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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรอื “โรงพยาบาล” หรอื “โรงพยาบาลพระรามเก้า”) 
ไดเ้ปิดใหบ้รกิารทางการแพทยห์รอืรกัษาพยาบาลภายใตช้ื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า” ซึง่ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลโรคทัว่ไป 
(General Hospital) ตัง้แต่ปี 2535 โดยมทีุนจดทะเบยีน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 4,000,000 หุน้ มูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และต่อมาในปี 2544 โรงพยาบาลได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก  400,000,000 บาท เป็น 
600,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยการออกและ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 โรงพยาบาลมจี านวนเตยีงจดทะเบยีนรวม 
166 เตยีง ตัง้อยู่บนเน้ือทีก่ว่า 6 ไร่ บนถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งเป็น
ย่านศูนยก์ลางธุรกจิขนาดใหญ่แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร (New Central Business District: New CBD) 

ในช่วงแรก โรงพยาบาลเน้นการใหบ้รกิารทางการแพทย์พืน้ฐานทัว่ไป โดยเน้นใหบ้รกิารแก่กลุ่มผูร้บับรกิารทัว่ไป
ในประเทศเป็นหลกั ซึ่งต่อมาได้มกีารขยายฐานผูร้บับรกิารไปยงักลุ่มผู้รบับรกิารองค์กร กลุ่มผู้รบับรกิารประกนัชวีติกลุ่ม
ผูร้บับรกิารประกนัสุขภาพ และกลุ่มผูร้บับรกิารชาวต่างชาต ิโดยเฉพาะผูร้บับรกิารจากกลุ่มประเทศ สาธารณรฐัแห่งสหภาพ
พม่า (“ประเทศพม่า” หรอื “เมยีนมา”) สาธารณรฐัประชาชนจนี (“ประเทศจนี”) ราชอาณาจกัรกมัพูชา (“ประเทศกมัพูชา”) 
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (“ประเทศลาว”) และประเทศญี่ปุ่ น เป็นต้น ที่มแีนวโน้มการเดนิทางเขา้มารกัษา 
พยาบาลในประเทศไทยมากขึน้ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลสบืเนื่องจากนโยบายสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการรกัษาพยาบาลใน
ภูมภิาค (Medical Hub) ของภาครฐั รวมไปถงึความสามารถและคุณภาพในการใหบ้รกิารของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศ
ไทย อย่างไรกด็ ีโรงพยาบาลเชื่อว่าคุณภาพการใหบ้รกิารทางการแพทยใ์นอตัราค่าบรกิารทีคุ่ม้ค่าและสมเหตุสมผล (Value 
for Money Services) พรอ้มทัง้ความพรอ้มและความสามารถของทมีบุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลเป็นปัจจยัส าคญั
ทีท่ าใหฐ้านผูร้บับรกิารของโรงพยาบาล ทัง้ในประเทศและต่างประเทศมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบนั โรงพยาบาลใหบ้รกิารทางการแพทยท์ีค่รอบคลุมการรกัษาโรคทัว่ไป และโรคเฉพาะทางทีห่ลากหลาย โดยม ี
3 สถาบนัทางการแพทย์ ได้แก่ สถาบนัโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า สถาบนัหวัใจและหลอดเลือดพระรามเก้า  และ 
สถาบนัรกัษาความปวดและเสรมิสร้างความเขม้แขง็ และ 24 ศูนย์การแพทย์ ได้แก่ ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก ศูนย์
ทางเดนิอาหารและตบั ศูนยส์มองและระบบประสาท ศูนยส์ตูนิรเีวช ศูนยศ์ลัยกรรม ศูนยอ์ายุรกรรม ศูนยก์ุมารเวชกรรม ศูนย์
กระดกูและขอ้พระรามเก้า ศูนยร์กัษ์ขอ้ ศูนยก์ระดกูสนัหลงั ศูนยต์รวจสุขภาพ ศูนยอ์ุบตัเิหตุและฉุกเฉิน ศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
ศูนย์รงัสวีทิยา ศูนย์จกัษุ ศูนย์หู คอ จมูก ศูนย์ทนัตกรรม ศูนย์จติเวช ศูนย์ผวิหนังและศลัยกรรมความงาม ศูนย์ภูมแิพแ้ละ
หอบหดื ศูนย์เต้านม ศูนย์อองโคแคร์ (รกัษามะเรง็) ศูนย์นิทรารมย์ (รกัษาปัญหาการนอนหลบั) และ W9 Wellness Center 
อย่างไรกด็ ีโรงพยาบาลมนีโยบายในการขยายการใหบ้รกิารทางการแพทย์ไปสู่กลุ่มผูร้บับรกิารทีใ่หค้วามส าคญัในการดูแล
และส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) ดงันัน้ โรงพยาบาลจึงได้มีการเพิ่มศักยภาพให้มีความครอบคลุม
ขอบเขตการใหบ้รกิารทีห่ลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของผูร้บับรกิาร เช่น การพฒันาศูนย์ทางเดนิอาหาร
แบบครบวงจรและศูนย์ตรวจสุขภาพทีม่คีวามครบวงจร เป็นต้น พร้อมทัง้การเพิม่ศูนย์การแพทย์ใหม่ ได้แก่ สถาบนัรกัษา
ความปวดและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ (Pain Management and Wellness Institution) และ (ศูนยน์ิทรารมย)์ Sleep Center ซึง่
ไดเ้ปิดด าเนินการแลว้พรอ้มกบัอาคารใหม่เพื่อเพิม่พืน้ทีใ่หบ้รกิารและการปรบัปรุงพื้นทีใ่หบ้รกิารในอาคารปัจจุบนัเพื่อรองรบั
การใหบ้รกิารและจ านวนผูร้บับรกิารทีเ่พิม่มากขึน้ 

โรงพยาบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็น
โรงพยาบาลทีไ่ดร้บัความไวว้างใจมากทีสุ่ด (Most Trusted Hospital) โดยโรงพยาบาล มคีวามช านาญในการรกัษาโรคทีม่ี
ความซบัซ้อนดว้ยทมีสหสาขาวชิาชพี เช่น การผ่าตดัเปลี่ยนไต การผ่าตดัเสน้เลอืดหวัใจ การผ่าตดัสมอง การผ่าตดัต่อม
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ไทรอยด์แบบไร้แผล เป็นต้น โดยมีความพร้อมของทมีแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และเครื่องมอือุปกรณ์ที่ทนัสมยั
ส าหรบัการด าเนินการรกัษาต่างๆ โดยโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่น าเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ทีท่นัสมยัเขา้มาใชใ้นการตรวจวนิิจฉัยและรกัษาโรค เช่น เครื่องเอกซเรยค์อมพวิเตอร์ความเรว็สูง 640 สไลซ์ (640-
slice CT Scanner) เครื่องเอกซเรย์คอมพวิเตอรค์วามเรว็สงู 64 สไลซ์ (64-slice CT Scanner) และเครื่องอลัตราซาวด ์4 มติ ิ
เป็นตน้  

  โรงพยาบาลมคีวามมุ่งมัน่เพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่มคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพตามมาตรฐานสากล โดย
โรงพยาบาลไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9002 ตัง้แต่ปี 2543 ถงึ ปี 2546 การรบัรองมาตรฐาน ISO 9001 ตัง้แต่ปี 2546 
ถึงปี 2552 การรบัรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล ตัง้แต่ปี 2547 ถึงปี 
2553 การรบัรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดบันานาชาตจิากองคก์ร Joint Commission International ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
(“JCI”) ตัง้แต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน รวมทัง้การรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program 
Certification: CCPC) เพิ่มเติมจาก JCI ได้แก่ สถาบนัโรคไตและเปลี่ยนไต (CCPC Kidney Transplant) โดยโรงพยาบาล 
เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในโลก (นอกเหนือจากประเทศสหรฐัอเมรกิา) ทีไ่ดร้บัการรบัรองเฉพาะโรคดา้นการดูแลรกัษาผู้ป่วย
เปลีย่นไต 

  ทัง้นี้ บรษิัทได้จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั และเปลี่ยนชื่อเป็นบรษิัท โรงพยาบาลพระรามเก้า 

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

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

31 ธนัวาคม 2563 โรงพยาบาลมจี านวนเตยีงผูป่้วยจดทะเบยีนรวม 166 เตียง โดยมกีารใหบ้รกิารแก่ผูป่้วยใน (In-patient 

Department: IPD) จ านวน 166 เตยีง และผูป่้วยนอกรวม (Out-patient Department: OPD) จ านวน 147 หอ้ง นอกจากนี้ ณ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โรงพยาบาลมทีมีแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และพนักงานอื่นๆ รวมจ านวนกว่า 2,000 คน 

อย่างไรก็ด ีบรษิัทได้สร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่เพิม่เติม ซึ่งเป็นอาคารสูง 16 ชัน้ และมชีัน้ใต้ดนิอีก 2 ชัน้ โดยมี

จ านวนเตยีงส าหรบัใหบ้รกิารแก่ผูป่้วยใน (IPD) สูงสุดจ านวน 59 เตียง ซึ่งทยอยเปิดให้บรกิารตามแผนธุรกจิของบรษิทั 

โดยได้เปิดท าการอาคารใหม่ศูนย์การแพทย์พระรามเก้า อาคาร B ไปเมื่อเดอืนกรกฎาคม ปี 2563 นอกจากนี้ บรษิัทอยู่

ระหว่างการด าเนินการปรบัปรุงอาคารปัจจุบันเพิม่เตมิ เพื่อใชป้ระโยชน์สูงสุดจากพืน้ทีบ่างส่วนทีว่่างลงจากการยา้ยศูนย์

การแพทย์บางศูนย์ไปยงัอาคารใหม่ และปรบัปรุงพื้นที่บริการส าหรบัผู้ป่วยใน (IPD) ที่มีจ านวนผู้รบับริการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง ทัง้นี้ เมื่อโครงการก่อสรา้งอาคารใหม่แล้วเสรจ็ โรงพยาบาลคาดว่าจะมศีกัยภาพในการใหบ้รกิารหอ้งพกัผูป่้วยใน 

(IPD) เบื้องต้น จ านวนสูงสุดประมาณ 312 เตยีง ทัง้นี้ แผนการดงักล่าวทีก่ล่าวมาขา้งตน้นี้ เป็นการประมาณการเบื้องตน้

ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมใหส้อดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นปัจจยัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด าเนิน

ธุรกจิของโรงพยาบาล และจ านวนผูร้บับรกิารผูป่้วยนอก (OPD) และผูป่้วยใน (IPD) ในอนาคตทีจ่ะเขา้มารบัการบรกิาร 
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1.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธใ์นการด าเนินธรุกิจ  

 วิสยัทศัน์ (Vision) 
“มุ่งสู่การเป็นศูนยร์วมดา้นการดแูลสุขภาพทีท่นัสมยั และไดร้บัความไวว้างใจมากทีสุ่ด” 

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

และเครื่องมอืทีท่นัสมยั” 

 ค่านิยมองคก์ร (Core value) 
“ACC ได้แก่ Accountability - มากกว่าความรบัผดิชอบ, Collaborative Creativity - ร่วมใจสร้างสรรค์ และ Customer 

Centric with Professionalism - ยดึโยงลูกคา้เป็นศูนยก์ลางดว้ยความเป็นมอือาชพี” 

 เป้าหมายและกลยุทธใ์นการด าเนินงานธรุกิจ 

บรษิทัมกีารวางแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต โดยมเีป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าทีม่คีวามสามารถในการ
ใหบ้รกิารทางการแพทย์ทีค่รอบคลุมการรกัษาโรค การป้องกนัและควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพ และการส่งเสรมิสุขภาพ 
พร้อมทัง้ขยายฐานผู้รับบริการจากกลุ่มผู้ร ับบริการทัว่ไป กลุ่มผู้ร ับบริการสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคซับซ้อน และกลุ่ม
ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวกิฤตไปสู่กลุ่มผู้รบับริการที่ให้ความส าคญัในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ  (Health Promotion & 
Wellness) เพื่อเพิม่โอกาสในการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของโรงพยาบาล ในอนาคต ทัง้นี้ โรงพยาบาลไดเ้ปิดท าการอาคารใหม่ 
ศูนย์การแพทยพ์ระรามเกา้ (อาคาร B) และวางแผนปรบัปรุงพืน้ทีใ่หบ้รกิารของอาคารปัจจุบนัเพื่อรองรบัการขยายตวัของ
ฐานผู้รบับรกิาร เพิม่ศกัยภาพและขอบเขตในการให้บรกิารของศูนย์การแพทย์เดมิพร้อมทัง้เพิม่ศูนย์การแพทย์ใหม่ให้
สามารถบรกิารทางการแพทย์ที่ครอบคลุมและครบวงจรมากยิง่ขึ้น  โดยโรงพยาบาลเชื่อมัน่ว่าจะสามารถน าองค์ความรู้ 
ความช านาญ และประสบการณ์ทางการแพทย์จากการให้บรกิารของสถาบนัทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์ปัจจุบนั 
โดยเฉพาะความช านาญในการรกัษาโรคทีซ่บัซอ้นซึง่เป็นโรคทีพ่บบ่อยในกลุ่มคนสงูอายุในประเทศไทย มาช่วยในเรื่องการ
ดแูลและส่งเสรมิสุขภาพในชวีติประจ าวนัของผูร้บับรกิารในทุกช่วงอายุใหด้ยีิง่ขึน้ 

นอกจากนี้ โรงพยาบาลไดต้ัง้เป้าหมายการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดจิติอล (Digital Hospital) และเป็นผูน้ าในการ
น าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมาประยุกต์ใช้ในการตรวจ วนิิจฉัย รกัษา และส่งเสรมิการดูแลสุขภาพเพื่อให้การให้บรกิารทาง
การแพทย์และการรกัษาพยาบาลมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึ้น ตลอดจนเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการท างานและ
อ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิารในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิ หน้า 4 

 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

 

ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

2532 - กลุ่มผู้ก่อตัง้ซื้อหุ้นสามญัเดมิทัง้หมดของ บรษิัท สแปค จ ากดั และได้ท าการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทั เป็น 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 4,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
ให้กบัทัง้ผู้ถือหุ้นเดมิและผู้ถือหุ้นใหม่ และด าเนินการเปลี่ยนชื่อเป็นบรษิัท โรงพยาบาลพระรามเก้า 
จ ากดั เพื่อประกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน 

- โรงพยาบาลใช้เงินทุนดังกล่าวส าหรับการด าเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล และเป็นเงินทุน
หมุนเวยีนในการด าเนินงาน 

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

2540 - สถาบนัโรคไตและเปลีย่นไตพระรามเกา้ มจี านวนเคสผ่าตดัเปลีย่นไตครบจ านวน 100 เคส 

2543 - ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9002:1994 ซึ่งเป็นมาตรฐานรบัรองระบบการรกัษาพยาบาลและการ
จดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

2544 - โรงพยาบาลไดม้กีารปรบัโครงสรา้งทุนของโรงพยาบาล โดยการเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก ทุนจดทะเบยีน
เดิมจ านวน 400,000,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพื่อน าเงนิทีไ่ด้
จากการเพิม่ทุนมาใชเ้ป็นเงนิส 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 าเขา้เครื่องเอกซเรยค์อมพวิเตอรค์วามเรว็สูง 64 สไลด์ 
(64-slice CT Scanner) เขา้มาใหบ้รกิาร 

2550 - ไดร้บัการรบัรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล 

2552 - โรงพยาบาลไดร้บัรางวลั Gold Award Hospital Quality ซึ่งจดัโดยบรษิทั อเมรกินัอนิเตอร์แนชชัน่แนล 
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 านวนเตียงเพิม่เป็น 166 เตียงโดยเพิม่เตยีงส าหรบัผู้ป่วยอาการ
หนักหรอืวกิฤต (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 
- ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค 2 โรค (Clinical Care Program Certification: 

CCPC) โดย JCI ไดแ้ก่  
o การดแูลรกัษาผูป่้วยผ่าตดัเปลีย่นไต สถาบนัโรคไตและเปลีย่นไต (CCPC Kidney Transplant) 
o การดูแลรักษาโรคเบาหวานแบบผู้ป่วยนอก ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก (CCPC Diabetes 

Mellitus) 
- ไดร้บัรางวลัดา้นการดแูลใส่ใจอย่างเป็นเลศิของ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 

2560 - สถาบนัโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า มจี านวนเคสผ่าตดัเปลี่ยนไตต่อปีสูงสุดจ านวนทัง้สิ้น 82 เคส 
นับตัง้แต่เริม่เปิดใหบ้รกิารในปี 2535  

- โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกทีน่ าเขา้เครื่องเอกซเรยค์อมพวิเตอรค์วามเรว็สงู 640 สไลด์ 
(640-slice CT Scanner) เขา้มาใหบ้รกิาร 

2561 ‐ โรงพยาบาลได้รับรางวัล AXA Provider Award: Best Utilization Award ซึ่งจัดโดยบริษัท แอกซ่า
ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“AXA”) ประจ าปี 2560  

‐ โรงพยาบาลได้รบัรางวลั 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 เมื่อวนัที ่28 มนีาคม 2561 ไดม้มีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใน
อตัราหุน้ละ 84 บาท จ านวนทัง้สิน้ 6,000,000 หุน้ (ก่อนการปรบัมลูค่าหุน้ทีต่ราไว)้ คดิเป็นจ านวนเงนิ
รวมทัง้สิน้ 504,000,000 บาท  

‐ โรงพยาบาลเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไว ้จากเดมิมูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นมูลค่าทีต่ราไวหุ้น้
ละ 1 บาท และเพิม่ทุนจดทะเบยีนจากจาก 600,000,000 บาท เป็น 800,000,000 บาท เพื่อรองรบัการ
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก และการน าหุ้นสามัญของบรษิัทเขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่28 มนีาคม 2561 

‐ โรงพยาบาลจดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บรษิัท โรงพยาบาล
พระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่29 มนีาคม 2561 

‐ โรงพยาบาลได้ลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงร่วมกบั 9 โรงพยาบาลเอกชนน าโดยโรงพยาบาลราษฎรย์นิด ี
(หาดใหญ่) เครอืโรงพยาบาลราษฎรย์นิดแีละเครอืโรงพยาบาลปากน ้าโพเพื่อส่งต่อผูป่้วยเพื่อโรคไตเขา้
รบัรกัษาโรคไตและเปลี่ยนไตทีโ่รงพยาบาล ซึ่งเป็นการเพิม่ช่องทางการเขา้ถงึกลุ่มผูป่้วยโรคไตทีอ่ยู่
ห่างไกลไดม้ากยิง่ขึน้ 

‐ โรงพยาบาลเปลีย่น วสิยัทศัน์ (Vision) พนัธกจิ (Mission) และตราสญัลกัษณ์ (Logo) ครัง้แรกในรอบ 26 
ปี เพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding) ให้สะท้อนศักยภาพและคุณภาพการให้บริการทาง
การแพทยข์องโรงพยาบาล ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2561 เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 
2561 
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ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

‐ ไดร้บัการจดัอนัดบัเป็น Thailand’s Most Admired Company 2018 สุดยอดองคก์รครองใจผูบ้รโิภคใน
อนัดบัที ่8 ของหมวดโรงพยาบาล และเป็นอนัดบัที ่4 ของโรงพยาบาลเอกชน โดยนิตยสารแบรนดเ์อจ  
ถอืเป็นปีแรกทีโ่รงพยาบาลพระรามเกา้ตดิอนัดบั Top 10 ของการส ารวจดงักล่าว 

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 
นับตัง้แต่เริม่เปิดใหบ้รกิารในปี 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 ธรรมาภบิาลสูง ราคา
ยาและค่าบรกิารโปร่งใส เป็นธรรม จากกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

2563 ‐ เปิดท าการอาคารใหม่ ศูนยก์ารแพทยพ์ระรามเกา้ (อาคาร B) 

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

‐ ไดร้บัการจดัอนัดบัเป็น Thailand’s Most Admired Company 2020 สุดยอดองคก์รครองใจผูบ้รโิภค ใน
อนัดบัที ่10 ของหมวดโรงพยาบาล โดยนิตยสารแบรนดเ์อจ 

‐ ไดร้บัโล่ประกาศเกยีรตคิุณ สถานประกอบการทีใ่หค้วามส าคญัในการช าระเงนิสมทบถูกต้อง ครบถว้น 
ตรงตามก าหนด เวลา และส่งเงนิสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประจ าปี 
2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นบริษทั 
 
 บรษิัทประกอบธุรกิจการให้บรกิารทางการแพทย์หรือการรกัษาพยาบาล ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลพระรามเก้า” ทัง้นี้ 
โรงพยาบาลไม่มบีรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โรงพยาบาลมโีครงสรา้งการถอืหุน้ดงันี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

หมายเหตุ: 

(1) คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และครอบครวั หมายถึง คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ นายพานทองแท้ ชนิวตัร นางสาวพนิทองทา ชนิวตัร คุณากรวงศ์ และนางสาวแพทองธาร   
ชนิวตัร โดยเป็นการจดักลุ่มผู้ถือหุ้นตามนามสกุลและขอ้มูลสาธารณะทีเ่ปิดเผยทัว่ไป โดยมไิดห้มายรวมถงึการจดักลุ่มโดยนับรวมผู้ถือหุ้นทีเ่กี่ยวขอ้งตามมาตรา 258 
ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรอืผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มอี านาจควบคุมเดยีวกนัหรอืมลีกัษณะความสมัพนัธ์หรอืพฤติกรรมที่เข้า
ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับุคคลอื่นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 7/2552 แต่อย่างใด  

(2) คุณหญงิพจมาน ดามาพงศ์ เริม่ถอืหุน้ในบรษิทัฯ เป็นครัง้แรก ในปี 2539 โดยเป็นการซื้อหุน้จากผู้ถอืหุน้รายย่อยเดมิ ซึง่ไม่ใช่กลุ่มแพทย์ผูก้่อตัง้ จ านวน 200,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้จ านวน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 4,000,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และท าการซื้อหุ้นเพิม่เติมจนถึงในปี 2544 คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ได้จองซื้อหุ้นเพิม่ทุนจ านวน 1,921,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 
บาท โดยเป็นการจองซื้อเกนิสทิธเินื่องจากมกีารจองซื้อจากผู้ถือหุน้เดมิไม่เต็มจ านวน ส่งผลให้ภายหลงัการจองซื้อดงักล่าว คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ถือหุ้นจ านวน 
2,856,625 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 100 บาท ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแล้วจ านวน 600,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 6,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 100 บาท และมสีถานะเป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบรษิทั ต่อมาสบืเนื่องจากการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่28 มนีาคม 2561 ไดม้มีตอินุมตัิเพิม่
ทุนจดทะเบียนของบรษิัทจากเดิม 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) เป็น 800,000,000 บาท (แปดร้อยล้านบาท)  โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 
200,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 ทัง้นี้ เมื่อวนัที่ 25 ตุลาคม 2561 บรษิทัได้ด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแล้ว จ านวน 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสบิล้านบาท) เป็นทุนช าระแล้ว จ านวน 
780,000,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสบิล้านบาท) และเมื่อวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัได้ด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแล้วอกี จ านวน 6,300,000 บาท (หก
ลา้นสามแสนบาทถว้น) ปัจจุบนับรษิทัจงึมทีุนช าระแลว้ จ านวน 786,300,000 บาท (เจด็รอ้ยแปดสบิหกลา้นสามแสนบาท) มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และคุณหญิง
พจมาน ดามาพงศ์ ถอืหุน้จ านวน 292,062,500 หุน้ ซึง่มสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัจนถงึปัจจุบนั 

(3) กลุ่มแพทย์ผูก้่อตัง้และผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง หมายถงึ นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสรฐิ นายแพทยม์งคล ตญัจพฒัน์กุล นายแพทย์วริุฬห์ มาวจิกัขณ์ และนายแพทย์ประเสรฐิ ไตร
รตัน์วรกุล และนับรวมผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ของนายแพทยท์ัง้ 4 ท่าน 

 

 

 

คณุหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 
และครอบครวั (1)(2) 

(39.12%) 

กลุ่มแพทยผ์ู้ก่อตัง้ 
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง (3) 

(5.29%) 

ผู้ถือหุ้น 
รายย่อยอ่ืนๆ 

(55.59%) 

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) (“PR9”) 
ประกอบธรุกิจสถานพยาบาลเอกชน ประเภทรบัผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

ภายใต้ช่ือ “โรงพยาบาลพระรามเก้า” 
ทุนจดทะเบียนรวม 800,000,000 บาท 

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

  



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  
 

2.1. ลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 

โรงพยาบาลพระรามเก้า ด าเนินธุรกจิสถานพยาบาลเอกชน ประเภทรบัผูป่้วยไวค้า้งคนื ดว้ยจ านวนเตยีงจดทะเบยีน 
166 เตยีง (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) ยงัไม่รวมอาคาร B โดยใหบ้รกิารดแูลรกัษาผูป่้วยในระดบัตตยิภูม ิ(Tertiary 
Care) ครอบคลุมการใหบ้รกิารส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนั ตรวจรกัษา และฟ้ืนฟูโรคทัว่ไป เช่น สูตนิรเีวช ศลัยกรรม อายุรก
รรม กุมารเวช กระดกูและขอ้ และโรคเฉพาะทาง ผ่านสถาบนัโรคไตและเปลีย่นไตพระรามเกา้ สถาบนัหวัใจและหลอดเลอืด
พระรามเก้า และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางในหลากหลายสาขา ทัง้นี้ โรงพยาบาลมุ่งเน้นการใหบ้รกิารทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพ ดว้ยอตัราค่าบรกิารทีคุ่ม้ค่าและสมเหตุสมผล (Value for Money Services) มาอย่างต่อเนื่องดว้ยความพรอ้มของ
ทมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มคีวามรู้ความช านาญ ความพร้อมของเครื่องมอือุปกรณ์ทางการแพทย์ทีม่คีวาม
พร้อมและทนัสมยั ตลอดจนการพฒันาปรับปรุงกระบวนการท างานและการให้บรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพมาโดยตลอด 
ส่งผลใหโ้รงพยาบาล ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดบันานาชาตจิาก JCI รวมทัง้ไดผ้่านการรบัรองมาตรฐาน
การดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) ในส่วนของการดูแลรกัษาผู้ป่วยเปลี่ยนไตจาก 
JCI เช่นเดยีวกนั  

ปัจจุบนัผูร้บับรกิารหลกัของโรงพยาบาลฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ (1) กลุ่มผูร้บับรกิารทัว่ไป ซึ่งมารบับรกิาร
ของโรงพยาบาลและช าระค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลด้วยตนเอง และ (2) กลุ่มผู้รบับรกิารแบบคู่สญัญาองค์กร ซึ่ง
ประกอบด้วยกลุ่มองค์กรคู่สญัญาทัง้ที่เป็นองค์กรภาครฐัและองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มผู้รบับริการที่เป็นบุคลากร 
พนักงานหรอืลูกจา้งทีไ่ดร้บัสวสัดกิารรกัษาพยาบาลโดยองคก์รตน้สงักดัทีเ่ป็นคู่สญัญากบัโรงพยาบาล โดยองคก์รคู่สญัญา
ดงักล่าวจะเป็นผูร้บัผดิชอบช าระค่าใชจ้่ายในการรักษาพยาบาลใหก้บัทางโรงพยาบาล และกลุ่มคู่สญัญาบรษิทัประกนัชวีติ
และประกนัวนิาศภยั  

ทัง้นี้ โครงสรา้งรายไดข้องโรงพยาบาล ในปี 2561 – 2563 

 ส าหรบัรอบบญัชีส้ินสุดณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ประเภทรายได้ 2561 2562 2563 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

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

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

กลุ่มผูร้บับรกิารแบบคู่สญัญาองคก์ร 654.9 24.0 743.4 25.7 735.4 27.9 

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

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

หมายเหตุ: (1) รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่า รายไดอ้ื่น และรายได้ทางการเงนิ 
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• ลกัษณะการให้บริการทางการแพทยแ์บ่งตามประเภทการให้บริการ 

 ปัจจุบันการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย 3 สถาบันทางการแพทย์ และ 24 ศูนย์
การแพทย ์ดงัต่อไปนี้ 
 

สถาบนัทางการแพทย ์ 1. สถาบนัโรคไตและเปลีย่นไตพระรามเกา้ 
 2. สถาบนัหวัใจและหลอดเลอืดพระรามเกา้ 

3. สถาบนัรกัษาความปวดและสรา้งเสรมิความเขม้แขง็ 
 
ศนูยก์ารแพทย ์ 1. ศูนยเ์บาหวานและเมตาบอลกิ 13.  ศูนยจ์กัษุ 
 2. ศูนยท์างเดนิอาหารและตบั 14.  ศูนย ์ห ูคอ จมกู 
 3. ศูนยส์มองและระบบประสาท 15.  ศูนยท์นัตกรรม 
 4. ศูนยส์ตูนิรเีวช 16.  ศูนยจ์ติเวช 
 5. ศูนยศ์ลัยกรรม 17.  ศูนยผ์วิหนังและศลัยกรรมความงาม 
 6. ศูนยอ์ายุรกรรม 18.  ศูนยเ์ตา้นม 
 7. ศูนยก์ุมารเวชกรรม 19.  ศูนยร์กัษ์ขอ้ 
 8. ศูนยก์ระดกูและขอ้ 20.  ศูนยก์ระดกูสนัหลงั 
 9. ศูนยต์รวจสุขภาพ 21.  ศูนยภ์ูมแิพแ้ละหอบหดื 
 10. ศูนยอ์ุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 22.  ศูนยม์ะเรง็ (Onco Care Center) 
 11. ศูนยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟ ู 23.  ศูนยน์ิทรารมย ์(Sleep Center) 
 12. ศูนยร์งัสวีทิยา 24.  W9 Wellness Center 

 
นอกจากสถาบนัทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์ขา้งต้น โรงพยาบาลยงัมแีผนกสนับสนุนการให้บรกิารทาง

การแพทยท์ีส่ าคญัอกี 3 แผนก ดงันี้ 

1. แผนกเวชระเบยีน (Medical Record) 
2. แผนกเภสชักรรมและแผนกคลงัยาและเวชภณัฑ์ 
3. แผนกหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย์ 

 

• ลกัษณะการให้บริการทางการแพทยแ์บ่งตามการให้บริการผู้ป่วย 

ลกัษณะการใหบ้รกิารของโรงพยาบาลสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั และมโีครงสรา้งรายไดด้งันี้ 

(1) การให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โรงพยาบาลมหีอ้งใหบ้รกิารตรวจรกัษาจ านวนทัง้สิน้ 147 หอ้ง สามารถใหบ้รกิาร
ผูป่้วยนอกไดส้งูสุดประมาณ 3,822 คนต่อวนั หรอืคดิเป็นประมาณ 1,395,030 คนต่อปี  

ในปี 2561 2562 และ 2563 โรงพยาบาลมจี านวนผูป่้วยนอกเขา้รบัการบรกิารจ านวน 432,314 ครัง้ 443,893 
ครัง้ และ 398,233 ครัง้ ตามล าดบั คดิเป็นอตัราการเขา้ใช้บรกิารผู้ป่วยนอกร้อยละ 40.0 ร้อยละ 41.0 และร้อยละ 33.3
ตามล าดบั  
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ข้อมูลและสถิติความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ในปี 2561-2563 

ก าลงัการให้บริการ หน่วย 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
จ านวนหอ้งตรวจผูป่้วยนอก หอ้ง 114 114 147 

ก าลงัการใหบ้รกิารผูป่้วยนอกสงูสุด(1) ครัง้ 1,081,860  1,081,860  1,197,274 

จ านวนการเขา้รบับรกิารของผูป่้วยนอก ครัง้ 432,314 443,893 398,233 

อตัราการเขา้ใชบ้รกิารของผูป่้วยนอก (2) รอ้ยละ 40.0 41.0 33.3 
หมายเหตุ: 
(1)  ค านวณจากจ านวนหอ้งตรวจ x เวลาท าการออกตรวจหรอืท าหตัการ (เฉลีย่ 13 ชัว่โมงต่อวนั) x อตัราเฉลีย่ของจ านวนผูป่้วยทีเ่ขา้รบับรกิารต่อหอ้งต่อชัว่โมง  
 (2 คนต่อหอ้งต่อชัว่โมง) x จ านวนวนั (365 วนัต่อปี)  
(2)  จ านวนผูป่้วยนอก / ก าลงัการใหบ้รกิารผูป่้วยนอกสงูสุด 
(3)   เริม่เปิดใชง้านศูนยก์ารแพทยพ์ระรามเกา้อาคาร B เฟสแรกในเดอืนกรกฎาคม ปี 2563 และเปิดใหบ้รกิารในส่วนของผูป่้วยนอกทัง้หมดในเดอืนตุลาคม ปี 2563  

 

(2) การให้บริการผู้ป่วยใน (IPD) 
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 โรงพยาบาลมจี านวนเตยีงทีเ่ปิดใหแ้ก่ผูป่้วยในทัง้สิน้จ านวน 166 เตยีง โดยมี

จ านวนเตยีงจดทะเบยีนทัง้สิน้จ านวน 166 เตยีง โดยสามารถจ าแนกประเภทหอ้งพกัผูป่้วยใน ไดด้งันี้ 
  

ประเภทและจ านวนห้องพกัผู้ป่วยท่ีให้บริการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ประเภทห้องพกัผู้ป่วย จ านวนเตียงจดทะเบียน จ านวนเตียงท่ีให้เปิดบริการ 

1. หอ้งพกัทัว่ไป 139 139 

2. หอ้งผูป่้วยอาการหนักหรอืวกิฤต (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 าหรบัผูป่้วยทีม่อีาการหนักหรอืวกิฤต หรอืเป็นผูป่้วยหลงัผ่าตดั โดยจะมแีพทยป์ระจ าตลอด 24 ชัว่โมง  
(2) ห้องอภิบาลผู้ป่วยโรคหวัใจ (CCU): ส าหรบัผู้ป่วยโรคหวัใจ เช่น โรคหวัใจขาดเลอืด เส้นเลอืดหวัใจตีบตนั ผู้ป่วยที่มปัีญหาการท างานของหวัใจล้มเหลว ผู้ป่วยหลงั

ผ่าตดัเกีย่วกบัหวัใจ 
 

 ในปี 2561 2562 และ 2563 โรงพยาบาลมจี านวนผูป่้วยในเขา้รบัการบรกิารจ านวน 13,038 คน 12,750 คน 
และ 10,570 คน ตามล าดับ หรือคิดเป็นอัตราการเข้าใช้บริการผู้ป่วยในร้อยละ 67.9  ร้อยละ 62.2 และร้อยละ 52.0 
ตามล าดบั  
 

ข้อมูลจ านวนเตียงจดทะเบียนและจ านวนเตียงท่ีเปิดให้บริการผู้ป่วยใน (IPD)  

จ านวนเตียง หน่วย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

จ านวนเตยีงจดทะเบยีน  เตยีง 166 166 166 

จ านวนเตียงท่ีเปิดให้บริการ  เตียง 158 166 166 

   หอ้งพกัทัว่ไป เตยีง 131 139 139 

   หอ้ง ICU และหอ้ง CCU เตยีง 24 24 24 

   หอ้ง NICU เตยีง 3 3 3 
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• ลกัษณะกลุ่มผู้รบับริการเป้าหมาย 

 โรงพยาบาลมกีลุ่มลูกคา้เป้าหมายประกอบดว้ย 2 กลุ่มหลกั จ าแนกตามกลุ่มผูร้บับรกิารและประเภทการช าระเงนิ ดงันี้ 

(1) กลุ่มผู้รบับริการทัว่ไป  

(1.1) กลุ่มผูป่้วยโรคทัว่ไป: โรงพยาบาลด าเนินการใหบ้รกิารทางการแพทยท์ีค่รอบคลุมการรกัษาโรคทัว่ไป
ผ่านศูนยก์ารแพทยพ์ืน้ฐาน ไดแ้ก่ ศูนยส์ตูนิรเีวช ศูนยศ์ลัยกรรม ศูนยอ์ายุรกรรม ศูนยก์ุมารเวชกรรม ศูนยก์ระดกูและขอ้ 
รวมทัง้ศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางอกีหลากหลายสาขา เช่น ศูนยเ์บาหวานและเมตาบอลกิ ศูนยท์างเดนิอาหารและตบั ศูนย์     
จติเวช ศูนยจ์กัษุ ศูนย ์ห ูคอ จมกู ศูนยท์นัตกรรม เป็นตน้ ส าหรบัผูร้บับรกิารทุกเพศทุกวยั โดยโรงพยาบาลมทีมีแพทยแ์ละ
บุคลากรทางการแพทย ์ พรอ้มทัง้เครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการแพทยท์ีเ่พยีบพรอ้มและทนัสมยัในการใหบ้รกิาร โดยมุ่งเน้น
คุณภาพของการใหบ้รกิารและความปลอดภยัของคนไขเ้ป็นหลกั 

(1.2) กลุ่มผู้ป่วยโรคที่มีความซับซ้อน กลุ่มผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤต : โรงพยาบาลให้บริการการ
รกัษาพยาบาลในกลุ่มโรคที่มีความซับซ้อน เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนไต การผ่าตัดหลอดเลือดเลี้ยงหวัใจ (Heart Bypass 
Surgery) การขยายหลอดเลอืดหวัใจบอลลูน และการผ่าตดัสมอง เป็นต้น เน่ืองจากมคีวามพรอ้มของทมีแพทยแ์ละบุคลากร
ทางการแพทยท์ีม่คีวามรู ้ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญในการรกัษาโรคเฉพาะทางทีม่คีวามซบัซ้อน ในการวางแผนการ
รกัษาผู้ป่วยร่วมกนัท าให้เกิดผลการรกัษาที่ดแีละปลอดภยัต่อผู้ป่วย ทัง้นี้โรงพยาบาลยงัมคีวามพร้อมของทมีแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมคีวามเชีย่วชาญในการดูแลผูป่้วยหนักหรอืผูป่้วยวกิฤตและมหีอ้งผูป่้วยอาการหนักหรอืวิกฤต 
(ICU) จ านวน 12 เตยีง หอ้งอภบิาลผูป่้วยโรคหวัใจ (CCU) จ านวน 12 เตยีง เครื่องเฝ้าตดิตามการท างานของสญัญาณชพี 
เครื่องช่วยหายใจ เครื่องลา้งไต และอุปกรณ์และเครื่องมอืทางการแพทยท์ีท่นัสมยัอื่นๆ ท าใหโ้รงพยาบาลมคีวามสามารถและ
ความพรอ้มในการ ใหบ้รกิารดแูลรกัษาผูป่้วยหนักหรอืผูป่้วยวกิฤตได ้ตลอด 24 ชัว่โมง 

