบรหิาร) 
6.  นางวลิาสนิ ีพุทธกิารนัต ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(กรรมการทีไ่มม่สีว่นร่วมในการบรหิาร) 
7.  ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทยส์รณ บุญใบชยัพฤกษ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
8.  นายคณิต แพทยส์มาน กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบั 

ดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
9.  ศาสตราจารย ์น.ท.หญงิ แพทยห์ญงิศรินิธรา  

สงิหรา ณ อยุธยา 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

10.  นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการ
พฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื / กรรมการตรวจสอบ 

โดยม ีนางสาวมารสิรา ธนะศกัดิศ์ริ ิ เป็นเลขานุการบรษิัท ทัง้นี้ สามารถดูขอ้มูลและรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง
ของกรรมการบรษิทั เพิม่เตมิไดใ้นหวัขอ้ “รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั” 

ณ วนัที ่21 มกราคม 2563 บรษิทั มกีรรมการอสิระจ านวน 4 ท่าน โดยมกีรรมการอสิระ 2 ท่านเป็นแพทย์
ออกตรวจและ/หรอืใหค้ าปรกึษา ปฏบิตักิารหรอืหตัถการในโรงพยาบาลฯ ไดแ้ก่ ศาสตราจารย ์นาวาอากาศโทหญงิ 
แพทยห์ญงิ ศรินิธรา สงิหรา ณ อยุธยา (“ศ.น.ท. พญ. ศิรินธรำฯ”) (เป็นกรรมการตรวจสอบ) ซึง่เป็นแพทยท์ีป่รกึษา 
(Consultant) ทีไ่ม่มกีารออกตรวจแต่เป็นการเขา้มาปฏบิตักิารหรอืหตัถการเป็นรายเคส และศาสตราจารย์คลนิิก 
นายแพทย ์สรณ บุญใบชยัพฤกษ์ (“ศ.คลินิก นพ. สรณฯ”) ซึง่เป็นแพทยไ์ม่เตม็เวลา (Part Time) ซึง่ ศ.คลนิิก นพ. 
สรณฯ เคยด ารงต าแหน่งทีป่รกึษาของคณะกรรมการบรหิารของโรงพยาบาลฯ ตัง้แต่ วนัที ่28 ตุลาคม 2559 จนถงึวนัที ่
18 สงิหาคม 2560 โดยไดร้บัค่าเบีย้ประชุมเป็นค่าตอบแทน (ไม่มเีงนิเดือนประจ า) อย่างไรกด็ใีนกรณีของ ศ.คลนิิก นพ. 
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สรณฯ นัน้ไดร้บัค่าตอบแทนแพทยต์่อปีในมูลค่าทีม่ากกว่ากรอบหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที ่ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (และทีม่กีารแกไ้ข) โดยทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2561 (ภายหลงัจากการแปรสภาพ) เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2561 และทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2561 (ภายหลงัจากการแปรสภาพ) เมื่อวนัที ่31 กรกฎาคม 2561 ไดพ้จิารณาตามหลกัใน
มาตรา 89/7 ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และมี
ความเหน็เป็นเอกฉันท ์ (ไม่รวมกรรมการที่มสี่วนไดเ้สยี) ว่าการแต่งตัง้ ศ.คลนิิก นพ. สรณฯ เป็นกรรมการอสิระของ
บรษิทั นัน้ไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระต่อบรษิทั โดย ศ.คลนิิก นพ. สรณฯ จะสามารถ
ปฏบิตัิหน้าทีก่รรมการอสิระของบรษิทั ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการ
ด าเนินงานของบรษิทั ตลอดจนมคีวามเป็นอสิระจากการควบคุมของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งหรอืมี
สว่นไดส้ว่นเสยีกบัการตดัสนิใจของทมีบรหิาร นอกจากนี้ ดว้ยคุณวุฒแิละคุณสมบตัทิัง้ดา้นวชิาชพีแพทยแ์ละดา้นวชิาการ
แพทยข์อง ศ.คลนิิก นพ.สรณฯ ซึง่เป็นแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นโรคหวัใจและหลอดเลอืดทีม่คีวามช านาญ มปีระสบการณ์
สงูและเป็นทีน่่าเชื่อถอืและยอมรบัในวงการแพทยแ์ละของคนไข้ ซึง่ ศ.คลนิิก นพ.สรณฯ มกีารออกตรวจหรอืปฏบิตักิาร
ทัง้ในโรงพยาบาลภาครฐัและภาคเอกชนหลายแห่ง การแต่งตัง้ ศ.คลนิิก นพ.สรณฯ นัน้จะเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 
รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ซึง่รวมถงึผูถ้อืหุน้รายย่อยของบรษิทัต่อไป 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทั  
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  ตามข้อบังคับบริษัทและหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิตบิุคคล กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ ณ วนัที ่21 มกราคม 2563 ไดแ้ก่ นายเสถยีร ภู่ประเสรฐิ นายวริุฬห ์      
มาวจิกัขณ์ และนายประเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

 คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทั  
1.  เป็นบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถ มคีวามซื่อสตัย์ สุจรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และมเีวลา

อย่างเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรู ้ความสามารถและปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได้ 
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ตอ้งไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะ
ได้รบัความไว้วางใจใหบ้รหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผู้ถอืหุ้นตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 

3. กรรมการบรษิัทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทอื่นได ้แต่ทัง้นี้ ในการเป็นกรรมการดงักล่าว
ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการของบรษิทัและตอ้งเป็นไปตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4. ไม่เป็นบุคคลซึง่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั หรอื
เขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผดิในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของ
บรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตน
หรอืเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

5. กรรมการอสิระต้องมคีุณสมบตัิเกี่ยวกบัความเป็นอสิระตามทีบ่รษิทัก าหนด และเป็นไปตามแนวทางที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศกาหนด และต้องเป็นบุคคลซึง่สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้นทุกรายได้เท่า
เทยีมกนัและไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ ยงัต้องสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัท
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โดยใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้ทัง้นี้ โดยสามารถดรูายละเอยีดเกีย่วกบั นิยามความหมายของกรรมการอสิระ เพิม่เตมิ
ไดใ้นหวัขอ้ “กรรมการอสิระ” 

ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

1. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงัและความซื่อสตัยส์ุจรติ โดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุด
ของบรษิทั และผูถ้ือหุน้ทุกรายเป็นส าคญั รวมทัง้ต้องปฏบิตัหิน้าที่และก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

2. ก าหนดและพจิารณาอนุมตัวิตัถุประสงค ์วสิยัทศัน์ กลยุทธ ์ทศิทางในการด าเนินธุรกจิ เป้าหมาย แนวทาง 
นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกจิ โครงสรา้งการบรหิารจดัการ อ านาจอนุมตัขิองบรษิทั รวมทัง้ควบคุมก ากบัดูแล (Monitoring 
and Supervision) การบรหิาร การจดัการและตดิตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร 

3. ก ากบัดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดมีจีรยิธรรม เคารพสทิธิและมี
ความรบัผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มสี่วนได้เสยี และด าเนินธุรกจิที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมทัง้สามารถ
ปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง 

4. มกีารก าหนดอ านาจอนุมตัใินเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากอ านาจที่มอบหมายใหก้รรมการผู้อ านายการไว้ใน
ขอ้ก าหนดบรษิัท ไดแ้ก่ การอนุมตัิงบประมาณ การลงทุน และการด าเนินการโครงการต่างๆ ของบรษิัท เว้นแต่ รายการ
ดงักล่าวจะต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ ในการพจิารณาอนุมตัดิงักล่าวใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ/
หรือระเบียบข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องตลอดจนการเขา้ท าสญัญาที่ส าคญั รวมถึงการแต่งตัง้กรรมการที่ออกระหว่างปี และการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

5. จดัท ารายงานประจ าปี และรบัผดิชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงนิรวม รวมทัง้งบการเงินเฉพาะ
กจิการของบรษิัท ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิัท ซึ่งผู้สอบบญัชตีรวจสอบแล้ว ให้มคีวามถูกต้อง ครบถ้วนและ
ถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

6. ด าเนินการให้บรษิทัมรีะบบงานบญัชทีีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และจดัใหม้รีะบบการจดัท ารายงาน
ทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัต่างๆ อย่างถูกต้อง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐานและแนวปฏบิตัิ
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. พจิารณาก าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้องคก์ร และ
ก ากบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมี
ประสทิธผิล  

8. ก ากบัดูแลให้มกีารก าหนดกรอบ นโยบาย และโครงสรา้งค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและจูงใจให้ผูบ้รหิารและ
พนกังานทุกระดบั  

9. ก าหนดนโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ตามหลกัธรร
มาภบิาลทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่าบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม 
โดยจดัใหม้กีารสือ่สารในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อใหเ้กดิการน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

10. ดูแลและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทั รวมไปถงึการ
ป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมคิวรในทรพัยส์นิ ขอ้มูลและโอกาสของบรษิัท และการท าธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธเ์กี่ยวโยง
กบับรษิทัในลกัษณะทีไ่ม่สมควร  
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11. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของ
การประชุมและจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา และรายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยทุกชุด 

12. ตดิตามและก ากบัดูแลการบรหิารจดัการและการด าเนินงานต่างๆ ของบรษิทั ให้เป็นไปตามนโยบายที่
บรษิทัก าหนด กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ รวมทัง้กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกับ
กฎหมายอื่น 

13. พจิารณาอนุมตัเิรื่องต่างๆ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทัอย่าง
เป็นธรรม 

อ ำนำจอนุมติัของคณะกรรมกำรบริษทั 

นอกเหนือจากอ านาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ปรากฎใน ขอ้ 2, 4 และ 13 ของอ านาจหน้าที ่และความ
รบัผดิชอบแลว้ คณะกรรมการบรษิทัยงัมอี านาจอนุมตัเิพิม่เตมิโดยสรุป ดงันี้ 

1. อนุมตัแิต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มทีก่ าหนดในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. อนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น พรอ้มทัง้ก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

3. อนุมัติแต่งตัง้กรรมการผู้อ านวยการ พร้อมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบ และ
ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรบัการก าหนดเงนิเดอืน การปรบัขึน้เงนิเดอืน การก าหนดเงนิโบนัส ค่าตอบแทน และบ าเหน็จ
รางวลัของกรรมการผูอ้ านวยการ 

4. อนุมตัแิต่งตัง้เลขานุการบรษิทั พรอ้มก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
5. อนุมตักิ าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการและผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัได้ 
6. อนุมตัิและให้ความเหน็การท ารายการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้อง

ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
7. อนุมตัแิละใหค้วามเหน็การท ารายการเกีย่วโยงกนั เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้ 
8. อนุมตักิารจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

บทบำทหน้ำท่ีของประธำนกรรมกำรบริษทั 
1. มบีทบาทในการร่วมก าหนดระเบยีบวาระการประชุมร่วมกบัประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการ

ผูอ้ านวยการอย่างอสิระ 
2. สนับสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทัเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัและประชุมผู้ถอืหุ้น รวมทัง้เป็นผูน้ า

และควบคุมการประชุมใหบ้รรลุผลอย่างมปีระสทิธภิาพ 
3. สนับสนุนให้คณะกรรมการมสี่วนร่วมในการประชุม และจดัสรรเวลาในการประชุมให้เพยีงพอที่ฝ่ายจดัการ

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะน าเสนอข้อมูล รวมทัง้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซกัถามและแสดงความคิดเหน็อย่างอิสระ 
ควบคุมประเดน็การอภปิราย และสรุปมตทิีป่ระชุม 

4. ช่วยเหลอื แนะน า ใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
5. พจิารณาเรื่องทีอ่าจขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหม้คีวามถูกตอ้ง โปร่งใส 
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6. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ทัง้ตามกฎหมาย กฎบตัร และตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

กรรมกำรอิสระ 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท  
ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอสิระทุก
ท่านต้องเป็นผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถและมีคุณสมบตัิความเป็นอสิระตามที่กฎหมายก าหนดโดยสามารถแสดงความ
คดิเหน็ในที่ประชุมไดอ้ย่างเป็นอสิระ เขา้ประชุมโดยสม ่าเสมอ และเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงนิและทางธุรกจิอื่นอย่างเพยีง
พอที่จะสามารถแสดงความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระ รกัษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง และดูแลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั กบัผูบ้รหิาร กรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบรษิทัอื่นซึง่มกีรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผู้
ถอืหุน้รายใหญ่กลุ่มเดียวกนั นอกจากนี้ กรรมการอสิระยงัต้องรายงานรบัรองความเป็นอสิระของตนเมื่อไดร้บัการแต่งตัง้
และรายงานเป็นประจ าทุกปีเพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปี รวมทัง้แจง้ใหบ้รษิทั ทราบเมื่อมกีารเปลีย่นแปลง 

ทัง้นี้ บรษิทั ก าหนดใหก้รรมการอสิระตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 
1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกีย่วขอ้งของกรรมการอสิระราย
นัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผู้
มอี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รบัการแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา 
มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอื
บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
มอี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้
ถอืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รบัการ
แต่งตัง้ 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชี
ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะได้พน้จาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
มอี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 
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7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อื
หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่เป็นบุคคลซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอื
บรษิทัย่อย หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาที่
รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุ้นเกนิร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกจิการที่มี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

8.1.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย 
คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งมขีอบเขตอ านาจ

หน้าที่และความรบัผดิชอบเรื่องการบรหิารความเสีย่งด้วย) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บรหิาร และคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื เพื่อปฏบิตัหิน้าที่เป็นการเฉพาะเรื่องตามที่
ไดร้บัมอบหมาย และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัหิรอืรบัทราบ รวมทัง้จดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการชุด
ย่อยแต่ละคณะเพื่อก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที ่พรอ้มทัง้ไดเ้ปิดเผยกฎบตัรของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั มรีายละเอยีดโดยสรุป ดงันี้ 
 

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 ณ วนัที ่21 มกราคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอสิระของบรษิทั จ านวน 3 
ท่าน ดงันี้ 

 รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1.  นายคณิต แพทยส์มาน ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
2.  ศาสตราจารย ์น.ท.หญงิ แพทยห์ญงิศรินิธรา สงิหรา ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
3.  นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

โดยม ีนายคณิต แพทยส์มาน เป็นกรรมการตรวจสอบผูท้ีม่คีวามรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ
ทางดา้นบญัชแีละการเงนิ และมี ร.ท.หญงิ พนิตตา ภาคากจิ ต าแหน่งผูจ้ดัการส านักงานแผนยุทธศาสตร์ ด ารงต าแหน่ง 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และท าหน้าทีป่ระสานงานร่วมกบั ส านักงานผูต้รวจสอบภายนอก คอื บรษิทั แอคพลสั 
คอนซลัแตนท ์จ ากดั โดย นางสาววรรณา เมลอืงนนท ์ผูท้ าหน้าทีต่รวจสอบการด าเนินงานของบรษิทั เพื่อรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดใหม้กีารประชุมอย่างน้อย 1 ครัง้ ทุกๆระยะเวลา 3 เดอืน 
ตามรอบระยะเวลาการจดัท ารายงานทางการเงนิ ซึง่ในปี 2562 ไดป้ระชุมทัง้สิน้ จ านวน 4 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทุก
ท่าน รวมทัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมครบทุกครัง้ ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการ
ปฏิบัติงานในปี 2562 ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เพิม่เตมิไดใ้นหวัขอ้ “ตารางการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
ประจ าปี 2562” 
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ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิัทมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอตามมาตรฐาน
การบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  

2. สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน และพจิารณา
ความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบงบประมาณประจ าปี อตัราก าลงั และ
ทรพัยากรทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายใน  

3. พจิารณาอนุมตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี การก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีที่ได้รบัอนุมตัิ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏบิตัิงาน
วชิาชพีตรวจสอบภายใน และประเมนิคุณภาพการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี  

4. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัและประกาศ
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มผีลบงัคบัใชก้บับรษิทั และ/หรอื ธุรกจิของบรษิทั 

5. พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท  
พรอ้มทัง้เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชดีงักล่าว   

6. พิจารณาให้ความเห็นการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั  

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบรษิทั  ซึง่รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ   

8. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เช่น นโยบายบญัช ีนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการต่อต้าน
การคอรร์ปัชัน่ เป็นตน้ 

9. พจิารณาประเมนิและทบทวนลกัษณะความเสีย่งที่บรษิัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึน้และส่งผล
กระทบต่อบรษิทั (Identification of Risk) และก าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องบรษิทั (Risk Appetite) 

10. พจิารณาและใหค้วามเหน็ต่อนโยบายและขอบเขตการบรหิารความเสีย่งทัง้ภายนอกและภายในบรษิทั
ใหม้คีวามครอบคลุม และสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละทศิทางของธุรกจิ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

11. พจิารณากลยุทธแ์ละแนวทางปฏบิตัใินการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความ
เสีย่ง ใหส้ามารถประเมนิ ตดิตามผล และก ากบัดูแลระดบัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้และใหค้วามเหน็ชอบเกีย่วกบั
ผลการประเมนิความเสีย่ง แนวทาง และมาตรการจดัการ ความเสีย่ง รวมถงึแผนปฏบิตังิานเพื่อจดัการความเสีย่ง 

12. ก ากบัดแูลใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่งเพื่อให้บรษิทั มรีะบบการ
บรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพทัว่ทัง้องคก์รและมกีารปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง 

13. พจิารณาโครงสรา้งและแต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่ง เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิและตดิตามผลการ
จดัการความเสีย่ง 

14. พจิารณางบประมาณและวธิกีารตอบสนองต่อความเสีย่งทีเ่กดิขึน้และอาจเกดิขึน้กบับรษิทั เพื่อใชเ้ป็น
กฎเกณฑใ์นการปฏบิตังิานตามสถานการณ์ความเสีย่งแต่ละประเภทเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

15. ทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของนโยบาย กลยุทธ ์และแนวปฏบิตัใินการบรหิารความ
เสีย่งของบรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่านโยบาย กลยุทธ ์และแนวปฏบิตัดิงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละทศิทางธุรกจิของ



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท และสามารถก ากับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทัง้ให้ค าแนะน าและการสนับสนุนแก่
คณะกรรมการ ในเรื่องการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร รวมถึงส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปรบัปรุงและพฒันาระบบ
บรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ และรายงานคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัความเสีย่งและการจดัการความเสีย่ง 

 นอกจากนัน้แลว้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั จะรบัผดิชอบดูแลเรื่อง การบรหิารความเสีย่งดว้ย 
โดยพจิารณาไดจ้ากขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ้ 9-15 

(2) คณะกรรมกำรบริหำร 

ณ วนัที ่21 มกราคม 2563 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย กรรมการของบรษิทั จ านวน 6 ท่าน ดงันี้ 

 รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1.  นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์ ประธานกรรมการบรหิาร 
2.  นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ กรรมการบรหิาร 
3.  นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล กรรมการบรหิาร 
4.  นายแพทยว์ริฬุห ์มาวจิกัขณ์ กรรมการบรหิาร 
5.  นายทรงศกัดิ ์เปรมสขุ(1)  กรรมการบรหิาร 
6.  นายแพทยส์มชยั ภญิโญพรพาณิชย์(2) กรรมการบรหิาร 
หมายเหตุ: 
(1) เป็นผูท้รงคุณวฒุทิางดา้นกลยุทธด์า้นการตลาดและประชาสมัพนัธท์ีม่คีวามรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  และปัจจุบนัมไิด้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารของบรษิทั  
(2) เป็นผูท้รงคุณวฒุทิางดา้นวชิาการแพทยด์า้นสาธารณสุขและเภสชั ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และปัจจุบนัมไิด้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารของบรษิทั  

โดยม ีนายแพทย ์วทิยา วนัเพญ็ ต าแหน่ง ผูช้่วยผูอ้ านวยการส านกัแผนยุทธศาสตร ์เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการบรหิาร  

ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหารก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ หรือตามความ
เหมาะสม ซึง่ในปี 2562 ไดป้ระชุมทัง้สิน้ จ านวน 12 ครัง้ โดยกรรมการบรหิารส่วนใหญ่ รวมทัง้เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารเขา้ร่วมประชุมครบทุกครัง้ ทัง้นี้ คณะกรรมการบริหารได้รายงานผลการปฏิบตัิงานในปี 2562 ไว้ในรายงาน
คณะกรรมการบรหิารแลว้ และสามารถดรูายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุมคณะกรรมการบรหิาร เพิม่เตมิไดใ้นหวัขอ้ “ตาราง
การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562” 

ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. จดัท าวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ ทศิทางในการด าเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด าเนิน
ธุรกจิ งบประมาณ โครงสร้างการบรหิารจดัการ และอ านาจอนุมตัิของบรษิทัเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิัท เหน็ชอบและ
อนุมตัิ และด าเนินการตามที่ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2. ควบคุมดแูลการด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั ผ่านกรรมการผูอ้ านวยการ 
ตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 
และก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานมคีุณภาพและประสทิธภิาพ 

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะน าเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาและอนุมตั ิ



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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4. ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการใหม่ และมอี านาจในการพจิารณาและอนุมตัใิหบ้รษิทั เขา้
ลงทุนหรอืร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในรปูแบบทีค่ณะกรรรมการบรษิทั เหน็สมควร หรอืการเขา้ท าสญัญา และ/หรอืธุรกรรม
ใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิปกต ิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิส าหรบัสนับสนุนการ
ท าธุรกจิตามปกตติามอ านาจอนุมตั ิ(Authority Limits) และ/หรอื ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั ก าหนด และ/หรอื ตามกฎหมาย
และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอื ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

5. พจิารณาและตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทั และเสนอจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลหรอืเงนิปันผล
ประจ าปี เพื่อเสนอคณะกรรรมการบรษิทั อนุมตั ิ 

6. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร อ านาจการบรหิารองคก์ร รวมถงึกรอบนโยบายการแต่งตัง้ การว่าจา้ง การ
โยกยา้ย การเลกิจา้ง โครงสรา้งค่าตอบแทนส าหรบัการก าหนดเงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนัส และบ าเหน็จรางวลัตามทีก่ าหนด
ไวใ้นตารางอ านาจบรหิารทรพัยากรบุคคลทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

7. ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาแกไ้ขขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการบรหิารใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

 (3) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ณ วนัที ่21 มกราคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการอสิระ 
และ/หรอืกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั จ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

 รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1.  ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทยส์รณ บุญใบชยัพฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(กรรมการอสิระ) 
2.  นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

(กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 
3.  นางวลิาสนิ ีพุทธกิารนัต ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร) 

โดยมี นางสาวนุชณี อู่ทอง ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ตามกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก าหนดใหม้กีารประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
หรอืตามความเหมาะสม ซึง่ในปี 2562 ไดป้ระชุมทัง้สิน้ จ านวน 2 ครัง้ โดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทุกทา่น 
รวมทัง้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเขา้ร่วมประชุมครบทุกครัง้ ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ไดร้ายงานผลการปฏบิตังิานในปี 2562 ไวใ้นรายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 
และสามารถดูรายละเอยีดเกี่ยวกบัการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพิม่เติมไดใ้นหวัขอ้ “ตาราง
การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562” 

ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

กำรสรรหำ 
1. จัดท า นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการผูอ้ านวยการของบรษิทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และความ
เชีย่วชาญ เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูอ้ านวยการ โดยเสนอชื่อให้
คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาแต่งตัง้ และ/หรอื น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี)  

3. ดแูลการจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสบืทอดต าแหน่งกรรมการ
ผูอ้ านวยการ และผูบ้รหิารระดบัสงู  

4. ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั ก่อนทีจ่ะมกีารสรร
หากรรมการทีค่รบวาระ 

5. พจิารณาความเป็นอสิระของกรรมการอสิระแต่ละท่าน เพื่อใหแ้น่ใจว่ากรรมการอสิระของบรษิทั เป็นผู้
มคีุณสมบตัคิรบถว้น 

6. พิจารณารูปแบบและจัดท าแผนการพฒันากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผูอ้ านวยการ เพื่อพฒันาความรูข้องทัง้บุคลากรชุดปัจจุบนัและทีเ่ขา้ใหม่ใหเ้ขา้ใจธุรกจิของบรษิทั บทบาทหน้าที่ และพฒันา 
การต่างๆ ทีส่ าคญั เช่น สภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม กฎเกณฑห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 

กำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
1. พจิารณาและจดัท านโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะ

อยู่ในรปูเงนิสด หลกัทรพัย ์หรอือื่นใด) ของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูอ้ านวยการ เพื่อเสนอ
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัต่ิอไป  

2. จดัท านโยบายและหลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลงานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการผูอ้ านวยการ เพื่อพจิารณาผลตอบแทนประจ าปี และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

3. เปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจดัท ารายงานการ
ก าหนดค่าตอบแทนดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 

4. พจิารณากลัน่กรองโครงสรา้งของเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบรหิาร 
 
 (4) คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำธรุกิจอย่ำงยัง่ยืน 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่21 มกราคม 2563 ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้ดัตัง้
คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ
บรษิทั ในการก าหนดนโยบาย แนวปฏบิตั ิแผนงาน และการบรหิารจดัการงานในดา้นการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีององคก์ร 
ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายในการร่วมสร้างก าร
เตบิโตอย่างยัง่ยนืใหแ้ก่กจิการในระยะยาว โดยคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทั จ านวน 3 
ท่าน ดงันี้ 

 รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1. นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
(กรรมการอสิระ) 

2. นายคณิต แพทยส์มาน กรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
(กรรมการอสิระ) 

3. นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล กรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื  



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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โดยม ีนางสาวมารสิรา ธนะศกัดิศ์ริ ิต าแหน่ง เลขานุการบรษิทัและหวัหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน
ของบรษิัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื ทัง้นี้ เนื่องจากมกีารแต่งตัง้
คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ ในปี 2563 ดงันัน้ ในปี 2562 ทีผ่่านมาจงึยงัไม่มกีารประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
ดงักล่าว  

ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำ
ธรุกิจอย่ำงยัง่ยืน 

1. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกบันโยบายและแนวปฏบิตัิด้านการก ากบัดูแลกจิการ 
จรยิธรรมองค์กร รวมถงึนโยบายและแนวปฏบิตัอิื่นใดทีจ่ะสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการที่ดี
ขององคก์ร มาตรฐาน และขอ้ก าหนดของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

2. สนับสนุนและส่งเสรมิการสร้างความรู้ความเขา้ใจในเรื่องการก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละจรยิธรรม
องค์กรอย่างเพียงพอให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเข้าใจ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนดไว้ 

3. มอี านาจแต่งตัง้คณะท างานเพื่อการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกจิการ และปฏบิตัิการอื่นใดที่
เป็นการสนับสนุนการด าเนินงานของบรษิทัตามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีรวมถงึการก าหนดอ านาจ หน้าที ่และ
ความรบัผดิชอบของคณะท างานดงักล่าว 

4. ก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานของฝ่ายจดัการ และ/หรอืคณะท างานบรรลุตามนโยบายและเป้าหมาย
ทีก่ าหนด 

5. เสนอแนะแนวปฏบิตัแิละใหค้ าแนะน าทีเ่หมาะสมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่
ดแีละแนวปฏบิตัดิา้นความยัง่ยนื 

6. พจิารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ ให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ และ
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

7. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
8. ด าเนินการอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืตามนโยบายทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัก าหนด 
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ตำรำงกำรเข้ำรว่มประชุมของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ประจ ำปี 2562 
 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง(1)(2) 

จ ำนวนครัง้ท่ีร่วมประชมุ / จ ำนวนครัง้ท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประชมุ 

คณะกรรมกำร 
บริษทั 

คณะกรรมกำร 
ท่ีไม่เป็นผู้บริหำร 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร 
บริหำร 

คณะกรรมกำรสรร
หำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์  ประธานกรรมการ  7/7 1/1 - - - 

2. นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ  รองประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร /  
 กรรมการผูอ้ านวยการ 

7/7 - - 11/11 - 

3. นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและ
การพฒันาธุรกจิอย่งยัง่ยนื / รองกรรมการผูอ้ านวยการ 

6/7 - - 9/11 - 

4. นายแพทยว์ริุฬห ์มาวจิกัขณ์  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / 
 รองกรรมการผูอ้ านวยการ 

6/7 - - 11/11 - 

5. นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์  กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร /  
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7/7 1/1 - 11/11 2 / 2 

6. ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทยส์รณ           
บุญใบชยัพฤกษ์(3) 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

5/7 1/1 - - 2 / 2 

7. นางวลิาสนิ ีพุทธกิารนัต์(3)(4) 
 

 กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 4/7 1/1 - - 2 / 2 

8. นายคณติ แพทยส์มาน(3) กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบั
ดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่งยัง่ยนื 

7/7 
1/1 4/4 - - 

9. ศาสตราจารย ์น.ท.หญงิ แพทยห์ญงิ  ศรินิธรา 
สงิหรา ณ อยุธยา(3) 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

5/7 1/1 4/4 - - 

10. นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์(5) กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการก ากบั
ดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่งยัง่ยนื 

7/7 
 4/4 - - 

11. นายทรงศกัดิ ์เปรมสุข(6) กรรมการบรหิาร - - - 9/11 - 
12. นายแพทยส์มชยั ภญิโญพรพาณชิย ์ กรรมการบรหิาร - - - 11/11 - 
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หมายเหตุ: 
(1) กรรมการอสิระ หมายถงึ กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นกรรมการบรหิาร และไม่ไดม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานประจ า และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในบรษิทั รวมทัง้มคีุณสมบตัติามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 
(2) ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่21 มกราคม 2563 ไดม้มีตใิหจ้ดัตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื  
(3) ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 13 กนัยายน 2560 แทนนายแพทย์มงคล ตญัจพฒัน์กุล นายแพทย์พรหมนิทร์ เลศิสุรยิ์เดช พลเอก นายแพทย์สหชาต ิพพิธิกุล และนางสาวพนิทองทา ชนิวตัร 

คุณากรวงศ ์ทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั จนถงึวนัที ่13 กนัยายน 2560  
(4) นางวลิาสนิี พุทธกิารนัต ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทั ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2560 เมื่อวนัที ่13 กนัยายน 2560 และได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัที่ 28 

กนัยายน 2560 โดยด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบจนถงึเดอืนมถุินายน 2561 ต่อมาไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั แทนการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามตทิี่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่3/2561 (ภายหลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัที ่31 กรกฎาคม 2561  

(5) ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั โดยมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2561 แทนนายสมบูรณ์ คุปตมินัส ที่ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ในเดอืนกรกฎาคม 2561 และได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2561 เมื่อวนัที ่31 กรกฎาคม 2561 แทนนางวลิาสนิี พุทธกิารนัต ์

(6) ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นรองกรรมการผูอ้ านวยการ เมื่อวนัที ่6 กรกฎาคม 2560 และไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที ่7/2560 เมื่อวนัที ่20 กรกฎาคม 2560 โดยด ารงต าแหน่งรองกรรมการผูอ้ านวยการ จนถงึวนัที่ 17 
ตุลาคม 2560 ต่อมาไดร้บัการแต่งตัง้เป็นทีป่รกึษากรรมการผูอ้ านวยการ ภายหลงัการปรบัโครงสร้างองค์กร ตามประกาศบรษิทั ครัง้ที่ 121/2560 เมื่อวนัที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยเป็นผูท้รงคุณวุฒทิางด้านกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสมัพนัธ์ที่มคีวามรู้และ
ประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยไดล้าออกจากการด ารงต าแหน่งทีป่รกึษากรรมการผูอ้ านวยการ ในเดอืนกรกฎาคม 2561 และมไิดด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารของบรษิทั ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2561  
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8.2 ผูบ้ริหำร 

ณ วนัที ่21 มกราคม 2563 ผูบ้รหิารของบรษิัท ตามค านิยามผูบ้รหิารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 
17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประเทศเกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ )    
มจี านวนทัง้สิน้ 6 ท่าน ดงันี้ 

 รำยช่ือ ต ำแหน่งผูบ้ริหำร 
1.  นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ กรรมการผูอ้ านวยการ 

2.  นายแพทยม์งคล ตญัจพฒัน์กุล ทีป่รกึษากรรมการผูอ้ านวยการ 

3.  นายแพทยว์ริฬุห ์มาวจิกัขณ์ รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายการแพทย ์
4.  นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล 

 
รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายการบรกิาร
ทางการแพทย ์

5.  นายธรีพนัธ ์ดษิยบตุร (1) 
 

รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ (ผูร้บัผดิชอบ
สงูสดุสายงานบญัชแีละการเงนิ) 

6.  นายเจรญิ นดัพบสขุ (2)  รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร 

หมายเหตุ:   (1)  ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นรองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ (ผูร้บัผดิชอบสงูสุดสายงานบญัชแีละการเงนิ) โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2562   
  (2)  ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นรองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่27 กนัยายน 2562   

 

ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 1 
1. ดแูล บรหิาร ด าเนินงาน และปฏบิตังิานประจ าตามปกตธิุรกจิเพื่อประโยชน์ของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ 

ทศิทางการด าเนินธุรกจิ วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบ มต ินโยบาย กลยุทธท์างธุรกจิ เป้าหมาย แผนการ
ด าเนินงาน และแผนงบประมาณประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตัโิดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ภายใต้
กรอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และขอบเขตอ านาจซึง่คณะกรรมการบรษิทั ก าหนด 

2. ก ากบัดแูลการด าเนินธุรกจิดา้นการเงนิ การตลาด งานบรหิารบุคคลและดา้นการปฏบิตังิานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธท์างธุรกจิ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และแผนงบประมาณประจ าปีของบรษิทั ทีอ่นุมตัไิว้
โดยคณะกรรมการบรษิทั 

3. ก าหนด แผนการด าเนินงาน แผนการลงทุน แผนงบประมาณประจ าปีของบรษิทั รวมทัง้ โครงสรา้งและอ านาจ
การบรหิารงาน ตามทีฝ่่ายจดัการน าเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณา
อนุมตัต่ิอไป  

4. ตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการของบรษิทั อย่างสม ่าเสมอ และเสนอแนะแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อใหฝ่้ายจดัการด าเนินการตามยุทธศาสตร ์และแผนธุรกจิทีว่างไว ้เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายและเป้าหมายของบรษิทั รวมทัง้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั ทุกไตรมาส 

5. ออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ และบนัทกึต่างๆ ภายในบรษิทั เพื่อใหแ้น่ใจว่าการด าเนินงานของบรษิทั เป็นไป
ตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทั รวมถงึเพื่อรกัษาระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร 

6. มอบหมายบุคคลใดในการตดิต่อกบัองคก์รภายนอก ซึง่รวมถงึหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากบัดูแลอื่นๆ 
เท่าทีก่รรมการผูอ้ านวยการมอี านาจหรอืไดร้บัมอบหมาย  

                                                           
1 ไดร้บัการอนุมตัโิดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2561 (ภายหลงัการแปรสภาพ) เมื่อวนัที่ 30 มนีาคม 2561 
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7. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร อ านาจการบรหิารองคก์ร วธิกีารบรหิาร โดยครอบคลุมถงึรายละเอยีดในการคดัเลอืก 
การพฒันาและฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตัง้ โยกย้าย และเลกิจ้างพนักงานตามที่ก าหนดไว้ในตารางอ านาจบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลทีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

8. ก าหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน บ าเหน็จรางวลั เงนิโบนสั และปรบัขึน้เงนิเดอืนส าหรบัพนักงานตามทีก่ าหนด
ไวใ้นตารางอ านาจบรหิารทรพัยากรบุคคลทีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

9. เจรจา และเขา้ท าสญัญา และ/หรอื ธุรกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกิจปกตขิองบรษิทั ภายในอ านาจและ
วงเงนิตามทีก่ าหนดไวใ้นตารางอ านาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ และ/หรอื ตามที ่คณะกรรมการ
บรษิทั ก าหนด และ/หรอื ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอื ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

10. มอี านาจอนุมตักิารเขา้ท าสญัญา และ/หรอื ธุรกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการตามปกตธิุรกจิของบรษิทั
ตามอ านาจอนุมตั ิ(Authority Limits) ทีไ่ดร้บัการพจิารณาและอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เช่น การจดัซือ้ทรพัยส์นิ การ
กูย้มืเงนิ การขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ การใชจ้่ายเงนิลงทุนทีส่ าคญั และ/หรอื ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
และ/หรอืตามขอ้บงัคบัของบรษิทั  

11. แต่งตัง้ที่ปรกึษาดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิัท ภายในอ านาจและวงเงนิตามทีก่ าหนดไวใ้น
อ านาจอนุมตั ิ(Authority Limits) และ/หรอื ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั ก าหนด 

12. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้มอี านาจด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นใน
การปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว 

13. มอบอ านาจใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดแทนกรรมการผูอ้ านวยการ ทัง้นี้ 
การมอบอ านาจ หน้าที่และความรบัผดิชอบของกรรมการผู้อ านวยการนั ้นจะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบ
อ านาจช่วงทีท่ าใหก้รรมการผูอ้ านวยการ หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูอ้ านวยการสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอื
บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรือ 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) 
อาจมสี่วนไดเ้สยี หรอือาจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั ยกเว้น
เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัไิว ้
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ตำรำงอ ำนำจอนุมติัทำงกำรเงินของบริษทั 
 

ล ำดบั รำยกำร(1) ผูจ้ดักำรฝ่ำย ผูช่้วย

ผูอ้ ำนวยกำร 

รองกรรมกำร

ผูอ้ ำนวยกำร 

กรรมกำร

ผูอ้ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำร

บริหำร 

คณะกรรมกำร

บริษทั 

1. แผนธุรกจิและงบประมาณ
ประจ าปี 

- - - - - อนุมตั ิ

2. งบลงทุนต่อโครงการ - - - 10 ลา้นบาท >10 ลา้นบาท - 
3. เครือ่งมอืและอุปกรณ์การแพทย์(2)  1 หมืน่บาท 5 หมืน่บาท 2 แสนบาท 10 ลา้นบาท >10 ลา้นบาท - 
4. สนิทรพัยถ์าวรอื่นๆ(2) 1 หมืน่บาท 5 หมืน่บาท 2 แสนบาท 10 ลา้นบาท >10 ลา้นบาท - 
5. งบโครงการ 1 หมืน่บาท 5 หมืน่บาท 2 แสนบาท 10 ลา้นบาท >10 ลา้นบาท - 
6. สนิคา้คงคลงั        

- ยา, เวชภณัฑ ์และวสัดุ
ทางการแพทย์(2) 

1 หมืน่บาท 5 หมืน่บาท 2 แสนบาท 5 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท ไมจ่ ากดั 

- วสัดุสิน้เปลอืงอืน่ๆ(2) 5 พนับาท 1 หมืน่บาท 1 แสนบาท 5 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท ไมจ่ ากดั 
7. ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย       

- ตน้ทุนในการรกัษาพยาบาล 1 หมืน่บาท 5 หมืน่บาท 2 แสนบาท 5 ลา้นบาท >5 ลา้นบาท - 
- ค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษา 1 หมืน่บาท 5 หมืน่บาท 2 แสนบาท 5 ลา้นบาท >5 ลา้นบาท - 
- ค่าประกนัภยั 1 หมืน่บาท 5 หมืน่บาท 2 แสนบาท 5 ลา้นบาท >5 ลา้นบาท - 
- ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์

และค่าส่งเสรมิการขาย 
1 หมืน่บาท 5 หมืน่บาท 2 แสนบาท 1 ลา้นบาท >1 ลา้นบาท - 

-  ค่าใชจ้่ายเดนิทางในประเทศ - - 5 หมืน่บาท 1 แสนบาท >1 แสนบาท - 
-  ค่าใชจ้่ายเดนิทางต่างประเทศ - - - 5 แสนบาท >5 แสนบาท - 
- รายจ่ายอื่นๆ - 1 หมืน่บาท 2 แสนบาท 1 ลา้นบาท >1 ลา้นบาท - 

8. เงนิทดรองจ่าย - 1 หมืน่บาท 1 แสนบาท 5 แสนบาท >5 แสนบาท  
9. ตัว๋วงเงนิสดยอ่ย/ เปลีย่นแปลง

วงเงนิสดย่อย 
- - - อนุมตั ิ - - 

หมายเหตุ: 
(1) อ านาจอนุมตัติามงบประมาณเท่านัน้ 
(2) ต่อครัง้ทีซ่ือ้ 

 

8.3 เลขำนุกำรบริษทั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2561 (ก่อนแปรสภาพ) เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 ไดม้มีตแิต่งตัง้ นางสาว
มารสิรา ธนะศกัดิศ์ริ ิเป็นเลขานุการบรษิทั ซึง่มคีุณวุฒกิารศกึษาดา้นกฎหมาย และผ่านการอบรมหลกัสตูรต่างๆ ที่ช่วย
สนับสนุนการท าหน้าทีข่องตนเอง อาทเิช่น หลกัสตูร Company Secretary Program, CGR Workshop ฯลฯ โดยมผีลตัง้แต่
วนัที ่16 มนีาคม 2561 เพื่อท าหน้าทีใ่นการจดัท าและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั รายงานประจ าปีของบรษิทั หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
รวมทัง้เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร รวมทัง้ด าเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และจดัสง่ส าเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีตามมาตรา 89/14 
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ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถตดิต่อเลขานุการบรษิทัโดยตรงไดท้ี ่

นางสาวมารสิรา ธนะศกัดิศ์ริ ิ
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์02-2029999 ต่อ 39605,  E-mail : marisarat@praram9.com 
(โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหมวด ประวตัขิองเลขานุการบรษิทั) 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของเลขำนุกำรบริษทั 

1. แจง้มตแิละนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั และผูถ้อืหุน้ใหผู้บ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบ พรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน า
และขอ้เสนอแนะเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบรษิทั ตามกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตั ินโยบาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิัท 
และขอ้พงึปฏบิตัดิา้นการก ากบัดูแลกจิการ ทีค่ณะกรรมการบรษิทั ต้องทราบและตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามอย่างถูกต้อง
สม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อก าหนด และ/หรือ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่มีนัยส าคัญให้
คณะกรรมการบรษิทั รบัทราบ 

2. จดัท าและจดัเกบ็รกัษาเอกสาร เช่น ทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานประชุม
คณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบรษิทั หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 

3. ด าเนินการใหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และบุคคลอื่นทีค่ณะกรรมการบรษิทั เหน็ควรใหม้หีน้าทีร่ายงานการมี
สว่นไดส้ว่นเสยีจดัท ารายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย พรอ้มทัง้เกบ็รกัษา
รายงานดงักล่าว รวมถงึสง่ส าเนาใหป้ระธานกรรมการบรษิทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัท าการนับ
แต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ 

4. จดัการประชุมผูถ้อืหุน้และการประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั รวมถงึ
ขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้บนัทกึรายงานการประชุม 

5. ตดิตามและดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู และรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตาม
ระเบยีบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานดงักล่าว 

6. ตดิต่อและสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้บัทราบสทิธต่ิางๆ ของผูถ้อืหุน้ 
7. ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดทรพัย์ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือด าเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย 
 

8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

บรษิทัไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส สอดคลอ้งกบับทบาท หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และ
ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัทฯ ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร       
มรีายละเอยีดดงันี้ 
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8.4.1 ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

1) ค่าตอบแทนกรรมการ (เฉพาะคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ) 
การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบรษิัท เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2562 ได้มมีติอนุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 จ านวน 3,200,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

คณะกรรมกำรบริษทั ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุม ค่ำตอบแทนอ่ืน 

คณะกรรมการบรษิทั ประธาน 30,000 ไม่ม ี
กรรมการ 20,000 ไม่ม ี

    

คณะกรรมกำรชุดย่อย ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุม ค่ำตอบแทนอ่ืน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 30,000 ไม่ม ี

กรรมการ 20,000 ไม่ม ี

คณะกรรมการบรหิาร (1) ประธาน 12,000 ไม่ม ี

กรรมการ 10,000 ไม่ม ี

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประธาน 30,000 ไม่ม ี

กรรมการ 20,000 ไม่ม ี

หมายเหตุ: 
(1) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารไม่ไดร้บัค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรหิาร 

 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2562 ดงันี้ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์  270,000 180,000 
2. นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ 135,000 110,000 
3. นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล 135,000 90,000 
4. นายแพทยว์ริฬุห ์มาวจิกัขณ์ 135,000 95,000 
5. นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์ 239,000 242,000 
6. ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทยส์รณ บุญใบชยัพฤกษ์ 160,000 130,000 
7. นางวลิาสนิ ีพุทธกิารนัต ์ 155,000(1) 70,000 
8. นายคณิต แพทยส์มาน 295,000(1) 220,000 
9. ศาสตราจารย ์น.ท.หญงิ แพทยห์ญงิศรินิธรา สงิหรา ณ อยุธยา 215,000(1) 165,000 
10. นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์ 50,000 180,000 
11. นายทรงศกัดิ ์เปรมสขุ 66,000 82,000 
12. นายแพทยส์มชยั ภญิโญพรพาณิชย ์ 60,000 94,000 

รวม 2,015,000 1,658,000 
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1) ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะผูบ้รหิาร) 
ในปี 2562 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิใหแ้ก่ผูบ้รหิารซึง่ประกอบดว้ยเงนิเดอืนและโบนัส 

โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร จ ำนวนผูบ้ริหำร(1) 
(คน) 

ปี 2561 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 
(ล้านบาท) 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  6 33.8 30.6 
       หมายเหตุ:  (1)  นายแพทย์สุธร ชุตนิิยมการ พ้นจากต าแหน่งรองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายการบรหิารธุรกจิ เมื่อวนัที่ 17 มถุินายน 2562 และได้แต่งตัง้ นายเจรญิ 

นดัพบสุข ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร โดยมผีลเมื่อวนัที ่27 กนัยายน 2562 

 
8.4.2 ค่ำตอบแทนอ่ืน 

1) ค่าตอบแทนกรรมการ (เฉพาะคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ) 
 บรษิัทมนีโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบรษิทัตามขอ้ตกลงเช่น สวสัดกิารรกัษาพยาบาล

ส าหรบักรรมการและครอบครวั ตามระเบยีบของบรษิทัฯ ทีไ่ดก้ าหนดไว ้เป็นตน้ 

2) ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะผูบ้รหิาร) 
 บรษิัทมนีโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้บรหิารของบรษิทัฯ เช่น สวสัดกิารรกัษาพยาบาล เงนิกองทุน

ส ารองเลีย้งชพี ค่าเบีย้ประกนั ค่าโทรศพัท ์ค่าน ้ามนัรถ ค่าทางด่วน เป็นตน้ 
 

8.5 บุคลากร 

8.5.1 จ านวนบุคลากร 
จ านวนบุคลากรทัง้หมดของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มจี านวนทัง้สิน้ 2,083 คน โดยแบ่งตามสาย

งานได ้ดงันี้   
 

สายงาน 
จ านวน (คน) 

ปี 2561 ปี 2562 
แพทยป์ระจ า 117 113 
แพทยไ์ม่เตม็เวลา 443 468 
แพทยท์ีป่รกึษา 149 178 
พยาบาล 344 346 
บุคลากรทางการแพทยอ์ื่นๆ(1) 585 643 
ฝ่ายอื่นๆ(2) 348 335 

รวม 1,986 2,083 

หมายเหตุ: 
(1) บุคลากรทางการแพทยร์วมถงึ ฝ่ายการบรกิารทางการแพทยอ์ื่นๆ เชน่ เภสชักร นกัรงัสเีทคนิค นกัโภชนาการ นกักายภาพ เป็นตน้ 
(2) ฝ่ายอื่นๆ รวมถงึฝ่ายพฒันาธุรกจิ ฝ่ายการบรหิารงานธุรกจิ ฝ่ายอาคารสถานที ่และ ฝ่ายอื่นๆ 
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8.5.2 ค่ำตอบแทนพนักงำน 

ในปี 2562 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน ซึง่ไม่รวมแพทย ์ดงันี้ 
 

ค่ำตอบแทนพนักงำน ปี 2561 
(ล้านบาท) 

ปี 2562 
(ล้านบาท) 

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทน 585.9 624.1 

โบนสั 78.0 82.2 

ค่าตอบแทนอื่น(1) 94.6 115.3 

รวม 758.5 821.6 
หมายเหตุ: (1) ค่าตอบแทนอื่นๆ ตวัอย่างเชน่ ค่ารกัษาพยาบาล กองทุนส ารองเลีย้งชพี ประกนัสงัคม ประกนัชวีติ เงนิเกษยีณอายุ และสวสัดกิารอื่นๆ 

 

8.5.3 กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

บรษิทัไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี ตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ทีม่กีาร
แก้ไข) โดยเป็นการเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพี เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึง่จดทะเบยีนแลว้ ทะเบยีนเลขที ่23/2536 โดย
มอบหมายให ้บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนส ารองเลีย้งชพีของบรษิทัฯ  

โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพื่อจูงใจใหพ้นักงานท างานกบับรษิทัใน
ระยะยาว โดยพนักงานทีเ่ขา้ร่วมกองทุนส ารองเลีย้งชพีนัน้ บรษิทัฯ  จะจ่ายเงนิสมทบรอ้ยละ 3 หรอื รอ้ยละ 5 ของฐาน
เงนิเดอืนของพนกังาน และพนกังานจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนในอตัรารอ้ยละ 3 หรอื รอ้ยละ 5 ของฐานเงนิเดอืน โดยขึน้อยู่
กบัอายุการท างานของพนกังาน 

 

8.5.4 ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนท่ีส ำคญัในช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
-ไม่ม-ี 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 
 

9.1 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 บรษิทัโรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั เมื่อวนัที ่29 
มนีาคม 2561 และน าหุน้สามญัของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่30 ตุลาคม 2561 
โดยใชช้ื่อย่อหลกัทรพัยว์่า “PR9” โดยคณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการปฏบิตัติามหลกัการก ากบั
ดูแลกจิการที่ด ี(The Principles of Good Corporate Governance) จงึมนีโยบายในการส่งเสรมิใหเ้กดิการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ขี ึน้ภายในองคก์รอย่างต่อเนื่อง ดว้ยความเชื่อมัน่ว่าจะเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะช่วยใหก้ารด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื เน่ืองจากการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีถอืเป็นเครื่องมอืที่สะทอ้นถงึ
การมีระบบการบริหารจดัการที่มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อนัน าไปสู่การสร้างความเชื่อมัน่ต่อผู้ถือหุ้น        
ผูล้งทุน ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายของบรษิทั ใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัมกีารด าเนินกจิการทีโ่ปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทุกฝ่าย อกีทัง้สามารถปรบัตวัไดอ้ย่างเหมาะสมท่ามกลางการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทางดา้นธุรกจิและเทคโนโลย ีอนัจะ
ท าใหเ้กดิการเตบิโตในระยะยาว และสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนืต่อไป 

โดยนบัตัง้แต่ไดม้กีารแปรสภาพกจิการเป็น บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) คณะกรรมการบรษิทัได้
จดัท านโยบายเกี่ยวกบัจริยธรรมองค์กรและการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนรูปแบบลายลกัษณ์อกัษรขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมหลกัการส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี5 หมวด ได้แก่ สทิธขิองผู้ถอืหุน้ การปฏบิตัิต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ อกีทัง้ เพื่อใหส้ามารถครอบคลุมปัจจยัดา้นต่างๆ ใหส้อดรบักบัการเปลีย่นแปลงในการด าเนินธุรกจิ ทัง้ใน
ดา้นเป้าหมาย กลยุทธ ์และการด าเนินงานของบรษิทัอยู่เสมอ ในปี 2562 ทีผ่่านมา คณะกรรมการบรษิทัไดป้รบัปรุงและ
ทบทวนนโยบายดงักล่าวใหม้คีวามถูกต้อง ครบถ้วน ชดัเจน ตามขอ้เสนอแนะของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ
เป็นไปตามแนวทางที่สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี (CG Code) ของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หลกัเกณฑข์องสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ตลอดจนหลกัเกณฑส์ากล 
ASEAN Corporate Governance Scorecard  (ASEAN CG Scorecard ) และประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นบรรษทัภบิาลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และยงัมกีารบรรยายใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร 
และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งเพื่อสรา้งความเขา้ใจร่วมกนั ตลอดจนจดัใหม้กีารอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนักงานเขา้ใหม่ของบรษิทัในวนั
ปฐมนิเทศ และทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ ภายหลงัการอบรมและอธบิายค าตอบใหท้ราบ ซึง่พนักงานทุกคนจะต้องเขา้อบรม
และผ่านการทดสอบในหวัขอ้ดงักล่าว โดยยดึถอืเสมอืนเป็นส่วนหนึ่งในระเบยีบขอ้บงัคบัการท างาน รวมทัง้ยงัไดเ้ผยแพร่
นโยบายให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนของบรษิทั รวมทัง้ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายไดร้บัทราบและยดึถอื
เป็นแนวทางในการปฏบิตัไิปในแนวทางเดยีวกนั ซึง่มสีาระส าคญัสรุปได ้ดงันี้ 

9.1.1 สิทธิของผูถื้อหุ้น  

บรษิทัตระหนักและให้ความส าคญัต่อผู้ถอืหุน้ทุกรายของบรษิัทใหไ้ดร้บัสทิธขิ ัน้พื้นฐานในฐานะผู้ถอืหุน้อย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั และเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูถ้อืหุน้และนักลงทุน บรษิทัจงึไดก้ าหนดสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ซึง่ประกอบไปดว้ย สทิธใินการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัย์
ทีต่นถอือยู่ สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัสว่นแบ่งผลก าไรจากบรษิทั สทิธใินการประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ สทิธิ
ในการตดิต่อสือ่สารระหว่างกนั โดยบรษิทัไม่กดีกนัหรอืสรา้งอุปสรรค สทิธใินการร่วมตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทั เช่น 
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การจัดสรรเงินปันผล การรับซื้อหุ้นคืน สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีการอนุมตัธิุรกรรมที่ส าคญัและมผีลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิัท 
รวมถงึการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทั และสทิธใินการไดร้บัขอ้มูลอย่างเพยีงพอ ถูกต้อง และทนัเวลา 
รวมทัง้หากมขีอ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้ (Shareholder Agreement) ทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้รายอื่น 
บรษิทัจะชีแ้จงใหท้ราบโดยทนัท ีและนอกจากนี้บรษิทัไดส้ง่เสรมิสทิธขิองผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

1.  การอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 บรษิทัมพีนัธกจิในการสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ นกัลงทุน ไดใ้ชส้ทิธขิองตนอย่าง

เตม็ทีผ่่านการประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้สีว่นร่วมตดัสนิใจเกีย่วกบัเรื่องทีม่นียัส าคญัของกจิการ หรอืเรื่องทีก่ระทบ
กบัสทิธปิระโยชน์ของตนเองในดา้นต่างๆ บรษิทัจงึมนีโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ นักลงทุน 
รวมถงึนกัลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั คอื ในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะก าหนดวนัเวลาและสถานที่
จดัประชุมทีเ่หมาะสม โดยจะไม่จดัการประชุมในวนัหยุดนักขตัฤกษ์ หรอืวนัหยุดท าการที่ติดต่อกนัตัง้แต่สามวนัขึน้ไป และ
จดัการประชุมในช่วงเวลาท าการปกต ิระหว่าง 08.30 – 16.00 นาฬกิา โดยจดัสรรเวลาส าหรบัการประชุมอย่างเพยีงพอ รวมถงึ
ก าหนดสถานทีใ่นการจดัการประชุมในเขตกรุงเทพมหานครอนัเป็นทีต่ัง้ของส านกังานใหญ่ ซึง่มรีะบบคมนาคมทีส่ะดวกแก่การ
เดนิทาง ใกลร้ะบบขนส่งสาธารณะ ไดแ้ก่ รถประจ าทาง รถไฟฟ้า (รถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT, รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูม ิAirport Rail Link) และจดัใหม้รีถบรกิาร รบั-สง่ ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเขา้ร่วมประชุม ทัง้นี้ กเ็พื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในการเขา้ร่วมการประชุม  

 บรษิัทจดัให้มบีรกิารปิดอากรแสตมป์ในหนังสอืมอบฉันทะให้แก่ผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุม 
โดยไม่คดิค่าบรกิาร ณ จุดลงทะเบยีน เพื่อลดภาระค่าใชจ้่ายในการจดัหาอากรแสตมป์ของผูถ้อืหุน้  

 บรษิัทไดก้ าหนดแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัเอกสารหลกัฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นในกรณีมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยสามารถใชส้ าเนาเอกสารบตัรประชาชน หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทาง โดยไม่ตอ้งใชเ้อกสาร
ฉบบัจรงิได ้ทัง้นี้ เพื่อไม่ใหเ้กดิความยุ่งยากหรอืเป็นการจ ากดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม  

2. การด าเนินการก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ 
  บรษิทัมนีโยบายในการใหส้ทิธผิูถ้อืหุ้นเสนอเพิม่วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัิ

เหมาะสมเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้น
สามารถส่งค าถามเกี่ยวกบับรษิัทหรอืเกี่ยวกบัวาระการประชุมเพื่อสอบถามประเดน็ขอ้สงสยัต่อบรษิัทล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีของบรษิทั โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายละเอยีดและหลกัเกณฑ์การใหส้ทิธไิว้บนเวบ็ไซต์ของ
บริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสมัพนัธ์ รวมถึงเผยแพร่การให้สทิธิดงักล่าวนี้ผ่านเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และนกัลงทุนไดร้บัทราบ 

  ทัง้นี้ ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอ
เพิม่วาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัล่วงหน้าได ้
ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 ถงึ 31 ธนัวาคม 2562 และสามารถส่งค าถามเกีย่วกบับรษิทัล่วงหน้า ไดต้ัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม
2562 ถงึ 31 มนีาคม 2563 

 บรษิทัด าเนินการแจง้ขา่วต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อเผยแพร่มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเรื่อง
การก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของบรษิทัภายหลงัจากเสรจ็สิน้การประชุมทนัท ีหรอือย่างชา้ภายในวนัท าการ
ถดัไป ผ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.praram9.com ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ถ้อื
หุน้และนกัลงทุนไดร้บัทราบก าหนดการและวาระการประชุมไดอ้ย่างรวดเรว็ 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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 บริษัทมีนโยบายในการเผยแพร่หนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทัง้เอกสารประกอบวาระการ
ประชุมทัง้ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วนั บนเว็บไซต์ของบริษัทที ่
www.praram9.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ ์และจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหผู้้
ถอืหุน้ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วนั โดยระบุขอ้มูล วนั เวลา สถานทีจ่ดัประชุม แผนทีก่ารเดนิทาง ระเบยีบ
วาระการประชุม วตัถุประสงค ์และเหตุผลของแต่ละวาระอย่างชดัเจน รวมทัง้จดัใหม้กีารลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ เช่น 
วาระเลอืกตัง้กรรมการ (แยกเรื่องการเลอืกตัง้กรรมการ และการเลอืกตัง้กรรมการเขา้ใหม่ ออกเป็น 2 วาระ) การก าหนด
อ านาจกรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และขอ้มูลที่ส าคญัและจ าเป็นประกอบการตัดสนิใจ ความเห็นของ
คณะกรรมการอย่างครบถ้วน เพยีงพอส าหรบัใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชุม  พรอ้มทัง้    
ลงประกาศหนงัสอืพมิพร์ายวนัตดิต่อกนั 3 วนั ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั เพื่อบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้
เป็นการล่วงหน้า และใหผู้ถ้อืหุน้มขีอ้มลูทีเ่พยีงพอส าหรบัการเตรยีมตวัเขา้ร่วมประชุม 

 บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทัง้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันสามารถ
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุม เนื่องจากเลง็เหน็ว่าเป็นช่องทางทีส่ามารถช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทุกคน และป้องกนัมใิหเ้กดิความล่าชา้ในวนัประชุม 

 บริษัทมีนโยบายในการรกัษาสทิธิของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตวัเอง บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นใดหรอืกรรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมแทนได้ 
โดยบรษิทัไดร้ะบุขอ้มลูของกรรมการอสิระผูร้บัมอบฉนัทะไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะทีไ่ดจ้ดัส่งพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมใหแ้ก่
ผู้ถือหุ้น รวมทัง้รายละเอียดเอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็นที่ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะต้องน ามาแสดงต่อบรษิัทในวนั
ประชุม ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม 

3.  การด าเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้  
 การชี้แจ้งขัน้ตอนในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรบัทราบขอ้มูลและเข้าใจขัน้ตอน

วธิกีารในการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างชดัเจนและถูกต้องตรงกนั ดงันัน้ การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ก่อนเริม่การ
ประชุม ฝ่ายเลขานุการบรษิทัจะแนะน ากรรมการ ผู้บรหิาร ทีป่รกึษากฎหมายและอาสาสมคัร ผูท้ าหน้าทีต่รวจสอบการนับ
คะแนนเสยีงในทีป่ระชุม ตลอดจนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ และแจง้จ านวนสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วม
ประชุมทัง้ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ รวมทัง้ชี้แจงขัน้ตอนและวิธีการ ออกเสียงลงคะแนน 
นอกจากนัน้เมื่อจบการชีแ้จงของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม
ประเดน็ขอ้สงสยัและแสดงความเหน็ในระยะเวลาเพยีงพอและเหมาะสม และคณะกรรมการจะตอบประเดน็ขอ้ซกัถามอนั
เกีย่วขอ้งกบักจิการและวาระการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทัง้นี้ ใน
กรณีที่ผูถ้ือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ บรษิทัได้จดัให้มเีจ้าหน้าที่เป็นล่ามแปลค าถามและค าตอบให้แก่ผู้ถอืหุ้น รวมทัง้เพื่อให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทุกคนรบัทราบ 

 ในปี 2562 ที่ผ่านมา บรษิัทจดัการประชุมผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ครัง้ โดยมคีณะกรรมการบรษิัท 
ผูบ้รหิารล าดบั 4 รายแรก และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเขา้ร่วมประชุมครบทุกคน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

รำยช่ือ 
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ต ำแหน่ง 

จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำประชมุ/ 
จ ำนวนครัง้ท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประชมุ 
ปี 2561-2562 ปี 2562 

1.  นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ ประธานกรรมการ (กรรมการทีไ่ม่มสีว่น
ร่วมในการบรหิาร) 

2/2 1/1 

2.  นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ รองประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร 2/2 1/1 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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/ กรรมการผูอ้ านวยการ 
3.  นายแพทยว์ริฬุห ์มาวจิกัขณ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองกรรมการ

ผูอ้ านวยการฝ่ายการแพทย ์
2/2 1/1 

4.  นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่าง
ยัง่ยนื / รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายการ
พยาบาล และฝ่ายการบรกิารทางการแพทย ์

2/2 1/1 

5. นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
(กรรมการทีไ่ม่มสีว่นร่วมในการบรหิาร) 

2/2 1/1 

6.  ศาสตราจารย ์น.ท.หญงิ แพทยห์ญงิ 
    ศรินิธรา สงิหรา ณ อยธุยา 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 2/2 1/1 

7.  ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทยส์รณ   
บุญใบชยัพฤกษ ์

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

2/2 1/1 

8.  นายคณิต แพทยส์มาน กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลกจิการ
และการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

2/2 1/1 

9.  นางวลิาสนิี พุทธกิารนัต ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน (กรรมการทีไ่ม่มสีว่นร่วมใน
การบรหิาร) 

2/2 1/1 

10. นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการก ากบั
ดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
/ กรรมการตรวจสอบ 

2/2 1/1 

11. นายธรีพนัธ ์ดษิยบตุร (1) รองกรรมการผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงนิ (ผู้รบัผดิชอบสูงสุดสายงานบญัชี
และการเงนิ) 

0/0 0/0 

12. นายเจรญิ นดัพบสขุ (2) รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร 0/0 0/0 
13. นายแพทยส์ธุร ชุตนิิยมการ (3) รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร / 

รองกรรมการผูอ้ านวยการ ฝ่ายพฒันา
ธุรกจิ 

2/2 1/1 

14. นางสาวนุชณี อู่ทอง (4) ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  2/2 1/1 

 หมายเหตุ : (1) ได้รบัการแต่งตัง้เป็นรองกรรมการผูอ้ านวยการ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562   
  (2) ได้รบัการแต่งตัง้เป็นรองกรรมการผูอ้ านวยการ ฝ่ายบรหิาร เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2562    

(3) ลาออกจากต าแหน่ง โดยพ้นจากต าแหน่งรองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร/รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ เมื่อวนัที่ 17 กรกฎาคม 2562 
 (4)  พน้จากต าแหน่งผูร้บัผดิชอบสงูสุดสายงานบญัชแีละการเงนิ เมื่อวนัที ่1 พฤษภาคม 2562  

 

 การลงคะแนนเสยีง การตรวจนับคะแนนเสยีง และวิธีนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชุม 
บรษิทัจดัใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงส าหรบัทุกวาระ และในวาระเลอืกตัง้กรรมการ บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ
ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล โดยจดัใหม้กีารน าระบบ Barcode มาใชใ้นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นย ามากยิ่งขึ้น และบริษัทจะแสดงผลการตรวจนับคะแนนเสยีงให้ผู้ถือหุ้นได้



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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รบัทราบผลทนัท ีและเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนเสยีงทุกครัง้ในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
บรษิทัไดเ้ชญิตวัแทนของผูถ้อืหุน้ 2 ท่าน เขา้ร่วมสงัเกตการณ์การนับคะแนนร่วมกบัทีป่รกึษากฎหมายอสิระจากภายนอก 
ซึ่งเป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นท าหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีง และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 บรษิทัมนีโยบายในการด าเนินการประชุมผูถ้อืหุน้โดยเป็นไปตามล าดบัวาระการประชุมทีไ่ดแ้จง้ไว้
ในหนงัสอืเชญิประชุม โดยไม่มกีารเพิม่เตมิขอ้มลูส าคญัในระหว่างการประชุมผูถ้อืหุน้อย่างกะทนัหนั รวมทัง้หลกีเลีย่งการ
เพิม่วาระการประชุมเรื่องอื่นๆ ทีไ่ม่ไดก้ าหนดล่วงหน้า หรอืเปลีย่นแปลงล าดบัวาระการประชุมหรอืขอ้มูลส าคญัโดยไม่แจง้
ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้กเ็พื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบถงึเรื่องทีจ่ะท าการพจิารณาล่วงหน้าเพื่อการตดัสนิใจในการเขา้
ร่วมประชุม 

 บรษิัทมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดงความ
คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืตัง้ค าถามในวาระการประชุมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างอสิระและใหเ้วลาอย่างเหมาะสมก่อนท า
การลงมต ิโดยมกีรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัท าหน้าทีต่อบขอ้ซกัถามและชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิในทีป่ระชุมอย่างเหมาะสม  

 ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบีย้ประชุม สทิธปิระโยชน์อื่น (ถ้าม)ี 
บรษิทัมนีโยบาย วธิกีาร หลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนโดยเทยีบเคยีงกบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั แผนการประชุมของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตของผลก าไร ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรษิทัก่อนน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ 

6.  การด าเนินการหลงัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 บรษิัทจะท าการเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุน้ พร้อมผลคะแนนเสยีงภายหลงัปิดการประชุมผู้ถือหุ้น

หรอือย่างชา้ภายใน 9.00 นาฬกิา ของวนัท าการถดัไปจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทั ที ่www.praram9.com  

 บรษิทัจะท าการบนัทกึและจดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษอย่าง
ถูกตอ้งและครบถ้วนในสาระส าคญั อาท ิสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารลงคะแนนและนับคะแนน
เสยีง รายชื่อและต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้รหิารสูงสุด ผู้บรหิารล าดบั 4 รายแรก ผูส้อบบญัช ีผู้ท าหน้าทีต่รวจสอบการนับ
คะแนนเสยีงในทีป่ระชุม เน้ือหาสาระของวาระการประชุม ประเดน็ค าถาม-ค าตอบ ขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ และมตทิี่ประชุม
พร้อมผลคะแนน เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยี ทัง้นี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เขา้ร่วมประชุมรบัทราบและ
สามารถตรวจสอบได ้โดยจะท าการเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซต์ ของบรษิทัที ่www.praram9.com หมวด
นกัลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ชาวไทยและชาวต่างชาตสิามารถรบัทราบขอ้มลูไดอ้ย่างรวดเรว็และเท่าเทยีมกนั และสามารถ 
ตรวจสอบขอ้มูลความถูกต้อง ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้มคีวามเหน็หรอืขอ้สงสยัหรอืความเหน็เกีย่วกบัรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้
สามารถสอบถามหรอืแสดงความเหน็มายงับรษิทัผ่านเลขานุการบรษิทัไดโ้ดยไม่ตอ้งรอใหถ้งึการประชุมครัง้ถดัไป และน าส่ง
ใหห้น่วยงานเกีย่วขอ้งภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 

 

9.1.2 กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั  

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั คณะกรรมการบรษิทัจงึ
ไดก้ าหนดนโยบายโดยค านึงถงึการปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม ทัง้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายย่อย ผูถ้อืหุน้สถาบนั 
รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติต่างได้รบัการปฏบิตัิที่เท่าเทยีมกนัในการใช้สทิธขิองตนในฐานะของผู้ถอืหุ้น และได้รบัการดูแล
ผลประโยชน์อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส ทัง้นี้ เพื่อคุ้มครองผูถ้ือหุ้นจากการถูกเอาเปรยีบจากผูม้อี านาจควบคุม 
โดยบรษิทัไดด้ าเนินการ ดงันี้ 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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1. ประเภทของหุน้และสทิธกิารออกเสยีง 

หุน้ของบรษิัทมปีระเภทเดยีวตามขอ้บงัคบัของบรษิัท คอื หุ้นสามญัชนิดระบุชื่อผู้ถอืหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุก
รายมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามสดัสว่นการถอืครองหุน้ของตน โดยหนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสยีง และถอืเสยีงขา้งมากเป็นมต ิถ้า
คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมเป็นผูช้ีข้าดอกีเสยีงหนึ่งต่างหากนอกเหนือจากการออกเสยีงในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ 

2. โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทั 

  บรษิทัมนีโยบายในการเปิดเผยโครงสรา้งการถอืหุน้ทีม่สีดัสว่นการถอืหุน้สงูสดุ 10 ล าดบัแรกของบรษิทั 
ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้ือหุน้ที่มอี านาจควบคุมกจิการ ผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นนักลงทุนสถาบนั รวมถงึสดัส่วนของผูถ้อืหุ้นราย
ย่อย (Free Float) ของบรษิทั รวมทัง้การรกัษาสดัส่วนการถือหุ้นของผูถ้ือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด คอื บรษิทัมสีดัส่วนของผูถ้อืหุน้รายย่อยเกนิกว่ารอ้ยละ 40 โดย ณ วนัก าหนดรายชื่อ
ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่11 มนีาคม 2562 บรษิทัมสีดัส่วนผูถ้อืหุน้รายย่อย 
จ านวนรอ้ยละ 57.22 ทัง้นี้ บรษิทัไดเ้ปิดเผยโครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัไวใ้นรายงานประจ าปี (Annual Report) แบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) เวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.praram9.com และเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทมีโครงสร้างการด าเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นที่
ซบัซอ้นยากแก่การระบุตวัผูถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิ รวมทัง้ไม่มโีครงสรา้งการถอืหุน้ไขว ้(Cross Holding) หรอืมโีครงสรา้งการถอืหุน้
แบบปิรามดิ (Pyramid Holding) แต่อย่างใด 

3. หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

 บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้แต่ละรายอย่างเท่าเทยีมกนั โดยไม่ค านึงว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่  ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิโดยในการจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ผูถ้อืหุน้ทุกรายจะไดร้บั
ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแม้ว่าผู้ถอืหุน้ส่วนใหญ่ของบรษิัทจะเป็นคนไทย แต่บรษิัทไดจ้ดัท า
หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเป็น 2 ภาษา คอื ภาษาไทย และภาษาองักฤษ เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ผูถ้อืหุน้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิพรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่หนงัสอืเชญิประชุมฉบบัสมบรูณ์ ทัง้ในรปูแบบภาษาไทย และภาษา 
องักฤษบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.praram9.com ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั กอ่นวนัประชุมผูถ้อืหุน้ และจดัส่งหนังสอืเชญิ
ประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มเอกสารประกอบวาระการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ศกึษาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วนั  

4. หนงัสอืมอบฉนัทะและการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

 บริษัทได้จัดท าหนังสือมอบฉันทะตามแบบกระทรวงพาณิชย์ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้เพื่อความ
เหมาะสม ทัง้ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบมอบฉันทะเฉพาะส าหรบั custodian) เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัที่
www.praram9.com พร้อมทัง้จดัส่งหนังสอืมอบฉันทะ ให้แก่ผูถ้ือหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุม โดยระบุรายละเอยีด
ขอ้มูลเอกสารและหลกัฐานทีจ่ าเป็นทีผู่ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะต้องน ามาแสดงต่อบรษิทัในวนัประชุม รวมทัง้ค าแนะน า
ขัน้ตอนในการมอบฉนัทะแบบไม่ยุ่งยากซบัซอ้น เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถจดัเตรยีมไดอ้ย่างถูกตอ้ง และไม่เกดิปัญหาต่อการ
เขา้ร่วมประชุมของผูร้บัมอบฉนัทะ ทัง้นี้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและรกัษาสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในกรณีที่ไม่สามารถ
เขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตวัเอง 

5. การถ่ายทอดการประชุมผูถ้อืหุน้ 

  บรษิทัจดัใหม้กีารบนัทกึภาพการประชุมผูถ้อืหุน้และเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.praram9.com 
เพื่อบรกิารใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และผูท้ีส่นใจทีไ่ม่มโีอกาสเขา้ร่วมการประชุมไดร้บัทราบ 

6. การรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 
เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และก่อให้เกิด

ความเป็นธรรมแก่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย คณะกรรมการจงึไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัการรายงานการมสี่วนไดเ้สยีของ
กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั โดยก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารล าดบั 4 รายแรก ต้องรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการ
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มสี่วนได้ส่วนเสยีของตน หรอืของบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง กรณีมสี่วนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของ
บรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี โดยใหม้กีารรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร ดงันี้  

(1) รายงานในครัง้แรก: ใหร้ายงานต่อบรษิทัโดยแจง้ต่อเลขานุการบรษิทัเมื่อกรรมการหรอืผูบ้รหิาร
เขา้รบัต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร  

(2) รายงานการเปลีย่นแปลงขอ้มลูการมสีว่นไดส้่วนเสยี: ใหร้ายงานโดยมชิกัชา้ภายใน 3 วนัท าการ
นับจากวนัที่มกีารเปลีย่นแปลงขอ้มูล โดยระบุแจง้จ านวนครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงไวด้ว้ย และให้เลขานุการบรษิทัจดัส่ง
ส าเนารายงานฉบบัแกไ้ขใหแ้ก่ประธานกรรมการบรษิทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบภายใน 7 วนัท า
การ นบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานฉบบัดงักล่าว 

(3) รายงานการมสีว่นไดเ้สยีหรอืสว่นเกีย่วขอ้งกบัรายการทีพ่จิารณา: ใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร ผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสยี หรอืมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัรายการทีค่ณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิัทพจิารณา  แจ้งต่อ
เลขานุการบรษิทัเพื่อใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธ์ หรอืการมสี่วนได้ส่วนเสยีของตนและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในรายการ
ดงักล่าว อย่างน้อย 10 วนัก่อน การพจิารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ (หรอือย่างน้อย 3 วนัก่อน การส่งจดหมาย
เชิญประชุมและ/หรอืเอกสารประกอบการประชุม) และบนัทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
คณะกรรมการบรษิทัครัง้นัน้ๆ และต้องไม่เขา้มามสี่วนร่วมหรอืมสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณา รวมถงึไม่มอี านาจในการ
อนุมตัธิุรกรรมนัน้ๆ  

ในปี 2562 ทีผ่่านมา มผีูบ้รหิารในล าดบั 4 รายแรกของบรษิทั เขา้ใหม่จ านวน 2 คน และทุกคนไดน้ าส่ง
แบบแจง้รายงานมสี่วนได้เสยีต่อเลขานุการบรษิัทเพื่อจดัเกบ็เป็นฐานขอ้มูลทะเบยีนของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัท 
และเลขานุการบรษิทัไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยีดงักล่าวใหแ้ก่ประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อรบัทราบและเกบ็เป็นขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ 

7. การจดัท าและเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบและสามารถตรวจสอบขอ้มูลการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดภ้ายในเวลาอนั
สมควร บรษิัทจงึมนีโยบายในการเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ือหุ้นซึ่งประกอบด้วยขอ้มูลที่ส าคญัครบถ้วน อนัได้แก่ 
เนื้อหาสาระส าคญัของวาระการประชุม มติที่ประชุม พร้อมผลคะแนน เหน็ด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยี 
รวมทัง้ขอ้ซกัถาม ค าชีแ้จง และขอ้แสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชุม โดยจดัท าทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเผยแพร่
พรอ้มกนับนเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.praram9.com ภายใน 14 วนั นับจากวนัประชุม ทัง้นี้ เพื่อให้ผูถ้อืหุน้ชาวไทยและ   
ผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาตสิามารถรบัทราบขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเรว็และเท่าเทยีมกนั และสามารถตรวจสอบขอ้มูลความถูกต้องได้
โดยไม่จ าเป็นต้องรอใหถ้งึการประชุมครัง้ต่อไป พรอ้มทัง้น าส่งต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที่
กฎหมายก าหนด 

8. นโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในและการรกัษาความลบัของบรษิทั  
 บรษิัทใหค้วามส าคญัต่อการก ากบัดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในและการรกัษาความลบัของบรษิัท การ

รกัษาข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลบัของลูกค้า รวมถึงการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบสารสนเทศ จึงได้
ก าหนดนโยบายการใชข้อ้มูลและการรกัษาความลบัของบรษิทัขึน้เพื่อก าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการน า
ขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระส าคญัและอาจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัไปใช ้ดงันี้ 

(1) หา้มบุคคลหรอืหน่วยงานทีท่ราบขอ้มลูภายในน าขอ้มลูดงักล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรอืบุคคล
อื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง จนกว่าบรษิทัจะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวต่อสาธารณชนแลว้  

(2) ใหก้รรมการบรษิัท กรรมการบริหาร ผู้บรหิาร พนักงานและลูกจ้างของบรษิัท รวมถึงที่ปรึกษา
กรรมการผูอ้ านวยการ ทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายในทีเ่ป็นสาระส าคญั ซึง่มผีลหรอือาจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคา
หลกัทรพัย์ของบรษิัท รวมถึงขอ้มูลทางการเงนิจะต้องงดเวน้การซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 30 วนั ก่อนที่งบ
การเงนิหรอืขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณะ และในช่วง 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากที่ขอ้มูลดงักล่าวของบรษิัทได้
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เปิดเผยต่อสาธารณะแลว้ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูดงักล่าวจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้อ้ื่นทราบจนกว่าจะไดม้กีารแจง้
ขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

(3) แพทย ์ทีป่รกึษา และบุคคลากรทีม่บีทบาทส าคญัจะต้องลงนามยนิยอมรกัษาความลบัทางการค้า 
ขอ้มลูการคา้ และขอ้มลูความลบัทีไ่ดจ้ากบรษิทั 

ทัง้นี้ บรษิัทได้เปิดเผยนโยบายการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในและการรกัษาความลบัของบริษัท ให้
กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนได้รบัทราบและยึดถือปฏิบตัิ บนเวบ็ไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com และ
พนักงานเขา้ใหม่ของบรษิัทจะได้รบัทราบนโยบายดงักล่าวนี้ เพราะบรษิัทได้บรรจุไว้ในหลกัสูตรส าหรบัการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่ดว้ย 

9. นโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บนหลกัการ
ทีว่่าการตดัสนิใจใดๆ ในการด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและผูถ้ือหุน้ และควร
หลกีเลีย่งการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย จงึถอื
เป็นนโยบายของบรษิัทที่จะป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จากการเป็นกรรมการ ผู้บรหิารหรอืพนักงานของ
บรษิทั จงึไดม้กีารก าหนดขอ้ปฏบิตัสิ าหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั ดงันี้ 

 (1) หลกีเลีย่งการท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกบัตนเองหรอืบุคคลที่เกีย่วขอ้งกนัทีอ่าจ
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ยกเวน้เป็นรายการทีเ่ป็นไปเพื่อสนับสนุนการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล และ/
หรอืเป็นรายการทีม่คีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

 (2) ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นโดยน าสารสนเทศหรอืขอ้มูลภายในทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผย
ต่อสาธารณะ หรอืทีเ่ป็นความลบัไปใช ้หรอืน าไปเปิดเผยกบับุคคลภายนอก  

 (3) ไม่ใช้เอกสารหรอืขอ้มูลทีไ่ด้จากการเป็นกรรมการ ผู้บรหิารหรอืพนักงานของบรษิัทในการท าธุรกจิ
ของตนเองหรอืบุคคลอื่นทีม่ลีกัษณะเป็นการแขง่ขนัหรอืมลีกัษณะเดยีวกนัหรอืเกีย่วเนื่องกนักบับรษิทั 

10. นโยบายการท ารายการระหว่างกนัและรายการเกีย่วโยงกนั 
 บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการท ารายการระหว่างกนัและ/หรือรายการเกี่ยวโยงกนั ทัง้นี้ 
เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสและเป็นธรรมในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 การท ารายการและการอนุมตัทิ ารายการ 
 การท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการที่เกี่ยวโยงกนั บรษิัทก าหนดให้ต้องปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอื
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งหรอืที่มสี่วนได้ส่วนเสยีในการท ารายการดงักล่าวจะไม่สามารถเขา้มามสี่วนร่วมหรอืมสีทิธอิอก
เสยีงพจิารณาอนุมตักิารท ารายการดงักล่าวได ้

 มาตรการ/ขัน้ตอนในการท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
(1) การพจิารณาการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัจะใช้หลกัเกณฑ์เช่นเดยีวกบัลูกคา้ทัว่ไป และ

บุคคลทัว่ไป รวมทัง้เป็นไปตามขัน้ตอนกระบวนการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทั เพื่อสนบัสนุนการด าเนินกจิการ ซึง่ต้อง
เป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทั 

(2) กรณีที่ไม่มรีาคาดงักล่าว บรษิัทจะพจิารณาเปรยีบเทยีบราคาสนิค้าหรอืบรกิารกบัราคาภายนอก 
ภายใตเ้งื่อนไขทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนั 
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(3) บรษิทัอาจใชป้ระโยชน์จากรายงานของผูป้ระเมนิอสิระซึง่แต่งตัง้โดยบรษิทั หรอืบรษิทัในกลุ่มมาท า
การเปรยีบเทยีบราคาส าหรบัรายการระหว่างกนัทีส่ าคญั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าราคาดงักล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สงูสุด
ของกลุ่มบรษิทั 

(4) การท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีบ่รษิัท หรอืกรรมการ หรอืผูบ้รหิารระดบัสูง
ของบรษิทั มผีลประโยชน์เกีย่วขอ้ง ทีไ่ม่ใช่การด าเนินธุรกจิตามปกต ิหรอืมเีงื่อนไขทางการคา้แตกต่างจากการท ารายการ
กบัลูกคา้ทัว่ไป หรอืบุคคลภายนอก จะด าเนินการไดต่้อเมื่อไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัด้วยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่ซึ่งจะต้องไม่มกีรรมการ หรอืผู้บรหิารระดบัสงูที่มผีลประโยชน์เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมพจิารณาอนุมตัิ
รายการนัน้ และตอ้งไม่มเีงื่อนไขหรอืขอ้ก าหนดพเิศษผดิไปจากปกต ิตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 

(5) บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
หรอืรายการระหว่างกนั ตามหลกัเกณฑต่์างๆทีห่น่วยงานก ากบัดแูลไดก้ าหนดไว ้

(6) ใหม้กีารสอบทานการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามแผนงานตรวจสอบ โดยสว่นงานตรวจสอบภายใน 
ซึง่ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมมีาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลใหม้กีารสุ่มสอบทานการท ารายการจรงิ 
ถูกตอ้งตรงตามสญัญาหรอืนโยบายหรอืเงื่อนไขทีก่ าหนดไว ้

 การอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  
 ในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดใหร้ายการระหว่างกนัตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการเขา้ท ารายการในเรื่องใด บรษิทัจะจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพจิารณาและให้
ความเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นในการท ารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ ทัง้นี้ ในการเขา้ท ารายการธุรกจิ
ปกตหิรอืรายการสนับสนุนธุรกจิปกตทิีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป  และรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทาง
การคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงันี้ 

(ก) การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 
การท ารายการระหว่างกนัที่เป็นรายการธุรกจิปกติหรอืรายการสนับสนุนธุรกจิปกตทิี่ เป็นขอ้ตกลง

ทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการด า เนินงานของบริษัท ฝ่ายจดัการ หรือ
คณะกรรมการบรหิาร เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตักิารท าธุรกรรมในหลกัการก่อนทีจ่ะเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวได้ หาก
รายการดงักล่าวนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั 
ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ ฝ่ายจดัการจะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าว เพื่อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส รายการทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป คอื
เงื่อนไขการคา้ทีม่รีาคาและเงื่อนไขทีเ่ป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย  

- เป็นราคาและเงื่อนไขทีบ่รษิทัไดร้บั หรอืใหก้บับุคคลทัว่ไป  
- เป็นราคาและเงื่อนไขทีบ่คุคลทีเ่กีย่วโยงกนัใหก้บับคุคลทัว่ไป  
- เป็นราคาและเงื่อนไขทีบ่รษิทัสามารถแสดงไดว้่าผูป้ระกอบธุรกจิในลกัษณะท านองเดยีวกนั

ใหก้บับุคคลทัว่ไป  
(ข) การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป  จะต้องพจิารณาและให้
ความเหน็เกี่ยวกบัความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการนัน้ๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพจิารณาอนุมตั ิทัง้นี้ ใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานทางบญัชี และบรษิทัจะ
เปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิของบรษิทั  
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ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนั บริษัท
สามารถแต่งตัง้บุคคลทีม่คีวามรู้ ความเชีย่วชาญ เช่น ผูส้อบบญัช ี ผู้ประเมนิราคาทรพัยส์นิ หรอืผูเ้ชีย่วชาญในสาขาที่
เกีย่วขอ้ง ทีม่คีวามเป็นอสิระจากบรษิทัและบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทั เป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่าง
กนัดงักล่าวเพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและมคีวามสมเหตุสมผลโดยค านึงถงึ
ผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 

  นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  
  รายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต คณะกรรมการบรษิัทต้องปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  ทัง้นี้ บรษิัทจะ
เปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมทัง้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

  บรษิัทอาจมกีารท ารายการระหว่างกนัในอนาคตอย่างต่อเน่ือง โดยก าหนดราคาและเงื่อนไขการค้าตาม 
ปกติของธุรกจิ เช่นเดียวกบัที่ก าหนดให้กบับุคคล และ/หรือ บรษิัทที่ไม่ขดัแย้งหรอืเกี่ยวขอ้งกนั เช่น การให้บริการทาง
การแพทยแ์ก่บรษิทัคู่สญัญา การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย ์การใหส้วสัดกิารค่ารกัษาพยายาล เป็นต้น 
โดยรายการระหว่างกนัทีจ่ะเกดิขึน้นัน้เป็นไปตามการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัและ    
ผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 
 การท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัทีเ่กดิขึน้และอาจเกดิขึน้ในอนาคตจะมคีวามจ าเป็นและ/หรอืมคีวาม
สมเหตุสมผลของการท ารายการเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดของบรษิัท และก าหนดให้เป็นไปตามลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิทัว่ไป และรายการดงักล่าวราคาและรวมทัง้เงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจ
การคา้ (Fair and at arm’s length basis) ไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบรษิทักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการนัน้ นอกจากนี้ หากมี
การท ารายการระหว่างกนั กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้หรอืทีม่สี่วนไดส้่วนเสยีจะไม่สามารถเขา้มามี
ส่วนร่วมหรอืมสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวได้ เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสและเป็นอสิระใน
การพจิารณาตดัสนิใจท ารายการอย่างแทจ้รงิ 

11. นโยบายการใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูแจง้การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั 
 สบืเนื่องจาก พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และ

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่สจ. 38/2561 ไดก้ าหนดให ้กรรมการ และผูบ้รหิาร
ล าดบั 4 รายแรก และบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ คู่สมรสหรอืผูท้ี่อยู่กนิกนัฉันสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
นิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรส  หรอืผู้ที่อยู่กนิกนัฉันสามภีรรยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นเกินร้อย ละ 30 ของ
จ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่าว และการถือหุ้นรวมกนัดงักล่าวเป็นสดัส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนัน้ 
ตอ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยใ์นรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสผ์่านระบบ online ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มกีารซื้อขาย โอน หรอืรบัโอนหุ้นของบรษิัท และใหก้รรมการและ
ผูบ้รหิารล าดบั 4 รายแรก จดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวใหแ้ก่เลขานุการบรษิทัในวนัเดยีวกนักบัทีส่่งรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์รยีบรอ้ยแลว้ นอกจากนัน้คณะกรรมการบรษิทัยงัก าหนดนโยบายให้
กรรมการและผูบ้รหิารล าดบั 4 รายแรก แจง้ต่อเลขานุการบรษิทัเกีย่วกบัการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้า
ก่อนท าการซือ้ขาย หากตอ้งการใหเ้ลขานุการบรษิทัชว่ยอ านวยความสะดวกและประสานงานในการรายงานการเปลีย่นแปลง
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การถอืครองหลกัทรพัยต่์อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และภายหลงัจากนัน้ใหด้ าเนินการ
รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยด์งักล่าวต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบทุกไตรมาส  

12. การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ 
 ในปี 2562 ที่ผ่านมา บรษิทัไม่มีรายการระหว่างกนัในลกัษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่

บรษิทัอื่นๆ เช่น การใหกู้ย้มืเงนิ การค ้าประกนัสนิเชื่อ ตามสดัสว่นทีเ่ป็นไปตามสญัญาร่วมทุน 
13. การฝ่าฝืน/ไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารซือ้ขายสนิทรพัย ์
 ในปี 2562 ทีผ่่านมา บรษิทัไม่มกีารซือ้ขายสนิทรพัยโ์ดยฝ่าฝืน/ไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 
 

9.1.3 กำรค ำนึงถึงบทบำทของผูมี้ส่วนได้เสียและหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธรุกิจ 

 บรษิทัตระหนักและใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอก ได้แก่ ผู้ถอืหุ้น 
พนกังาน ผูร้บับรกิาร คู่คา้ คู่แขง่ทางการคา้ เจา้หนี้ ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดลอ้มโดยรวม โดยมุ่งมัน่ดูแลใหส้ทิธดิงักล่าว
ได้รบัความคุ้มครองและปฏบิตัิอย่างเป็นธรรม ด้วยความเชื่อมัน่มาโดยตลอดว่าการที่องค์กรจะประสบความส าเรจ็และ
เตบิโตอย่างยัง่ยนืไดน้ัน้จะต้องเตบิโตและขบัเคลื่อนไปพรอ้มกบัสงัคมรอบขา้ง ทัง้นี้ บรษิทัยงัไดต้ระหนักถงึการสนับสนุน
และสง่เสรมิการสรา้งจรยิธรรมในการประกอบธุรกจิสูเ่ครอืขา่ยพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัใหเ้กดิการสรา้งจติส านึกในการ
พฒันาสงัคมโดยรวมใหเ้ตบิโตไปพรอ้มกนักบับรษิทัตามบทบาทและหน้าทีข่องผูม้สี่วนไดเ้สยีในกลุ่มต่างๆ เพื่อใหก้จิการ
ของบรษิทัด าเนินไปดว้ยความมัน่คง และตอบสนองผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดงันัน้ บรษิทัจงึได้ก าหนดนโยบาย
และแนวปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั อนัไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ผูร้บับรกิาร คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หนี้ สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึนโยบายเกีย่วกบัหลกัจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ ดงันี้ 

1. นโยบำยเก่ียวกบับทบำทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

1.1 ผูถ้ือหุ้น  

บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจในการด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส่และมปีระสทิธภิาพ บนพืน้ฐานของความ
ซื่อสตัยส์จุรติ และจรยิธรรมอนัดงีามโดยสรา้งผลการด าเนินงานทีด่ ีและการเจรญิเตบิโตทีม่ ัน่คง และดว้ยความพยายามที่
จะพฒันากจิการให้เจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนื โดยปฏบิตัิตามพนัธกจิที่ใหไ้วก้บัผูถ้อืหุ้น เพื่อสรา้งความพงึพอใจและประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยค านึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดใีห้กบัผู้ถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูลอย่าง
โปร่งใส และเชื่อถอืไดต่้อผูถ้อืหุน้ บรษิทัจงึไดม้กีารก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

   นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ 

(1) เคารพและสง่เสรมิการใชส้ทิธดิา้นต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ใหไ้ดร้บัการดูแลและการอ านวยความสะดวก
อย่างเหมาะสม เพยีงพอ รวมทัง้ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั 

(2) ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ตามหลกัวิชาชพี ด้วย
ความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

(3) ควบคุม ดแูลไม่ใหท้รพัยส์นิของบรษิทัเสือ่มค่าหรอืสญูหายโดยมชิอบ 
(4) น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ สถานะทางการเงิน การบญัชี และ

รายงานทีม่นียัส าคญัอื่นๆ ของบรษิทั ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบอย่างสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ รวมถงึทศิทาง
การด าเนินงานในปัจจุบนัและแนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตของบรษิทัทัง้ทีเ่ป็นดา้นบวกและดา้นลบ ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ความเป็นไปได ้และมขีอ้มลูสนบัสนุนทีเ่พยีงพอ 
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(5) บรหิาร จดัการ เพื่อใหบ้รษิทัมขีดีความสามารถสงูในการด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง
บริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได้อย่างมีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผล และมีความสามารถในการแข่งขนั ให้ผล
ประกอบการบรรลุเป้าหมาย เพื่อจ่ายผลตอบแทนใหผู้ถ้อืหุน้เป็นเงนิปันผลตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลไดทุ้กปี 

(6) หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนของบรษิทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรอื
ของครอบครวัและบุคคลใกลช้ดิ จากการใชข้อ้มูลใดๆ ทีม่สีาระส าคญัของบรษิทั ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน น าไป
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรอืด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 

 
1.2  พนักงำน  

บรษิทัตระหนกัเสมอว่าพนกังานถอืเป็นทรพัยากรทีท่รงคุณค่าสงูสุดและเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิง่ใน
การสรา้งความส าเรจ็ของบรษิทั ดว้ยเหตุนี้จงึเป็นนโยบายของบรษิทัในการมุ่งมัน่พฒันาและส่งเสรมิการสรา้งวฒันธรรม
องคก์รใหเ้กดิความรกั ความสามคัคขีึน้ภายในบรษิทั รวมทัง้ยดึมัน่ในหลกัการปฏบิตัต่ิอพนักงานบนพืน้ฐานของความเป็น
ธรรม ทัง้ในดา้นโอกาส ความกา้วหน้าในการท างาน ค่าตอบแทน สวสัดกิาร การพฒันาศกัยภาพ ความรูค้วามสามารถ 
สทิธสิว่นบุคคล รวมถงึความปลอดภยั สขุอนามยัของพนกังาน โดยยดึหลกัปฏบิตัดิงันี้ 

  นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอพนกังาน 

(1) ปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกรายอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม 

(2) ปฏบิตัต่ิอพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และเคารพในหลกั
สทิธมินุษยชน 

(3) การก าหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมเคารพสทิธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบตัิ และเหมาะสมต่อ
พนกังานตามบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ โดยสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว 

(4) ส่งเสรมิความก้าวหน้าของพนักงาน โดยก าหนดทศิทางการพฒันาพนักงานอย่างชดัเจน และ
ดูแลพนักงานทุกระดบัใหไ้ดร้บัการพฒันาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เช่น ให้โอกาสพนักงานเสนอชื่อหลกัสตูรการอบรม/
สมัมนา ทีอ่ยู่ในความสนใจและสนบัสนุนใหเ้กดิประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูบ้งัคบับญัชาของแต่ละสายงาน และแจง้ไป
ยงัฝ่ายทรพัยากรบุคคล เพื่อพจิารณาและด าเนินการตามขัน้ตอนภายในของบรษิทั โดยการก าหนดหลกัสตูรสมัมนาดงักล่าว
ขา้งต้นนัน้ แต่ละสายงานในบรษิทัจะต้องด าเนินการเป็นประจ าทุกปี โดยก าหนดสายงานละประมาณ 4 หลกัสตูร ทัง้แบบ
เชญิวทิยากรจากภายนอกมาใหค้วามรู ้และเป็นระบบ Mentor ซึง่การด าเนินการนี้เพื่อใหส้ามารถท างานในหน้าทีปั่จจุบนัได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ และมคีวามพรอ้มในการรบัผดิชอบงานทีส่งูขึน้ในอนาคต 

(5) ใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการขึน้เงนิเดอืน และ/หรือ การเลื่อนต าแหน่ง โดย
พจิารณาจากความรูค้วามสามารถ ความรบัผดิชอบ และศกัยภาพของพนกังานแต่ลคนประกอบกนั 

(6) กระบวนการในการปกป้องคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสการกระท าผดิไม่ใหไ้ดร้บัความ
เดอืดรอ้นจากการรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสรวมทัง้กระบวนการในการพจิารณาสอบสวนการกระท าผดิของพนักงานอย่าง
เป็นธรรม การลงโทษพนกังานความสจุรติใจอยู่บนพืน้ฐานของความเหมาะสมตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั  

(7) ก าหนดแนวทางในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การหา้มใชข้อ้มลูภายในอย่างเคร่งครดั 

 

นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนักงาน 

 บรษิทัตระหนกัถงึการสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ใีหแ้ก่พนกังานทุกคนของบรษิทั เพื่อเพิม่แรงจูงใจในการ
ทุ่มเทและตัง้ใจน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จร่วมกนั จึงมีการก าหนดนโยบายในเรื่องค่าตอบแทนและสวสัดกิารของ
พนักงานใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์การท างานในอตัราทีเ่ท่าเทยีม
กนัระหว่างเพศหญงิและเพศชาย โดยบรษิทัก าหนดใหม้กีารพจิารณาปรบัเงนิเดอืนและโบนัสเป็นรายปี ทัง้นี้ในการจ่าย
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ผลตอบแทนเพื่อสรา้งแรงจูงใจในระยะสัน้นัน้ บรษิทัน าแนวคดิตวัชีว้ดัผลงาน KPI (Key Performance Indicator) มาใช้
เป็นเครื่องมอือย่างหนึ่งในการจ่ายค่าตอบแทน ทัง้นี้ ค่าตอบแทนระยะยาวของบรษิทั ไดแ้ก่ กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
สวสัดกิารดา้นสหกรณ์ออมทรพัย ์ฯลฯ ซึง่มกีารด าเนินการตามบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละบุคคล ดงันี้ 

(1) บรษิทัจดัใหม้กีารจ่ายเงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนัส ค่าตอบแทนพเิศษ และสวสัดกิารต่างๆ อย่าง
เป็นธรรมและเหมาะสม สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน ตลอดจนผลก าไรของบรษิทั และอยู่ในระดบัทีส่ามารถแข่งขนัได้
ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