(1.3) กลุ่มผู้รบับรกิารที่เน้นการเสรมิสุขภาพ: โรงพยาบาลได้เริม่ขยายกลุ่มผู้รบับรกิารของโรงพยาบาล 
จากกลุ่มผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการรกัษาโรคสู่กลุ่มผูร้กัสุขภาพ มุ่งเน้น การตรวจหา รกัษา และการป้องกนั ทีเ่น้นการส่งเสรมิสุขภาพ 
(Promotive) การดแูลสุขภาพเชงิป้องกนัและควบคุมโรค (Preventive) และการฟ้ืนฟูสภาพ (Rehabilitative) มากขึน้ โดยทาง
โรงพยาบาลไดท้ าการขยายขอบเขตการใหบ้รกิารทางการแพทยอ์ย่างต่อเนื่อง ใหม้คีวามครอบคลุมและครบวงจรมากยิง่ขึน้ 

(2) กลุ่มผู้รบับริการแบบคู่สญัญาองคก์ร 

(2.1) กลุ่มองค์กรคู่สัญญา: เนื่องด้วยสถานที่ตัง้ของโรงพยาบาลที่อยู่ใจกลางชุมชนเมืองซึ่งมีอาคาร
ส านักงานขนาดใหญ่ตัง้อยู่ในบรเิวณโดยรอบและพืน้ทีใ่กล้เคยีงเป็นจ านวนมากและมกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองจากการพฒันา
เป็นย่านศูนย์กลางธุรกจิแห่งใหม่ โดยมฝ่ีายการตลาดท าหน้าที่ตดิต่อบรษิทัต่างๆ โดยตรงเพื่อเสนอบรกิารทางการแพทย์   
อกีทัง้ โรงพยาบาลยงัมกีารจดักจิกรรมสรา้งเสรมิความสมัพนัธก์บับรษิทัคู่สญัญาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 สดัส่วนรายไดจ้าก
ผูร้บับรกิารกลุ่มองคก์รคู่สญัญาคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 6 ของรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 

(2.2) กลุ่มคู่สญัญาบรษิทัประกนั: โรงพยาบาลมฝ่ีายพฒันาธุรกจิ เพื่อท าหน้าทีด่แูล ตดิต่อ และประสานงาน
กบับรษิัทประกนัคู่สญัญา ได้แก่ บรษิัทประกนัชวีติและบรษิัทประกนัวินาศภัยที่มบีรกิารประกันสุขภาพ เพื่อรองรบัการ
เตบิโตของแนวโน้มการท าประกนัสุขภาพทีม่ากขึน้ ทัง้นี้ ในปี 2563 สดัส่วนรายไดจ้ากผูร้บับรกิารกลุ่มบรษิทัประกนัคู่สญัญา
คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 22 ของรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 

นอกจากนี้ กลุ่มผูร้บับรกิารเป้าหมายของโรงพยาบาลยงัสามารถแบ่งเป็นผูร้บับรกิารในประเทศและชาวต่างชาต ิโดย
ผูร้บับรกิารชาวต่างชาตินับเป็นอกีกลุ่มผู้รบับรกิารทีม่ศีกัยภาพในการเติบโตในอนาคต ทัง้จากชาวต่างชาตทิี่เดนิทางเขา้มา
รกัษาพยาบาลในประเทศไทย และชาวต่างชาตทิีท่ างานและ/หรอือาศยัอยู่ในประเทศไทย โรงพยาบาลด าเนินการพฒันาและ
ปรบัปรุงคุณภาพการบรกิารเพื่อรองรบัผูป่้วยจากต่างประเทศ การสรา้งเครอืข่ายพนัธมติรในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศพม่า 
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ประเทศจนี และประเทศกมัพชูา เพื่อเพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธข์องโรงพยาบาล การส่งเสรมิการบรกิารกบัเครอืข่ายธุรกจิ
บรษิัทต่างชาติชัน้น า และการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ส าหรบักลุ่มผู้รบับริการชาวจีนที่เข้ามาท างานและท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ผ่านช่องทาง Alipay และ Social Media อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ ในปี 2563 สดัส่วนรายได้จากผู้รบับริการ
ชาวต่างชาตขิองโรงพยาบาล คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 9 ของรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล ซึง่ลดลงจากสดัส่วนรอ้ยละ 16 ในปี 
2562 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 โดยผู้รบับรกิารชาวต่างชาติหลกัของโรงพยาบาล ได้แก่ 
ผูร้บับรกิารสญัชาตพิม่า จนี กมัพชูา และญีปุ่่ น เป็นตน้  

 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั  

 2.2.1 แนวโน้มการตลาดและการแข่งขนัของอตุสาหกรรม 

  แนวโน้มอตุสาหกรรม 

(1)  โอกาสในการเติบโตของธรุกิจการให้บริการทางการแพทยใ์นประเทศไทย 

แม้ว่าในปี 2563 ที่ผ่านมานัน้ ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ก็ไม่ต่างจากหลายๆ ธุรกิจ ที่ได้รบั
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 และมแีนวโน้มท าใหอุ้ตสาหกรรมหดตวัไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 10 เมื่อเทยีบ
กบัปีก่อน แต่อย่างไรกด็ ีคาดว่าในปี 2564-2565 ธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนจะกลบัมาเตบิโตดขีึน้ จากก าลงัซื้อทีฟ้ื่นตวัอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป อีกทัง้คาดว่าผู้ป่วยต่างชาติน่าจะเริม่สามารถเดนิทางเขา้ประเทศและทยอยกลบัสู่ระดบัใกล้เคยีงปกติ 
ในช่วงปลายปี 2564 ส่งผลใหร้ายไดข้องธุรกจิเตบิโต โดยมปัีจจยัสนับสนุน ดงันี้ 

สดัส่วนของผูส้งูอายุต่อประชากรทัง้หมดในประเทศไทยเพิม่สงูขึน้ 

การเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ จะหนุนความต้องการใชบ้รกิารทางการแพทยท์ี ่ซบัซ้อน ใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สูง
มากขึน้ โดยสภาพฒัน์คาดว่าประเทศไทยจะเขา้สู่ สงัคมผูสู้งวยัอย่างสมบูรณ์ (Aged-Society) ในปี 2564 (ประชากรอายุ 
60 ปีขึน้ ไปมสีดัส่วน 20% ของประชากรทัง้หมด) และจะเพิม่ขึน้สู่ 32% ในปี 2583 ซึ่งโดยทัว่ไป สดัส่วนผูสู้งอายุทีม่ี
ปัญหาสุขภาพจะอยู่ทีป่ระมาณ  60% (ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ) ดา้น
สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย  (TDRI) ประเมนิว่าปี 2575 ค่าใชจ้่ายดา้นสุขภาพในกรณีสงัคมสูงวยัจะเพิม่ 
มากกว่า 3 เท่า เมื่อเทยีบกบัประมาณการค่าใชจ้่ายปกต ิสะทอ้นว่าสดัส่วน ผูสู้งอายุทีเ่พิม่ขึน้ จะส่งผลใหค้่าใชจ้่ายดา้น
สุขภาพสูงขึน้อย่างก้าวกระโดด โดยกลุ่มโรคทีส่่งผลมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ โรคระบบไหลเวยีนโลหติ เบาหวาน และโรคเรื้อรงั
ของระบบหายใจ ตามล าดบั 

 การเตบิโตของสดัส่วนกลุ่มชนชัน้กลาง 

 การเพิ่มขึ้นของกลุ่มชนชัน้กลางสะท้อนอ านาจซื้อที่จะสูงขึ้น ช่วยหนุนความต้องการใช้บริการ
โรงพยาบาลเอกชนเพิม่ขึน้ โดยในปี 2563 คาดว่าชนชัน้กลางของไทยจะเพิม่ขึน้เป็น 41% ของจ านวนประชากรจาก 36%
ปี 2558 เมื่อผนวกกบัการเตบิโตของชนชัน้กลางในกลุ่มประเทศอาเซยีนสะทอ้นโอกาส ในการเตบิโตของธุรกจิโรงพยาบาล
เอกชนของไทย 

การเพิม่สดัส่วนของกลุ่มผูป่้วยชาวต่างชาตแิละกระจายไปสู่กลุ่มผูป่้วยต่างชาตกิลุ่มใหม่ 

โดยเฉพาะกลุ่มทีม่ศีกัยภาพ ไดแ้ก่ ประเทศเพื่อนบา้นในอาเซยีน ไดแ้ก่ กมัพชูา-ลาว-เมยีนมา-เวยีดนาม 
(CLMV) ประเทศจนี ประเทศรสัเซยี และกลุ่มประเทศแอฟรกิา เน่ืองจากกลุ่มประเทศดงักล่าว ยงัมบีรกิารสาธารณสุขไม่
พอเพยีงต่อความตอ้งการ จงึเป็นโอกาสแก่ธุรกจิการใหบ้รกิารทางการแพทยใ์นประเทศไทย ในการเร่งท าตลาด ทัง้ยงัชว่ย
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ลดแรงกดดนัจากการพึง่พาลูกคา้จากกลุ่มประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกนิไป นอกจากน้ียงัรวมถงึแนวโน้มการเตบิโตของ
กลุ่มผูป่้วยชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาลงทุนหรอืท างานในประเทศไทย (“Expatriate” หรอื “EXPAT”) อาทเิช่น จนี ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้
สหรฐัอเมรกิา และสหภาพยุโรป ซึง่กลุ่มนี้จะมผีูต้ดิตามทีเ่ป็นคู่สมรสหรอืบุตรหลานเขา้มาพกัอาศยัในประเทศไทยดว้ย 

การสนับสนุนจากภาครฐั 

 ธุรกิจการใหบ้รกิารทางการแพทย์ได้รบัการสนับสนุนจากภาครฐัมาตัง้แต่ปี 2547 โดยมเีป้าหมายเพื่อ
พฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาต ิ(Medical Hub) สอดคล้องกบักระแสการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพทีม่ี
แนวโน้มการเตบิโตในอนาคต นอกจากนี้ทาง การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยมแีผนทีจ่ะส่งเสรมิใหไ้ทยเป็น “Medical and 
Wellness Resort of the World” ภายในปี 2567 ในหลายๆ ด้าน อาทเิช่น การด าเนินการสนับสนุนให้คนไทยที่อาศยัใน
ต่างประเทศรบับรกิารสุขภาพและความงามในไทย การเจาะกลุ่มลูกคา้ขา้ราชการในต่างประเทศใหม้ารบับรกิารในไทย การ
ท าตลาดผ่าน Online ส าหรบักลุ่มนักท่องเที่ยวเชงิสุขภาพจากต่างประเทศ การประยุกต์บรกิารตรวจร่างกายหรอืก าจดั
สารพษิใหแ้ก่นักท่องเทีย่วทีเ่ขา้พกัในโรงแรม (Hotelistic: Hotel + Holistic) หรอืการโปรโมทภาพลกัษณ์ใหไ้ทยเป็น Top 
of Mind Destination ในดา้น Medical & Wellness เป็นตน้ 

ปรมิาณโรคเฝ้าระวงั โรคเฝ้าระวงั และโรคอุบตัใิหมม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ 

โรคอุบตัใิหม่ทีเ่พิง่ก่อใหเ้กดิการแพร่ระบาดล่าสุดอย่าง โรคปอดอกัเสบจากเชือ้ไวรสั COVID-19 
(Corona Virus Disease 2019) ทีเ่ริม่ระบาดตัง้แต่ปลายเดอืนธนัวาคม 2562 หรอืจะเป็นปรมิาณผูป่้วยโรคเฝ้าระวงัทีม่ี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ตามฤดกูาล อาท ิ โรคไขเ้ลอืดออก และยงัอาจมกีารระบาดของโรคอุบตัซิ ้า อาท ิ โรคทางเดนิหายใจ
เฉียบพลนัรุนแรง (SARS: Severe Acute Respiratory Syndrome) ไขห้วดันก (H5N1 ปี 2547) ไขห้วดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่ 
2009 (2009 Flu Pandemic H1N1) ทีม่โีอกาสระบาดซ ้า เป็นตน้ 

การเจบ็ป่วยของคนไทยจากโรคไม่ตดิต่อรา้ยแรง (NCD: Non-Communicable Disease) เพิม่สงูขึน้ 

   ในปี 2561 ประเทศไทยมจี านวนผู้ป่วยเสยีชวีติจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรงประมาณ 4 แสนคนต่อปี ซึ่ง
รวมถงึผูป่้วยโรคความดนัโลหติ เบาหวาน หวัใจขาดเลอืด หลอดเลอืดสมอง หลอดลมอกัเสบ หดื มะเรง็ โดยประชากรวยั
ท างานมแีนวโน้มป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อมากขึ้น ประกอบกบัพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการ เกิดโรคทัง้ปรมิาณการบริโภค
แอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือปริมาณน ้าตาลที่สูงขึ้น เป็นผลต่อการเกิดโรค NCD โดยตรง ท าให้ความต้องการใช้บริการทาง
การแพทยเ์พิม่ขึน้ต่อเน่ือง 

(2) ปัจจยัท้าทายท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธรุกิจการให้บริการทางการแพทยใ์นอนาคต 

ภาวะการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในธุรกจิการใหบ้รกิารทางการแพทยท์ัง้จากผูใ้หบ้รกิารรายเดมิและรายใหม่ 
การแขง่ขนัรุนแรงในธุรกจิการใหบ้รกิารทางการแพทยท์ัง้จากกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนและกลุ่มธุรกจิอืน่ๆ 

โดยในกลุ่มธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนเอง กม็ขียายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทัง้ยงัมกีารขยายการใหบ้รกิารในรูปแบบคลา้ย
โรงพยาบาลเอกชนของภาครฐั (Private Wing in Public Hospitals) ดว้ยต้นทุนแบบภาครฐั แต่มกีารใหบ้รกิารและการคดิ
อตัราค่าบรกิารในลกัษณะใกล้เคยีงหรอืเทยีบเท่ากบัภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มทุนใหญ่จากธุรกิจอื่น เช่น อสงัหารมิทรพัย์ 
เน่ืองจากธุรกจิโรงพยาบาลมโีอกาสสรา้งรายไดท้ีม่ ัน่คงในระยะยาว ทัง้ยงัสอดรบักบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีใ่หค้วามสนใจดา้น
สุขภาพมากขึน้ รวมถงึกลุ่มทุนต่างประเทศทีส่นใจเปิดศูนยก์ารแพทย ์อาทเิช่น ศูนยร์กัษาผูม้บีุตรยากรองรบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในไทย และยงัมคีู่แข่งในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในเอเชยีทีว่างสถานะเป็นศูนย์กลาง
การแพทย์และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกับไทย อาทิ สิงคโปร์ ดังนัน้หากผู้ประกอบการไม่เร่งปรับตัว อาจท าให้
โรงพยาบาลเอกชนของไทยสญูเสยีส่วนแบ่งตลาดส าหรบัผูป่้วยในอนาคต 
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การขาดแคลนแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์
โครงสรา้งอายุของประชากรทีจ่ะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต จะท าใหป้ระชาชนไปรบับรกิารสุขภาพมาก

ขึ้น ความต้องการก าลงัคนด้านสุขภาพจึงสูงขึ้นตามไปด้วย ท าให้มีแนวโน้มการเติบโตของความต้องการแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ในทุกประเภท ด้วยจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ที่มอียู่จ ากดัท าใหก้ารขยายธุรกิจโดยการเพิม่
จ านวนโรงพยาบาลท าไดย้ากขึน้ จากตวัเลขขององคก์ารอนามยัโลกปี 2560 พบว่าจ านวนแพทยแ์ละพยาบาลของประเทศ
ไทยมสีดัส่วนแพทย์เพยีง 0.5 คนต่อประชากร 1,000 และมพียาบาล 2.4 คนต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งนับว่าน้อยเมื่อ
เทยีบกบัประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ทีม่จี านวนแพทย์มากกว่า 2 คนต่อประชากร 1,000 คน แมว้่าในขณะนี้ประเทศไทยจะผลติ
แพทยไ์ดม้ากกว่า 3,000 คนต่อปี กย็งัจะตอ้งใชเ้วลามากพอสมควรในการเพิม่สดัส่วนแพทยต์่อจ านวนประชากร ดว้ยเหตุนี้
อาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลในอนาคต 
 

 2.2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

  (1) มาตรฐานในการให้บริการทางการแพทยร์ะดบัตติยภมิู 
 โรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลระดบัตตยิภูมิ (Tertiary Care Unit) ที่มคีวามสามารถในการรกัษาโรค

ซบัซอ้นและมทีมีแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยท์ีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ พรอ้มเครื่องมอืทางการแพทยท์ีท่นัสมยั อกี
ทัง้มีสถาบนัทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางรวมจ านวน 24 สาขา อาทิเช่น สถาบนัโรคไตและเปลี่ยนไต
พระรามเกา้ สถาบนัหวัใจและหลอดเลอืดพระรามเกา้ ศูนยศ์ลัยกรรม ศูนยส์มองและระบบประสาท ศูนยท์างเดนิอาหารและ
ตบั ศูนยเ์บาหวานและเมตาบอลกิ ศูนยร์กัษ์ขอ้ เป็นตน้ ซึง่เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบของโรงพยาบาล ในการแขง่ขนัในเชงิการสรา้ง
การเตบิโตของปรมิาณผูป่้วยและรายไดก้ารรกัษาพยาบาล 
 (2) สภาวะการแข่งขนั 

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

โรงพยาบาลวางต าแหน่งและกลยุทธ์ในการแข่งขนัโดยมุ่งเน้นการใหบ้รกิารทางการแพทย์เฉพาะทาง
โดยเฉพาะจุดแขง็ในการรกัษาโรคทีม่คีวามซบัซ้อนดว้ยทมีสหสาขาวชิาชพี (Multidisciplinary Team) มกีารบรกิารทีผ่่าน
การรบัรองคุณภาพมาตรฐานระดบัโลกจาก JCI ซึ่งเป็นองค์กรก ากบัมาตรฐานในด้านการแพทย์ทีใ่หญ่ที่สุดในโลก ทัง้ใน
ระดบัโรงพยาบาลและระดบัการดูแลผูป่้วยเฉพาะโรค เช่น การผ่าตดัเปลี่ยนไต ด้วยอตัราค่าบรกิารทีส่มเหตุสมผลและมี
ความคุม้ค่าแก่ผูร้บับรกิาร (Value for Money Services)  

 

 2.2.3 ข้อได้เปรียบในการแข่งขนั 

(1) ความโดดเด่นในสถาบนัทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ และศกัยภาพการให้บริการรกัษาโรค
ซบัซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) 

 โรงพยาบาลมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพและคุณภาพการใหบ้รกิารทางการแพทยม์าอย่างต่อเนื่องตัง้แต่
เปิดใหบ้รกิาร โดยเริม่ตัง้แต่การสรรหาแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยท์ีม่คีวามสามารถและความเชีย่วชาญเฉพาะทางใน
หลากหลายสาขาวชิาเขา้มาร่วมทมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาล จนสามารถใหบ้รกิารทางการแพทย์
แก่ผู้รบับรกิารได้อย่างครบวงจร เริม่ตัง้แต่การป้องกนั การตรวจวนิิจฉัยความเสี่ยง การดูแลรกัษา การฟ้ืนฟู การตรวจ
ตดิตาม ตลอดจนการส่งเสรมิสุขภาพ โดยทมีงานบุคลากรสหสาขาวชิาชพีของโรงพยาบาล ทีม่คีวามเชีย่วชาญและความ
ช านาญ อีกทัง้โรงพยาบาล มีการน าเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนัสมยั รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มี



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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ประสทิธภิาพในการรกัษามาใหบ้รกิารอยู่เสมอ โดยปัจจุบนัโรงพยาบาลมสีถาบนัทางการแพทยแ์ละศูนย์การแพทยเ์ฉพาะ
ทางทีม่คีวามสามารถและความโดดเด่นในการรกัษาโรคซบัซอ้น อาทเิช่น 

1.1)  สถาบนัโรคไตและเปลีย่นไตพระรามเกา้  
1.2)  สถาบนัหวัใจและหลอดเลอืดพระรามเกา้  
1.3)  ศูนยเ์บาหวานและเมตาบอลกิ 
1.4)  การผ่าตดัแผลเลก็ (Minimally Invasive Surgery: MIS) 
1.5)  ศูนยอ์องโคแคร ์(ศูนยม์ะเรง็) 
1.6)  ศูนยร์กัษ์ขอ้และศูนยก์ระดกูสนัหลงั 

(2) การบริการทางการแพทย์ในอตัราค่าบริการท่ีสมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่า (Value for Money 
Services) 

โรงพยาบาลมุ่งเน้นการใหบ้รกิารทางการแพทยท์ีม่ปีระสทิธภิาพในอตัราค่าบรกิารหรอืค่ารกัษาพยาบาลที่
มคีวามเหมาะสม และมคีวามคุม้ค่า (Value for Money Services) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าบรกิารหรอืค่ารกัษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าอื่นๆ ที่ให้บรกิารทางการแพทย์ในคุณภาพระดบัใกล้เคยีงกนั โรงพยาบาลได้รบัรางวลั AXA 
Provider Award: Best Utilization Award ซึ่งจดัโดย บรษิทั แอกซ่าประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“AXA”) ประจ าปี 2560 และ
ในปี 2562 โรงพยาบาลพระรามเก้าได้รบัเกียรตบิตัร เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ที่มธีรรมาภิบาลสูง ราคายาและค่าบรกิาร
โปร่งใสเป็นธรรม จดัโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งเป็นเครื่องยืนยนัถึงการให้บริการทางการแพทย์ที่มี
ประสทิธภิาพในอตัราค่าบรกิารทีส่มเหตุสมผลและมคีวามคุม้ค่า (Value for Money Services) ของโรงพยาบาล  

นอกจากนี้กลุ่มผูร้บับรกิารเป้าหมายของโรงพยาบาล ซึ่งครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ทีม่รีายไดร้ะดบัปานกลาง
ถงึระดบัสูง (Mass Affluent to Affluent Segment) นับไดว้่าเป็นกลุ่มทีม่ศีกัยภาพเตบิโตสูง มฐีานประชากรขนาดใหญ่และ
มกีารขยายตวัมากทีสุ่ด  

(3) ท าเลท่ีตัง้ยุทธศาสตรท่ี์มีศกัยภาพและมีโอกาสในการขยายตวัสูง 

ทีต่ัง้ของโรงพยาบาลอยู่ในบรเิวณศูนยก์ลางธุรกจิแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ (New Central Business District: 
New CBD) ซึง่เป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคญัทีช่่วยส่งเสรมิการเตบิโตของโรงพยาบาล ทัง้นี้ปัจจยัส าคญัทีส่นับสนุนการขยายตวั
ของชุมชนเมอืงซึง่เป็นสถานทีต่ัง้ของโรงพยาบาล มดีงันี้  

3.1)  การเพิม่ขึน้ของอาคารส านักงาน หา้งสรรพสนิคา้และทีอ่ยู่อาศยั 
3.2)  ความหนาแน่นและการเตบิโตของจ านวนประชากรในบรเิวณโดยรอบ สถานทีต่ัง้ของโรงพยาบาล

ล้อมรอบด้วยชุมชนที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่หลายพื้นที่  ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง และมีอัตราการเติบโตของ
ประชากรสงู  

3.3)  การเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระบบโครงสร้างคมนาคมขนส่งพื้นฐานที่ส าคญัซึ่งท าให้โรงพยาบาล 
สามารถขยายฐานผูร้บับรกิารไดอ้ย่างกวา้งขวางมากขึน้  

 

 2.2.4 กลยุทธก์ารแข่งขนัท่ีส าคญั 

(1) การขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทยใ์ห้ครอบคลุมและครบวงจรมากย่ิงขึ้นและจ านวน
ผู้ใช้บริการท่ีมีการเติบโตสูงขึ้น 

โรงพยาบาลมแีผนในการขยายพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารและปรบัปรุงการใชพ้ืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชน์สูงสุด เพื่อ
รองรบัการขยายตัวของผู้รบับริการกลุ่มปัจจุบนั ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มุ่งเน้นการรกัษาโรคและบ าบดัรกัษาตามอาการ
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เจ็บป่วย (Curative Medicine) เพราะเราไม่ได้ต้องการให้โรงพยาบาลเป็นเพียงแค่สถานที่รองรบัผู้ป่วยอย่างเดียว แต่
จะตอ้งเป็นสถานทีท่ีต่อบสนองความตอ้งการทัง้ในแง่การใชช้วีติและสุขภาพได ้ท าใหม้แีนวคดิ Co-Healthy Space ไม่ตอ้ง
ป่วยก็มาได้ คนที่มาโรงพยาบาลไม่จ าเป็นต้องเจ็บป่วย แต่สามารถมารบัความรู้ ได้ ควบคู่ไปกบัการขยายขอบเขตการ
ใหบ้รกิารทางการแพทย์ใหม้คีวามครอบคลุมและครบวงจรมากยิง่ขึน้ เพื่อเป็นการขยายฐานผูร้บับรกิารสู่ผูร้บับรกิารกลุ่ม
ใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลส่งเสรมิสุขภาพใหด้ยีิง่ขึ้น โดยโรงพยาบาลได้สร้างอาคารใหม่ในพืน้ทีบ่รเิวณใกล้เคยีงกบัอาคาร
ปัจจุบัน มีระยะห่างจากที่ตัง้อาคารเดิมประมาณ 50 เมตร เป็นอาคารสูง 16 ชัน้ มีชัน้ใต้ดิน 2 ชัน้ ภายใต้ชื่อ “ศูนย์
การแพทยพ์ระรามเก้า” (อาคาร B) ซึ่งปัจจุบนัไดเ้ปิดใหบ้รกิารแล้ว และไดร้บัการตอบรบัจากผูใ้ชบ้รกิารเป็นอย่างด ีโดยมี
สถาบนัรกัษาความปวดและสร้างเสรมิความเขม้แขง็ (FIX & FIT) เป็นสถาบนัการแพทย์หลกัที่โดดเด่นในเรื่องการรกัษา
ปัญหาปวดเรื้อรงัอย่างตรงจุด ดว้ยเทคโนโลยทีางการแพทยท์ีท่นัสมยั ตอบโจทย์การดูแลและฟ้ืนฟูสุขภาพตามไลฟ์สไตล์
ในยุควถิใีหม่  

นอกจากนี้ โรงพยาบาลมโีครงการปรบัปรุงพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารของอาคารปัจจุบนั เพื่อใชป้ระโยชน์สงูสุด 
ภายหลงัจากการยา้ยศูนยก์ารแพทยบ์างศูนย์ไปใหบ้รกิารทีอ่าคารใหม่ โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อเพิม่ขดีความสามารถใน
การรองรบัการเพิม่ขึน้ของจ านวนผูป่้วยใน โดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยโรคซบัซอ้น เช่น ไต หวัใจ เบาหวาน และการผ่าตดัแผล
เลก็ 

(2) การขยายขอบเขตการให้บริการโดยมุ่งเน้นเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพมากย่ิงขึ้น (Health Promotion 
Services)  

โรงพยาบาลมแีผนทีจ่ะต่อยอดจุดแขง็และความเชีย่วชาญในการใหบ้รกิารรกัษาโรค (Curative Medicine) 
ในหลากหลายสาขาวชิา เพื่อขยายขอบเขตการใหบ้รกิารทางการแพทย์แผนปัจจุบนั (Conventional Medicine) ไปสู่การ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Care) โดยมุ่งเน้นการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & 
Wellness) ส าหรบักลุ่มผู้รบับริการที่ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยแต่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพและต้องการส่งเสริม สุขภาพให้
แขง็แรง เพื่อใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

ทัง้นี้ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจะประกอบด้วยความร่วมมอืจากแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางจาก
หลากหลายวชิา อาท ินักแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู นักกายภาพบ าบดั นักเวชศาสตร์การกีฬา จติแพทย์ และนักโภชนากร 
เป็นต้น ซึ่งโรงพยาบาลมีความพร้อมในการให้บรกิารของสถาบนัทางการแพทย์และศูนย์การแพทย์เฉพาะทางรวมกนั
จ านวนทัง้สิน้ 24 สาขา  

(3) การน าเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมศกัยภาพการให้บริการทางการแพทย์และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการท างานภายใน เพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิตอล (Virtual Hospital) 

โรงพยาบาลตระหนักถึงความส าคญัของเทคโนโลยีในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทาง
การแพทย์ การเพิม่ความปลอดภยัของผูป่้วย ตลอดจนการอ านวยความสะดวกและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะ
ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 ระบาด โรงพยาบาลไดน้ าระบบการรกัษาทางไกล (Telemedicine) มาใหบ้รกิารแก่ผูป่้วย เป็น
การเพิม่ศกัยภาพการให้บรกิารทางการแพทย์  นอกจากนี้โรงพยาบาลได้มกีารวางแผนและพฒันาระบบบรหิารจดัการ
ขอ้มูลและการสื่อสารใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุด โดยการน าขอ้มูลทางการแพทย์ต่างๆ รวมถงึ ประวตักิารรกัษา เวชระเบยีน
ผูป่้วย และการจ่ายยาเขา้จดัเกบ็ในระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมด ซึ่งช่วยใหก้ารจดัการและการใหบ้รกิารของโรงพยาบาล มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
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(4) การมุ่งเน้นการตลาดเชิงรกุ และการปรบัภาพลกัษณ์องคก์ร 
บรษิัทมกีารวเิคราะห์ วางแผนและก าหนดต าแหน่งทางการตลาด (Positioning) โดยมุ่งหวงัใหแ้บรนด์

ของโรงพยาบาลเป็นที่รู้จกัในวงกว้างและน่าสนใจ ดึงดูดการเข้ามารบับริการ และสะท้อนจุดแขง็ในการให้บริการทาง
การแพทยท์ีม่คีุณภาพในราคาทีส่มเหตุสมผลกบับุคคลทัว่ไป โดยมกีารว่าจา้งทีป่รกึษาการตลาดและประชาสมัพนัธ ์รวมทัง้
เสรมิทมีการตลาดเพื่อการยกระดบัภาพลกัษณ์ดงักล่าว ปัจจุบนับรษิทัด าเนินการปรบัทศิทางการด าเนินธุรกจิและการท า
การตลาดเชงิรุกมากขึน้ เช่น การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ และพรอ้มยงัมกีารประสมัพนัธภ์าพลกัษณ์ เพื่อสรา้งการมี
ส่วนร่วม (Engagement) กบักลุ่มผู้รบับรกิารเป้าหมายในวงกวา้งมากขึน้ นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้วางกลยุทธ์การตลาด
ส าหรบั กลุ่มผูร้บับรกิารแบบคู่สญัญาองคก์ร และกลุ่มผูร้บับรกิารชาวต่างชาต ิเพื่อมุ่งหวงัในการขยายฐานลูกคา้ในระยะยาว 

 

 2.2.5 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

  ผู้เขา้รบับรกิารของโรงพยาบาลแบ่งเป็นชาวไทยและต่างประเทศ โดยโรงพยาบาลมกีลยุทธ์สร้างช่อง
ทางการขยายการรบัผูป่้วยทีแ่ตกต่างกนั จากความสามารถของเราในการรกัษาโรคซบัซ้อนดว้ยทมีสหสาขาวชิาชพี การ
ใหบ้รกิารผูป่้วยในประเทศโดยการขยายการใหบ้รกิารผ่านการตรวจสุขภาพ และสญัญาการรกัษาพยาบาลกบั บรษิทั หา้ง
รา้น และองคก์รต่างๆ ภายในประเทศ และ การขยายโรงพยาบาลเครอืขา่ย ส าหรบัผูป่้วยต่างประเทศ โรงพยาบาลรบัผูป่้วย
ผ่านสญัญาการใหบ้รกิารสถานทตู การเป็นสมาชกิในสภาหอการคา้ต่างประเทศ และสญัญาผ่านตวัแทน Medical Tourism 
ต่างประเทศ 
 

2.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

2.3.1 การจดัหาแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์

ด้วยชื่อเสียงการด าเนินงานของโรงพยาบาลกว่า 28 ปี ประกอบกับชื่อเสียงและความสัมพันธ์อันดีของ
คณะแพทยผ์ูก้่อตัง้และผูบ้รหิาร กบัผูป้ระกอบวชิาชพีแพทยแ์ละโรงเรยีนแพทยใ์นประเทศไทยส่งผลใหโ้รงพยาบาลสามารถ
ชกัชวน แสวงหาบุคลากรทางการแพทยท์ีม่คีุณภาพและมคีวามเชีย่วชาญในสาขาต่างๆ มาร่วมงานกบัทางโรงพยาบาลได้
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ โรงพยาบาลไดด้ าเนินการในดา้นต่างๆ ในการจดัหาและพฒันาบุคลากรทางการแพทย์ อาทเิช่น 
การเตรยีมแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล (Human Resource Management) เพื่อรกัษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถใหอ้ยู่
กบัโรงพยาบาลไดน้าน และการพฒันาทรพัยากรบุคคล (Human Resource Development) เพื่อเสรมิสรา้งการพฒันาการ
เรยีนรูข้องบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กดิความรกัและผูกพนัต่อโรงพยาบาล ตลอดจนการสรา้งบรรยากาศการท างาน
และสงัคมภายในโรงพยาบาลที่ดีเพื่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการท างาน เช่น การจดัให้มีห้องพกัแพทย์ (Doctor 
Lounge) เพื่อให้แพทย์ได้ใช้เป็นสถานที่พกัผ่อน พูดคุย ระดมความคิด ปรึกษากรณีศกึษาในหมู่แพทย์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
มาตรการที่ได้ช่วยเสริมสร้างความสมัพนัธ์ของแพทย์ในโรงพยาบาลให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทัง้นี้โรงพยาบาลเน้นการ
ใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่องซึง่เป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัในการรกัษาผูป่้วยโรคซบัซอ้น  

นอกจากนี้ โรงพยาบาลไดม้กีารจดัท าแผนก าลงับุคลากรทางการแพทยเ์พื่อรองรบัการใหบ้รกิารทีเ่ตบิโตตาม
แผนกลยุทธข์องโรงพยาบาล และรองรบัการบรกิารและการขยายตวัในระยะยาวอยา่งต่อเนื่องเช่นการก าหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและมแีรงจงูใจส าหรบัแพทยใ์หม่ การใหส้วสัดกิารรกัษาพยาบาล การจดัหาหอพกัส าหรบับุคลากรทางการแพทย ์
การใหทุ้นการศกึษาแก่นักศกึษาพยาบาลและผูช้่วยพยาบาลในมหาวทิยาลยัหลายแห่ง เพื่อใหม้าร่วมงานกบัโรงพยาบาล 
หลงัจบการศกึษา อกีทัง้ยงัมกีารท าสญัญาความร่วมมอืการจดัหาบุคลากรทางการแพทยใ์นสาขาต่างๆ เช่น สญัญาบรกิาร
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ทางการแพทยก์บั บรษิทั รแีฮบ ไดเรคชัน่ จ ากดั เพื่อจดัหานักกายภาพ บ าบดั หรอืนักกจิกรรมบ าบดัใหก้บัศูนย์เวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู เป็นตน้ ทัง้นี้ ทีผ่่านมาโรงพยาบาลยงัไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยแ์ต่อย่างใด 

 

จ านวนบุคลากรของโรงพยาบาล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
สายงาน จ านวน (คน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

แพทยป์ระจ า (Full-time) 121 
แพทยไ์ม่เตม็เวลา (Part-time & Night shift) 527 
แพทยท์ีป่รกึษา (Consultant) 145 
พยาบาล 351 

บุคลากรทางการแพทยอ์ื่นๆ(1) 644 

ฝ่ายอื่นๆ(2) 320 

รวม 2,108 
หมายเหตุ: 
(1) บุคลากรทางการแพทย์ หมายถงึ ฝ่ายการบรกิารทางการแพทย์ เช่น เภสชักร นักรงัสเีทคนิค นักโภชนาการ นักกายภาพ เป็นตน้ 
(2) ฝ่ายอื่นๆ รวมถงึ ฝ่ายพฒันาธุรกจิ ฝ่ายการบรหิารงานธุรกจิ ฝ่ายอาคารสถานที่ และ อื่นๆ 

 

2.3.2 การจดัหายาและเวชภณัฑ ์
โรงพยาบาลมนีโยบายการสัง่ซื้อยาและเวชภณัฑโ์ดยทัว่ไปจากผูผ้ลติภายในประเทศหรอืตวัแทนจ าหน่ายของ