(2) บรษิทัจดัใหม้กีองทุนส ารองเลีย้งชพี และประกนัสงัคม ใหแ้ก่พนักงาน ซึง่ไดร้บัเงนิสมทบตาม
สดัส่วนจากบรษิทั เพื่อเป็นการสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนักงาน รวมทัง้การไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี  

(3) สวสัดกิารดา้นการรกัษาพยาบาลส าหรบัพนักงานฟร ีและสทิธสิ่วนลดค่ารกัษาพยาบาล
ส าหรบัครอบครวัของพนักงาน รวมถงึสวสัดกิารค่าคลอดบุตรของพนักงาน 

(4) สวสัดกิารสหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลพระรามเกา้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิและสนับสนุนให้
เกดิการออมเงนิของสมาชกิซึง่เป็นพนักงานของบรษิทั รวมทัง้มกีารใหกู้ย้มืเงนิ ในอตัราดอกเบีย้ทีถู่กกว่าสถาบนัการเงนิ 
ในกรณีทีส่มาชกิประสบปัญหาเดอืนรอ้นทางการเงนิ 

(5) สวสัดกิารเงนิกู ้จากธนาคารอาคารสงเคราะห ์ในส่วนลดดอกเบีย้ 
(6) สวสัดกิารทีพ่กัราคาถูก ส าหรบัพนักงานในต าแหน่งพยาบาลของโรงพยาบาล ใหม้ทีีพ่กัใกล้

กบัโรงพยาบาล เพื่อเตรยีมพรอ้มและสรา้งความสะดวกในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละเขา้ท างานในช่วงเวลาเร่งด่วนจ าเป็น 
(7) สวสัดกิารอื่นๆ ตามสมควร อาท ิการฉีดวคัซนีบางประเภท วนัหยุด สวสัดกิารเงนิช่วยเหลอื

กรณีงานศพ การจดังานหรอืกจิกรรมพเิศษส าหรบัพนักงาน ชุดยูนิฟอรม์ส าหรบัพนักงาน รถรบัส่งพนักงาน ของขวญัวนั
เกดิ เงนิพเิศษตามแต่กรณี   

(8) การอบรมเพื่อส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารจดัการเงนิ ใหเ้หมาะสม
และสอดคลอ้งกบัช่วงอายุ หรือระดบัความเสีย่ง เพื่อเป็นแนวทางเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการใชช้วีติภายหลงัการ
เกษียณ 

  นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพของพนกังาน 

บริษัทมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับและทุกสายงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลอันถือเป็นรากฐานส าคัญในการด าเนินงานให้
เตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัความทา้ทายทีจ่ะมาพรอ้มกบัโอกาสในการเตบิโตทางธุรกจิ จงึไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัใิน
การสนับสนุนใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนของบรษิทั ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพดา้น
วชิาชพี ในการเขา้ร่วมอบรม สมัมนา อยู่เสมอเมื่อมโีอกาส ไม่ว่าจะเป็นการอบรมภายในหรอืภายนอกองคก์รกต็าม โดยใน
ปีทีผ่่านมา บรษิทัมกีารสนบัสนุนการอบรมเพื่อพฒันาความรูข้องพนกังานในหลายๆ ดา้น เช่น 

 

หลกัสูตรส าหรบัพนักงานเข้าใหม่ (1) จดัอบรมจรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน (Code of Conduct) 
(2) หลกัสตูรการบรกิารส าหรบัพนกังานใหม่ 
(3) หลกัสตูร “เราคอืหนึ่งเดยีว (OD) พนกังานใหม่ ประจ าปี 2562” 

หลกัสูตรส าหรบัพนักงานทัว่ไป (1) หลกัสตูร "G suite for collaboration" เพื่อการปรบัเปลีย่น รูปแบบการท างาน
ในองคก์รใหเ้ป็นรปูแบบดจิทิลั โดยการเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องพนักงานใน
องค์กร (People) กระบวนการท างาน (Process) และเทคโนโลย ีG Suite 
(Technology) ใหก้ระบวนการท างานสามารถท าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ เพื่อเพิม่ศกัยภาพธุรกจิใหเ้ท่าทนัเทคโนโลยแีละการเปลีย่นแปลง 

(2) หลกัสตูร “การพฒันาบุคลกิภาพและการเรยีนรูท้างสงัคมเพื่อเสรมิสรา้งความสุข
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ในการท างานร่วมกนั” ใหก้บัพนกังานทุกคน 
(3) หลกัสูตร อบรมเชงิปฏบิตัิการ (workshop) เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกบัการ

จดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 เรื่องรายได้
จากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 

(4) หลกัสตูรแผนรองรบัโรคระบาดและการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั ส่วนบุคคล (PPE) 
ใหก้บัพนกังานทุกคน 

(5) อบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) Digital Transformation : PR9 Evangelist  
(6) หลกัสตูร Service Culture 
(7) หลกัสตูรความรูก้ฎหมายทางการแพทยแ์ละคดทีางการแพทย ์
(8) หลกัสตูรการพฒันาบุคลากรศนูย ์Pain Management and Wellness Center 
(9) หลกัสตูร Respiratory Fit Testing 

 
นอกจากนัน้แล้วในทุกๆเดือนบริษัทยังจัดกิจกรรม “Knowledge Sharing” โดยเชิญแพทย์

ผูเ้ชีย่วชาญและผูบ้รหิารระดบัสงู มาใหค้วามรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์ในวชิาชพีใหแ้ก่แพทย ์ทนัตแพทย ์และบุคลากร
ของบรษิทั ซึง่ความรูท้ีไ่ดร้บัสามารถน าไปใชพ้ฒันาการท างาน และการใหบ้รกิารแก่คนไขท้ีเ่ขา้มารกัษาได ้โดยในปีทีผ่่าน
มาบรษิทัจดักจิกรรม โดยสรุปดงันี้ 

1. การบรรยายจากทมีแพทย์ศูนย์รกัษ์ข้อ พระรามเก้า (Joint Care Center) เรื่อง “Less 
Pain/Painless after Post op. TKA” “Platelet Rich Plasma” และ “Navigator TKA” 

2. การบรรยาย เรื่อง “แพอ้ะไร ใหรู้แ้น่” ดว้ยการทดสอบภูมแิพว้ธิต่ีางๆ และ Skull-base surgery 
and update in Neurovascular surgery 

3. การบรรยาย เรื่อง Power and Science of smile 
4. การบรรยาย เรื่อง Unlocking happiness 
5. การบรรยาย เรื่อง การดแูลสขุภาพก่อนป่วยในเชงิลกึและเป็นแบบ Personalied หรอื เฉพาะบุคคล 
6. การบรรยาย เรื่อง FAQS about Cancer หรอื ค าถามทีพ่บบ่อยในโรงมะเรง็ 

  7. การบรรยาย เรื่อง Proactive marketing Strategy 

 ในปี 2562 พนักงานของบรษิัทมกีารเขา้อบรมพฒันาความรู้ในหลกัสูตรทัง้ภายในและภายนอก
องคก์ร คดิเป็นจ านวนชัว่โมง ดงันี้ 
 

จ ำนวนพนักงำน จ ำนวนชัว่โมงอบรม ชัว่โมงอบรมโดยเฉล่ีย 

2,083 9,323 7.05 

  หมายเหตุ : จ านวนชัว่โมงอบรม ไมร่วมการอบรมของแพทย์ 

 
นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

บรษิัทไดต้ระหนักถงึความส าคญัดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน  
การท างานของพนักงาน รวมไปถงึผู้มารบับรกิารในโรงพยาบาล บรษิัทจงึได้ก าหนดนโยบายแผนสวสัดภิาพและความ
ปลอดภยัของบรษิัทขึน้ รวมทัง้จดัตัง้ “คณะกรรมการการจดัการอาคารสถานที่และความปลอดภยั ” เพื่อท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบ คน้หา และประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภยัภายในอคก์ร ทัง้นี้เพื่อน าเสนอแนวทางการปรบัปรุงดา้นความ
ปลอดภยัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Safety) และดา้นการรกัษาความปลอดภยั (Security) ภายในองคก์รต่อไป 
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โดยบรษิทัไดก้ าหนดแนวปฏบิตัทิีส่ าคญัเกีย่วกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั ดงันี้ 
(1) ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการท างานใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน  
(2) สนบัสนุนการออกกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และแนวปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
(3) รณรงคส์ง่เสรมิใหพ้นกังานเกดิความร่วมมอืในการด าเนินงานตามแผนงานความปลอดภยั อาชวี  

อนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของบรษิทั พรอ้มทัง้ร่วมเสนอความคดิเหน็ในการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานและวธิกีารท างานทีป่ลอดภยั 

(4) ด าเนินการใหพ้นกังานปฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยั และมสีุขอนามยัในสถานทีท่ างานทีด่ ีโดย
จดัใหม้มีาตรการป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ และเสรมิสรา้งใหพ้นกังานมจีติส านึกดา้นความปลอดภยั รวมถงึจดัการฝึกอบรม 
และสง่เสรมิใหพ้นกังานมสีขุอนามยัทีด่ ีและดแูลสถานทีท่ างานใหถู้กสขุลกัษณะ มคีวามปลอดภยัอยู่เสมอ 

(5) ตดิตาม ประเมนิผลการด าเนินงาน และพฒันาปรบัปรุงดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยสรา้งจติส านึกเกีย่วกบัเรื่องความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างานให้ถือเป็นหน้าที่รบัผดิชอบของพนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นการมสี่วนร่วมของผู้บรหิารและ
พนกังานทุกคน 

  นอกจากนี้ บรษิทัไดต้ระหนกัถงึความเสีย่งในการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานในโรงพยาบาลทีม่โีอกาส
ในการไดร้บัสารเคม ีหรอืสมัผสัเชือ้โรคต่างๆจากผูป่้วยไดส้งูกว่าปกตทิัว่ไป ดงันัน้ บรษิทัจงึไดส้่งเสรมิและจดัการอบรมให้
ความรูก้บับุคลากรทีป่ฎบิตัหิน้าที ่ใหส้ามารถปฎบิตัไิดอ้ย่างถูกต้อง ในการป้องการตดิเชือ้จากผูป่้วย และดูแลดา้นความ
ปลอดภยั สขุอนามยัของบุคลากร โดยหลกัสตูรต่างๆ ดงันี้ 

(1) หลกัสตูรการใชร้งัสใีนงานทางการแพทยแ์ละการป้องกนัอนัตรายจากรงัส ี
(2) การสวมใสแ่ละถอดอุปกรณ์ป้องกนัการตดิเชือ้สว่นบุคคล (Personal Protective Equipment:PPE)  
(3) หลกัสตูรการกูช้พีทารกแรกเกดิ (Neonatal Resuscitation Program) 
(4) หลกัสตูรการช่วยฟ้ืนคนืชพีพืน้ฐาน (Basic Life Support) และหลกัสตูรการช่วยฟ้ืนคนืชพีใน

ผูป่้วยเดก็ PALS: Pediatric Advanced Life Suppoหลกัสตูร 
(5) การดบัเพลงิขัน้ตน้และซอ้มดบัเพลงิและอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2562 

นอกจากนัน้แล้ว บรษิัทได้จดัตัง้คณะกรรมการป้องกนัควบคุมโรคติดเชื้อ ท าหน้าที่ตรวจ ติดตาม 
ประเมนิความเสีย่งและป้องกนั  มใิหบุ้คลากรสมัผสัผูป่้วยโรคตดิต่อ หรอืใหก้ารตรวจ รกัษาหากสมัผสัผู้ป่วยต้องสงสยัเป็น
โรคตดิต่อ  

 ในปี 2562 ทีผ่่านมา พนักงานของบรษิทัมสีถิตกิารลางาน หรอืการเกดิอุบตัเิหตุ และการเจบ็ป่วย
จากการท างาน ดงันี้ 
 

ประเภทรำยกำร 
 

จ ำนวน 
วนั/ครัง้ 

จ ำนวนวนั 
เฉล่ียต่อคน  

การลางานของพนกังานในปี 2562 
 ลากจิ 
 ลาป่วย 
 ลาพกัผ่อนประจ าปี 
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1,205 
10,459 

 
0.1 
0.9 
7.9 

อตัราการเกดิอุบตัเิหตุจากการท างาน ส าหรบัปี 2562 8 - 
อตัราการเจบ็ป่วยจากการท างาน ส าหรบัปี 2562 ไม่ม ี ไม่ม ี

 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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1.3 ผูร้บับริกำร  

  บริษัทรับผิดชอบต่อผู้ร ับบริการโดยรักษาคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ รวมถึงการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูร้บับรกิารใหค้รบถว้นและครอบคลุมใหม้ากทีส่ดุ เพื่อมุ่งเน้นการสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่
ผูร้บับรกิารในระยะยาว นอกจากนี้บรษิทัยงัใหข้อ้มูลทีถู่กต้องเกีย่วกบัการบรกิารของบรษิทั รวมทัง้ยงัจดัใหม้ชี่องทางให้
ผูร้บับรกิารของบรษิทั สามารถแจง้ปัญหาหรอืการใหบ้รกิารทีไ่ม่เหมาะสม เพื่อบรษิทัจะไดห้าแนวทางในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัการบรกิารของบรษิทัไดอ้ย่างรวดเรว็ ดงันี้ 

   นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอผูร้บับรกิาร 

(1) ใหก้ารบรกิารดว้ยความสภุาพ จรงิใจ และใสใ่จ มคีวามกระตอืรอืรน้ และบรกิารดว้ยความรวดเรว็ 
ถูกตอ้งแม่นย า และน่าเชื่อถอื 

(2) จดัใหม้แีพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยท์ีม่คีวามช านาญในดา้นต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์และ
เครื่องมอืทางการแพทยท์ี่มคีุณภาพและทนัสมยั เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รบับรกิารไดร้บัการรกัษาตามมาตรฐานทางการแพทย์
อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยบริษัทได้น ามาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับโรงพยาบาลระดับสากลมาใช้ใน
กระบวนการใหบ้รกิารผูป่้วย เช่น Joint Commission International Accreditation Standards  

(3) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา แก่ผู้ร ับบริการเพื่อให้รับทราบและสามารถใช้
ประกอบการตดัสนิใจรบับรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยปราศจากการโฆษณาเกนิจรงิเกีย่วกบัการใหแ้ละรบับรกิาร  

(4) บรษิทัจะรกัษาความลบัของผูร้บับรกิารทุกคน โดยไม่น าไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเอง 
หรอืผูเ้กีย่วขอ้งโดยมชิอบ และไม่เปิดเผยขอ้มลูของผูร้บับรกิารโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากผูร้บับรกิาร หรอืจากผูม้อี านาจของ
บรษิทัก่อน เวน้แต่เป็นขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผยต่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อชีแ้จงหรอืเกีย่วกบักระบวนการในทางกฎหมาย 

(5) ตดิตามและวดัผลความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร เพื่อน ามาพฒันาและปรบัปรุงการบรกิารให้ดี
ยิง่ขึน้ 

(6) จดัช่องทางใหผู้้รบับรกิารสามารถสอบถาม เสนอขอ้แนะน าปัญหาที่เกีย่วขอ้งกบับรษิัท หรอื
ขอรบัความช่วยเหลอืและค าแนะน าต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัไดโ้ดยตรงทางหมายเลข Call Center ของบรษิทั โทร. 1270 
ตลอด 24 ชัว่โมง หรอืผ่านช่องทางรอ้งเรยีนในเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.praram9.com  

 

  1.4 คู่ค้ำ  

  บรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตัต่ิอคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย ์ไม่เอารดัเอาเปรยีบคู่คา้ และค านึงถงึ
ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัซึง่อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย ดงันัน้ จงึไดม้กีารก าหนด
แผนการปฏิบตัิงานในการคดัเลือกคู่ค้า รวมทัง้แนวปฏิบตัิต่อคู่ค้าของบริษัท โดยค านึงถึงชื่อเสยีงความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และประเพณีปฏบิตัิที่ส าคญั รวมทัง้ปฏบิตัิตามพนัธะสญัญากบัคู่ค้า ทัง้นี้ เพื่อให้ความเป็น
ธรรมและเกดิประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั ดงันี้ 

  นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอคู่คา้ 

(1) มกีระบวนการในการคดัเลอืกคู่ค้าโดยการแข่งขนับนพื้นฐานของการใหข้อ้มูลที่เท่าเทยีมกนั 
และจดัใหม้กีารตัง้คณะกรรมการเพื่อพจิารณาคดัเลอืกคู่คา้ จากผูเ้สนอผลงานภายใตห้ลกัเกณฑเ์งื่อนไขเดยีวกนัเพื่อใหเ้กดิ
ความเป็นธรรม ดงันี้ 

 ขนาดกจิการ และ/หรอืสถานะทางการเงนิ 

 ความพรอ้มของบุคคลากร หรอืทมีงาน 

 ความพรอ้มของอุปกรณ์ หรอืแหล่งวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ 

 ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ และผลงานทีผ่่านมา 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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 ความสามารถในการสง่มอบงาน 

 การรบัประกนัผลงาน และการบรกิารหลงัการขาย 

 ความน่าเชื่อถอื ทัง้ประวตัทิางการเงนิและศกัยภาพในการเตบิโตของคู่คา้ 

(2) มกีระบวนการจดัซื้อจดัจ้าง และการจดัท าสญัญา บนัทกึขอ้ตกลง ในรูปแบบทีเ่หมาะสมและ
เป็นธรรม 

(3) ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครดั และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตาม
เงื่อนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรบีแจง้คู่คา้ เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขบนพืน้ฐานความสมัพนัธท์างธุรกจิ 

(4) ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในทางการคา้กบัคู่คา้ 
(5) สนบัสนุนและสง่เสรมิคู่คา้ใหด้ าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรมภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพื่อ

การเตบิโตอย่างยัง่ยนืควบคู่ไปกบัธุรกจิของบรษิทั 
(6) ให้ข้อมูลและดูแลให้คู่ค้าเคารพสทิธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม 

รบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม 
(7) จดัใหม้ชี่องทางใหคู้่คา้สามารถรอ้งเรยีนจากการถูกกลัน่แกลง้หรอืการไม่ไดร้บัความเป็นธรรม

ในทุกกรณี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั โดยขอ้มูลรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสการกระท าผดิทีแ่จ้งมายงับรษิทัจะถูก
เกบ็เป็นความลบั โดยกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสัง่การใหม้กีารตรวจสอบขอ้มูลและหาแนวทางแกไ้ข (หากม)ี และ
จะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

  ช่องทางการรอ้งเรยีน 
(6.1) ทางไปรษณีย ์

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

(6.2) ทางโทรศพัท ์1270 
(6.3) ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.praram9.com หมวดนักลงทุนสมัพนัธ์ หวัขอ้ช่องทาง

การรอ้งเรยีน 
 

  1.5 คู่แข่งทำงกำรค้ำ  

นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้ 

 การประกอบธุรกจิที่เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยดึหลกัธรรมาภบิาลทางการแข่งขนัทีด่ ีภายใต้กรอบ
แห่งกฎหมายเกีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้ เป็นแนวทางการด าเนินธุรกจิทีบ่รษิทัใหค้วามส าคญัและพงึปฏบิตัเิสมอมา จงึได้
มกีารก าหนดหลกัเกณฑแ์นวปฏบิตั ิดงันี้ 

(1) ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่แีละเป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป 
(2) สนบัสนุนและสง่เสรมิการคา้เสร ีเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรอืก าหนดใหคู้่คา้ต้องท าการคา้กบับรษิทั

เท่านัน้ 
(3) ไม่ละเมดิความลบัหรอืแสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัทางการค้าของคู่แข่งด้วยวธิทีีไ่ม่สุจริต ผดิ

กฎหมาย หรอืขดัต่อจรยิธรรม 
(4) ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวในทางรา้ย 
(5) ไม่เขา้ร่วมในสญัญาทางการคา้ หรอืกระท าการใดโดยนยัทีอ่าจก่อใหเ้กดิการแขง่ขนัทีไ่ม่เป็นธรรม 

หรอืการผกูขาดทางการคา้ 
(6) ไม่แขง่ขนัทางการคา้โดยการใสร่า้ยป้ายส ีกลัน่แกลง้ หรอืบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิของคู่แขง่ 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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1.6  เจ้ำหน้ี  

  นโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้ 

  บรษิทัมนีโยบายเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อเจา้หนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจา้หนี้ทางการคา้ 
หรอืเจา้หนี้สถาบนัการเงนิในการช าระหนี้ใหต้รงก าหนดเวลาทีต่กลงไว ้ เพื่อรกัษาความน่าเชื่อถอืของบรษิทั โดยยดึหลกั
ปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย ดงันี้ 

(1) ปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญา ขอ้ตกลง ขอ้ผูกพนัต่างๆ ทีม่ต่ีอเจา้หนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครดั ไม่
ว่าจะเป็นเรื่อง วตัถุประสงค์ การใชเ้งนิ การช าระหนี้คนืเงนิต้น ดอกเบี้ย การดูแลหลกัประกนัการค ้าประกนัต่างๆ ภายใต้
สญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการดแูลคุณภาพหลกัทรพัย ์หรอืขอ้ตกลงอื่นใดตามทีไ่ดต้กลงไว้ 

(2) รายงานฐานะทางการเงนิ ขอ้มูลทางการเงนิ หรอืขอ้มูลอื่นใดที่ถูกต้องและเพยีงพอแก่เจ้าหนี้
อยู่เสมอ และในกรณีที่จะไม่สามารถปฏบิตัิตามเงื่อนไขประการใดตามขอ้ตกลงได้บรษิทัจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบั
การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเคร่งครดั และจะรบีแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเรว็ เพื่อร่วมกนัพจิารณาแนวทางแก้ไขการบรหิาร
เงนิทุนตามหลกัความสมเหตุสมผล  

(3) กรณีหากบรษิทัประสบปัญหาทางการเงนิ หรอืมเีหตุส าคญัอนัอาจกระทบต่อสถานะการเงนิโดย
มนีัยส าคญั หรอืต่อความสามารถในการช าระหนี้ บรษิทัก าหนดใหม้แีผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ โดยค านึงถงึความเป็น
ธรรมต่อเจ้าหนี้ และผู้มสี่วนได้เสยี โดยฝ่ายบรหิารมหีน้าที่รายงานการแก้ไขปัญหาให้คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

(4) รกัษาอตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt Ratio) ใหไ้ม่เกนิ 2 เท่า ซึง่เป็น
อตัราทีเ่จา้หนี้สถาบนัการเงนิก าหนด  
 

1.7  สงัคมและชุมชน 

   นโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชน 

   บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของการด าเนินธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืภายใต้ความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกจิการดว้ยความดแูลเอาใจใสต่่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 
ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อย่างมคีุณธรรม และจรยิธรรม รวมทัง้ยดึมัน่ในหลกัการก ากบัดูแลกจิการให้
ด าเนินงานอยู่ภายใตก้รอบการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบกบัการต่อตา้นการกระท าในลกัษณะของการทุจรติ
คอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ ด้วยความคาดหวงัว่าการด าเนินธุรกจิภายใต้ความรบัผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวมจะเป็นพลงัขบั
เคลื่อนทีส่ าคญัทีส่รา้งการเตบิโตอย่างยัง่ยนืใหแ้ก่กจิการควบคู่ไปกบัชุมชนและสงัคม  

   บรษิทัใสใ่จและใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยัของสงัคม สิง่แวดลอ้ม และคุณภาพชวีติของผูค้นทีม่ี
สว่นเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั และสง่เสรมิใหพ้นกังานของบรษิทัมจีติส านึกและความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม
และสงัคม รวมทัง้จดัใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั นอกจากนี้บรษิทั
พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิง่แวดล้อมและสงัคม ตลอดจนส่งเสริม
วฒันธรรมทอ้งถิน่ที่บรษิทัด าเนินกจิการอยู่ ทัง้นี้ บรษิัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและชุมชน ดงันี้ 

(1) ส่งเสรมิการประกอบธุรกจิด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ เป็นธรรม มจีรรยาบรรณ ตามกรอบกตกิา
การแข่งขนั ภายใต้กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และหลกัจริยธรรมต่างๆ รวมทัง้ปฏิเสธพฤติกรรมที่มลีกัษณะเป็นการ
ขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 

(2) ส่งเสรมิการเคารพในหลกัสทิธมินุษยชน และการปฏบิตัิต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค โดยไม่
ค านึงถงึความแตกต่าง เรื่องเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางจติใจ สถานภาพทางสงัคม เป็นตน้ 

(3) การพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละการปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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(4) สง่เสรมิการพฒันาการใหบ้รกิารของบรษิทัอยู่เสมอ เพื่อใหผู้ร้บับรกิารมสีุขภาพทีด่ ีและไดร้บั
ความพงึพอใจและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 

(5) ส่งเสรมิการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม รวมทัง้การปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมาตรฐาน
เกีย่วกบัการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั 

(6) สง่เสรมิและสนบัสนุนการท ากจิกรรมทีเ่ป็นการช่วยเหลอืดูแล และร่วมรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนได้
เสยีทุกฝ่ายในสงัคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องในดา้นการเผยแพร่ความรู ้และสนับสนุนทางการแพทยแ์ก่ประชาชน รวมทัง้
ติดตามและวดัผลความคทบหน้าทัง้ระยะสัน้และระยะยาวตามสภาวการณ์ ทัง้นี้ สามารถดูรายละเอยีดขอ้มูลเกี่ยวกบั
กจิกรรมการร่วมพฒันาชุมชนหรอืสงัคมได ้ในหวัขอ้ ความรบัผดิชอบต่อสงัคมสิง่แวดลอ้ม   
 

1.8 ส่ิงแวดล้อม 

  นโยบายการด าเนินธุรกจิภายใตม้าตรฐานสิง่แวดลอ้ม 

   บรษิทัก าหนดนโยบายในเรื่องการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยก าหนดใหก้ารปฏบิตังิานอนัเกีย่วขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมาตรฐานเกี่ยวกบัการจดัการสิง่แวดล้อมอย่าง
เคร่งครดั รวมถึงได้ด าเนินการและควบคุมให้มกีารปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม อาท ิ
พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยการก าจดัมูลฝอยตดิเชือ้ 
พ.ศ. 2545 ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครเรื่องการเกบ็ ขยะ และก าจดัสิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย พ.ศ. 2544 และประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่องก าหนดประเภทอาหารและแหล่งมลพษิทีจ่ะต้องถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสยีลงสู่
แหล่งน ้าสาธารณะหรอืออกสูส่ิง่แวดลอ้มรวมถงึกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และมกีารก าหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขเมื่อ
เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบรษิทั รวมทัง้บรษิทัมกีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ
และคุม้ค่า ทัง้นี้ บรษิัทมรีะบบการบ าบดัของเสยีจากกระบวนการผลติทีม่คีุณภาพ ได้มาตรฐาน และมกีารประเมนิระบบ
บรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยก าหนดแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

(1) บริษัทมีการจดัการระบบก าจดัของเสยีโดยการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกที่ได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานเพื่อท าหน้าที่จดัการและก าจดัสิง่ปฏกิูล รวมถึงขยะติดเชื้อ ขยะอนัตราย เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มอนัเนื่องมาจากการจดัการระบบของเสยีทีไ่ม่ไดม้าตรฐาน 

(2) บริษัทสามารถว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน เพื่อตรวจวดัคุณภาพ
สิง่แวดล้อมในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเฝ้าระวงัการเกดิอนัตรายต่อสุขภาพของบุคลากรภายในโรงพยาบาล 
โดยการตรวจวดัและประเมนิสภาพแวดลอ้มในการท างาน ทัง้ในดา้นกายภาพ ดา้นเคม ีและดา้นชวีภาพ โดยผลลพัธท์ีไ่ด้
จากการตรวจวดัจะน าไปใช้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในเรื่องการควบคุมและป้องกนัอนัตราย การเฝ้าระวงัอนัตราย และโรค
จากการท างานทีอ่าจเกดิขึน้ 

   นโยบายเกีย่วกบัการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 

   บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิภายใต้ความรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ตลอดจน
สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้ยงัตระหนักถงึความส าคญัของการใชท้รพัยากรในดา้นต่างๆ ใหเ้กดิประโยชน์ และมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ โดยมผีลกระทบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้มน้อยทีสุ่ด ดว้ยบรษิทัเชื่อมัน่ว่าการบรหิารจดัการ และจดัสรร
ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลจะสามารถน าพาองคก์รบรรลุเป้าหมายในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการและ
เตบิโตอย่างยัง่ยนื บรษิัทจงึก าหนดนโยบายการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยก าหนดใหผู้บ้รหิารและพนักงานมี
หน้าที่ต้องช่วยกนัควบคุม และส านึกในการใช้ทรพัยากรอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ ให้ความ
ร่วมมอืและสนบัสนุนในการน าทรพัยากรธรรมชาตทิีใ่ชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์เพื่อใหน้ ามาซึง่การใชท้รพัยากรอย่าง
มปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ ควบคู่ไปกบัปลกูฝังและพฒันาสรา้งแนวทางเพื่อป้องกนั หรอืลดการเกดิผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นรปูธรรม โดยบรษิทัสนบัสนุนใหม้กีารควบคุมและใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างประหยดัซึง่เป็นเรื่อง
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ทีถู่กบรรจุใหพ้จิารณาพรอ้มกบัการขออนุมตังิบประมาณประจ าของบรษิทัและเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและ
พนกังานทุกคนทีจ่ะตอ้งร่วมมอืในการปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไว ้และมแีนวปฏบิตัเิพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ดงันี้ 

(1) สนบัสนุนและรณรงคใ์หม้กีารประหยดัทรพัยากรธรรมชาตแิละพลงังานทัง้ภายในโรงพยาบาล
และส านักงาน อาทิ การรณรงค์ให้ใช้บนัไดขึน้ลงภายในอาคาร การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครัง้ที่ไม่มีการใช้งาน การใช้
อุปกรณ์ทีเ่ป็นการช่วยประหยดัไฟหรอืประหยดัพลงังาน เป็นตน้ 

(2) ส่งเสรมิ รณรงค ์และวางมาตรการ ใหพ้นักงานทุกคนตระหนักรูแ้ละร่วมมอืกนัเพื่อลดการใช้
ทรพัยากรทีไ่ม่จ าเป็น รวมทัง้การใชท้รพัยากรใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด โดยยดึหลกัการ ไดแ้ก่ ลดการใช ้(Reduce) การ
ใชซ้ ้า (Reuse) และ การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) 

(3) จดัใหม้รีะบบ E-Document เพื่อน าระบบการท างานแบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้มาใชใ้นกระบวนการ
ท างาน เพื่อเพิม่ความรวดเรว็ และลดขัน้ตอนการท างาน ลดปรมิาณการใชเ้อกสารและวสัดุสิน้เปลอืง 

การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานดา้นสิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากร 

บริษัทเล็งเห็นความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้อง หรือถูกวิธีของผู้ใช้งาน ดงันัน้ บริษัทจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปลูกฝังจิตส านึกให้
พนักงานของบรษิทัทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของทรพัยากรในทุกดา้น และผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการด าเนินธุรกจิ 
โดยจดักจิกรรมการอบรมดา้นสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่พนกังาน เพื่อน าไปใชส้นบัสนุนการท างานและเสรมิสรา้งความรูข้องตนเอง
ใหม้ากยิง่ขึน้ 

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้จดัอบรม/สมัมนาที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องสิง่แวดล้อมและการใช้
ทรพัยากร ดงันี้ 

(1) หลกัสตูร แผนรองรบัโรคระบาดและการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล (PPE) 
(2) หลกัสตูร การจดัการสิง่อ านวยความสะดวก และความปลอดภยั (Facility Management and 

safety) 
(3) หลกัสตูร พืน้ฐานความรูด้า้นวศิวกรรมพลงังาน เพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการขออนุญาต

ภาคพีเิศษ วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 
(4) หลกัสตูร การพฒันาบุคคลากรเพื่อยกระดบัความสามารถและสรา้งเครอืข่ายผูร้บัผดิชอบดา้น

พลงังาน นอกจากนัน้ ยงัมกีารจดัท าโครงการประหยดัพลงังานไฟฟ้า โดยด าเนินการเปลีย่น
อุปกรณ์ไฟฟ้า ตดิตัง้อุปกรณ์ เปิดปิดไฟส่องสว่าง เครื่องปรบัอากาศทีป่ระหยดัพลงังาน เพื่อ
เป็นการลดการใชพ้ลงังานและประหยดัค่าใชจ้่าย เป็นตน้ 

(5) หลกัสตูร ระบบบ าบดัน ้าดื่ม-น ้าเสยี 
(6) หลกัสตูร ระบบ Generator 
(7) หลกัสตูร การใชน้ ้ายา/เครื่องมอืท าความสะอาดส าหรบัแม่บา้น 
(8) หลกัสตูร การปฏบิตัเิมื่อเกดิเพลงิไหม ้
(9) หลกัสตูร อุบตัภิยัหมู่ 

 

2. นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน  

บรษิทัใหค้วามส าคญัและเคารพในสทิธมินุษยชน โดยก าหนดใหแ้พทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการ
แพทยอ์ื่นๆ รวมถงึพนกังานปฏบิตัต่ิอผูป่้วยและผูม้าใชบ้รกิารดว้ยความเสมอภาค ดว้ยมาตรฐานเดยีวกนัทัง้หมด และไม่
เลอืกปฏบิตัต่ิอผูม้ารบับรกิารในโรงพยาบาล ดงันัน้ ผูม้าใชบ้รกิารทุกคนไดร้บัการบรกิารทีเ่สมอภาคตามสทิธทิีผู่ป่้วยพงึ
ไดร้บัทุกประการ โดยไม่ค านึงถงึความแตกต่างในเรื่องเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางจติใจ สถานภาพ 
ทางสงัคม นอกจากนี้บรษิทัไดจ้ดัใหม้ชี่องทางส าหรบัใหผู้้มาใชบ้รกิารมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ และช่องทาง
รอ้งเรยีนทีเ่หมาะสม   
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บรษิัทมุ่งเน้นให้ความส าคญัและเคารพในสทิธผิู้ป่วย โดยได้บรรจุหวัข้ออบรมเรื่องสทิธิผู้ป่วยในการ
ปฐมนิเทศพนักงานรุ่นใหม่ทุกรุ่น เพื่อใหพ้นักงานรบัทราบ เขา้ใจและน าไปปฏบิตัไิดถู้กต้อง พรอ้มทัง้สื่อสารให้ผูป่้วย
รบัทราบถงึสทิธแิละหน้าที ่โดยมกีารตดิประกาศตามจุดบรกิารต่างๆ ในบรษิทั 
 

3. นโยบายการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

  บรษิัทตระหนักถึงความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์และปฏบิตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนั
เป็นปัจจยัที่จะช่วยเพิม่มูลค่าของกจิการและเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนืของ
บรษิทัในอนาคต ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

(1) เคารพสทิธขิองพนกังานตามหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน 
(2) จดัใหม้กีระบวนการจา้งงาน และเงื่อนไขการจา้งงานทีเ่ป็นธรรม รวมถงึการก าหนดค่าตอบแทน และ

การพจิารณาผลงานภายใตก้ระบวนการประเมนิผลการท างานทีเ่ป็นธรรม 
(3) ส่งเสริมการพฒันาบุคลากร โดยจดัให้มีการอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วม

สมัมนา และฝึกอบรมวชิาการดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถ ศกัยภาพของบุคลากร รวมถงึปลูกฝัง
ทศันคตทิีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และการท างานเป็นทมี 

(4) จดัให้มสีวสัดกิารด้านต่างๆ ส าหรบัพนักงานตามที่กฎหมายก าหนด และนอกเหนือจากที่กฎหมาย
ก าหนด  

(5) มุ่งเน้นการจดัระเบยีบสภาพแวดลอ้มการท างาน และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรบัการท างาน
เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั รวมทัง้ด าเนินการใหพ้นกังานปฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยั และมสีขุอนามยัในสถานทีท่ างานทีด่ ี 

(6) เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถแสดงความคดิเหน็ หรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม
หรอืการกระท าทีไ่ม่ถูกตอ้งในบรษิทั รวมถงึใหก้ารคุม้ครองพนกังานทีร่ายงานเรื่องดงักล่าว  

(7) สง่เสรมิใหพ้นักงานทุกคนยดึถอืปฏบิตัใินการเคารพสทิธขิองผูอ้ื่นเช่นเดยีวกนั โดยเริม่จากการไม่ใช้
ค าพูด การเขยีน วาจา หรอือากปักริยิาทีดู่กา้วร้าว ลามกอนาจาร คุกคาม กล่าวร้าย ข่มขู่ หรอืมคีวามรู้สกึต่อต้าน ในการ
ตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่น 

 
4. นโยบำยกำรไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทำงปัญญำและลิขสิทธ์ิ 

บรษิทัสนับสนุนแนวทางการประกอบธุรกจิเพื่อสงัคม (Corporate Social Responsibility) มาใชก้บัการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัภายใตก้ารประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรมเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่แก่ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย โดยไม่
เหน็แก่ประโยชน์อื่นทีอ่าจไดม้าจากการด าเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม ซึ่งแนวปฏบิตัทิี่ส าคญัขอ้หนึ่ง คอื 
การเคารพในสทิธิด้านทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทไม่สนับสนุนการด าเนินการที่มีลกัษณะเป็นการละเมิด
ทรพัยส์นิทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครื่องหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ เป็นต้น บรษิทัไดก้ าหนดแนว
ปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

(1) บรษิทัจะไม่ใชข้อ้มลูสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิง่พมิพ ์ความลบัทางการคา้ทีม่ไิดร้บัอนุญาตใหใ้ชโ้ดย
ชอบด้วยกฎหมาย หรอืได้มาโดยไม่ถูกต้อง หากบรษิัทได้ใชข้อ้มูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิง่พมิพ ์ของผู้อื่น บรษิัทจะ
อา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มลู หรอืชื่อเจา้ของผลงาน หรอืการแสดงลงิคเ์ชื่อมต่อไปยงังานของเจา้ของขอ้มลู 

(2) คอมพวิเตอร์ของพนักงานทุกเครื่องจะติดตัง้ซอฟต์แวรม์าตรฐานที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านัน้ และ
กรณีซอฟต์แวร์ทีต่้องการใชง้านเฉพาะบางเครื่อง บรษิทัจะติดตัง้ซอฟต์แวร์อนัมลีขิสทิธิท์ีบ่รษิทัไดจ้ดัซือ้ โดยหน่วยงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศจะเป็นผูค้วบคุมและตดิตัง้ตามทีจ่ดัซือ้ 

(3) ดูแลให้มีการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอว่า ขอ้มูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิง่พมิพ์ ที่จะน ามาใช้ใน
ธุรกจิของบรษิทัเป็นงานอนัมลีขิสทิธิข์องบุคคลอื่นหรอืไม่ และจะด าเนินการปฏบิตัใิหถู้กตอ้งต่อไป 
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5. นโยบำยกำรส่งเสริมและพฒันำนวตักรรม 

ดว้ยสภาวะในโลกปัจจุบนั ความกา้วหน้าของเทคโนโลยแีละความรวดเรว็ของโลกยุคดจิทิลัไดเ้ขา้มาสรา้ง
ความเปลีย่นแปลงใหก้บัวถิชีวีติความเป็นอยู่ของมนุษยแ์ละการด าเนินธุรกจิอย่างมนีัยส าคญั เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในยุคปัจจุบนั บรษิัทจงึไดก้ าหนดใหม้นีโยบายการส่งเสรมิและพฒันานวตักรรม ขึน้
โดยมุ่งเน้นการวิจยั การพฒันานวตักรรม และสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพของการบรกิาร และเพิ่มมูลค่าทาง
การตลาด อนัเป็นการยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทั ใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธข์อง
บรษิทั ทัง้นี้ การพฒันานวตักรรมของบรษิทั จะไม่ค านึงถึงเพยีงสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิใหแ้ก่องคก์รเท่านัน้ แต่บรษิทัจะ
พฒันาศกัยภาพของพนกังานใหรู้เ้ท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลงโดยค านึงถงึความต้องการของมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง และแตก
รายละเอยีดเป็นลูกค้า หรอืผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม
สว่นรวม อนัเป็นการสรา้งคุณค่าร่วมใหแ้ก่สงัคม เพื่อใหทุ้กภาคสว่นไดเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืไปพรอ้มกนั 

 
6. นโยบำยกำรจดักำรและรกัษำควำมปลอดภยัของข้อมูลและสำรสนเทศ 
 ด้วยบริษัทให้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นองค์ประกอบหลกัในกระบวนการ

ด าเนินงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริหาร ที่มีคุณภาพ แม่นย าและรวดเร็ว สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนั และสรา้งการเตบิโตใหแ้ก่องคก์รอย่างยัง่ยนื แต่อย่างไรกต็ามบรษิทักย็งัคงตระหนักถงึปัจจยั
ความเสีย่งดา้นต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้จากการน าระบบเทคโนโลยขีอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการด าเนินงานเช่นเดยีวกนั ดงันัน้ 
จงึได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการจดัการและรกัษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศขึน้ เพื่อเป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน และแนวทางการจดัการด้านข้อมูลสารสนเทศให้แก่พนักงานทุกระดบัในองค์กร รวมถึงบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องกบัข้อมูลสารสนเทศของบริษัท โดยนโยบายการจดัการและรกัษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ
ดงักล่าวนี้ได้ครอบคลุมรวมถึงการบรหิารความเสีย่งดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลและสารสนเทศ ใหม้ีถูกต้อง น่าเชื่อถือ
ปลอดภยั และสามารถเขา้ถงึไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษิัทได้เปิดเผยนโยบายดงักล่าวนี้ให้พนักงานทุกคนได้รบัทราบ และ
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดบ้นเวบ็ไซตภ์ายในของบรษิทั โดยมแีนวปฏบิตัทิีส่ าคญัโดยสรุป ดงันี้ 

1) บริษัทได้ก าหนดและจ ากดัสทิธกิารเข้าถึงข้อมูลประเภทต่างๆของพนักงานในโรงพยาบาลเท่าที่
จ าเป็นต่อการท างานนัน้ๆ และเท่าทีเ่หมาะสมตามทีไ่ดจ้ดัแบ่งกลุ่มขอ้มลูตามระดบัของขอ้มลู 

2) ก าหนดแนวปฏบิตัิในการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของพนักงาน โดยก าหนดให้ติดตัง้
เฉพาะซอฟต์แวร์มาตรฐานเท่านัน้ และหากหน่วยงานใดมีความจ าเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่นๆเพิ่มเติม หรืออฟัเกรด
ซอฟแวร์ใหม่ส าหรบัการปฏบิตัิงานของบรษิทั หน่วยงานนัน้จะต้องด าเนินการขออนุมตัจิดัซือ้ลขิสทิธิซ์อฟต์แวร์เพิม่เติม
โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและให้หน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศท าการติดตัง้หรืออฟัเกรดให้ เพื่อป้องกนัมใิห้เกิด
ปัญหาในเรื่องลขิสทิธิซ์อฟตแ์วร ์และปัญหาทางดา้นความปลอดภยัของคอมพวิเตอรเ์กดิขึน้ 

3) พนกังานของบรษิทัตอ้งปฏบิตัติามกระบวนการรกัษาความเป็นส่วนตวัและการปิดเป็นความลบัของ
ขอ้มลูในโรงพยาบาล  
 

7. นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิัทให้ความส าคญักบัการบรหิารกจิการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มจีรยิธรรม ยดึมัน่ในหลกัการก ากบั
ดูแลกจิการ และปฏบิตัิตามกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการป้องกันและต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ การใหห้รอืรบัสนิบนกบั
เจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืภาคเอกชน โดยบรษิัทไดก้ าหนดโครงสรา้งองคก์รใหม้กีารแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ กระบวนการ
ท างาน และสายการบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานใหม้คีวามชดัเจน เพื่อใหม้กีารถ่วงดุลอ านาจและมคีวามรดักุมในการ
ตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม รวมทัง้ไดก้ าหนดแนวทางการปฏบิตัใิหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั
ในการป้องกนัการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ดงันี้ 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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(1) หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัด าเนินการหรอืยอมรบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุก
รูปแบบทัง้โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่นี้อย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

(2) กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทั มหีน้าทีต่้องรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการกระท าทีเ่ขา้
ขา่ยการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั โดยแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบ และใหค้วามร่วมมอืในการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ  

(3) บรษิทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนทีแ่จง้เรื่องการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้บุคคลทีใ่ห้
ความร่วมมอืในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

(4) คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัตอ้งปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ัปชัน่ 
และให้การส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ เพื่อสื่อสารไปยงัพนักงานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 
รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

(5) ผูท้ีก่ระท าการทุจรติคอรร์ปัชัน่จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิัยตามระเบยีบทีบ่รษิทัก าหนดไว ้
และอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

(6) บรษิทัจดัใหม้กีารฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรูใ้หแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทั
ใหม้คีวามเขา้ใจในการปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และส่งเสรมิดา้นคุณธรรม ความซื่อสตัยค์วาม
รบัผดิชอบ และภาระหน้าทีข่องตน 

(7) บรษิทัสนับสนุนใหคู้่สญัญา คู่คา้ หรอืบุคคลอื่นทีต่้องปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิัทรายงานการ
ละเมดินโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั 

(8) บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน และการก าหนดค่าตอบแทนของพนกังานและลกูจา้งของบรษิทัอย่างเป็นธรรมและเพยีงพอ เพื่อ
ป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ภายในองคก์ร และเป็นการสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนกังานและลกูจา้งของบรษิทั 

(9) เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มคีวามเสีย่งสูงกบัการเกดิการทุจรติคอร์รปัชัน่ในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ ใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั และตรวจสอบใหแ้น่ชดั 

(9.1)  การใหห้รอืรบัของก านลั และการเลีย้งรบัรองจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตาม กฎหมาย
เป็นตามธรรมเนียมทางการคา้ปกตหิรอืประเพณีนิยมในมลูค่าทีเ่หมาะสม 

(9.2)  การใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยต้องมัน่ใจว่าการให้หรอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุนดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการอ าพรางการ
ตดิสนิบน 

(9.3)  ในการด าเนินกจิการ การตดิต่อ การเจรจา การประมลู และการด าเนินการอื่นๆ กบัหน่วยงาน
ภาครฐัหรอืเอกชนจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการ
บรษิทั ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทัจะต้องไม่ใหห้รอืรบัสนิบนในทุกขัน้ตอนของ
การด าเนินกจิการ 

 

8. กำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 บรษิทัไดท้บทวนและปรบัปรุงกรอบการบรหิารความเสีย่งใหม่เป็นประจ าทุกปี และไดป้ระเมนิการบรหิาร
ความเสีย่งตามกรอบการบรหิารความเสีย่งดงักล่าวและก าหนดผูร้บัผดิชอบอย่างชดัเจน โดยบรษิทัก าหนดหลกัเกณฑใ์น
การประเมินความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดบั ซึ่งพิจารณาทัง้โอกาสในการเกดิเหตุการณ์ และผลกระทบที่จะเกดิขึ้น ให้
ครอบคลุมความเสีย่งทุกดา้นทีน่อกเหนือจากความเสีย่งดา้นการรกัษาพยาบาล 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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 โดยความเสีย่งจากการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนินธุรกจิและดา้นภาพลกัษณ์ซื่อเสยีง
ของโรงพยาบาล (Reputation Risk) เป็น 1 ใน 6 ความเสีย่งทีม่โีอกาสเกดิขึน้ เช่น การจดัท ารายงานทางการเงนิ การท า
ใหส้ญูเสยีทรพัย์สนิ การคอรร์ปัชัน่ แต่บรษิทัมกีระบวนการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี โดย
การตรวจสอบจะมกีารสอบทานความเสีย่ง และการควบคุมภายในของกิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้
รายงานผลการตรวจสอบภายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะไม่ขึน้กบัฝ่ายจดัการ  
 

9. กำรก ำกบั ควบคมุดแูล เพื่อป้องกนัและติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 บรษิทัก าหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดูแล และควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัและติดตามความเสีย่งจาก
การทุจรติคอรร์ปัชัน่ ดงันี้ 

(1) กรรมการและผูบ้รหิารมคีวามรบัผดิชอบในการป้องกนัและตรวจพบการทุจรติและขอ้ผิดพลาดโดย
การน าระบบบัญชแีละระบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอมาใช้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ กรรมการและผู้บรหิารทุกระดบัต้อง
ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ มจีรยิธรรม และจรรยาบรรณ 

(2) บรษิัทจะจดัใหม้กีารบรหิารความเสีย่งที่ครอบคลุมถึงการระบุและพจิารณาความเสีย่งต่างๆ รวมทัง้
การประเมนิผลกระทบจากความเสีย่งนัน้ๆ การพจิารณาถงึกจิกรรมการควบคุม รวมถงึกระบวนการตดิตามผลการควบคุม
ภายใน และวธิกีารตอบสนองความเสีย่ง ซึง่รวมถงึการตดิตามประเมนิผลความสามารถในการป้องกนั และค้นหารายการ
ทุจรติ ขอ้ผดิพลาด และการปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย 

(3) จดัให้มีระบบการควบคุมภายในทัง้ในด้านการป้องกัน (Prevent Control) และการตรวจสอบ 
(Detective Control) ซึง่เป็นเครื่องมอืทีช่่วยในการลดโอกาส และแรงจงูใจในการกระท ามชิอบและการทุจรติใหน้้อยลง โดย
มหีลกัเกณฑก์ารแบ่งแยกหน้าทีก่ารท างาน เช่น การแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างหน่วยงานจดัซือ้ออกจากหน่วยงานคลงัและผู้
ลงบัญชี นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตาม ประเมินผล โดยผู้บริหารจะได้รบัรายงานและรับทราบถึงสาเหตุของ
ขอ้บกพร่องหรอืสถานการณ์ทีไ่ม่ชอบมาพากลไดท้นัท่วงท ีรวมทัง้สามารถปรบัปรุงระบบในเชงิป้องกนัไดอ้ย่างเหมาะสม 
ในการประเมนิผลการควบคุมภายใน โดยมฝ่ีายตรวจสอบภายในท าหน้าทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการ 
  

10. แนวทำงในกำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 บรษิทัก าหนดแนวทางในการตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ดงันี้ 
(1) ก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกต้องของเอกสารอา้งองิ และแบบประเมนิตนเอง

เกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั และใหค้วามเหน็ชอบในรายงานผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการและ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั 

(2) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั ต้องรายงานให้บรษิทัทราบถงึการกระท าทีเ่ขา้ข่ายการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั โดยแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 

(3) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ เพื่อสือ่สารไปยงัพนกังานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ 
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

(4) กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้หีน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง จะจดัใหม้กีารบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลุมถงึการระบุ
และพจิารณาปัจจยัเสีย่งต่างๆ รวมทัง้กระบวนการตดิตามผลการควบคุมภายใน และวธิกีารตอบสนองความเสีย่ง ซึง่รวมถงึ
การตดิตามประเมนิผลความสามารถในการป้องกนั และค้นหารายการทุจริต ขอ้ผดิพลาด และการปฏบิตับิตัหิรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบ 

บรษิทัจดัใหม้กีารสื่อสารแนวทางดงักล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ Intranet ของบรษิทั และ
เวบ็ไซตบ์รษิทัที ่www.praram9.com เพื่อใหผู้บ้รหิาร พนกังานทุกคนรบัทราบและปฏบิตั ิ 
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11. กำรฝึกอบรมแก่พนักงำนเพื่อให้ควำมรู้เก่ียวกบันโยบำยและแนวปฏิบติัในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรร์ปัชัน่ 

 บรษิทัไดส้ือ่สารและจดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบันโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
รวมทัง้โยบายทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น จรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน นโยบายการใหห้รอืรบัของขวญัหรอืสิง่บนัเทงิ 
นโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ให้แก่พนักงานเข้าใหม่ ทุกคนรบัทราบในวนัปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ
พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบในหลกัสูตรดงักล่าว รวมทัง้สื่อสารให้แก่ พนักงานทุกคนใน
องคก์รรบัทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต ์Intranet ของบรษิทั และเวบ็ไซต์บรษิทัที ่www.praram9.com และยงัไดส้่ง
บุคคลากรไปอบรมภายนอกองคก์รทีจ่ดัโดยทัง้ภาครฐัและเอกชน 
 

12. นโยบำยกำรให้และรบัของขวญั 

 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสรมินโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ของบรษิัท ต่อการด าเนินการใน
ลกัษณะทีเ่ป็นการสนบัสนุนใหเ้กดิช่องทางน าไปสู่การคอรร์ปัชัน่ต่อไปในอนาคต บรษิทัจงึก าหนดนโยบายเกีย่วกบัการให้
และรบัของขวญัของบรษิทั ดงันี้ 

(1) กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื พนกังานย่อมไม่เรยีก รบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัเงนิหรอืประโยชน์อื่นใดจาก
ผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิ  

(2) กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื พนกังานอาจรบัหรอืใหข้องขวญัไดต้ามประเพณีนิยม โดยการรบัของขวญั
นัน้จะตอ้งไม่สง่ผลต่อการตดัสนิใจเชงิธุรกจิใดๆ ของผูร้บั  

(3) หากผูบ้รหิารหรอืพนกังานไดร้บัของขวญัในโอกาสตามประเพณนีิยมทีม่มีลูค่าเกนิปกตวิสิยัจาก
ผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิกบับรษิทัใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้  
 

13. นโยบำยกำรคุ้มครองและให้ควำมเป็นธรรมแก่ผูแ้จ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด 

บรษิทัมนีโยบายคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ทีแ่จง้ขอ้มูลหรอื ให้
เบาะแสเกี่ยวกบัการทุจรติหรอืไม่ปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิัท และหลกัจรรยาบรรณในการด า เนิน
ธุรกจิของบรษิทั (Whistleblower Policy) ดงันี้ 

 วธิกีารรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสการกระท าผดิ 

(1)  รอ้งเรยีนไดโ้ดยตรงเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผูร้อ้งเรยีนควรสง่เรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสการกระท า
ผดิและการทุจรติผ่านผูบ้งัคบับญัชาทีร่บัผดิชอบโดยตรง (ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไป) อย่างไรกต็าม หากอยู่ในสถานการณ์ 
ทีไ่ม่เหมาะสมหรอืไม่สะดวก ผูร้อ้งเรยีนสามารถแจง้ผ่านระบบ intranet ของบรษิทั E-mail กล่องรบัความคดิเหน็ หรอืส่ง
จดหมายมายงัผูจ้ดัการฝ่ายคุณภาพของบรษิทั 

(2)  ใหผู้บ้งัคบับญัชาทีไ่ดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติ แจง้ใหผู้จ้ดัการฝ่าย
คุณภาพของบรษิทั โดยไม่ชกัชา้ หรอืภายใน 3 วนัท าการ เพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

(3)  ในกรณีที่ผูร้้องเรยีนเลอืกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิหรอืหลกัฐานที่ชดัเจน 
เพยีงพอทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ามเีหตุอนัควรเชื่อว่ามกีารกระท าทีเ่ป็นการทุจรติ หรอืฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั 
หรอืหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัเกดิขึน้  

ขัน้ตอนการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
(1) ในการด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ให้ผู้รบัเรื่องร้องเรียนด า เนินการเสนอเรื่อง

รอ้งเรยีนใหบุ้คคลดงัต่อไปนี้ เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบและรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ (“ผูต้รวจสอบฯ”) ตามทีไ่ดร้บัรอ้งเรยีน 
(1.1) กรณีผูถู้กรอ้งเรยีนเป็นพนกังานระดบัต ่ากว่าผูบ้รหิาร ใหร้องกรรมการผูอ้ านวยการ และ/หรอื 

บุคคลหรอืหน่วยงานทีร่องกรรมการผูอ้ านวยการมอบหมายท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบฯ 
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(1.2) กรณีผูถู้กรอ้งเรยีนเป็นพนักงานระดบัตัง้แต่ผูบ้รหิารขึน้ไปใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และ/
หรอืบุคคลหรอืหน่วยงานทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย ท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบฯ 

 ในกรณีมีข้อสงสัยหรือค าถามใดๆ ผู้ตรวจสอบฯ สามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใด หรือ 
ผูบ้งัคบับญัชาทีร่บัผดิชอบโดยตรงของผูร้อ้งเรยีน มาใหข้อ้มลูหรอืขอใหจ้ดัสง่เอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมาเพื่อการตรวจสอบ
หาขอ้เทจ็จรงิได ้

(2) หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นความจริง บริษัทจะด า เนินการดังต่อไปนี้  ภายใน
ก าหนดเวลา 7 วนั 

(2.1) ในกรณีที่เป็นการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระท าการอันทุจริต หรือผิดกฎหมาย 
กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ให้ผูต้รวจสอบฯ พจิารณาเสนอเรื่องร้องเรยีน
ดงักล่าวพรอ้มความเหน็ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาต่อไป 

(2.2) ให้ผู้ตรวจสอบ แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรยีนการกระท าผิดและการ
ทุจริต ให้กบัผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล์ หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตาม ใน
บางครัง้ดว้ยเหตุผลความจ าเป็นในเรื่องขอ้มูลส่วนบุคคลและรกัษาความลบั บรษิทัอาจไม่สามารถใหข้อ้มูลในรายละเอยีด
เกีย่วกบัการสอบสวนหรอืการลงโทษทางวนิยั 

(2.3) ในกรณีทีเ่รื่องรอ้งเรยีนดงักล่าวเป็นเรื่องส าคญั เช่น เป็นเรื่องทีก่ระทบต่อชื่อเสยีงภาพลกัษณ์
หรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทั ขดัแยง้กบันโยบายในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั หรอืเกีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิารระดบัสงู เป็น
ตน้ ใหผู้ต้รวจสอบฯ พจิารณาเสนอเรื่องดงักล่าวพรอ้มความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาต่อไป 

(2.4) ในกรณีที่เรื่องร้องเรยีนท าให้เกดิความเสยีหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ผูต้รวจสอบฯ จะเสนอวธิกีาร
บรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรภายใต้กรอบที่ก า หนดไว้โดย
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 

การคุม้ครองปกป้องผูท้ีแ่จง้ขอ้มลูหรอืใหเ้บาะแส 
  (1) ผูร้อ้งเรยีนสามารถเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเหน็ว่าการเปิดเผยอาจท าใหเ้กดิความเสยีหาย
กบัตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จริงหรอืหลกัฐานที่ชดัเจนเพยีงพอที่แสดงให้เหน็ว่ามเีหตุอนัควรเชื่อว่ามกีาร
กระท าทีเ่ป็นการทุจรติ หรอืฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั หรอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิัท
เกดิขึน้ อย่างไรกต็าม หากเลอืกทีจ่ะเปิดเผยตนเองกจ็ะท าใหผู้ร้บัเรื่องรอ้งเรยีนสามารถด าเนินการไดอ้ย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
  (2) ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรอ้งเรยีน บรษิทัถอืเป็นความลบัและจะเปิดเผยเท่าทีจ่ าเป็นโดยค านึงถงึความ
ปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้ายงาน แหล่งทีม่าของขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ผูร้บัผดิชอบในทุกขัน้ตอนจะต้อง
เกบ็รกัษาขอ้มลูทีไ่ดร้บัรูช้ ัน้ความลบัสงูสดุ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถอืเป็นการกระท าความผดิวนิยั 
  (3)  กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย             
ผูร้อ้งเรยีนสามารถรอ้งขอใหบ้รษิทัก าหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมกไ็ด ้หรอืบรษิทัอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดย
ผูร้อ้งเรยีนไม่ตอ้งรอ้งขอกไ็ด ้หากเหน็ว่าเป็นเรื่องทีม่แีนวโน้มทีจ่ะเกดิความเสยีหายหรอืความไม่ปลอดภยั 
  (4)  พนักงานที่ปฏบิตัต่ิอบุคคลอื่นดว้ยวธิกีารทีไ่ม่เป็นธรรม เลอืกปฏบิตัดิว้ยวธิกีารที่ไม่เหมาะสม หรอื
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบุคคลอื่นนัน้ อนัมเีหตุจงูใจมาจากการทีบุ่คคลอื่นนัน้ไดร้อ้งเรยีน ไดแ้จง้ขอ้มูล รอ้งเรยีนหรอืให้
เบาะแสเกีย่วกบัการทุจรติหรอืการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนัน้ฟ้องร้องด าเนินคด ีเป็นพยาน ให้ถ้อยค า หรอืให้ความร่วมมอืใดๆ ต่อศาลหรือ
หน่วยงานของรฐั ถือเป็นการกระท าความผดิวนิัยที่ต้องได้รบัโทษ ทัง้นี้อาจได้รบัโทษตามทีก่ฎหมายก าหนดไว้หากการ
กระท าความผดิตามกฎหมาย 
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ส่วนที ่2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ [9] การก ากบัดแูลกจิการ หน้า 50 
 

  (5) ผูท้ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยวธิกีารหรอืกระบวนการที่ม ี
ความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมฝ่ีายคุณภาพเป็นผูพ้จิารณา 

  นอกจากนี้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถสอบถามขอ้มลู แจง้ขอ้รอ้งเรยีน หรอืเบาะแสการกระท าผดิทางกฎหมาย 
ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายในทีบ่กพร่อง หรอืการกระท าผดิจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิัท
หรอืการถูกละเมดิสทิธ ิผ่านช่องการรอ้งเรยีน ดงันี้ 

(1) ทางไปรษณีย ์
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

(2) ทางโทรศพัท ์1270 
 (3) ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.praram9.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ ์หวัขอ้ช่องทางการรอ้งเรยีน 

ทัง้นี้ ขอ้มูลร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผดิต่างๆที่แจ้งมายงับรษิัท จะถูกเก็บไว้เป็นความลบั โดย
กรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสัง่การตรวจสอบขอ้มลูเพื่อหาแนวทางแกไ้ข และจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

14. กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยด้ำนแรงงำน กำรจ้ำงงำน ผูบ้ริโภค กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ ส่ิงแวดล้อม 

 ในปี 2562 ที่ผ่านมา บรษิัทไม่ได้ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการฝ่าผนืกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน 
ผูบ้รโิภค การแขง่ขนัทางการคา้ สิง่แวดลอ้ม 

15. กำรถกูด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนก ำกบัดแูล 

ในปี 2562 ทีผ่่านมา บรษิทัไดป้ระกาศขอ้มูลจากเหตุการณ์ส าคญัตามระยะเวลาทีท่างการก าหนด ดงันัน้ 
บรษิทัจงึไม่มกีารถูกด าเนินการโดยหน่วยงานก ากบัดแูลแต่อย่างใด 

 
9.1.4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปรง่ใส 

 บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของการเปิดเผยข้อมูลอนัเป็นปัจจยัที่แสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
รวมถึงการสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่าย บรษิัทจงึมนีโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลที ่
ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นย า และทนัเวลาอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน และขอ้มูลอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
บรษิทัที่มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าผู้ถอืหุน้ นักลงทุน และผู้มสี่วนได้เสยีของบรษิทัจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้
อย่างเท่าเทยีมกนั ผ่านช่องทางทีง่่ายและสะดวกรวดเรว็ในการรบัขอ้มลูขา่วสาร  

 ข้อมูลของบริษัทที่เปิดเผยผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในหมวด นกัลงทุนสมัพนัธ ์นอกจากนัน้แลว้ขอ้มลูส าคญัอื่นๆในเวบ็ไซต์ บรษิทัจะปรบัปรุงใหเ้ป็น
ปัจจุบนัเสมอ เพื่อทนัต่อเหตุการณ์และก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูใ้ชม้ากทีส่ดุ ดงันัน้ บรษิทัจงึไดม้นีโยบายและแนวปฏบิตัใินการ
เปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั ดงันี้ 

1. แจกแจงโครงสรา้งผูถ้อืหุน้อย่างชดัเจน โดยไม่ม ีNominee ถอืหุน้ เช่น แสดงรายชื่อผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอื ผูม้ ี
อ านาจควบคุม และสดัส่วนของผูถ้ือหุ้นรายย่อยอย่างชดัเจน เพื่อใหผู้้ใช้ขอ้มูลสามารถทราบถึงผู้ถอืหุน้ทีแ่ทจ้รงิ (Beneficial 
Owner) ของบรษิทัไดอ้ย่างชดัเจน 

2. การปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 คณะกรรมการบรษิทัให้ความส าคญัและยดึถอืเป็นนโยบายใหม้กีารประกอบธุรกจิตามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีมจีรยิธรรม เคารพสทิธ ิและมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยี ตลอดจนด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์
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ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื โดยมกีารส่งเสรมิและก ากบัใหเ้กดิการน าไปใชป้ฏบิตัใินกระบวนการ
ท างาน เช่น ใหพ้นักงานเขา้รบัการอบรม และท าแบบทดสอบใหผ้่านตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน พรอ้มใหย้ดึถอืเป็นแนวปฏบิตั ิ
รวมทัง้ยงัไดน้ าหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ดีงักล่าวมาเผยแพร่ผ่านทัง้เวบ็ไซดภ์ายในและภายนอกของบรษิทั เพื่อสื่อสารให้
พนกังานทุกระดบัขององคก์รตลอดจนบุคคลภายนอกไดร้บัทราบ เพื่อใหเ้กดิการน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

 นอกจากนัน้แลว้บรษิทัมนีโยบายทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจรยิธรรมองคก์ร และกฎบตัรของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หลกัเกณฑ ์ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) 
และสภาวการณ์ปัจจุบนั เพื่อน ามาปรบัใช้ตามความเหมาะสม และชี้แจงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจงึไม่สามารถปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวได้ และ/หรือมาตรการทดแทนที่บริษัทได้น ามาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน 

 ในปี 2562 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการตาม
ขอ้เสนอแนะของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG Code) ของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หลกัเกณฑ์ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) และหลกัเกณฑ์
สากล Asean Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorcard) โดยมสีาระส าคญัโดยสรุป ดงันี้ 

 
หมวด ส่ิงท่ีทบทวนและปรบัปรงุ 

ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ - ก าหนดนโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบยีนของกรรมการผูอ้ านวยการรวมกนั ไม่เกนิ 5 บรษิทั 

- จัดการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย เมื่อวนัที ่10 กรกฎาคม 2562 

- มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนสรรหา 
CG Committee(1) และเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ 

หมายเหตุ:  (1)  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่21 มกราคม 2563 ไดแ้ต่งตัง้ CG Committee เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 กรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี แต่บริษัทมีนโยบายที่จะน าหลกัการ

ดงักล่าวไปปรบัใชใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุตามความเหมาะสม โดยมสีาระส าคญัโดยสรุป ดงันี้ 
 

ข้อท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติั เหตุผลและควำมจ ำเป็น 

บริษัทยังไม่ได้ก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียง
เลอืกตัง้กรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting) 

 

บรษิทัเหน็ว่าการลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) เป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียงทัง้หมดที่ตนมีอยู่
ให้กับกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ตนต้องการเลือกเป็นกรรมการ หรือ
สามารถแบ่งคะแนนเสยีงเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการหลายคนกไ็ด้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้บุคคลที่ได้รับการเลือกตัง้เข้ามาไม่ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท ในเรื่อง
คุณสมบตัแิละไม่สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธข์องบรษิทัเพื่อส่งเสรมิต่อการ
พฒันาและความยัง่ยนืของบรษิทั  

ประธานกรรมการของบรษิทัควรเป็นกรรมการอสิระ แมว้่าประธานกรรมการบรษิทัไม่เป็นกรรมการอสิระ แต่จะเหน็ว่าไม่ไดม้ี
ส่วนร่วมบรหิารงานใดๆภายในบรษิทั จงึไม่กระทบต่อการใช้ดุลพนิิจใน
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การตัดสนิใจอย่างมีอิสระ รวมถึงบริษัทได้ก าหนดแนวทางการถ่วงดุล
อ านาจทีส่ าคญัดงันี้ 
1) ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และไม่ได้ด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบรษิทั 
2) ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูอ้ านวยการ และมี

การก าหนดบทบาทหน้าที่แยกกนัอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการ
ท าหน้าที่ในการสนับสนุนให้คณะกรรมการบรษิัท ปฏบิตัิหน้าที่ตาม
ขอบเขต อ านาจหน้าที่ ส่วนกรรมการผูอ้ านวยการเป็นผูบ้รหิารระดบั
สูงสุดของฝ่ายจดัการ มหีน้าที่ในการบรหิารจดัการบริษัทให้เป็นไป
ตามทศิทางและนโยบายทีค่ณะกรรมการไดก้ าหนดไว ้

3) ก าหนดให้ต้องมกีรรมการอสิระหนึ่งท่านพิจารณาก าหนดวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกันกับประธานกรรมการและ
กรรมการผูอ้ านวยการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควร
ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่ วนใหญ่ 
(มากกว่า 50%) 

แมว้่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทันัน้ยงัไม่ได้
มกีรรมการอสิระเป็นส่วนใหญ่ แต่ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาฯกป็ระกอบ
ไปดว้ยประธานกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการอสิระ และกรรมการซึ่ง
ไม่มสี่วนร่วมในการบรหิารทีจ่ะสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างโปร่งใสและ
เป็นอสิระ 

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็น
อสิระมากกว่า 50% 

คณะกรรมการบรษิัทมจี านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มสี่วน
ร่วมในการบรหิาร หรอืกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 3 ท่าน กรรมการอสิระ 4 
ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 3 ท่าน ซึ่งเมื่อพิจารณา
โครงสรา้งการบรหิารจดัการทีเ่ป็นระบบมกีารถ่วงดุลอ านาจและควบคุม
ภายในที่มปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ แม้ว่ากรรมการอิสระของบรษิัทจะน้อย
กว่าร้อยละ 50 ตามนิยามกรรมการอิสระซึ่งถูกตีความ แต่ในการ
บรหิารงานภายในทัง้กรรมการอสิระและกรรมการที่ไม่มสี่วนร่วมในการ
บรหิารงาน รวม 7 ท่าน ใน 10 ท่าน ไม่ได้เขา้มาปฏบิตัิงานประจ า และ
ควบคุมการท างานของฝ่ายบรหิารจดัการ รวมทัง้ไม่ไดเ้ป็นกรรมการที่มี
อ านาจตดัสนิใจ และสามารถใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของฝ่าย
จดัการได้อย่างอิสระ โดยอ านาจในการจดัการภายในโดยหลกัจะอยู่ที่
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ซึง่ไดร้บัมอบหมายงานจากคณะกรรมการบรษิทั 

 

 

3. วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายระยะยาวของบรษิทั 
 บรษิทัประกอบธุรกจิสถานพยาบาลเอกชน ประเภทรบัผูป่้วยไวค้้างคนื โดยมวีตัถุประสงค์/เป้าหมายระยะ

ยาวโดยสรุป ดงันี้ 
 มุ่งสูก่ารเป็นโรงพยาบาลชัน้น าทีม่คีวามสามารถในการใหบ้รกิารทางการแพทยท์ีค่รอบคลุมการรกัษา

โรค การป้องกนัและควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสขุภาพกายและการสง่เสรมิสขุภาพฃ 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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 ขยายฐานผูร้บับรกิารจากกลุ่มผูร้บับรกิารทัว่ไป กลุ่มผูร้บับรกิารสงูอายุ กลุ่มผูป่้วยโรคซบัซอ้น และ
กลุ่มผูป่้วยหนกั และผูป่้วยวกิฤตไปสู่กลุ่มผูร้บับรกิารทีใ่หค้วามส าคญัในการดูแลและส่งเสรมิสุขภาพ 
(Health Promotion & Wellness)  

 ก่อสร้างอาคารใหม่และวางแผนปรบัปรุงพืน้ที่ให้บรกิารของอาคารปัจจุบนั เพื่อรองรบัการขยายตวั
ของฐานผูร้บับรกิาร 

 เพิม่ศกัยภาพและขอบเขตในการใหบ้รกิารของศนูยก์ารแพทยเ์ดมิพรอ้มทัง้เพิม่ศูนยก์ารแพทยใ์หม่ให้
สามารถบรกิารทางการแพทยท์ีค่รอบคลุมและครบวงจรมากขึน้ 

 ตัง้เป้าหมายก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิตัล (Digital Hospital) และน าเทคโนโลยีที่ทันสมยัมา
ประยุกตใ์นการตรวจ วนิิจฉยั รกัษา และสง่เสรมิการดแูลสขุภาพ 

4. ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน  (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน หมวด ค าอธบิายการวเิคราะหฐ์านะ
ทางการเงนิและผลการด าเนินงาน) 

5. ระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ 
 ด้วยลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ต้องเอาใจใส่ ดูแล ผู้รบับรกิารอย่างใกล้ชดิ ดงันัน้ การสร้าง

ความพงึพอใจของลูกคา้จงึเป็นสิง่ทีบ่รษิทัใหค้วามส าคญัและน ามาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการปรบัปรุงการท างานและสรา้งคุณค่า
ทางการแขง่ขนั รวมทัง้โอกาสทางธุรกจิใหก้บับรษิทัยิง่ขึน้ 

 จากพนัธกจิของบรษิทัทีต่อ้งการน าเสนอทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุและคุม้ค่าในการใหบ้รกิาร การป้องกนัรกัษา และ
การดแูลสขุภาพ ดว้ยทมีบุคลากรมอือาชพี และเครื่องมอืทีท่นัสมยั บรษิทัจงึใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการความพงึพอใจ
ของลูกค้าในทุกขัน้ตอนที่เขา้มาใช้บรกิาร โดยบรษิัทได้เคยมกีารส ารวจความ  พงึพอใจของผู้ใช้บรกิารของผู้ป่วยนอกและ
ผูป่้วยใน ทางดา้นแพทย ์พยาบาล/บุคลากรการแพทย ์การบรกิาร สถานที ่สิง่ทีต่้องการใหป้รบัปรุง ฯลฯ ซึง่สามารถสรุปผลได้
ดงันี้   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. บรษิัทมนีโยบายเปิดเผยขอ้มูลการถอืหุน้ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และการถอืหุ้นของคู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิ

ดว้ยกนัฉันสามภีรยิา และบุตรที่ไม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการและผู้บรหิาร ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจ าปีของบรษิัท 
(โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหมวด รายละเอยีดเกีย่วกบั กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั) รวมทัง้



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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ก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทรายงานการ ซื้อ-ขายหุ้นบรษิัท ของตนเอง คู่สมรส หรอืผู้อยู่กนิด้วยกนัฉันสามี
ภรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบทุกไตรมาส  

 ในรอบปี 2562 กรรมการและผูบ้รหิาร 4 รายแรก ของบรษิทั มกีารไดม้าและจ าหน่ายหุน้ ดงันี้ 

รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
จ านวนหุ้นท่ีถือและมีการเปล่ียนแปลง (1) 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2561 

จ านวนหุ้น 
ได้มา 

จ านวนหุ้น 
จ าหน่ายไป 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 

1.  นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ 1,000,000 - - 1,000,000 
2.  นางแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ 11,550,000 - - 11,550,000 
3.  นายแพทยว์ริุฬห ์มาวจิกัขณ์ 9,250,000 - - 9,250,000 
4.  นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล 10,233,500 - - 10,233,500 
5.  นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์ - - - - 
6.  นางวลิาสนิี พุทธกิารนัต ์ - - - - 
7.  ศ.น.ท. หญงิ แพทยห์ญงิศรินิธรา สงิหรา ณ อยุธยา 100,000 - - 100,000 
8.  ศ.คลนิิก นายแพทยส์รณ บุญใบชยัพฤกษ์ 1,200,000 100,000 400,000 900,000(7) 
9. นายคณิต แพทยส์มาน - - - - 
10. นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์ - - - - 
11. นายแพทยม์งคล ตญัจพฒัน์กุล(2) 10,550,000 - - 10,550,000 
12. นายแพทยส์มชยั ภญิโญพรพาณิชย์(3) 50,000 - - 50,000 
13. นายทรงศกัด ์เปรมสขุ(4) - - - - 
14. นายธรีพนัธ ์ดษิยบุตร(5)  - - - - 
15. นายเจรญิ นดัพบสขุ(6) - - - - 

หมายเหตุ:  
(1) จ านวนการถอืครองหุ้นของกรรมการ นบัรวมตนเอง คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ รวมถงึนิตบุิคคลทีถ่อืหุ้นเกนิกวา่ร้อยละ 30 
(2) ด ารงต าแหน่งทีป่รกึษากรรมการผูอ้ านวยการ 
(3) ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิาร 
(4) ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิาร 
(5) ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ตัง้แต่เมื่อวนัที ่1 พฤษภาคม 2562 
(6) ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร ตัง้แต่เมื่อวนัที ่27 กนัยายน 2562 
(7) ศ.คลนิิก นายแพทยส์รณ บุญใบชยัพฤกษ์ จ าหน่ายหุน้ เมื่อวนัที ่10 มกราคม 2563 จ านวน 90,000 หุน้ ดงันัน้ จงึมหีุน้คงเหลอื จ านวน 810,000 หุน้  
 

7. ผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน หมวด ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช)ี 
8. การเผยแพร่รายงานประจ าปี  
 บรษิทัมนีโยบายเผยแพร่รายงานประจ าปีทัง้ฉบบัไทยและภาษาองักฤษพรอ้มกนับนเวบ็ไซตข์องบรษิทั และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั รวมทัง้ภายใน 120 วนั 
นบัแต่วนัสิน้สดุรอบบญัชตีามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 

9. จดัให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เวบ็ไซตข์องบรษิทั การพบปะนักวเิคราะห ์รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี รายงานประจ าปี การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จดหมายข่าว ฯลฯ นอกจากนี้ ขอ้มูลทีเ่ผยแพร่และ
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น าเสนอต่างๆ บรษิทัยงัไดจ้ดัท าทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตสิามารถเขา้ถงึ
ขอ้มลูไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั   

10. ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า ครบถ้วน และโปร่งใส โดยไม่มี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัทให้ผิดไปจากขอ้มูลที่แท้จรงิตามผลประกอบการของบรษิัท และ
ระมดัระวงัต่อการให้ขอ้มูลที่อาจก่อให้เกดิความเขา้ใจผดิพลาด รวมทัง้ไม่เผยแพร่ขอ้มูลที่ส าคญัก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อ
สาธารณะผ่านทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

11. บรษิัทจดัให้มหีน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) ส าหรบัท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
ประชาสมัพนัธแ์ละเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที่ส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทัง้ดูแลกระบวนการรายงาน
ทางการเงนิ เช่น การน าเสนอผลการด าเนินงาน งบการเงนิ รายงานทางการเงนิ และบทวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ 
(MD&A) รวมถงึสารสนเทศส าคญัทีแ่จง้ต่อตลาดหลกัทรพัย ์โดยจดัท าทัง้ขอ้มลูภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

 นอกจากนี้ ในปี 2562 ทีผ่่านมา บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมประชาสมัพนัธเ์พื่อน าเสนอทศิทางการด าเนินงานและ
ผลการด าเนินงานของบรษิทัต่อ นกัวเิคราะห ์นกัลงทุน ดงันี้ 

กิจกรรม ปี 2562   (ครัง้) 
การประชุมนกัวเิคราะห ์ 4 

การเขา้ร่วมกจิกรรม “บรษิทัจดทะเบยีนพบนกัลงทุน” 1 
การเขา้ร่วมกจิกรรมน าเสนอขอ้มลูแก่นกัลงทุน 4 
การพบปะนกัลงทุน / ประชุมทางโทรศพัท ์ 13 

  

 อกีทัง้ยงัได้เขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ของชมรมนักลงทุนสมัพนัธ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
เพื่อน ามาพฒันางานด้านนักลงทุนสมัพนัธ์ของบริษัทอีกด้วย ทัง้นี้ สามารถติดต่อ หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์  บริษัท 
โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) เลขที ่99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานครฯ 10310 
โทรศพัท ์02-2029999 หรอื 1270 ต่อ 39204 โทรสาร 02-2029998 อเีมล ์jirarojc@praram9.com หรอืสามารถศกึษาขอ้มูล
เพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั ที ่www.praram9.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

12. บรษิัทได้เปิดเผยขอ้มูลที่ส าคญัของบรษิัทผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจ
สามารถศกึษาและดาวน์โหลดขอ้มลูได ้ที ่www.praram9.com ดงันี้  

(1) โครงสรา้งผูถ้อืหุน้  
(2) วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย  
(3) ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
(4) โครงสรา้งองคก์ร 
(5) รายละเอยีดและขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิารล าดบั 4 รายแรก  
(6) ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 
(7) นโยบายก ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ และขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(8) รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 
(9) หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 
(10) รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
(11) ขอ้มลูดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์
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9.1.5 ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 คณะกรรมการทุกคนเขา้ใจถงึบทบาทหน้าทีแ่ละตระหนักถงึความรบัผดิชอบในฐานะผู้น าองคก์รที่จะต้องก ากบั
ดแูลใหบ้รษิทัมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ  มคีวามโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบต่างๆ และขอ้บงัคบั
บรษิทั โดยมกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และคณะผูบ้รหิารอย่างชดัเจน โดยบรษิทัให้
ความส าคญัต่อนโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ดงันี้ 

1. โครงสรำ้งคณะกรรมกำรบริษทั 

 บรษิัทใหค้วามส าคญัต่อความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) เพื่อให้การ
บรหิารจดัการเป็นไปโดยมปีระสทิธภิาพ คล่องตวั เป็นประโยชน์และเอือ้ต่อการน าพาบรษิทัสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัที่
วางไว ้ดว้ยเหตุนี้บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายดา้นความหลากหลายของโครงสรา้งของคณะกรรมการไว ้ดงันี้ 

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทที่ก าหนดไว้ คือ ให้บริษัทมี
คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย และจะต้องมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎบตัรบรษิัทก าหนด รวมทัง้ต้องไม่เป็นผูท้ี่มคีุณสมบตัิต้องห้ามตามที่
กฎหมายก าหนด ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้จะเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้กรรมการของบรษิทั 

1.2 คณะกรรมการบรษิทัต้องประกอบไปด้วยกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด และตอ้งไม่ต ่ากว่า 3 คน โดยสง่เสรมิใหม้กีรรมการอสิระทีเ่ป็นผูห้ญงิอย่างน้อย 1 คน อนัจะท าใหเ้กดิความหลากหลาย
ทางความคดิ และเป็นการถ่วงดุลในการพจิารณาและออกเสยีงในเรื่องต่างๆอย่างเหมาะสม  

1.3 กรรมการบริษัทควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่มีความ
หลากหลายและมปีระสบการณ์การท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้สอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยไม่จ ากดัเพศ อายุ เชือ้ชาต ิศาสนา ประวตักิารศกึษา ความรู ้และทกัษะทางวชิาชพี  

  ดงันัน้ ในการสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการของบรษิทัจงึพจิารณาโดยค านึงถงึความหลากหลาย
ทางโครงสร้างของคณะกรรมการบรษิัทแต่ละด้านอย่างเหมาะสม ทัง้ทกัษะด้านวชิาชพี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ
ประสบการณ์ความช านาญต่างๆ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ความช านาญของกรรมการ 

ช่ือ ประเภทกรรมการ 
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1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการ          
2. นางแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร          
3. นายแพทยว์ริฬุห ์มาวจิกัขณ์ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร          
4. นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร           
5. นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์ กรรมการ          
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1.4 ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดยีวกบักรรมการผูอ้ านวยการ  
1.5 กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี้

คณะกรรมการมกีารก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระต่อเนื่องไวไ้ม่เกนิ 9 ปี นับแต่วนัที่
ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระเป็นครัง้แรก เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาถึงความสมเหตุสมผลของ
ความจ าเป็น คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบรษิทัต่อไป 

1.6 เพื่อความเหมาะสมและเกดิความราบรื่นในการบรหิารจดัการของบรษิทั หากเกดิกรณีทีป่ระธาน
กรรมการบรษิทัไม่สามารถเขา้ประชุมได ้บรษิทัจงึไดก้ าหนดต าแหน่งรองประธานกรรมการบรษิทัขึน้ และไดม้มีตแิต่งตัง้ให ้
นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบรษิทั   

2. บทบำท หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้เป็นไปตามกฎบตัรของ

คณะกรรมการบริษัท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการก ากบัดูแลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ ซึง่ประกอบไปดว้ยแนวทางทีส่ าคญั ดงันี้ 

2.1 ความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าองคก์ร  
คณะกรรมการบรษิทั ตระหนักถึงบทบาทส าคญัของกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์ร ซึง่มหีน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบก ากบัดแูลองคก์รใหม้กีารบรหิารจดัการทีด่ ีครอบคลุมถงึการก าหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมาย และการก าหนด
กลยุทธ ์นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัการทรพัยากรส าคญั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย รวมถงึการ
ตดิตาม ประเมนิผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงานอย่างถูกต้อง ทัง้นี้ เพื่อสรา้งมูลค่าใหก้จิการอย่างยัง่ยนื รวมทัง้
การสรา้งผลตอบแทนสงูสดุใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

2.2 นโยบายเกีย่วกบัวสิยัทศัน์และพนัธกจิ  
 คณะกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีใ่นการก าหนดและพจิารณาวตัถุประสงค ์วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ 

ทศิทางการด าเนินธุรกจิ เป้าหมาย นโยบาย แผนการด าเนินธุรกจิ โครงสรา้งการบรหิารจดัการ และอ านาจอนุมตัต่ิางๆ ของ
บรษิทั รวมทัง้ก ากบัดแูลใหก้ารบรหิารจดัการ และตดิตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายอย่างถูกต้องเหมาะสม 
ภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทั ผูถ้อืหุน้ และ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่าย  

 ในปี 2562 คณะกรรมการไดพ้จิารณาอนุมตั ิกลยุทธ ์เป้าหมาย งบประมาณ และแผนการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิัท ตลอดจนมกีารทบทวนกลยุทธ ์เป้าหมาย งบประมาณ และแผนการด าเนินธุรกจิดงักล่าวใหม้คีวามเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัทศิทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  

 ทัง้นี้  เพื่อเป็นการตดิตามดูแลใหม้กีารน ากลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกจิของบรษิัทไปปฏบิตัจิรงิ   
โดนในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส คณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดให้มกีารรายงานผลการปฏบิตัิงานของ

6. นางวลิาสนีิ พทุธกิารนัต์ กรรมการ          
7. ศ.น.ท. หญงิ แพทยห์ญงิศรินิธรา     
   สงิหรา ณ อยุธยา 

กรรมการอสิระ          

8. ศ.คลนิิก นายแพทยส์รณ  
 บุญใบชยัพฤกษ์ 

กรรมการอสิระ          

9. นายคณิต แพทยส์มาน กรรมการอสิระ          
10. นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์ กรรมการอสิระ          
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คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ (รวมถงึการท าหน้าที่ดา้นบรหิารความ
เสีย่ง) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื ซึง่จะ
เป็นการรายงานผลประกอบการ และผลการด าเนินงานในดา้นต่างๆของบรษิทั ตามแผนการด าเนินงานทีไ่ดก้ าหนดไว ้ 

2.3 นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
 คณะกรรมการบรษิัทได้ยึดมัน่ในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี จึงได้จดัท า นโยบายเกี่ยวกบัการ

ก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจดัท าเป็นคู่มอืการก ากบัดูแลกจิการ พรอ้มทัง้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบริษัท ที่ www.praram9.com โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนของบรษิัท รวมทุกผู้มีส่วนได้เสยีที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รบัทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิไปใน
แนวทางเดยีวกนั 

 นอกจากนี้ เพื่อใหบ้รรลุเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มคีุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อ
ผูม้สีว่นไดเ้สยี ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดลอ้ม อนัเป็นหวัใจส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืนัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึได้
ก าหนดข้อพงึปฏิบตัิในการด าเนินงาน คอื จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบรษิัท ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ที ่www.praram9.com รวมทัง้ประกาศใชแ้ละสื่อสารให ้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ทุกคนไดร้บัทราบและยดึถอืเป็นกรอบในการปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 

 ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้รบัความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ 
ระเบยีบขอ้บงัคบั นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีรวมถงึจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิัทอย่างถูกต้องเหมาะสม
และเพยีงพอ บรษิัทจงึสนับสนุนให้เกดิการสื่อสารและจดัอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน และพนักงานเขา้ใหม่ของบรษิัทในวนั
ปฐมนิเทศ รวมถงึมกีารทดสอบความรูค้วามเขา้ใจภายหลงัการอบรม และอธบิายค าตอบใหท้ราบ ซึง่พนักงานทุกคนจะต้องเขา้
อบรมและผ่านการทดสอบในเรื่องดงักล่าว โดยยดึถือเสมอืนเป็นส่วนหนึ่งในระเบยีบขอ้บงัคบัของการท างาน และน าผลทีไ่ด้
จากการทดสอบวดัผลมาใชเ้ป็นตวัชี้วดัความรู้ความเขา้ใจของพนักงานในองคก์ร เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงการสื่อสาร 
และสรา้งการรบัรูใ้หแ้ก่พนกังานทุกคนในบรษิทัต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารทบทวนนโยบายการ
ก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหน้โยบาย
และแนวปฏบิตัดิงักล่าวมคีวามทนัสมยั สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม และบรบิททางธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยู่เสมอ 

2.4 การควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง  
 บริษัทได้จดัให้มรีะบบการควบคุมภายในเพื่อการก ากบัดูแลและการควบคุมภายในทัง้ในระดบั
บรหิารและระดบัปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยบรษิทัได้จดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมกีารว่าจา้งผูต้รวจสอบ
จากหน่วยงานภายนอก (outsource) คอื บรษิทั แอคพลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั โดย นางสาววรรณา เมลอืงนนท ์เขา้มาท า
หน้าทีต่รวจสอบการด าเนินงาน และประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั และเพื่อใหก้ารด าเนินงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบรษิัทจึงก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ กเ็พื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถตรวจสอบ
และตดิตามการด าเนินงานของบรษิทัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
 นอกจากนี้ บรษิัทไดจ้ดัให้มคีณะท างานดา้นการบรหิารความเสีย่ง เพื่อก าหนดนโยบายดา้นการ
บรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร รวมทัง้การก ากบัดแูลใหม้ ีกระบวนการหรอืระบบบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิัทอย่างเหมาะสม โดยคณะท างานด้านการบรหิารความเสีย่งอยู่ภายใต้หน่วยงานตวจสอบ
ภายใน โดยสามารถดรูายละเอยีดเกีย่วกบั ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั เพิม่เตมิไดใ้นหวัขอ้ “รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้า
งานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั” 

 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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2.5 การก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั 
 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัตัง้หน่วยงาน ก ากบัการปฏบิตังิาน (Compliance Unit) ขึน้ เพื่อสนับสนุน

การด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั ในการก ากบัดแูลใหก้ารปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ตลอดจน
หน่วยงานต่างๆ ของบรษิทั เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งของหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ  เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ตดิต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดแูล เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดยคณะกรรมการบรษิทั
จะพิจารณาก าหนดแผนงาน ระบบการก ากบัดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และปรบัปรุงแผนการก ากบัการ
ปฏบิตังิานเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหส้อดรบักบัเหตุการณ์และกฎเกณฑท์ีเ่ปลีย่นแปลง  

 โดยม ีนางสาวมารสิรา ธนะศกัดิศ์ริ ิด ารงต าแหน่ง เลขานุการบรษิทั และหวัหน้างานก ากบัดูแลการ
ปฏบิตัิงานของบรษิทั ทัง้นี้ สามารถดูรายละเอยีดเกีย่วกบั หวัหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานของบรษิัท เพิม่เตมิได้ใน
หวัขอ้ “รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั” 

2.6 การแต่งตัง้เลขานุการบรษิทั 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้บริษัทมีเลขานุการบริษัท และต้องได้รับแต่งตัง้จากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั โดยในการแต่งตัง้ผูท้ าหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทัจะต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 

ประกอบกบัแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี โดยต้องเป็นผู้ทีม่คีวามรู้และจบการศกึษาดา้นกฎหมาย หรอืบญัชี และผ่าน
การอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่างๆ แก่คณะกรรมการ และดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการ นัดหมายและจดัเตรยีมหนังสอืนัดประชุม พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเพยีงพอ รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ  

 โดยม ีนางสาวมารสิรา ธนะศกัดิศ์ริ ิด ารงต าแหน่ง เลขานุการบรษิทั และหวัหน้างานก ากบัดูแลการ
ปฏบิตังิานของบรษิทั ทัง้นี้ สามารถดูรายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มูลและบทบาทหน้าทีข่องเลขานุการบรษิทั เพิม่เตมิไดใ้นหวัขอ้ 
“เลขานุการบรษิทั” และ “รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั” 

3. นโยบายการแยกต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการ 
บรษิทัก าหนดนโยบายใหป้ระธานกรรมการบรษิทัตอ้งไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูอ้ านวยการของ

บรษิทั เพื่อใหม้กีารถ่วงดุลอ านาจซึง่กนัและกนั รวมทัง้ไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบรหิาร โดยมกีารแบ่งแยกหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบาย การตดิตามและการก ากบัดแูลการด าเนินงานและการบรหิารออกจากกนัอย่างชดัเจน 
โดยประธานกรรมการบรษิทัมบีทบาทหน้าทีส่ าคญัในการก าหนดนโยบาย ตดิตาม ก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทั
เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ ตลอดจนใหก้ารสนับสนุนและค าแนะน าในการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร โดยไม่กา้วก่าย
งานอนัเป็นภาระความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิาร ทัง้นี้ บรษิัทได้ก าหนดและแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผดิชอบของประธาน
กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยมสีาระส าคญัสรุปได ้ดงันี้  

 

ต าแหน่ง หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

ประธานกรรมการบริษทั  ร่วมพิจารณาก าหนดระเบยีบวาระการประชุมร่วมกบัประธานคณะกรรมการบรหิารและ
กรรมการผูอ้ านวยการ  

 สนับสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิัทเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัทและประชุมผู้ถอืหุ้น 
รวมทัง้เป็นผูน้ าและควบคุมการประชุมใหบ้รรลุผลอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 สนับสนุนให้คณะกรรมการมสี่วนร่วมในการประชุม จดัสรรเวลาให้เพยีงพอที่ฝ่ายจดัการ



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจะน าเสนอขอ้มูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซกัถามและแสดง
ความคดิเหน็อย่างอสิระ ควบคุมประเดน็การอภปิราย และสรุปมตทิีป่ระชุม 

 ช่วยเหลอื แนะน า ใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
 พจิารณาเรื่องทีอ่าจขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหม้คีวามถูกตอ้ง โปร่งใส 
 สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการ ทัง้ตามกฎหมาย กฎบตัร และตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ขีองบรษิทั 

กรรมการผูอ้ านวยการ  ท าหน้าที่เป็นหวัหน้าคณะผู้บรหิารของบรษิัท โดยรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัท
และคณะกรรมการบรหิารในการด าเนินกจิการ และดแูล บรหิาร จดัการธุรกจิของบรษิทั 

 ดูแล บริหาร และปฏบิตัิงานเพื่อประโยชน์ของบรษิัทให้เป็นไปตามวสิยัทศัน์ ทศิทาง 
การด าเนินธุรกจิ วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบ มติ นโยบาย กลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ และแผนงบประมาณประจ าปีที่ได้รบัอนุมตัิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และขอบเขตอ านาจซึ่ง
คณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

 ตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการของบรษิทัใหด้ าเนินการ
ตามยุทธศาสตร ์และแผนธุรกจิทีว่างไว ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบรษิทั 
รวมทัง้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส 

 ปฏบิตัิหน้าที ่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้มอี านาจด าเนินการ
ใดๆ ทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว 

 

ทัง้นี้  สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการ
ผูอ้ านวยการเพิม่เตมิไดใ้นหมวด โครงสรา้งการจดัการ หวัขอ้ “บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการบรษิทั” และ “ขอบเขต
อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการผูอ้ านวยการ”  

4. นโยบายความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัทุกคนมอีสิระในการแสดงความเหน็ต่อการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร โดยมกีาร

แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการอย่างชดัเจน และมกีารมอบอ านาจ
จดัการกจิการให้แก่ฝ่ายบรหิารเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทสามารถปฏบิตัิหน้าที่อย่าง
เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิสยัทัศน์ ภารกิจ 
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ ทศิทาง พรอ้มแผนกลยุทธท์างธุรกจิ เพื่อใหฝ่้ายบรหิารน าไปปฏบิตัิ 
และท าหน้าที่ก ากบัดูแลฝ่ายบรหิาร (Monitoring) โดยก าหนดวธิกีารตรวจสอบ เพื่อเป็นการถ่วงดุลการท างานของฝ่าย
บรหิาร และก ากบัดูแลให้การด าเนินงานของฝ่ายบรหิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
กฎระเบยีบต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการของบรษิัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกดิประโยชน์สูงสุดแก่บรษิัทและผู้ถือหุ้น 
(โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหมวด “โครงสรา้งการจดัการ”) 

5. นโยบายเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามดูแลการด าเนินงานของได้อย่าง

ต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ดงันี้ 
5.1 ตามกฎบตัรบรษิทัก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อย 4 ครัง้ต่อปี (ไตรมาสละ

ครัง้) และสามารถจดัการประชุมครัง้พเิศษเพิม่เตมิไดต้ามความจ าเป็น และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้นีโยบายก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครัง้ต่อปี ส าหรบัตดิตามการ
ด าเนินงานของบรษิทัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.2 บรษิทัจะก าหนดวาระและวนัประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และวนัประชุมผูถ้อืหุ้น
ประจ าปีไวเ้ป็นการล่วงหน้า โดยจะแจ้งให้คณะกรรมการบรษิัททุกคนรบัทราบล่วงหน้าในการประชุมคณะกรรมการครัง้
สุดท้ายก่อนถึงปีถัดไป เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ครบถ้วนพร้อมกัน ทัง้นี้ 
ก าหนดการและวาระการประชุมดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 ในปี 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2562 เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2562 ไดม้มีติ
เหน็ชอบก าหนด วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ไว้เป็นการ
ล่วงหน้า (โดยไม่รวมการประชุมคณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ซึง่ก าหนดไวใ้นวนัที ่14 กรกฎาคม 2563 ภายหลงัการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั) โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 

ก าหนดการประชมุคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุ้น  
ครัง้ท่ี วนัท่ี 
1/2563 21 มกราคม 2563 
2/2563 18 กุมภาพนัธ ์2563 

ประชุมผูถ้อืหุน้ 24 เมษายน 2563 
3/2563 24 เมษายน 2563 
4/2563 14 พฤษภาคม 2563 
5/2563 14 กรกฎาคม 2563 
6/2563 11 สงิหาคม 2563 
7/2563 12 พฤศจกิายน 2563 
8/2563 15 ธนัวาคม 2563 

   หมายเหตุ: ก าหนดการประชมุดงัล่าวอาจเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและเหมาะสม  
  

นอกจากนัน้แล้ว บรษิัทยงัได้มีการก าหนดการจดัประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 ไว้
ล่วงหน้า อาท ิการประชุมคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ (รบัผดิชอบดูแลดา้นการบรหิารความเสีย่งดว้ย) 
และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมรีายละเอยีดก าหนดการประชุม ดงันี้ 
 