ผู้ผลิตต่างประเทศเป็นหลัก ปัจจุบันโรงพยาบาล มีการจดัท าทะเบียนรายชื่อบริษัทขายยาและเวชภัณฑ์ (Approved 
Vendor List) โดยมคีณะผูบ้รหิาร คณะกรรมการยา และคณะกรรมการจดัซื้อจดัจา้งพจิารณาทบทวนทะเบยีนรายชื่อบรษิทั
ขายยาและเวชภณัฑ์อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ จากปัจจยัที่หลากหลาย เช่น ใบอนุญาตในการผลติ การจดัจ าหน่ายยาและ
เวชภณัฑ์ และใบรบัรองตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) คุณภาพ ราคา ชื่อเสยีง ความต้องการของ
แพทย ์ระยะเวลาในการจดัส่ง และระยะเวลาในการช าระหนี้ เป็นตน้ โดยโรงพยาบาล ไดด้ าเนินการตดิต่อและสัง่ซื้อยาและ
เวชภณัฑ์จากผูจ้ดัจ าหน่ายจากหลายบรษิทั และไม่มสีญัญาขอ้ผกูพนัเกี่ยวกบัการจดัซื้อยาและเวชภณัฑ์กบัผูจ้ าหน่ายราย
ใดเป็นพิเศษ ท าให้ช่วยลดความเสี่ยงในการจดัหายาและเวชภัณฑ์ นอกจากนี้โรงพยาบาล มีเครือข่ายพนัธมิตรกับ
โรงพยาบาลอื่นๆ ในการแบ่งปันขอ้มลูราคายาและเวชภณัฑเ์พื่อใชเ้ป็นราคาอ้างองิในการต่อรองราคายาและเวชภณัฑจ์าก
ผูจ้ าหน่ายยาและเวชภณัฑไ์ด ้ปัจจุบนัโรงพยาบาล มผีูข้ ึน้ทะเบยีนเป็นผูข้ายยากว่า 200 ราย และผูข้ายเวชภณัฑก์ว่า 250 
รายกบัโรงพยาบาล  
 

2.3.3 การจดัหาอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย ์

โรงพยาบาลมกีารส ารวจความตอ้งการอุปกรณ์และเครื่องมอืทางการแพทยข์องแพทยอ์ย่างต่อเนื่อง อกีทัง้ยงัมี

คณะกรรมการเครื่องมอืแพทย์ทีป่ระกอบดว้ยทมีแพทย์แต่ละดา้น คอยตดิตามความก้าวหน้าทางวทิยาการของเครื่องมอื

ทางการแพทยอ์ย่างใกลช้ดิ เพื่อวางแผนจดัสรรทรพัยากรตามความจ าเป็นในการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลทีม่คีุณภาพ และ

น าเสนอต่อคณะกรรมการพจิารณางบประมาณ เพื่อวางแผนงบประมาณของโรงพยาบาลก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการ

บรหิารและ/หรอืคณะกรรมการบรษิัทอนุมตัิ (แล้วแต่กรณี) โดยพจิารณาหลากหลายปัจจยั เช่น เทคโนโลยใีหม่ ความ

ปลอดภยั คุณภาพของสนิคา้ ราคา ความคุ้มค่า บรกิารหลงัการขาย ความจ าเป็นรวมถงึความสอดคล้องต่อกลยุทธ์ และ

ความพรอ้มของบุคลากรทางการแพทย ์ ผ่านช่องทางการจดัซื้อจดัจา้งตามนโยบายของบรษิทั เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส  
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  ปัจจุบนัโรงพยาบาลไดท้ าการจดัซื้ออุปกรณ์และเครื่องมอืต่างๆ จากบรษิทัตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ ทีไ่ดร้บั

การแต่งตัง้จากบรษิทัผูผ้ลติโดยตรง เน่ืองจากบรษิทัประเภทนี้สามารถใหบ้รกิารหลงัการขายและด าเนินการซ่อมโดยช่างที่

มีความช านาญ ได้ทนัที หากอุปกรณ์และเครื่องมือมีปัญหาช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย ส าหรบัเงื่อนไขการสัง่ซื้อทาง

โรงพยาบาลมรีะยะเวลาการช าระเงนิกบัผูจ้ดัจ าหน่ายประมาณ 30 วนั ขึน้อยู่กบัชนิดของอุปกรณ์หรอืเครื่องมอืทีซ่ื้อ และ

การเจรจาต่อรองกบัผูจ้ดัจ าหน่าย นอกจากนัน้โรงพยาบาลไดม้กีารท าสญัญาใหบ้รกิาร “การบรหิารจดัการเครื่องมอืทางการ

แพทยท์ัง้ระบบ” กบับรษิทัชัน้น าทีม่คีวามเชีย่วชาญโดยเฉพาะให้ท าการดแูลบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเครื่องมอื

และอุปกรณ์การแพทย์ พรอ้มใช ้มปีระสทิธภิาพสูง ตลอดจนเป็นทีป่รกึษา สนับสนุนขอ้มูลทีจ่ าเป็นแก่โรงพยาบาลในการ

จดัซื้อจดัหาหรอืการวางแผนดา้นเครื่องมอืแพทยใ์นระยะยาว 

 

2.4 การบริหารจดัการผลกระทบจากส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั 

 โรงพยาบาลได้ด าเนินการใหบ้รกิารสถานพยาบาลดว้ยความรบัผดิชอบต่อผูม้าใชบ้รกิาร บุคลากร และสงัคม โดยให้

ความส าคญัในเรื่องการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม สุขภาพ อาชวีอนามยัและความปลอดภยั โดยบรษิทัมคีณะท างานการจดัการ

อาคารสถานที่และความปลอดภัย (Facility Management and Safety: FMS) ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารและ

จดัการดา้นอาคารสถานที ่ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม โดยไดม้มีาตรการด าเนินการในเรื่องนี้ดงัต่อไปนี้ 

2.4.1  ดา้นผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทัใหก้ารบรกิารรกัษาและดูแลสุขภาพ ซึ่งขัน้ตอนในการรกัษาพยาบาลต้องมกีารใชแ้ละก่อใหเ้กดิของเสยี

และวตัถุอนัตรายต่างๆ โดยบรษิทัไดม้กีารจดัท านโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิและแผนการเตรยีมระบบงานเกีย่วกบัการจดัการ
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทางใหบุ้คลากรของบรษิทั ยดึถอืปฏบิตั ิรวมถงึฝึกอบรม
บุคลากรของบรษิทั ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัต่อบุคลากรของบรษิทั ผูร้บับรกิาร พนักงาน ผูเ้ขา้มาในพืน้ที ่เพื่อนบา้น
ใกลเ้คยีงและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึเพื่อป้องกนับรรเทาผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และฟ้ืนฟูสถานทีม่ีผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 (1) การจดัการน ้าเสยี 

  บรษิทัมกีารปฏบิตังิานควบคุมระบบบ าบดัน ้าเสยี โดยมกีารตรวจสอบระดบัตะกอนรายวนั เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพน ้าเสยีเบื้องตน้ก่อนปล่อยสู่แหล่งน ้าภายนอก และไดว้่าจา้งบรษิทัภายนอกมาวเิคราะหค์่าน ้าเป็นประจ าทุกเดอืน โดย
ระบบบ าบดัน ้าเสยีของบรษิทั สามารถรองรบัน ้าเสยีไดร้วมกนั 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ซึ่งเพยีงพอต่อระดบัการใหบ้รกิารใน
ปัจจุบนั ทัง้นี้บรษิทัไดม้กีารควบคุมการบ าบดัน ้าเสยีอย่างมมีาตรฐานก่อนส่งออกสู่ระบบภายนอกอย่างสม ่าเสมอ   

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

โดยขยะทัว่ไปมกีารว่าจา้งหน่วยงานของกรุงเทพฯ ส่วนขยะตดิเชื้อและขยะอนัตรายมกีารว่าจา้งบรษิทัเอกชนทีไ่ดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานเขา้มาดแูลจดัการตามล าดบั เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอนัเนื่องมาจากการจดัการระบบ
ของเสยีทีไ่ม่ไดม้าตรฐาน 

 (3) การจดัการวสัดุและของเสยีอนัตราย 

บรษิัทมรีะบบจดัการเกี่ยวกบัวตัถุอนัตรายทีน่ าเขา้มาใช้อย่างปลอดภยัและเป็นขัน้ตอน โดยมกีารท า
บญัชรีายชื่อวตัถุอนัตราย มวีธิปีฏบิตัใินการคดัเลอืก การขนยา้ย การจดัเกบ็ การใชว้ตัถุอนัตราย ตลอดจนการควบคุมดแูล
การแยก การทิง้และการก าจดัของเสยีอนัตรายทัง้หมด โดยบุคลาการทีม่กีารขอ้งเกีย่วกบัวสัดุและของเสยีอนัตราย จะมกีาร
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ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลขณะปฏบิตังิาน โดยบรษิทั จะมกีารประเมนิความเสีย่งในการปฏบิตังิานที่ เกี่ยวขอ้งกบัวตัถุ
อนัตราย ปีละ 1 ครัง้ พรอ้มจดัท าแนวทางแกไ้ขและตรวจตดิตาม 

 (4) การจดัการสารเคมรีัว่ไหล 
บรษิัทได้ก าหนดขัน้ตอนปฏิบตัิกรณีวตัถุอนัตราย หก ตกแตกหรอืสมัผสักบัร่างกายและขัน้ตอนการ

พิจารณา สอบสวน เพื่อหาทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยได้ก าหนดเหตุฉุกเฉินกรณีสารอนัตรายรัว่ไหลที่
ก่อให้เกิดความเสยีหายรุนแรงต่อชวีติ ทรพัย์สนิและสิง่แวดล้อม เป็นหนึ่งในโคด้ฉุกเฉิน (Emergency Code) ของบรษิทั 
และมรีะเบยีบปฏบิตัแิละขัน้ตอน (Operational Process) รองรบัชดัเจน โดยแบ่งออกการจดัการตามประเภทของสารเคม ี
ซึง่รวมถงึ สารรงัส ีสารเคมอีนัตราย และแก๊สทางการแพทย ์เช่น การตัง้ป้ายเตอืน “เขตอนัตราย Dangerous Area หา้มเขา้” 
ณ บรเิวณทีเ่กดิเหตุวตัถุอนัตรายหก ตกแตก รวมทัง้การกนับุคลากรหรอืผูท้ีอ่ยู่ในบรเิวณประสบเหตุออกจากพืน้ที่ และการ
แจ้งเจา้หน้าที่ทีร่ะบุไว้ในขัน้ตอนปฏิบตัติามประเภทของสารอนัตรายทีร่ ัว่ไหลใหด้ าเนินการจดัเก็บวตัถุอนัตรายทีร่ ัว่ไหล
ทนัท ี

(5) การประหยดัทรพัยากรธรรมชาต ิ
 บรษิทั มนีโยบายสนับสนุนการประหยดัทรพัยากรธรรมชาต ิโดยมกีารรณรงค์ใหใ้ชบ้นัไดในการขึน้ -ลง
ภายในอาคาร และปิดน ้า ไฟ และเครื่องปรบัอากาศทุกครัง้เมื่อเลกิใชง้าน อกีทัง้บรษิทัไดม้โีครงการเสน้ทางพลงังาน เพื่อ
ลดการใชพ้ลงังานของบรษิทั โดยในปี 2554 – 2563 บรษิทัสามารถประหยดัการใชพ้ลงังานได้มากกว่า 10 ล้านบาท ดว้ย
โครงการดงัต่อไปนี้ 
 

ปี โครงการ 
2563 – ควบคุมลดการเดนิเครื่องของเครื่องปรบัอากาศขนาดใหญ่ (Chiller) ไม่ใหเ้กนิความจ าเป็น และใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพสงูสุดทุกช่วงเวลา 

– โครงการน าร่องเปลีย่นสวทิชป์ลัก๊ไฟตูเ้ยน็ใหส้ามารถปิดไดเ้มื่อไม่ไดใ้ชง้านหอ้งผูป่้วย ที ่Ward เดก็ 

– ตดิตัง้ชุดควบคุมการรดน ้าตน้ไมใ้นสวนแบบอตัโนมตั ิ
2562 – ตดิตัง้ประตูเลื่อนอตัโนมตัทิีโ่ถงชัน้ 1 เป็น Double Door เพื่อรกัษาความเยน็ในอาคาร 
2561 – ติดตัง้ระบบ 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 – เปลีย่นโคมไฟส่องถนน 
– เปลีย่นหลอดไฟลานจอด 2A–4B 

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

2557 – เปลีย่นโคมไฟส่องสว่างในซอยบรษิทัและSpot light ส่องป้ายและอาคาร 
– เปลีย่นหลอดโคมไฟลูกโป่งรัว้รอบบรษิทั 

2556 – เปลีย่นเครื่องท าความเยน็ระบบปรบัอากาศ (Chiller) 
– เปลีย่นหลอดไฟลานจอดรถยนต ์2A-4B 
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ปี โครงการ 
2555 – เปลีย่นไฟป้ายบรษิทั 

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

2554 – เปลีย่นหลอดไฟ (T8) เป็นหลอดประหยดัพลงังาน (T5) 
– ตดิม่านอากาศประตูกระจกไฟฟ้าทางเขา้ – ออก บรษิทั 
– ปรบัปรุงระบบควบคุมแสงสว่างลานจอด 

 
2.4.2  การด าเนินการดา้นความปลอดภยั 

บริษัทให้ความส าคัญในด้านความปลอดภัยในการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ผูร้บับรกิารและพนักงานของบรษิทั โดยบรษิทัไดม้กีารว่าจา้งบรษิทัรกัษาความปลอดภยัทีไ่ดร้บัใบอนุญาต ซึ่งไดจ้ดัส รร
พนักงานรกัษาความปลอดภยัที่ได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสูตรของทางบรษิัทรกัษาความปลอดภยัให้มาปฏิบตัิงาน
ภายในบรษิทั โดยบรษิทัไดจ้ดัท าแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัพนักงานรกัษาความปลอดภยัใหส้อดคล้องกบัช่วงเวลาปฏบิตังิาน
และพื้นที่ปฏิบตัิงานของพนักงานรกัษาความปลอดภัยแต่ละจุด อีกทัง้ยงัจดัให้มีหวัหน้าชุดรกัษาความปลอดภัยเป็นผู้
ควบคุมการปฏบิตังิานของพนักงานรกัษาความปลอดภยัและก าหนดใหม้กีารประชุมร่วมระหว่างบรษิทัรกัษาความปลอดภยั
และแผนกยานพาหนะและรกัษาความปลอดภยัทุกเดอืน โดยแผนกดงักล่าวจะท าการประเมนิการท างานและผลงานของ
บรษิทัรกัษาความปลอดภยัเป็นประจ าทุกเดอืน 

 (1) ความปลอดภยัของสถานทีใ่หบ้รกิาร 

  บรษิทัมนีโยบายในการสรา้งความปลอดภยัของสถานทีใ่หบ้รกิาร อาท ิ
- ตรวจตราดูแลความเรยีบรอ้ยภายในและภายนอกอาคารบรษิทั ตลอด 24 ชัว่โมง โดยปฏบิตัติาม

ระเบยีบการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนักงานรกัษาความปลอดภยัประจ า 
- ตรวจสอบกล้อง CCTV ตามจุดทีต่ดิตัง้ทุกจุดตามชัน้และพืน้ทีบ่รเิวณหน้ากล้องไม่ใหม้อีะไรปิดบงั

สงัเกตสิง่ผดิปกต ิ
- ตดิตัง้ระบบเตอืนภยัต่างๆ ในจุดทีเ่ป็นจุดเสีย่ง 

- อ านวยความสะดวกยานพาหนะเขา้และออกบรษิทั เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั โดยใชส้ญัญาณมอื 
และนกหวดี เน้นใหเ้กดิความปลอดภยัสงูสุด 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ประจ าอาคารว่าอยู่ในสภาพทีพ่ร้อมใชง้าน หรอืไม่ หากพบว่าอุปกรณ์ไม่อยู่ใน
สภาพทีพ่รอ้มใชง้าน ตอ้งท าการซ่อม หรอืปรบัเปลีย่นใหพ้รอ้มใชง้าน 

 (2) ความปลอดภยัจากอคัคภียั 

  ในอดตีบรษิัท ไม่เคยประสบกบัปัญหาอคัคีภยั อย่างไรก็ตาม บรษิัทมกีารเตรยีมความพร้อม ป้องกัน
อคัคภียัตลอดเวลา ทัง้การอบรม การซ้อมแผนอคัคภียั การซ้อมแผนรองรบัอุบตัิภยัหมู่ร่วมกบัอาคารขา้งเคยีง และการ
เตรยีมความพรอ้มรบัสถานการณ์จรงิทีอ่าจเกดิขึน้ อีกทัง้ไดม้กีารตดิตัง้อุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในบรษิทั อาท ิอุปกรณ์ตรวจจบั
ควนั อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น อุปกรณ์ดบัเพลงิ และอุปกรณ์แจง้สญัญาณเตอืนเพลงิไหม ้ 

นอกจากนี้ ทางบรษิทั ยงัมมีาตรการในการสนับสนุนความปลอดภยัจากอคัคภียั อาท ิ
- ก าหนดเสน้ทางหนีไฟ จุดรวมพล และสื่อสารใหบุ้คลากรภายในบรษิทั ทุกคนรบัทราบ  
- ตรวจสอบบนัไดหนีไฟ ประตูกนัไฟ ไฟฉุกเฉิน ป้ายไฟบอกทางออกฉุกเฉินเดอืนละ 1 ครัง้ ใหอ้ยู่ใน

สภาพใชง้านไดต้ลอดเวลา  
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- จัดท าป้ายแสดงทางหนีไฟ ป้ายจุดรวมพล ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ เครื่องหมาย ป้าย หรือ
สญัลกัษณ์ต่างๆ ใหค้รอบคลุมและชดัเจน  

  นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารท ากรมธรรมป์ระกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัย์สนิ เพื่อเป็นการลดความเสีย่งในกรณีที่

เกดิอุบตัภิยัต่างๆ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในหวัขอ้ ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ) 

 

2.5 งานท่ียงัไมส่่งมอบ (โครงการในอนาคต) 
 

โรงพยาบาลไดม้กีารวางแผนยุทธศาสตรใ์นอนาคต เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการใหบ้รกิารทางการแพทยข์องโรงพยาบาล 
ทัง้การรองรบัการขยายตวัอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผูร้บับรกิารในปัจจุบนั ซึ่งมุ่งเน้นการรกัษาโรคและบ าบดัรกัษาตามอาการ
เจบ็ป่วย (Curative Medicine) ควบคู่ไปกบัการขยายขอบเขตและพฒันารูปแบบการใหบ้รกิารทางการแพทย์ใหค้รอบคลุม
และครบวงจรมากยิง่ขึน้ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดองคค์วามรู ้ความช านาญ และประสบการณ์ทางการแพทย์จากการใหบ้รกิาร
ของสถาบนัทางการแพทยแ์ละศูนยก์ารแพทยปั์จจุบนั และสามารถดแูลและส่งเสรมิสุขภาพในชวีติประจ าวนัของผูร้บับรกิาร
แบบองค์รวม (Holistic Health Care) ซึ่งคาดว่าจะมโีอกาสในการเตบิโตสูงในอนาคต โดยได้ขยายและเปิดท าการอาคาร
ใหม่ ศูนย์การแพทยพ์ระรามเก้า (อาคาร B) เมื่อเดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา เพื่อขยายฐานผูร้บับรกิารไปสู่กลุ่มผูร้บับรกิารที่
ใหค้วามส าคญัในการดแูลและส่งเสรมิสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) ไดด้ยีิง่ขึน้ 

 
  สรปุการให้บริการสถาบนัทางการแพทยแ์ละศนูยก์ารแพทยใ์นอาคาร A และอาคาร B 

อาคาร A อาคาร B 

1. สถาบนัโรคไตและเปลีย่นไตพระรามเกา้ 1. สถาบนัรกัษาความปวดและสรา้งเสรมิความเขม้แขง็ 
2. สถาบนัหวัใจและหลอดเลอืดพระรามเกา้ 2. ศูนยต์รวจสุขภาพครบวงจร 
3. ศูนยเ์บาหวานและเมตาบอลกิ  3. ศูนยท์างเดนิอาหารและตบัครบวงจร 
4. ศูนยก์ระดูกและขอ้พระรามเกา้ 4. ศูนยภ์ูมแิพแ้ละหอบหดื 
5. ศูนยส์ตูนิรเีวช 5. ศูนยก์ุมารเวชกรรม 
6. ศูนยศ์ลัยกรรม 6. ศูนยท์นัตกรรม 
7. ศูนยอ์ายุรกรรม 7. ศูนยจ์ติเวช 
8. ศูนยส์มองและระบบประสาท 8. ศูนยห์ ูคอ จมกู 
9. ศูนยอ์ุบตัเิหตุและฉุกเฉิน 9. ศูนยจ์กัษุ 
10. ศูนยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟู 10. ศูนยผ์วิหนังและศลัยกรรมความงาม 
11. ศูนยร์งัสวีทิยา 11. ศูนยร์งัสวีทิยา 
12. ศูนยเ์ตา้นม 12. ศูนยน์ิทรารมย ์(Sleep Center) 
13. ศูนยร์กัษ์ขอ้ 13. W9 Wellness Center 
14. ศูนยก์ระดูกสนัหลงั  
15. ศูนยม์ะเรง็  

 
นอกจากนี้ โรงพยาบาลวางเป้าหมายการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดจิติอล (Digital Hospital) ภายใต้แผนการปฏริปู

ทางดจิติอล (Digital Transformation) โดยการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการท างาน 
และเพิม่ประสบการณ์ใหม่ๆ ของผูร้บับรกิาร ใหเ้กดิความประทบัใจและบอกต่อในวงกวา้ง รวมทัง้ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
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และความปลอดภยัในการใหบ้รกิารของโรงพยาบาล ในอนาคตทัง้นี้โครงการลงทุนในอนาคตของโรงพยาบาล มรีายละเอยีด
ดงันี้ 

2.5.1 โครงการปรบัปรงุอาคารปัจจบุนั (Renovating Existing Building) 

 ภายหลงัโครงการก่อสร้างอาคารใหม่แล้วเสร็จและมกีารย้ายศูนย์การแพทย์บางศูนย์จากอาคารปัจจุบนัไป
ใหบ้รกิารในอาคารใหม่ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ โรงพยาบาลจะด าเนินการปรบัปรุงพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารในอาคารปัจจุบนัเพื่อใช้
ประโยชน์สูงสุดจากพืน้ทีใ่ชส้อยทีว่่างลง โดยอาคารปัจจุบนัจะมกีารจดัสรรพืน้ทีเ่พื่อรองรบัการเพิ่มขึน้ของจ านวนผูป่้วยที่
เขา้รบัการรกัษาโรคและพกัฟ้ืนซึง่เป็นกลุ่มผูร้บับรกิารหลกัในปัจจุบนัของโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรคทีม่คีวามซบัซ้อนและ
ตอ้งการความเชีย่วชาญทางการแพทย์สงู อาทเิช่น โรคหวัใจ โรคไต โรคสมอง โรคมะเรง็ เป็นตน้ ซึง่อาคารปัจจุบนัจะเป็น
ทีต่ัง้ของสถาบนัโรคไตและเปลี่ยนไตพระรามเก้า สถาบนัหวัใจและหลอดเลอืดพระรามเก้า ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลกิ 
ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์อุบตัเิหตุและฉุกเฉิน เป็นต้น โดยในอนาคตอาจมกีารพจิารณาปรบัเปลี่ยนใหเ้หมาะสม
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และความตอ้งการของผูร้บับรกิารทางการแพทย ์อกีทัง้ โรงพยาบาลมแีผนการปรบัปรุงโครงสรา้ง
ภายนอก (Re facade) เพื่อมรีูปลกัษณ์สอดคล้องกบัอาคารใหม่ โดยมงีบประมาณส าหรบัโครงการดงักล่าวประมาณรวม 
370 ลา้นบาท ระหว่างปี 2561 – 2565 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

• โครงการเพ่ิมห้องผู้ป่วยอาการหนักหรือวิกฤต (ICU) และห้องอภิบาลผูป่้วยโรคหวัใจ (CCU) 
โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการวางแผนปรบัปรุงพืน้ทีช่ ัน้ 5 ใหเ้ป็นหอ้งผูป่้วยอาการหนักหรอืวกิฤตและห้อง

อภิบาลผู้ป่วยโรคหวัใจจ านวน 24 เตียง เพื่อรองรบัผูป่้วยวกิฤตทีม่จี านวนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่ม
ผู้ป่วยโรคซับซ้อน เช่น โรคไต โรคหวัใจ และโรคมะเร็ง ที่มีความจ าเป็นต้องได้รบัการรกัษาพยาบาลอย่างใกล้ชดิและ
ต่อเนื่องตลอด 24 ชัว่โมง 

• โครงการปรบัปรงุห้องพกัผู้ป่วยใน 
โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการด าเนินการปรบัปรุงหอ้งพกัผูป่้วยในใหท้นัสมยั โดยมกีารตดิตัง้ระบบและอุปกรณ์

ทางการแพทย์เพิม่เติม เพื่อเสรมิการให้บรกิารภายในห้องพกัผู้ป่วยใน (IPD In-Rooms Application) เช่น ระบบในการเรยีก
พยาบาล สัง่อาหาร และดขูอ้มลูค่าใชจ้่าย เป็นตน้ ซึง่จะช่วยอ านวยความสะดวกและท าใหผู้ป่้วยในไดร้บับรกิารทีม่คีุณภาพและ
ยกระดบัมาตรฐานใหด้ยีิง่ขึน้ (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิในหมวด การวจิยัและพฒันา) รวมถงึการวางแผนปรบัปรุง
พื้นที่ที่ปัจจุบนัเป็นศูนย์การแพทย์ ซึ่งจะย้ายไปยงัอาคารใหม่เมื่อสร้างเสร็จ เป็นห้องพกัผู้ป่วยในเพื่อรองรบัการให้บริการ
ผูป่้วยในทีม่แีนวโน้มเพิม่มากขึน้ และปรบัปรุงหอ้งพกัผูป่้วยในบางส่วนใหม้คีวามกวา้งขวางและสะดวกสบายมากขึน้  

โดยภายหลงัจากการปรบัปรุงพืน้ที่เสร็จสิ้น โรงพยาบาล คาดว่าจะมศีกัยภาพในการใหบ้รกิารผู้ป่วยใน
สงูสุดทัง้สิน้จ านวน 270 เตยีง แบ่งเป็น 211 เตยีงในอาคารปัจจุบนัและ 59 เตยีงในอาคารใหม่ ภายในปี 2565 
 
 
 
 
 
 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิ หน้า 24 

 

สรปุการคาดการณ์ศกัยภาพในการให้บริการผูป่้วยในตามจ านวนเตียงของโรงพยาบาล 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 122 118 118 118 118 139 

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

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

หอ้งอภบิาลทารกแรกเกดิ (NICU)  3 3 3 3 3 3 

รวมอาคารปัจจบุนั 149 166 166 166 166 211 

อาคารใหม่       

หอ้งพกัทัว่ไป - - - - 59 59 

รวมอาคารใหม่ - - - - 59 59 
รวมทัง้หมด 149 166 166 166 225 270 

 

2.5.3 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิตอล 

โรงพยาบาลไดม้กีารวางแผนการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาประยุกตใ์ช้
งานเพิม่ขึน้ โดยมเีป้าหมายเพื่อการก้าวเขา้สู่การเป็นโรงพยาบาลดจิติอล (Digital Hospital) ซึ่งการน าเทคโนโลยเีขา้มา
ประยุกต์ใช้งานจะครอบคลุม ทัง้ในส่วนการดูแลรกัษาและการให้บรกิารทางการแพทย์แก่ผู้รบับรกิาร ตลอดจนการเพิม่
ประสทิธภิาพของกระบวนการท างานภายในของโรงพยาบาล โดยโครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ดา้น ดงันี้ 

1. ดา้นบุคลากร 
– ส าหรบับุคลากรระดบัสงูและผูบ้รหิาร 
– ส าหรบับุคลากรทัง้องคก์ร 

2. ดา้นสถาปัตยกรรมและโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบสารสนเทศ 
– การพฒันาต่อยอดระบบ Healthcare Information System (HIS) 
– การปรบัปรุงศูนยค์อมพวิเตอรส์ ารองเป็นระบบการจดัเกบ็บนคลาวด์ 

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

4. ดา้นการใหบ้รกิาร 
– การพฒันาแอพพลเิคชัน่ส าหรบัผูป่้วยใน  
– การพฒันาโมบายแอพพลเิคชัน่ส าหรบัผูป่้วย  
– การพฒันาระบบศูนยบ์ญัชาการควบคุม 

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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2.6 การวิจยัและพฒันา 

บรษิทัไดว้างแผนการพฒันาศกัยภาพทางดา้นเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศ รวมถงึการพฒันาบุคลากรของบรษิทั เพื่อ
ปรบัเปลี่ยนแนวความคิดและพฒันาคุณสมบตัิต่างๆ ที่มีความจ าเป็น โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรยีมความพร้อมสู่การเป็น
โรงพยาบาลดิจิตอล (Digital Hospital) ตามนโยบายการปฏิรูปทางดิจิตอล (Digital Transformation) ของบริษัทซึ่งมี
วตัถุประสงคห์ลกั 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1) การเพิม่ประสทิธภิาพการดแูลรกัษาทางการแพทย์ และการเพิม่ความปลอดภยัของผูป่้วย 
2) การเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ของผู้รบับริการ ในด้านความสะดวกและความรวดเร็วในการเขา้รบับรกิาร 

เพื่อใหเ้กดิความประทบัใจและบอกต่อในวงกวา้ง 
3) การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท างานของบริษัทโดยลดความซ ้าซ้อนในการท างาน และลดการใช้

ทรพัยากรของบรษิทั 

 โดยบรษิทัมกีารวจิยัและพฒันาทีอ่ยู่ระหว่างการศกึษาและด าเนินการในปัจจุบนัแบ่งเป็น 3 ดา้น ดงันี้ 

 2.6.1 ด้านสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 
  ตัง้แต่ปี 2558 บรษิทัไดด้ าเนินการปรบัปรุงพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT System) อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

รองรบัการวเิคราะหฐ์านขอ้มลูขนาดใหญ่ทีม่คีวามซบัซอ้นมากขึน้ ตวัอย่างเช่น 
การพัฒนาต่อยอดระบบ Healthcare Information System (HIS) เช่น พัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศบน

อุปกรณ์เคลื่อนที ่(Mobile HIS) เพื่อใหแ้พทยส์ามารถเขา้ถงึขอ้มลูผูป่้วย ดผูลการตรวจ สามารถสัง่ยาและใหค้ าแนะน าเรื่อง
การรกัษาพยาบาลไดแ้มอ้ยู่นอกโรงพยาบาลฯ โดยปัจจุบนัการพฒันาระบบ Mobile HIS ด าเนินการเสรจ็สิน้แลว้และแพทย์
สามารถน ามาใชง้านไดจ้รงิ 

การปรบัปรุงศูนย์คอมพวิเตอร์ส ารองเป็นระบบปฏิบตัิการบนคลาวด์ (Cloud DR site) เพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจและท าใหม้ัน่ใจว่าสามารถใหด้ าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแมเ้กิดเหตุฉุกเฉิน โดยปัจจุบนั
โครงการดงักล่าวไดด้ าเนินการเสรจ็สิน้แลว้  

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

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

กระบวนการทางเอกสาร เช่น การจดัซื้อ การส่งซ่อม และการรายงานอุบตักิารณ์ อกีทัง้การท างานแบบ Paperless จะช่วย

เพื่อลดค่าใชจ้่ายจากการสิน้เปลอืงกระดาษ และรกัษาสิง่แวดลอ้มตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มของ

บรษิทัฯ โดยเบือ้งตน้บรษิทัไดท้ดสอบระบบกระบวนการท างานชุดแรกเสรจ็สิน้แลว้ และจะทยอยทดสอบระบบกระบวนการ

ท างานอื่นๆ เพิม่เตมิตามแผนการด าเนินงาน 

การพฒันาระบบที่ใช้ในการติดต่อประสานงานส าหรบัทมีงานดูแลผู้ป่วยใน ซึ่งมีเป้าหมายหลกัเพื่อให้การ

ติดต่อประสานงานของฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายเภสชักรรม ฝ่ายการโภชนากร ฝ่ายกายภาพบ าบดั ฝ่าย

การเงนิ และฝ่ายประกนั มปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยปรบัเปลีย่นรปูแบบการตดิต่อประสานงานเป็นระบบอเิลก็ทรอนิกสห์รอื

ออนไลน์ ซึ่งจะช่วยเพิม่ความสะดวกรวดเรว็ในการตดิต่อประสานงานและการส่งต่อขอ้มูลระหว่างฝ่ายดงักล่าว ส่งผลให้
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สามารถลดระยะเวลารอคอยในการจ าหน่ายผูป่้วยใน (Discharge) เพิม่อตัราการหมุนเวยีนหอ้งผูป่้วยและสามารถรบัผูป่้วย

ไดม้ากขึน้ โดยปัจจุบนัโครงการดงักล่าวไดพ้ฒันาเสรจ็สิน้แลว้  

การพฒันาจดัท าระบบการวเิคราะห์ขอ้มูล (Business Intelligence) เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการใชข้อ้มลู

เพื่อการวเิคราะหแ์ละสนับสนุนการตดัสนิใจทางการแพทยด์ว้ยประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด เช่น การวเิคราะหป์ระวตัิ

การรกัษาในอดตี และช่วยการวางแผนการบรหิารและการด าเนินธุรกจิเพื่อใหส้ามารถปรบัตวัไดท้นัต่อเหตุการณ์ เช่น การ

วเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องขอ้มูลเพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบผลติภณัฑใ์หม่หรอืกระบวนการดา้นการตลาดและการบรกิาร

ลูกคา้ใหม้คีวามแตกต่างเป็นทีป่ระทบัใจของผูร้บับรกิาร ซึ่งโรงพยาบาลไดเ้ริม่พฒันาระบบการวเิคราะหข์อ้มลูดงักล่าวมา

อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2558 

2.6.3 ด้านการให้บริการ 
บรษิทัไดม้กีารน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการออกแบบและพฒันาการใหบ้รกิารต่างๆ โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อขยาย

ขอบเขตและรูปแบบการใหบ้รกิารทางการแพทย์ และสร้างความประทบัใจแก่ผู้รบับรกิาร เพื่อเพิม่โอกาสให้ผู้รบับรกิาร
กลบัมาใชบ้รกิารซ ้าและเกดิการบอกต่อในวงกวา้ง โดยการพฒันาทีส่ าคญั มดีงันี้ 

การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน่ส าหรับผู้ป่วย (Praram 9 Patient Mobile Application) โดยระบบจะช่วย
ส่งเสรมิประสบการณ์การรบับรกิารตัง้แต่ก่อนทีผู่ป่้วยจะเขา้มาทีโ่รงพยาบาลฯ ระหว่างการรบับรกิาร ไปจนถงึภายหลงัการ
รบับรกิาร เช่น การนัดหมายการตรวจรกัษา การลงทะเบยีนผูป่้วย และการเตอืนการรบัประทานยา รวมถงึประชาสมัพนัธ์
ขอ้มลูขา่วสารของบรษิทั 

การพฒันาระบบศูนย์บญัชาการควบคุม (Command Center) ส าหรบัการติดตามและเฝ้าระวงัอาการหรือ
สภาวะทีต่้องมกีารตดิตามใกล้ชดิ เช่น การตดิตามระดบัน ้าตาลในเลอืดและการออกก าลงักายในผูป่้วยเบาหวาน หรอืการ
ตรวจตดิตามการท างานของหวัใจในผูป่้วยหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ เป็นตน้ รวมไปถงึการใหค้ าแนะน ารกัษาผูป่้วยทีอ่ยู่ระยะไกล 
(Telemedicine) ซึ่งจะเป็นบริการส่วนเสริม โดยจะเป็นการพัฒนาร่วมกับ Praram 9 Patient Mobile Application และ
อุปกรณ์สวมใส่ (Medical Wearable Device) ซึ่งจะเชื่อมต่อและส่งข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลฯ โดยมี
บุคลากรทางการแพทย์ติดตามสถานการณ์ ดูแล ป้องกนัและเตรยีมพร้อมการรกัษาพยาบาลที่อาจมคีวามจ าเป็นอย่าง
ทนัท่วงทตีลอด 24 ชัว่โมง โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างการศกึษาและพฒันา 

การพฒันาระบบ Virtual Hospital โดยเป็นระบบที่เสมอืนให้คนไขเ้ขา้มารบัการบรกิารที่โรงพยาบาลจากที่
บา้นหรอืนอกสถานทีไ่ด ้เพื่อรองรบัยุค New Normal ทีค่นไขน้ิยมการรบับรกิารแบบ Telemedicine มากขึน้ ในการรบัการ
ปรกึษาจากแพทยแ์ละรบัยาไดเ้หมอืนมาทีโ่รงพยาบาล โดยใชเ้ทคโนโลยทีีพ่ฒันาและออกแบบมาใหเ้ขา้กบัความตอ้งการ
ของคนไขแ้ละเชื่อมต่อกบัระบบของโรงพยาบาลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และ เสรมิดว้ยการท างานร่วมกบัศูนย์บญัชาการ
ควบคุม (Command Center) ท าใหส้ามารถตดิตามและเฝ้าระวงัอาการหรอืสภาวะทีต่้องมกีารตดิตามใกล้ชดิ ท าใหก้ารแล
รกัษาคนไขม้คีวามสมบูรณ์ 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิ  หน้า 30 

 

3. ปัจจยัเส่ียง 
 

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) ไดย้กระดบัและพฒันาระบบบรกิารความเสีย่งองคก์รอย่าง
ต่อเนื่องดว้ย มาตรฐานระดบั COSO ERM (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission, 
Enterprise Risk Management-2017) เชื่อมโยงกบักระบวนการพฒันาคุณภาพบรกิารทีโ่รงพยาบาลไดร้บัการรบัรองจาก 
Joint Committee International – JCI 

ระบบการบรหิารความเสีย่งของโรงพยาบาล เริม่จากการมนีโยบาย กลไกการก ากบัผ่านคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัตามล าดบั พรอ้มกนัน้ีโรงพยาบาล มนีโยบายว่าจะใช้
กระบวนการบรหิารความเสีย่ง เพื่อมาเป็นเครื่องมอืในการระบุโอกาศ (Opportunity Identification) โดยภายหลงัจากการ
วเิคราะหเ์ชงิลกึของโรงพยาบาล พบความเสีย่งทีส่ าคญัและเสนอแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งดงัต่อไปนี้ 

1. ความเส่ียงดา้นยุทธศาสตร ์(Strategic Risks) 