ครัง้ท่ี การประชมุคณะกรรมการ
บริหาร  

การประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

การประชมุคณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

1/2563 17 มกราคม 2563 17 กุมภาพนัธ ์2563 21 มกราคม 2563 
2/2563 17 กุมภาพนัธ ์2563 13 พฤษภาคม 2563 18 กุมภาพนัธ ์2563 
3/2563 19 มนีาคม 2563 10 สงิหาคม 2563  
4/2563  16 เมษายน 2563 11 พฤศจกิายน 2563   
5/2563  13 พฤษภาคม 2563   
6/2563 18 มถุินายน 2563   
7/2563 13 กรกฎาคม 2563   
8/2563 19 สงิหาคม 2563   
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9/2563 17 กนัยายน 2563   
10/2563 22 ตุลาคม 2563   
11/2563 17 พฤศจกิายน 2563   
12/2563 17 ธนัวาคม 2563   

หมายเหตุ  ก าหนดการประชมุดงัล่าวอาจเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและเหมาะสม  

5.3 ในการก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ
ผูอ้ านวยการจะเป็นผูดู้แลใหค้วามเหน็ชอบก าหนดวาระการประชุม โดยใหม้กีรรมการอสิระคนหนึ่งร่วมพจิารณาก าหนดวาระ
การประชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหเ้รื่องทีม่คีวามส าคญัเกีย่วกบับรษิทัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างครบถว้น  

5.4 บรษิทัก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมให้
คณะกรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอ
ก่อนเขา้ร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมเีหตุจ าเป็นเร่งด่วน และเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิัท สามารถแจ้งการนัด
ประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด้  

5.5 บรษิทัจดัใหม้กีารบนัทกึรายงานการประชุมและจดัเกบ็รวบรวมเอกสารทีร่บัรองแลว้เพื่อใชใ้นการ
อา้งองิและสามารถตรวจสอบได ้โดยในการประชุมทุกครัง้จะจดัใหม้ผีูบ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้มูล
และรายละเอยีดประกอบการตดัสนิใจทีถู่กตอ้งและทนัเวลา 

5.6  ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ตอ้งมกีรรมการบรษิทัมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน
กรรมการบรษิทัทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  

5.7 ในกรณีทีป่ระธานกรรมการบรษิทัไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธาน หรอืหากรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้เช่นกนั ใหก้รรมการบรษิทัซึง่มาประชุม
เลอืกกรรมการบรษิทัคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

5.8 ในการออกเสยีงลงคะแนน กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสยีงในการลงคะแนน โดยในการลงมติในที่
ประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมอีงคป์ระชุมขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

5.9 ในกรณีทีก่รรมการบรษิทัมสีว่นไดเ้สยีเรื่องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ โดยกรรมการ
ที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวสามารถเข้าร่วมประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนัน้ๆได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม
รายละเอียดจากกรรมการที่มีส่วนได้เสยีดงักล่าวโดยตรง อย่างไรกต็าม ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสยีดงักล่าวออกจากที่
ประชุมเมื่อด าเนินการออกเสยีงลงคะแนน หากคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเพื่อ
เป็นเสยีงชีข้าด โดยในการลงมตใิหใ้ชเ้สยีงขา้งมากและหากมกีรรมการคดัคา้นมตดิงักล่าว ใหบ้นัทกึค าคดัคา้นไวใ้นรายงาน
การประชุม 

ทัง้นี้ ในปี 2562 ทีผ่่านมา คณะกรรมการมกีารจดัประชุมคณะกรรมการทัง้สิน้รวมจ านวน 7 ครัง้ โดย
คณะกรรมการบรษิทัทุกคนไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ มสีดัสว่นการเขา้ประชุม คดิเป็นรอ้ยละ 87.14 

โดยในการประชุมปีทีผ่่านมา แบ่งวาระพจิารณาเป็น 2 วาระหลกัเพื่อความชดัเจน ไดแ้ก่ เรื่องเพื่อทราบ 
และเรื่องเพื่อพจิารณา/อนุมตั/ิใหค้วามเหน็ ซึง่มรีะเบยีบวาระการประชุมหลกัทีส่ าคญัดงันี้ 

เรือ่งเพื่อทราบ 
1. รบัทราบรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

- คณะกรรมการบรหิาร 
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- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. รายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการและผูบ้รหิาร (รายไตรมาส) 
3. ผลคะแนนตามโครงการ “การประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้” 
4. ผลส ารวจการก ากบัดแูลกจิการบรษิจัดทะเบยีนประจ าปี 
5. รายงานการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นเสนอเพิม่วาระและเสนอชื่อผูท้ี่มคีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้

เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  
6. รายงานการแลกเปลีย่นประสบการณ์การก ากบัดแูลกจิการอย่างยัง่ยนื 
 

เรือ่งเพื่อพิจารณา/อนุมติั/ให้ความเหน็ชอบ 
1. พจิารณาแผนการด าเนินธุรกจิตามแผนยุทธศาสตร ์แผนพฒันาคุณภาพ และงบประมาณของบรษิทัประจ าปี 
2. พจิารณาผลประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 
3. พจิารณาการขึน้เงนิเดอืนและโบนสัของกรรมการผูอ้ านวยการ 
4. พจิารณา KPI ของบรษิทัประจ าปี 
5. พจิารณารายงานการท าหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี  
6. พจิารณารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ  
7. พจิารณาและใหค้วามเหน็รายการระหว่างกนัและ/หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั (รายไตรมาส)  
8. พจิารณาอนุมตัแิบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีและรายงานประจ าปี  
9. อนุมตักิ าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีและก าหนดวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  

- รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 
- อนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 
- อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี  และจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

- อนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
- อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  
- อนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 

10. พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั 
11. รายงานผลการด าเนินธุรกจิตามแผนยุทธศาสตร,์ แผนพฒันาคณุภาพและงบประมาณของบรษิทัประจ าปี

(รายไตรมาส)  
12. รบัรองงบการเงนิของบรษิทั (รายไตรมาส)  
13. อนุมตัอิ านาจด าเนินการทางการเงนิ ของบรษิทั 
14. พจิารณาทบทวนแผนการด าเนินธุรกจิตามแผนยุทธศาสตร,์ แผนพฒันาคุณภาพและงบประมาณของบรษิทั 

ประจ าปี 
15. พจิารณาความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั 
16. พจิารณาทบทวนความเสีย่งของบรษิทั 3 ปี 

 (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ “ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ
ชุดย่อยของกรรมการแต่ละราย”) 

6. นโยบำยเก่ียวกบักำรประชุมกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร  
 คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายสนับสนุนใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมกีารประชุมระหว่างกนัเอง โดยไม่มี

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ตามความจ าเป็น เพื่ออภปิรายปัญหา หรอื
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ส่วนที ่2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ [9] การก ากบัดแูลกจิการ หน้า 64 
 

ขอ้เสนอ ขอ้แนะน าต่างๆ เกีย่วกบัหวัขอ้วาระการประชุมคณะกรรมการบรษิัททีจ่ะประชุม รวมถึงการจดัการทีอ่ยู่ในความ
สนใจ เช่น แผนกลยุทธ์ และแนวทางการเติบโตอย่างยัง่ยนืของบริษัท เป็นต้น พร้อมท ารายงาน สรุปข้อพิจารณาและ
ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิัท หรอืฝ่ายจดัการให้รบัทราบแล้วแต่กรณี และน าไปด าเนินการ เพื่อพฒันาระบบการ
บรหิารและการด าเนินงานของบรษิทัใหด้ยีิง่ขึน้ ซึง่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย  

 ในปี 2562 บรษิทัไดม้กีารประชมุของกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร จ านวน 1 ครัง้ เมื่อวนัที ่10 กรกฎาคม 2562
โดยวาระการประชุมทีส่ าคญั คอื 

 การบรหิารจดัการภายใน เพื่อรองรบัประกาศคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร ฉบบัที ่52 
พ.ศ. 2562 

 การน าเสนอขอ้มลูตวัเลขทีส่ าคญัต่อคณะกรรมการบรษิทั 

 โดยภายหลงัการประชุมไดแ้จง้ใหก้รรมการผูอ้ านวยการรบัทราบผลการประชุมเพื่อพจิารณาด าเนินการต่อไป 

7. กำรจ ำกดัจ ำนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมกำรและกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรจะด ำรงต ำแหน่ง 
บรษิทัไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั ให้กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน

บรษิทัอื่นได ้แต่ทัง้นี้ ในการเป็นกรรมการดงักล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าที่กรรมการของบรษิัท  ทัง้นี้ ต้อง
เป็นไปตามแนวทางทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด แต่อย่างไรกต็าม เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางในการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและส่งเสรมิการสรา้งประสทิธภิาพใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างสูงสุด บริษัทจึงก าหนดนโยบายให้กรรมการ และกรรมการผู้อ านวยการของบริษัทต้องไม่ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นๆ รวมกนัเกนิกว่า 5 แห่ง และต้องแจ้งต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัให้
รบัทราบทุกครัง้ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้ด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นๆ  

ทัง้นี้ ในปัจจุบนัไม่มกีรรมการ และกรรมการผูอ้ านวยการของบรษิทัไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื่นเกนิกว่า 5 แห่ง  

8. นโยบำยกำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
 บรษิทัก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการใหเ้ป็นไปตามทีพ่ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั คอื กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการจะต้องหมุนเวยีนออกจากต าแหน่ง
ทุกครัง้ของการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี โดยใหก้รรมการซึง่อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ก่อน ใน
กรณีทีก่รรมการทีจ่ะพน้จากต าแหน่งดงักล่าวไม่อาจแบ่งไดห้นึ่งในสาม กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้ เคยีงทีสุ่ดกบัหนึ่งในสาม 
โดยกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งอาจเขา้กลบัด ารงต าแหน่งอกีได ้ซึง่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็น     
ผูพ้จิารณาสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

ทัง้นี้ บรษิทัได้เปิดเผยขอ้มูลวนัทีก่รรมการแต่ละคนเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัท และเปิดเผยว่า
กรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อมูลรายละเอียดคณะกรรมการ และหากกรณีที่มีการเสนอให้
คณะกรรมการอสิระคนใดซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการมาเกนิ 9 ปี เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป คณะกรรมการจะ
น าเสนอเหตุผลความจ าเป็นต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป ซึง่ปัจจุบนั ไม่มกีรรมการอสิระคนใดของบรษิัท
ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระเกนิกว่า 9 ปี  

9. นโยบำยกำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงสุด 

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท โดยได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท 
รวมทัง้คุณสมบตัิของกรรมการ และกระบวนการแต่งตัง้กรรมการใหม่ไว้อย่างชดัเจน โปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจะ



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
ส่วนที ่2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ [9] การก ากบัดแูลกจิการ หน้า 65 
 

พจิารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการตามนโยบายโครงสรา้งคณะกรรมการของ
บรษิทัใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และค านึงถงึความจ าเป็นในคุณสมบตัทิกัษะทางวชิาชพีและ
ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นของกรรมการทีบ่รษิทัยงัขาดอยู่ ตาม Board Skill Matrix เช่น ดา้นการแพทย ์ดา้นบญัชกีารเงนิ 
ดา้นกฎหมาย ดา้นการตลาด ดา้นการบรหิารจดัการ หรอืดา้นอื่นๆ เพื่อใหม้คีวามหลากหลายในดา้นต่างๆ รวมถงึคุณสมบตัิ
และประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งและสง่เสรมิกบักลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวโดยไม่จ ากดัเพศ 
เชือ้ชาต ิศาสนา ซึง่ในบางกรณีบรษิทัไดใ้ชฐ้านขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) เพื่อช่วยประกอบการตดัสนิใจในการสรรหา
และก่อให้เกดิความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เติม ไดใ้นหวัขอ้ “การสรรหาและ
แต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู” 

10. นโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
เพื่อใหก้ระบวนการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดย่อย 

และกรรมการผูอ้ านวยการ มคีวามโปร่งใส เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี สอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมาย
ระยะยาวของบรษิทั และองคป์ระกอบของค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะจูงใจและรกัษา
บุคคลลากรที่มคีุณภาพ บรษิัทจงึได้ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูอ้ านวยการ ดงันี้ 

10.1 กระบวนการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น  
 การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 

และกรรมการผูอ้ านวยการ ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาและก าหนดค่าตอบแทน และ
ด าเนินการ ดงันี้ 

 (1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อ
คณะกรรมการพจิารณาภายในกรอบทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 (2)  ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้อ านวยการ เสนอต่อคณะกรรมการ
พจิารณาอนุมตั ิ

10.2 แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 
(1)  ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  

 การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ค านึงถงึภาระหน้าที่
ของกรรมการ ซึง่จะตอ้งปฏบิตัติามหลกั Fiduciary Duty ความรบัผดิชอบ ความทุ่มเท คุณค่าทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที่
ของกรรมการ รวมทัง้การจูงใจกรรมการที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมกบัความจ า เป็นของบรษิัท โดยก าหนดองคป์ระกอบของ
ค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี้ 

(1.1) ค่าตอบแทนประจ า (Retainer Fee) จ่ายใหก้บักรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารเป็นรายเดอืน 
ไม่ว่าจะมกีารประชุมคณะกรรมการหรอืไม่กต็าม พจิารณาก าหนดระดบัของค่าตอบแทนโดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ ดงันี้  

 แนวปฏบิตัใินอุตสาหกรรม  
 ผลประกอบการและขนาดของธรุกจิ  
 ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการทีต่้องการสรรหา หรอื

ภาวะความตอ้งการของบรษิทัในขณะนัน้  
(1.2) ค่าเบีย้ประชมุ (Attendance Fee) จ่ายใหก้บักรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมในแต่ละครัง้ 

โดยจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมเท่านัน้ แบ่งเป็น  
 ค่าเบีย้ประชมุของประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย  



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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 ค่าเบีย้ประชมุของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย  

 (1.3) ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (Inventive Fee) เป็นค่าตอบแทนพเิศษทีจ่่ายให ้
กบักรรมการปีละครัง้ โดยพจิารณาจากมูลค่าทีส่รา้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ เช่น ผลก าไรของบรษิทั หรอืเงนิปันผลทีจ่่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ 
แต่ทัง้นี้จะไม่ท าใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัมุ่งเน้นทีผ่ลประกอบการระยะสัน้  

 (1.4)  ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น (ทัง้รูปแบบทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ) โดย
อาจพจิารณาเป็นจ านวนแน่นอนในอตัราคงทีห่รอือาจวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืใหม้ผีล
ตลอดไปจนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด้  

(2)  ค่าตอบแทนของกรรมการผูอ้ านวยการ  
การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ านวยการเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่

คณะกรรมการอนุมตั ิซึง่ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเพื่อประโยชน์สงูสุดของ
บริษัท ประเภทและระดบัของค่าตอบแทนทัง้ที่เป็นเงินเดอืน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจระยะยาว ต้องสอดคล้องกบั
ผลงานของบรษิทั และผลการประเมนิการปฏบิตังิาน ซึง่องคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการผูอ้ านวยการ ดงันี้ 

 (2.1)  ค่าตอบแทนประจ า ไดแ้ก่ เงนิเดอืน และค่าตอบแทนประจ าอื่นๆ ซึง่การพจิารณา
ก าหนดระดบัค่าตอบแทนค านึงถงึปัจจยัต่างๆ ดงันี้  

 ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์  
 แนวปฏบิตัใินอุตสาหกรรมทีม่ขีนาดธุรกจิใกลเ้คยีงกนั  
 ผลการประเมนิการปฏบิตังิาน (กรณีพจิารณาเพิม่ค่าตอบแทน)  

(2.2)  สวสัดกิารรกัษาพยาบาล เป็นไปตามสวสัดกิารทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบขอ้บงัคบั และ
คู่มอืพนกังาน  

(2.3)  ค่าตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน ไดแ้ก ่โบนสั ค่าตอบแทนพเิศษอื่น ๆ พจิารณา
จากผลการประเมนิการปฏบิตังิาน ซึง่ตอ้งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายทีค่ณะกรรมการก าหนด  

11. นโยบำยกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำร
ผูอ้ ำนวยกำร 

เพื่อใหก้ระบวนการด าเนินงานดา้นการก ากบั ควบคุม และบรหิารจดัการเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการที่ด ี และเพื่อเป็นการตดิตามผลและประเมนิผลตามวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ บรษิัทจงึไดก้ าหนด
นโยบายใหค้ณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูอ้ านวยการ มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้ เพื่อเป็นขอ้มลูใหค้ณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูอ้ านวยการไดม้กีารพจิารณาทบทวนผลงาน 
ประเดน็ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีทีผ่่านมา และเพิม่ประสทิธผิลการท างานของคณะกรรมการและกรรมการ
ผูอ้ านวยการ โดยมกีระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลงาน ดงันี้ 

11.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

 จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ า  
ทุกปี ปีละ 1 ครัง้ โดยจดัท าแบบประเมนิผลโดยแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คอื  

(1) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ 
(2) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล 
(3) แบบประเมนิของคณะกรรมการแบบรายบุคคล (ประเมนิท่านอื่น) 

 
 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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กระบวนการในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พจิารณาก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑค์ะแนน
ในการประเมนิผลในแต่ละหวัขอ้หลกัตามแบบประเมนิผล 

(2) ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะน าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อให้
คณะกรรมการทุกคนประเมนิผลงานประจ าปีทัง้แบบรายคณะและรายบุคคล 

(3) คณะกรรมการน าสง่แบบประเมนิกลบัมายงัฝ่ายเลขานุการบรษิทั เพื่อรวบรวมและสรุปผลการ
ประเมิน รายงานให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม
คณะกรรมการครัง้แรกของปี 

 

  หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนและสรุปผลการประเมนิ 

คะแนนท่ีได้รบั (%) เกณฑท่ี์ได ้
85 - 100 ระดบัดมีาก 
75 - 84 ระดบัด ี
65 - 74 ค่อนขา้งด ี
50 - 64 พอใช ้
ต ่ากว่า 50 ควรปรบัปรุงและพจิารณาโดยเรง่ด่วน 

 โดยสรุปการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ไดด้งันี้ 

 โดยสรุปการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อย ไดด้งันี้ 

 
 
 
 

ผลประเมิน คะแนน (%) 
ปี 2561 ปี 2562 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) 96.54 97.23 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล (ประเมนิท่านอื่น) 99.25 98.64 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ แบบรายคณะ 97.96 98.79 

ผลประเมิน คะแนน (%) 
ปี 2561 ปี 2562 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิาร  (รายบคุคล) 93.50 98.25 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิาร  (รายคณะ) 96.26 97.39 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายบุคคล) 94.44 96.05 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ  (รายคณะ) 93.67 99.63 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (รายบุคคล) 91.66 95.61 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (รายคณะ) 97.09 95.17 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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  11.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร  

 จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูอ้ านวยการ ปีละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาภายในเดอืนแรกของปี โดยในการประเมนิผลกรรมการ
ผูอ้ านวยการ ประเมนิในหวัขอ้หลกัดงันี้  

 ความเขา้ใจบรษิทัและธุรกจิ  
 การจดัวางบรษิทัและวางแผนกลยุทธ ์ 
 การบรหิารจดัการดา้นการเงนิ  
 การบรหิารจดัการทรพัยากร  
 การบรรลุเป้าหมายและแผนกลยุทธ ์ 
 ความเป็นผูน้ า 
 ความสามารถในการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจ  
 ความสามารถในการสือ่สาร  
 ความเชื่อถอืไวว้างใจและปฏบิตัติามพนัธสญัญา  
 การมหีลกัธรรมาภบิาล  

กระบวนการในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พจิารณาก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑค์ะแนน
ในการประเมนิผล ในแต่ละหวัขอ้หลกั ตามแบบประเมนิผล และร่วมกนัประเมนิผลงานของกรรมการผูอ้ านวยการ  

(2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมนิเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณา  

  หลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

คะแนนท่ีได้รบั (%) เกณฑท่ี์ได ้
85 - 100 ระดบัดมีาก 
75 - 84 ระดบัด ี
65 - 74 ค่อนขา้งด ี
50 - 64 พอใช ้
ต ่ากว่า 50 ควรปรบัปรุงและพจิารณาโดยเรง่ด่วน 

 

  โดยในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูอ้ านวยการ ในปี 2562 ทีผ่่านมา สรุปไดด้งันี้ 

 

12. นโยบำยกำรพฒันำกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำร 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายสง่เสรมิและพฒันาความรูใ้หแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั 
โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่21 มกราคม 2563 ไดพ้จิารณา
รปูแบบและแผนการพฒันากรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิาร เพื่อเป็นการเพิม่พูนทกัษะความรูท้ีจ่ าเป็น

ผลประเมิน คะแนน (%) 

ปี 2561 ปี 2562 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูอ้ านวยการ 91 96 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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ต่อการปฏบิตังิานตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยอาจเป็นการฝึกอบรมพฒันาความรู้จาก
หลกัสตูรทีจ่ดัขึน้เป็นการภายในบรษิทั หรอืเป็นหลกัสตูรของหน่วยงาน องกรค ์หรอืสถาบนัภายนอกกไ็ดเ้ช่นเดยีวกนั 

ในปี 2562 ทีผ่่านมา มกีรรมการและผูบ้รหิารเขา้ร่วมอบรมสมัมนาในหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตัหิน้าที ่รวมทัง้การเขา้ร่วมพบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูท้รงคุณวุฒจิากองคก์รอื่นๆ ดงันี้ 

 

รำยช่ือกรรมกำร หลกัสูตรอบรม/สมัมนำ 

นายคณิต แพทยส์มาน  หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที ่16/2562 
นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์  หลกัสตูร Personal data Protection act (PWC) 

 หลกัสตูร Digital Transformation (IOD) 
 หลกัสตูร Personal data Protection act (EY) 
 หลกัสตูร Corporate Innovation Masterclass (Alex Osterwalder) 

นายทรงศกัดิ ์เปรมสขุ  หลกัสตูร The Role of chairman Program (RCP) รุ่นที ่45/2562 

  นอกจากการเขา้อบรมสมันา ในปี 2562 ขา้งต้น บรษิัทได้เปิดเผยขอ้มูลการอบรมและสมัมนาของ
กรรมการและผูบ้รหิารล าดบั 4 รายแรกของบรษิทัไว ้ในขอ้มลูประวตักิรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

13. นโยบำยกำรจดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งผูบ้ริหำรสูงสุด 
 คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารวางแผนการสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) และความต่อเนื่องในการ
บรหิารงานทีเ่หมาะสม ส าหรบัผูบ้รหิารตัง้แต่ ระดบัผูช้่วยผูอ้ านวยการขึน้ไป จนถงึระดบักรรมการผูอ้ านวยการ ซึง่มี
กระบวนการสรรหาทีช่ดัเจน โปร่งใส โดยพจิารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ จรยิธรรมและความเป็นผูน้ า 
เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรบัและสอดคล้องกบัการเติบโตของธุรกิจ  รวมทัง้มีการประเมิน
ประสทิธภิาพและศกัยภาพของผูบ้รหิาร ส่งเสรมิเพื่อพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหเ้หมาะสม รวมทัง้ตดิตามผลการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง โดยบรษิทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการหาผูบ้รหิารมาสบืทอดต าแหน่งทีส่ าคญั (Succession Plan) ใหก้รรมการ 
ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนได้รบัทราบ ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิัทที่ www.praram9.com ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการ
ด าเนินงานของบรษิทัจะสามารถด าเนินต่อไปไดอ้ย่างมปีระสทิธอิย่างสงูสดุ  
 บรษิทัมแีผนการคดัเลอืกบุคลากรที่จะเขา้มารบัผดิชอบในต าแหน่งงานบรหิารทีส่ าคญัทุกระดบัใหเ้ป็นไป
อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัไดผู้บ้รหิารทีม่คีวามเป็นมอือาชพี โดยมคีณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้แีผน
สบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสบืทอดต าแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการ และผูบ้รหิารระดบัสงู ในกรณี
ทีก่รรมการผูอ้ านวยการหรอืผู้บรหิารระดบัสงูเกษียณอายุ ลาออก หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้เพื่อให้การบรหิารงานของ
บรษิทัสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ดูแล
การจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบเป็นระยะๆ ดว้ยอย่างน้อย   
ปีละ 1 ครัง้  
 จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่21 มกราคม 2563 ได้
พจิารณาเรื่อง การสบืทอดต าแหน่งของกรรมการผูอ้ านวยการและผูบ้รหิารระดบัสงู และรายงานผลการด าเนินงานต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อทราบ นอกจากนัน้แล้วยงัก ากบัดูแลให้กจิการมกีารบรหิารและพฒันาบุคลากรให้มจี านวน ความรู ้
ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจงูใจทีเ่หมาะสม ดงันี้ 
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(1) กรรมการผูอ้ านวยการ 
  เมื่อต าแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการว่างลงหรอืผูอ้ยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งได ้
บรษิทัจะมอบหมายใหผู้บ้รหิารในระดบัใกลเ้คยีง หรอืระดบัรองกรรมการผูอ้ านวยการเป็นผูร้กัษาการในต าแหน่ง จนกว่าจะมี
การสรรหาและคดัเลอืกบุคคลทีม่คีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 

(2) ผูบ้รหิารระดบัสงู  
เมื่อต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงตัง้แต่ระดับผู้ช่วยผู้อ านวยการขึ้นไปจนถึงระดับรองกรรมการ

ผูอ้ านวยการว่างลง หรอืผูอ้ยู่ในต าแหน่งดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งได ้บรษิทัจะน าเสนอผูส้บืทอดต าแหน่งที่
คดัเลอืกไวโ้ดย รองกรรมการผูอ้ านวยการทีดู่แลฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล (ในกรณีทีต่ าแหน่งทีว่่างลง คอื รองกรรมการ
ผูอ้ านวยการทีด่แูลฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล ใหเ้ป็นหน้าทีข่องกรรมการผูอ้ านวยการ) และน าเสนอต่อกรรมการผูอ้ านวยการ
เพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ 

14. กำรปฐมนิเทศกรรมกำร  
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศส าหรบั
กรรมการเขา้ใหม่ เพื่อพบปะหารอืกบัผูบ้รหิารระดบัสงู เช่น กรรมการผูอ้ านวยการ และรองกรรมการผูอ้ านวยการเพื่อสอบถาม
ขอ้มูลเชงิลกึ ในเรื่องการด าเนินธุรกจิ และจดัใหม้เีอกสารคู่มอืส าหรบักรรมการใหม่เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมในการ
ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ และสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั แผนการด าเนินงาน นโยบาย
และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั โดยมเีลขานุการบรษิทัเป็นผูป้ระสานงานในเรื่องต่างๆ อาท ิโครงสรา้งองคก์ร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และผลประกอบการของบรษิทั เป็นต้น ทัง้นี้กเ็พื่อเป็นการ
ช่วยสนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพของกรรมการใหส้ามารถเขา้รบัต าแหน่งไดโ้ดยเรว็ทีสุ่ด  
 โดยในปี 2562 บรษิทัไม่มกีรรมการทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ 
 
9.2 การสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง 

 หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะท าหน้าที่ในการพิจารณาและสรรหากรรมการ และ

กรรมการผูอ้ านวยการของบรษิทั ซึง่ต้องมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัคุณสมบตัขิองคณะกรรมการทีบ่รษิทั
ก าหนดไว ้ประกอบกบัความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์การท างานทีส่อดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิ ความ
พรอ้มในการอุทศิเวลาเพื่อปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ  รวมถงึทกัษะจ าเป็นทีย่งัขาดอยู่ในโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทัตาม  
Board Skill Matrix (โปรดดูรายละเอยีด เกีย่วกบัคุณสมบตัขิองกรรมการ เพิม่เตมิไดใ้นหมวด “โครงสรา้งการจดัการ” 
หวัขอ้ “คุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั”) เพื่อด าเนินการตามกระบวนการการแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูต่อไป 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการและ/หรอืกรรมการ
ผูอ้ านวยการของบรษิทั คณะกรรมการสรรหากจ็ะน าขอ้มูลของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวมาพจิารณาดา้นคุณสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนดเพื่อด าเนินการตามกระบวนการการแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูต่อไป 

 กระบวนกำรในกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง (กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร) 
(1) ในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการของบริษัท ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจาก

ฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) เพื่อก่อใหเ้กดิความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ 
(2) จดัท า Board Skill Matrix เพื่อก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการทีต่้องการสรรหา โดยพจิารณาจากทกัษะ

จ าเป็นทีย่งัขาดอยู่ในคณะกรรมการและประสบการณ์การท างานทีส่อดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  
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(3) ในกรณีทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเหน็ว่า บรษิทัยงัขาดกรรมการหรอืผูบ้รหิาร ทีม่ี
ความรู ้ความสามารถ หรอืประสบการณ์เฉพาะดา้นใดดา้นหนึ่งเพิม่เตมิอกี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กจ็ะพจิารณาสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งดงักล่าวเพิม่เตมิ เพื่อช่วยพฒันาศกัยภาพการท างานในดา้นต่างๆของบรษิทั
อย่างครบถ้วน 

(4)  เมื่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมไดแ้ลว้ จะน าเสนอ
ชื่อกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงคนใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาและ/หรอืเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตัแิลว้แต่กรณี 

(5)  ในกรณีทีเ่ป็นการแต่งตัง้กรรมการแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตาม
วาระให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเลอืกบุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อ
น าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่
วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน ทัง้นี้ บุคคลซึง่เขา้รบัต าแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดงักล่าวใหอ้ยู่ในต าแหน่ง
เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง 

 
9.3 กำรดแูลเรือ่งกำรใช้ข้อมูลภำยใน  

 

บรษิทัมนีโยบายการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทั ซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พื่อ
แสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงันี้ 

(1) กรรมการ ผู้บรหิารและผูส้อบบญัชขีองบรษิัทที่ออกหลกัทรพัย์มหีน้าทีต่้องเปิดเผยรายงานการถอืหลกัทรพัย์
ของตนและของคู่สมรสหรอืผูท้ี่อยู่กนิกนัฉันสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

(2) บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัการใชข้อ้มลูภายใน โดยด าเนินการใหม้คีวามเสมอภาคและยุตธิรรมต่อผู้
ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั และเพื่อเป็นการป้องกนัการกระท าผดิกฎหมายของบุคลากรทุกระดบัของบรษิัท และ
ครอบครวัทุกคนทีไ่ดร้บัทราบ หรอือาจไดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บรษิทัจงึหา้มบุคคลดงักล่าว
ท าการซื้อขายหุ้นหรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซื้อหรอืขายหรอืเสนอซื้อหรอืเสนอขายหุ้นบรษิัท ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรอืผ่าน
นายหน้าในขณะทีย่งัครอบครองขอ้มลูทีย่งัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดยบรษิทัและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยถอื
ว่าการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นลกัษณะดงักล่าวเป็นการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์พื่อเกง็ก าไรหรอืสรา้งความไดเ้ปรยีบใหก้บับุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

(3) บรษิทัไดจ้ดัระบบรกัษาความปลอดภยัในทีท่ างานเพื่อป้องกนัแฟ้มขอ้มลูและเอกสารลบัและไดด้ าเนินการจ ากดั
การเขา้ถงึขอ้มลูทีไ่ม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยใหร้บัรูเ้ฉพาะแก่ผูเ้กีย่วขอ้งและทีจ่ าเป็นเท่านัน้จงึถอืเป็นหน้าทีข่องเจา้ของ
ขอ้มลูหรอืผูค้รอบครองขอ้มลูทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะตอ้งก าชบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนการรกัษาความ
ปลอดภยัโดยเคร่งครดั ทัง้นี้ ผูฝ่้าฝืนการใชข้อ้มลูภายในจะตอ้งถูกลงโทษทางวนิยัและ/หรอืกฎหมายแลว้แต่กรณี 

9.4 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 

บรษิทัไดว้่าจา้ง บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต ในการตรวจสอบ แสดงความคดิเหน็ และรบัรองงบการเงนิของบรษิทั รวมทัง้มคีวามอสิระ และไม่มี
ความสมัพนัธห์รอืไม่มผีลประโยชน์สว่นไดส้ว่นเสยีใดๆ กบับรษิทั กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสูง หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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ทัง้นี้ ในปี 2562 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีโดยไม่มคี่าบรกิารอื่น ดงันี้ 
 

 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ปี 2562 

(หน่วย/บาท) 
ปี 2561 

(หน่วย/บาท) 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) 1,900,000 1,800,000 

2. ค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ไม่ม ี ไม่ม ี
 
 

 

9.5 การทบทวนการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรบัใช้ 
 

 ก่อนการน าหุ้นสามญัเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิัทได้จดัให้มี
หลกัธรรมาภิบาลและนโยบายส าหรบัการเข้าเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขึน้ เพื่อการปฏบิตัิที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และแนวปฏบิตัิที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อสร้างความโปร่งใส และความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยบริษัท
ตระหนกัดวี่าความเชื่อมัน่ของผูถ้อืหุน้เป็นปัจจยัส าคญัส าหรบัการจะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนทีย่ ัง่ยนื ทัง้นี้ ภายหลงัจากการเขา้
เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดลกัทรพัย ์เมื่อวนัที ่30 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการไดต้ระหนักถงึความส าคญัของกลไก และ
มาตรการทีจ่ะก ากบัดแูลใหบ้รษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม จงึมนีโยบายก าหนดใหม้กีาร
ทบทวนหลกัธรรมาภบิาลและนโยบายส าคญัต่างๆ เพื่อใหส้อดคล้องและเหมาะสมกบับริบททางธุรกจิอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพราะจะก่อให้เกดิการพฒันาและปรบัปรุงใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ไป ท้ายที่สุดแลว้บรษิัทเลง็เหน็ว่าประโยชน์ที่ไดร้บัจะเกดิแก่ผูถ้ือหุ้น 
ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ รวมถงึการสรา้งมลูค่าของกจิการทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต 
  



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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10 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
  

10.1  นโยบำยภำพรวม 

 บรษิทัไดต้ระหนกัถงึความยัง่ยนืในการด าเนินธุรกจิ นอกจากผลตอบแทนทางการเงนิทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้บัแลว้ บรษิทั
ยงัได้ตระหนักด้วยว่าการด าเนินธุรกจิจะต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม และสงัคมภายใต้หลกับรรษัทภิบาล ซึ่ง
รวมถงึการต่อตา้นการกระท าในลกัษณะของการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของบรษิทั ทีเ่ป็นศูนยร์วม
ดา้นการดแูลสขุภาพทีท่นัสมยั และไดร้บัความไวว้างใจมากทีส่ดุ 

 ดว้ยเหตุนี้ คณะกรรมการบรษิทัจงึได้มนีโยบายในการส่งเสรมิการด าเนินธุรกจิของบรษิัทภายใต้กรอบการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีโดยได้แต่งตัง้ คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื ของบรษิทัขึน้เป็นครัง้แรก 
เมื่อวนัที ่21 มกราคม  2563 ทีผ่่านมา (โปรดดูรายละเอยีดในหวัขอ้ “คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิ
อย่างยัง่ยนื”) เพื่อเป็นการสง่เสรมิและช่วยสนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั เกีย่วกบัการก าหนดนโยบาย 
แนวปฏบิตัิ แผนงาน รวมทัง้การบรหิารจดัการงานในด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและแนวปฏบิตัิด้านความยัง่ยนืของ
องคก์รใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายในการร่วมสรา้ง
การเตบิโตอย่างยัง่ยนืใหแ้ก่กจิการในระยะยาว  

 บรษิทัใสใ่จและใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยั และคุณภาพชวีติของผูค้นทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของ
บรษิทั และสง่เสรมิใหพ้นกังานของบรษิทัมจีติส านึกและความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม รวมทัง้จดัใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั นอกจากนี้บรษิทัพยายามเขา้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรม
ต่างๆ  ที่เป็นการสรา้งและรกัษาไวซ้ึ่งสิง่แวดล้อมและสงัคม ตลอดจนส่งเสริมวฒันธรรมท้องถิน่ทีบ่รษิทัด าเนินกจิการอยู่ 
ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
สิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 

หมวดที ่1 การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม โดยส่งเสรมิการประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ เป็น
ธรรม มีจรรยาบรรณ ตามกรอบกติกาการแข่งขนั ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั และหลัก
จรยิธรรมต่างๆ รวมทัง้ปฏเิสธพฤตกิรรมทีม่ลีกัษณะเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 

หมวดที ่2 การเคารพสทิธมินุษยชน โดยส่งเสรมิการเคารพในหลกัสทิธมินุษยชน และการปฏบิตัิต่อผู้อื่นดว้ย
ความเสมอภาค โดยไม่ค านึงถงึความแตกต่าง เรื่องเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพ 
ทางจติใจ สถานภาพทางสงัคม เป็นตน้ 

หมวดที ่3 การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทยีมกนั รวมถงึการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

หมวดที ่4 ความรบัผิดชอบต่อผู้รบับริการ โดยส่งเสริมการพฒันาการให้บริการของบริษัทอยู่เสมอ เพื่อให้
ผู้ร ับบริการมีสุขภาพที่ดี และได้รับความพึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูร้บับรกิาร 

หมวดที ่5 การดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม โดยส่งเสรมิการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม รวมทัง้การปฏบิตัิตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และมาตรฐานเกีย่วกบัการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั 

หมวดที ่6 การร่วมพฒันาชุมชนหรอืสงัคม โดยส่งเสรมิและสนับสนุนการท ากจิกรรมทีเ่ป็นการช่วยเหลอืดูแล 
และร่วมรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายในสงัคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องในด้านการสนับสนุน
ทางการแพทยแ์ก่ประชาชน ทัง้นี้ สามารถดรูายละเอยีดขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมการร่วมพฒันาชุมชน
หรอืสงัคมได ้ในหวัขอ้ ความรบัผดิชอบต่อสงัคมสิง่แวดลอ้ม 
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10.2  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

 โรงพยาบาลพระรามเก้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสรมิและสนับสนุนการท ากจิกรรมในด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่มขององคก์ร (Stakeholders) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่การสนับสนุนกจิกรรม

การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจทางการแพทยแ์ก่ประชาชนผูส้นใจทีค่รอบคลุมทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร โดยในปีทีผ่่าน

มาบรษิทัด าเนินการสง่เสรมิกจิกรรมทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 
  

1) กิจกรรมการพฒันาความรูใ้ห้แก่พนักงานในโรงพยาบาล 

ดว้ยบรษิทัตระหนกัอย่างยิง่ถงึความส าคญัของพนกังานหรอืบุคคลากรทุกคนของโรงพยาบาล โดยถอืว่าเป็นผูม้สี่วน

ไดเ้สยีทีส่ าคญัอนัมสีว่นในการช่วยผลกัดนัใหก้ารด าเนินงานของโรงพยาบาลเกดิประสทิธภิาพไดอ้ย่างสงูสุด ดงันัน้ 

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินงาน ภายใต้ความรบัผดิชอบต่อสงัคมใกล้เคยีงภายในกระบวนธุรกจิของบรษิัท

อย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมและพฒันาความรูค้วามเขา้ใจทางการแพทย ์การดูแลดา้นความปลอดภยัและชวีอนา

มยัของพนักงาน ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม และการให้ความช่วยเหลือพนักงานในด้านต่างๆ 

สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้น “นโยบายเกีย่วกบับทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี หวัขอ้ พนกังาน” ตวัอย่างเช่น  
 

 

 

 

 

 
 

 การจดัอบรมเชงิปฏบิตัิการ (workshop) เพื่อถ่ายทอดความรู้

เกี่ยวกบัการจดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ ฉบบัที่ 15 จากวทิยากรผู้เชี่ยวชาญภายนอก ให้แก่

พนกังานผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการรายงานงบการเงนิ 

 

 

 

 

          การจัดอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ” จาก

หน่วยงานผูเ้ชีย่วชาญภายนอกใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนักงานของ

โรงพยาบาล เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้อง 

และน าไปใช้อย่างถูกวิธีและก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องบุคคลากรภายในอคก์ร 
 

 

 

 

   
 

 

 

 การจัดอบรม หลักสูตร “แผนรองรับโรคระบาดและการใช้

อุปกรณ์ป้องกนั ส่วนบุคคล (PPE)” จากเจา้หน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญ

ใหแ้ก่ พยาบาล เจ้าหน้าที่หอ้งปฏบิตักิาร และเจ้าหน้าทีแ่ผนก

เอกซเรย ์รวมถงึเจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้งในโรงพยาบาล  

 

 

 

 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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 การจดัอบรม หลกัสูตร “การใช้รงัสใีนงานทางการแพทย์และ

การป้องกันอันตรายจากรงัสี” จากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอกใหแ้ก่เจา้หน้าที่ทีใ่ชเ้ครื่องก าเนิดรงัสขีองโรงพยาบาล 

เพือ่การท างานอย่างถูกวธิ ีปลอดภยั และมปีระสทิธภิาพสงูสุด 

2) กิจกรรมเผยแพรค่วามรูแ้ก่ แพทย ์และพยาบาล ในกลุ่มโรงพยาบาลเครอืข่าย 
 

 

          

 

 

 

 การจดัอบรม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกบัเรื่องโรคไต 

และการเปลี่ยนไตโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดา้นอายุรกรรมโรคไต 

ใหแ้ก่แพทย์และพยาบาล ในพื้นทีข่องโรงพยาบาลเครอืข่ายใน

ต่างจงัหวดั ไดแ้ก่ โรงพยาบาลทกัษณิ จงัหวดัสุราษณ์ธานี 

 

 

 

 
 

 

 

 

 การจดัอบรม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกบัเรื่องโรคไต 

และการเปลี่ยนไตโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดา้นอายุรกรรมโรคไต 

ใหแ้ก่แพทย์และพยาบาล ในพื้นทีข่องโรงพยาบาลเครอืข่ายใน

ต่างจงัหวดั ไดแ้ก่ โรงพยาบาลปากน ้าโพ จงัหวดันครสวรรค ์

 

 

 

 

3) กิจกรรมเผยแพรค่วามรูด้้านสุขภาพแก่ผูร้บับริการของโรงพยาบาล 

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการส่งเสรมิใหผู้ร้บับรกิารทุกคนมสีุขภาพทีด่ ีและไดร้บัขอ้มูลในการดูแลสุขภาพทีถู่กต้อง 

และเหมาะสม ดงันัน้ จึงจดัให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องจากแพทย์

ผูเ้ชีย่วชาญอย่างสม ่าเสมอใหแ้ก่ผูม้ารบับรกิารทัง้ทีโ่รงพยาบาลและประชาชนผูส้นใจภายนอก อาทเิช่น 

  

 จดักจิกรรมเสวนา เรื่อง 9 เดอืนกบัพฒันาการลูกน้อยในครรภ ์

เพือ่ใหค้วามรูแ้ก่คุณพ่อและคุณแม่มอืใหม่ทีก่ าลงัตัง้ครรภ์ และ

เตรียมความพร้อมในการดูแลตนเอง และลูกน้อยในครรภ์ได้

อย่างมคีุณภาพ 

 

 

 
 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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 จดักิจกรรม “วนัโรคไต” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และให้

ค าแนะน าเกี่ยวกบัเรื่องโรคไต ให้แก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และ

ประชาชนทัว่ไป พร้อมทัง้การตรวจสุขภาพไตฟรีโดยไม่เสีย

ค่าใชจ้่าย  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 จดักจิกรรม “Your signature heart day (วนัโรคหวัใจโลก)” เพื่อ

เป็นการเผยแพร่ความรู้ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัการป้องกนั 

และรกัษาโรคหวัใจ ใหแ้ก่ผูป่้วย ญาตผิูป่้วย และประชาชนทัว่ไป 

พร้อมทัง้การตรวจสุขภาพ การวดัความดนัและเจาะน ้าตาลฟรี

โดยไมเ่สยีค่าใชจ้่าย 

 

 
 

 
 จดักจิกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกบัการดูแลและป้องกนั เพื่อลด

ความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม ในโครงการ "เย็บเต้ารวมใจ สู้ภยั

มะเร็งเต้านม" และมกีจิกรรมสอนการตรวจเต้านมด้วยตวัเอง 

เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจเบื้องต้นได้อย่างถูกวธิี ณ ห้าง 

สรรพสนิคา้โรบนิสนั สาขาพระราม 9 

 

 
 

  กจิกรรมเสวนา เรื่อง ออฟฟิตซนิโดรม โดยใหค้วามรู ้ และให้

ค าปรึกษาด้านสุขภาพ แก่ผู้บรหิาร และพนักงาน ของบรษิัท 

เอม็ เอส ไอ จ ีประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  และ

บรษิัท จอห์น เดยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั เกีย่วกบัปัญหาออฟ

ฟิตซนิโดรม โดยนกักายภาพบ าบดัผูเ้ชีย่วชาญของโรงพยาบาล

พระรามเกา้ 

 

 

4) กิจกรรมช่วยเหลือสงัคมและชุมชน   
การจดักจิกรรมสนบัสนุนดา้นการแพทยแ์ก่ประชาชน เช่น การออกหน่วยบรกิารตรวจสุขภาพเบือ้งต้นฟรโีดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กรหรอืหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ได้แก่ บรษิัท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) , 
บรษิทั กรุงไทยแอกซ่า ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน),  บรษิทั ปตท จ ากดั (มหาชน), บรษิทั เอไอเอ จ ากดั, กลุ่ม
บรษิทั อติลัไทย จ ากดั (มหาชน) พนักงาน บรษิทัยูนิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ จ ากดั และ พนักงานภายในอาคารทรู
ทาวเวอร ์รชัดา เป็นตน้ เพื่อเป็นการสง่เสรมิใหป้ระชาชนเกดิความตระหนกัในการดแูลสขุภาพ และหมัน่ตรวจเชค็
สขุภาพร่างกายเบือ้งตน้อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้การจดักจิกรรมการรบับรจิาคโลหติ อาทเิช่น 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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 กจิกรรมออกหน่วยบรกิารตรวจสุขภาพเบือ้งต้น ตรวจวดัความดนั 
ตรวจคดักรองเบาหวาน ให้แก่เป็นพนักงาน ผู้บริหาร บรษิัท 
การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 กจิกรรมออกหน่วยบรกิารตรวจสุขภาพเบือ้งต้น ตรวจวดัความดนั 
ตรวจคดักรองเบาหวาน ให้แก่เป็นพนักงาน ผู้บรหิารของบรษิัท 
กรุงไทยแอกซ่า  ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 กจิกรรมออกหน่วยบรกิารตรวจสุขภาพเบือ้งต้น ตรวจวดัความดนั 
ตรวจคัดกรองเบาหวาน ให้แก่เป็นพนักงาน ผู้บริหาร ของ
บรษิทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 

  กจิกรรมการออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่มี
ค่าใชจ้่าย เช่น ตรวจวดัความดนั ตรวจคดักรองเบาหวานใหแ้ก่
ประชาชนและลกูบา้น ผูอ้ยู่อาศยัใน Condo the room 

 
 
 
 

 
  กิจกรรมออกหน่วยบริการให้ความรู้ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

ตรวจวดัความดนั ตรวจคดักรองเบาหวาน ใหแ้ก่ประชาชน ในงาน 
Healthy Living fair 2019 ณ เซน็ทรลัพระราม 9 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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 กจิกรรมออกหน่วยบริการให้ความรู้ด้านสุขภาพ และบริการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน ตรวจคัดกรอง
เบาหวาน  ให้แก่เป็นประชาชนทัว่ไป ในงานวนัประกนัชีวิต
แห่งชาติ โดยร่วมกับ บริษัท กรุงไทยแอกซ่า  ประกันชีวิต 
จ ากดั (มหาชน)  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 กิจกรรมออกหน่วยบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ให้แก่
พนักงาน ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม ในงานแข่งขนักฬีาประจ าปี ของ 
กลุ่มบรษิทั อติลัไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 โรงพยาบาลพระรามเกา้ร่วมกบัสภากาชาดไทย สนับสนุนการจดั
กจิกรรมการรบับรจิาคโลหติ จากกลุ่มแพทย์ พยาบาล พนักงาน 
และผูท้ี่มารบับรกิารที่มสีุขภาพร่างกายแขง็แรง เป็นประจ าทุก 3 
เดือน ทัง้นี้  เพื่อเป็นการร่วมปลูกจิตส านึกในการแบ่งปันและ
ช่วยเหลือต่อผู้ป่วยที่บาดเจ็บและขาดแคลนโลหิตในการรกัษา 
เพือ่ประโยชน์ต่อเพือ่นมนุษยแ์ละสงัคมโดยรวม 

 
 

 
5) การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลใหค้วามส าคญัอย่างยิง่ในเรื่องการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม สขุภาพ อาชวีอนามยัและความปลอดภยั โดยม ี
คณะท างานการจดัการอาคารสถานทีแ่ละความปลอดภยั (Facility Management and Safety: FMS) ท าหน้าทีดู่แลและเป็น
ศูนย์กลางการบริหารและจดัการด้านอาคารสถานที่ ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม  โดยในการ
ด าเนินการในดา้นต่างๆ สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้น “หวัขอ้ การบรหิารจดัการผลกระทบจากสิง่แวดลอ้ม
และความปลอดภยั” อาทเิช่น  
 

 

 

 

 บริษัทมนีโยบายในการคัดแยกประเภทขยะเป็น 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ ขยะทัว่ไป ขยะอนัตราย ขยะตดิเชื้อ และขยะรไีซเคลิ โดย
ขยะทัว่ไปมกีารว่าจา้งหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ส่วนขยะ
ติดเชื้อและขยะอันตรายมกีารว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ได้รบัการ
รบัรองมาตรฐานเขา้มาดูแลจดัการตามล าดบั เพื่อป้องกนัไม่ให้
เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอนัเนื่องมาจากการจดัการระบบของ
เสยีทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน 

 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
ส่วนที ่2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ [11] การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง หน้า 79 
 

11 การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  

 บรษิทัตระหนักถึงความส าคญัอย่างยิง่ของการจดัให้มรีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีให้เป็นไปตามหลกัการของการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) รวมถงึแนวทางและกรอบการควบคุมภายในทีเ่ป็นสากล เพื่อสรา้ง
ความมัน่ใจว่าบรษิัทสามารถด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ คณะกรรมการบรษิัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
จ านวน 3 ท่าน ทีส่ามารถปฏบิตัิหน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นอสิระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และ
ตดิตามใหก้ารควบคุมภายในดา้นต่างๆ มคีวามเพยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิ มปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ
ในการด าเนินงาน การป้องกนัหรือลดความเสี่ยง ความเสยีหายที่อาจเกดิขึ้น และจดัให้มรีายงานทางการเงินที่มีความ
ถูกต้องเชื่อถือได้ ตลอดจนการปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ และ
เกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทัง้ด้านการรกัษาพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน JCI (USA) โดยองคก์ร Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรฐัอเมรกิา ตัง้แต่ปี 2553 จนถงึ
ปัจจุบนั รวมทัง้การรบัรองมาตรฐานการดูแลผูป่้วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) รวมถงึมี
ระบบควบคุมภายในที่สามารถก ากบัให้มกีารปฏบิตัิตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและระบบควบคุมภายในทีไ่ด้
ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอสิระจากหน่วยงานอื่นในการท าหน้าที่ประเมนิการ
ปฏบิตัติามระบบควบคุมภายในทีก่ าหนด และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส โดยบรษิทัไดว้่าจา้ง 
บรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั ซึง่เป็นองคก์รจากภายนอก (Outsourcing) ใหป้ฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว รวมทัง้จดัท า
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาอนุมตัิแผนงาน ส าหรบัใช้
ตรวจสอบและตดิตามการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัแผนงานและนโยบายทีบ่รษิทัก าหนดไว ้ซึง่บรษิทัไดด้ าเนินการพฒันาและ
ปรบัปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง   

 คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน ประกอบกบัรายงานผลการตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส 
ครอบคลุมตามหลกัการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission) 5 ประกอบหลกัดงันี้ 

1. กำรควบคมุภำยในองคก์ร (Control Environment)  

บริษัทก าหนดโครงสร้างองค์กรในการก ากับดูแล บริหารจดัการ ตลอดจนอ านาจในการพิจารณาและอนุมัต ิ 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในที่ส่งเสรมิและสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธผิล และมกีาร
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี
ซึง่ปรากฏอยู่ในจรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน (Code of Conduct) ของบรษิทั รวมทัง้มกีารสือ่สารทัง้ขอ้ก าหนด
และบทลงโทษให้กับผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของความซื่อตรงและ จริยธรรม เป็น
วฒันธรรมองคก์รอย่างเขม้แขง็ โดยจรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน (Code of Conduct)  ครอบคลุมหลกัปฏบิตัิ
ในดา้นต่างๆ ทัง้ดา้นการตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าทีส่รา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการ
อย่างยัง่ยนื การก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกัของกจิการที่เป็นไปเพื่อความยัง่ยนื การเสรมิสร้างคณะกรรมการที่มี
ประสทิธผิล การสรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร การสง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่าง
มคีวามรบัผดิชอบ การดูแลให้มรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การรกัษาความน่าเชื่อถือ
ทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู และสนบัสนุนการมสีว่นร่วมและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
ส่วนที ่2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ [11] การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง หน้า 80 
 

 เพื่อใหบ้รรลุถงึเป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าทีม่คีวามสามารถในการให้บรกิารทางการแพทย์ที่
ครอบคลุมการรกัษาโรค การป้องกนัและควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทัง้ขยายฐาน
ผูร้บับรกิารจากกลุ่มผูร้บับรกิารทัว่ไป กลุ่มผูร้บับรกิารสงูอายุ กลุ่มผูป่้วยโรคซบัซอ้น และกลุ่มผูป่้วยหนักและผูป่้วยวกิฤต
ไปสู่กลุ่มผู้รบับริการที่ให้ความส าคญัในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness)  บริษัทได้ให้
ความส าคญักบัการก าหนดแผนประจ าปีและแผนยุทธศาสตร ์ รวมทัง้แผนการด าเนินงานและงบประมาณเพื่อเป็นกรอบให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวอ้ย่างเหมาะสม  มกีารก าหนดดชันีวดัผลการด าเนินงานระดบัหน่วยงาน 
โดยวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อมุ่งพฒันาคุณภาพการให้บรกิารของบรษิทัฯ  และการประเมนิผลตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทัง้
ดา้น Performance และ Core Competency 

2. กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment)  

บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพและทันต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยคณะท างานบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee) ซึง่รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ท าหน้าทีก่ าหนดแนวทาง มาตรการ แผนปฏบิตัิการ นโยบายและกรอบการบรหิาร
ความเสีย่งทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง ดแูล ตดิตามและประเมนิผลการจดัการความเสีย่งของบรษิทัฯ ให้
สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตรแ์ละทศิทางธุรกจิของบรษิัท ซึ่งครอบคลุมนโยบายและขอบเขตการบรหิารความเสีย่งจาก
ปัจจยัภายนอกและภายใน ทัง้ความเสีย่งดา้นยุทธศาสตร ์(Strategic Risk) ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน (Operational 
Risk) ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risk) ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Compliance Risk) ความเสีย่ง
จากปัจจยัมหภาค (Macro Risk) ทัง้จากจากภยัพบิตั ิโรคระบาด และความไม่สงบทางการเมอืง รวมถงึการบรหิารและ
จดัการการดแูลผูป่้วยของบรษิทั ใหไ้ดร้บัการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และ
เป็นไปตามนโยบาย บรษิทัยงัไดก้ าหนดใหฝ่้ายคุณภาพ (Total Quality Center : TQC) เป็นหน่วยงานทีพ่จิารณาและ
ตดิตามขอ้รอ้งเรยีนทัง้ดา้นคุณภาพบรกิารและจรยิธรรม และรายงานผลต่อคณะท างานบรหิารความเสีย่ง ซึง่กระบวนการ
บรหิารความเสีย่งไดผ้่านกระบวนการหาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของความเสีย่ง (Root Causes Analysis, RCA) กระบวนการ
วเิคราะหค์วามผดิพลาด (Failure Mode Effect Analysis, FMEA) ตลอดจนการพฒันาตวัชีว้ดัความเสีย่งเชงิรุก (Leading 
Key Risks Indicators) อย่างเป็นระบบ โดยคณะท างานบรหิารความเสีย่งไดม้กีารรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุก
ไตรมาส 

3. กำรควบคมุกำรปฏิบติังำน (Control Activities) 

 บรษิทัก าหนดนโยบาย และระเบยีบวธิปีฏบิตังิานครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นลายลกัษณ์ 
อกัษรตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าทีใ่นการด าเนินการอย่างชดัเจน มกีระบวนการควบคุมภายในทัง้เชงิป้องกนัและ
เชงิตดิตาม ซึง่สามารถน าไปสูก่ารปฏบิตังิานไดอ้ย่างแทจ้รงิ ทุกระดบัทัว่ทัง้องคก์ร โดยก าหนดใหแ้บ่งแยกหน้าทีก่ารอนุมตั ิ
การดแูลจดัการทรพัยส์นิ และการบนัทกึบญัชแีละขอ้มูลสารสนเทศออกจากกนั เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบ
ซึง่กนัและกนัไดอ้ย่างเหมาะสม   

 เพื่อให้การควบคุมการปฏบิตังิานสามารถจดัการความเสีย่งเพื่อสนับสนุนเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และการ
เตบิโตอย่างยัง่ยนื บรษิทัไดม้กีารทบทวนกระบวนการควบคุมภายในในทุกระดบัของกจิกรรมการควบคุมอย่างสม ่าเสมอ    

4. ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล (Information & Communication)  
บรษิัทด าเนินการจดัการให้มรีะบบสารสนเทศที่มกีารควบคุมด้านความปลอดภยัอย่างเหมาะสม สามารถให้

ขอ้มลูทีม่คีุณภาพต่อการพจิารณาและตดัสนิใจ มกีารสือ่สารนโยบาย และระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ เพื่อสนบัสนุนการปฏบิตังิาน
ตามระบบควบคุมภายในที่ก าหนดไวไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น ผู้บรหิารสื่อสารให้พนักงานทุกคนรบัทราบผ่านการจดั 
Knowledge Sharing Session โดยมตีวัแทนฝ่ายเขา้ร่วม การจดัประชุมย่อย การใชร้ะบบอนิทราเน็ต Email ตดิประกาศ 
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เวยีนหนังสอืในการสื่อสารประชาสมัพนัธ์ทัง้ภายในหน่วยงานและภายในบรษิัท รวมถึงการรายงานขอ้มูล ข่าวสารของ
บรษิทัอย่างเหมาะสมเพยีงพอ  

บรษิทัก าหนดใหฝ่้ายคุณภาพ (Total Quality Center: TQC) เป็นหน่วยงานทีพ่จิารณาและตดิตามขอ้รอ้งเรยีน
ทัง้ดา้นคุณภาพบรกิารและจรยิธรรม  รวมทัง้การรบัเรื่องรอ้งเรยีน และแจง้ขอ้มูลหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติ
ทัง้จากภายในและภายนอกบรษิทัไดอ้ย่างปลอดภยั   

บรษิทัก าหนดใหม้กีารรายงานขอ้มลูทีส่ าคญัอย่างเพยีงพอต่อคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัทตามเป้าหมาย แผนงาน และแผนยุทธศาสตรข์องบรษิัท 
ตลอดจนรายงานการบรหิารจดัการความเสีย่ง ขอ้สงัเกตทีพ่บระหว่างการตรวจสอบของผูส้อบบญัชแีละแนวทางปรบัปรุง
แกไ้ข รวมถงึขอ้ตรวจพบและขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน และมกีารจดัท ารายงานประชุมของคณะกรรมการบรษิทั 
และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5. ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)  

บรษิทัมกีระบวนการตดิตาม ประเมนิผลการควบคุมภายใน และการปฏบิตัติามจรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัใิน
การท างาน (Code of Conduct) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอสิระจากหน่วยงานอื่น ท าหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏบิตัติามระบบควบคุมภายในทีก่ าหนด และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส หรอืรายงาน
โดยพลนัหากพบขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั ซึง่ผลการตรวจสอบทีผ่่านมาไม่พบขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั 

จากการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัครอบคลุมทัง้ 5 องคป์ระกอบหลกัขา้งต้น ซึง่
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และในปีทีผ่่านมาผูส้อบบญัชแีละหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่มขีอ้สงัเกต
ทีเ่ป็นสาระส าคญัในเรื่องความบกพร่องของการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณา 
แลว้ความเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิทั มคีวามเพยีงพอและเหมาะสมกบัขนาดและสภาพการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิัท และสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งรวมทัง้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Good 
Corporate Governance) และมกีารปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในทีก่ าหนดไวอ้ย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บรษิทัไดจ้ดั
ใหม้บีุคลากรอย่างเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการตามระบบการควบคุมภายในไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
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12 รายการระหวา่งกนั 
 
12.1 บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง 

บุคคลหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ซึง่มรีายการระหว่างกนักบับรษิทั ส าหรบัรอบระยะบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 มดีงันี้ 

ช่ือบุคคลหรอืนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ลกัษณะกำรประกอบ
ธรุกิจ 

ควำมสมัพนัธก์บับริษทั 

1.  บรษิทั โอเอไอ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  
(“โอเอไอ แมนเนจเม้นท”์) 

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ – มปีระธานกรรมการบรษิทั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ซึง่ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 
100.00 ในโอเอไอ แมนเนจเมน้ท ์

2.  บรษิทั โอเอไอ คอนซลัแตน้ท ์แอนดแ์มนเนจ
เมน้ท ์จ ากดั (“โอเอไอ คอนซลัแต้นท”์) 

ธุรกจิโรงแรม – มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื คุณหญงิพจมาน ดามาพงศ ์ผูถ้อืหุน้ใหญ่ทางตรงรอ้ยละ 48.68 ในบรษิทั   
ถอืหุน้ทางตรง และทางออ้มผ่านบรษิทั เอสซ ีออฟฟิซ พลาซ่า จ ากดั รอ้ยละ 21.56 ในโอเอไอ 
คอนซลัแตน้ท ์ 

– มกีรรมการร่วม คอื นางสาวพนิทองทา ชนิวตัร คุณากรวงศ ์ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ทางตรงและทางออ้ม
ผ่านบรษิทั เอสซ ีออฟฟิซ พลาซ่า จ ากดั รอ้ยละ 39.00 ในโอเอไอ คอนซลัแตน้ท ์อย่างไรกด็ ีนางสาว
พนิทองทา ชนิวตัร คุณากรวงศ ์ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร
ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2560 และลาออกจากการด ารงต าแหน่งทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารตัง้แต่
เดอืนกรกฎาคม 2561(1) 

– มผีูบ้รหิารล าดบั 4 รายแรก คอื นายเจรญิ นดัพบสขุ เป็นกรรมการผูอ้ านวยการ(13) 

3.  บรษิทั บ.ีบ.ีด.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั  
(“บี.บี.ดี.พรอ็พเพอรต้ี์”)  

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ – มกีรรมการร่วมกบับรษิทั 2 ท่าน คอื นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์และนายสมบรูณ์ คุปตมินสั อย่างไรกด็ี
นายสมบรูณ์ คุปตมินสั ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนตัง้เดอืนกรกฎาคม 2561 

– มปีระธานกรรมการบรษิทั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ซึง่ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 
100.00 ในบ.ีบ.ีด.ีพร๊อพเพอรต์ี ้
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ช่ือบุคคลหรอืนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ลกัษณะกำรประกอบ
ธรุกิจ 

ควำมสมัพนัธก์บับริษทั 

4.  บรษิทั วอยซ ์ครเีอชัน่ จ ากดั  
(“วอยซ ์ครีเอชัน่”) 

กจิกรรมดา้นความบนัเทงิ
และนนัทนาการอื่นๆ 

– มปีระธานกรรมการบรษิทั และกรรมการบรษิทั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ 2 ท่าน คอื นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์
และนางสาวพนิทองทา ชนิวตัร คุณากรวงศ ์ซึง่ถอืหุน้ทางออ้มผา่นบรษิทั วอยซ ์ทวี ีจ ากดั รอ้ยละ 
100.00 และถอืหุน้ทางออ้มผ่านบรษิทั วอยซ ์ทวี ีจ ากดั ผ่านบรษิทั พ.ีท.ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั รอ้ยละ 
100.00 ในวอยซ ์ครเีอชัน่ ตามล าดบั อย่างไรกด็ ีนางสาวพนิทองทา ชนิวตัร คุณากรวงศ ์ลาออกจาก
การด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2560 และลาออกจาก
การด ารงต าแหน่งทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2561(1) 

– มกีรรมการบรหิารของบรษิทั เป็นกรรมการ คอื นายทรงศกัดิ ์เปรมสขุ(2) 
– มกีรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นางสาวพนิทองทา ชนิวตัร คุณากรวงศ ์อย่างไรกด็ ีนางสาวพนิทองทา 
ชนิวตัร คุณากรวงศ ์ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิารตัง้แต่เดอืน
กนัยายน 2560 และลาออกจากการด ารงต าแหน่งทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 
2561(1) 

5.  บรษิทั วอยซ ์ทวี ีจ ากดั (“วอยซ ์ทีวี”) ธุรกจิน าเขา้และจ าหน่าย
เครื่องมอืสือ่สารทุกชนิด
และใหบ้รกิารงานดา้น

บนัเทงิ 

– มปีระธานกรรมการบรษิทั และกรรมการบรษิทั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์และ
นางสาวพนิทองทา ชนิวตัร คุณากรวงศ ์ซึง่ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 53.25 และทางตรงและทางออ้มผ่าน
บรษิทั พ.ีท.ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั รอ้ยละ 40.46 ในวอยซ ์ทวี ีตามล าดบั อย่างไรกด็ ีนางสาวพนิทองทา 
ชนิวตัร คุณากรวงศ ์ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิารตัง้แต่เดอืน
กนัยายน 2560 และลาออกจากการด ารงต าแหน่งทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 
2561(1) 

– มกีรรมการบรหิารของบรษิทั เป็นกรรมการ คอื นายทรงศกัดิ ์เปรมสขุ(2) 
– มกีรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นางสาวพนิทองทา ชนิวตัร คุณากรวงศ ์อย่างไรกด็ ีนางสาวพนิทองทา 
ชนิวตัร คุณากรวงศ ์ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิารตัง้แต่เดอืน
กนัยายน 2560 และลาออกจากการด ารงต าแหน่งทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 
2561(1) 
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ช่ือบุคคลหรอืนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ลกัษณะกำรประกอบ
ธรุกิจ 

ควำมสมัพนัธก์บับริษทั 

6.  บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) (“เอสซี แอสเสท”) 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละ
ก่อสรา้ง /พฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

– มกีรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์และนางวลิาสนิี พุทธกิารนัต์(3) 
– มกีรรมการบรหิารของบรษิทั เป็นกรรมการ คอื นายทรงศกัดิ ์เปรมสขุ(2) 
– มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั คอื คณุหญงิพจมาน ดามาพงศ ์ผูถ้อืหุน้ใหญ่ทางตรงรอ้ยละ 48.68 ในบรษิทั 
เป็นผูม้อี านาจควบคมุในเอสซ ีแอสเสท 

– มกีรรมการบรษิทั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื นางสาวพนิทองทา ชนิวตัร คุณากรวงศ ์ซึง่ถอืหุน้ทางตรง  
รอ้ยละ 28.16 ในเอสซ ีแอสเสท อย่างไรกด็ ีนางสาวพนิทองทา ชนิวตัร คุณากรวงศ ์ลาออกจากการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2560 และลาออกจากการ
ด ารงต าแหน่งทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2561(1) 

7.  บรษิทั โอเอไอ ลสีซิง่ จ ากดั (“โอเอไอ ลีสซ่ิง”) ธุรกจิรถเช่า – มปีระธานกรรมการบรษิทั และกรรมการบรษิทั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์และ
นางสาวพนิทองทา ชนิวตัร คุณากรวงศ ์ซึง่ถอืหุน้ทางออ้มผ่านบรษิทั โอเอไอ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
รอ้ยละ 50.56 และทางตรงและทางออ้มผ่านบรษิทั พ.ีท.ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั และบรษิทั เอสซ ีออฟฟิซ 
พลาซ่า จ ากดั รอ้ยละ 46.94 ในโอเอไอ ลสีซิง่ อย่างไรกด็ ีนางสาวพนิทองทา ชนิวตัร คุณากรวงศ์
ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิารตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2560 และ
ลาออกจากการด ารงต าแหน่งทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2561(1) 

– ผูถ้อืหุน้ใหญ่รว่มกนั คอื คุณหญงิพจมาน ดามาพงศ ์ผูถ้อืหุน้ใหญ่ทางตรงรอ้ยละ 48.68 ในบรษิทั และ
ถอืหุน้ทางออ้มผ่านบรษิทั พ.ีท.ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั และบรษิทั เอสซ ีออฟฟิซ พลาซ่า จ ากดั รอ้ยละ 
44.44 ในโอเอไอ ลสีซิง่ 

8.  บรษิทั เอสซ ีเอเบลิ จ ากดั (“เอสซี เอเบิล”) การเช่าและการด าเนินการ
เกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย ์

– มกีรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์ 

9.  บรษิทั บ.ีบ.ีด.ี ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
(“บี.บี.ดี.ดีเวลลอปเม้นท”์) 

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ – มกีรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์
– มปีระธานกรรมการบรษิทั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ซึง่ถอืหุน้ทางตรง รอ้ยละ 

80.00 ในบ.ีบ.ีด.ีดเีวลลอปเมน้ท ์
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10.  บรษิทั สโคป จ ากดั (“สโคป”) กจิการคา้และใหบ้รกิาร
รวมถงึการรบัจา้งบรหิารซึง่
อสงัหารมิทรพัย ์ท าการ
จดัสรรทีด่นิอาคารชุด 

– มกีรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์ 

11.  บรษิทั ว.ีแลนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั  

(“วี.แลนดพ์รอ็พเพอรต้ี์”) 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ – มกีรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์ 

12.  มหาวทิยาลยัชนิวตัร ธุรกจิการศกึษา – นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์เป็นกรรมการของบรษิทั โอเอไอ เอด็ ดเูคชัน่ จ ากดั ซึง่ไดร้บัอนุญาตใน
การจดัตัง้มหาวทิยาลยัชนิวตัร  

– มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั คอื คณุหญงิพจมาน ดามาพงศ ์ผูถ้อืหุน้ใหญ่ทางตรงรอ้ยละ 48.68 ในบรษิทั 
เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ทางตรงรอ้ยละ 22.50 ของบรษิทั โอเอไอ เอด็ ดเูคชัน่ จ ากดั ซึง่ไดร้บัอนุญาตในการ
จดัตัง้มหาวทิยาลยัชนิวตัร 

– มกีรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นางสาวพนิทองทา ชนิวตัร คุณากรวงศ์ อยา่งไรกด็ ีนางสาวพนิทองทา 
ชนิวตัร คุณากรวงศ ์ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิารตัง้แต่เดอืน
กนัยายน 2560 และลาออกจากการด ารงต าแหน่งทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 
2561(1) 

13.  มลูนิธไิทยคม - – มกีรรมการร่วมกบับรษิทั 3 ท่าน คอื นางสาวพนิทองทา ชนิวตัร คุณากรวงศ์ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์
และนายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์อย่างไรกด็ ีนางสาวพนิทองทา ชนิวตัร คุณากรวงศ ์ลาออกจาก
การด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิารตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2560 และลาออกจากการ
ด ารงต าแหน่งทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2561(1) 

– มกีรรมการบรหิารของบรษิทั เป็นกรรมการ คอื นายทรงศกัดิ ์เปรมสขุ(2) 
– มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื คุณหญงิพจมาน ดามาพงศ ์ผูถ้อืหุน้ใหญ่ทางตรงรอ้ยละ 48.68 ในบรษิทัเป็นรอง
ประธานกรรมการ 
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14.  บรษิทั บ.ีพ.ี พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ – มกีรรมการของบรษิทั 3 ท่าน คอื นาย บรรณพจน์ ดามาพงศ ์ถอืหุน้ใหญ่ทางตรงรอ้ยละ 46.89 
– มกีรรมการบรหิารของบรษิทั เป็นกรรมการ คอื นาง กาญจนา หงษ์เหนิ 
– มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื คุณหญงิพจมาน ดามาพงศ ์ผูถ้อืหุน้ใหญ่ทางตรงรอ้ยละ 26.90 ในบรษิทั เป็นรอง
ประธานกรรมการ 

15.  บรษิทั บรดิจ ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั การรบัขาย-ฝาก และการ
ใหข้อ้มลูบรกิารเกีย่วกบั

อสงัหารมิทรพัย ์

– มกีรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์ 

16.  คุณหญงิพจมาน ดามาพงศ ์(“ผูถ้อืหุน้ใหญ่”) - – ผูถ้อืหุน้ใหญ่ทางตรงรอ้ยละ 48.68 ในบรษิทั 

17.  นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์  – ประธานกรรมการบรษิทั 

18.  นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ - – แพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร และกรรมการผูอ้ านวยการของบรษิทั 

19.  นายแพทยม์งคล ตญัจพฒัน์กุล 

- 

– แพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร ทีป่รกึษากรรมการผูอ้ านวยการ และทีป่รกึษา
คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั อย่างไรกด็ ีนายแพทยม์งคล ตญัจพฒัน์กุล ลาออกจากการด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2560 และลาออกจากต าแหน่งที่
ปรกึษาคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2561(4) 

20.  นายแพทยว์ริฬุห ์มาวจิกัขณ์ - – แพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูอ้ านวยการของบรษิทั 

21.  นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล - – แพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูอ้ านวยการของบรษิทั 

22.  ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทยส์รณ บุญใบ
ชยัพฤกษ ์ - 

– แพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั(5) 

23.  ศาสตราจารย ์น.ท.หญงิ แพทยห์ญงิศรินิธรา 
สงิหรา ณ อยุธยา - 

– แพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบของบรษิทั(6) 
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ควำมสมัพนัธก์บับริษทั 

24.  พลเอก นายแพทยส์หชาต ิพพิธิกุล 
- 

 

– แพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ประธานกรรมการบรหิาร และที่ปรกึษาคณะกรรมการบรหิาร
ของบรษิทั อย่างไรกด็ ีพลเอก นายแพทยส์หชาต ิพพิธิกุลลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทัและกรรมการบรหิารตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2560 และลาออกจากต าแหน่งทีป่รกึษาคณะกรรมการ
บรหิารของบรษิทั ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2561(7) 

25.  นายแพทยส์ถาพร ภู่ประเสรฐิ - – น้องของนายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

26.  นางชุตมิา ไตรรตัน์วรกุล - – คู่สมรส ของนายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

27.  แพทยห์ญงิพร ไตรรตัน์วรกุล - – ธดิาของนายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

28.  นายแพทยธ์ติวิฒัน์ ศรปีระสาธน์ - – คู่สมรสของธดิาของนายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล ซึง่เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

29.  นายแพทยพ์สิษิฐ ์จยีาศกัดิ ์ - – พี-่น้องของนายพเิศษ จยีาศกัดิ ์ซึง่เป็นกรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบ 

30.  นายอรรถพล  สฤษฎพินัธาวาทย ์ - – กรรมการบรษิทั และประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

31.  นางวลิาสนิี  พุทธกิารนัต ์ - – กรรมการบรษิทั และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
(3)

 

32.  นายคณิต  แพทยส์มาน - – กรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบของบรษิทั
(8)

 

33.  นพ.สมชยั  ภญิโญพรพาณชิย ์ - – กรรมการบรหิารบรษิทัฯ   

34.  นายทรงศกัดิ ์ เปรมสขุ - – กรรมการบรหิารบรษิทั
(2)

 

35.  นายพเิศษ  จยีาศกัดิ ์ - – กรรมการบรษิทั และ กรรมการตรวจสอบ
(11)

 

36.  นางสาวนุชณี อู่ทอง - – ผูบ้รหิารบรษิทั สิน้สดุ วนัที ่30 เมษายน 2562 

37.  นายธรีพนัธ ์ดษิยบตุร - – ผูบ้รหิารบรษิทั ตัง้แต่ วนัท ี1 พฤษภาคม 2562
(12)
  

38.  นายเจรญิ นบัพบสขุ  – ผูบ้รหิารบรษิทั ตัง้แต่ วนัท ี27 กนัยายน 2562
(13)
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หมำยเหตุ: 
(1) นางสาวพนิทองทา ชนิวตัร คุณากรวงศ ์ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร ระหว่างวนัที่ 23 มนีาคม 2560 ถงึวนัที่ 13 กนัยายน 2560 โดยได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่

2/2560 เมื่อวนัที ่23 มนีาคม 2560 ต่อมาไดร้บัแต่งตัง้เป็นทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที ่9/2560 เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2560 และด ารงต าแหน่งทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร ถงึเดอืนกรกฎาคม 2561  
(2) นายทรงศกัดิ ์เปรมสุข ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทั ระหว่างวนัที่ 6 กรกฎาคม 2560 ถงึวนัที่ 17 ตุลาคม 2560 และได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที่ 7/2560 เมื่อวนัที่ 20 กรกาคม 2560 ต่อมาได้รบัการ

แต่งตัง้เป็นทีป่รกึษากรรมการผูอ้ านวยการ ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งองคก์ร ตามประกาศบรษิทัฯ ครัง้ที ่121/2560 เมื่อวนัที ่17 ตุลาคม 2560 และด ารงต าแหน่งทีป่รกึษากรรมการผูอ้ านวยการ ถงึเดอืนกรกฎาคม 2561 
(3) นางวลิาสนิี พุทธกิารนัต ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทั ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่4/2560 เมื่อวนัที ่13 กนัยายน 2560 และไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัที่ 28 

กนัยายน 2560 โดยด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบจนถงึเดอืนมถุินายน 2561 ต่อมาไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั แทนการด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ และได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่3/2561 (ภายหลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัที ่31 กรกฎาคม 2561  

(4) นายแพทยม์งคล ตญัจพฒัน์กุล ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร จนถงึวนัที ่13 กนัยายน 2560 ต่อมาไดร้บัการแต่งตัง้เป็นทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที่ 9/2560 เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 2560 และได้
ลาออกจากการด ารงต าแหน่งทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร ในเดอืนกรกฎาคม 2561 

(5) ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทยส์รณ บุญใบชยัพฤกษ์ ด ารงต าแหน่งที่ปรกึษาคณะกรรมการบรหิาร จนถงึวนัที่ 18 สงิหาคม 2560 ต่อมาได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทั ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 13 กนัยายน 
2560 และไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 

(6) ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิงศรินิธรา สงิหรา ณ อยุธยา ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระของบรษิัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 13 กนัยายน 2560 ต่อมาได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมตทิี่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2560 เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2560 

(7) พลเอก นายแพทยส์หชาต ิพพิธิกุล ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร จนถงึวนัที ่13 กนัยายน 2560 ต่อมาไดร้บัแต่งตัง้เป็นทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที่ 9/2560 เมื่อวนัที่ 28 
กนัยายน 2560 และไดล้าออกจากการด ารงต าแหน่งทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร ในเดอืนกรกฎาคม 2561 

(8) นายคณิต  แพทยส์มาน ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2560 เมื่อวนัที ่ 28 กนัยายน 2560  
(9) นายแพทยส์มชยั  ภญิโญพรพาณิชย ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิาร 
(10) นายแพทยส์ถาพร ภู่ประเสรฐิ เริม่ด ารงต าแหน่ง ทีป่รกึษาในการใหค้ าแนะน าโครงการใหแ้ก่บรษิทั วนัที ่1 พฤษภาคม 2561 ถงึ 30 เมษายน 2562 
(11) นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2561เมื่อวนัที ่31 กรกฎาคม 2561 
(12) นายธรีพนัธ ์ดษิยบุตร ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นรองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เมื่อวนัที ่1 พฤษภาคม 2562 
(13) นายเจรญิ นบัพบสุข ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นรองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร เมื่อวนัที ่27  กนัยายน 2562 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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12.2 รำยกำรระหว่ำงกนั 

รายการระหว่างกนัของบรษิทักบับุคคลหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ส าหรบัรอบระยะบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 มดีงันี้  

บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง 
ลกัษณะของรำยกำรระหวำ่งกนั 

มูลค่ำของรำยกำร 
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ปี 2561 ปี 2562 

เอสซ ีแอสเสท  
(และองคก์รอื่นๆ) 

บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานของ 
เอสซ ีแอสเสท รวมทัง้องคก์รอื่นๆ ภายใต้สญัญาการ
ใหก้ารรกัษาพยาบาลพนกังาน ไดแ้ก่  

1. โอเอไอ แมนเนจเมน้ท ์
2. บรษิัท โอเอไอ คอนซลัแต้นท ์แอนด์แมนเนจ

เมน้ท ์ 
3. บ.ีบ.ีด.ีพร๊อพเพอรต์ี้ 
4. เอสซ ีเอเบลิ 
5. โอเอไอ ลสิซิง่ 
6. บ.ีบ.ีด.ีดเีวลลอปเมน้ท ์ 
7. บ.ีพ.ี พร๊อพเพอรต์ี ้
8. สโคป  
9. ว.ีแลนดพ์รอ็พเพอรต์ี ้ 
10. มลูนิธไิทยคม 
11. บรดิจ ์กรุ๊ป 

 

โดยองคก์รจะเป็นผูช้ าระค่ารกัษาพยาบาลดงักล่าวแก่
บรษิทั แทนพนกังานของแต่ละองคก์ร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิัทให้บรกิารทางการแพทย์แก่พนักงานของเอสซ ีแอสเสท และองค์กรอื่นๆ 
ภายใต้สญัญาการให้การรกัษาพยาบาลพนักงานดงักล่าว โดยมอีตัราค่าบรกิาร
รกัษาพยาบาลเช่นเดยีวกบัลูกคา้ทัว่ไป และมเีงื่อนไขระยะเวลาการช าระเงนิและ
อัตราส่วนลดค่ารักษาพยาบาลเทียบเคียงได้กับลูกค้าตามสัญญาให้บริการ
รกัษาพยาบาลและลกูคา้ตามคู่สญัญาทัว่ไปของบรษิทั 
 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกจิ
ปกตแิละมคีวามสมเหตุสมผล โดยมเีงื่อนไขการใหบ้รกิารเช่นเดยีวกบัลูกคา้ตาม
สญัญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่ส ัญญารายอื่นๆ โดยมีอัตรา
ค่าบรกิารรกัษาพยาบาลเช่นเดยีวกบัลูกค้าทัว่ไป รวมทัง้ส่วนลดซึ่งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ส่วนลดคู่สญัญา ที่มีการก าหนดในนโยบายราคาของบริษัท อีกทัง้
รายการดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้
บรกิารของบรษิทัมากขึน้ 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง 

ลกัษณะของรำยกำรระหวำ่งกนั 

มูลค่ำของรำยกำร 
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ปี 2561 ปี 2562 

รายไดค้่ารกัษาพยาบาลสทุธ ิ
ยอดลกูหนี้การคา้คงคา้งสิน้ปี 

2.18 
0.99 

1.29 
0.37 

วอยซ ์ทวี ี
 

บรษิทัไดใ้หบ้รกิารตรวจสุขภาพประจ าปีแก่พนักงาน
ของวอยซ์ ทีวี ซึ่งวอยซ์ ทีวีเป็นผู้ช าระค่ารักษา 
พยาบาล ดงักล่าวแก่บรษิทัแทนพนกังาน 
  
รายไดค้่ารกัษาพยาบาลสทุธ ิ
ยอดลกูหนี้การคา้คงคา้งสิน้ปี 

 
 
 
 

0.14 
0.12 

 
 
 
 

0.12 
0.02 

บรษิทัใหบ้รกิารตรวจสขุภาพประจ าปีแก่พนกังานของวอยซ ์ทวี ีโดยก าหนดราคา 
เงื่อนไข และการใหบ้รกิารเทยีบเคยีงกบัทีบ่รษิทั ใหบ้รกิารตรวจสุขภาพประจ าปี
แก่ลกูคา้องคก์รรายอื่นๆ  
 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกจิ
ปกติและมคีวามสมเหตุสมผล โดยมเีงื่อนไขการให้บรกิารเช่นเดยีวกบัลูกคา้ราย
อื่นๆ ซึง่อตัราค่าบรกิารตรวจสขุภาพเป็นไปตามอตัราปกตทิัว่ไปทีเ่รยีกเกบ็ลูกคา้
บริษัทคู่ส ัญญาและ/หรือลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ อีกทัง้รายการดังกล่าวยังเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เขา้มาใช้บรกิารของบรษิัท มากขึน้ 
ซึง่อาจน าไปสู่การต่อยอดการใหบ้รกิารทางการแพทยอ์ื่นๆ เพิม่เตมิภายหลงัการ
ตรวจสขุภาพ 

วอยซ ์ครเีอชัน่ 
 

บรษิทัไดใ้หบ้รกิารตรวจสุขภาพประจ าปีแก่พนักงาน
ของวอยซ ์ครเีอชัน่ ซึง่วอยซ ์ครเีอชัน่เป็นผูช้ าระค่า
รกัษาพยาบาลดงักล่าวแก่บรษิทัฯ แทนพนกังาน 
 
รายไดค้่ารกัษาพยาบาลสทุธ ิ
ยอดลกูหนี้การคา้คงคา้งสิน้ปี 

 
 
 

 
0.0038 
0.0038 

 
 
 

 
0.0050 

- 

บรษิทัใหบ้รกิารตรวจสขุภาพประจ าปีแก่พนกังานของวอยซ ์ครเีอชัน่ โดยก าหนด
ราคา เงื่อนไข และการให้บรกิารเทยีบเคยีงกบัที่บรษิัท ให้บรกิารตรวจสุขภาพ
ประจ าปีแก่ลกูคา้องคก์รรายอื่นๆ 
 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกจิ



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง 

ลกัษณะของรำยกำรระหวำ่งกนั 

มูลค่ำของรำยกำร 
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ปี 2561 ปี 2562 

  ปกติและมคีวามสมเหตุสมผล โดยมเีงื่อนไขการให้บรกิารเช่นเดยีวกบัลูกคา้ราย
อื่นๆ ซึง่อตัราค่าบรกิารตรวจสขุภาพเป็นไปตามอตัราปกตทิัว่ไปทีเ่รยีกเกบ็ลูกคา้
บริษัทคู่ส ัญญาและ/หรือลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ อีกทัง้รายการดังกล่าวยังเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เขา้มาใช้บรกิารของบรษิัท มากขึน้ 
ซึง่อาจน าไปสู่การต่อยอดการใหบ้รกิารทางการแพทยอ์ื่นๆ เพิม่เตมิภายหลงัการ
ตรวจสขุภาพ 

คุณหญงิพจมาน   
ดามาพงศ ์ 
(“ผูถื้อหุ้นใหญ่”) 

 

บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่กลุ่มบุคคล
ภายใต้สญัญาการให้บรกิารรกัษาพยาบาล ระหว่าง
บรษิทักบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ (ซึ่งสญัญาครอบคลุมผูถ้อืหุ้น
ใหญ่ และบุคคลภายใต้สญัญา) รวมถึงผู้รบับรกิารที่
ไดร้บัการแนะน าโดยผูถ้อืหุน้ใหญ่  
 
รายการทีผู่้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ช าระค่ารกัษาพยาบาล
แก่บรษิทั แทนผูร้บับรกิารดงักล่าว 
 
รายไดค้่ารกัษาพยาบาล 
สว่นลดค่ารกัษาพยาบาล 
รายไดค้่ารกัษาพยาบาลสทุธ ิ
ยอดลกูหนี้การคา้คงคา้งสิน้ปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 
0.3 
2.4 
0.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 
0.5 
3.6 
0.3 

 

บรษิทัและผูถ้อืหุน้ใหญ่จงึไดม้กีารตกลงท าสญัญาการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล ณ 
วนัที ่15 ธนัวาคม 2560 และยกเลกิสญัญาการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลฉบบัก่อน
หน้า โดยมอีตัราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอตัราส่วนลดที่มกีารก าหนดเงื่อนไข
ยกเวน้ ซึง่ไดแ้ก่ ค่าแพทย ์ค่าทนัตกรรม ค่ากายภาพบ าบดั ค่าแพทยอ์่านผล ค่า
ตรวจวนิิฉยัทางเทคนิคการแพทยแ์ละพยาธวิทิยา (พเิศษ) ค่าเสรมิความงาม และ
ค่าบริการชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการช าระเงิน  30 วนันับจากวนัที่วางบิล 
เป็นไปตามหลกัเกณฑส์่วนลดตามสญัญาใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลทีม่ีการก าหนด
ตามนโยบายราคาของบริษัท  ในขณะที่มีการจัดท าสัญญาการให้บริการ
รกัษาพยาบาลฉบบัใหม่ของผู้ถอืหุ้นใหญ่ฯ ในเดอืนธนัวาคม 2560 บรษิัทมกีาร
จดัท าสญัญาการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลเพิม่เตมิอกีหนึ่งฉบบั กบัคู่สญัญาใหม่ ซึง่
เป็นญาติของผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยรายชื่อบางส่วนภายใต้สญัญาดงักล่าว เคยอยู่
ภายใต้สญัญาของผู้ถือหุ้นใหญ่ฉบบัเดมิ โดยส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สัญญา
ดงักล่าว รวมถึงผู้รบับริการที่ได้รบัการแนะน าโดยคู่สญัญา มีมูลค่ารายได้ค่า



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง 

ลกัษณะของรำยกำรระหวำ่งกนั 

มูลค่ำของรำยกำร 
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ปี 2561 ปี 2562 

รายการทีผู่้ถือหุ้นใหญ่ไม่ได้เป็นผู้ช าระค่ารักษา 
พยาบาลแก่บรษิทั แทนผูร้บับรกิารดงักล่าว 
 
รายไดค้่ารกัษาพยาบาล 
สว่นลดค่ารกัษาพยาบาล 
รายไดค้่ารกัษาพยาบาลสทุธ ิ 
 

 
 
 

7.5 
1.5 
6.0 

 

 
 

 
- 
- 
- 
 

รกัษาพยาบาลรวมจ านวน 7.5 ล้านบาท และ 7.6 ล้านบาท ตามล าดับ มูลค่า
สว่นลดค่ารกัษาพยาบาลจ านวน 1.5 ลา้นบาท และ 1.0 ลา้นบาท ตามล าดบั และ
มูลค่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ จ านวน 6.0 ล้านบาท และ 6.6 ล้านบาท 
ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราส่วนลดเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 20 และ 20 ตามล าดบั 
ทัง้นี้ บรษิทัยกเลกิสญัญาดงักล่าวในวนัที ่16 กรกฎาคม 2561 
 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า รายการดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั ในการขยายฐานลูกคา้ทีเ่ขา้มาใช้บรกิารของบรษิัทมากขึน้ ทัง้นี้ รายการ
การให้บรกิารทางการแพทย์ในช่วงก่อนมกีารปรบัปรุงเงื่อนไขการช าระเงนิและ
อตัราส่วนลดเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต อย่างไรก็ดี ราคา เงื่อนไข และการ
ใหบ้รกิาร รวมทัง้สว่นลด ภายใตส้ญัญาการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล ฉบบัปัจจุบนั 
อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตามสญัญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตาม
คู่สญัญาตามหลกัเกณฑน์โยบายราคาของบรษิทั 

นายบรรณพจน์ 
 ดามาพงศ ์

บรษิทัไดใ้หบ้รกิารทางการแพทยแ์ก่กลุ่มบุคคลภายใต้
สญัญาการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล ระหว่างบรษิทักบั
นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (ซึ่งสญัญาครอบคลุม นาย
บรรณพจน์ ดามาพงศ ์และบุคคลภายใตส้ญัญา) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ณ วนัที่ 1 เมษายน 2561 บริษัทได้ท าสญัญาการให้บริการรกัษาพยาบาลกับ  
นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์โดยมลีกัษณะเงื่อนไขและการใหส้่วนลดกบักลุ่มบุคคล
ที่อยู่ภายใต้สญัญา โดยมีอตัราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอตัราส่วนลดที่มีการ
ก าหนดเงื่อนไขยกเวน้ ไดแ้ก่ ค่าแพทย ์ค่าทนัตกรรม ค่ากายภาพบ าบดั ค่าแพทย์
อ่านผล ค่าตรวจวินิฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธวิิทยา (พิเศษ) ค่าเสริม
ความงาม และค่าบรกิารชุดเหมาจ่าย) และเงื่อนไขการช าระเงนิ  30 วนันับจาก



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง 

ลกัษณะของรำยกำรระหวำ่งกนั 

มูลค่ำของรำยกำร 
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ปี 2561 ปี 2562 

รายการทีน่ายบรรณพจน์ ดามาพงศ์เป็นผู้ช าระค่า
รกัษาพยาบาลแก่บรษิทัแทนผูร้บับรกิารดงักล่าว 
 
รายไดค้่ารกัษาพยาบาล 
สว่นลดค่ารกัษาพยาบาล 
รายไดค้่ารกัษาพยาบาลสทุธ ิ 
ยอดลกูหนี้การคา้คงคา้งสิน้ปี 

 
 
 

0.45 
0.05 
0.40 
0.03 

 
 
 

0.58 
0.08 
0.50 
0.03 

วนัทีว่างบลิ ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑส์่วนลดตามสญัญาใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล
ที่มีการก าหนดตามนโยบายราคาของบริษัท ในขณะที่มีการจัดท าสญัญาการ
ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลฉบบัดงักล่าว 
 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า รายการดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท ในการขยายฐานลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น โดยราคา 
เงื่อนไข และการให้บริการ รวมทัง้ส่วนลด  ภายใต้สัญญาการให้บริการ
รกัษาพยาบาล ของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติของลูกค้าตาม
สญัญาให้บริการรกัษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สญัญาตามหลกัเกณฑ์นโยบาย
ราคาของบรษิทั 

โอเอไอ ลสีซิง่  บรษิทัมกีารเช่าพืน้ทีส่ านกังานจ านวน 1,040 ตาราง-
เมตร ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค 
ระบบอาคารและบรกิารอื่นๆ ในตกึโอเอไอ ทาวเวอร ์
(OAI Tower) และมกีารวางเงนิประกนัไว้ต่อโอเอไอ 
ลสีซิง่ เท่ากบัค่าเช่า 3 เดอืน และ ค่าบรกิาร 3 เดอืน 
เพื่อใช้เป็นพื้นที่ส าหรับการท างานของเจ้าหน้าที่
ธุรการ ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่มีอายุ
สญัญา 3 ปี โดยบรษิัทเริม่เช่าพืน้ทีด่งักล่าวตัง้แต่ 1 
พฤษภาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัทท าสญัญาเช่าพื้นที่จ านวน 1,040 ตารางเมตร และสญัญาบริการส าหรบั
บริการสาธารณูปโภค ระบบอาคารและบริการอื่นๆ ในตึกโอเอไอ ทาวเวอร ์
(OAI Tower) โดยใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการ 
เน่ืองจากสถานทีบ่รเิวณโรงพยาบาลพระรามเกา้ไมเ่พยีงพอส าหรบัการท างานของ
บุคลากรทัง้หมด  
 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล และเป็นรายการค่าเช่าทรพัย์สนิประเภทอสงัหารมิทรพัยท์ี่มคีวาม



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง 

ลกัษณะของรำยกำรระหวำ่งกนั 

มูลค่ำของรำยกำร 
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ปี 2561 ปี 2562 

ค่าเช่าจ่าย 
ค่าบรกิารจ่าย 
ยอดเจา้หนี้อื่นคงคา้งสิน้ปี 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 

1.2 
3.8 
0.2 
0.8 

1.2 
3.8 
0.2 
0.8 

จ าเป็นในการด าเนินการของบรษิทั โดยมเีงื่อนไขการเช่าและอตัราค่าเช่าทีม่คีวาม
เหมาะสม สมเหตุสมผล เป็นไปตามราคาตลาด และเป็นปกตติามทางการคา้ทัว่ไป 
และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
โดยเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าเช่าพืน้ทีใ่นอาคารเดยีวกนักบัผูเ้ช่ารายอื่นๆ 

มหาวทิยาลยัชนิวตัร 
 

 

การใหทุ้นการศกึษาแก่ผูร้บัทุน เพื่อเขา้รบัการศกึษา
ความรูเ้ฉพาะทางดา้น พยาบาลศาสตรบณัฑติ คณะ
พยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัชนิวตัร  
 
ค่าใชจ้่ายอื่น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0.2 

 
 
 
 
- 

รายการนี้ เป็นการใหทุ้นการศกึษาแก่นักศกึษาพยาบาลมหาวทิยาลยัชนิวตัร ซึง่
เป็นหนึ่งในมาตรการการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ของบริษัท ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ โดยผู้ร ับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท 
ภายหลงัจบการศกึษา ตามเงื่อนไขของทุนการศกึษา  
 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยเงนิทุนการศกึษามคีวามเหมาะสม สมเหตุสมผล เป็นไปตาม
อตัราปกตทิีม่หาวทิยาลยัชนิวตัรเรยีกเกบ็จากนักศกึษาอื่นๆ อกีทัง้ยงัเป็นหนึ่งใน
มาตรการการจดัหาบุคลากรทางการแพทยข์องบรษิทั 

มลูนิธไิทยคม การบริจาคสมทบทุนโครงการการกุศลที่จดัขึ้นโดย
ไทยคม 
 
ค่าใชจ้่ายอื่น 

 
 
 

0.05 

 
 
 
- 

บรษิทัสนบัสนุนการแขง่ขนักอลฟ์การกุศล เพื่อสมทบทุนโครงการ “อ่านสนุก สุขใจ 
ได้ปัญญา” เพื่อจดัซือ้ตู้หนังสอื พรอ้มชุดหนังสอืส่งเสรมิความรู้ ให้แก่โรงเรยีน
ขนาดเลก็ทีข่าดแคลนทัว่ประเทศ 
 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง 

ลกัษณะของรำยกำรระหวำ่งกนั 

มูลค่ำของรำยกำร 
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ปี 2561 ปี 2562 

สมเหตุสมผล โดยเป็นการส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินธุรกจิให้เตบิโตอย่าง
ยัง่ยนืภายใตค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities) 

คุณหญงิพจมาน   
ดามาพงศ ์ 
(“ผูถื้อหุ้นใหญ่”) 
 
 

บรษิทัไดท้ าสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิกบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
ในวนัที ่27 มนีาคม 2561 เพื่อซือ้ทีด่นิแปลง โฉนด
เลขที ่6223 (1879) ขนาด 3 งาน 34 ตารางวา (334 
ตารางวา) ในราคาตารางวาละ 180,000 บาท ราคา
รวม 60,120,000 บาท โดยบรษิัทวางเงนิมดัจ าเป็น
ค่าที่ดินจ านวน 4,000,000 บาท ในวนัท าสญัญาจะ
ซือ้จะขาย และจะช าระเงนิค่าที่ดนิส่วนที่เหลอืในวนั
โอนกรรมสทิธิจ์ านวน 56,120,000 บาท โดยออกเป็น
ตัว๋สญัญาใช้เงนิมีระยะเวลาช าระเงนิค่าที่ดนิไม่เกิน 
วนัที ่30 ธนัวาคม 2561 (โปรดพจิารณารายละเอยีด
เพิม่เตมิในสว่นที ่2.2.5 ขอ้ 7 สญัญาทีส่ าคญั) 
 