1.1 ด้านการเป็นโรงพยาบาลดิจิทลั 

โรงพยาบาลไดก้ าหนดกลยุทธใ์นการเป็นโรงพยาบาลดจิทิลั (Digital Hospital) ยทุธศาสตรน์ี้ไดม้กีารก าหนด
ตวัชีว้ดัอย่างชดัเจนภายหลงัจากสถานการณ์โรคตดิต่อระบาดรา้ยแรงระดบัโลก COVID-19 ท าใหโ้รงพยาบาลตระหนักว่า 
เมื่อมกีารลดการสมัผสั การสรา้งความต่อเนื่องของกระบวนการรกัษาพยาบาล อาจจะตอ้งมกีารพึง่พาระบบดจิทิลัและ
นวตักรรมการรกัษาทางการแพทย ์โรงพยาบาลจงึมองเหน็โอกาสในการเอา Platform และนวตักรรม ตัง้แต่กระบวนการ
ใหบ้รกิาร จนถงึนวตักรรมทางการแพทย ์ความกงัวลใจทีเ่ป็นความเสีย่งของโรงพยาบาลคอื ไม่สามารถเป็น Digital 
Hotpital เพื่อใหก้ารขบัเคลื่อนการเป็นโรงพยาบาลดจิทิลัมคีวามชดัเจน โรงพยาบาลจงึไดม้กีารเทยีบกระบวนการพฒันา
ระบบใหเ้ขา้สู่การเป็นดจิทิลัตามมาตรฐานสากล HIMSS : Healthcare Information and Management Systems 

1.2 ด้านการสร้างแบรนด ์

เพื่อใหท้ศิทางการสรา้งโอกาศและเจาะกลุ่มคนไขม้คีวามชดัเจน โรงพยาบาลจงึไดม้กีารระบุ “ความเสีย่งที่
เกีย่วกบัการสรา้งการรบัรูแ้บรนด์” วตัถุประสงคห์ลกัในการสรา้งแบรนดค์อื การน าเสนอจุดแขง็ จุดเด่น ของโรงพยาบาลใน
การเป็นศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง เพิม่จ านวนคนไขท้ัง้ในระดบับุคคล ระดบัองคก์ร โรงพยาบาลไดพ้ยายามเพิม่การรบัรูใ้น
แบรนดผ์่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ พรอ้มกนัน้ี เพื่อรบัความคดิเหน็อย่างเป็นระบบ โรงพยาบาลไดท้ า “Corporate 
Market Survey” เพื่อสอบถามมมุมองเกีย่วกบัแบรนด ์เพื่อพรอ้มพฒันาและปรบัปรุงต่อไป 

2. ความส่ียงด้านการด าเนินการ (Operational Risks) 

2.1 ด้านการให้บริการ 

ความเสีย่งทีอุ่ตสาหกรรมบรกิารไม่เพยีงแต่เฉพาะธุรกจิโรงพยาบาล มคีวามกงัวลใจ คอื “การรกัษาระดบัความพงึ
พอใจในการบรกิาร” เพื่อใหร้ะดบัการส่งมอบการบรกิารไดม้กีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลไดม้กีารก าหนด 
Customer Satisfaction Inbox ไวท้ี ่95% ซึง่ทีผ่่านมาโรงพยาบาล ไดค้ะแนนเกนิกว่า 90% มาโดยตลอด สิง่ทีโ่รงพยาบาล
พฒันามาอย่างต่อเนื่อง ไดแ้ก่การพฒันาระบบ Queue ระบบการจดัตารางการใหบ้รกิารของแพทย ์(Doctor Scheduling) 
การสรา้งวฒันธรรมทีด่ตี่อการบรกิาร (Service Culture Training) ตลอดจนการพฒันาการสื่อสารใหม้ปีระสทิธภาพ จดั
อบรมพฤตกิรรมการใหบ้รกิาร จดักจิกรรมการฝึกอบรมความรูแ้ละทกัษะในการดแูลผูป่้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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2.2 ด้านการบุคลากร 

ภายหลงัจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โรงพยาบาล เลง็เหน็ถงึความส าคญัของการลดตน้ทุน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ตน้ทุนทีเ่กดิจากการท างานล่วงเวลา (Overtime, OT) โรงพยาบาลจงึระบุความเสีย่งดา้นบุคลากรในเรื่อง 
“ประสทิธภิาพ (Efficiency) ของพนักงาน” เพื่อใหพ้นักงานไดพ้ฒันาตวัเองอย่างต่อเนื่อง มคีวามสามารถหลากหลาย 
รวมทัง้ลดค่าใชจ้่ายจากค่าล่วงเวลาถา้หากไม่มคีวามจ าเป็น โรงพยาบาลไดป้รบัปรุงระบบการประเมนิผล (Performance 
Evaluation) เพื่อใหก้ารวดัประสทิธภิาพ (Efficiency) ของพนักงาน ไดม้าตรฐานมากขึน้ 

3. ความเส่ียงดา้นกฎระเบยีบ (Compliance Risks) 

3.1 ด้านกฎหมาย 

การใหบ้รกิารบรกิารสุขภาพเกีย่วขอ้งกบักฎหมายและกฎระเบยีบโรงพยาบาล อาจพบปัจจยัเสีย่ง ดา้นการไม่
สามารถปฏบิตัไิดค้รบถว้นตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้เพื่อใหก้ารปฏบิตัติามกฎทีเ่กีย่วขอ้ง ด าเนินการไดค้รบถว้น 
ฝ่ายงานดา้นกฎหมาย จงึไดศ้กึษากฎระเบยีบทีส่ าคญัและไดส้ื่อสาร รวมถงึจดัอบรมและประชาสมัพนัธใ์หผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ
อย่างเป็นระยะ รวมถงึเน้นความรวดเรว็ในการสื่อสารกฎระเบยีบเหล่านัน้ โดยในปีนี้และในอนาคตไดเ้พิม่ขอบเขตของ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งลงในระดบัของวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งในโรงพยาบาล 

3.2 ด้านการบริการ 

ทีผ่่านมาโรงพยาบาลพระรามเกา้ไม่พบ Case การฟ้องรอ้งทีเ่กดิจากการใหบ้รกิาร ทัง้นี้ การใหบ้รกิารทาง
การแพทย ์ปัจจุบนัมุ่งเน้นไปทีก่ารคุม้ครองผูร้บับรกิารเป็นหลกั โรงพยาบาลจงึมโีอกาสจะ “ถูกฟ้องรอ้ง/เรยีกค่าชดเชยจาก
การรกัษาพยาบาล” ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อภาพลกัษณ์ และชื่อเสยีงขององคก์ร และเพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสีย่งดงักล่าว 
โรงพยาบาลไดว้เิคราะหแ์ละด าเนินการบรรเทาความเสีย่งดว้ย 

1) พฒันากลไกการรายงาน Case การไกล่เกลีย่ เยยีวยา เมื่อมกีารรอ้งเรยีนจากผูบ้รกิารผ่าน Flow Responsive  

2) ตดิตามจ านวนอุบตักิารณ์ (Incident Report) การเกดิขอ้ผดิพลาดในการใหก้ารพยาบาลและการปฏบิตัติาม
มาตรฐานการรกัษาพยาบาลอยา่งใกลช้ดิ 

3) ด าเนินการท า Social Risk Round 6 ครัง้/สปัดาห ์เพื่อคน้หาและป้องกนัความเสีย่ง 

4) ปรบัปรุงกระบวนการเรยีกรอ้งค่าชดเชย จากบรษิทัประกนัวชิาชพีของแพทย ์และประกนัภยัของโรงพยาบาล 
ทีย่าวใหส้ัน้ลงและชดัเจนขึน้ รวมถงึอาจใหป้ระกนัเขา้มาคุยกบัทางโรงพยาบาลในบางกรณีดว้ย 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 

4.1 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 รายการและมลูค่าตามบญัชสุีทธขิองทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ ของบรษิทั ตามทีป่รากฏใน
งบการเงนิของบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี้ 

สินทรพัย ์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

1. ทีด่นิและส่วนปรบัปรุงทีด่นิ เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 544.0 
2. อาคารส่วนปรบัปรุงอาคารและหอ้งชุด เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 1,382.6 
3. งานระบบอาคาร เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 728.2 
4. เครื่องมอืและอุปกรณ์การแพทย ์ เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 364.2 
5. เครื่องตกแตง่ตดิตัง้และอุปกรณ์ส านักงาน เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 374.2 
6. ยานพาหนะ เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 10.0 
7. สนิทรพัยร์ะหว่างการตดิตัง้และงานระหว่างก่อสรา้ง เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 13.9 

รวมมูลค่าสทุธิตามบญัชี  3,417.1 
 

4.1.1. ท่ีดิน และอาคารท่ีใช้ในการด าเนินการและ/หรืออยู่ระหว่างก่อสร้าง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุง ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมี
รายละเอยีดสรุปตามตารางดงัต่อไปนี้ 
 

สินทรพัย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าทางบญัชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ท่ีดินและอาคารท่ีใช้ในการด าเนินการ   
1) อาคารปัจจบุนั (อาคาร A) 

ท่ีตัง้: 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

  

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

เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 125.7(1) 

 อาคาร: พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 32,825 ตารางเมตร และทีจ่อดรถ 
ประมาณ 449 คนั 

เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 337.7(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 ์ 51.4(2) 

 รวมท่ีดินและอาคารท่ีใช้ในการด าเนินการ  514.8 
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สินทรพัย ์ ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าทางบญัชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ท่ีดินและอาคารท่ีก่อสร้างแลว้เสรจ็   
1) อาคารใหม่ (อาคาร B) 

ท่ีตัง้ : 99/1 ถนนรมิคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

  

 ท่ีดิน: พืน้ที ่2 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา โฉนดเลขที ่4012 เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 341.0(1) 
 อาคาร: พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 24,500 ตารางเมตร และทีจ่อด

รถประมาณ 381 คนั 
เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 903.3(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 ์ 30.2(2) 
3) อาคารหอพกัพยาบาล (อาคาร D) 

ท่ีตัง้ :  แขวงหว้ยขวาง (สามเสนนอกฝัง่เหนือ) เขตหว้ยขวาง 
(บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร 

  
 

 ท่ีดิน: พืน้ที ่334 ตารางวา โฉนดเลขที ่6223 (1879) เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 62.1(1) 
 อาคาร: พืน้ทีใ่ชส้อยและพืน้ทีจ่อดรถประมาณ 3,986 ตร.ม. เจา้ของกรรมสทิธิ ์ 81.1(2) 
 รวมท่ีดินและอาคารท่ีก่อสร้างแล้วเสรจ็  1,433.0 
หมายเหตุ: (1)  นับรวมทีด่นิและส่วนปรบัปรุงทีด่นิ (ถา้ม)ี 

 (2) นับรวมอาคารส่วนปรบัปรุงอาคารและหอ้งชุด และสนิทรพัยร์ะหว่างการตดิตัง้และงานระหว่างก่อสรา้ง 
 

4.2 ท่ีดินใกล้เคียงอาคารโรงพยาบาลพระรามเก้า ซ่ึงจดภาระจ ายอมให้บริษทัใช้ประโยชน์ 

เจา้ของทีด่นิ ยนิยอมจดภาระจ ายอมทีด่นิแปลงใกล้เคยีงโรงพยาบาลพระรามเก้าทัง้แปลง ใหบ้รษิทัใชป้ระโยชน์ใน

การด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

รายละเอียดท่ีดิน การใช้ประโยชน์ 
โฉนดเลขที ่2877 เน้ือทีป่ระมาณ 
13 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา 

ใชพ้ืน้ทีแ่ปลงดงักล่าวเป็นทางเดนิ ทางรถยนต ์ทางออกสู่ถนน ระบบไฟฟ้า ประปา 
โทรศพัท์ ท่อระบายน ้า ตลอดจนสาธารณูปโภคอื่นของที่ดนิ โดยเจา้ของทีด่นิ ได้
ท าสญัญามอบอ านาจการจดัการทางภาระจ ายอมทีด่นิแปลงดงักล่าว เมื่อวนัที ่19 
ตุลาคม 2538 โดยไดม้อบอ านาจใหบ้รษิทั เป็นผู้ด าเนินการจดัการจราจรเส้นทาง
สญัจรบนที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 ดงักล่าวแต่เพียงผู้เดียว โดยการมอบอ านาจมี
ก าหนดระยะเวลา 30 ปีตัง้แต่ วนัที ่1 พฤศจกิายน 2538 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2568 
ทัง้นี้ เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 ดงักล่าว ได้ตกลง และจดทะเบียนให้ที่ดิน
เลขที่ 2877 ตกเป็นภาระจ ายอมของทีด่นิของบรษิทั โดยไม่ไดก้ าหนดระยะเวลา 
กล่าวคือ ภาระจ ายอมจะมีผลบงัคบัตามกฎหมาย จนกว่าจะมีการจดทะเบียน
ยกเลกิภาระจ ายอมกนั หรอืภาระจ ายอมสิน้ผลไปโดยผลของกฎหมาย ไดแ้ก่ การที่
บรษิทัไม่ไดใ้ชภ้าระจ ายอมมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี 
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4.3 อาคารท่ีบริษทัท าสญัญาเพื่อใช้ประโยชน์ 
 

4.3.1 อาคารส านักงาน 

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

  
4.4 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 รายการและมูลค่าตามบญัชสุีทธขิองสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของบรษิัท ตามที่ปรากฏในงบ
การเงนิของบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี้ 

รายละเอียดสินทรพัย ์ มูลค่าทางบญัชีสุทธิ (ล้านบาท) 

ซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอร ์- ราคาทุน 232.0 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (116.6) 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (20.0) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 95.4 

 
4.5 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 รายการและมูลค่าตามบญัชสุีทธขิองสนิทรพัย์สทิธกิารใชข้องบรษิทั ตามทีป่รากฏในงบ
การเงนิของบรษิทั มรีายละเอยีดดงันี้ 

รายละเอียดสินทรพัย ์
มูลค่าทางบญัชีสุทธิ (ล้านบาท) 

ท่ีดิน ยานพาหนะ 
ต้นทุนสิทธิ

การใช้สะพาน 
รวม 

สทิธกิารใช ้- ราคาทุน 7.9 3.1 13.5 24.5 
หกั: ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2.0) (1.3) (0.4) (3.8) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 5.9 1.8 13.1 20.7 

 

4.6 เคร่ืองหมายการค้า/บริการ 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2561 เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2561 มมีตอินุมตัเิปลี่ยนแปลงวสิยัทศัน์ (Vision) 
พันธกิจ (Mission) และตราสัญลักษณ์ (Logo) ใหม่ของบริษัท เพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding) ให้สะท้อน
ศกัยภาพและคุณภาพการให้บรกิารทางการแพทย์ของโรงพยาบาล โดย บรษิัทได้รบัการอนุมตัิจดทะเบยีนเครื่องหมาย
การคา้ ตราสญัลกัษณ์แบบเดมิ เมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2563 และไดร้บัอนุมตัจิดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้ตราสญัลกัษณ์
แบบใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ทัง้นี้ ตามพระราชบญัญัติเครื่องหมายทางการค้า พ.ศ. 2534 การจดทะเบียน



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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เครื่องหมายการค้ามีก าหนดอายุ 10 ปี และเมื่อครบก าหนดอาจต่ออายุได้คราวละ 10 ปี โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี้
เครื่องหมายการคา้/บรกิารทีอ่ยู่ระหว่างการจดทะเบยีน มลีกัษณะดงัแสดงตามตาราง 

รปูเคร่ืองหมายการค้า/บริการ รายละเอียด 

 

– เครื่องหมายการคา้/บรกิารเดมิส าหรบัโรงพยาบาลฯ 
– ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้แลว้  
– ทะเบยีนเลขที ่201103965 

 

– เครื่องหมายการคา้/บรกิารใหม่ส าหรบัโรงพยาบาลฯ 
– ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดทะเบยีนเครื่องหมายการคา้แลว้ 
– ทะเบยีนเลขที ่201109383 

 

4.6 ใบอนุญาตในการประกอบธรุกิจ 
 

ใบอนุญาตส าคญัในการประกอบธุรกจิการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล ไดแ้ก่ ใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการสถานพยาบาล 
และใบอนุญาตใหด้ าเนินการสถานพยาบาล 

• ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล: ออกโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ให้แก่บุคคลหรอืนิติบุคคลผู้ได้รบัอนุญาตในการประกอบกิจการสถานพยาบาล โดยก าหนดอายุให้ใช้ได้ไม่เกินวนัสิ้นปี
ปฏทินิของปีที ่10 นับแต่ปีทีอ่อกใบอนุญาต 

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

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

อาคาร A (อาคารเดิม) 

ประเภทใบอนุญาต ใบอนุญาตประเภทใหป้ระกอบกจิการ ใบอนุญาตประเภทใหด้ าเนินการ 
ใบอนุญาตท่ี 102010006562 ด. 10201004757 
ผู้รบัอนุญาต บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั 

(มหาชน)  
โดย นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ และ 

นายแพทยว์ริฬุห ์มาวจิกัขณ์ 

นายแพทยอ์าทติย ์เจยีรนัยศลิาวงศ ์

อนุญาตให้ใช้ได้จนถึง 31 ธนัวาคม 2571 และต่ออายุไดทุ้ก 10 ปี 31 ธนัวาคม 2565 และต่ออายุไดทุ้ก 2 ปี 
อ่ืนๆ บรกิารฟอกเลอืดดว้ยเครื่องไตเทยีม - 

 

 

 

 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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อาคาร B (อาคารใหม่) 

ประเภทใบอนุญาต ใบอนุญาตประเภทใหป้ระกอบกจิการ ใบอนุญาตประเภทใหด้ าเนินการ 
ใบอนุญาตท่ี 10201001363 ด.10201000563 
ผู้รบัอนุญาต บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั 

(มหาชน) 

นายแพทยว์ทิยา วนัเพญ็ 

อนุญาตให้ใช้ได้จนถึง 31 ธนัวาคม 2572 และต่ออายุไดทุ้ก 10 ปี 31 ธนัวาคม 2564 และต่ออายุไดทุ้ก 2 ปี 
อ่ืนๆ - - 

 

4.7 สญัญาท่ีส าคญั 
 

        4.7.1   สญัญาความร่วมมือ 

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

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

สาระส าคญัของสญัญา : รีแฮบ ไดเรคชัน่ ตกลงต่อบริษัท ให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการให้การ
รกัษาพยาบาล และบ าบดัโรครวมถึงการฟ้ืนฟูแก่ผู้ป่วยที่เข้ารบับริการในบริษัท 
รวมทัง้จดัหานักกายภาพบ าบดั/นักกจิกรรมบ าบดัใหเ้พยีงพอต่อการใหบ้รกิารผูป่้วย
ในแต่ละวนั และตลอดของสญัญานี้เพื่อใหต้รวจรกัษาผูป่้วย รวมถงึด าเนินการต่างๆ 
ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในสญัญา ทัง้นี้ นักกายภาพบ าบดั/นักกจิกรรมบ าบดัของ 
รแีฮบ ไดเรคชัน่ ซึง่เป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีโรคศลิปะ 

 

4.7.2 สญัญาประกนัภยั 

 ก) กรมธรรมป์ระกนัภยัความเส่ียงภยัทรพัยสิ์น (อาคาร A) 

ประเภท : ประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ 
ผู้รบัประกนัภยั : บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  
สถานท่ีตัง้หรือเกบ็ทรพัยสิ์น
เอาประกนัภยั 

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

ความคุม้ครอง : การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยความรับผิดต่ อ
บุคคลภายนอก กรมธรรม์ประกนัฉบบันี้คุม้ครองความสูญเสยี หรอืเสยีหายต่อ
ทรพัย์สนิที่เอาประกนัภยัอนัเนื่องจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า ภยัระเบดิ ภยัลูกเห็บ ภยั
จากการลุกไหมห้รอืการระเบดิธรรมชาติ 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) รวมถงึอุบตัเิหตมุี
สาเหตุจากปัจจยัภายนอกซึง่มไิดอ้ยู่ในขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม ์(GIA FORM)  



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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ระยะเวลา  วนัที ่30 มถิุนายน 2563 - วนัที ่30 มถิุนายน 2564 (365 วนั) 
ทุนประกนัภยัรวม   1,100,000,000 บาท 
ทรพัยสิ์นท่ีเอาประกนั : สิ่งปลูกสร้างต่างๆ (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรบัปรุงตกแต่ง ต่อเติมอาคาร 

ส่วนเกี่ยวเนื่องของอาคารและสิง่ปรบัปรุงตวัอาคารและลฟิท์ โครงสร้างต่างๆ 
รวมถงึงานระบบต่างๆ ภายในอาคาร  

 

ข) กรมธรรมป์ระกนัภยัความเส่ียงทรพัยสิ์น (อาคาร B) 

ประเภท : การประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ 
ผู้รบัประกนัภยั : บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
สถานท่ีเอาประกนัภยั : 99/1 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10310 (อาคาร B) 
ความคุม้ครอง : การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยความรับผิดต่ อ

บุคคลภายนอก กรมธรรม์ประกนัฉบบันี้คุม้ครองความสูญเสยี หรอืเสยีหายต่อ
ทรพัย์สนิที่เอาประกนัภยัอนัเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภยัระเบดิ ภยัลูกเห็บ ภยั
จากการลุกไหมห้รอืการระเบดิธรรมชาติ 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) รวมถงึอุบตัเิหตมุี
สาเหตุจากปัจจยัภายนอกซึง่มไิดอ้ยู่ในขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม ์(GIA FORM) 

ระยะเวลา : วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 – วนัที ่30 มถิุนายน 2564 (364 วนั) 

ทุนประกนัภยัรวม  
 

2,135,000,000 บาท 

ทรพัยสิ์นท่ีเอาประกนั : สิ่งปลูกสร้างต่างๆ (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรบัปรุงตกแต่ง ต่อเติมอาคาร 

ส่วนเกี่ยวเนื่องของอาคารและสิง่ปลูกสร้าง โครงสร้างต่างๆ รวมถึงงานระบบ

ต่างๆ ภายในอาคาร ระบบคอมพวิเตอร ์เครื่องมอืแพทย ์ฯลฯ 

 

ค) กรมธรรมป์ระกนัภยัความรบัผิดทางวิชาชีพ 

ประเภท : ประกนัภยัความรบัผดิทางวชิาชพี (Professional Indemnity Insurance)  

ผู้รบัประกนัภยั : บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

ระยะเวลา : วนัที ่5 ตุลาคม 2563 – วนัที ่5 ตุลาคม 2564 (365 วนั) 

ความคุม้ครอง : ความรบัผิดทางวิชาชีพแพทย์ หรือที่เกี่ยวข้อง ความเสียหายที่เกิดจากการ
ใหบ้รกิารทางสาธารณสุขโดยผูม้วีชิาชพี กระบวนการสบืสวน/สอบสวน เกดิจาก
การกระท า ความผดิพลาด การละเวน้กระท าการของแพทย์ หรอืบุคลาการทาง
การแพทย ์ในการใหบ้รกิารทางสาธารณสุข การบรกิารปฐมพยาบาลฉุกเฉินโดย
บุคลากรทางการแพทย์ทีน่อกเหนือจากแพทย์ การหมิน่ประมาท โดยไม่เจตนา
การละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา โดยไม่เจตนา เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรกิารทาง
สาธารณสุขสญูหาย 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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ง) กรมธรรมป์ระกนัภยัความรบัผิดของกรรมการฯ (D&O) 

ประเภท : ประกนัภยัความรบัผดิของกรรมการฯ (D&O)  
ผู้รบัประกนัภยั : บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  
ระยะเวลา : วนัที ่21 มนีาคม 2563 – วนัที ่21 มนีาคม 2564 (365 วนั) 
ความคุม้ครอง : ความรบัผดิอนัเกดิจากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ /กรรมการในองค์กร

ภายนอก /เจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่เหมอืนกรรมการ /เลขานุการบริษัท คุ้มครอง
กรรมการบริษัทที่ถูกส่งไปบริหารในองค์กรภายนอก โดยต้องไม่ใช่สถาบนั
การเงิน หรือองค์กรที่อยู่ ในสหรัฐอเมริกา  รวมถึง เบี้ยประกันภัยหรือ
ค่าธรรมเนียมเพื่อสญัญาประกนัตวัและการประกนัตวัในคดแีพ่ง, ค่าใช้จ่ายใน
การส่งตวัผูร้า้ยขา้มแดน, การเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายหลงัการเขา้จดทะเบยีนฯ, 
บรษิทัย่อยใหม่ไดร้บัความคุม้ครองโดยอตัโนมตัิ, ความคุม้ครองต่อเนื่องตลอด
ชวีติส าหรบัผูเ้กษยีณอายุ, ค่าใชจ้่ายฉุกเฉิน, การเรยีกรอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรอืกระบวนการในทางแพ่งรวมถงึกฎหมายอื่นใด กระบวนพจิารณาฯ 

 

4.8 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัไม่มกีารลงทุนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม และบรษิทัไม่มแีผนการลงทุนในอนาคต
อนัใกล้ ดงันัน้ บรษิัทจงึมไิด้จดัท านโยบายการลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม หากในอนาคตบรษิัทมแีผนการลงทุนใน
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม บรษิทัจะจดัท านโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วมและมาตรการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทไม่ได้มส่ีวนเกี่ยวขอ้งในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ขอ้เรยีกร้อง กระบวนการ
ทางกฎหมาย หรอืเป็นคู่ความในคดใีดๆ (1) ทีอ่าจมผีลกระทบในดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัทีม่จี านวนสูงกว่ารอ้ยละ 5 
ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัท (2) ที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทอย่างมนีัยส าคญั แต่ไม่สามารถประเมนิผล
กระทบเป็นตวัเลขได ้และ (3) ทีม่ไิดเ้กดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทั 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 
 
6.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

  
ชื่อบรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกจิ ประกอบธุรกจิสถานพยาบาลเอกชน 
ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
เวบ็ไซต ์ www.praram9.com 
โทรศพัท ์ 02-202-9999 
โทรสาร 02-202-9998 
ประเภทหุน้ หุน้สามญั 
ทุนจดทะเบยีน 800,000,000 บาท 
มลูค่าทีต่ราไว ้ หุน้ละ 1 บาท 
ทุนช าระแลว้ 786,300,000 บาท 

 

6.2 ข้อมูลบุคคลอ้างอิง 
 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์
 

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

ผู้สอบบญัชี 
 

นางสาวโกสุมภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6011 หรอื 

นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธุ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4501 หรอื 

นางสาวมณี รตันบรรณกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5313   
บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 
193/136-137 อาคารเลครชัดา ออฟฟิศคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 33 ถนน
รชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์02-264-9090  โทรสาร 02-264 0789 
 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
 

นางศศวิมิล สุกใส  
บรษิทั แอคเคาน์ติง้ เรฟโวลูชัน่ จ ากดั 
อาคารธนิยะ ชัน้ 17 โซนเอ 52 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท ์02-231-2064  โทรสาร 02-231-2067 
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บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 
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7. หลกัทรพัยแ์ละผู้ถอืหุ้น 
 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมทีุนจดทะเบยีนจ 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 ผู้ถือหุ้น  

 

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 10 ล าดบัแรกของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดงันี้ 
 

ล าดบั รายชื่อ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. คุณหญงิพจมาน ดามาพงศ ์                292,062,500 37.144 

2. กองทุนเปิด อเบอรด์นี สแตนดารด์ สมอล แคพ็ 15,785,900 2.008 

3. กองทุนเปิด บวัหลวงปัจจยั 4 หุน้ระยะยาวปันผล 15,301,800 1.946 

4. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 11,351,066 1.444 

5. นายเสถยีร ภู่ประเสรฐิ 10,550,000 1.342 

6. นายประเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล 9,950,000 1.265 

7. นายสนัต ิภริมยภ์กัด ี 9,855,400 1.253 

8. กองทุนเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 9,622,100 1.224 

9. นายมงคล ตญัจพฒัน์กุล 9,350,000 1.189 

10. นายวริุฬห ์มาวจิกัขณ์ 9,250,000 1.176 

รวม   393,078,766 49.991 

 
บรษิทัไม่มนีโยบายเกีย่วกบัการถอืหุน้ในลกัษณะทีบ่รษิทัสองบรษิทัหรอืมากกว่านัน้ถอืหุน้ซึง่กนัและกนั เพื่อเกาะกลุ่ม

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

ทัง้นี้ บรษิทัไม่มกีารออกหลกัทรพัยป์ระเภทอื่นๆ 
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7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธภิายหลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิติ
บุคคล และเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท ทัง้นี้ การจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยู่กบัความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 
ทัง้นี้ การจ่ายเงินปันผลประจ าปีจะต้องได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลซึ่ง
คณะกรรมการบรษิทั มอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้โดยจะรายงานใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ทราบในการประชมุ
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 

2563* 

0.14 

0.11 

1 

1 

40.42 

42.81 

22/05/2563 

20/05/2564 

* เป็นอตัราทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2564 และใหเ้สนอขออนุมตัิต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น

ประจ าปี 2564 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

 ณ วนัที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564 โครงสรา้งการจดัการของบรษิทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุด
ย่อย จ านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งมขีอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเรื่อง การบรหิารความ
เสีย่งดว้ย) คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการ
พฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื ทัง้นี้ โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัสามารถสรุปไดด้งันี้  
 

 

 
 
หมายเหต ุ
ผู้บรหิารของบรษิัท ตามประกาศส านักงาน ก .ล .ต . ซึ่งหมายถึง ผู้จดัการ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกต่อจากผู้จดัการลงมาและผู้มตี าแหน่งเทยีบเท่ารายที่ 4 ทุกราย 
รวมถงึต าแหน่งในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า 
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8.1 คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 

8.1.1 คณะกรรมการบริษทั 
ณ วนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 10 ท่าน ซึ่งเป็นจ านวนที่

เหมาะสมกบัขนาดของกจิการ โดยในจ านวนนี้ประกอบดว้ย 

• กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิาร หรอืกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จ านวน 3 ท่าน  
• กรรมการอสิระ จ านวน 4 ท่าน  
• กรรมการทีไ่ม่มส่ีวนร่วมในการบรหิาร จ านวน 3 ท่าน  
 

 รายชื่อ ต าแหน่ง  
1.  นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์(1) ประธานกรรมการ (กรรมการทีไ่ม่มส่ีวนร่วมในการบรหิาร) 
2.  นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ รองประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการผูอ้ านวยการ 
3.  นายแพทยว์ริฬุห ์มาวจิกัขณ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูอ้ านวยการ 
4.  นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิ

อย่างยัง่ยนื / รองกรรมการผูอ้ านวยการ 
5.  นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์(1) (2) กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร (กรรมการทีไ่มม่ส่ีวนร่วมในการบรหิาร) 
6.  นางวลิาสนิี พุทธกิารนัต ์(1) กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(กรรมการทีไ่มม่ส่ีวนร่วมในการบรหิาร) 
7.  ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทยส์รณ         

บุญใบชยัพฤกษ์ (1) 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

8.  นายคณิต แพทยส์มาน (1) กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและ
การพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

9.  ศาสตราจารย ์น.ท.หญงิ แพทยห์ญงิศรินิธรา  
สงิหรา ณ อยุธยา (1) 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

10.  นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์(1) (2) กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิ
อย่างยัง่ยนื / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 หมายเหตุ:     (1)  กรรมการอสิระ / กรรมการทีไ่ม่มสี่วนร่วมในการบรหิาร จ านวน 7 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 70 
             (2)  นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2564 เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2564 ใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการสรรหาและ 

               ก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอสิระ) แทนนายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์ซึ่งขอลาออก โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2564 

โดยม ีนางสาวมารสิรา ธนะศกัดิศ์ริิ เป็นเลขานุการบรษิทั ทัง้นี้ สามารถดูขอ้มูลและรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง
ของกรรมการบรษิทั เพิม่เตมิไดใ้นหวัขอ้ “รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั” 

ณ วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2564 บรษิทั มกีรรมการอสิระจ านวน 4 ท่าน โดยมกีรรมการอสิระ 2 ท่านเป็นแพทย์
ออกตรวจและ/หรอืใหค้ าปรกึษา ปฏบิตักิารหรอืหตัถการในโรงพยาบาลฯ ไดแ้ก่ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญงิ 
แพทย์หญงิ ศรินิธรา สงิหรา ณ อยุธยา (“ศ.น.ท. พญ. ศิรินธราฯ”) (เป็นกรรมการตรวจสอบ) ซึ่งเป็นแพทยท์ีป่รกึษา 
(Consultant) ทีไ่ม่มกีารออกตรวจแต่เป็นการเข ้ามาปฏบิตักิารหรอืหตัถการเป็นรายเคส และศาสตราจารย์คลนิิก 
นายแพทย์ สรณ บุญใบชยัพฤกษ์ (“ศ.คลินิก นพ. สรณฯ”) ซึ่งเป็นแพทย์ไม่เตม็เวลา (Part Time) ซึ่ง ศ.คลนิิก นพ. 
สรณฯ เคยด ารงต าแหน่งทีป่รกึษาของคณะกรรมการบรหิารของโรงพยาบาล ตัง้แต่ วนัที ่28 ตุลาคม 2559 จนถงึวนัที ่
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18 สงิหาคม 2560 โดยไดร้บัค่าเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทน (ไม่มเีงนิเดือนประจ า) อย่างไรกด็ใีนกรณีของ ศ.คลนิิก นพ. 
สรณฯ นัน้ไดร้บัค่าตอบแทนแพทย์ต่อปีในมูลค่าทีม่ากกว่ากรอบหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที ่ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (และทีม่กีารแก้ไข) โดยทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2561 (ภายหลงัจากการแปรสภาพ)  เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม 2561 และทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2561 (ภายหลงัจากการแปรสภาพ) เมื่อวนัที ่31 กรกฎาคม 2561 ไดพ้จิารณาตามหลกัใน
มาตรา 89/7 ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และมี
ความเหน็เป็นเอกฉันท์ (ไม่รวมกรรมการที่มสี่วนไดเ้สยี) ว่าการแต่งตัง้ ศ.คลนิิก นพ. สรณฯ เป็นกรรมการอสิระของ
บรษิทั นัน้ไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระต่อบรษิทั โดย ศ.คลนิิก นพ. สรณฯ จะสามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอสิระของบรษิทั ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการ
ด าเนินงานของบรษิทั ตลอดจนมคีวามเป็นอสิระจากการควบคุมของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และไม่มส่ีวนเกีย่วขอ้งหรอืมี
ส่วนไดส่้วนเสยีกบัการตดัสนิใจของทมีบรหิาร นอกจากนี้ ดว้ยคุณวุฒแิละคุณสมบตัทิัง้ดา้นวชิาชพีแพทยแ์ละดา้นวชิาการ
แพทย์ของ ศ.คลนิิก นพ.สรณฯ ซึ่งเป็นแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นโรคหวัใจและหลอดเลอืดทีม่คีวามช านาญ มปีระสบการณ์
สูงและเป็นทีน่่าเชื่อถอืและยอมรบัในวงการแพทย์และของคนไข ้ซึ่ง  ศ.คลนิิก นพ.สรณฯ มกีารออกตรวจหรอืปฏบิัตกิาร
ทัง้ในโรงพยาบาลภาครฐัและภาคเอกชนหลายแห่ง การแต่งตัง้ ศ.คลนิิก นพ.สรณฯ นัน้จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษิทั 
รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ซึ่งรวมถงึผูถ้อืหุน้รายย่อยของบรษิทัต่อไป 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั  
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามข้อบงัคบับริษัทและหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล        

กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ไดแ้ก่ นายเสถยีร ภู่ประเสรฐิ นายวริุฬห์ มาวจิกัขณ์ 
และนายประเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

 
 คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทั  

1.  เป็นบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถ มคีวามซื่อสตัย์ สุจรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมเีวลา
อย่างเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรู ้ความสามารถและปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได ้

2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ตอ้งไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะ
ได้รบัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกิจการทีม่มีหาชนเป็นผู้ถอืหุ้น ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 

3. กรรมการบรษิัทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นได้ แต่ทัง้นี้ ในการเป็นกรรมการดงักล่าว
ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการของบรษิทัและตอ้งเป็นไปตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั หรอื
เขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรอืเป็นกรรมการของ
บรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตน
หรอืเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

5. กรรมการอิสระต้องมคีุณสมบตัเิกี่ยวกบัความเป็นอสิระตามทีบ่รษิทัก าหนด และเป็นไปตามแนวทางที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ทุกรายได้เท่า
เทยีมกนัและไม่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ ยงัต้องสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัท
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โดยใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได้ ทัง้นี้ โดยสามารถดูรายละเอยีดเกี่ยวกบั นิยามความหมายของกรรมการอสิระ เพิม่เตมิ
ไดใ้นหวัขอ้ “กรรมการอสิระ” 
 

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงัและความซื่อสตัยสุ์จรติ โดยค านึงถงึผลประโยชน์สูงสุด

ของบรษิัท และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นส าคญั รวมทัง้ต้องปฏบิตัหิน้าทีแ่ละก ากบัดูแลกิจการของบรษิทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

2. ก าหนดและพจิารณาอนุมตัวิตัถุประสงค์ วสิยัทศัน์ กลยุทธ์ ทศิทางในการด าเนินธุรกจิ เป้าหมาย แนวทาง 
นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกจิ โครงสรา้งการบรหิารจดัการ อ านาจอนุมตัขิองบรษิทั รวมทัง้ควบคุมก ากบัดแูล (Monitoring 
and Supervision) การบรหิาร การจดัการและตดิตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร 

3. ก ากบัดูแลกิจการให้มกีารประกอบธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดมีจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมี
ความรบัผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มส่ีวนได้เสยี และด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมทัง้สามารถ
ปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง 