ซือ้สนิทรพัยถ์าวร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

บรษิทัท าสญัญาจะซือ้จะขายทีด่นิแปลงโฉนดเลขที ่6223 (1879) กบัผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
เพื่อก่อสร้างหอพกัพยาบาลสงูขนาด 8 ชัน้ ส าหรบัเป็นที่พกัของพยาบาล เพื่อ
รองรบัจ านวนพยาบาลของบรษิัทที่จะเพิม่ขึน้ในอนาคต อกีทัง้จากการวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบกบัทีด่นิผนือื่น พบว่าทีด่นิโฉนดเลขที ่6223 (1879) มคีวามเหมาะสม
แก่การก่อสร้างหอพกัพยาบาลมากกว่า เนื่องจากเป็นที่ดนิว่างเปล่าขนาดใหญ่ 
สามารถด าเนินการก่อสรา้งไดท้นัท ีและมที าเลทีต่ัง้ใกลก้บัโรงพยาบาลมากกว่า 
 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็น
และเป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ โดยราคาและเงื่อนไขของสญัญาจะซือ้จะขายมคีวาม
เหมาะสม และสมเหตุสมผล โดยราคาค่าที่ดนิ มรีาคาต ่ากว่าราคาประเมนิ โดย
บรษิทั ชาเตอร ์แวลเูอชัน่ แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัประเมนิมลูค่า
ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่การซื้อทีด่นิไดใ้นราคาต ่ากว่าราคาประเมนิ และเงื่อนไขการ
ช าระเงนิค่าทีด่นิทีม่คีวามยดืหยุ่นถอืเป็นประโยชน์กบับรษิทั 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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กลุ่มแพทย์(2)(3)(4) 
 

บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนในรปูแบบค่าธรรมเนียมแพทย์
แก่แพทยท์ีม่กีารออกตรวจในโรงพยาบาลฯ  
 
ภายใต้บนัทกึขอ้ตกลงการใชค้ลนิิคเพื่อประกอบโรค
ศลิป์ จ านวน 11 ท่าน 
 
ค่าธรรมเนียมแพทย ์
 
ยอดค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่ายสิน้ปี 
 

 
 
 
 

 
35.7 

 
3.1 

 
 
 
 

 
33.4 

 
3.4 

แพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร ออกตรวจรกัษาผูป่้วยทีโ่รงพยาบาล
โดยการก าหนดค่าตอบแทนเทยีบเคยีงได้กบัอตัราค่าธรรมเนียมแพทย์ที่บรษิัท 
จ่ายให้กับแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันกับแพทย์ผู้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการและ/หรือผู้บริหารดงักล่าว โดยโรงพยาบาลมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพการ
ให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงความช านาญในการให้บริการทางการแพทย์
ส าหรบัโรคทีม่คีวามซบัซอ้น ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นในการก าหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและสร้างแรงจูงใจ ส าหรบัแพทย์ปัจจุบนัและดงึดูดแพทย์ที่มคีุณภาพ
ใหก้บัโรงพยาบาล และลดความเสีย่งจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยไ์ด ้
 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผล โดยบรษิทัมคีวามจ าเป็นต้องจ่าย
ค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าวในอัตราเทียบเท่ากับแพทย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติ
ใกลเ้คยีงกบัแพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งดงักล่าว จงึเป็นรายการทีส่มเหตุสมผล 

                                                           

(2) แพทยผ์ูเ้ป็นบุคคลนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทีม่รีายการระหวา่งกนั ส าหรบัรอบระยะบญัช ีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ได้แก่  นายแพทย์เสถยีร ภู่ประเสรฐิ นายแพทย์มงคล ตญัจพฒัน์กุล นายแพทย์วริุฬห์ มาวจิกัขณ์ นายแพทย์ประเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รณ บุญใบชยัพฤกษ์ ศาสตราจารย์ น  .ท .หญิงแพทย์หญิงศรินิธรา สงิหรา ณ อยุธยา พลเอก นายแพทย์สหชาต ิพพิธิกุล  นายแพทย์สถาพร ภู่ประเสรฐิ ทนัตแพทย์หญิงชุตมิา ไตรรตัน์วรกุล แพทย์หญิงพร ไตรรตัน์วรกุล และนายแพทย์
ธติวิฒัน์ ศรปีระสาธน์  และส าหรบัรอบระยะบญัช ีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561     ได้แก่ นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสรฐิ นายแพทย์มงคล  ตญัจพฒัน์กุล นายแพทย์วริุฬห์ มาวจิกัขณ์ นายแพทย์ประเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรณ บุญใบ
ชยัพฤกษ์ ศาสตราจารย ์น .ท.หญงิแพทยห์ญงิศรินิธรา สงิหรา ณ อยุธยา นายแพทยส์ถาพร ภู่ประเสรฐิ  ทนัตแพทยห์ญงิชตุมิา ไตรรตัน์วรกุล แพทยห์ญงิพร ไตรรตัน์วรกุล นายแพทยธ์ติวิฒัน์ ศรปีระสาธน์และนายแพทยพ์สิษิฐ ์จยีาศกัดิ ์
(3)  พลเอก นายแพทยส์หชาต ิพพิธิกุล พน้จากการเป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ตัง้แต่วนัที ่13 กนัยายน 2560 โดยมูลค่ารายการค่าธรรมเนียมแพทย์ที่มกีารเปิดเผยในรายการระหว่างกนัส าหรบัท่าน ในปี 2560 เป็นรายการที่เกดิขึน้ในช่วงระยะเวลาระหว่างวนัที่ 1 
มกราคม 2560  – 30 กนัยายน 2560 
(4)  นายแพทยพ์สิษิฐ ์จยีาศกัดิ ์เป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เนื่องจากเป็น พี่ /น้อง นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์ซึง่เป็นกรรมการบรษิทัของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที่  31  กรกฎาคม  2561 โดยมูลค่ารายการค่าธรรมเนียมแพทย์ที่มกีารเปิดเผยในรายการระหว่างกนัส าหรบัท่าน ในปี 
2561 เป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในชว่งระยะเวลาระหวา่งวนัที ่31 กรกฎาคม 1652 – ปัจจุบนั 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง 

ลกัษณะของรำยกำรระหวำ่งกนั 

มูลค่ำของรำยกำร 
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร 

ปี 2561 ปี 2562 

กลุ่มทีป่รกึษา
คณะกรรมการบรหิาร(5) 
 

บรษิัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมแก่ที่
ปรกึษาคณะกรรมการบรหิาร ทีม่กีารเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 

 
ค่าเบีย้ประชุม 
 
 

  

 
 

 
 

0.02 
 
 

 
 

 
 
- 
 
 

บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒซิึง่มคีวามรูแ้ละความช านาญในดา้นต่างๆ เขา้มาเป็น
ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร เพื่อมารบัฟัง ใหค้วามเหน็ ขอ้เสนอแนะทีม่าจาก
ประสบการณ์การท างาน และความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน เพื่อประกอบการ
พจิารณาในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมการบรหิาร ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุใน
การบริหารจดัการอย่างมีประสทิธิภาพ โดยที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารไม่
สามารถลงคะแนนเสยีงได้ และไม่ถือเป็นผู้มีอ านาจควบคุมหรือบริหารงานใน
บรษิัท อย่างไรกต็าม ภายหลงัจากเดอืนกรกฎาคม 2561 บรษิทัจะไม่มกีารท า
รายการดงักล่าวอีกต่อไป เนื่องจากที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารดงักล่าวได้
ลาออกจากการด ารงต าแหน่งดงักล่าวในเดอืนกรกฎาคม 2561 
 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผล โดยบรษิทัมคีวามจ าเป็นต้องจ่าย
ค่าเบีย้ประชุมดงักล่าว เพื่อเป็นค่าตอบแทนทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารในการ
ปฏบิตัหิน้าที ่จงึเป็นรายการทีส่มเหตุสมผล โดยเป็นรายการทีเ่กดิในอดตี ซึง่จะไม่
มรีายการดงักล่าวในอนาคต 
 
 
 

                                                           
(5)  ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารผูเ้ป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ได้แก่ นางสาวพนิทองทา ชนิวตัร คุณากรวงศ์  



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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นายแพทยส์ถาพร   
ภู่ประเสรฐิ 

บริษัทจ่ ายค่าตอบแทนรายเดือนแก่ที่ปรึกษา
ภายนอกของบรษิทั 

 

ค่าทีป่รกึษา 
 

  

 

 

 

0.4 
 
 

 

 

 

0.6 
 

 

บรษิัทได้แต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งมคีวามรู้และความช านาญทางการแพทย์ที่เคย
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแพทย์ของบริษัท เป็นที่ปรึกษา ซึ่งไม่ได้อยู่ในลักษณะ
พนกังานประจ า เพื่อใหค้ าแนะน า ค าปรกึษา และร่วมกจิกรรมพฒันาคุณภาพและ
การประชุมอบรมวชิาการของบรษิทั 
 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผล โดยบรษิทัมคีวามจ าเป็นต้องจ่าย
ค่าตอบแทนดังกล่าว เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ โดย
ค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในอตัราเทยีบเคยีงกบัทีป่รกึษาท่านอื่นทีไ่ม่ใช่บุคคลทีอ่าจ
มคีวามขดัแยง้ของบรษิทัทีม่ขีอบเขตการใหค้ าปรกึษาลกัษณะเดยีวกนั  

วอยซ ์ครเีอชัน่ บรษิัทว่าจา้งวอยซ ์ครเีอชัน่ผลติรายการออกอากาศ
ทาง Facebook Live 

 

ค่าบรกิาร 

  

 

 

 
1.4 

 

 

 

 
0.4 

บรษิทัไดว้่าจา้งวอยซ ์ครเีอชัน่ ผลติรายการเพื่อออกอากาศทาง Facebook Live 
เพื่อประชาสมัพนัธ ์Facebook Page ของโรงพยาบาลฯ 
 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดงักล่าวมีความสมเหตุ     
สมผล และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ โดยมกีารเปรยีบเทยีบเงื่อนไข และอตัราค่าบรกิารกบัคู่เปรยีบเทยีบราย
อื่นๆ ซึง่บรษิทั วอยซ ์ครเีอชัน่ จ ากดั มคีวามเหมาะสมกบับรษิทั 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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 บรษิทัว่าจา้งวอยซ ์ครเีอชัน่ ผลติวดีโีอ Presentation 
(Thai,English,Chinese,Japanese) เพื่อ
ประชาสมัพนัธ ์โรงพยาบาล 
 
ค่าบรกิาร 

 

 
 

 
 

0.3 
 

 
 

 
 

0.01 

บรษิทัไดว้่าจา้งวอยซ ์ครเีอชัน่ผลติวดีโีอ Presentation 
(Thai,English,Chinese,Japanese) เพื่อประชาสมัพนัธ ์โรงพยาบาล 
 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิัท และบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ โดยมกีารเปรยีบเทยีบเงื่อนไข และอตัราค่าบรกิารกบัคู่เปรยีบเทยีบ
รายอื่นๆ ซึง่บรษิทั วอยซ ์ครเีอชัน่ จ ากดั มคีวามเหมาะสมกบับรษิทั 

 บรษิทัว่าจา้งวอยซ ์ครเีอชัน่ EDIT VDO PRESENT 
(เป็นรายการต่อเนื่องจากการผลติวดีโีอ 
Presentation (Thai,English,Chinese,Japanese) 
เพื่อประชาสมัพนัธ ์โรงพยาบาล 
- ค่านกัพากษ์เสยีงภาษาไทย  
- ค่าหอ้งลงเสยีง 
- ค่าด าเนินการ            

                   
ค่าบรกิาร                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

0.02 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

บรษิทัว่าจา้งวอยซ ์ครเีอชัน่ EDIT VDO PRESENT (เป็นรายการต่อเนื่องจาก
การผลติวดีโีอ Presentation (Thai,English,Chinese,Japanese) เพื่อ
ประชาสมัพนัธ ์โรงพยาบาล 
 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังก ล่าวมีความ
สมเหตุสมผล และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิัท และบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ โดยมกีารเปรยีบเทยีบเงื่อนไข และอตัราค่าบรกิารกบัคู่เปรยีบเทยีบ
รายอื่นๆ ซึง่บรษิทั วอยซ ์ครเีอชัน่ จ ากดั มคีวามเหมาะสมกบับรษิทั 
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12.3 มำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั  
 

ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2561 เมื่อวนัที ่12 มนีาคม 2561 ไดม้กีารอนุมตันิโยบายการเขา้ท ารายการ
ระหว่างกนัของบรษิัท และหลกัการเกี่ยวกบัขอ้ตกลงทางการค้าที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป ในการท าธุรกรรมระหว่าง
บรษิทักบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้หรอืทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีจะไม่สามารถเขา้มามสี่วนร่วมหรอืมสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวได ้ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการระหว่างกนั บรษิทัยดึหลกัการ ดงันี้ 

-  เป็นรายการทีผ่่านกระบวนการอนุมตัทิี่โปร่งใสโดยกรรมการ และ/หรอืผู้บรหิาร (แล้วแต่กรณี) ดว้ยความ
รบัผดิชอบ ระมดัระวงัและซื่อสตัยส์จุรติ โดยผูม้สีว่นไดเ้สยีไม่ไดม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจ  

- เป็นรายการทีก่ระท าโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเสมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก 
- มรีะบบการตดิตามและตรวจสอบทีท่ าใหม้ัน่ใจไดว้่าการท ารายการเป็นไปตามขัน้ตอนทีถู่กตอ้ง 
 

 มำตรกำรและขัน้ตอนในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 

บรษิทัไดก้ าหนดมาตรการและขัน้ตอนในการท ารายการระหว่างกนั ดงันี้ 
(1) การพจิารณาการท ารายการระหว่างกนั บรษิัทจะใช้เกณฑ์เช่นเดยีวกบัลูกค้าทัว่ไป และ/หรอืบุคคลทัว่ไป 

รวมทัง้เป็นไปตามขัน้ตอนกระบวนการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทั เพื่อสนับสนุนการด าเนินกจิการ ซึง่ต้องเป็นธรรม
และสมเหตุสมผลและก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทั 

(2) กรณีทีไ่ม่มรีาคาดงักล่าว บรษิัทจะพจิารณาเปรยีบเทยีบราคาสนิค้าหรอืบรกิารกบัราคาภายนอก ภายใต้
เงื่อนไขทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนั  

(3) บรษิทัอาจใชป้ระโยชน์จากรายงานของผูป้ระเมนิอสิระซึง่แต่งตัง้โดยบรษิทัมาท าการเปรยีบเทยีบราคาส าหรบั
รายการระหว่างกนัทีส่ าคญั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าราคาดงักล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ  

(4) การท ารายการระหว่างกนัของบรษิทั ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้หรอืมผีลประโยชน์
เกีย่วขอ้ง ทีไ่ม่ใช่รายการด าเนินธุรกจิตามปกต ิหรอืมเีงื่อนไขทางการคา้แตกต่างจากการท ารายการกบัลูกคา้ทัว่ไป หรอื
บุคคลภายนอกจะด าเนินการไดต่้อเมื่อไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัดว้ยเสยีงขา้งมาก ซึง่จะต้องไม่มี
กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งหรอืมผีลประโยชน์เกีย่วขอ้งเขา้ร่วมพจิารณาอนุมตัริายการนัน้  และ
ตอ้งไม่มเีงื่อนไขหรอืขอ้ก าหนดพเิศษผดิไปจากปกตติามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 

(5) หากบรษิัทมีรายการระหว่างกนัอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ต้อง
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 

(6) บรษิทัต้องเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอื รายการระหว่างกนั ตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด และตามหลกัเกณฑม์าตรฐานการบญัช ีโดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
รายงานประจ าปี หรอืแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี  

(7)  ใหม้กีารสอบทานการท ารายการระหว่างกนัตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึง่ต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการท ารายการจริง 
ถูกตอ้งตรงตามสญัญาหรอืนโยบายหรอืเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ 
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 กำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในกรณีทีก่ฎหมายดงักล่าวก าหนดใหร้ายการระหว่างกนันัน้ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอื
ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเขา้ท ารายการระหว่างกนัในเรื่องใด (ถ้าม)ี บรษิัทจะจดัให้มคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม
ประชุมเพื่อพจิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นในการท ารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ ทัง้นี้ 
ในการเขา้ท ารายการธุรกจิปกตหิรอืรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตทิีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป และ
รายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงันี้ 

(ก) การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 
การท ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นรายการธุรกจิปกตหิรอืรายการสนับสนุนธุรกจิปกตทิีม่ขีอ้ตกลงทางการคา้ทีม่ี

เงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไปและเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิหรอืการด าเนินงานของบรษิทั ฝ่ายจดัการหรอืคณะกรรมการบรหิาร
เสนอให้คณะกรรมการบรษิัทอนุมตัขิอ้ตกลงการท าธุรกรรมในหลกัการก่อนที่จะเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวได้  หากรายการ
ดงักล่าวนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ย
อ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ 
ฝ่ายจดัการจะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส  

ทัง้นี้ รายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป คอืเงื่อนไขการคา้ทีม่รีาคาและเงื่อนไขทีเ่ป็นธรรมและไม่
ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย 

- เป็นราคาและเงื่อนไขทีบ่รษิทัไดร้บัหรอืใหก้บับุคคลทัว่ไป 
- เป็นราคาและเงื่อนไขทีบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป 
- เป็นราคาและเงื่อนไขทีบ่รษิทัสามารถแสดงไดว้่าผูป้ระกอบธุรกจิในลกัษณะท านองเดยีวกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป 

(ข) การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 
การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ที่ไม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป จะต้องพจิารณาและใหค้วามเหน็

เกี่ยวกบัความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการนัน้ๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพื่อพจิารณาอนุมตัิ ทัง้นี้ ให้ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงการปฏบิตัิตาม
ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการระหว่างกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทั (ถ้าม)ี และหลกัเกณฑอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานทางบญัชทีีก่ าหนดโดยสภา
วชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์และบรษิทัจะด าเนินการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิของบรษิทั ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทั จะ
แต่งตัง้บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือ
ผูเ้ชีย่วชาญในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง ทีม่คีวามเป็นอสิระจากบรษิทัฯ และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัเป็นผูใ้หค้วามเหน็
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็น
และมคีวามสมเหตุสมผลโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั  
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12.4 นโยบำยและแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 
 

รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ บรษิทัจะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีและหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั รวมทัง้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการระหว่างกนัของบรษิทั ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

บรษิทัอาจมกีารท ารายการระหว่างกนัในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดราคาและเงื่อนไขการคา้ตามปกตขิอง
ธุรกจิเช่นเดยีวกบัทีก่ าหนดใหก้บับุคคล และ/หรอืบรษิทัทีไ่ม่ขดัแยง้หรอืเกีย่วขอ้งกนั เช่น การใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ก่
บรษิทัคู่สญัญา การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย ์เป็นต้น โดยรายการระหว่างกนัทีจ่ะเกดิขึน้นัน้เป็นไป
ตามการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั และผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั   
 ทัง้นี้ การท ารายการระหว่างกนัของบรษิัทที่เกดิขึ้นและอาจเกิดขึน้ในอนาคตจะมคีวามจ าเป็น และ/หรอืมคีวาม
สมเหตุสมผลของการท ารายการเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดของบรษิัท และก าหนดใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการประกอบ
ธุรกจิทัว่ไป และรายการดงักล่าวราคาและรวมทัง้เงื่อนไขของรายการซึง่เป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกตธิุรกจิ
การคา้ (Fair and at arm’s length basis) ไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบรษิทักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการนัน้ นอกจากนี้ หาก
มกีารท ารายการระหว่างกนั กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้หรอืทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีจะไม่สามารถเขา้มา
มสีว่นร่วมหรอืมสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวได้ 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั   
  
13.1  สรปุรายงานการสอบบญัชี 

 13.1.1 ผูส้อบบญัชี  
ผูส้อบบญัชสี าหรบังบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทั สามารถสรุปไดด้งันี้ 

งบการเงิน ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
นางสาวโกสมุภ ์ชะเอม 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 6011 

บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
นางสาวโกสมุภ ์ชะเอม 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 6011 

บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
นางสาวโกสมุภ ์ชะเอม 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 6011 

บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
 

13.1.2 สรปุรายงานการสอบบญัชีในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
ความเหน็ของผูส้อบบญัชทีีเ่ปิดเผยในงบการเงนิหรอืขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทั (แลว้แต่กรณี) 

สามารถสรุปไดด้งันี้ 

งบการเงิน ความเหน็ของผูส้อบบญัชี 

งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
งบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกันของบริษัท 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ 

งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
งบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกันของบริษัท 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ 

งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
งบการเงนิแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกันของบริษัท 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ 
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13.2 ตารางสรปุงบการเงิน 

13.2.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์

      สินทรพัยห์มนุเวียน 

      เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 237.8 8.3 223.5 5.1 631.8 13.4 

เงนิลงทุนชัว่คราว 453.7 15.9 1,636.6 37.0 799.2 16.9 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 132.9 4.7 139.3 3.1 156.2 3.3 

ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลอื 39.5 1.4 42.9 1.0 48.7 1.0 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 14.8 0.5 6.6 0.2 7.2 0.2 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 878.6 30.8 2,048.9 46.3 1,643.1 34.8 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

      เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 2.7 0.1 2.7 0.1 3.6 0.1 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,713.3 60.0 2,136.1 48.3 2,862.4 60.7 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 91.6 3.2 82.8 1.9 77.4 1.6 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสนิทรพัยถ์าวรและสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 140.7 4.9 125.2 2.8 91.8 1.9 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 26.6 0.9 25.2 0.6 33.3 0.7 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 1.6 0.1 2.0 0.0 4.9 0.1 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,978.0 69.2 2,375.4 53.7 3,073.5 65.2 

รวมสินทรพัย ์ 2,856.6 100.0 4,424.4 100.0 4,716.6 100.0 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น       

หน้ีสินหมนุเวียน 

      เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 616.9 21.6 408.4 9.2 461.5 9.8 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 20.7 0.7 11.1 0.3 28.7 0.6 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 17.0 0.6 29.3 0.7 32.8 0.7 

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 654.5 22.9 448.8 10.1 523.0 11.1 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน       

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 105.6 3.7 100.7 2.3 153.0 3.2 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 1.5 0.1 1.5 0.0 1.6 0.0 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 107.0 3.7 102.2 2.3 154.6 3.3 

รวมหน้ีสิน 761.6 26.7    551.0 12.5 677.6 14.4 
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ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

      ทุนเรือนหุ้น 

      ทุนจดทะเบยีน       

 หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

 (ปี 2561: หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 

 (ปี 2560: หุน้สามญั 6,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท) 600.0 

 

800.0 

 

800.0 

 ทุนทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้       

 หุน้สามญั 786,300,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

 (ปี 2561: หุน้สามญั 786,300,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 

 (ปี 2560: หุน้สามญั 6,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท) 600.0 21.0 786.3 17.8 786.3 16.7 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 10.3 0.4 1,934.4 43.7 1,934.4 41.0 

ก ำไรสะสม       

จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 60.0 2.1 67.9 1.5 80.0 1.7 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,422.8 49.8 1,084.0 24.5 1,230.4 26.1 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 1.9 0.1 0.8 0.0 7.9 0.2 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 2,095.0 73.3 3,873.3 87.5 4,039.0 85.6 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 2,856.6 100.0 4,424.4 100.0 4,716.6 100.0 

 

13.2.2 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ 

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 2,421.5 98.6 2,701.1 98.8 2,848.5 98.6 

ดอกเบีย้รบั 11.1 0.5 6.3 0.2 13.4 0.5 

รายไดค้่าเช่า 7.9 0.3 8.0 0.3 8.4 0.3 

รายไดอ้ื่น 14.8 0.6 18.2 0.7 19.4 0.7 

รวมรายได้ 2,455.2 100.0 2,733.5 100.0 2,889.7 100.0 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 1,681.6 68.5 1,864.2 68.2 1,972.3 68.3 

  ค่าใชจ้่ายในการขาย 59.9 2.4 64.2 2.3 59.4 2.1 

  ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 396.6 16.2 477.5 17.5 510.3 17.7 

  ผลประโยชน์ทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 111.9 4.1 - - 

รวมค่าใช้จ่าย 2,138.1 87.1 2,517.8 92.1 2,542.1 88.0 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 317.1 12.9    215.7 7.9 347.6 12.0 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 54.8 2.2 58.5 2.1 63.2 2.2 

ก าไรส าหรบัปี 262.3 10.7 157.2 5.8 284.5 9.8 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน: 
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 13.2.3 งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรก่อนภาษ ี 317.1 215.7 347.6 
รายการปรบักระทบยอดก าไรกอ่นภาษเีป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน    
  ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 151.2 155.8 163.6 
  หนี้สญู 0.5 0.4 7.9 
  ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูเพิม่ขึน้ 0.7 4.5 5.9 
  ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ 2.0 1.3 (0.3) 
  ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว (1.8) (4.3) (5.5) 
  ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - - (0.3) 
  ผลประโยชน์ทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - 111.9 - 
  ส ารองผลประโยชน์ระยะสัน้และระยะยาวของพนกังานเพิม่ขึน้ 13.5 19.5 41.9 
  เงนิปันผลรบั (1.2) (0.4) (0.0) 
  ดอกเบีย้รบั (11.1) (6.3) (13.4) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 470.9 498.2 547.6 
สินทรพัยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง    
   ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 7.6 (11.6) (31.8) 
   ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดคุงเหลือ 2.1 (3.4) (5.8) 
   สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน (2.5) 8.1 (0.6) 
   สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน (0.1) (0.4) (2.9) 

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั       
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย (0.1)  (0.0)  (1.3)  (0.1) 8.9 0.3 

  ผลกระทบของภาษเีงนิได ้ 0.0 0.0 0.3 0.0 (1.8) (0.1) 

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน

ภายหลงัสทุธิจากภาษีเงินได้ 

 

(0.1) 

 

(0.0) 

 

(1.0) 

 

(0.1) 

 

7.1 

 

0.2 

รายการทีจ่ะไมถู่กบนัทกึในส่วนของก าไรหรอื 

ขาดทุนในภายหลงั       

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์

ประกนัภยั 

 

- 

 

- 

 

19.8 

 

0.7 

 

(19.9) 

 

(0.7) 

  ผลกระทบของภาษเีงนิได ้ - - (4.0) (0.1) 4.0 0.1 

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน

ภายหลงัสทุธิจากภาษีเงินได้ 

 

- 

 

- 

 

15.8 

 

0.6 

 

(15.9) 

 

(0.6) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี (0.1) (0.0) 14.8 0.5 (8.8) (0.3) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 262.2 10.7 172.0 6.3 275.7 9.5 

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.44 - 0.25 - 0.36 - 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 600.0 - 634.7 - 786.3 - 
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งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    
   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 20.2 51.0 39.4 
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 0.5           (0.2) 4.1 
   หน้ีสินไม่หมนุเวียนอ่ืน 0.2 0.1 0.1 
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (1.2) (4.6) (8.6) 
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 497.5 537.2 541.6 
  จ่ายภาษีเงินได้ (57.1) (57.6) (51.5) 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 440.4  479.6 490.0 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนัเพ่ิมขึน้ - - (0.9) 
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมขึน้) 162.5 (1,179.9) 851.8 
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - 1.6 
เงินสดรบัจากเงินปันผลจากเงินลงทุน 1.2 0.4 0.0 
ซ้ือส่วนปรบัปรงุอาคารและอปุกรณ์ (313.6) (412.0) (640.6) 
จ่ายช าระหน้ีค่าซ้ือส่วนปรบัปรงุอาคารและอปุกรณ์ (39.1) (357.8) (96.9) 
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรพัยถ์าวรและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (178.4) (41.9) (90.2) 
ซ้ือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (5.0) (4.2) (9.3) 
จ่ายช าระหน้ีค่าซ้ือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (4.3) (0.2) (1.7) 
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายส่วนปรบัปรงุอาคารและอปุกรณ์ 0.9 1.0 1.4 
ดอกเบีย้รบั 11.5 6.6 14.5 
เงินสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (364.3) (1,988.1) 29.8 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
เงินสดรบัจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
จ่ายเงินปันผล 

- 
- 

(47.1) 

2,049.2 
(63.5) 

(491.5) 

- 
- 

(111.6) 
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (47.1) 1,494.2 (111.6) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 29.1  (14.3) 408.3 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 208.7  237.8 223.5 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 237.8  223.5 631.8 
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13.3 ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั หน่วย 

งบการเงิน 

ส าหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 1.3 4.6 3.1 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 1.3 4.5 3.1 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.9 0.9 0.1 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ เท่า 16.6 18.1 17.1 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 21.7 19.9 21.1 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 41.5 45.3 43.1 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 8.7 8.0 8.4 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้การคา้ เท่า 15.4 16.0 15.6 

ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ วนั 23.3 22.4 23.1 

วงจรเงนิสด (Cash Cycle) วนั 7.1 5.4 6.4 

อตัราส่วนสดงความสามารถในการท าก าไร 

อตัราก าไรขัน้ตน้(1) รอ้ยละ 30.6 31.0 30.8 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน(1) รอ้ยละ 11.7 6.8 10.8 

อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร รอ้ยละ 1.6 2.6 1.6 

อตัราก าไรสุทธ ิ รอ้ยละ 10.7 5.8 9.8 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้(2) รอ้ยละ 13.2 5.3 7.2 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์(3) รอ้ยละ 10.2 4.3 6.2 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (4) รอ้ยละ 29.0 16.3 17.9 

อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์ เท่า 1.0 0.8 0.6 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.4 0.1 0.2 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า - - - 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า - - - 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล รอ้ยละ 192.2 42.1(5) 40.4(6) 

หมายเหตุ:    

(1)  ค านวณจากก าไรจากการประกอบกจิการโรงพยาบาลเท่านัน้  
(2)  ค านวณจากก าไรส าหรบัปีหารดว้ยส่วนของผูถ้อืหุน้รวมเฉลีย่ 
(3)  ค านวณจากก าไรส าหรบัปีหารดว้ยสนิทรพัยร์วมเฉลีย่ 
(4)  ค านวณจากผลรวมของก าไรส าหรบัปีและค่าเสื่อมราคา หารดว้ยสนิทรพัย์ถาวรสุทธเิฉลีย่ 
(5) ค านวณจากมลูค่าเงนิปันผลรวมยดึตามรอบผลประกอบการประจ าปี หารดว้ยก าไรส าหรบังวดปี 2561 หกั ส ารองตามกฎหมาย และบวกกลบัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิ

จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(Share Based Payment) 
(6)  ค านวณจากมลูค่าเงนิปันผลรวมยดึตามรอบผลประกอบการประจ าปี หารดว้ยก าไรส าหรบังวดปี 2562 หกั ส ารองตามกฎหมาย 
 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
ส่วนที ่3 ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน [14] การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ หน้า 7 

 

14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

 หวัขอ้น้ีเป็นค าอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
2561 และ 2562 การประเมนิโดยฝ่ายจดัการของบรษิทัในปัจจยัต่างๆ ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อโอกาสและผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัในอนาคต ทัง้นี้ ควรอ่านประกอบกบังบการเงนิและหมายเหตุประกอบงบการเงนิของบรษิทั ตลอดจนขอ้มูล
การด าเนินงานของบรษิทัทีป่รากฏอยู่ในส่วนอื่นของเอกสารนี้ โดยในการวเิคราะหแ์ละค าอธบิายดงัต่อไปนี้จะมกีารปัด
เศษจ านวนเงนิบางจ านวน (รวมถงึจ านวนทีเ่ป็นอตัรารอ้ยละ) เพื่อความเขา้ใจทีง่่ายขึน้   

อนึ่ง งบการเงนิของบรษิทั ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 ไดร้บัการตรวจสอบโดย
นางสาวโกสมุภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 6011 จากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั  

 

14.1  ภาพรวม  
  
 ธุรกจิการใหบ้รกิารทางการแพทย์ในประเทศไทยมแีนวโน้มเตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่อง จากการทีป่ระชาชนมคีวาม
สนใจและเอาใจใสด่แูลสขุภาพมากขึน้ การเพิม่ขึน้ของสดัสว่นประชากรผูส้งูอายุ การใหบ้รกิารดา้นสขุภาพทีม่คีวามทัว่ถงึ
และมีคุณภาพที่ดีมากขึ้น รวมทัง้การได้รบัการสนับสนุนจากนโยบายภาครฐั การเติบโตของอุตสาหกรรมธุรกิจการ
ให้บรกิารทางการแพทย์ดงักล่าว ประกอบกบัจุดแขง็ของโรงพยาบาลพระรามเก้า ท าให้มรีายได้รวมที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยบรษิัทมรีายได้รวมในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 จ านวน 2,455.2 ล้านบาท 2,733.5 ลา้นบาท และ 
2,889.7 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราเตบิโตเฉลีย่แบบทบตน้ (CAGR) รอ้ยละ 8.5 ต่อปี  
 
14.2  การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
 

14.2.1  รายได ้

 (1) รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล และมรีายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล ในปี 2560 

ปี 2561 และ ปี 2562 จ านวน 2,421.5 ลา้นบาท 2,701.1 ลา้นบาท และ 2,848.5 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายไดจ้าก
กจิการโรงพยาบาลเมื่อคดิเป็นสดัสว่นรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลต่อรายไดร้วมในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 อยู่ที่
ประมาณรอ้ยละ 98.6 รอ้ยละ 98.8  และรอ้ยละ 98.6 ตามล าดบั 

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลของบรษิทั สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกัตามประเภทของ
ผูป่้วย ไดแ้ก่ รายไดจ้ากผูป่้วยนอก (OPD) และรายไดจ้ากผูป่้วยใน (IPD) โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 
ส าหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากผูป่้วยนอก (OPD) 1,291.4 53.3 1,494.3 55.3 1,584.2 55.6 
รายไดจ้ากผูป่้วยใน (IPD) 1,130.1 46.7 1,206.8 44.7 1,264.3 44.4 
รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2,421.5 100.0 2,701.1 100.0 2,848.5 100.0 
     สดัส่วนรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลต่อรายไดร้วม  98.6  98.8  98.6 
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ส าหรบัปี 2562 บรษิทัมรีายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 2,848.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.5 จาก 
2,701.1 ลา้นบาท ในปี 2561 โดยในปี 2562 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.0 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ซึง่เป็น
การปรบัเพิม่ขึน้ทัง้ปรมิาณผูป่้วยนอกและรายไดเ้ฉลีย่ต่อครัง้ทีเ่พิม่ขึน้ ขณะที่กลุ่มลกูคา้ผูป่้วยใน แมว้่าจะมปีรมิาณผูป่้วย
ใน (Admission Volume) ลดลง แต่รายไดเ้ฉลีย่ต่อการรกัษาจากกลุ่มผูป่้วยในกย็งัคงเพิม่ขึน้ จากกลุ่มผูป่้วยทีต่้องการ
การรกัษาพยาบาลทีม่คีวามซบัซอ้นสงู โดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยในสว่นของหอผูป่้วยวกิฤตทีย่งัมอีตัราครองเตยีงค่อนขา้งสงู 
ท าใหร้ายไดร้วมของกลุ่มผูป่้วยในยงัคงเตบิโตรอ้ยละ 4.8 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัปี 2561 บรษิทัมรีายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 2,701.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.6 
จาก 2,421.5 ลา้นบาท ในปี 2560 โดยมเีหตุผลหลกัจากจ านวนผูเ้ขา้รบับรกิารทัง้ผูป่้วยนอกและผูป่้วยในทีเ่พิม่สงูขึน้รอ้ย
ละ 10.8 และรอ้ยละ 9.1 ตามล าดบั โดยในปี 2561 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.7 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ซึง่
เป็นการปรบัเพิม่ขึน้ทัง้ปรมิาณผูป่้วยนอกและรายไดเ้ฉลีย่ต่อครัง้ทีเ่พิม่ขึน้ ขณะทีก่ลุ่มลกูคา้ผูป่้วยใน มรีายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ย
ละ 6.8 ซึง่ปรมิาณผูป่้วยในปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.1 ขณะทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อครัง้ปรบัลดลงรอ้ยละ 2.1 จากปีก่อน เนื่องจาก
การเพิม่ขึน้ของผูป่้วยจากโรคทีไ่ม่ซบัซอ้น 

(2)  รายได้อ่ืน 

รายได้อ่ืน หน่วย 
ส าหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 
ดอกเบีย้รบั ลา้นบาท 11.1 6.3 13.4 
รายไดค้่าเช่ารา้นคา้ ลา้นบาท 7.9 8.0 8.4 
รายไดอ้ื่นๆ ลา้นบาท 14.8 18.2 19.4 
รวมรายได้อ่ืน ล้านบาท 33.7 32.5 41.2 
สดัส่วนต่อรายไดร้วม รอ้ยละ 1.4 1.2 1.4 

รายได้อื่นของบริษัท เป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์โดยตรง ซึ่ง
ประกอบดว้ย ดอกเบีย้เงนิฝาก รายไดค้่าเช่ารา้นคา้ และรายไดอ้ื่นๆ ไดแ้ก่ รายไดค้่าบรกิาร รายไดค้่าเช่าหอพกัพยาบาล 
รายไดเ้งนิปันผล ก าไรจากการลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย เป็นต้น โดยในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 โรงพยาบาล มี
รายได้อื่นรวมจ านวน 33.7 ล้านบาท 32.5 ลา้นบาท และ 41.2 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม
ประมาณ รอ้ยละ 1.4 รอ้ยละ 1.2 และรอ้ยละ 1.4 ตามล าดบั  

 
14.2.2  ค่าใช้จ่าย 

 โดยปกตคิ่าใช้จ่ายของบรษิัท ประกอบด้วยต้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล ค่าใชจ้่ายในการ
ขายและการบรหิาร ทัง้นี้ บรษิทัไม่มค่ีาใชจ้่ายทางการเงนิเนื่องจากบรษิทัไม่มกีารกูย้มืเงนิ และ/หรอืเบกิเงนิเกนิบญัช ี
 

ค่าใช้จ่าย หน่วย 
ส าหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 
ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล ลา้นบาท 1,681.6 1,864.2 1,972.3 

สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล รอ้ยละ 69.4 69.0 69.2 
ค่าใชจ้่ายในการขาย ลา้นบาท 59.9 64.2 59.4 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ลา้นบาท 396.6 477.5 510.3 
รวมค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ลา้นบาท 456.5 541.8 569.8 

สดัส่วนต่อรายไดร้วม รอ้ยละ 18.6 19.8 19.7 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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ค่าใช้จ่าย หน่วย 
ส าหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 

ผลประโยชน์ทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์1 ลา้นบาท - 111.9 - 

สดัส่วนต่อรายไดร้วม รอ้ยละ - 4.1 - 
รวมค่าใช้จ่าย ล้านบาท 2,138.1 2,517.8 2,542.1 

สดัส่วนต่อรายไดร้วม รอ้ยละ 87.1 92.1 88.0 

 
(1) ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล  

ส าหรบัปี 2562 บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตัด
จ าหน่าย) 1,972.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกจิการโรงพยาบาลร้อยละ 69.2 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.8 จาก 
1,864.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 69.0 ส าหรบัปี 2561 โดยสาเหตุทีท่ าให้
สดัส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการบนัทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ า จาก
ผลกระทบตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ.25622 จ านวน 15.5 ล้านบาท หากไม่รวมรายการ
ดงักล่าวบรษิทัมตีน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสือ่มราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 1,956.8 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.0 ซึง่เพิม่ขึน้น้อยกว่าเมื่อเทยีบกบัรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 5.5 และสดัส่วนต่อ
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลคดิเป็นรอ้ยละ 68.7 

และส าหรบัปี 2561 บรษิทัมตีน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดั
จ าหน่าย) 1,864.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 69.0 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.9 จากปี 
2560 ทีบ่รษิทัมตีน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 1,681.6 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นสดัสว่นต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลทีร่อ้ยละ 69.4 โดยสดัส่วนต้นทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล
ต่อรายไดท้ีล่ดลงในปี 2561 นัน้มสีาเหตุมาจากการลดลงของสดัสว่นตน้ทุนค่ายา เวชภณัฑ ์และค่าเสือ่มราคา 
 

(2)  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

ส าหรบัปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย) 
จ านวน 569.8 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 19.7 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.2 จาก 541.8 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นสดัสว่นต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 19.8 ในปี 2561 

อย่างไรกด็ ีส าหรบัปี 2562 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ า จาก
การบนัทกึผลกระทบตาม พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 จ านวน 12.1 ลา้นบาท ซึง่หากปรบัปรุง
ค่าใชจ้่ายดงักล่าวแลว้ บรษิทัมคี่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารส าหรบัปี 2562 ภายหลงัทีป่รบัปรุงแลว้ เท่ากบั 557.7 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.3 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 บรษิัทมคี่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารที่มี
มลูค่าสงูเป็นพเิศษ จากการบนัทกึภาระผูกพนัสวสัดกิารพนักงานครัง้แรกทีเ่กีย่วขอ้งกบัสวสัดกิารรกัษาพยาบาลส าหรบั
กรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูก้่อตัง้ (Founders) การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ค่าโฆษณาและ
สง่เสรมิการขายเพื่อการเตรยีมการปรบัภาพลกัษณ์องคก์รในการกา้วสูก่ารเป็นโรงพยาบาลดจิติอล (Digital Hospital) ค่า

                                                           
1  ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที ่2 เรื่อง การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(Share Based Payment)  ใหบ้นัทกึผลต่างระหว่างราคาเสนอขายหุน้
ใหก้บัแก่กรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูก้่อตัง้ (Founders) ของบรษิทั (2.65 บาท/หุน้)  กบัราคามลูค่ายุตธิรรมของหุน้สามญัของบรษิทั ณ วนัทีใ่หส้ทิธ ิ
(11.60 บาท/หุน้) โดยอา้งองิจากราคาตลาด ณ วนัเริม่ท าการซือ้ขาย เป็นค่าใชจ้า่ยในงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
2  พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 ประกาศก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิม่เตมิกรณนีายจา้งเลกิจา้ง ส าหรบัลูกจา้งซึง่ท างานติดต่อกนั
ครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย 400 วัน มีผลบังคับ ใช้ตัง้แต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวมผีลกระทบใหบ้รษิทัฯ มหีนี้สนิส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิม่ขึน้ และรบัรูต้้นทุนบรกิารในอดตีเป็นค่าใ ชจ้่ายในงบ
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของปี 2562 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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เผื่อหนี้สงสยัจะสูญ และค่าใช้จ่ายจากรายการที่ไม่เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items)3  ซึ่งได้แก่ ค่าทีป่รกึษา 
ค่าธรรมเนียมสญัญาเงนิกู้ ค่าใชจ้่ายส าหรบัการเตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่ วกบัการ
เสนอขายหุน้ทีไ่ม่สามารถหกักบัสว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั ซึง่ค่าใชจ้่ายดงักล่าวมมีูลค่ารวมจ านวน 30.9 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นสดัสว่นต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 1.1 ดงันัน้หากปรบัปรุงค่าใชจ้่ายดงักล่าว จะไดค้่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารส าหรบัปี 
2561 ทีป่รบัปรุงแลว้เท่ากบั 510.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 18.7 

ส าหรบัปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย) 
จ านวน 541.8 ล้านบาท หรอืคิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.8 เพิม่ขึน้ร้อยละ 18.7 จากปี 2560 ที่บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 456.5 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อ
รายไดร้วมทีร่อ้ยละ 18.6 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-
recurring items) จ านวน 30.9 ลา้นบาท ตามทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งต้น นอกจากนี้ ในปี 2561 บรษิทัมรีายการผลประโยชน์
จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(Share Based Payment) จ านวน 111.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัสว่นต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 4.1 
 

14.2.3  ก าไรขัน้ต้นและอตัราส่วนก าไรขัน้ต้น 
  

ก าไรและอตัราส่วนก าไร หน่วย 
ส าหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ ลา้นบาท 317.1 215.7 347.6 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวม ลา้นบาท 151.2 155.8 163.6 
EBITDA ล้านบาท 468.3 371.5 511.2 
     สดัส่วนต่อรายไดร้วม รอ้ยละ 19.1 13.6 17.7 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ ลา้นบาท 54.8 58.5 63.2 
ก าไรส าหรบัปี ล้านบาท 262.3 157.2 284.5 

อตัราก าไรส าหรบัปี รอ้ยละ 10.7 5.8 9.8 

 

 ส าหรบัปี 2562 บรษิทัมกี าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ค่าใชจ้่ายทางภาษเีงนิได ้ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA) จ านวน 511.2 ลา้นบาท ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.6 จาก EBITDA ของปี 2561 จ านวน 371.5 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นอตัราสว่น EBITDA ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 17.7 และรอ้ยละ 13.6 ส าหรบัปี 2562 และ 2561 ตามล าดบั  

 ซึง่หากปรบัปรุงค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) ทีก่ล่าวมาขา้งต้น บรษิทัจะมี
ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ค่าใชจ้่ายทางภาษเีงนิได ้ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) จ านวน 538.8 ลา้นบาท และ 
514.3 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2562 และ 2561 หรอืคดิเป็นอตัราสว่น EBITDA ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 18.6 และรอ้ยละ 
18.8 ตามล าดบั 

                                                           
3  ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารทีม่มีลูค่าสูงเป็นพเิศษ และ รายการทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) ในปี 2561 ประกอบดว้ย  
  (1) ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีซึ่งไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ โดยปรบัปรุงเต็มจ านวน ได้แก่ 
ผลประโยชน์จ่ายโดยใหหุ้น้เป็นเกณฑ ์111.9 ล้านบาท ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญจ านวน 5.6 ล้านบาท และค่าใชจ้่ายจากการบนัทกึภาระผูกพนัสวสัดกิาร
พนักงาน ครัง้แรกทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสวสัดกิารรกัษาพยาบาลส าหรบักรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูก้่อตัง้ (Founders) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 8.5 ลา้นบาท  
  (2) รายจา่ยซึง่รวมในการค านวณก าไรสุทธ ิโดยปรบัปรุงด้วยมูลค่าหลงัภาษีเงนิได้ ได้แก่ ค่าทีป่รกึษาส าหรบัการเตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีน ใน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ จ านวน 3.8 ล้านบาท ค่าทีป่รกึษาอื่นๆ จ านวน 6.4 ล้านบาท ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวกบัการเสนอขายหุน้ทีไ่ม่สามารถหกักบัส่วนเกนิ
มลูค่าหุน้สามญั 4.6 ลา้นบาท และค่าธรรมเนียมสญัญาเงนิกู ้2.1 ลา้นบาท  
  ซึง่จากการค านวณรายการปรบัปรงุขา้งตน้ส าหรบัปี 2561 มลูค่ารวมทัง้หมดก่อนภาษเีงนิไดเ้ทา่กบั 142.8 ลา้นบาท และหลงัภาษีเงนิได้เท่ากบั 
139.5 ลา้นบาท 
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 ส าหรบัปี 2561 บรษิทัมกี าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ค่าใชจ้่ายทางภาษีเงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA) จ านวน 371.5 ลา้นบาท ปรบัลดลงรอ้ยละ 20.7 จาก EBITDA ของปี 2560 จ านวน 468.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
อตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 13.6 และร้อยละ 19.1 ส าหรบัปี 2561 และ 2560 ตามล าดบั โดย
อตัราส่วนที่ลดลงอย่างมีนัยยส าคญั เนื่องจากสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมปรบัตัวสูงขึ้นจาก
ผลประโยชน์จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(Share-Based Payment) และค่าใชจ้่ายจากรายการทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้เป็นประจ า (Non-
recurring items) ซึง่หากปรบัปรุงค่าใชจ้่ายดงักล่าว บรษิทัจะม ีEBITDA ในปี 2561 จ านวน 514.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
9.8 หรอืคดิเป็นอตัราสว่น EBITDA ต่อรายไดร้วมของบรษิทัทีร่อ้ยละ 18.8 ซึง่ลดลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัปี 2560 

 จากผลการด าเนินงานและปัจจยัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้นส่งผลใหบ้รษิทั มกี าไรสุทธใินปี 2560 ปี 2561 
และปี 2562 อยู่ที ่262.3 ลา้นบาท 157.2 ลา้นบาท และ 284.5 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นอตัราสว่นก าไรสทุธทิีร่อ้ย
ละ 10.7 รอ้ยละ 5.8 และ รอ้ยละ 9.8 ตามล าดบั 

 บรษิทัมกี าไรสทุธสิ าหรบัปี 2562 เท่ากบั 284.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 80.9 จาก 157.2 ลา้นบาท ของ
ปี 2561 หรอืคดิเป็นอตัราก าไรรอ้ยละ 9.8 และรอ้ยละ 5.8 ตามล าดบั ซึ่งหากปรบัปรุงค่าใช้จ่ายที่ไม่เกดิขึน้เป็นประจ า 
(Non-recurring items) โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายจากการบนัทกึผลกระทบตาม พระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) 
พ.ศ.2562 บรษิทัจะมกี าไรส าหรบัปี (สทุธดิว้ยภาษ)ี จ านวน 306.6 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรทีร่อ้ยละ 10.6 เทยีบ
กบัปี 2561 ทีไ่ดป้รบัปรุงค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) แลว้ บรษิทัจะมกี าไรส าหรบัปี (สุทธิ
ดว้ยภาษ)ี จ านวน 296.7 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรทีร่อ้ยละ 10.9 

 ส าหรบัปี 2561 บรษิทัมกี าไรสุทธอิยู่ที่ 157.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราเตบิโตลดลงรอ้ยละ 40.0% 
จากปี 2560 มกี าไรสทุธอิยู่ที ่262.3 ลา้นบาท โดยคดิเป็นอตัราส่วนก าไรสุทธลิดลงจากร้อยละ 10.7 ในปี 2560 เป็นรอ้ย
ละ 5.8 ในปี 2561 เนื่องจาก ผลประโยชน์โดยจ่ายหุน้เป็นเกณฑ ์111.9 ลา้นบาท รายการทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-
recurring items) และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่มีลูค่าสงูเป็นพเิศษ ซึง่ภายหลงัการปรบัปรุงรายการดงักล่าว บรษิทัจะมกี าไรสทุธิ
ในปี 2561 (สุทธดิว้ยภาษี) จ านวน 296.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 262.3 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ13.1 จากปี 2560 
และมอีตัราก าไรสทุธต่ิอรายไดร้วมทีร่อ้ยละ 10.9 ซึง่ใกลเ้คยีงกบัปี 2560  