4. มกีารก าหนดอ านาจอนุมตัใินเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากอ านาจที่มอบหมายใหก้รรมการผู้อ านวยการไว้ใน
ข้อก าหนดบริษัท ได้แก่ การอนุมตัิงบประมาณ การลงทุน และการด าเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัท เว้นแต่  รายการ
ดงักล่าวจะต้องไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ทัง้นี้ ในการพจิารณาอนุมตัดิงักล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ/
หรือระเบียบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งตลอดจนการเขา้ท าสญัญาที่ส าคญั รวมถึงการแต่งตัง้กรรมการที่ออกระหว่างปี และการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

5. จดัท ารายงานประจ าปี และรบัผดิชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงนิรวม รวมทัง้งบการเงนิเฉพาะ
กิจการของบรษิัท ณ วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั ซึ่งผู้สอบบญัชตีรวจสอบแล้ว ให้มคีวามถูกต้อง ครบถ้วนและ
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ 

6. ด าเนินการให้บรษิัทมรีะบบงานบญัชทีี่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และจดัให้มรีะบบการจดัท ารายงาน
ทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่างๆ อย่างถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐานและแนวปฏิบตัิ
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. พิจารณาก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร และ
ก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมี
ประสทิธผิล  

8. ก ากบัดูแลใหม้กีารก าหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมและจูงใจใหผู้บ้รหิารและ
พนักงานทุกระดบั  

9. ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีและนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ตามหลกั 
ธรรมาภิบาลทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้เชื่อมัน่ได้ว่าบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งทุกกลุ่มดว้ยความเป็น
ธรรม โดยจดัใหม้กีารสื่อสารในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อใหเ้กดิการน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

10. ดูแลและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึน้ระหว่างผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทั รวมไปถงึการ
ป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมคิวรในทรพัย์สนิ ขอ้มูลและโอกาสของบรษิทั และการท าธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์เกี่ยวโยง
กบับรษิทัในลกัษณะทีไ่ม่สมควร  



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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11. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของ
การประชุมและจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา และรายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยทุกชุด 

12. ตดิตามและก ากบัดูแลการบรหิารจดัการและการด าเนินงานต่างๆ ของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่
บรษิทัก าหนด กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ รวมทัง้กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกับ
กฎหมายอื่น 

13. พจิารณาอนุมตัเิรื่องต่างๆ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทัอย่าง
เป็นธรรม 
 

อ านาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั 

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

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

2. อนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น พรอ้มทัง้ก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

3. อนุมตัิแต่งตัง้กรรมการผู้อ านวยการ พร้อมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 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. อนุมตัิและให้ความเห็นการท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้อง

ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
7. อนุมตัแิละใหค้วามเหน็การท ารายการเกีย่วโยงกนั เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้ 
8. อนุมตักิารจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั 

1. มบีทบาทในการร่วมก าหนดระเบยีบวาระการประชุมร่วมกบัประธานคณะกรรมการบรหิารและกรรมการ
ผูอ้ านวยการอย่างอสิระ 

2. สนับสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทัเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัและประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เป็นผูน้ า
และควบคุมการประชุมใหบ้รรลุผลอย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. สนับสนุนใหค้ณะกรรมการมส่ีวนร่วมในการประชุม และจดัสรรเวลาในการประชุมใหเ้พยีงพอทีฝ่่ายจดัการ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะน าเสนอข้อมูล รวมทัง้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
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 
 

กรรมการอิสระ 

คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท 
ต้องประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอสิระทุก
ท่านต้องเป็นผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถและมคีุณสมบตัิความเป็นอิสระตามที่กฎหมายก าหนดโดยสามารถแสดงความ
คดิเห็นในที่ประชุมได้อย่างเป็นอิสระ เขา้ประชุมโดยสม ่าเสมอ และเขา้ถึงขอ้มูลทางการเงนิและทางธุรกจิอื่นอย่างเพยีง
พอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รกัษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวขอ้ง และดูแลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั กบัผูบ้รหิาร กรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบรษิทัอื่นซึง่มกีรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผู้
ถอืหุน้รายใหญ่กลุ่มเดยีวกนั นอกจากนี้ กรรมการอสิระยงัต้องรายงานรบัรองความเป็นอสิระของตนเมื่อไดร้บัการแต่งตัง้
และรายงานเป็นประจ าทุกปีเพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปี รวมทัง้แจง้ใหบ้รษิทัทราบเมื่อมกีารเปลีย่นแปลง 

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

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผู้
มอี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รบัการแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 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 ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
มอี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้
ถอืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

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

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

8. ไม่เป็นบุคคลซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอื
บรษิทัย่อย หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาที่
รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกิจการทีม่ี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

8.1.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งมขีอบเขตอ านาจ

หน้าที่และความรบัผดิชอบเรื่องการบรหิารความเสี่ยงด้วย) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บรหิาร และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื เพื่อปฏิบตัหิน้าที่เป็นการเฉพาะเรื่องตามที่
ไดร้บัมอบหมาย และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัหิรอืรบัทราบ รวมทัง้จดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการชุด
ย่อยแต่ละคณะเพื่อก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที ่พรอ้มทัง้ไดเ้ปิดเผยกฎบตัรของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั มรีายละเอยีดโดยสรุป ดงันี้ 
 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ  

  ณ วนัที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอสิระของบรษิทั จ านวน 
3 ท่าน ดงันี้ 

 รายชื่อ ต าแหน่ง 

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

โดยม ีนายคณิต แพทย์สมาน เป็นกรรมการตรวจสอบผูท้ีม่คีวามรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญ
ทางดา้นบญัชแีละการเงนิ และมี นายจริโรจน์ เจรญิรุ่งจริานนท์ ต าแหน่งนักลงทุนสมัพนัธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และท าหน้าทีป่ระสานงานร่วมกบั ส านักงานผูต้รวจสอบภายใน คอื บรษิทั แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชัน่ จ ากดั โดย 
นางศศวิมิล สุกใส ผูท้ าหน้าทีต่รวจสอบการด าเนินงานของบรษิทั เพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดใหม้กีารประชุมอย่างน้อย 1 ครัง้ ทุกๆระยะเวลา 3 เดอืน 
ตามรอบระยะเวลาการจดัท ารายงานทางการเงนิ ซึง่ในปี 2563 ไดป้ระชุมทัง้สิน้ จ านวน 4 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทุก
ท่าน รวมทัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมครบทุกครัง้ ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการ
ปฏิบัติงานในปี 2563 ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ เพิม่เตมิไดใ้นหวัขอ้ “ตารางการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
ประจ าปี 2563” 

 
 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอตามมาตรฐาน
การบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ที่มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชแีละผู้ตรวจสอบภายใน และพจิารณา
ความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบงบประมาณประจ าปี อตัราก าลงั และ
ทรพัยากรทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายใน  

3. พจิารณาอนุมตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี การก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีที่ได้รบัอนุมตัิ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบตัิงาน
วชิาชพีตรวจสอบภายใน และประเมนิคุณภาพการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี  

4. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบัและประกาศ
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มผีลบงัคบัใชก้บับรษิทั และ/หรอื ธุรกจิของบรษิทั 

5. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจา้งบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั พรอ้มทัง้เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าว 

6. พิจารณาให้ความเห็นการเข้าท ารายการที่ เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั  

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจ าปีของบรษิทั  ซึง่รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ   

8. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เช่น นโยบายบญัช ีนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการต่อตา้น
การคอรร์ปัชัน่ เป็นตน้ 

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

10. พจิารณาและใหค้วามเหน็ต่อนโยบายและขอบเขตการบรหิารความเสีย่งทัง้ภายนอกและภายในบรษิทั
ใหม้คีวามครอบคลุม และสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละทศิทางของธุรกจิ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

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

12. ก ากบัดูแลใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการปฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่งเพื่อใหบ้รษิทั มรีะบบการ
บรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพทัว่ทัง้องคก์รและมกีารปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง 

13. พจิารณาโครงสรา้งและแต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่ง เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิและตดิตามผลการ
จดัการความเสีย่ง 

14. พจิารณางบประมาณและวธิกีารตอบสนองต่อความเสีย่งทีเ่กดิขึน้และอาจเกดิขึน้กบับรษิทั เพื่อใชเ้ป็น
กฎเกณฑใ์นการปฏบิตังิานตามสถานการณ์ความเสีย่งแต่ละประเภทเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

15. ทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของนโยบาย กลยุทธ ์และแนวปฏบิตัใินการบรหิารความ
เสีย่งของบรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่านโยบาย กลยุทธ ์และแนวปฏบิตัดิงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบักลยุทธแ์ละทศิทางธุรกจิของ



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท และสามารถก ากับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทัง้ให้ค าแนะน าและการสนับสนุนแก่
คณะกรรมการ ในเรื่องการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กร รวมถงึส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปรบัปรุงและพฒันาระบบ
บรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ และรายงานคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัความเสีย่งและการจดัการความเสีย่ง 

 นอกจากนัน้แล้วคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั จะรบัผดิชอบดูแลเรื่อง การบรหิารความเสีย่งดว้ย 
โดยพจิารณาไดจ้ากขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ้ 9-15 

 โดยไดจ้ดัใหม้คีณะท างานดา้นบรหิารความเสีย่ง ซึ่งมกีรรมการบรษิทัเป็นส่วนหนึ่งในคณะท างานชุดนี้ 
เพื่อท าหน้าทีป่ระเมนิและตดิตามผลการจดัการความเสีย่งของบรษิทั ซึ่งสอดคล้องกบักลยุทธ์และทศิทางการด าเนินธุรกจิ 
ตลอดจนครอบคลุมนโยบาย ขอบเขตการบรหิารความเสีย่งทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั อาทเิช่น ความเสีย่งทางการเงนิ 
ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน เพื่อมใิหก้ระทบกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ซึง่รวมถงึ ชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม ความเสีย่ง
ดา้นกลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิ ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบรวมถงึการบรหิารจดัการดแูลผูป่้วยของโรงพยาบาล
ใหไ้ดร้บัการดแูลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลและนโยบายของบรษิทั ซึง่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล (Joint Commission 
International : JCI)  

(2) คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการของบริษัทที่เป็นผู้บรหิาร 

กรรมการทีไ่ม่มส่ีวนร่วมในการบรหิาร และกรรมการซึง่ไดร้บัแต่งตัง้จากบุคคลภายนอก จ านวน 6 ท่าน ดงันี้ 

 รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์ ประธานกรรมการบรหิาร 
2.  นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ กรรมการบรหิาร 
3.  นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล กรรมการบรหิาร 
4.  นายแพทยว์ริฬุห ์มาวจิกัขณ์ กรรมการบรหิาร 
5.  นายทรงศกัดิ ์เปรมสุข(1)  กรรมการบรหิาร 
6.  นายแพทยส์มชยั ภญิโญพรพาณิชย(์2) กรรมการบรหิาร 
หมายเหตุ: 
(1) เป็นผู้ทรงคุณวุฒทิางด้านกลยุทธ์ด้านการตลาดและประชาสมัพนัธ์ที่มคีวามรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  และปัจจุบนัมไิด้

ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารของบรษิทั  
(2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒทิางด้านวชิาการแพทย์ดา้นสาธารณสุขและเภสชั ที่มคีวามรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และปัจจุบนัมไิด้

ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารของบรษิทั  

โดยม ีนายแพทยว์ทิยา วนัเพญ็ ต าแหน่ง ผูช้่วยผูอ้ านวยการส านักแผนยุทธศาสตร ์เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการบรหิาร  

ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหารก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ หรือตามความ
เหมาะสม ซึ่งในปี 2563 ได้ประชุมทัง้สิ้น จ านวน 12 ครัง้ โดยกรรมการบริหารส่วนใหญ่ รวมทัง้เลขานุการคณะ
กรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ ทัง้นี้ คณะกรรมการบริหารได้รายงานผลการปฏิบตัิงานในปี 2563 ไว้ใน
รายงานคณะกรรมการบรหิารแลว้ และสามารถดรูายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุมคณะกรรมการบรหิาร เพิม่เตมิไดใ้นหวัขอ้ 
“ตารางการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563” 
 
 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. จดัท าวสิยัทศัน์ กลยุทธ ์ทศิทางในการด าเนินธุรกจิ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการด าเนินธุรกจิ 
งบประมาณ โครงสร้างการบรหิารจดัการ และอ านาจอนุมตัขิองบรษิัทเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท เห็นชอบและอนุมตั ิ
และด าเนินการตามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึตรวจสอบและตดิตามผลการด าเนินงานดงักล่าวให้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2. ควบคุมดแูลการด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั ผ่านกรรมการผูอ้ านวยการ 
ติดตามผลการด าเนินงานของบรษิทั ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
และก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานมคีุณภาพและประสทิธภิาพ 

3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะน าเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาและอนุมตั ิ

4. ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการใหม่ และมอี านาจในการพจิารณาและอนุมตัใิหบ้รษิทั เขา้
ลงทุนหรอืร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในรปูแบบทีค่ณะกรรรมการบรษิทั เหน็สมควร หรอืการเขา้ท าสญัญา และ/หรอืธุรกรรม
ใดๆ ทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิปกต ิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมทางการเงนิกบัธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิส าหรบัสนับสนุนการ
ท าธุรกจิตามปกตติามอ านาจอนุมตั ิ(Authority Limits) และ/หรอื ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด และ/หรอืตามกฎหมายและ
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

5. พจิารณาและตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทั และเสนอจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลหรอืเงนิปันผล
ประจ าปี เพื่อเสนอคณะกรรรมการบรษิทัอนุมตั ิ 

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

7. ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาแก้ไขขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการบรหิารใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

 

 (3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ณ วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการ

อสิระ และกรรมการทีไ่มม่ส่ีวนรว่มในการบรหิารของบรษิทั จ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 
 รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทยส์รณ บุญใบ
ชยัพฤกษ ์

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(กรรมการอสิระ) 
2.  นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์(1) ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่าง

ยัง่ยนื / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน (กรรมการอสิระ) 

3.  นางวลิาสนิี พุทธกิารนัต ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

(กรรมการทีไ่มม่ส่ีวนร่วมในการบรหิาร) 
หมายเหตุ:  (1) นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2564 เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2564 ใหด้ ารง 

ต าแหน่ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอสิระ) แทนนายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์ซึง่ขอลาออก โดยมผีล 
ตัง้แต่วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2564 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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โดยมี นางสาวนุชณี อู่ทอง ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ตามกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก าหนดใหม้กีารประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
หรอืตามความเหมาะสม ซึ่งในปี 2563 ไดป้ระชุมทัง้สิน้ จ านวน 2 ครัง้ โดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนส่วน
ใหญ่ รวมทัง้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเขา้ร่วมประชุมครบทุกครัง้ ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน ไดร้ายงานผลการปฏบิตังิานในปี 2563 ไวใ้นรายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
แล้ว และสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติมได้ในหวัขอ้ 
“ตารางการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563” 

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การสรรหา 
1. จัดท า นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการผูอ้ านวยการของบรษิทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 
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. ทบทวนหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั ก่อนทีจ่ะมกีารสรร
หากรรมการทีค่รบวาระ 

5. พจิารณาความเป็นอสิระของกรรมการอสิระแต่ละท่าน เพื่อใหแ้น่ใจว่ากรรมการอสิระของบรษิทั เป็นผู้
มคีุณสมบตัคิรบถว้น 

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

การก าหนดค่าตอบแทน 
1. พจิารณาและจดัท านโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่

ในรปูเงนิสด หลกัทรพัย ์หรอือื่นใด) ของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูอ้ านวยการ เพื่อเสนอต่อ
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัติ่อไป  

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

3. เปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจดัท ารายงานการ
ก าหนดค่าตอบแทนดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 

4. พจิารณากลัน่กรองโครงสรา้งของเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบรหิาร 
 
 
 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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 (4) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาธรุกิจอยา่งยัง่ยืน 
ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ยืน

ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ และกรรมการบรษิทั จ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 
 รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
(กรรมการอสิระ) 

2. นายคณิต แพทยส์มาน กรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
(กรรมการอสิระ) 

3. นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล กรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื  

โดยม ีนางสาวมารสิรา ธนะศกัดิศ์ริ ิต าแหน่ง เลขานุการบรษิทัและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน
ของบรษิทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื  

ตามกฎบตัรกรรมการก ากบัดูแลกิจการและการพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยนื ก าหนดให้มกีารประชุมอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ หรอืตามความเหมาะสม ซึ่งในปี 2563 ไดป้ระชุมจ านวน 1 ครัง้ โดยกรรมการก ากบัดูแลกจิการทุกท่าน 
รวมทัง้เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการเขา้ร่วมประชุมครบถ้วน ทัง้นี้ คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการ
พฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนืไดร้ายงานผลการปฏบิตังิานภายในปี 2563 ไวใ้นรายงานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการ
พฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนืแล้ว และสามารถอ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นหวัขอ้ “รายงานคณะกรรมการก าดบัดูและกิจการ
และการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื ประจ าปี 2563” 

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันา
ธรุกิจอย่างยัง่ยืน 

1. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการก ากบัดูแลกิจการ 
จรยิธรรมองค์กร รวมถงึนโยบายและแนวปฏบิตัอิื่นใดทีจ่ะสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการที่ดี
ขององค์กร มาตรฐาน และขอ้ก าหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนการด าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม การพฒันาอย่างยัง่ยนื และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

2. สนับสนุนและส่งเสรมิการสร้างความรู้ความเขา้ใจในเรื่องการก ากบัดูแลกิจการทีด่แีละจรยิธรรม
องค์กรอย่างเพียงพอให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเข้าใจ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนดไว ้

3. มอี านาจแต่งตัง้คณะท างานเพื่อการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกิจการ และปฏิบตัิการอื่นใดที่
เป็นการสนับสนุนการด าเนินงานของบรษิทัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีรวมถึงการก าหนดอ านาจ หน้าที่ และ
ความรบัผดิชอบของคณะท างานดงักล่าว 

4. ก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงานของฝ่ายจดัการ และ/หรอืคณะท างานบรรลุตามนโยบายและเป้าหมาย
ทีก่ าหนด 

5. เสนอแนะแนวปฏบิตัแิละใหค้ าแนะน าทีเ่หมาะสมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่
ดแีละแนวปฏบิตัดิา้นความยัง่ยนื 

6. พจิารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการฯ ใหส้อดคล้องกบัสภาวการณ์ และ
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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7. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
8. ด าเนินการอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืตามนโยบายทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัก าหนด 
4.1 คณะท างานด้านความยัง่ยืน 

 ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่10 
กนัยายน 2563 ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะท างานดา้นความยัง่ยนื ซึ่งก าหนดขึน้ตามต าแหน่งหน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ในอนาคต
หากมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อเรยีกต าแหน่งงาน และ/หรอืตวับุคคลที่เขา้มาด ารงต าแหน่งแทนนัน้ กใ็หบุ้คคลทีด่ ารงต าแหน่ง
งานเดมิก่อนเปลี่ยนชื่อต าแหน่งงาน หรอืใหต้วับุคคลทีเ่ขา้มาด ารงต าแหน่งแทนทีด่งักล่าว รบัผดิชอบในคณะท างานดา้น
ความยัง่ยืนต่อไป และมอบหมายให้กรรมการผู้อ านวยการหรือผู้ร ับมอบอ านาจจากกรรมการผู้อ านวยการ  สามารถ
เปลี่ยนแปลงคณะท างานและขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรบัผิดชอบได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดย ณ วนัที่ 1 
กุมภาพนัธ ์2564 ประกอบดว้ยผูบ้รหิารของบรษิทั จ านวน 15 ท่าน ดงันี้ 

 

รายช่ือคณะท างาน ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/จ านวน 

ครัง้ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ปี 2563 
1. นายแพทยส์ุรเชษฐ ์ สู่พานิช ประธานคณะท างาน 

ดา้นความอย่างยัง่ยนื 
2/2 

2. นายธรีพนัธ ์ดษิยบุตร คณะท างาน 2/2 
3. นายแพทยว์ทิยา วนัเพญ็ คณะท างาน 2/2 
4. นางสาวรศนา ถนอมเกยีรต ิ คณะท างาน 2/2 
5. นายแพทยอ์นุวตัร สุขสมานพาณิชย์ (1) คณะท างาน - 
6. นายธนิต คลา้ยอุทยั คณะท างาน 2/2 
7. นายปรญิญา หุตะเมขลนิ คณะท างาน 2/2 
8. นางสาวทพิย์วรนิทร ์อนิทรทตั คณะท างาน 2/2 
9. นายศุภธร จนัทรกุล คณะท างาน 2/2 
10. นางอุบลศร ีถาวราภา คณะท างาน 2/2 
11. นางสาวจริาภรณ์ พานิชนิตนินท์ คณะท างาน 2/2 
12. นางปิยณุชช บุณาวรรฒ ์ คณะท างาน 2/2 
13. นางสาวศุจมิา แวววริยิะ   คณะท างาน 2/2 
14. ร.ท. พนิตตา ภาคากจิ (2) คณะท างาน - 
15. นางสาวอรุณวรรณ วงษ์ทวพีทิกัษ์ คณะท างาน 2/2 

การเขา้ร่วมประชุมเป็นรายบุคคลและรวมทัง้คณะคดิเป็นรอ้ยละ 100 

หมายเหตุ : (1) (2) ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นคณะท างานดา้นความยัง่ยนื เมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2564  
 

โดยมี นางสาวอรุณวรรณ วงษ์ทวีพิทักษ์ ต าแหน่ง ผู้จ ัดการฝ่ายคุณภาพ ตามรายชื่อล าดับที่ 14 เป็น
เลขานุการคณะท างานดา้นความยัง่ยนื  

 
ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะท างานด้านความยัง่ยืน 

1. บรหิารงานและสนับสนุนดา้นความยัง่ยนืของบรษิทั ตามนโยบายและเป้าหมายทีค่ณะกรรมการก ากบั
ดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนืมอบหมาย 

2. สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ใหค้ าแนะน า และเสนอแนะแนวปฏบิตัใินดา้นความยัง่ยนื 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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3. ตดิตามผลการปฏบิตังิานและรายงานต่อคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอยา่งยัง่ยนื 
4. ด าเนินการอื่นใดตามทีไ่ดร้บัหมอบหมาย 

ในปี 2563 มกีารประชุมคณะท างานดา้นความอย่างยนื จ านวน 2 ครัง้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ครัง้ท่ี / วนัท่ี หวัข้อการประชมุ 

1) ครัง้ที ่1/2563 วนัที ่29 กนัยายน 2563 •  บทบาทหน้าทีข่องคณะท างานดา้นความอย่างยนื 

•  การเชญิตวัแทนจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มาบรรยายให้
ความรู้เรื่อง การด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยนื และการจดัท าแบบประเมนิ
ความยัง่ยนื 

2) ครัง้ที ่2/2563 วนัที ่25 พฤศจกิายน 2563 •  สรุปสาระส าคญัจากการรบัฟังการบรรยายของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

•  การด าเนินการภายในและภายนอกบรษิทัใหส้อดคล้องกบัการพฒันา
ธุรกจิใหย้ัง่ยนื 

•  การมอบหมายหน้าที่ที่รบัผดิชอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรยีม
ความพรอ้มในการจดัท าแบบประเมนิความยัง่ยนื  

นอกจากนัน้แล้ว มกีารจดัอบรม/สมัมนาภายในดา้นความยัง่ยนื ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร คณะท างาน และ
พนักงาน โดยผูเ้ชีย่วชาญและผูบ้รหิารจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 2 ครัง้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

ครัง้ท่ี / วนัท่ี หวัข้อการอบรม 
1) ครัง้ที ่1/2563 วนัที ่11 พฤศจกิายน 2563 
2) ครัง้ที ่2/2563 วนัที ่17 ธนัวาคม 2563 
    (ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์Zoom Meeting) 

- การขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื 
- การประเมนิความยัง่ยนื : กจิกรรม THSI One on One Coaching 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563             

รายช่ือคณะกรรมการ 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้ท่ีมีสิทธิเข้าประชุม (ครัง้) 

คณะกรรมการ
บริษทั 

(ประชุม 7 ครัง้)* 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(ประชุม 4 ครัง้) 

คณะกรรมการ
บริหาร 

(ประชุม 12 ครัง้) 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 
(ประชุม 2 ครัง้) 

คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ
และการพฒันา

ธรุกิจอย่างยัง่ยืน (2) 

(ประชุม 1 ครัง้) 

การเขา้
ประชุม 

คดิเป็น
รอ้ยละ 

การเขา้
ประชุม 

คดิเป็น
รอ้ยละ 

การเขา้
ประชุม 

คดิเป็น
รอ้ยละ 

การเขา้
ประชุม 

คดิเป็น
รอ้ยละ 

การเขา้
ประชุม 

คดิเป็น
รอ้ยละ 

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ 6/7 85.71 - - - - - - - - 
2. นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ 7/7 100 - - 12/12 100 - - - - 
3. นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล 7/7 100 - - 12/12 100 - - 1/1 100 
4. นายแพทยว์ริุฬห ์มาวจิกัขณ์ 7/7 100 - - 12/12 100 - - - - 
5. นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย(์8) 7/7 100 - - 12/12 100 2/2 100 - - 
6. ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทยส์รณ 

บุญใบชยัพฤกษ์ (1) (3) 
6/7 85.71 - - - - 1/2 50 - - 

7. นางวลิาสนิี พุทธกิารนัต์ (3)(4) 7/7 100 - - - - 2/2 100 - - 
8. นายคณิต แพทยส์มาน (1)(3) 7/7 100 4/4 100 - - - - 1/1 100 
9. ศาสตราจารย ์น.ท.หญิง แพทยห์ญงิ     

ศรินิธรา สงิหรา ณ อยุธยา (1)(3) 
7/7 100 4/4 100 - - - - - - 

10. นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์(1)(5)(8) 7/7 100 4/4 100 - - - - 1/1 100 
11. นายทรงศกัดิ ์เปรมสุข (6) (7) - - - - 12/12 100 - - - - 
12. นายแพทยส์มชยั ภญิโญพรพาณิชย ์(7) - - - - 12/12 100 - - - - 

การเข้าร่วมประชุมรวมทัง้คณะคิดเป็นร้อยละ 97.14 - 100 - 100 - 83.33 - 100 
 

หมายเหตุ:  * กรรมการบรษิทัแต่ละทา่นเขา้ร่วมประชุมไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 75 ของการประชมุทัง้ปี 
(1) กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจ า และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท  รวมทัง้มี

คุณสมบตัติามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 
(2) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่21 มกราคม 2563 ไดม้มีตใิหจ้ดัตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื  
(3) ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 13 กนัยายน 2560 แทนนายแพทย์มงคล ตญัจพฒัน์กุล นายแพทย์

พรหมนิทร ์เลศิสุรยิเ์ดช พลเอก นายแพทยส์หชาต ิพพิธิกุล และนางสาวพนิทองทา ชนิวตัร คุณากรวงศ์ ทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั จนถงึวันที ่13 กนัยายน 2560 
(4) นางวลิาสนิี พุทธกิารนัต์ ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทั ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 13 กนัยายน 2560 และได้รบั

แต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 2560 โดยด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบจนถึงเดือน
มถุินายน 2561 ต่อมาได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั แทนการด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ และได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
ตามตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2561 (ภายหลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัที ่31 กรกฎาคม 2561  

(5) ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั โดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2561 เมื่อวนัที ่31 กรกฎาคม 2561 แทนนายสมบูรณ์ คุปตมินัส ทีล่าออกจากการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ในเดอืนกรกฎาคม 2561 และได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัที่ 31 
กรกฎาคม 2561 แทนนางวลิาสนิี พุทธกิารนัต์ 

(6) ได้รบัการแต่งตัง้เป็นรองกรรมการผู้อ านวยการ เมื่อวนัที่ 6 กรกฎาคม 2560 และได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที ่
7/2560 เมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้อ านวยการ จนถึงวนัที่ 17 ตุลาคม 2560 ต่อมาได้รบัการแต่งตัง้เป็นที่ปรึกษากรรมการ
ผู้อ านวยการ ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งองค์กร ตามประกาศบรษิทั ครัง้ที่ 121/2560 เมื่อวนัที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒทิางด้านกลยุทธด์้านการตลาด
และประชาสมัพนัธ์ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้ลาออกจากการด ารงต าแหน่งที่ปรึกษากรรม การผู้อ านวยการ      
ในเดอืนกรกฎาคม 2561 และมไิดด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารของบรษิทั ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2561  

(7) กรรมการบรหิาร 
(8) นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์ได้รบัการแต่งตัง้จากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2564 ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน (กรรมการอสิระ) แทนนายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์ซึง่ขอลาออกจากต าแหน่ง โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2564 
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การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561-2562 
 

รายช่ือคณะกรรมการ 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้ท่ีมีสิทธิเข้าประชุม  
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ 9/9 7/7 - - - - - - 
2. นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ 9/9 7/7 - - 12/12 11/11 - - 
3. นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล 9/9 6/7 - - 12/12 9/11 - - 
4. นายแพทยว์ริุฬห ์มาวจิกัขณ์ 9/9 6/7 - - 12/12 11/11 - - 
 5. นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์ 9/9 7/7 - - 12/12 11/11 2/2 2/2 
6. ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทยส์รณ 

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

7. นางวลิาสนิี พุทธกิารนัต์  7/9 4/7 4/4 - - - 0/0 2/2 
8. นายคณิต แพทยส์มาน  9/9 7/7 7/7 4/4 - - - - 
9. ศาสตราจารย ์น.ท.หญิง แพทยห์ญงิ     

ศรินิธรา สงิหรา ณ อยุธยา  
9/9 5/7 7/7 4/4 - - - - 

10. นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์ 2/3 7/7 2/3 4/4 - - - - 
11. นายทรงศกัดิ ์เปรมสุข  - - - - 11/12 9/11 - - 
12. นายแพทยส์มชยั ภญิโญพรพาณิชย ์ - - - - 10/12 11/11 - - 
 

หมายเหตุ :  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่21 มกราคม 2563 ไดม้มีตใิหจ้ดัตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื  
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8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2564 ผู้บรหิารของบรษิัท ตามค านิยามผู้บรหิารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 
17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์มจี านวนทัง้สิน้ 5 ท่าน ดงันี้ 

 รายชื่อ ต าแหน่งผู้บริหาร 
1.  นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ กรรมการผูอ้ านวยการ 

2.  นายแพทยว์ริฬุห ์มาวจิกัขณ์ รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายการแพทย ์
3.  นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายการบรกิารทางการแพทย ์
4.  นายธรีพนัธ ์ดษิยบตุร  

 
รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ (ผูร้บัผดิชอบสงูสุดสายงาน
บญัชแีละการเงนิ) 

5.  นายเจรญิ นัดพบสุข รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร 

       หมายเหตุ : นายแพทยม์งคล ตญัจพฒัน์กุล ไดล้าออกจากต าแหน่ง ทีป่รกึษากรรมการผูอ้ านวยการ เมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม 2563   
 

คณุสมบติัของผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้อ านวยการ) 
1. มคีุณสมบตัคิรบถ้วน และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายบรษิทัมหาชนจ ากดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. เป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์ดา้นการบรหิารระดบัสูงในโรงพยาบาลและการบรหิารธุรกจิ 

(Bussiness Acumen, Finance, Marketing, HR) เป็นอย่างดี โดยเคยด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารระดบัสูงใน
โรงพยาบาลมาแลว้ไม่ต ่ากว่า 15 ปี 

3. มภีาวะความเป็นผูน้ า มคีวามสามารถในการวางแผนกลยุทธ ์และทกัษะดา้นการจดัการองค์กรและมวีสิยัทศัน์ที่
กวา้งไกล 

4. มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และมเีวลาอย่างเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรู ้ความสามารถเพือ่
ปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได ้ 

5. เป็นทีย่อมรบัจากภายในองคก์ร หรอืจากองคก์รธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
6. ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็น            

ผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
 

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้อ านวยการ) 
1. ดูแล บรหิาร ด าเนินงาน และปฏบิตังิานประจ าตามปกตธิุรกจิเพื่อประโยชน์ของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ 

ทศิทางการด าเนินธุรกจิ วตัถุประสงค์และขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบ มต ินโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกจิ เป้าหมาย แผนการ
ด าเนินงาน และแผนงบประมาณประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตัโิดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ภายใต้
กรอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และขอบเขตอ านาจซึง่คณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

2. ก ากบัดแูลการด าเนินธุรกจิดา้นการเงนิ การตลาด งานบรหิารบุคคลและดา้นการปฏบิตังิานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกจิ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และแผนงบประมาณประจ าปีของบรษิทั ทีอ่นุมตัไิว้
โดยคณะกรรมการบรษิทั งบประมาณประจ าปีของบรษิทั รวมทัง้ โครงสรา้งและอ านาจการบรหิารงาน ตามทีฝ่่ายจดัการ
น าเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป  
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3. ตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการของบรษิทั อย่างสม ่าเสมอ  และเสนอแนะแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อใหฝ่้ายจดัการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกจิทีว่างไว ้เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายและเป้าหมายของบรษิทั รวมทัง้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั ทุกไตรมาส 

4. ออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ และบนัทกึต่างๆ ภายในบรษิทั เพื่อใหแ้น่ใจว่าการด าเนินงานของบรษิทั เป็นไป
ตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทั รวมถงึเพื่อรกัษาระเบยีบวนิัยภายในองคก์ร 

5. มอบหมายบุคคลใดในการตดิต่อกบัองค์กรภายนอก ซึ่งรวมถงึหน่วยงานราชการและหน่วยงานก ากบัดแูลอื่นๆ 
เท่าทีก่รรมการผูอ้ านวยการมอี านาจหรอืไดร้บัมอบหมาย  

6. ก าหนดโครงสรา้งองค์กร อ านาจการบรหิารองคก์ร วธิกีารบรหิาร โดยครอบคลุมถงึรายละเอยีดในการคดัเลอืก 
การพฒันาและฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตัง้ โยกย้าย และเลกิจ้างพนักงานตามที่ก าหนดไว้ในตารางอ านาจบริหาร
ทรพัยากรบุคคลทีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ก าหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน บ าเหน็จรางวลั เงนิโบนัส และปรบัขึน้เงนิเดอืนส าหรบัพนักงานตามทีก่ าหนด
ไวใ้นตารางอ านาจบรหิารทรพัยากรบุคคลทีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

8. เจรจา และเขา้ท าสญัญา และ/หรอื ธุรกรรมใดๆ ทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั ภายในอ านาจและ
วงเงนิตามทีก่ าหนดไวใ้นตารางอ านาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแล้ว และ/หรอื ตามที่คณะกรรมการ
บรษิทัก าหนด และ/หรอื ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอื ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

9. มอี านาจอนุมตักิารเขา้ท าสญัญา และ/หรอื ธุรกรรมใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการตามปกตธิุรกจิของบรษิทั
ตามอ านาจอนุมตั ิ(Authority Limits) ทีไ่ดร้บัการพจิารณาและอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เช่น การจดัซื้อทรพัยส์นิ การ
กู้ยมืเงนิ การขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ การใชจ้่ายเงนิลงทุนทีส่ าคญั และ/หรอื ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้ง 
และ/หรอืตามขอ้บงัคบัของบรษิทั  

10. แต่งตัง้ทีป่รกึษาด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิทั ภายในอ านาจและวงเงนิตามทีก่ าหนดไวใ้น
อ านาจอนุมตั ิ(Authority Limits) และ/หรอื ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

11. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้มอี านาจด าเนินการใดๆ ทีจ่ าเป็นใน
การปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว 

12. มอบอ านาจใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนกรรมการผู้อ านวยการ ทัง้นี้ 
การมอบอ านาจ หน้าที่และความรบัผดิชอบของกรรมการผู้อ านวยการนัน้จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรอืมอบ
อ านาจช่วงทีท่ าใหก้รรมการผูอ้ านวยการ หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูอ้ านวยการสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอื
บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด) 
อาจมส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั ยกเวน้
เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัไิว้ 
 

คณุสมบติัของผู้บริหาร  
1. มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การบริหารในสายงานที่เกี่ยวขอ้ง และการบริหารธุรกิจ 

(Business, Acumen, Finance, Marketing, HR) เป็นอย่างด ีโดยเคยด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารในสายงานนัน้ๆ 
ในโรงพยาบาลมาแลว้ไม่ต ่ากว่า 10 ปี 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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3. มภีาวะความเป็นผูน้ า มคีวามสามารถในการวางแผนกลยุทธ ์และทกัษะดา้นการจดัการองค์กรและมวีสิยัทนัศท์ี่
กวา้งไกล 

4. มคีวามซื่อสตัย ์สุจรติ มจีรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ และมเีวลาอย่างเพยีงพอทีจ่ะอุทศิความรูแ้ละความสามารถ 
ปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได ้ 

5. เป็นทีย่อมรบัจากภายในองคก์ร หรอืจากองคก์รธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
6. ในกรณีทีม่คีุณสมบตัไิม่ครบถว้น ใหเ้ป็นดุลยพนิิจของคณะผูบ้รหิารเป็นผูพ้จิารณา  

 

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของผู้บริหาร 
1. ด าเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และวางแผนงบประมานประจ าปีของบรษิทั ให้

บรรลุวตัถุประสงค ์อย่างมปีระมสีทิธภิาพและประสทิธผิล 
2. จดัท าแผนการด าเนินธุรกจิ งบประมาณ และอ านาจการบรหิารงานต่างๆ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร

และคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบและอนุมตั ิและใหม้กีารทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
3. รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรษิทั เป็นประจ าทุก

ไตรมาส 
4. พฒันาแผนการด าเนินธุรกจิใหเ้จรญิเตบิโต ดว้ยการใหค้วามส าคญักบัสงัคม สิง่แวดลอ้ม และชุมชน เพื่อใหธุ้รกจิ

เกิดความยัง่ยืนในระยะยาว โดยไม่ขดัต่อกฎหมาย มีคุณธรรม สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ และหลกั
บรรษทัภบิาลทีด่ ีเพื่อประโยชน์สงูสุดแก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในกลุ่มต่างๆ  

5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัหมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 
 

8.3 เลขานุการบริษทั 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2561 (ก่อนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั) เมื่อวนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2561 
ไดม้มีตแิตง่ตัง้ นางสาวมารสิรา ธนะศกัดิศ์ริ ิซึง่มคีุณวุฒกิารศกึษาดา้นกฎหมาย เป็นเลขานุการบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่
16 มนีาคม 2561 นอกจากนัน้แลว้ยงัไดร้บัผดิชอบงานในต าแหน่ง หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัดว้ย  

ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

1. แจง้มตแิละนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั และผูถ้อืหุน้ใหผู้บ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบ พรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน า
และขอ้เสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบรษิทั ตามกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตั ินโยบาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิทั  
และขอ้พงึปฏบิตัดิ้านการก ากบัดูแลกจิการ ทีค่ณะกรรมการบรษิทั ต้องทราบและตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามอย่างถูกตอ้ง
สม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อก าหนด และ/หรือ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่มีนัยส าคัญให้
คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

2. จดัท าและจดัเก็บรกัษาเอกสาร เช่น ทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานประชุม
คณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบรษิทั หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 

3. ด าเนินการใหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และบุคคลอื่นทีค่ณะกรรมการบรษิทั เหน็ควรใหม้หีน้าทีร่ายงานการมี
ส่วนไดส่้วนเสยีจดัท ารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของตนเองและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย พรอ้มทัง้เกบ็รกัษา
รายงานดงักล่าว รวมถงึส่งส าเนาใหป้ระธานกรรมการบรษิทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัท าการนับ
แต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ 

4. จดัการประชุมผูถ้อืหุน้และการประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั  รวมถงึ
ขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้บนัทกึรายงานการประชุม 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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5. ตดิตามและดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู และรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตาม
ระเบยีบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานดงักล่าว 

6. ตดิต่อและสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้บัทราบสทิธติ่างๆ ของผูถ้อืหุน้ 
7. ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และ/หรอืด าเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย 
 

ทัง้นี้ เลขานุการบรษิทัไดผ้่านการอบรม/สมัมนา หลกัสตูรต่างๆ ทีช่่วยสนับสนุนการท าหน้าที ่ดงันี้ 
       

ช่ือหลกัสูตร   

  •  Effective Minutes taking (EMT) รุ่นที ่44/2562 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

  •  Company Secretary Program (CSP) รุ่นที ่43/2554 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 
 

 

 
 โดยในปี 2563 ทีผ่่านมา เลขานุการบรษิทัไดเ้ขา้อบรม/สมัมนา เพิม่เตมิ ดงันี้  
 

       

ช่ือหลกัสูตร   
 

      การอบรม/สมัมนาภายในบริษทั 
   •  การขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

   •  การประเมนิความยัง่ยนื : กจิกรรม THIS One on One Coaching โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

      การอบรม/สมัมนาภายนอกบริษทั 
•  Anti-Corruption : The Prectical Guide (ACPG) รุ่นที ่53/2563 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
•  CGR Workshop 2020 “Enhancing Good Cporporate Governace based on CGR Scorecard”  
   โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
•  หลกัสตูรพืน้ฐานดา้นความยัง่ยนืของธุรกจิ (Preliminary to Corporate Sustainability)  

 โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  
 

หมายเหตุ: สามารถอ่านรายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นหวัขอ้ “ รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั ” 

 

ช่องทางการติดต่อเลขานุการบริษทั 
 

นางสาวมารสิรา ธนะศกัดิศ์ริ ิ
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท ์02-202-9999 ต่อ 39605,  E-mail : marisarat@praram9.com 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บรษิทัไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส สอดคล้องกบับทบาท หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และ
ผ่านการพจิารณาความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัท ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารมี
รายละเอยีดดงันี้ 

 

8.4.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

1) ค่าตอบแทนกรรมการ (เฉพาะคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ) 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษิทั เมื่อวนัที ่14 กรกฎาคม 2563 ไดม้มีตอินุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 จ านวน 3,200,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

คณะกรรมการบริษทั ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนอ่ืน 

คณะกรรมการบรษิทั ประธาน 30,000 ไม่ม ี
กรรมการ 20,000 ไม่ม ี

    

คณะกรรมการชุดย่อย ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนอ่ืน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 30,000 ไม่ม ี
กรรมการ 20,000 ไม่ม ี

คณะกรรมการบรหิาร (1) ประธาน 12,000 ไม่ม ี
กรรมการ 10,000 ไม่ม ี

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธาน 30,000 ไม่ม ี
กรรมการ 20,000 ไม่ม ี

คณะกรรมกรรการก ากบัดูแลกจิการและการ
พฒันาธุรกจิอยา่งยัง่ยนื 

ประธาน 30,000 ไม่ม ี
กรรมการ 20,000 ไม่ม ี

หมายเหตุ: 
(1) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารไม่ไดร้บัค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรหิาร 
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ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ 180,000 180,000 
2. นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ 110,000 140,000 
3. นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล 90,000 160,000 
4. นายแพทยว์ริฬุห ์มาวจิกัขณ์ 95,000 140,000 
5. นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์ 242,000 324,000 
6. ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทยส์รณ บุญใบชยัพฤกษ์ 130,000 150,000 
7. นางวลิาสนิี พุทธกิารนัต ์ 70,000 180,000 
8. นายคณิต แพทยส์มาน 220,000 280,000 
9. ศาสตราจารย ์น.ท.หญงิ แพทยห์ญงิศรินิธรา สงิหรา ณ อยุธยา 165,000 220,000 
10. นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์ 180,000 250,000 
11. นายทรงศกัดิ ์เปรมสุข 82,000 120,000 
12. นายแพทยส์มชยั ภญิโญพรพาณิชย ์ 94,000 120,000 

รวม 1,658,000 2,264,000 
 

1) ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะผูบ้รหิาร) 
ในปี 2563 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิใหแ้ก่ผูบ้รหิารซึ่งประกอบดว้ยเงนิเดอืนและโบนัส 

โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ปี 2562 ปี 2563 

จ านวนผูบ้รหิาร (คน) 6(1) 5(2) 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร (ลา้นบาท) 30.6 21.6 
 หมายเหตุ: (1)  นายแพทยส์ุธร ชุตนิิยมการ พน้จากต าแหน่งรองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายการบรหิารธุรกจิ เมื่อวนัที ่17 มถุินายน 2562 และไดแ้ต่งตัง้ 
          นายเจรญิ นัดพบสุข ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร โดยมผีลเมื่อวนัที ่27 กนัยายน 2562 
    (2)  นายแพทยม์งคล ตญัจพฒัน์กุล ไดล้าออกจากต าแหน่ง ทีป่รกึษากรรมการผูอ้ านวยการ เมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 
 

8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

1) ค่าตอบแทนกรรมการ (เฉพาะคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ) 
 บรษิัทมนีโยบายใหค้่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบรษิทัตามขอ้ตกลงเช่น สวสัดกิารรกัษาพยาบาล

ส าหรบักรรมการและครอบครวั ตามระเบยีบของบรษิทั ทีไ่ดก้ าหนดไว ้เป็นตน้ 

2) ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะผูบ้รหิาร) 
 บริษัทมนีโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้บรหิารของบรษิัท เช่น สวสัดิการรกัษาพยาบาล เงินกองทุน

ส ารองเลีย้งชพี ค่าเบีย้ประกนั ค่าโทรศพัท ์ค่าน ้ามนัรถ ค่าทางด่วน เป็นตน้ 
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8.5 บุคลากร 

8.5.1 จ านวนบุคลากร 

จ านวนบุคลากร 
จ านวนบุคลากรทัง้หมดของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจี านวนทัง้สิน้ 2,108 คน โดยแบ่งตามสาย

งานได ้ดงันี้ 

สายงาน 
จ านวน (คน) 

ปี 2562 ปี 2563 

แพทยป์ระจ า 113 121 
แพทยไ์ม่เตม็เวลา 468 527 
แพทยท์ีป่รกึษา 178 145 
พยาบาล 346 351 
บุคลากรทางการแพทยอ์ื่นๆ(1) 643 644 
ฝ่ายอื่นๆ(2) 335 320 

รวม 2,083 2,108 
หมายเหตุ: 
(1) บุคลากรทางการแพทยร์วมถงึ ฝ่ายการบรกิารทางการแพทยอ์ื่นๆ เช่น เภสชักร นักรงัสเีทคนิค นักโภชนาการ นักกายภาพ เป็นตน้ 
(2) ฝ่ายอื่นๆ รวมถงึฝ่ายพฒันาธุรกจิ ฝ่ายบรหิาร ฝ่ายอาคารสถานที ่และ ฝ่ายอื่นๆ 

 ค่าตอบแทนพนักงาน 
ในปี 2562 - 2563 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงาน ซึง่ไม่รวมแพทย ์ดงันี้ 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทน 624.1 600.0 
โบนัส 82.2 33.7 
ค่าตอบแทนอื่น(1) 115.3 77.5 

รวม 821.6 711.2 
       หมายเหตุ: (1) ค่าตอบแทนอื่นๆ ตวัอย่างเช่น ค่ารกัษาพยาบาล กองทุนส ารองเลีย้งชพี ประกนัสงัคม ประกนัชวีติ เงนิเกษยีณอายุ และสวสัดิการอื่นๆ 
 

8.5.2 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
บรษิทัไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี ตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ทีม่กีาร

แก้ไข) โดยเป็นการเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบยีนแล้ว ทะเบยีนเลขที่ 23/2536 โดย
มอบหมายให ้บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสกิรไทย จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนส ารองเลีย้งชพีของบรษิทั 

โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนักงาน และเพื่อจงูใจใหพ้นักงานท างานกบับรษิทัใน
ระยะยาว โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนัน้ บริษัทจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 หรือ ร้อยละ 5 ของฐาน
เงนิเดอืนของพนักงาน และพนักงานจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนในอตัรารอ้ยละ 3 หรอื รอ้ยละ 5 ของฐานเงนิเดอืน โดยขึน้อยู่
กบัอายุการท างานของพนักงาน 
 

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
-ไม่ม-ี  
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 
 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั เมื่อวนัที ่
29 มนีาคม 2561 และน าหุ้นสามญัของบรษิัทเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 30 ตุลาคม 
2561 โดยใช้ชื่อย่อหลกัทรพัย์ว่า “PR9” โดยคณะกรรมการบรษิัทได้ตระหนักถึงความส าคญัของการปฏิบตัติามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(The Principles of Good Corporate Governance) จงึมนีโยบายในการส่งเสรมิใหเ้กดิการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ขี ึน้ภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง ดว้ยความเชื่อมัน่ว่าจะเป็นปัจจยัส าคญัยิง่ทีจ่ะช่วยใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทั
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื เนื่องจากการก ากบัดูแลกจิการทีด่ถีอืเป็นเครื่องมอืทีส่ะทอ้นถงึการมี
ระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้อนัน าไปสู่การสรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ผูม้ี
ส่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายของบรษิทัใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัมกีารด าเนินกจิการทีโ่ปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย อกี
ทัง้สามารถปรบัตวัไดอ้ย่างเหมาะสมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ทางดา้นธุรกจิและเทคโนโลย ีอนัจะท าใหเ้กดิ
การเตบิโตในระยะยาว และสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื 

โดยนับตัง้แต่ไดม้กีารแปรสภาพกจิการเป็นบรษิทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) คณะกรรมการบรษิทัได้
จดัท านโยบายเกี่ยวกบัจรยิธรรมองค์กรและการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนรูปแบบลายลกัษณ์อกัษรขึน้ ซึ่งเนื้อหาสาระหลกัจะ
สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(CG Code) ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
หลกัเกณฑ์ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) และหลกัเกณฑ์สากล ASEAN Corporate Governance 
Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยครอบคลุมหลกัการส าคญัของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผู้
ถอืหุน้ การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั การค านึงถงึบทบาทของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 
และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ เพื่อใหส้ามารถครอบคลุมปัจจยัดา้นต่างๆ และสอดรบักบัการเปลี่ยนแปลงในการ
ด าเนินธุรกจิ ทัง้ในดา้นเป้าหมาย กลยุทธ ์และการด าเนินงานของบรษิทั 

ในปี 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงและทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้ 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ และข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  นอกจากนัน้แล้วยังได้เชิญ
ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ และผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นบรรษทัภบิาลและความยัง่ยนื จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาบรรยาย
เรื่อง “การขบัเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ยืน” เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินธุรกิจภายใต้มิติหลกั 3 ด้าน คือ 
เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม และเรื่อง “การประเมินความยัง่ยืน: กิจกรรม THSI One on One Coaching” ให้แก่
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการและการพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยนื ผู้บรหิารสูงสุด คณะท างานความยัง่ยนื และพนักงานที่
เกี่ยวขอ้ง ซึ่งภายหลงัจบการบรรยายผู้เขา้ร่วมรบัฟังไดเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ มแีนวทางทีจ่ะน าความรูท้ี่ได้รบัไปปฏบิตั ิ
และปรบัใชก้บัการบรหิารจดัการทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อจะน าไปสู่ความยัง่ยนืต่อไป 

 ทัง้นี้ จากการทีค่ณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัเรื่อง การก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื และ
ส่งเสรมิใหบุ้คลากรน าแนวทางดงักล่าวไปใชใ้นการปฏบิตังิาน ดว้ยการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส รกัษาจรรยาบรรณ และ
ค านึงถึงผู้มส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในปี 2563 บรษิัทจงึได้รบัผลการประเมนิคุณภาพการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปีดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนน และไดร้บัผลการประเมนิ CGR หรอืการก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยอยู่
ในเกณฑ์ระดบั “ดเีลศิ” รวมทัง้ยงัไดเ้ป็น Top Quartile ในกลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนทีม่มีูลค่าหลกัทรพัย์ 3,000 - 9,999 ล้าน
บาท ต่อเนื่องเป็นปีที ่2 ภายหลงัการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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บรษิัทก าหนดเป็นนโยบายชดัเจนโดยให้มกีารจดัอบรมในวนัปฐมนิเทศพนักงานเขา้ใหม่ เรื่อง หลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดแีละจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทราบ และยึดถือปฏิบตัิ พร้อม
ทดสอบความรู ้ความเขา้ใจภายหลงัการอบรม และอธบิายค าตอบใหท้ราบ รวมทัง้ใหบ้รรจุหลกัสูตรดงักล่าวเป็นหลกัสูตร
ภาคบงัคบัที่พนักงานทุกคนจะต้องเขา้รบัการอบรมและทบทวนเป็นประจ าทุกปีโดยถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบ
ขอ้บงัคบัการท างาน และเผยแพร่ใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ไดแ้ก่ พนักงาน ผูร้บับรกิาร ผูถ้อืหุน้ คู่คา้ ฯลฯ ไดร้บั
ทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซต์ภายในของบริษัท (Intranet) และเว็บไซต์ภายนอกของบริษัทที่ 
www.praram9.com หมวด นักลงทุนสมัพนัธ ์ซึง่มสีาระส าคญัสรุปได ้ดงันี้ 

 

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บรษิัทตระหนักและใหค้วามส าคญัต่อผู้ถอืหุน้ทุกรายของบรษิัทใหไ้ด้รบัสทิธขิ ัน้พื้นฐานในฐานะผู้ถอืหุน้อย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั และเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูถ้อืหุน้และนักลงทุน บรษิทัจงึไดก้ าหนดสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้
ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั ซึ่งประกอบไปดว้ย สทิธใินการซื้อ ขาย โอน หลกัทรพัย์
ทีต่นถอือยู่ สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัส่วนแบ่งผลก าไรจากบรษิทั สทิธใินการประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ สทิธิ
ในการตดิต่อสื่อสารระหว่างกนั โดยบรษิทัไม่กดีกนัหรอืสรา้งอุปสรรค สทิธใินการร่วมตัดสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทั เช่น 
การจดัสรรเงนิปันผล การรบัซื้อหุน้คนื สทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุน การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การพจิารณาค่าตอบแทน
กรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีการอนุมตัิธุรกรรมที่ส าคญัและมผีลต่อทศิทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั รวมถึงการ
แกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทั และสทิธใินการไดร้บัขอ้มลูอย่างเพยีงพอ ถูกตอ้ง และทนัเวลา รวมทัง้หาก
มขีอ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้ (Shareholder Agreement) ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้รายอื่น บรษิทัจะ
ชีแ้จงใหท้ราบโดยทนัท ีและนอกจากนี้บรษิทัไดส่้งเสรมิสทิธขิองผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

1.  การอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
• บรษิทัมพีนัธกจิในการส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายทัง้ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อื

หุน้รายย่อย นักลงทุนสถาบนั และผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิไดใ้ชส้ทิธขิองตนอย่างเตม็ทีผ่่านการประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้ี
ส่วนร่วมตดัสนิใจเกีย่วกบัเรื่องทีม่นีัยส าคญัของกจิการ หรอืเรื่องทีก่ระทบกบัสทิธปิระโยชน์ของตนเองในดา้นต่างๆ ดงันัน้
บรษิทัจงึมนีโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั คอื ในการจดัประชุม
ผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะก าหนดวนั เวลาและสถานทีจ่ดัประชุมทีเ่หมาะสม โดยจะไม่จดัการประชุมในวนัหยุดนักขตัฤกษ์ หรอืวนัหยุด
ท าการทีต่ดิต่อกนัตัง้แต่สามวนัขึ้นไป และจดัการประชุมในช่วงเวลาท าการปกต ิระหว่าง 08.30 – 16.00 น. โดยจดัสรรเวลา
ส าหรบัการประชุมอย่างเพยีงพอ รวมถงึก าหนดสถานทีใ่นการจดัการประชุมในเขตกรุงเทพมหานครอนัเป็นทีต่ัง้ของส านักงาน
ใหญ่ ซึ่งมรีะบบคมนาคมที่สะดวกแก่การเดนิทาง ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถประจ าทาง รถไฟฟ้า (รถไฟฟ้าใต้ดนิ 
MRT, รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิAirport Rail Link) และจดัให้มรีถบริการ รบั-ส่ง ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วม
ประชุม ทัง้นี้ กเ็พื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในการเขา้ร่วมการประชุม  

• บรษิัทจดัใหม้บีรกิารปิดอากรแสตมป์ในหนังสอืมอบฉันทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
โดยไม่คดิค่าบรกิาร ณ จุดลงทะเบยีน เพื่อลดภาระค่าใชจ้่ายในการจดัหาอากรแสตมป์ของผูถ้อืหุน้  

• บรษิัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัเอกสารหลกัฐานแสดงตนของผู้ถอืหุ้นในกรณีมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยสามารถใชส้ าเนาเอกสารบตัรประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง โดยไม่ตอ้งใชเ้อกสาร
ฉบบัจรงิได ้ทัง้นี้ เพื่อไม่ใหเ้กดิความยุ่งยากหรอืเป็นการจ ากดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม  
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2. การด าเนินการก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ 
•  บรษิทัมนีโยบายในการใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเพิม่วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัิ

เหมาะสมเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
สามารถส่งค าถามเกี่ยวกบับรษิทัหรอืเกี่ยวกบัวาระการประชุมเพื่อสอบถามประเด็นขอ้สงสยัต่อบรษิัทล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของบรษิทั โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายละเอยีดและหลกัเกณฑ์การใหส้ทิธไิวบ้นเวบ็ไซต์ของ
บริษัทที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงเผยแพร่การให้สิทธิดังกล่าวนี้ผ่านเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และนักลงทุนไดร้บัทราบ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

 

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพ่ิมวาระการประชุม เสนอช่ือบุคคลเพื่อรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ และส่งค าถามล่วงหน้า 

ก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

1) ก าหนดการจดัประชมุ 

   สามญัผูถ้อืหุน้ (เดมิ)  
    •  วนัที ่24 เมษายน 2563 

การใหส้ทิธเิสนอเพิม่วาระการประชุม และเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  
 •  วนัที ่1 ตุลาคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 

การใหส้ทิธส่ิงค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม  
 •  วนัที ่1 ตุลาคม 2562- 15 เมษายน 2563 

2) ก าหนดการจดัประชมุ 
   สามญัผูถ้อืหุน้ (ใหม่)  
    •  วนัที ่14 กรกฎาคม 2563 

ขยายระยะเวลาการใหส้ทิธเิสนอเพิม่วาระการ
ประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการเพิม่เตมิ  
 •  วนัที ่24 เมษายน 2563 - 13 พฤษภาคม 2563 

ขยายระยะเวลาการใหส้ทิธส่ิงค าถามล่วงหน้า
ก่อนการประชุมเพิม่เตมิ  
 • วนัที ่24 เมษายน 2563- 30 มถิุนายน 2563 

   หมายเหตุ  (1)  บรษิทัเลื่อนก าหนดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี จากทีก่ าหนดการเดมิวนัที ่24 เมษายน 2563 เป็นวนัที ่14 กรกฎาคม 2563     
           เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
 (2)  เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 1 และ 2 แลว้ ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเพิม่วาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และ 
           ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 

 

  ทัง้นี้ ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอ
เพิม่วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อรบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัล่วงหน้าได ้ตัง้แต่
วนัที ่1 ตุลาคม 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563 และสามารถส่งค าถามเกีย่วกบับรษิทัล่วงหน้าไดต้ัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 ถงึ 
31 มนีาคม 2564 

• บรษิทัด าเนินการแจง้ขา่วต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อเผยแพร่มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเรื่อง
การก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปีของบรษิทัภายหลงัจากเสร็จสิ้นการประชุมทนัท ี หรอือย่างช้าภายในเวลา 
9.00 น . ของวันท าการถัดไป ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่  
www.praram9.com หมวดนักลงทุนสมัพนัธ ์ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และนักลงทุนไดร้บัทราบก าหนดการและวาระการประชุม
ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

• บริษัทมีนโยบายในการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทัง้เอกสารประกอบวาระการ
ประชุมทัง้ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.praram9.com หมวดนักลงทุนสมัพนัธ์ และจดัส่งหนังสือเชญิประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ทัง้ฉบบัภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วนั โดยระบุขอ้มลู วนั เวลา สถานทีจ่ดัประชุม แผนทีก่าร
เดนิทาง ระเบยีบวาระการประชุม วตัถุประสงค ์และเหตุผลของแต่ละวาระอย่างชดัเจน รวมทัง้จดัใหม้กีารลงมตแิยกเป็นแต่
ละรายการ เช่น วาระเลอืกตัง้กรรมการ (แยกเรื่องการเลอืกตัง้กรรมการ และการเลอืกตัง้กรรมการเขา้ใหม่  ออกเป็น 2 
วาระ) รวมทัง้แยกวาระการก าหนดอ านาจกรรมการ และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการออกจากกนัเช่นเดยีวกนั และมี
ขอ้มลูทีส่ าคญัและจ าเป็นประกอบการตดัสนิใจ ความเหน็ของคณะกรรมการอย่างครบถว้น เพยีงพอส าหรบัใชป้ระกอบการ
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ตดัสนิใจลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชุม พรอ้มทัง้ลงประกาศหนังสอืพมิพร์ายวนัตดิต่อกนั 3 วนั ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั เพื่อบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้า และใหผู้ถ้อืหุน้มขีอ้มลูทีเ่พยีงพอส าหรบัการ
เตรยีมตวัเขา้ร่วมประชุม 

• บรษิทัมนีโยบายใหผู้ถ้อืหุน้ซึ่งรวมถงึผูถ้อืหุน้รายย่อยและผู้ถอืหุน้ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบนัสามารถ
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุม เนื่องจากเลง็เหน็ว่าเป็นช่องทางทีส่ามารถช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทุกคน และป้องกนัมใิหเ้กดิความล่าชา้ในวนัประชุม 

• บริษัทมีนโยบายในการรกัษาสิทธขิองผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วย
ตวัเอง โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นใดหรอืกรรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุมแทนได ้ซึง่
บรษิทัไดก้ าหนดจ านวนกรรมการอสิระของบรษิทัไวไ้ม่น้อยกว่า 2 คน และระบุขอ้มลูของกรรมการอสิระผูร้บัมอบฉนัทะไว้
ในหนังสอืมอบฉนัทะทีไ่ดจ้ดัส่งพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้รายละเอยีดเอกสารและหลกัฐานทีจ่ าเป็นทีผู่้
ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะต้องน ามาแสดงต่อบรษิัทในวนัประชุม ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาสทิธขิองผู้ถือหุ้นในการเขา้ร่วม
ประชุม 

3.  การด าเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้  
• การชี้แจ้งขัน้ตอนในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรบัทราบข้อมูลและเข้าใจขัน้ตอน

วธิกีารในการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างชดัเจนและถูกต้องตรงกนั ดงันัน้ การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ก่อนเริม่การ
ประชุม ฝ่ายเลขานุการบรษิทัจะแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษากฎหมายผูท้ าหน้าทีต่รวจสอบความถูกต้องของการนับ
คะแนนเสยีงในทีป่ระชุม ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และตวัแทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทยใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ นอกจากนัน้แล้ว
ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม จ านวน 2 คน ร่วมเป็นสกัขพียานเพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงร่วมกบัที่
ปรกึษากฎหมายดว้ย 

 ในปี 2563 ทีป่รกึษากฎหมายทีต่รวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสยีง คอื นางภทัรสุภางค ์
เฉลมินนท์ และนางสาวจนัทร์จริา เป่ียมสุขสมบูรณ์ จากส านักงานกฎหมายเอเบลิ แอนด์พรมิตนั พรอ้มอาสาสมคัรซึ่งเป็น
ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนเสียง จ านวน 2 คน นอกจากนัน้แล้วยงัมีผู้สอบบญัชจีากบรษิัท 
ส านักงาน อวีาย จ ากดั คอื นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผูส้อบบญัชเีลขที ่6011 และนายชวพนัธุ์ สุรยิจนัทร์ ตวัแทนผูส้อบบญัช ี
รวมทัง้ตวัแทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ไดแ้ก่ นายวุฒเิมศร ์ชยัประสทิธฤิทธิ ์ซึง่เขา้ร่วมประชุมดว้ย  

 บรษิทัจะแจง้จ านวนสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมทัง้ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเองและตวัแทนผู้รบั
มอบฉนัทะ รวมทัง้ชีแ้จงขัน้ตอนและวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน นอกจากนัน้เมื่อจบการชีแ้จงของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
การประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ขอ้สงสยัและแสดงความเหน็ในระยะเวลาเพยีงพอและ
เหมาะสม และคณะกรรมการจะตอบประเดน็ขอ้ซกัถามอนัเกีย่วขอ้งกบักจิการและวาระการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ และ
บนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นชาวต่างชาต ิบรษิทัไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีเ่ป็นล่าม
แปลค าถามและค าตอบใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทุกคนรบัทราบ 
 ในปี 2563 ที่ผ่านมา บรษิัทจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ จ านวน 1 ครัง้ ณ อาคารโรงพยาบาลพระราม
เก้า ตึก A (อาคารเดมิ) และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 บรษิัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ 
และมคีวามห่วงใยในความปลอดภยัของผูท้ีเ่ขา้ร่วมประชมุทุกทา่น โดยบรษิทัมคีวามตัง้ใจอย่างเตม็ทีใ่นการจดัประชมุอยา่ง
เหมาะสมและมคีวามปลอดภยัดา้นสุขอนามยั ตลอดจนด าเนินการตามมาตรการ แนวทาง และค าแนะน าทีส่่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งก าหนดขึน้ โดยบรษิัทจดัการประชุมในรูปแบบทีก่ระชบัและเป็นไปตามระเบยีบวาระการประชุมที่
ก าหนดไวอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เพื่อลดเวลาใหค้นจ านวนมากอยู่รวมกนั และจดัใหม้กีารเวน้ระยะห่างในทุกจุด รวมทัง้
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ตรวจคดักรองผู้เขา้ร่วมประชุมอย่างเคร่งครดัก่อนเขา้มาภายในโรงพยาบาล โดยได้ส่งเอกสารเพื่อแจง้ให้ผูถ้ือหุน้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 21 วนั ซึง่มสีาระส าคญัโดยสรุป ดงันี้ 

1. ขอความร่วมมอืใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ แทนการเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

2. จดัใหม้กีารถ่ายทอดสดการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 (Live Sreaming, No Rerun) บนเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัที ่www.praram9.com/AGM2020 หรอืสแกน QR Code  

3. ผูถ้อืหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหน้า เพื่อสอบถามขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมโดยส่งถงึเลขานุการบรษิทั
ทางอเีมลแ์ละทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

4. ขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ตอ้งปฏบิตัติามมาตรการการป้องกนัโรค ดงันี้ 
(4.1) ให้มกีารคดักรองผู้เขา้ร่วมประชุมก่อนเขา้อาคารของโรงพยาบาลและห้องประชุมอย่างเคร่งครดั ตาม
 แนวปฏบิตัขิองกรมควบคุมโรค 
(4.2) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีม่ไีข ้(อุณหภูม ิ37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไป) ไอ จาม เจบ็คอ มีน ้ามูก หรอื
 เดนิทางไปหรอืกลบั หรอืผ่านทางประเทศทีเ่ป็นเขตโรคตดิต่ออนัตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
 หรอืตดิต่อใกลช้ดิกบับุคคลทีม่ปีระวตัเิดนิทางไปหรอืกลบั หรอืผ่านทางประเทศกลุ่มเสีย่ง เป็นระยะเวลา
 น้อยกว่า 14 วนั และยงัไม่พน้ระยะเวลาดงักล่าว เฝ้าดูอาการอยู่ทีบ่้าน โดยบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ
 รอ้งขอใหบุ้คคลดงักล่าวงดเวน้การเขา้ร่วมประชุม และพจิารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระแทน 
(4.3) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคดักรอง สวมใส่หน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เขา้
 ร่วมประชุม 
(4.4) หากสงัเกตได้ว่ามผีู้ถือหุ้นหรือบุคคลใด มีอาการ ไอ จาม มีน ้ามูก ผิดปกติ ควรแนะน าให้ผู้มอีาการ
 ดงักล่าวตดิต่อเจา้หน้าที ่ณ จุดปฐมพยาบาล เพื่อรบัการตรวจรกัษาตามขัน้ตอน และหลกีเลี่ยงการอยู่
 ใกลช้ดิกบัผูท้ีม่อีาการป่วยทีไ่ม่ป้องกนัตนเอง 
(4.5) ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมต้องกรอกแบบสอบถามตามความเป็นจริง  ตามที่บริษัทจดัส่งให้ล่วงหน้า
 พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมละส่งใหเ้จา้หน้าทีก่่อนเขา้ในบรเิวณสถานทีจ่ดัประชุม 
(4.6) จดัสถานทีใ่นหอ้งประชุมและพืน้ทีร่อควิในจุดต่างๆ โดยมรีะยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing)  
(4.7) ไม่อนุญาตใหผู้ต้ดิตามเขา้ร่วมในบรเิวณหอ้งประชุม 
(4.8) ขอใหน้ัง่ตามหมายเลขทีไ่ดร้บัและไม่เคลื่อนยา้ยหรอืสลบัเกา้อีท้ีน่ัง่ตามทีจ่ดัไว้ 
(4.9) ขอให้ผู้เขา้ร่วมประชุมสอบถามขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกับวาระการประชุมโดยเขยีนใส่กระดาษและส่งทีจุ่ด
 ลงทะเบยีนหรอืในหอ้งประชุมแทนการสอบถามทางไมโครโฟน เพื่อลดการสมัผสัจากการพดูคุย 
(4.10) งดแจกอาหาร เครื่องดื่ม และงดรบัประทานอาหารบรเิวณสถานทีจ่ดัประชุมโดยเดด็ขาด 
(4.11) บรษิัทบรกิารรถตู้รบั-ส่ง จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ สถานีเพชรบุร ีมาที่บรษิทั และจากบรษิทักลบัไปที่
 สถานีรถไฟใตด้นิเพชรบุร ี 
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 โดยมีคณะกรรมการบริษทั และผู้บริหารล าดบั 4 รายแรก เข้าร่วมประชุมครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
ดงัน้ี 

 

รายช่ือ 
กรรมการและผู้บริหาร 

ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/ 

จ านวนครัง้ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
ปี 2561-2563 ปี 2563 

1.  นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการ  
(กรรมการทีไ่ม่มสี่วนร่วมในการบรหิาร) 

3/3 1/1 

2.  นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ รองประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร 
กรรมการผูอ้ านวยการ 

3/3 1/1 

3.  นายแพทยว์ริุฬห ์มาวจิกัขณ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองกรรมการ
ผูอ้ านวยการฝ่ายการแพทย์ 

3/3 1/1 

4.  นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการก ากบั
ดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื / รอง
กรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายการพยาบาลและฝ่าย
การบรกิารทางการแพทย์ 

3/3 1/1 

5. นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร  
(กรรมการทีไ่ม่มสี่วนร่วมในการบรหิาร) 

3/3 1/1 

6.  ศาสตราจารย ์น.ท.หญงิ แพทย์หญงิ 
    ศรินิธรา สงิหรา ณ อยุธยา 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 3/3 1/1 

7.  ศาสตราจารย์คลนิิก นายแพทยส์รณ   
บุญใบชยัพฤกษ์ 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

3/3 1/1 

8.  นายคณิต แพทยส์มาน กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิ
อย่างยัง่ยนื 

3/3 1/1 

9.  นางวลิาสนิี พุทธกิารนัต์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน (กรรมการทีไ่ม่มสี่วนร่วมในการ
บรหิาร) 

3/3 1/1 

10. นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์(1) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากับดูแล
กิจการและการพัฒนาธุ รกิจอย่ างยั ง่ยืน  / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

3/3 1/1 

11. นายธรีพนัธ ์ดษิยบุตร (2) รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
(ผูร้บัผดิชอบสงูสุดสายงานบญัชแีละการเงนิ) 

1/1 1/1 

12. นายเจรญิ นัดพบสุข (3) รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร 1/1 1/1 
การเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล และรวมทัง้คณะคิดเป็นร้อยละ 100 100 

 

หมายเหตุ    (1) ได้รบัการแต่งตัง้จากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2564 ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการสรรหาและก าหนด
   ค่าตอบแทน (กรรมการอสิระ) แทนนายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย์ ซึ่งขอลาออกจากต าแหน่ง โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2564 

(2) ได้รบัการแต่งตัง้เป็นรองกรรมการผู้อ านวยการ ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562 
(3) ได้รบัการแต่งตัง้เป็นรองกรรมการผู้อ านวยการ ฝ่ายบรหิาร เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2562   
 
 

 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
ส่วนที ่2 การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ หน้า 32 

 

การพ้นจากต าแหน่งตามวาระของกรรมการบริษทัปี 2562-2564 
 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
การพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ ประธานกรรมการ (กรรมการทีไ่ม่มส่ีวนร่วมในการบรหิาร)   ✓ 
2. นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร  / กรรมการ

ผูอ้ านวยการ 
 ✓  

3. นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการก ากับดูแลกิจการ
และการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื / รองกรรมการผูอ้ านวยการ 

 ✓  

4. นายแพทยว์ริุฬห ์มาวจิกัขณ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูอ้ านวยการ ✓  ✓ 
5. นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร  

(กรรมการทีไ่ม่มส่ีวนร่วมในการบรหิาร) 
 ✓  

6. นางวลิาสนิี พุทธกิารนัต ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการทีไ่ม่มส่ีวนร่วมในการบรหิาร) 

✓  ✓ 

7. ศาสตราจารย์คลนิิค นายแพทย์สรณ 
บุญใบชยัพฤกษ์ 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

✓   

8. นายคณิต แพทยส์มาน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

✓   

9. ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญงิ 
ศรินิทรา สงิหรา ณ อยุธยา 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

 ✓  

10. นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์(1) กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการ
พฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยนื / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  ✓ 

     หมายเหตุ:    (1)  ได้รบัการแต่งตัง้จากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2564 ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน (กรรมการอสิระ) แทนนายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย์ ซึ่งขอลาออกจากต าแหน่ง  โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2564 

 

• การลงคะแนนเสียง การตรวจนับคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม 
บรษิทัจดัใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงส าหรบัทุกวาระ และในวาระเลอืกตัง้กรรมการ บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ
ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล โดยจดัใหม้กีารน าระบบ Barcode มาใชใ้นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นย ามากยิ่งขึ้น และบริษัทจะแสดงผลการตรวจนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นได้
รบัทราบผลทนัท ีและเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนเสยีงทุกครัง้ในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
บรษิทัไดเ้ชญิตวัแทนของผูถ้อืหุน้ 2 ท่าน เขา้ร่วมสงัเกตการณ์การนับคะแนนร่วมกบัทีป่รกึษากฎหมายอสิระจากภายนอก 
ซึ่งเป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นท าหน้าที่เป็นสกัขพียานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงเพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุน้
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั 

• บรษิทัมนีโยบายในการด าเนินการประชุมผูถ้อืหุน้โดยเป็นไปตามล าดบัวาระการประชุมทีไ่ดแ้จง้ไว้
ในหนังสอืเชญิประชุม โดยไม่มกีารเพิม่เตมิขอ้มลูส าคญัในระหว่างการประชุมผูถ้อืหุน้อย่างกะทนัหนั รวมทัง้หลกีเลีย่งการ
เพิม่วาระการประชุมเรื่องอื่นๆ ทีไ่ม่ไดก้ าหนดล่วงหน้า หรอืเปลี่ยนแปลงล าดบัวาระการประชุมหรอืขอ้มลูส าคญัโดยไม่แจง้
ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้กเ็พื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบถงึเรื่องทีจ่ะท าการพจิารณาล่วงหน้าเพื่อการตดัสนิใจในการเขา้
ร่วมประชุม 
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ส่วนที ่2 การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ หน้า 33 