14.3 การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 

14.3.1 สินทรพัยร์วม 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ประกอบดว้ย (1) สนิทรพัยห์มุนเวยีน ไดแ้ก่ เงนิสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิลงทุนชัว่คราว ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น ยา เวชภณัฑ์และวสัดุคงเหลอื เป็นต้น และ  
(2) สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน ไดแ้ก่ ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสนิทรพัยถ์าวร  
เป็นตน้ ทัง้นี้ สนิทรพัยร์วมของบรษิทั มสี่วนประกอบหลกัไดแ้ก่ ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ เงนิลงทุนชัว่คราว  เงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสด และลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 60.7 รอ้ยละ 16.9 รอ้ยละ 13.4 และรอ้ยละ 3.3 
ของสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามล าดบั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมจ านวน 4,716.6 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้ประมาณ 292.2 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.6 จากสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ทีม่จี านวน 4,424.4 ลา้นบาท ซึง่ ณ สิน้ปี 
2562 บริษัทมีสนิทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 1,643.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.8 จาก 2,048.9 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัจากการลดลงของเงนิลงทุนชัว่คราว จ านวน 837.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.2 
เน่ืองจากการขายเงนิลงทุนเพื่อน าเงนิดงักล่าวไปใชจ้่ายในโครงการอาคารสว่นขยาย หอพกัพยาบาล, Home Office และ
การจ่ายเงนิปันผล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเงนิฝากธนาคารจากระยะยาวเป็นระยะสัน้ ซึ่งท าให้เงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้จ านวน 408.3 ลา้นบาท นอกจากนี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมสีนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน
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จ านวน 3,073.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 29.4 จาก 2,375.4 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจาก
การเพิม่ขึน้ของรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 726.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 34.0 ซึง่ส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จาก 
ทรพัยส์นิระหว่างการก่อสรา้งจากโครงการอาคารสว่นขยาย หอพกัพยาบาล และ Home Office 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมสีนิทรพัย์รวมจ านวน 4,424.4 ล้านบาท โดยเพิม่ขึน้ประมาณ 
1.567.8 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 54.9 จากสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ทีม่จี านวน 2,856.6 ลา้นบาท 
ซึง่ ณ สิน้ปี 2561 บรษิทัมสีนิทรพัยห์มุนเวยีนจ านวน 2,048.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 133.2 จาก 878.6 ลา้นบาท ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากเงนิลงทุนชัว่คราวทีเ่พิม่ขึน้ จากเงนิทีไ่ดร้บัจาก IPO น าไปฝากธนาคารทีม่ี
ระยะเวลาฝากมากกว่า 3 เดอืนและลงทุนในกองทุนรวม เป็นการลงทุนชัว่คราวระหว่างทยอยการจ่ายเพื่อการลงทุนใน
โครงการต่างๆ นอกจากนี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมสีนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนจ านวน 2,375.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 20.1 จาก 1,978.0 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของทีด่นิในโครงการก่อสรา้งหอพกั
พยาบาล และการเพิม่ขึน้ของทรพัยส์นิทีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้ง 
 

14.3.2 หน้ีสินรวม 

หนี้สนิรวมของบรษิัท มสี่วนประกอบหลกัได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และส ารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 67.9 และรอ้ยละ 22.7 ของหนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามล าดบั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมหีนี้สนิรวมมูลค่า 677.6 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้ประมาณ 126.6 ลา้นบาท
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 23.0 จากหนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ทีม่มีูลค่า 551.0 ล้านบาท ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 บรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 523.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.5 จาก 448.8 ลา้นบาท ของ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้ค่าซื้อทรพัยส์นิระหว่างด าเนินการ ทีเ่กดิจากงานก่อสรา้งโครงการอาคาร
ส่วนขยาย หอพกัพยาบาล และ Home Office, เงนิประกนัผลงาน และภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย นอกจากนี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 บรษิทัมหีนี้สนิไม่หมุนเวยีนจ านวน 154.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 51.3 จาก 102.2 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2561 โดยมสีาเหตุหลกัจากรายการส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพิม่ขึน้จ านวน 52.3 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมหีนี้สนิรวมมูลค่า 551.0 ลา้นบาท โดยลดลงประมาณ 210.5 ลา้น
บาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 27.6 จากหนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ที่มมีูลค่า 761.6 ล้านบาท ซึ่ง ณ วนัที ่31
ธนัวาคม 2561 บรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 448.8 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 31.4 จาก 654.5 ลา้นบาท ของ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของเจา้หนี้ซือ้ทีด่นิในโรงการก่อสรา้งอาคารใหม่และโรงการก่อสรา้ง
หอพกัพยาบาล นอกจากนี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมหีนี้สนิไม่หมุนเวยีนจ านวน 102.2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
4.5 จาก 107.0 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของหนี้สนิจากส ารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน 
 

14.3.3 ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้ 4,039.0 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้ประมาณ 165.6 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.3 จากสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ที ่3,873.3 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากก าไร
สุทธทิีเ่พิม่ขึน้ 284.5 ลา้นบาท หกักลบบางส่วนดว้ยการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 จ านวน 110.1 ลา้นบาท และการ
ปรบัปรุงทางบญัชขีองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมสี่วนของผูถ้อืหุน้ 3,873.3 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้ประมาณ 1,778.3 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 84.9 จากส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ที ่2,095.0 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีน และการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป การจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสม
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ของบรษิัทจ านวน 504.0 ล้านบาท และก าไรสุทธทิี่เพิม่ขึน้จ านวน 102.6 ลา้นบาท ทัง้นี้ ในปี 2561 บรษิัทได้ปรบั
โครงสรา้งสว่นของผูถ้อืหุน้ดงันี้ 

(1) เปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวจ้ากหุน้ละ 100.0 บาท เป็นหุน้ละ 1.0 บาท สง่ผลใหจ้ านวนหุน้เพิม่ขึน้
จาก 6,000,000 หุน้ เป็น 600,000,000 หุน้  

(2) เพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 600.0 ล้านบาท เป็น 800.0 ล้านบาท เพื่อรองรบัการเตรยีมตวัเขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป
ครัง้แรก 

(3) บรษิัทได้รบัช าระเงนิค่าหุ้นเพิ่มทุนจากได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนในส่วนที่จะเสนอขายแก่
ประชาชนทัว่ไปเป็นจ านวน 167.5 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 11.60 บาท และเสนอขายแก่กรรมการ
และ/หรอืผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูก้่อตัง้ของบรษิทัเป็นจ านวน 12.5 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 2.65 บาทคดิ
เป็นเงนิจ านวนรวม 1,976.13 ลา้นบาท และจากผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกนิของบรษิทัไดใ้ชส้ทิธซิือ้หุน้
สามญัเพิม่ทุนจากบรษิทัจ านวน 6.3 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 11.60 บาท คดิเป็นเงนิจ านวนรวม 
73.08 ลา้นบาท ไดร้บัเป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 2,049.21 ลา้นบาท  

 ทัง้นี้ ในการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว บรษิทัมคี่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายหุน้
ดงักล่าวเป็นจ านวน 50.77 ลา้นบาท (สทุธจิากภาษเีงนิได ้12.69 ลา้นบาท) ซึง่บรษิทัไดแ้สดงหกั
จากสว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 

 

14.4  การวิเคราะหส์ภาพคล่องและแหล่งท่ีมาของเงินทุน 

14.4.1 กระแสเงินสด 

 รายละเอยีดแหล่งทีม่าและแหล่งทีใ่ชไ้ปของกระแสเงนิสด แยกตามประเภท สามารถสรุปไดด้งันี้ 

งบกระแสเงินสด 
ส าหรบัปีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2562 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 440.4 479.6 490.0 
เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (364.3) (1,988.1) 29.8 
เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (47.1) 1,494.2 (111.6) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 29.1 (14.3) 408.3 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 208.7 237.8 223.5 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 237.8 223.5  631.8 

 

โดยรายละเอยีดแหล่งทีม่าและแหล่งทีใ่ชไ้ปของกระแสเงนิสดในกจิกรรมด าเนินงาน กจิกรรมลงทุน และ 
กจิกรรมจดัหาเงนิมรีายละเอยีดดงันี้  

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 

490.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 10.5 ลา้นบาท จาก 479.6 ลา้นบาท ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกั
จากผลการด าเนินงานทีเ่พิม่ขึน้  

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 
479.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 39.1 ลา้นบาท จาก 440.4 ลา้นบาท ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกั
จากการเพิม่ขึน้ของ เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น และสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้   
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(2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมลงทนุจ านวน 29.8 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2,017.9 ลา้นบาท จากปี 2561 ทีม่เีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 1,988.1 ลา้นบาท ในขณะที่ปี 
2562 บรษิทัไดม้กีารขายเงนิลงทุนชัว่คราวเพื่อใชจ้่ายซือ้สว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ งานโครงการต่างๆ และจ่ายเงนิ
ล่วงหน้าค่าซือ้สนิทรพัย ์

ส าหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 
1,988.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,623.7 ลา้นบาท จากเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ านวน 364.3 ลา้นบาท ส าหรบัปี 
สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากการจ่ายช าระหนี้ค่าซื้อที่ดนิ งานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ และเงนิ
ลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้     

(3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทมเีงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงินจ านวน 

111.6 ลา้นบาท ซึง่เป็นรายการจ่ายเงนิปันผล เทยีบกบัมเีงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 1,494.2 ลา้นบาท ส าหรบัปี
สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เนื่องมาจากไดร้บัเงนิสดสุทธจิากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน สุทธดิว้ยค่าใชจ้่ายจากการ
ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนและการจ่ายเงนิปันผล 

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 
1,494.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,541.3 ลา้นบาท จากเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 41.7 ลา้นบาท ส าหรบัปี 
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน สทุธดิว้ยการจ่ายเงนิปันผล 
 

14.4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

บรษิัทมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 631.8 ล้านบาท โดย
เพิม่ขึน้ประมาณ 408.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 182.7 จากเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2561 ทีม่จี านวน 223.5 ลา้นบาท  

บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 223.5 ลา้นบาท โดย
ลดลงประมาณ 14.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.0 จากเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
ทีม่จี านวน 237.8 ลา้นบาท   

บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 237.8 ลา้นบาท โดย
เพิม่ขึน้ประมาณ 29.1 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.9 จากเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 ทีม่จี านวน 208.7 ลา้นบาท   
 

14.4.3 อตัราส่วนสภาพคล่อง 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 บรษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ในระดบั 

1.3 เท่า 4.6 เท่า และ 3.1 เท่า ตามล าดบั 
 

14.5 ปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลด าเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต 
 

 ผลกระทบจากการลงทุนโครงการก่อสรา้งอาคารใหม่และการปรบัปรงุอาคารปัจจบุนั  

 บรษิทัอยู่ระหว่างการปรบัปรุงพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารในอาคารปัจจบุนัเพื่อใชป้ระโยชน์สงูสดุ โดยเบือ้งตน้วางแผนทีจ่ะ
ใชอ้าคารปัจจุบนัเพื่อรองรบัการเพิม่ขึน้ของจ านวนผูป่้วยในทีเ่ขา้รบัการรกัษาโรค โดยเฉพาะโรคทีม่คีวามซบัซอ้น อกีทัง้
บรษิทัอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสรา้งอาคารใหม่ ในบรเิวณใกล้เคยีงกบัอาคารปัจจุบนัซึง่คาดว่าการก่อสร้างอาคาร
แห่งใหม่จะเสรจ็และสามารถเปิดบรกิารไดภ้ายในปี 2563 
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โดยหลงัจากทีอ่าคารใหม่เปิดใหบ้รกิาร และด าเนินการยา้ยศนูยก์ารแพทยบ์างศูนย ์จากอาคารปัจจุบนัไปยงัอาคาร
ใหม่เพื่อเพิม่พืน้ทีห่อ้งพกัผูป่้วยใน (IPD) ของอาคารปัจจุบนั โดยวางแผนปรบัปรุงพืน้ทีช่ ัน้ 5 เพื่อเพิม่หอ้งพกัผูป่้วยหนัก
หรอืวกิฤต (ICU) อกีจ านวน 24 เตยีงเพื่อรองรบัผูป่้วยวกิฤตทิีม่จี านวนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มผูป่้วย
โรคซบัซอ้น รวมทัง้การวางแผนปรบัปรุงพื้นทีข่องอาคารปัจจุบนัเพื่อรองรบัผู้ป่วยในเพิม่ขึน้อกี โดยภายหลงัปรบัปรุง
อาคารดงักล่าวเสรจ็สิน้ โรงพยาบาลพระรามเก้าคาดว่าจะสามารถมจี านวนเตยีงรวมส าหรบัให้บรกิารผูป่้วยในรวมทัง้สิน้ 
312 เตยีง 

ทัง้นี้ เมื่ออาคารใหม่เริ่มด าเนินการ ผลการด าเนินงานของบริษัท และโครงสร้างรายได้อาจเปลี่ยนแปลงไปจาก
ปัจจุบนั โดยมาจากความเสีย่งหลายปัจจยัทีบ่รษิทัอาจไม่สามารถควบคุมได ้อาทเิช่นการเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกจิ 
ปัจจยัภายนอกอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโรงพยาบาล และความเชื่อมัน่ตลอดจนการใชจ้่ายของผู้บรโิภค   
การแข่งขนัของธุรกจิใหบ้รกิารทางการแพทย์ทีเ่พิม่มากขึน้ หรอืการเปลีย่นแปลงมาตรฐานหรอืกฎระเบยีบต่างๆ ทีใ่ชก้บั
บรษิทั ในอนาคต อย่างไรกต็าม บรษิทัเชื่อมัน่ว่าจุดแขง็ของโรงพยาบาลในการใหบ้รกิารรกัษาโรคซบัซอ้นดว้ยทมีสหสาขา
วชิาชพี (Multidisciplinary Team) และอตัราค่าบรกิารทีส่มเหตุสมผลและมคีวามคุม้ค่าแก่ผูใ้ชบ้รกิาร (Value for Money 
Services) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าบรกิารหรอืค่ารกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าอื่นๆ จะสามารถท าให้
บรษิทัรกัษาฐานลกูคา้ไดใ้นช่วงทีม่คีวามผนัผวนทางเศรษฐกจิ อกีทัง้การขยายอาคารใหม่จะเป็นการเพิม่ขดีความสามารถ
ใหแ้ก่โรงพยาบาล โดยเป็นโอกาสของเราในการขยายฐานลูกคา้เดมิใหค้ลอบคลุมถงึลูกคา้กลุ่มใหม่โดยเน้นผูร้บับรกิารทีม่ี
ความตอ้งการดแูลและสง่เสรมิสขุภาพในชวีติประจ าวนั (Health Promotion & Wellness) 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลู หน้า 1 
 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 
 

บรษิัทได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบันี้แล้ว ด้วยความระมดัระวงั บรษิัทขอรบัรองว่า 
ข้อมูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากนี้ บรษิทัขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงขอ้มูลอย่างถูกต้อง
ครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้ 

(2) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นทีเ่ป็นสาระ ส าคญัทัง้
ของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

(3) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทัไดแ้จง้
ขอ้มลูการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2563 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแลว้ 
ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ บรษิทัได้
มอบหมายให ้นายธรีพนัธ ์ดษิยบุตร เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ 
นายธรีพนัธ ์ดษิยบุตร ก ากบัไว ้บรษิทัจะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 
    

 
 1.  นายเสถยีร 

 
ภู่ประเสรฐิ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม ____________________ 

 2. นายประเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล กรรมการผูม้อี านาจลงนาม ____________________ 
   
   

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 
   

ผูร้บัมอบอ านาจ   นายธรีพนัธ ์ ดษิยบุตร รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชี
และการเงนิ  

____________________ 

 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการของบรษิทั หน้า 1 
 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการของบริษทั  

 
  ประวติักรรมการบริษทั 

 

 

 นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์
ประธานกรรมการบรษิทั 
อายุ  71 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  28 มนีาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ : 
 >>  ปรญิญาโท สาขาสงัคม มหาวทิยาลยั เทก็ซสั เซาทเ์ทริน์ สเตท   
 >>  ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประวติัการอบรม : 
  >>  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่142/2560 (IOD) 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน 

   - ไมม่ ี- 
  

 >>  บรษิทัหรอืกจิการอื่นๆ  
       2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั บ.ีบ.ีด.ีดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั   
       2549 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั บ.ีบ.ีด.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั  
       2541 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บรษิทั โอเอไอ เอด็ดเูคชัน่ จ ากดั  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  กรรมการ   1,000,000 หุน้   (0.127%) 

 >>  คู่สมรส    - ไมม่ ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไมม่ ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไมม่ ี- 

 นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ 
รองประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการผูอ้ านวยการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
อายุ  67 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  28 มนีาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ : 
 >>  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 
 >>  ปรญิญาตร ีแพทยศาสตรบ์ณัฑติ โรงพยาบาลรามาธบิด ี



  บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการของบรษิทั หน้า 2 
 

 

ประวติัการอบรม : 
      >>  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่142/2560 (IOD) 
      >>  หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที ่36/2558 (IOD) 
      >>  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่82/2549 (IOD)   
 >>   หลกัสตูร โครงการพฒันาผูบ้รหิารระดบัสูง เคมบรดิจ-์ธรรมศาสตร ์รุน่ที ่1 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
   2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ไพโอเนียร ์มอเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
       2556 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 >>  บรษิทัหรอืกจิการอื่นๆ  
       2538 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั รไีล (ประเทศไทย) จ ากดั   

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  กรรมการ   10,550,000 หุน้  (1.342%) 

 >>  คู่สมรส    1,000,000 หุน้  (0.127%) 
 >>  บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไมม่ ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไมม่ ี- 

 นายแพทยป์ระเสริฐ ไตรรตัน์วรกลุ 
กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื* / รองกรรมการผูอ้ านวยการ /  
กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
อายุ 71 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  28 มนีาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ : 
 >>  ประกาศนียบตัร สาขาศลัยศาสตรห์ลอดเลอืด United Hospital and Medical Center of Newark of New Jersey, U.S.A. 
 >>  ประกาศนียบตัร สาขาศลัยศาสตร ์The Jewish Hospital and Medical Center of Brooklyn, N.Y., U.S.A. 
 >>  Diplomate, American Board of Surgery  
 >>  ปรญิญาตร ีสาขาแพทยศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล 
 >>  ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

ประวติัการอบรม : 
  >>  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่145/2561 (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน และการด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน 
       - ไมม่ ี- 

  

 >>  บรษิทัหรอืองคก์รอื่นๆ  
            2558 – ปัจจุบนั 
            2557 – ปัจจุบนั 

       2556 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 

  กรรมการ 

โรงเรยีนครสิเตยีนมโนรมยน์านาชาต ิ  
มลูนิธคิรสิเตยีนเพือ่การเรยีนรู ้
บรษิทั ซพีที ีจ ากดั 



  บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการของบรษิทั หน้า 3 
 

*  ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 21 มกราคม 2563 

 

 
 

    
             2547 – ปัจจุบนั 
            2535 – ปัจจุบนั 

หวัหน้าแพทยศ์ลัยกรรม 
อาจารยท์ีป่รกึษาภาควชิาศลัยศาสตร ์

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
โรงพยาบาลรามาธบิด ี

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  กรรมการ   9,950,000 หุน้   (1.265%) 

 >>  คู่สมรส    283,500 หุน้   (0.036%) 
 >>  บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไมม่ ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไมม่ ี- 

 นายแพทยวิ์รฬุห ์มาวิจกัขณ์ 
กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูอ้ านวยการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
อายุ 69 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  28 มนีาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ : 
 >>  ประกาศนียบตัรขัน้สงู สาขาอายุรศาสตร์โรคไต Diplomate, American Board of Nephrology 
 >>  ประกาศนียบตัรขัน้สงู สาขาอายุรศาสตร ์Diplomate, American Board of Internal Medicine 
 >>  ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาแพทยศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล 

ประวติัการอบรม : 
  >>   หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่145/2561 (IOD) 

การด ารงต าแหน่งส าคญัในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน 
       - ไมม่ ี- 

  

 >>  บรษิทัหรอืองคก์รอื่นๆ 
         - ไมม่ ี- 

 

ประสบการณ์ท างาน :  
        2547 – ปัจจุบนั ประธานองคก์รแพทย ์ บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  กรรมการ   9,250,000 หุน้   (1.176%) 

 >>  คู่สมรส    - ไมม่ ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไมม่ ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไมม่ ี- 



  บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการของบรษิทั หน้า 4 
 

 

 นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์
กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อายุ 54 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  28 มนีาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ : 
 >>  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 >>  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประวติัการอบรม : 
  >>  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่142/2560 (IOD) 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ / ประธาน

เจา้หน้าทีด่า้นสนบัสนุน
องคก์ร 

บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 >>  บรษิทัหรอืองคก์รอื่นๆ  
       2563 – ปัจจุบนั 
   2562 – ปัจจุบนั 
    2562 – ปัจจุบนั 
       2561 – ปัจจุบนั 
       2560 – ปัจจุบนั 
       2560 – ปัจจุบนั 
       2560 – ปัจจุบนั 
       2560 – ปัจจุบนั 
       2560 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บรษิทั เอสซ ีแอสเสท ทร ีจ ากดั 
บรษิทั เอสซ ีเอก็ซ์เพดชิัน่ จ ากดั 
บรษิทั บรดิจ ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
บรษิทั เอสซ ีเอน็เอน็อาร ์1 จ ากดั 
บรษิทั ว.ีแลนด ์พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 
บรษิทั อพัคนัทรี ่แลนด ์จ ากดั 
บรษิทั เอสซ ีเอเบลิ จ ากดั 
บรษิทั สโคป จ ากดั 
บรษิทั สโคป ทาวเวอร ์จ ากดั 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  กรรมการ   - ไมม่ ี- 

 >>  คู่สมรส    - ไมม่ ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไมม่ ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไมม่ ี- 

 นางวิลาสินี พทุธิการนัต ์
กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อายุ 64 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  28 มนีาคม 2561 



  บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการของบรษิทั หน้า 5 
 

 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ : 
 >>   MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 >>   ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัอสีท ์เทก็ซสั สเตท 

ประวติัการอบรม : 
       >>  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่134/2553 (IOD) 
       >>  หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่29 /2561 (IOD) 
       >>  หลกัสตูร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที ่8/2561 (IOD)   
       >>  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่น 14 
       >>  หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทย์ ส าหรบัผูบ้รหิาร ระดบัสงู รุ่น 3 ปธพ 3 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
   2561 – ปัจจุบนั 
 
 
   2559 – ปัจจุบนั 
       2558 – ปัจจุบนั 

กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการ 
ทีป่รกึษา 

บรษิทั ฟอรท์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

 >>  บรษิทัหรอืองคก์รอื่นๆ  
       2559 – ปัจจุบนั ทีป่รกึษา บรษิทั เอสซบี ีอบาคสั จ ากดั 

         ประสบการณ์ท างานในอดีต: 
       2556 – 2558   หวัหน้าคณะผูบ้รหิารดา้น

ลกูคา้และบรกิาร 
บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

   2550 – 2555   รองกรรมการผูอ้ านวยการส่วน
งานบรหิารลกูคา้และบรกิาร 

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  กรรมการ   - ไมม่ ี- 

 >>  คู่สมรส    - ไมม่ ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไมม่ ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไมม่ ี- 

 ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทย ์สรณ บญุใบชยัพฤกษ ์
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
อายุ  60 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  28 มนีาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ : 
 >>  แพทยเ์ฉพาะทาง-การสวนหวัใจเพือ่วนิิจฉยัและรกัษา Hospital of the Good Samaritan Los Angeles, Los Angeles, California,   
      United State of America 
 >>  แพทยเ์ฉพาะทางอายุรศาสตร ์Kaiser Permanente Medical Center, Los Angeles, California, United States of America 



  บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการของบรษิทั หน้า 6 
 

 

>>  แพทยป์ระจ าบา้น Los Angeles Country University of Southern California Medical Center, Los Angeles, California, United   
      State of America 
 >>  แพทยฝึ์กหดั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 >>  ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 >>  ปรญิญาตร ีสาขาแพทยศ์าสตรบ์ณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวติัการอบรม : 
       >>  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่145/2561 (IOD) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน 
       - ไมม่ ี- 

  

 >>  บรษิทัหรอืกจิการอื่นๆ  
            2558 – ปัจจุบนั 
            2555 – ปัจจุบนั 
            2535 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
แพทยส์าขาวชิาโรคหวัใจ 
คณะแพทยศ์าสตร ์

บรษิทั พฤกษ์สุขสบาย จ ากดั 
บรษิทั สรณ คารด์โิอโลยี ่ แอนด์ แอสโซซเิอท จ ากดั 
โรงพยาบาลรามาธบิด ี

ประสบการณ์ท างานในอดีต  
            2558 – 2562 
            2557 – 2562 
            2557 – 2562 
            2557 – 2562 

ประธานคณะอนุกรรมาธกิาร 
สมาชกิ 
กรรมการ 
กรรมการ 

คณะกรรมาธกิารสาธารณสุขสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ
สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ
คณะกรรมาธกิารพลงังาน สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ
คณะกรรมาธกิารสาธารณสุขสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  กรรมการ   810,000 หุน้   (0.103%) 

 >>  คู่สมรส    - ไมม่ ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไมม่ ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไมม่ ี- 

 ศาสตราจารย ์น.ท.หญิง แพทยห์ญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยธุยา 
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  
อายุ  59 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  28 มนีาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ : 
 >>  ประกาศนียบตัรบณัฑติทางวทิยาศาสตร ์การแพทยค์ลนิิก สาขารงัสวีทิยา บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล 
 >>  อนุมตับิตัรอนุสาขาภาพวนิิจฉยัระบบประสาท แพทยส์ภา ประเทศไทย 
 >>  อนุมตับิตัรอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาระบบประสาท แพทยส์ภา ประเทศไทย 
 >>  Certificate in training Neuro-intervention Bicetre Hospital University, Paris-Sud, France 
 >>  วุฒบิตัรแพทยผ์ูช้ านาญ รงัสวีทิยาทัว่ไป แพทยส์ภา ประเทศไทย 
 >>  ปรญิญาตร ีแพทยศาสตรบ์ณัฑติ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 



  บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการของบรษิทั หน้า 7 
 

 

  

ประวติัการอบรม : 
      >>  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่151/2561 (IOD) 
      >>  หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที ่268/2561 (IOD) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน 
       - ไมม่ ี- 

  

 >>  บรษิทัหรอืกจิการอื่นๆ  
            2552 – ปัจจุบนั 
 
            2547 – ปัจจุบนั 

       2547 – ปัจจุบนั 
 

Co-director  
 
Visiting Lecturer  
Co-director 

 

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 

         ประสบการณ์ท างานในอดีต : 
       2558 – 2560 

            2554 – 2556 
President 
ทีป่รกึษา 

World Federation of Therapeutic and Interventional Neuroradiology 
สมาคมรงัสวีทิยาหลอดเลอืดและรงัสรีว่มรกัษาไทย 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  กรรมการ   100,000 หุน้  (0.013%) 

 >>  คู่สมรส    - ไมม่ ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไมม่ ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไมม่ ี- 

 นายคณิต แพทยส์มาน 
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื* / กรรมการอสิระ 
อายุ 58  ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  28 มนีาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ : 
   >>  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

 >>  ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประวติัการอบรม : 
      >>  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่156/2555 (IOD) 
      >>  หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่40/2555 (IOD) 
      >>  หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที ่5/2559 (IOD) 
      >>  หลกัสตูร The Role of chairman Program (RCP) รุ่นที ่45/2562 (IOD) 



  บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการของบรษิทั หน้า 8 
 

*  ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 21 มกราคม 2563 

 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
       2557 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

บรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 >>  บรษิทัหรอืกจิการอื่นๆ  
            2559 – ปัจจุบนั 
            2558 – ปัจจุบนั 

ทีป่รกึษา 
กรรมการ 

บรษิทั พแีอนดท์ ีคอนซลัติ้ง จ ากดั 
บรษิทั กิฟ๊ส ์ฟอร ์เฮลท ์จ ากดั 

         ประสบการณ์ท างานในอดีต : 
            2556 – 2557 กรรมการ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  กรรมการ   - ไมม่ ี- 

 >>  คู่สมรส    - ไมม่ ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไมม่ ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไมม่ ี- 

 นายพิเศษ จียาศกัด์ิ 
กรรมการ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื* / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
อายุ 55  ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  31 กรกฎาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ : 
 >>  ปรญิญาเอก ดุษฎบีณัฑติ ดา้นการพฒันาองคก์ร  Saidi University, Philippines 
 >>  ปรญิญาโท นิตศิาสตรม์หาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร ์Temple University, Philadelphia, USA  
 >>  ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวติัการอบรม : 
      >>  หลกัสตูร Personal data Protection act (PWC) 
      >>  หลกัสตูร Digital Transformation (IOD) 
      >>  หลกัสตูร Personal data Protection act (EY) 
      >>  หลกัสตูร Corporate Innovation Masterclass (Alex Osterwalder)  
      >>  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่213/2558 (IOD) 
      >>  หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที ่2/2558 (IOD) 
      >>  หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที ่1/2559 (IOD) 
      >>  หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2561 (IOD) 
      >>  หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (ปปร.) รุ่นที ่20 สถาบนัพระปกเกลา้ 

 



  บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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*  ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 21 มกราคม 2563 

 

  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
       2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
 >>  บรษิทัหรอืกจิการอื่นๆ  

            2560 – ปัจจุบนั 
            2558 – ปัจจุบนั 

ทีป่รกึษากฎหมาย 
กรรมการ 

บรษิทั ลขิสทิธิ ์ดนตร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
บรษิทั อนิเตอร ์ลอ บสิ จ ากดั 

         ประสบการณ์ท างานในอดีต : 
            2561 – 2562 
            2561 – 2562 
            2560 – 2561 
            2559 – 2561 
            2559 – 2560 
            2559 – 2560 

กรรมการ 
กรรมการ 
ทีป่รกึษากฎหมาย 
ทีป่รกึษากฎหมาย 
กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

บรษิทั เซนทเินล คอลซลัติ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั 
บรษิทั โกลบอล เทรด ชลิด ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
บรษิทั ดจิทิลั เอนเทอเทนเมน้ท์ เอก็ซ์เปอรท์ จ ากดั 
ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 
บรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ซี้ดเอม็คอท จ ากดั  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  กรรมการ   - ไมม่ ี- 

 >>  คู่สมรส    - ไมม่ ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทัฯ :    - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไมม่ ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไมม่ ี- 

 นายแพทยส์มชยั ภิญโญพรพาณิชย ์
กรรมการบรหิาร 
อายุ  68  ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  30 มนีาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ : 
 >>  ปรญิญาตร ีแพทยศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
   - ไมม่ ี-   
 >>  บรษิทัหรอืกจิการอื่นๆ  

            2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั มหานครแมส่อดเวชการ จ ากดั  

         ประสบการณ์ท างานในอดีต : 
            2556 – 2557 
            2555 – 2557 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิาร / 
กรรมการ 

บรษิทั เยเนอรลั ฮอสปิตลั โปรดคัส ์จ ากดั (มหาชน) 
องคก์ารเภสชั 



  บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  กรรมการบรหิาร  50,000 หุน้  (0.006%) 

 >>  คู่สมรส    - ไมม่ ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไมม่ ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไมม่ ี- 

 นายทรงศกัด์ิ เปรมสขุ 
กรรมการบรหิาร 
อายุ  60  ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  30 มนีาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ : 
 >>  ประกาศนียบตัร Strategic Marketing Management Program, Harvard Business School, USA 
 >>  ปรญิญาตร ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ประวติัการอบรม : 
      >>  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่9/2547 (IOD) 
      >>  หลกัสตูร The Role of chairman Program (RCP) รุ่นที ่45/2562 

 การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
   2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 >>  บรษิทัหรอืกจิการอื่นๆ  

            2550 – ปัจจุบนั กรรมการ มลูนิธไิทยคม 

         ประสบการณ์ท างานในอดีต : 
            2556 – 2562 
            2552 – 2562 
            2556 – 2558 
            
            2555 – 2558 
            2553 – 2557 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
ประธานกรรมการ 

บรษิทั วอยซ์ ครเีอชัน่ จ ากดั 
บรษิทั วอยซ์ ทวี ีจ ากดั 
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
สถาบนัการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีระทรวงศกึษาธกิาร 
ส านกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรูส้ านกันายกรฐัมนตร ี(OKMD 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  กรรมการบรหิาร  - ไมม่ ี- 

 >>  คู่สมรส    - ไมม่ ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไมม่ ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไมม่ ี- 



  บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการของบรษิทั หน้า 11 
 

  ประวติัผูบ้ริหาร 
 

 

 นายแพทยม์งคล  ตญัจพฒัน์กลุ 
ทีป่รกึษากรรมการผูอ้ านวยการ 
อายุ  77  ปี 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ : 
 >>  วุฒเิทยีบเท่าปรญิญาเอก สาขาศลัยศาสตร ์Good Samaritan Hospital สหรฐัอเมรกิา 
 >>  ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัชบิะ ประเทศญีปุ่่ น 
 >>  ปรญิญาตร ีแพทยศ์าสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
       - ไมม่ ี-   
 >>  บรษิทัหรอืกจิการอื่นๆ  

            2554 – ปัจจุบนั 
            2545 – ปัจจุบนั 

ประธานมลูนิธ ิ
ทีป่รกึษา 

มลูนิธศิษิยเ์ก่าลาซาลแห่งประเทศไทย 
สมาคมนกัเรยีนเก่าญีปุ่่ น 

         ประสบการณ์ท างานในอดีต : 
            2543 – 2560 กรรมการ บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
      >>  ทีป่รกึษา   9,350,000 หุน้  (01.189%) 
      >>  คู่สมรส    1,200,000 หุน้  (0.152%) 

 >>  บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไมม่ ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไมม่ ี- 

 นายธีรพนัธ ์ดิษยบุตร 
รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  (ผูร้บัผดิชอบสงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ) 
อายุ  41  ปี 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ : 
      >>  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์                                           
      >>  ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาการจดัการสารสนเทศ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์                                           

 >>  ปรญิญาตร ีพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีสาขาการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 >>  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประวติัการอบรม : 
      >>  หลกัสตูร CFO's Orientation Course ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
      >>  หลกัสตูร TLCA CFO Professional Development ครัง้ที1่,2,3,4 ปี2562 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
      >>  หลกัสตูร Refreshment Traditional Costing รุ่นที ่2/62 สภาวชิาชพีบญัชฯี 
      >>  หลกัสตูร ภาพรวมมาตรฐานการสอบบญัชขีองไทย รุ่นที ่3/62 สภาวชิาชพีบญัชฯี 
      >>  หลกัสตูร เรือ่งบญัชแีละการวเิคราะหง์บการเงนิ รุ่นที ่3/62 สภาวชิาชพีบญัชฯี 



  บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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      >>  สมัมนาพจิารณ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง 2562 สภาวชิาชพีบญัชฯี 
  >>  สมัมนา เจาะประเดน็สญัญาเช่าฉบบัใหม ่(TFRS 16) สภาวชิาชพีบญัชฯี 

การด ารงต าแหน่งท่ีส าคญัในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
       - ไมม่ ี-   
 >>  บรษิทัหรอืองคก์รอื่นๆ  

              - ไมม่ ี- 

         ประสบการณ์ท างานในอดีต : 
            2561-2562  
  

ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละ
การเงนิ 

บรษิทั วนั เอน็เตอรไ์พรซ์ จ ากดั 

            2560-2561 ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ บรษิทั โรงพยาบาล นครธน จ ากดั 
            2559-2560 ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ บรษิทั เซน็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
            2555-2561 หุน้ส่วนผูจ้ดัการ หา้งหุน้ส่วน ท ีเค คอนซลัติ้ง จ ากดั 
            2550-2555 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชกีลาง บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  ผูบ้รหิาร   - ไมม่ ี- 

 >>  คู่สมรส    - ไมม่ ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไมม่ ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไมม่ ี- 

 นายเจริญ นับพบสุข 
รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร  
อายุ  57  ปี 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ : 
      >>  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ ( CEO) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
      >>  ปรญิญาตร ีBusiness Administration of  Tarleton State University, USA 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
       - ไมม่ ี-   
 >>  บรษิทัหรอืองคก์รอื่นๆ  

            2552 – ปัจจุบนั 
            2551 – ปัจจุบนั 
            2547 – ปัจจุบนั 
            2543 – ปัจจุบนั 

กรรมการผูอ้ านวยการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บรษิทั โอเอไอ คอนซลัแตน้ท ์แอนด ์แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั 
บรษิทั โซลดิ แอสเซท จ ากดั  
บรษิทั ฟอรเ์ต ้(ประเทศไทย) จ ากดั  
บรษิทั เฮลธล์ิง้ค ์จ ากดั     

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  ผูบ้รหิาร   - ไมม่ ี- 

 >>  คู่สมรส    - ไมม่ ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - ไมม่ ี- 



  บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการของบรษิทั หน้า 13 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไมม่ ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไมม่ ี- 

 นางสาวสุรีย ์อภิชยาภรณ์ 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการท าบญัช ี/ รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
อายุ  53  ปี 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ : 
      >>  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ (การเงนิและการธนาคาร) มหาวทิายาลยัรามค าแหง 

ประวติัการอบรม : 
      >>  หลกัสตูร งบประมาณเพือ่การวางแผนและท าก าไร 
      >>  TFRS 16 สญัญาเช่า และการรบัรูร้ายการตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
       - ไมม่ ี-   
 >>  บรษิทัหรอืองคก์รอื่นๆ  

            - ไมม่ ี-   

         ประสบการณ์ท างานในอดีต 
            2536 – ปัจจุบนั รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  ผูบ้รหิาร   - ไมม่ ี- 

 >>  คู่สมรส    - ไมม่ ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไมม่ ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไมม่ ี-  

หมายเหตุ : นางสาวสรุยี์ อภชิยาภรณ์ ได้รบัมอบหมายใหร้กัษาการต าแหน่งผูท้ ีไ่ด้รบัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ีแทน นางศุภกานต์ วงักะพนัธ์ ซึง่ลาออก 
จากต าแหน่งผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดูแลการท าบญัช/ีหวัหน้าแผนกบญัช ีโดยมผีลเมือ่ วนัที ่8 กมุภาพนัธ์ 2563  



  บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการของบรษิทั หน้า 14 
 

  ประวติัเลขานุการบริษทั และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังาน 
 

 
 
 
 
 
 

 

 นางสาวมาริสรา ธนะศกัด์ิศิริ      
เลขานุการบรษิทั / หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน 
อายุ  50  ปี 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ : 
      >>  ประกาศนียบตัร สาขากฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
      >>  ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวติัการอบรม : 
      >>  หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที ่43/2554 (IOD) 
      >>  หลกัสตูร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที ่44/2562 (IOD) 
      >>  หลกัสตูรพืน้ฐานดา้นความยัง่ยนืของธุรกจิ 
      >>  หลกัสตูร กฎหมายการแพทยแ์ละสาธารณสุข ปี 2561 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
      >>  หลกัสตูร พรบ. ขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ.2562 (PDPA@TH): และแนวปฏบิตัแิละการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
       - ไมม่ ี-   
 >>  บรษิทัหรอืองคก์รอื่นๆ  

            - ไมม่ ี-   

         ประสบการณ์ท างานในอดีต 
            2556 – 2561  
            2546 – 2556 

ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั 
Legal Specialist 

บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 

      >>  ผูบ้รหิาร   15,000 หุน้ (0.001%) 
 >>  คู่สมรส    - ไมม่ ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไมม่ ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไมม่ ี-  



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี หน้า 1 
 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย (ถ้ามี) 

 

 -  ไม่มบีรษิทัย่อย -   

 

 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
เอกสารแนบ 3 : รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานผูต้รวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน หน้า 1 
 

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผูต้รวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังาน 
 ของบริษทั 

 

* ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ไดม้มีตแิต่งตัง้ บรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั (“บจก. แอค-พลสั”) ซึ่งเป็นองค์กรจากภายนอก (Outsourcing) 
ใหป้ฏบิตัหิน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในของบรษิทั โดย บจก. แอค-พลสั ได้มอบหมายใหน้างสาววรรณา เมลอืงนนท ์ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของ บจก. 
แอค-พลสั เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทั 

 

 นางสาววรรณา เมลอืงนนท ์ 
หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
อายุ 49 ปี 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ : 
      >>   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
      >>   ประกาศนียบตัรสอบบญัช,ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
      >>   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4170   

 >>   ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ประวติัการอบรม : 
       >>  ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที ่5/2559 (IOD) 
       >>  การอบรมดา้นการตรวจสอบภายใน เรือ่ง การตรวจสอบทุจรติ จดัโดยสภาวชิาชพีบญัช ี 
       >>  การอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) COSO 2556 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหมล่่าสุด รุ่นที ่3/56 โดยสภาวชิาชพีบญัช ี
       >>  การอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) วธิกีารประเมนิความเสีย่งเพือ่การวางแผนการตรวจสอบภายใน รุ่นที ่3/55 โดยสภาวชิาชพีบญัช ี
       >>  การอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) การประเมนิระบบการควบคุมภายในแบบ COSO-ERM ของแต่ละระบบงาน  
       >>  หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่42/2556 (IOD) 
       >>  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่99/2555 (IOD) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
       - ไมม่ ี-   
 >>  บรษิทัหรอืองคก์รอื่นๆ  

            2561 – ปัจจุบนั 
            2559 – ปัจจุบนั 
 

      2537 – ปัจจุบนั  

กรรมการ 
กรรมการอสิระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั สยาม ไบโอแมส ซพัพลาย จ ากดั 
บรษิทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั   

         ประสบการณ์ท างานในอดีต: 
       2559 – 2561 ประธานกรรมการบรษิทั บรษิทั โอเชีย่น คอมเมริช จ ากดั (มหาชน) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  ผูต้รวจสอบภายใน  - ไมม่ ี- 

 >>  คู่สมรส    - ไมม่ ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไมม่ ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไมม่ ี- 



  บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
เอกสารแนบ 3 : รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานผูต้รวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั หน้า 2 
 

 
 
 

 นางสาวมาริสรา ธนะศกัด์ิศิริ      
เลขานุการบรษิทั / หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน 

อายุ  50  ปี 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ : 

      >>  ประกาศนียบตัร สาขากฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

      >>  ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวติัการอบรม : 

      >>  หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที ่43/2554 (IOD) 

      >>  หลกัสตูร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที ่44/2562 (IOD) 

      >>  หลกัสตูรพืน้ฐานดา้นความยัง่ยนืของธุรกจิ 

      >>  หลกัสตูร กฎหมายการแพทยแ์ละสาธารณสุข ปี 2561 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

      >>  หลกัสตูร พรบ. ขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ.2562 (PDPA@TH): และแนวปฏบิตัแิละการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 

 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   

       - ไมม่ ี-   

 >>  บรษิทัหรอืองคก์รอื่นๆ  

            - ไมม่ ี-   

         ประสบการณ์ท างานในอดีต 

            2556 – 2561  

            2546 – 2556 

ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั 

Legal Specialist 

บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 

      >>  ผูบ้รหิาร   15,000 หุน้ (0.001%) 
 >>  คู่สมรส    - ไมม่ ี- 

 >>  บุตรทีย่งัไมบ่รรลนุิตภิาวะ - ไมม่ ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : - ไมม่ ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไมม่ ี-  



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
เอกสารแนบ 4 : รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ หน้า 1 
 

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น  

   

- ไม่ม ี- 

 

 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   
 

  
เอกสารแนบ 5 :  รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 1 
 

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระซึง่
เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถ และประสบการณ์ มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและตาม
ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด จ านวน 3 ท่าน  ประกอบดว้ย นายคณิต แพทยส์มาน เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์ น.ท. หญิง แพทย์หญิง ศิรินธรา สงิหรา ณ อยุธยา และ นายพิเศษ จียาศกัดิ ์เป็น
กรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัิหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตและความ
รบัผดิชอบ และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมตัิโดยคณะกรรมการบรษิัท  มกีารประชุมร่วมกบัฝ่ายบรหิาร 
ผู้สอบบญัช ีและผู้ตรวจสอบภายใน รวม 4 ครัง้ และการประชุมร่วมกนัเป็นการเฉพาะกบัผู้สอบบญัชโีดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุม  ครัง้  

 สรุปสาระส าคญัในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ การใหค้วามเหน็และรายงานผลในเรื่องต่างๆ 
ต่อคณะกรรมการบรษิทัในระหว่างปี ดงันี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานทางการเงนิรายไตร
มาสและรายงานทางการเงนิประจ าปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตแล้วว่าได้มกีาร
จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมกีารเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิดว้ยความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เชื่อถอืได ้รวมทัง้ไดเ้ชญิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงนิเขา้ร่วมประชุมทุก
ครัง้ที่มีวาระการพิจารณารบัรองงบการเงิน ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามเหน็และเชื่อไดว้่ารายงานทางการเงนิไดจ้ดัท าขึน้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
รวมทัง้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิอย่างเพยีงพอ   

2. การประเมินและสอบทานระบบควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบควบคุม
ภายใน ทัง้จากการรบัฟังรายงานการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีรายงานจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรายงาน
จากคณะท างานบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้ไดส้อบทานความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวทางทีก่ าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผล
และความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิารอย่างสม ่าเสมอ เพื่อมัน่ใจไดว้่ากระบวนการท างานมกีารควบคุม
ภายในทีด่ ีเหมาะสมเพยีงพอกบัการด าเนินธุรกจิ สามารถสนับสนุนใหก้ารด าเนินงานมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ 
ป้องกนัหรอืลดความเสีย่งและความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้มรีายงานทางการเงนิทีม่คีวามถูกต้องเชื่อถอืได ้มกีาร
พฒันาและปรบัปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  

3. การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเหน็ชอบในการจดัจ้าง 
บรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั โดยมนีางสาววรรณา เมลอืงนนท ์เป็นหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่
ผ่านการประเมนิผล และเปรยีบเทยีบกบัขอ้เสนอการบรกิารของบรษิัทอื่น  โดยผู้ตรวจสอบสอบภายในปฏบิตัิหน้าที่
อย่างเป็นอสิระตามแผนตรวจสอบประจ าปีทีไ่ด้รบัการพจิารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ้สงัเกตทีไ่ดร้บั
การรายงานจากผูต้รวจสอบภายในซึง่ผ่านการพจิารณาและใหค้วามเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารตรวจสอบ
ตดิตามอย่างต่อเนื่อง การพจิารณาและอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน
ของบรษิทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องผ่านการพจิารณาอนุมตั ิและไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั 

4. การดแูลด้านการปฏิบติัตามกฎหมายและนโยบาย คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานกระบวนการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึกระบวนรบัขอ้รอ้งเรยีนทัง้ดา้นคุณภาพบรกิาร จรยิธรรม การรบัแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสการ
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ทุจรติ  โดยรบัฟังและใหค้วามเหน็ตามรายงานของฝ่ายคุณภาพซึง่เป็นหน่วยงานทีก่ าหนดใหเ้ป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรง
ผ่านการรายงานของคณะท างานบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้รายงานจากผูต้รวจสอบภายใน   คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดร้บัทราบการเปลีย่นแปลงของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของ
บรษิทั และไดส้อบทานการด าเนินงานของบรษิทัว่าเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้สอบทานเพื่อให้
มัน่ใจว่าบรษิทั มคีวามพรอ้มต่อความเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่อง 

5. การสอบทานการบริหารจดัการความเส่ียง  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและใหค้วามเหน็ต่อ
แผนบรหิารความเสีย่งและตดิตามรายงานผลของคณะท างานบริหารความเสีย่งเป็นประจ าทุกไตรมาส รวมทัง้มกีาร
รายงานผลและความเหน็ของการบรหิารจดัการความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแนวทางการบรหิารความเสีย่งเพื่อความยัง่ยนื (ESG:Environment, 
Social and Governance) ซึง่เป็นการสรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืของบรษิทัภายใตก้ารใสใ่จเรื่องสิง่แวดลอ้ม  

6. การพิจารณารายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบไดส้อบทานและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั หรอืรายการ
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนสญัญา ขอ้ตกลง และเงื่อนไขหลกั รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลทีค่รบถ้วน
เพยีงพอ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

7. การพิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาจากผลการ
ปฏบิตังิาน ความรูค้วามสามารถ ความเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทั คุณภาพงาน และคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัช ีตลอดจน
ความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี รวมทัง้เปรยีบเทียบกับขอ้เสนอจากส านักงานสอบบญัชีอื่น เห็นควรเสนอแต่งตัง้
บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี รวมทัง้เสนอค่าตอบแทนประจ าปีต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อ
เสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

8. การประเมินผลการปฏิบติังานและการสอบทานกฎบตัร  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ประเมนิตนเองทัง้รายคณะและรายบุคคล และสอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพจิารณาเทยีบเคยีง
ขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบกบัคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจดัท าโดยส านักงานคณะกรรมการก า กบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และเสนอเพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบ เป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ
และทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความระมดัระวงัและเตม็ความสามารถ คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเหน็ว่าบรษิทัมรีายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่พยีงพอเหมาะสม เชื่อถอืได ้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีร่บัรองทัว่ไป มรีะบบการควบคุมภายใน และการบรหิารจดัการความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล เหมาะสมเพยีงพอกบั
การด าเนินธุรกจิ มกีารเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกนัและสารสนเทศอย่างเพยีงพอ รวมทัง้การปฏบิตัิตามหลักการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตลอดจนมกีารพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 

 

 
 

(นายคณิต แพทยส์มาน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
18 กุมภาพนัธ ์2563 
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