 

• บรษิัทมนีโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสทิธอิย่างเท่าเทยีมกันในการแสดงความ
คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืตัง้ค าถามในวาระการประชุมต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งไดอ้ย่างอสิระและใหเ้วลาอย่างเหมาะสมก่อนท า
การลงมต ิโดยมกีรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัท าหน้าทีต่อบขอ้ซกัถามและชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิในทีป่ระชุมอย่างเหมาะสม  
และบรษิทัจะบนัทกึในรายงานการประชุมว่าจากการเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นซกัถามนัน้ มผีูถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความ
คดิเหน็เรื่องใด และบรษิทัไดต้อบขอ้ซกัถามอย่างไร เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดต้ดิตามการประชุมไดร้บัทราบ โดยเปิดเผยไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.praram9.com หมวดนักลงทุนสมัพนัธ ์

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

6.  การด าเนินการหลงัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
• บรษิัทจะท าการเผยแพร่มตทิีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ พร้อมผลคะแนนเสยีงภายหลงัปิดการประชุมผูถ้อืหุน้

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

• บรษิทัจะท าการบนัทกึและจดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วนในสาระส าคญั อาท ิสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม หลกัเกณฑ์และวธิกีารลงคะแนนและนับคะแนน
เสยีง การใช้บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ รายชื่อและต าแหน่งของกรรมการ ผู้บรหิารสูงสุด ผู้บรหิารล าดบั 4 รายแรก ผู้สอบ
บญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย อาสาสมคัรซึ่งเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ซึ่งท าหน้าทีเ่ป็นสกัขพียานตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงในที่
ประชุม และตวัแทนจากสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย เน้ือหาสาระของวาระการประชุม ประเด็นค าถาม-ค าตอบ ขอ้เสนอแนะ 
ขอ้คดิเหน็ และมตทิีป่ระชุมพรอ้มผลคะแนน เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุ้นทีไ่ม่ไดเ้ขา้
ร่วมประชุมรบัทราบและสามารถตรวจสอบได้ โดยจะท าการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ ของบรษิัทที่ 
www.praram9.com หมวดนักลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถรบัทราบขอ้มูลได้อย่างรวดเร็ว
และเท่าเทียมกัน และสามารถ ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ทัง้นี้ หากผู้ถือหุ้นมีความเห็นหรือข้อสงสยัหรือความเห็น
เกี่ยวกบัรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามหรอืแสดงความเหน็มายงับรษิทัผ่านเลขานุการบรษิทัไดโ้ดยไม่ตอ้งรอ
ใหถ้งึการประชุมครัง้ถดัไป และน าส่งใหห้น่วยงานเกีย่วขอ้งภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด 

 

9.1.2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

บรษิทัตระหนักและใหค้วามส าคญัต่อการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั คณะกรรมการบรษิทัจงึ
ไดก้ าหนดนโยบายโดยค านึงถงึการปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม ทัง้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายย่อย ผูถ้อืหุน้สถาบนั 
รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติต่างได้รบัการปฏิบตัิที่เท่าเทยีมกนัในการใช้สทิธขิองตนในฐานะของผู้ถือหุ้น และได้รบัการดูแล
ผลประโยชน์อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส ทัง้นี้ เพื่อคุ้มครองผูถ้ือหุน้จากการถูกเอาเปรยีบจากผู้มอี านาจควบคุม 
โดยบรษิทัไดด้ าเนินการ ดงันี้ 

1. ประเภทของหุน้และสทิธกิารออกเสยีง 

หุ้นของบรษิัทมปีระเภทเดยีวตามขอ้บงัคบัของบรษิทั คอื หุ้นสามญัชนิดระบุชื่อผู้ถอืหุน้ โดยผู้ถือหุ้นทุก
รายมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามสดัส่วนการถอืครองหุน้ของตน โดยหนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสยีง และถอืเสยีงขา้งมากเป็นมต ิถา้
คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมเป็นผูช้ีข้าดอกีเสยีงหนึ่งต่างหากนอกเหนือจากการออกเสยีงในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ 

http://www.praram9.com/
http://www.praram9.com/
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2. โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทั 

  บรษิทัมนีโยบายในการเปิดเผยโครงสรา้งการถอืหุน้ทีม่สีดัส่วนการถอืหุน้สงูสุด 10 ล าดบัแรกของบรษิทั 
ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้ทีม่อี านาจควบคุมกจิการ ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนักลงทุนสถาบนั รวมถงึสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ราย
ย่อย (Free Float) ของบริษัท รวมทัง้การรกัษาสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก าหนด คอื บรษิทัมสีดัส่วนของผูถ้อืหุน้รายย่อยเกนิกว่ารอ้ยละ 40 โดย ณ วนัก าหนดรายชือ่
ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่4 มถิุนายน 2563 บรษิทัมสีดัส่วนผูถ้อืหุน้รายย่อย 
จ านวนรอ้ยละ 58.66 ทัง้นี้ บรษิทัไดเ้ปิดเผยโครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัไวใ้นรายงานประจ าปี (Annual Report) แบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) เวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.praram9.com และเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ บรษิทัมโีครงสรา้งการด าเนินงานทีโ่ปร่งใสและตรวจสอบได ้และไม่มโีครงสรา้งการถอืหุน้ทีซ่บัซอ้น
ยากแก่การระบุตวัผูถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิ รวมทัง้ไม่มโีครงสรา้งการถอืหุน้ไขว ้(Cross Holding) หรอืมโีครงสรา้งการถอืหุน้แบบปิรา
มดิ (Pyramid Holding) แต่อย่างใด 

3. หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

 บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้แต่ละรายอย่างเท่าเทยีมกนั โดยไม่ค านึงว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิโดยในการจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ผูถ้อืหุน้ทุกรายจะไดร้บั
ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแม้ว่าผูถ้ือหุน้ส่วนใหญ่ของบรษิทัจะเป็นคนไทย แต่บรษิัทไดจ้ดัท า
หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเป็น 2 ภาษา คอื ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทัง้ได้มีจดหมายแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อให้ผู้ถอืหุน้ทราบว่าบรษิทัได้เผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมฉบบัสมบูรณ์ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทัง้ในรูปแบบ
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.praram9.com หมวดนักลงทุนสมัพนัธ ์ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนั
ประชุมผูถ้อืหุน้ และจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มเอกสารประกอบวาระการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ศกึษาล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 21 วนั โดยบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ตามรายละเอยีด ดงันี้ 
 

 

การเผยแพร่และจดัส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

1)  ก าหนดการจดัประชุม 
     สามญัผูถ้อืหุน้ (เดมิ)  
      • วนัที ่24 เมษายน  2563 

 

 

การเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุม 

และเอกสารประกอบการประชุม 

บนเวบ็ไซต ์
 • วนัที ่23 มนีาคม 2563 

 

การจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ 
 • ไม่ไดจ้ดัส่งเนื่องจากเลื่อนการประชุม 
   โดยไม่มกี าหนด  

2)  ก าหนดการจดัประชุม 
    สามญัผูถ้อืหุน้ (ใหม่)  
     • วนัที ่14 กรกฎาคม 2563 

 

 

เผยแพร่หนังสอืเชญิประชุม 

และเอกสารประกอบการประชุม 

บนเวบ็ไซต์  
 • วนัที ่12 มถิุนายน 2563 

 

 

การจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ 

 • วนัที ่22 มถิุนายน 2563  

     

    หมายเหตุ:    บรษิทัเลื่อนก าหนดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี จากทีก่ าหนดการเดมิวนัที ่24 เมษายน 2563 เป็นวนัที ่14 กรกฎาคม 2563     
                      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19)   
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4. หนังสอืมอบฉนัทะและการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

 บริษัทได้จัดท าหนังสือมอบฉันทะตามแบบกระทรวงพาณิชย์ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้เพื่อความ
เหมาะสม ทัง้ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบมอบฉันทะเฉพาะส าหรบั custodian) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิัท
ที่www.praram9.com พร้อมทัง้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข . ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยระบุ
รายละเอยีดขอ้มูลเอกสารและหลกัฐานทีจ่ าเป็นทีผู่ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะตอ้งน ามาแสดงต่อบรษิทัในวนัประชุม รวมทัง้
ค าแนะน าขัน้ตอนในการมอบฉันทะแบบไม่ยุ่งยากซบัซ้อน เพื่อให้ผู้ถือหุน้สามารถจดัเตรยีมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกดิ
ปัญหาต่อการเขา้ร่วมประชุมของผูร้บัมอบฉนัทะ ทัง้นี้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและรกัษาสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในกรณี
ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตวัเอง 

5. การถ่ายทอดสดการประชุมผูถ้อืหุน้ และการบนัทกึภาพการประชุมเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ 
  ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้น (Live Streaming, no rerun) บน

เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com/AGM2020 หรือสแกน QR Code ส าหรบัผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่มีสิทธเิข้าร่วม
ประชุม ณ วนัที่ 4 มิถุนายน 2563 (Record Date) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจแต่ไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมได้ โดยใช้เลขทะเบยีนผู้ถอืหลกัทรพัย์ 10 หลกั ที่จดัส่งให้แก่ผู่ถือหุน้ในการยนืยนัตวัตนเขา้สู่ระบบเพื่อรบัชมการ
ถ่ายทอดสดการประชุมในวนัที ่14 กรกฎาคม 2563 

  นอกจากนัน้แล้วบรษิทัยงัมกีารบนัทกึภาพการประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อเผยแพร่แก่ผูถ้อืหุน้ทีส่นใจเป็น Cilp file 
บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.praram9.com หมวดนักลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อบรกิารใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และผูท้ีส่นใจทีไ่ม่มี
โอกาสเขา้ร่วมการประชุมไดร้บัทราบ ซึง่ในปีทีผ่่านมาบรษิทัไดเ้ผยแพร่ Cilp file เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 

6. การรายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 
เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และก่อให้เกิด

ความเป็นธรรมแก่ผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย คณะกรรมการจงึไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัการรายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของ
กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั โดยก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารล าดบั 4 รายแรก ตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการ
มส่ีวนได้ส่วนเสยีของตน หรอืของบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง กรณีมส่ีวนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกิจการของ
บรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี โดยใหม้กีารรายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร ดงันี้  

(1) รายงานในครัง้แรก: ใหร้ายงานต่อบรษิทัโดยแจง้ต่อเลขานุการบรษิทัเมื่อกรรมการหรอืผูบ้รหิาร
เขา้รบัต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร  

(2) รายงานการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูการมส่ีวนไดส่้วนเสยี: ใหร้ายงานโดยมชิกัชา้ภายใน 3 วนัท าการ
นับจากวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงขอ้มูล โดยระบุแจ้งจ านวนครัง้ที่มกีารเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย และให้เลขานุการบรษิัทจดัส่ง
ส าเนารายงานฉบบัแก้ไขใหแ้ก่ประธานกรรมการบรษิทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบภายใน  7 วนัท า
การ นับแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานฉบบัดงักล่าว 

(3) รายงานการมส่ีวนไดเ้สยีหรอืส่วนเกี่ยวขอ้งกบัรายการทีพ่จิารณา: ใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร ผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา  แจ้งต่อ
เลขานุการบรษิัทเพื่อให้บรษิัททราบถึงความสมัพนัธ์ หรอืการมส่ีวนได้ส่วนเสยีของตนและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งในรายการ
ดงักล่าว อย่างน้อย 10 วนัก่อน การพจิารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ (หรอือย่างน้อย 3 วนัก่อน การส่งจดหมายเชญิ
ประชุมและ/หรือเอกสารประกอบการประชุม ) และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
คณะกรรมการบรษิทัครัง้นัน้ๆ และต้องไม่เขา้มามส่ีวนร่วมหรอืมสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณา รวมถงึไม่มอี านาจในการ
อนุมตัธิุรกรรมนัน้ๆ  
 
 

http://www.praram9.com/AGM2020%20หรือสแกน
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ในปี 2563 ทีผ่่านมา บรษิทัไม่มกีรรมการและผูบ้รหิารล าดบั 4 รายแรกเขา้ด ารงต าแหน่งใหม ่ดงันัน้ จงึไม่
มกีารน าส่งส าเนารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีใหแ้ก่ประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบและเกบ็
รกัษาเป็นขอ้มูลของบรษิทั ทัง้นี้ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูการมส่ีวนไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิารล าดบั 4 ราย
แรกนัน้ ไดม้กีารด าเนินการตามรายละเอยีดในขอ้ 6 (2) เนื่องจากกรรมการและผูบ้รหิารล าดบั 4 รายแรกมกีารเปลีย่นแปลง
ขอ้มลูการมส่ีวนไดเ้สยี  

7. การจดัท าและเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบและสามารถตรวจสอบขอ้มูลการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดภ้ายในเวลาอนั
สมควร บรษิัทจงึมนีโยบายในการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถอืหุน้ ซึ่งประกอบด้วยขอ้มูลที่ส าคญัครบถ้วน อนัไดแ้ก่ 
เนื้อหาสาระส าคญัของวาระการประชุม มติที่ประชุม พร้อมผลคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสีย 
รวมทัง้ขอ้ซกัถาม ค าชีแ้จง และขอ้คดิเหน็ในทีป่ระชุม โดยจดัท าทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเผยแพร่พรอ้มกนับน
เว็บไซต์ของบรษิทัที ่www.praram9.com ภายใน 14 วนั นับจากวนัประชุม ซึ่งในปี 2563 บรษิัทได้แจง้ข่าวผ่านเวบ็ไซต์
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั
ที่ www.praram9.com หมวดนักลงทุนสมัพนัธ์ เมื่อวนัที่ 24 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ
รบัทราบขอ้มูลได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทยีมกัน พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบขอ้มูลความถูกต้อง รวมทัง้แสดงความ
คดิเหน็ และแกไ้ขเพิม่เตมิรายงานการประชุมไดต้ัง้แต่วนัที ่24 กรกฎาคม 2563 ถงึวนัที ่24 สงิหาคม 2563 โดยตดิต่อผ่าน
เลขานุการบริษัทที่อีเมล marisarat@praram9.com หรือโทรศัพท์ 02-202-9999 ต่อ 39605 หรือ 39607 และเมื่อพ้น
ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ และ/หรอืขอแก้ไขเพิม่เตมิรายงานการประชุม ซึ่ง
บรษิทัไดแ้จง้ต่อ ผูถ้อืหุน้ทราบแลว้เมื่อวนัที ่25 สงิหาคม 2563 รวมทัง้ไดแ้จง้ดว้ยว่าในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ถดัไปบรษิทั
จะไม่บรรจุวาระรบัรองรายงานการประชุมเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอกี 

นอกจากนัน้แล้วบริษัทได้น าส่งรายงานการประชุมดงักล่าวต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
ภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด คอื 14 วนั โดยไดจ้ดัส่งเมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 เช่นเดยีวกนัดว้ย 

8. นโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในและการรกัษาความลบัของบรษิทั  
 บรษิัทใหค้วามส าคญัต่อการก ากบัดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในและการรกัษาความลบัของบรษิัท การ

รกัษาข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลบัของลูกค้า รวมถึงการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบสารสนเทศ จึงได้
ก าหนดนโยบายการใชข้อ้มูลและการรกัษาความลบัของบรษิทัขึน้เพื่อก าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการน า
ขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระส าคญัและอาจมผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัไปใช ้ดงันี้ 

(1) หา้มบุคคลหรอืหน่วยงานทีท่ราบขอ้มูลภายในน าขอ้มลูดงักล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรอืบุคคล
อื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง จนกว่าบรษิทัจะไดเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวต่อสาธารณชนแลว้  

(2) ให้กรรมการบริษัท กรรมการบรหิาร ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท รวมถึงที่ปรกึษา
กรรมการผูอ้ านวยการ ทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายในทีเ่ป็นสาระส าคญั ซึ่งมผีลหรอือาจมผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลกัทรพัย์ของบรษิัท รวมถึงขอ้มูลทางการเงนิจะต้องงดเว้นการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทในช่วง 30 วนั ก่อนที่งบ
การเงนิหรอืขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณะ และในช่วง 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากที่ขอ้มูลดงักล่าวของบรษิัทได้
เปิดเผยต่อสาธารณะแลว้ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูดงักล่าวจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนัน้ใหผู้อ้ื่นทราบจนกว่าจะไดม้กีารแจง้
ขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

(3) แพทย์ ทีป่รกึษา และบุคคลากรทีม่บีทบาทส าคญัจะต้องลงนามยนิยอมรกัษาความลบัทางการค้า 
ขอ้มลูการคา้ และขอ้มลูความลบัทีไ่ดจ้ากบรษิทั 

ทัง้นี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการป้องกันการใช้ขอ้มูลภายในและการรกัษาความลบัของบรษิัท ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.praram9.com และ
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พนักงานเขา้ใหม่ของบรษิัทจะได้รบัทราบนโยบายดงักล่าวนี้ เพราะบรษิัทได้บรรจุไว้ในหลกัสูตรส าหรบัการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ดว้ย โดยในปีทีผ่่านมาไม่มกีารซื้อขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในแต่อย่างใด 

9. นโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บนหลกัการ
ที่ว่าการตดัสนิใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและผูถ้ือหุน้ และควร
หลกีเลีย่งการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมแก่ผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย จงึถอื
เป็นนโยบายของบรษิัทที่จะป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จากการเป็นกรรมการ ผู้บรหิารหรอืพนักงานของ
บรษิทั จงึไดม้กีารก าหนดขอ้ปฏบิตัสิ าหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทั ดงันี้ 

 (1) หลกีเลี่ยงการท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการที่เกี่ยวโยงกบัตนเองหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัที่อาจ
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ยกเวน้เป็นรายการทีเ่ป็นไปเพื่อสนับสนุนการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล และ/
หรอืเป็นรายการทีม่คีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

 (2) ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่นโดยน าสารสนเทศหรอืขอ้มูลภายในทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผย
ต่อสาธารณะ หรอืทีเ่ป็นความลบัไปใช ้หรอืน าไปเปิดเผยกบับุคคลภายนอก  

 (3) ไม่ใช้เอกสารหรอืขอ้มูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บรหิารหรอืพนักงานของบรษิทัในการท าธุรกจิ
ของตนเองหรอืบุคคลอื่นทีม่ลีกัษณะเป็นการแขง่ขนัหรอืมลีกัษณะเดยีวกนัหรอืเกีย่วเนื่องกนักบับรษิทั 

10. นโยบายการท ารายการระหว่างกนัและรายการเกีย่วโยงกนั 
 บริษัทได้มกีารก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการท ารายการระหว่างกันและ /หรือรายการเกี่ยวโยงกัน ทัง้นี้ 
เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสและเป็นธรรมในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 การท ารายการและการอนุมตัทิ ารายการ 
 การท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการที่เกี่ยวโยงกนั บรษิัทก าหนดให้ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอื
บุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้หรอืทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการท ารายการดงักล่าวจะไม่สามารถเขา้มามส่ีวนร่วมหรอืมสีทิธอิอก
เสยีงพจิารณาอนุมตักิารท ารายการดงักล่าวได ้

 มาตรการ/ขัน้ตอนในการท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
(1) การพจิารณาการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั บรษิัทจะใช้หลกัเกณฑ์เช่นเดยีวกบัลูกค้าทัว่ไป และ

บุคคลทัว่ไป รวมทัง้เป็นไปตามขัน้ตอนกระบวนการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทั เพื่อสนับสนุนการด าเนินกจิการ ซึง่ตอ้ง
เป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทั 

(2) กรณีที่ไม่มรีาคาดงักล่าว บรษิัทจะพจิารณาเปรยีบเทยีบราคาสนิค้าหรอืบรกิารกบัราคาภายนอก 
ภายใตเ้งือ่นไขทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนั 

(3) บรษิทัอาจใชป้ระโยชน์จากรายงานของผูป้ระเมนิอสิระซึ่งแต่งตัง้โดยบรษิทั หรอืบรษิทัในกลุ่มมาท า
การเปรยีบเทยีบราคาส าหรบัรายการระหว่างกนัทีส่ าคญั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าราคาดงักล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของกลุ่มบรษิทั 

(4) การท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการที่เกี่ยวโยงกนัทีบ่รษิทั หรอืกรรมการ หรอืผู้บรหิารระดบัสูง
ของบรษิทั มผีลประโยชน์เกี่ยวขอ้ง ทีไ่ม่ใช่การด าเนินธุรกจิตามปกต ิหรอืมเีงื่อนไขทางการคา้แตกต่างจากการท ารายการ
กบัลูกคา้ทัว่ไป หรอืบุคคลภายนอก จะด าเนินการไดต้่อเมื่อได้รบัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัดว้ยคะแนน
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เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ซึ่งจะต้องไม่มกีรรมการ หรอืผู้บรหิารระดบัสูงทีม่ผีลประโยชน์เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมพจิารณาอนุมตัิ
รายการนัน้ และตอ้งไม่มเีงือ่นไขหรอืขอ้ก าหนดพเิศษผดิไปจากปกต ิตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 

(5) บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
หรอืรายการระหว่างกนั ตามหลกัเกณฑต์่างๆทีห่น่วยงานก ากบัดแูลไดก้ าหนดไว้ 

(6) ใหม้กีารสอบทานการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน 
ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมมีาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลใหม้กีารสุ่มสอบทานการท ารายการจรงิ 
ถูกตอ้งตรงตามสญัญาหรอืนโยบายหรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดไว้ 

 การอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  
 ในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดใหร้ายการระหว่างกนัตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการเขา้ท ารายการในเรื่องใด บรษิทัจะจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชมุเพื่อพจิารณาและให้
ความเหน็เกี่ยวกบัความจ าเป็นในการท ารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ ทัง้นี้ ในการเขา้ท ารายการธุรกิจ
ปกตหิรอืรายการสนับสนุนธุรกจิปกตทิีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป  และรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทาง
การคา้ทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงันี้ 

(ก) การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 
การท ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นรายการธุรกิจปกตหิรอืรายการสนับสนุนธุรกิจปกตทิี่เป็นขอ้ตกลง

ทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการด าเนินงานของบริษัท  ฝ่ายจัดการ หรือ
คณะกรรมการบรหิาร เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตักิารท าธุรกรรมในหลกัการก่อนทีจ่ะเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวได้ หาก
รายการดงักล่าวนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั 
ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ ฝ่ายจดัการจะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าว เพื่อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส รายการทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป คอื
เงือ่นไขการคา้ทีม่รีาคาและเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย  

- เป็นราคาและเงือ่นไขทีบ่รษิทัไดร้บั หรอืใหก้บับุคคลทัว่ไป  
- เป็นราคาและเงือ่นไขทีบ่คุคลทีเ่กีย่วโยงกนัใหก้บับคุคลทัว่ไป  
- เป็นราคาและเงือ่นไขทีบ่รษิทัสามารถแสดงไดว้่าผูป้ระกอบธุรกจิในลกัษณะท านองเดยีวกนั

ใหก้บับุคคลทัว่ไป  
(ข) การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการค้าทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป  จะต้องพจิารณาและให้
ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการนัน้ๆ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพจิารณาอนุมตั ิทัง้นี้ ใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และหลกัเกณฑ์อื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานทางบญัช ีและบรษิทัจะ
เปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิของบรษิทั  

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน  บริษัท
สามารถแต่งตัง้บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เช่น ผู้สอบบญัชี ผู้ประเมินราคาทรพัย์สิน หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่
เกี่ยวขอ้ง ทีม่คีวามเป็นอสิระจากบรษิทัและบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทั เป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบัรายการระหว่าง
กันดงักล่าวเพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ  และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและมคีวามสมเหตุสมผลโดยค านึงถงึ
ผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 
 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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  นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  
  รายการระหว่างกนัทีอ่าจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบรษิทัต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  ทัง้นี้ บริษัทจะ
เปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมทัง้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

  บรษิทัอาจมกีารท ารายการระหว่างกนัในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดราคาและเงื่อนไขการค้าตาม 
ปกติของธุรกิจ เช่นเดยีวกบัที่ก าหนดให้กบับุคคล และ/หรอื บรษิัทที่ไม่ขดัแย้งหรอืเกี่ยวขอ้งกัน เช่น การให้บรกิารทาง
การแพทย์แก่บรษิทัคู่สญัญา การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์ การใหส้วสัดกิารค่ารกัษาพยายาล เป็นตน้ 
โดยรายการระหว่างกนัทีจ่ะเกดิขึ้นนัน้เป็นไปตามการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิัทและ    
ผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 
 การท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัทีเ่กดิขึน้และอาจเกดิขึน้ในอนาคตจะมคีวามจ าเป็นและ/หรอืมคีวาม
สมเหตุสมผลของการท ารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบรษิัท และก าหนดให้เป็นไปตามลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจทัว่ไป และรายการดงักล่าวราคาและรวมทัง้เงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจ
การค้า (Fair and at arm’s length basis) ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการนัน้ นอกจากนี้ หากมี
การท ารายการระหว่างกนั กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้หรอืทีม่ส่ีวนไดส่้วนเสยีจะไม่สามารถเขา้มามี
ส่วนร่วมหรอืมสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวได้ เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสและเป็นอิสระใน
การพจิารณาตดัสนิใจท ารายการอย่างแทจ้รงิ และเมื่อพจิารณาโครงสรา้งของบรษิทัแล้วจะเหน็ว่าบรษิทัไม่มโีครงสรา้งแบบ
กลุ่มธุรกจิจงึไม่มกีารท ารายการระหว่างกนัซึง่จะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 นอกจากนัน้แล้วหากบรษิทัมกีารท ารายการระหว่างกนัทีม่ขีนาดใหญ่และต้องขออนุมตัจิากผูถ้อืหุ้นตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิทัจะเปิดเผยรายละเอยีดต่างๆ อย่างครบถ้วนตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด ได้แก่ วนั เดือน ปี ที่มีการตกลงท ารายการ คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลกัษณะส่วนได้เสีย ลกัษณะทัว่ไปของรายการ 
รายละเอียดสนิทรพัย์ ราคาประเมนิของผู้ประเมนิอิสระที่ได้รบัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์การช าระราคา เกณฑท์ีใ่ชก้ าหนดมลูค่ารวมของรายการ เหตุผลของการท ารายการ (ประโยชน์/ขอ้ดใีนการ
ท ารายการ) ขนาดของการท ารายการ ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ กรรมการทีไ่ม่มสีทิธอิอกเสยีงในการประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืกรรมการของ
บรษิทัทีแ่ตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่ม่มสีทิธอิอกเสยีงลงมต ิและขอ้มลู
อื่นทีอ่าจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้อย่างมนีัยส าคญั  

ทัง้นี้ ในปีทีผ่่านมาบรษิทัไม่มกีารท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัทีเ่ขา้ขา่ยจะตอ้งขออนุมตัจิากคณะกรรมการ
บรษิทั และผูถ้อืหุน้ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

11. นโยบายการใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูแจง้การซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั 
 สบืเนื่องจาก พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และ

ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่สจ. 38/2561 ไดก้ าหนดให ้กรรมการ และผูบ้รหิาร
ล าดบั 4 รายแรก และบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิกนัฉนัสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ นิติ
บุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรส  หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิกนัฉันสามภีรรยา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 30 ของจ านวน



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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สิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่าว และการถือหุ้นรวมกันดงักล่าวเป็นสดัส่วนที่มากที่ สุดในนิติบุคคลนัน้ ต้อง
รายงานการถอืครองหลกัทรพัยใ์นรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสผ์่านระบบ online ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารซื้อขาย โอน หรอืรบัโอนหุน้ของบรษิทั ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึ
ไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัไว ้ดงันี้ 
  11.1 ให้กรรมการและผู้บรหิารล าดบั 4 รายแรก แจ้งต่อเลขานุการบรษิัทเกี่ยวกบัการซื้อขายหุ้นของ
บรษิัทอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย เพื่อให้เลขานุการบรษิัทช่วยอ านวยความสะดวกในการรายงานการ
เปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยต์่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และภายหลงัจากนัน้
ให้กรรมการและผู้บริหารล าดับ 4 รายแรก รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส  

 11.2 ใหก้รรมการและผูบ้รหิารล าดบั 4 รายแรก จดัส่งส าเนารายงานตามขอ้ 11.1 ใหแ้ก่เลขานุการบรษิทั
ในวนัเดยีวกนักบัทีส่่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์รยีบรอ้ยแลว้  

 

 ในปี 2563 กรรมการอิสระของบริษัท จ านวน 1 คน คือ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบ-
ชยัพฤกษ์ ไดข้ายหุน้ของบรษิทั รวมจ านวน 830,000 หุน้ 

 

12.  การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ 

 ในปี 2563 ที่ผ่านมา บรษิัทไม่มรีายการในลกัษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บรษิัทอื่นๆ 
เช่น การใหกู้ย้มืเงนิ การค ้าประกนัสนิเชื่อ ตามสดัส่วนทีเ่ป็นไปตามสญัญาร่วมทุน 

 

 13.  การฝ่าฝืน/ไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารซื้อขายสนิทรพัย์ 
 ในปี 2563 ทีผ่่านมา บรษิทัไม่มกีารซื้อขายสนิทรพัยโ์ดยฝ่าฝืน/ไม่ปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 
 

9.1.3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

 บรษิัทตระหนักและใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุน้ 
พนักงาน ผูร้บับรกิาร คู่คา้ คู่แขง่ทางการคา้ เจา้หนี้ ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดลอ้มโดยรวม โดยมุ่งมัน่ดแูลใหส้ทิธดิงักล่าว
ได้รบัความคุ้มครองและปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม ด้วยความเชื่อมัน่มาโดยตลอดว่าการที่องค์กรจะประสบความส าเร็จและ
เตบิโตอย่างยัง่ยนืไดน้ัน้จะต้องเตบิโตและขบัเคลื่อนไปพรอ้มกบัสงัคมรอบขา้ง ทัง้นี้ บรษิทัยงัไดต้ระหนักถงึการสนับสนุน
และส่งเสรมิการสรา้งจรยิธรรมในการประกอบธุรกจิสู่เครอืขา่ยพนัธมติรทางธุรกจิของบรษิทัใหเ้กดิการสรา้งจติส านึกในการ
พฒันาสงัคมโดยรวมใหเ้ตบิโตไปพรอ้มกนักบับรษิทัตามบทบาทและหน้าทีข่องผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในกลุ่มต่างๆ เพื่อใหก้จิการ
ของบรษิทัด าเนินไปดว้ยความมัน่คง และตอบสนองผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดงันัน้ บรษิทัจงึได้ก าหนดนโยบาย
และแนวปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทั อนัไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ผูร้บับรกิาร คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หนี้ สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึนโยบายเกีย่วกบัหลกัจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ ดงันี้ 
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1. นโยบายเก่ียวกบับทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

1.1 ผู้ถือหุ้น  

บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจในการด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส่และมปีระสทิธภิาพ บนพืน้ฐานของความ
ซื่อสตัย์สุจรติ และจรยิธรรมอนัดงีามโดยสรา้งผลการด าเนินงานทีด่ ีและการเจรญิเตบิโตทีม่ ัน่คง และดว้ยความพยายามที่
จะพฒันากจิการใหเ้จรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื โดยปฏบิตัติามพนัธกจิที่ใหไ้วก้บัผูถ้อืหุน้ เพื่อสรา้งความพงึพอใจและประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยค านึงถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดใีห้กบัผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูลอย่าง
โปร่งใส และเชื่อถอืไดต้่อผูถ้อืหุน้ บรษิทัจงึไดม้กีารก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

   นโยบายและแนวปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ 

(1) เคารพและส่งเสรมิการใชส้ทิธดิา้นต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ใหไ้ดร้บัการดแูลและการอ านวยความสะดวก
อย่างเหมาะสม เพยีงพอ รวมทัง้ปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั 

(2) ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ตามหลกัวชิาชพี ด้วย
ความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

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

รายงานทีม่นีัยส าคญัอื่นๆ ของบรษิทั ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบอย่างสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ รวมถงึทศิทาง
การด าเนินงานในปัจจุบนัและแนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตของบรษิทัทัง้ทีเ่ป็นด้านบวกและดา้นลบ ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ความเป็นไปได ้และมขีอ้มลูสนับสนุนทีเ่พยีงพอ 

(5) บรหิาร จดัการ เพื่อใหบ้รษิทัมขีดีความสามารถสูงในการด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของ
บริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และมีความสามารถในการแข่งขนัให้ผล
ประกอบการบรรลุเป้าหมาย เพื่อจ่ายผลตอบแทนใหผู้ถ้อืหุน้เป็นเงนิปันผลตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลไดทุ้กปี 

(6) หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนของบรษิทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรอื
ของครอบครวัและบุคคลใกล้ชดิ จากการใชข้อ้มูลใดๆ ทีม่สีาระส าคญัของบรษิทั ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน น าไป
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรอืด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 

 
1.2  พนักงาน  

บรษิทัตระหนักเสมอว่าพนักงานถอืเป็นทรพัยากรทีท่รงคุณค่าสูงสุดและเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิง่ใน
การสร้างความส าเร็จของบรษิทั ด้วยเหตุนี้จงึเป็นนโยบายของบรษิัทในการมุ่งมัน่พฒันาและส่งเสรมิการสรา้งวฒันธรรม
องค์กรใหเ้กดิความรกั ความสามคัคขีึน้ภายในบรษิทั รวมทัง้ยดึมัน่ในหลกัการปฏบิตัติ่อพนักงานบนพืน้ฐานของความเป็น
ธรรม ทัง้ในด้านโอกาส ความก้าวหน้าในการท างาน ค่าตอบแทน สวสัดกิาร การพฒันาศกัยภาพ ความรู้ความสามารถ 
สทิธส่ิวนบุคคล รวมถงึความปลอดภยั สุขอนามยัของพนักงาน โดยยดึหลกัปฏบิตัดิงันี้ 

  นโยบายและแนวปฏบิตัติ่อพนักงาน 

(1) ปฏบิตัติ่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม 

(2) ปฏิบตัิต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และเคารพในหลกั
สทิธมินุษยชน 

(3) การก าหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เคารพสทิธมินุษยชน ไม่เลอืกปฏิบตัิ และเหมาะสมต่อ
พนักงานตามบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ โดยสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว 

(4) ส่งเสรมิความก้าวหน้าของพนักงาน โดยก าหนดทศิทางการพฒันาพนักงานอย่างชดัเจน และ
ดแูลพนักงานทุกระดบัใหไ้ดร้บัการพฒันาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เช่น ใหโ้อกาสพนักงานทุกคนเสนอหลกัสูตรการอบรม 
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สมัมนา ที่อยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ต่อผู้บงัคบับญัชาของแต่ละสายงาน และแต่ละสายงาน
จะแจ้งไปยงัฝ่ายทรพัยากรบุคคล เพื่อพจิารณาและด าเนินการตามขัน้ตอนภายในของบรษิัทตามความเหมาะสมซึ่งการ
ก าหนดหลกัสตูรสมัมนาดงักล่าวขา้งต้นนัน้ แต่ละสายงานในบรษิทัจะตอ้งด าเนินการเป็นประจ าทุกปี โดยก าหนดสายงานละ
ประมาณ 4 หลกัสูตร ทัง้แบบจดัอบรมภายในโดยเชญิวทิยากรจากภายนอกมาใหค้วามรู้ หรอืเป็นระบบ Mentor หรอืส่ง
พนักงานไปอบรมภายนอก ซึ่งการด าเนินการลักษณะนี้จะช่วยให้พนักงานสามารถท างานในหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และมคีวามพรอ้มในการรบัผดิชอบงานทีส่งูขึน้ในอนาคต 

(5) ใชร้ะบบคุณธรรม (Merit System) ในการขึน้เงนิเดอืน และ/หรอื การเลื่อนต าแหน่ง โดยพจิารณา
จากความรูค้วามสามารถ ความรบัผดิชอบ และศกัยภาพของพนักงานแต่ละคนประกอบกนั 

(6) กระบวนการในการปกป้องคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสการกระท าผดิไม่ใหไ้ดร้บัความ
เดอืดรอ้นจากการรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสรวมทัง้กระบวนการในการพจิารณาสอบสวนการกระท าผดิของพนักงานอย่าง
เป็นธรรม การลงโทษพนักงานความสุจรติใจอยู่บนพืน้ฐานของความเหมาะสมตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั  

(7) ก าหนดแนวทางในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การหา้มใชข้อ้มลูภายในอย่างเคร่งครดั 

(8) มกีารวดัผลความพงึพอใจ ความผูกพนัของพนักงานทีม่ตี่อองค์กรอย่างสม ่าเสมอในทุกปี เพื่อ
วเิคราะหค์วามตอ้งการหรอืสิง่ทีบ่รษิทัจะตอ้งด าเนินการปรบัปรุง เพื่อลดอตัราการลาออกของพนักงานและแจง้ผลประเมนิให้
พนักงานทุกคนทราบ ซึ่งผลค่าดชันีความผูกพนัและความสุขในการท างานกบัองค์กรของพนักงานตัง้แต่ก่อนการเข้าจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยถงึปัจจุบนัทีว่ดัไดอ้ยู่ในระดบัสงู 

 

นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนักงาน 

 บรษิทัตระหนักถงึการสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ใีหแ้ก่พนักงานทุกคนของบรษิทั เพื่อเพิม่แรงจงูใจในการ
ทุ่มเทและตัง้ใจน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน จึงมีการก าหนดนโยบายในเรื่องค่าตอบแทนและสวสัดกิารของ
พนักงานใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์การท างานในอตัราทีเ่ท่าเทยีม
กนัระหว่างเพศหญงิ เพศชาย และผูซ้ึ่งมคีวามบกพร่องทางร่างกายหรอืผูพ้กิาร โดยบรษิทัก าหนดใหม้กีารพจิารณาปรบั
เงนิเดอืน และโบนัสเป็นรายปี ทัง้นี้ ในการจ่ายผลตอบแทนเพื่อสรา้งแรงจงูใจในระยะสัน้  (Short Term Incentive) นัน้ 
บรษิทัน าแนวคดิตวัชีว้ดัผลงาน KPI (Key Performance Indicator) มาใชเ้ป็นเครื่องมอือย่างหนึ่งในการจา่ยค่าตอบแทน 
เพื่อจูงใจใหพ้นักงานสรา้งผลงาน สรา้งมูลค่าเพิม่แก่บรษิทั และส าหรบัค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) 

บรษิทัจะพจิารณาใหส้อดคล้องกบักฎหมาย และขอ้ก าหนดต่างๆ บนพืน้ฐานของความถูกต้อง  และเป็นธรรม เพื่อให้
พนักงานท างานกบับรษิทัในระยะยาวดว้ยความรกัและความผูกพนั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

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

(2) บรษิทัจดัใหม้กีองทุนส ารองเลี้ยงชพี และประกนัสงัคม ใหแ้ก่พนักงาน ซึ่งไดร้บัเงนิสมทบตาม
สดัส่วนจากบรษิทั เพื่อเป็นการสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนักงาน รวมทัง้การไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี  

(3) สวสัดกิารดา้นการรกัษาพยาบาลและการบ าบดัรกัษาส าหรบัพนักงาน สทิธสิ่วนลดค่า
รกัษาพยาบาลส าหรบัครอบครวัของพนักงานไดแ้ก่ บดิา/มารดา สาม/ีภรรยา บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ และสทิธกิาร
ผ่อนช าระค่ารกัษาพยาบาล รวมถงึสวสัดกิารค่าคลอดบุตรและค่าใชจ้่ายเนื่องจากการตัง้ครรภ์ของพนักงาน 

(4) สวสัดกิารสหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลพระรามเก้า เพื่อเป็นการส่งเสรมิและสนับสนุนให้
เกดิการออมเงนิของสมาชกิซึ่งเป็นพนักงานของบรษิทั รวมทัง้มกีารใหกู้้ยมืเงนิ ในอตัราดอกเบี้ยทีถู่กกว่าสถาบนัการเงนิ 
ในกรณีทีส่มาชกิประสบปัญหาเดอืนรอ้นทางการเงนิ 

(5) สวสัดกิารเงนิกู้ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในส่วนลดดอกเบี้ย 
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(6) สวสัดกิารทีพ่กัราคาถูก ส าหรบัพนักงานในต าแหน่งพยาบาลของโรงพยาบาล ใหม้ทีีพ่กัใกล้
กบัโรงพยาบาล เพื่อเตรยีมพรอ้มและสรา้งความสะดวกในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละเขา้ท างานในช่วงเวลาเร่งด่วนจ าเป็น  

(7) สวสัดกิารอื่นๆ ตามสมควร อาท ิการฉีดวคัซนีบางประเภท วนัหยุด สวสัดกิารเงนิช่วยเหลอื
กรณีงานศพ การจดังานหรอืกจิกรรมพเิศษส าหรบัพนักงาน ชุดยูนิฟอร์มส าหรบัพนักงาน รถรบัส่งพนักงาน ของขวญัวนั
เกดิ ของขวญัทีร่ะลกึส าหรบัพนักงานอายุงานครบ 9 ปี และ 20 ปี เงนิพเิศษตามแต่กรณี  

(8)  การอบรมเพื่อส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารจดัการเงนิ ใหเ้หมาะสม
และสอดคล้องกบัช่วงอายุ หรอืระดบัความเสีย่ง เพื่อเป็นแนวทางเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการใชช้วีติภายหลงัการ
เกษียณ 

จากรายละเอยีดค่าตอบแทนขา้งต้น  บรษิทัแบ่งค่าตอบแทนพนักงานเป็น 2 ประเภท คอื
ค่าตอบแทนระยะสัน้ และค่าตอบแทนระยะยาว โดยสรุปดงันี้ 

 

ค่าตอบแทนระยะสัน้ : เงนิเดอืน ค่าจา้ง โบนัส เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม เป็นตน้ 
ค่าตอบแทนระยะยาว  
:  โครงการสมทบเงนิ ไดแ้ก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชพี 
:  โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ไดแ้ก่  
   เงนิชดเชยทีจ่่ายพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ค่ารกัษาพยาบาลตามโครงการ
ผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ โครงการของรางวลัการปฏบิตังิานครบก าหนดระยะเวลา เป็นต้น 

 
  นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพของพนักงาน 

บรษิทัมนีโยบายมุ่งพฒันาศกัยภาพของพนักงานในทุกระดบัและทุกสายงานอย่างต่อเนื่อง โดยแนว
ปฏบิตัใินการสนับสนุน และจดัอบรมหลกัสตูรต่างๆ ของบรษิทันัน้ จะพจิารณาจากผลประเมนิของพนักงานแต่ละหน่วยงาน  
ว่าควรเพิม่เติมเรื่องใด และความต้องการของพนักงานเองในการน าเสนอหลกัสูตรที่สนใจอยากให้จดัอบรม โดยจดัท า
แผนงานแจง้ไปยงัฝ่ายทรพัยากรบุคคลทัง้หลกัสตูรอบรมทีจ่ดัขึน้ภายในและภายนอกบรษิทั เพื่อประโยชน์ ดงันี้ 

(1) เสรมิสรา้งความสามารถและเพิม่ประสทิธภิาพของทรพัยากรบุคคลอนัถือเป็นรากฐานส าคญัใน
การด าเนินงานใหเ้ตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัความทา้ทายทีจ่ะมาพรอ้มกบัโอกาสในการเตบิโตทางธุรกจิ  

(2) น าความรูท้ีไ่ดร้บัมาถ่ายทอดใหแ้ก่ทมีงานทราบเพื่อผลส าเรจ็ร่วมกนั 
(3) น าไปสู่จุดมุ่งหมายตามตวัชีว้ดัของบรษิทั และเพื่อการเจรญิเตบิโตในระยะยาว 
(4) เกดิความผกูพนัต่อองคก์ร ลดความสญูเสยีบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ 
 

จากการสนับสนุนใหม้กีารอบรมพฒันาความรูข้องพนักงานตัง้แต่เริม่เขา้ท างานนัน้ ในวนัปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ บรษิทัจะจดัอบรมพนักงานต่อเนื่องกนั จ านวน 4 วนั โดยในปี 2563 มกีารอบรมพนักงาน จ านวน 6 รุ่น และ
ภายหลงัจากเขา้มาปฏบิตังิานแลว้ บรษิทักจ็ดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนักงานทุกคนเพิม่เตมิในหลายๆ ดา้น โดยสรุปดงันี้ 

การอบรมในวนัปฐมนิเทศพนักงานใหม่ แบ่งเป็น 
1. การอบรม 2 วนัแรก 
 •  พนักงานทัว่ไปและพนักงานฝ่ายการพยาบาลอบรมหลกัสตูรพืน้ฐานร่วมกนั  
 

       2. การอบรม 2 วนัสุดทา้ย 
       •  พนักงานฝ่ายการพยาบาลโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพิ่มเติม                   

โดยพนักงานทัว่ไปไม่ตอ้งเขา้อบรมดว้ย 
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การอบรมวนัปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หวัข้ออบรม 
 1) ระหว่างวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2563 – 7 พฤศจกิายน 2563  
    มกีารอบรม จ านวน 6 รุ่น  
    ผูเ้ขา้อบรมรวม 104 คน 
 

 

 

 

 

พนักงานทัว่ไปและฝ่ายการพยาบาลอบรมร่วมกนั 2 วนัแรก 
1. วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตรอ์งคก์ร โครงสรา้งองค์กร ค่านิยมหลกั   
   บรกิารเด่นของโรงพยาบาล  
2. ระเบยีบวนิัย ขอ้บงัคบัการท างาน สวสัดกิาร สทิธปิระโยชน์ต่างๆ 
3. วฒันธรรมบรกิาร (Service Culture)  
4. ระบบคุณภาพโรงพยาบาลพระรามเกา้ 
5. การดูแลสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงาน 
6. จรยิธรรมองคก์ร (Ethics) จรรยาบรรณ และขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน   
    (Code of Conduct) 
7. การป้องกนัและควบคุมโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 
8. การจดัการสารสนเทศ  การสื่อสาร  และระบบเวชระเบยีนผูป่้วย 
9. การบรหิารจดัการอาคารสถานทีแ่ละความปลอดภยั สวสัดภิาพและ 
   ความปลอดภยั วตัถุอนัตราย การเตรยีมพรอ้มรบัพบิตัภิยั  
   ความปลอดภยัดา้นอคัคภียั เครื่องมอืแพทย ์และระบบสาธารณูปโภค 
10. การช่วยฟ้ืนคนืชพีขัน้พืน้ฐาน 
11. Code ต่างๆ ในโรงพยาบาล 
12. ท าแบบทดสอบ 

เฉพาะฝ่ายการพยาบาลอบรมเพ่ิมเติมอีก 2 วนั 
1. พฤตกิรรมบรกิาร พฒันาบุคลกิภาพ และการแต่งกาย 
2. การส่งตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 
3. การบรหิารยาในโรงพยาบาล 
4. บนัทกึการพยาบาล ประเดน็คุณภาพ กฎหมาย และจรยิธรรม 
5. OPD / IPD Patient Flow 
6. การประเมนิ และการดูแลผูป่้วย 
7. การส่งตรวจทางรงัส ีและ Radiation Safety Program 
8. การเขา้ถงึและความต่อเน่ืองของการดูแล 
9. ระบบยา ยาทีต่อ้งใชเ้ทคนิคพเิศษ การบรหิารยา การเตรยีมยา 
10. การใชเ้ครื่องมอืแพทยใ์หถู้กวธิ ี 
11. การรายงานผูต้รวจการพยาบาล การรายงานเหตุไม่พงึประสงค ์
12. ท าแบบทดสอบ  
 

การอบรมส าหรบัพนักงานทัว่ไป* หวัข้ออบรม 
1)  วนัที ่13, 18 และ 24 กมุภาพนัธ ์2563  
     และวนัที ่4-5 มนีาคม 2563  
     มกีารอบรม จ านวน 5 รุ่น  
     ผูเ้ขา้อบรมรวม 34 คน 
2)  วนัที ่18 สงิหาคม 2563 - 8 ธนัวาคม 2563 
     มกีารอบรม จ านวน 18 รุ่น 
     ผูเ้ขา้อบรมรวม 1,077 คน 
 

•  การเป็นวทิยากรภายในอย่างมอือาชพี (Train the Trainer) 
 
 
 
•  โครงการพฒันา “Service Culture” ส าหรบัพนักงานทุกคน 
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3)  วนัที ่29 กนัยายน 2563 
     มกีารอบรม จ านวน 1 รุ่น 
     ผูเ้ขา้อบรมรวม 30 คน 
4)  วนัที ่30 กนัยายน 2563  
     มกีารอบรม จ านวน 4 รุ่น 
     ผูเ้ขา้อบรมรวม 245 คน 
5)  วนัที ่8 และ 15 ตุลาคม 2563 
     มกีารอบรม 1 รุ่น 
     ผูเ้ขา้อบรมรวม 35 คน 
6)  วนัที ่29 ตุลาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2563 
     มกีารอบรม จ านวน 1 รุ่น 
     ผูเ้ขา้อบรมรวม 39 คน   
7)  วนัที ่11 พฤศจกิายน 2563 - 22 ธนัวาคม 2563 
     มกีารอบรม จ านวน 9 รุ่น 
     ผูเ้ขา้อบรมรวม 34 คน 

•  Medical Personnel Self-Defense Seminar (ศลิปะการป้องกนั
ตวั) 
 
•  กลยุทธอ์งคก์รและแนวทางการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี 
2563 
 
•  โครงการ Business Model Canvas Workshop 
 
 
•  โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้น Non-Technical Skills 
 
 
•  หลกัสตูร Leadership Development Program 
 

 หมายเหตุ:  * หลกัสตูรการอบรมส าหรบัพนักงานทัว่ไป ยงัไม่รวมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
   ความปลอดภยั อาชวีอนามยั โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเรื่อง นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั  
     สิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากร โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเรื่อง การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานดา้นสิง่แวดลอ้มและการใช้
     ทรพัยากร 

นอกจากนั ้นแล้วในทุกๆ เดือนบริษัทยังจัดกิจกรรม “Knowledge Sharing” โดยเชิญแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารระดบัสูง มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพให้แก่แพทย์  ทนัตแพทย์ และ
พนักงานของบรษิทั เป็นประจ าทุกเดอืน ซึง่ความรูท้ีไ่ดร้บัจะสามารถน าไปใชพ้ฒันาการท างาน และการใหบ้รกิารแก่คนไข้
ทีเ่ขา้มารกัษาได ้โดยในปีทีผ่่านมาบรษิทัจดักจิกรรม ดงันี้ 

 

วนัท่ี หวัข้อบรรยาย 

1) วนัที ่17 มกราคม 2563 The Mystery Pheumonia in China 

2) วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2563 Endoscopy in Gynecological Surgery 

3) วนัที ่20 มนีาคม 2563 เรามาท าความรูจ้กักบัโรคไซนัส (Sinus) 

4) วนัที ่18 กนัยายน 2563 ดวงตาชุ่มชืน้สดใสดว้ยสปาเปลอืกตา 

5) วนัที ่16 ตุลาคม 2563 S-Path Cardio 

6) วนัที ่27 พฤศจกิายน 2563 Ultherapy : A non-invasive Skin tightening and lifting treatment 

7) วนัที ่18 ธนัวาคม 2563 การผ่าตดัส่องกลอ้งและการดแูลผูป่้วยเพื่อผ่าตดัส่องกลอ้งลดน ้าหนัก 
 

ในปี 2563 พนักงานของบรษิัทมกีารเขา้อบรมพฒันาความรู้ในหลกัสูตรทัง้ภายในและภายนอกองค์กร คดิเป็น
จ านวนชัว่โมง ดงันี้ 
จ านวนพนักงาน จ านวนชัว่โมงอบรม ชัว่โมงอบรมโดยเฉล่ีย : คน 

1,330 14,566 10.95  

 หมายเหตุ : จ านวนชัว่โมงอบรม ไม่รวมการอบรมของแพทย์ 
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นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

บรษิัทไดต้ระหนักถงึความส าคญัด้านสุขภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมใน  
การท างานของพนักงาน รวมไปถึงผู้มารบับรกิารในโรงพยาบาล ดงันัน้ จงึได้ก าหนดนโยบายแผนสวสัดภิาพและความ
ปลอดภัยของบริษัทขึ้น เพื่อสร้างเสริมวฒันธรรมความปลอดภยัในโรงพยาบาลอย่างยัง่ยืน รวมถึงก าหนดและพฒันา
องคป์ระกอบของวฒันธรรมความปลอดภยั (Safety Culture) ขัน้ตอนการท าความสะอาด การท าลายเชือ้โรคในอุปกรณ์ของ
ใช้ อาคารสถานที่ และจดัตัง้ “คณะกรรมการการจดัการอาคารสถานท่ีและความปลอดภยั” เพื่อท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบ ค้นหา และประเมนิความเสีย่งด้านความปลอดภยัภายในองค์กร เพื่อน าเสนอแนวทางการปรบัปรุงดา้นความ
ปลอดภัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Safety) และด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) ภายในองค์กร โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้  

องคป์ระกอบของวฒันธรรมความปลอดภยัของบรษิทั  
(1) ความชดัเจนในบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบดา้นความปลอดภยัของบุคลากร 

(Accountability for safety is clear) 
(2) การตระหนักถงึคุณประโยชน์ความปลอดภยัอย่างแทจ้รงิ 

(Safety is clearly recognized value) 
(3) การบูรณาการความปลอดภยัในการท างาน  

(Safety is intergrated into all activities) 
(4) การมผีูน้ าในเรื่องของความปลอดภยัทีช่ดัเจน  

(Safety lead is clear) 
(5) การจดัใหค้วามปลอดภยัเป็นตวัขบัเคลื่อนกระบวนการเรยีนรูข้ององคก์ร  

(Safety is learning driven) 

ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดแนวปฏบิตัทิีส่ าคญัเกีย่วกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั ดงันี้ 
(1) ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอ้มในการท างานใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน  
(2) สนับสนุนการออกกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และแนวปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
(3) รณรงคส่์งเสรมิใหพ้นักงานเกดิความร่วมมอืในการด าเนินงานตามแผนงานความปลอดภยั อาชวี  

อนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานของบรษิทั พรอ้มทัง้ร่วมเสนอความคดิเหน็ในการปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและวธิกีารท างานทีป่ลอดภยั 

(4) ด าเนินการใหพ้นักงานปฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยั และมสุีขอนามยัในสถานทีท่ างานทีด่ี โดย
จดัใหม้มีาตรการป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ และเสรมิสรา้งใหพ้นักงานมจีติส านึกดา้นความปลอดภยั รวมถงึจดัการฝึกอบรม 
และส่งเสรมิใหพ้นักงานมสุีขอนามยัทีด่ ีและดแูลสถานทีท่ างานใหถู้กสุขลกัษณะ มคีวามปลอดภยัอยู่เสมอ 

(5) ตดิตาม ประเมนิผลการด าเนินงาน และพฒันาปรบัปรุงดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยสรา้งจติส านึกเกีย่วกบัเรื่องความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างานให้ถือเป็นหน้าที่รบัผดิชอบของพนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นการมส่ีวนร่วมของผู้บรหิารและ
พนักงานทุกคน 

  นอกจากนี้ บรษิทัไดต้ระหนักถงึความเสีย่งในการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนักงานในโรงพยาบาลทีม่โีอกาส
ในการได้รบัสารเคม ีหรอืสมัผสัเชื้อโรคต่างๆจากผู้ป่วยได้สูงกว่าปกติทัว่ไป ดงันัน้ ในปี 2563 บรษิัทจงึได้ส่งเสรมิและ
จดัการอบรมใหค้วามรูก้บับุคลากรทีป่ฎิบตัหิน้าที ่ใหส้ามารถปฎิบตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง ในการป้องการตดิเชื้อจากผูป่้วย และ
ดแูลดา้นความปลอดภยั สุขอนามยัของบุคลากร โดยหลกัสตูรต่างๆ ดงันี้ 
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วนัท่ี / จ านวนรุ่น / ผู้เข้าอบรม ช่ือหลกัสูตร 
1) วนัที ่7-8 กนัยายน 2563  
    จ านวน 1 รุ่น มผีูเ้ขา้อบรมรวมทัง้สิน้ 12 คน 

ครผููส้อนการช่วยชวีติขัน้พืน้ฐานส าหรบับุคลากรทางการแพทย ์  
(BLS Instructor for HCP) 

2) วนัที ่15 กนัยายน 2563 – 10 พฤศจกิายน 2563  

    จ านวน 8 รุ่น มผีูเ้ขา้อบรมรวมทัง้สิน้ 192 คน 

การช่วยชวีติขัน้พืน้ฐาน (BLS Life Support) ส าหรบับุคลากรทางการแพทย์ 

3)  วนัที ่7 ตุลาคม 2563 และ 20 ตุลาคม 2563 

      จ านวน 2 รุ่น มผีูเ้ขา้อบรมรวมทัง้สิน้ 120 คน  

ฝึกซอ้มดบัเพลงิและการดบัเพลงิขัน้ตน้ประจ าปี 2563 

4)  วนัที ่3 ธนัวาคม 2563  

     จ านวน 1 รุ่น มผีูเ้ขา้อบรมรวมทัง้สิน้ 507 คน 

ฝึกซอ้มดบัเพลงิและอพยพหนีไฟประจ าปี 2563 

5)  วนัที ่7 พฤษภคม 2563 และ 21 พฤษภาคม 2563 

     จ านวน 2 รุ่น มผีูเ้ขา้อบรมรวมทัง้สิน้ 37 คน 

อบรมการใชง้าน AED (เครื่องกระตุกอเิลก็ทรอนิกสแ์บบพกพา) 

6)  วนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2563 – 7 พฤศจกิายน 2563  

     จ านวน 6 รุ่น มผีูเ้ขา้อบรมรวมทัง้สิน้ 104 คน  

การป้องกนัและควบคุมโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 

(ก าหนดในหลกัสตูรปฐมนิเทศพนักงานใหม่) 

7)  วนัที ่24 กรกฎาคม - 17 สงิหาคม 2563 

     จ านวน 4 รุ่น มผีูเ้ขา้อบรมรวมทัง้สิน้ 62 คน 

การช่วยชวีติขัน้สงู (ACLS Team Dynamics) 

8)  วนัที ่3 กุมภาพนัธ ์253 – 7 พฤศจกิายน 2563 

     จ านวน 6 รุ่น มผีูเ้ขา้อบรมรวมทัง้สิน้ 104 คน 

การช่วยชวีติขัน้พืน้ฐาน (BLS Life Support) 

(ก าหนดในหลกัสตูรปฐมนิเทศพนักงานใหม่) 

9)  วนัที ่3 กุมภาพนัธ ์253 – 7 พฤศจกิายน 2563 

     จ านวน 6 รุ่น มผีูเ้ขา้อบรมรวมทัง้สิน้ 104 คน 

Code ต่างๆ ในโรงพยาบาล 

(ก าหนดในหลกัสตูรปฐมนิเทศพนักงานใหม่) 

10) วนัที ่3 กุมภาพนัธ ์253 – 7 พฤศจกิายน 2563 

     จ านวน 5 รุ่น มผีูเ้ขา้อบรมรวมทัง้สิน้ 79 คน 

การใชเ้ครื่องมอืแพทยใ์หถู้กวธิ ี

(ก าหนดในหลกัสตูรปฐมนิเทศพนักงานใหม่) 
 

อน่ึง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-19 ทีผ่่านมา บรษิทัได้ประกาศมาตรการ
การป้องกนัการแพร่กระจายโรคโควดิ-19 ส าหรบับุคลากรและผูป่้วย เพื่อความปลอดภยัและควบคุม ป้องกนั การแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค และไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการเพื่อท าหน้าทีร่บัผดิชอบดูแล อาทเิช่น “ คณะกรรมการอ านวยการเตรียมความ
พร้อม ป้องกนั และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออบุติัใหม่” โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารเตรยีมความพรอ้ม ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาโรคติดต่ออุบตัิใหม่ ด าเนินการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทย์ พยาบาล ฝ่ายงานต่างๆ ได้แก่ 
อาคารสถานที ่เภสชักรรม พฒันาธุรกจิ อ านวยการ คุณภาพ บรหิารความเสีย่ง ทรพัยากรบุคคล พยาบาลควบคุมโรคตดิเชื้อ 
และแผนกหอ้งฉุกเฉิน เพื่อน านโยบายมาประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานใหท้ัว่ทัง้องคก์ร โดยมบีทบาทหน้าทีด่งันี้  

(1) ก าหนดนโยบาย และแผนการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การ
ระบาดของโรคตดิต่ออุบตัใิหม่ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และก ากบัดแูลใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ 

(2) จดัท าและปรบัปรุงแผนยุทธศาสตร์ โดยการติดตามข่าวสารจากภายนอก และน ามาบูรณาการ
ระหว่างโรงพยาบาลกบัหน่วยงานของรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้ง และตดิตามผลการด าเนินงาน 
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(3) จดัระบบการประสานงาน สนับสนุนกลไกการเตรยีมความพรอ้ม และการด าเนินการทุกหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งในโรงพยาบาลใหค้รอบคลุมทุกดา้น 

(4) ก าหนดมาตรการดแูล และใหก้ารช่วยเหลอืเจา้หน้าทีข่ณะปฏบิตังิานหรอืไดร้บัผลกระทบจากการ
ปฏบิตังิาน 

(5) แต่งตัง้ มอบหมายคณะท างาน หรอืบุคคลตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อใหก้ารปฏบิตัิงาน
สามารถด าเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

(6) ปฏบิตังิานอื่นๆ ตามทีก่รรมการผูอ้ านวยการมอบหมาย 
 

มาตรการและแนวปฏิบติัภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรสัโควิด-19 
•   จุดคดักรองหน้าประตูทางเขา้  
 : คดักรองวดัไข้ทุกคนที่ผ่านประตูทางเข้า และให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอร์เจล รวมทัง้สวมใส่

 หน้ากากอนามยั หากมไีข ้> 37.5 องศาเซลเซยีส จะซกัประวตัเิพิม่เตมิ  
  ตามรายละเอยีดในใบคดักรอง หากพบมคีวามเสีย่งจะจดัส่งไปยงัคลนิิคคดักรองโรคตดิเชือ้ 
  ทางเดนิหายใจ แต่หากไม่มคีวามเสีย่งจะส่งตวัไปยงัคลนีิคตรวจโรคตามปกติ 

• รถโดยสารรบั-ส่งผูร้บับรกิาร 
: ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหน้ากากอนามยั และลา้งมอืทุกครัง้ก่อนขึน้รถ 
: เชด็ท าความสะอาดเบาะนัง่ จุดจบัเปิด-ปิดประตูทุกครัง้หลงัรบั-ส่งแต่ละรอบ ดว้ยน ้ายาฆา่เชือ้โรค 
: พนักงานขบัรถตอ้งสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา   

• การท าความสะอาดสิง่แวดลอ้ม 
:  ปุ่ มลฟิท ์เชด็ท าความสะอาดดว้ยน ้ายาฆา่เชือ้โรคทุก 1 ชัว่โมง ทัง้ดา้นในและดา้นนอก 
:  ราวบนัได/ราวบนัไดเลื่อน ลูกบดิประตู/ทีจ่บัเปิด-ปิดประตู และเกา้อีน้ัง่รอตามจุดต่างๆ เชด็ท า
ความสะอาดดว้ยน ้ายาฆา่เชือ้โรคทุก 1 ชัว่โมง  

:  หอ้งน ้า เชด็ท าความสะอาดดว้ยน ้ายาฆ่าเชือ้โรคทุก 1 ชัว่โมง โดยเชด็บรเิวณจุดสมัผสับ่อยๆ 
ไดแ้ก่ ทีจ่บัเปิด-ปิดประตู ก๊อกน ้า ทีก่ดชกัโครก สายฉีดช าระ ทีน่ัง่ชกัโครก 

:  ตูเ้อทเีอม็ เชด็ท าความสะอาดทุก 1 ชัว่โมง 
•   ผูป่้วยใน (In Patient Department : IPD)  
 : เชด็ท าความสะอาดจุดสมัผสัในพืน้ทีท่ ัว่ไปดว้ยน ้ายาฆ่าเชือ้ทุก 1 ชัว่โมง และอุปกรณ์ของใชท้ี่

ใชก้บัผูป่้วยทัง้ก่อนและหลงัใช ้เช่น ปรอท เครื่องวดัความดนั เครื่องปรบัหยดน ้าเกลอื รถเขน็ 
เป็นตน้ 

• จุดนัง่รอในส่วน Public area ทุกจุด 
:  จดัทีน่ัง่เวน้ระยะห่าง 1-2 เมตร ทุกจุด และเชด็ท าความสะอาดดว้ยน ้ายาฆา่เชือ้ทุก 1 ชัว่โมง   
  อาทเิช่น จุดรอช าระเงนิ รอรบัยา รอรถโดยสาร รอญาตผิ่าตดั/ท าหตัถการ รอเจาะเลอืด 

•   หอ้งเจาะเลอืด 
 :  ลา้งมอืก่อนเจาะเลอืดผูป่้วยรายต่อรายดว้ย Alcohol Hand Rub  
 :  เปลีย่นถุงมอืรายต่อราย 
 :  หมอนรองแขน สายรดัแขน เชด็ท าความสะอาดดว้ยแอลกอฮอร์ 
 :  โต๊ะเจาะเลอืด เกา้อีน้ัง่เจาะเลอืด เชด็ท าความสะอาดดว้ยแอลกอฮอร์ 
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•   หน่วยงาน Front 
     :  จดัเตรยีมปากกาสะอาดใส่ภาชนะส าหรบัผูร้บับรกิาร และเตรยีมภาชนะส าหรบัใส่ปากกาใช้

แล้วไว้หน้าเคาน์เตอร์ ปากกาใช้แล้วเช็ดท าความสะอาดด้วยแอลกอฮอร์ก่อนน ากลบัไปใช้
ใหม่ 

 :  บตัรต่างๆ ส าหรบัผูร้บับรกิาร เจา้หน้าทีล่า้งมอืก่อนและหลงัรบับตัรทุกครัง้ 
•   ผูป่้วยนอก (Out Patient Department : OPD) 

:  เตยีงส าหรบัผูป่้วยจะปกูระดาษรองเตยีงและเปลีย่นแผ่นใหม่รายต่อราย 
:  โต๊ะ เกา้อี ้ในหอ้งตรวจ เชด็ท าความสะอาดดว้ยแอลกอฮอร ์หลงัตรวจผูป่้วยเสรจ็รายต่อราย 
:  เกา้อีน้ัง่รอตรวจในคลนีิคต่างๆ จดัทีน่ัง่รอตรวจเวน้ระยะห่าง 1-2 เมตร และเชด็ท าความสะอาด
ดว้ยน ้ายาฆา่เชือ้ทุก 1 ชัว่โมง  

•  จุดทางขึน้ลานจอดรถ 
  :  เชด็ท าความสะอาดบตัรจอดรถดว้ยแอลกอฮอร์ ก่อนยื่นบตัรใหผู้ร้บับรกิาร 
•  บุคลากรและเจา้หน้าทีทุ่กคนในโรงพยาบาล 
  :  สวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาขณะปฏบิตังิาน 
  :  ลา้งมอืทุกครัง้ก่อนและหลงัสมัผสัผูป่้วย 

       :  หากเจบ็ป่วย มอีาการผดิปกต ิใหแ้จง้หวัหน้างานรบัทราบทนัท ีเพื่อพจิารณาหยุดปฏบิตังิาน 
และด าเนินการตามความเหมาะสม   

 

ทัง้นี้ ในทุกจุดทีใ่หบ้รกิารผูป่้วย บรษิทัไดป้ฏบิตัติามแนวทางการคดักรองโรคโควดิ-19 อย่างเคร่งครดั 
 
  การเผยแพร่ข้อมูลเร่ือง การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรสัโควิด-19 

• บรษิัทประชาสมัพนัธ์แนวทางต่างๆ ของหน่วยงานภาครฐัใหบุ้คลากรทางการแพทย์ พนักงาน   
ผู้มารบับริการ ผู้เข้ามาติดต่องาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทราบผ่านทางการติด
ประกาศ และ/หรอืระบบ Intranet และ/หรอืผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทั อาทเิช่น  
- การควบคุม ป้องกนั การตดิเชือ้ในสถานพยาบาลรองรบัโรคอุบตัใิหม่กรณีเชือ้ไวรสัโควดิ-19 
- คู่มอืการตรวจวนิิจฉยัโรคโควดิ-19 ทางหอ้งปฏบิตักิาร (SARS-COV-2) 

  -  สูโ้ควดิ-19 ไปดว้ยกนั คู่มอืดแูลตวัเองส าหรบัประชาชน 
  -  แนวทางปฏบิตักิารดแูลผูป่้วยวกิฤตในสถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 
  -  แนวปฏบิตักิารท าหตัถการและการผ่าตดัในสถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 
  -  การรกัษาทางทนัตกรรมในสถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 

-  แนวทางปฏบิตักิารปรบัรปูแบบบรกิาร การบรกิารดแูลรกัษาผูป่้วย (OPD) ในสถานการณ์การ
ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 

-  มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ภายใต้
สถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 

• รายงานสถานการณ์ โควดิ-19 ประจ าวนั จากศูนยบ์รหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั
โควดิ-19 

• รายงานสถานการณ์โรคเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ในประเทศไทยและทัว่โลก 
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 ในปี 2563 ทีผ่่านมาพนักงานของบรษิทัมสีถติกิารลางาน การเกดิอุบตัเิหตุ และการเจบ็ป่วยจากการท างาน ดงันี้ 

ประเภทรายการ 
จ านวน 
วนั/ครัง้ 

จ านวนวนั 
เฉล่ียต่อคน 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 
การลางานของพนักงาน 

• ลากจิ 233 129 0.10 0.10 

• ลาป่วย 1,205 923 0.90 0.70 

• ลาพกัผ่อนประจ าปี 10,459 10,448 7.90 7.95 

อตัราการเกดิอุบตัเิหตจุากการท างาน ส าหรบัปี 2563 8 - - - 
อตัราการเจบ็ป่วยจากการท างาน ส าหรบัปี 2563 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

            หมายเหตุ : ส าหรบัสถติกิารลาออกของพนักงานในปี 2563 คดิเป็นรอ้ยละ 11.25  

1.3 ผู้รบับริการ  

 บรษิทัมนีโนยายรบัผดิชอบต่อผูร้บับรกิารโดยค านึงถงึคุณภาพและมาตรฐานการใหบ้รกิารอย่างถูกตอ้ง 
มีคุณธรรม และธรรมาภิบาล เช่น การคิดราคายา คิดค่าบริการอย่างสมเหตุสมผลเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้รบับริการอย่างทัว่ถึงและครอบคลุมให้มากที่สุด สร้างความไว้วางใจและความพงึพอใจในการเขา้มารบับริการอย่าง
ต่อเนื่องและยาวนาน รวมถงึสามารถบอกต่อไปยงับุคคลอื่นๆ ในการเขา้มารบัการรกัษา หรอืขอค าแนะน าจากแพทย ์จาก
ผลการปฏิบตัิดงัที่กล่าวขา้งต้นจงึส่งผลให้ในปี 2563 บรษิัทได้รบัเกียรตบิตัร “โรงพยาบาลคุณธรรม” จากกรมการคา้
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจากรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความส าคัญแก่ผู้ร ับบริการอย่างแท้จริง 
นอกจากนัน้แล้วบรษิทัยงัจดัช่องทางใหผู้ม้ารบับรกิารสามารถแจง้ปัญหาต่างๆ รวมถงึขอ้เสนอแนะต่อการใหบ้รกิารของ
บริษัทซึ่งเห็นว่าควรปรบัปรุงผ่านช่องทางการร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัท www.praram9.com เพื่อบริษัทจะได้หา
แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัติ่อผูร้บับรกิารไว ้ดงันี้  

   นโยบายและแนวปฏบิตัติ่อผูร้บับรกิาร 

(1) ใหก้ารบรกิารดว้ยความสุภาพ จรงิใจ และใส่ใจ มคีวามกระตอืรอืรน้ และบรกิารดว้ยความรวดเรว็ 
ถูกตอ้งแม่นย า และน่าเชื่อถอื 

(2) จดัใหม้แีพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย์ทีม่คีวามช านาญในดา้นต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์และ
เครื่องมอืทางการแพทย์ทีม่คีุณภาพและทนัสมยั เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รบับรกิารได้รบัการรกัษาตามมาตรฐานทางการแพทย์
อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยบริษัทได้น ามาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับโรงพย าบาลระดับสากลมาใช้ใน
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
ยิ่งขึ้น ได้แก่ การส ารวจความพึงพอใจในการรบับริการทัง้ภาพรวมและรายแผนกให้สอดคล้องกับความต้องการขอ ง
ผูร้บับรกิารและผูป่้วย ซึ่งในปีทีผ่่านมาจากการส ารวจความคดิเหน็ผ่านระบบ Call Center ผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจใน
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การให้บรกิารโดยรวมคดิเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.22 (โปรดดูรายละเอียดเพิม่เติมในหมวด การเปิดเผยขอ้มูลและความ
โปร่งใส เรื่อง ระดบัความพงึพอใจของลูกคา้) 

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

คุณภาพการใหบ้รกิาร 
บริษัทมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพและการให้บริการตลอดมา โดยได้น าเทคโนโลยีการรกัษาที่ทนัสมยั 

สามารถรกัษาโรคทีซ่บัซ้อนรุนแรง โดยค านึงถงึผูร้บับรกิารเป็นศูนยก์ลาง ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัไม่สามารถใหก้ารรกัษาได้
เนื่องจากตดิปัจจยัส าคญัต่างๆ กจ็ะส่งต่อเพื่อการรกัษาไปยงัโรงพยาบาลทีม่ศีกัยภาพสูงกว่าในเรื่องเครื่องมอืแพทย ์และ
ความพรอ้มต่างๆ โดยจะประสานงานเพื่อใหข้อ้มลูดา้นการรกัษาอย่างเตม็ทีแ่ละครบถว้น บรษิทัไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน
คุณภาพดา้นต่างๆ จากองคก์รภายนอก อาทเิช่น 

 

 

การไดร้บัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพตัง้แต่อดตี-ปัจจุบนั 
1)  การรบัรองมาตรฐาน ISO 9002 ตัง้แต่ปี 2543-2546 
2)  การรบัรองมาตรฐาน ISO 9001 ตัง้แต่ปี 2546-2552 
3)  การรบัรองคุณภาพ HA (Hospital Accreditation) โดยสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล ตัง้แต่ปี 2547-2553 
4)  รางวลั Thailand Top Company Awards 2018 ประเภทอุตสาหกรรมบรกิารสุขภาพจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยร่วมกบั
นิตยสาร Business 
5)  การรบัรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดบันานาชาตจิากองคก์ร Joint Commission International ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
(“JCI”) ตัง้แต่ปี 2553-ปัจจุบนั 
6)  การรบัรองมาตรฐานการดูแลผูป่้วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certificate : CCPC) เพิม่เตมิจาก JCI ไดแ้ก่ สถาบนั
โรคไตและเปลีย่นไต (CCPC Kidney Transplant)  
7)  การรบัรอง Certification of Conformance with GHA Covid-19 Guidelines for Medical Travel Programs ในปี 2563 

 

  1.4 คู่ค้า  

  บรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตัติ่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม ซื่อสตัย์ ไม่เอารดัเอาเปรยีบคู่คา้ และค านึงถงึ
ผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย ดงันัน้ จงึไดม้กีารก าหนด
แผนการปฏิบตัิงานในการคัดเลือกคู่ค้า รวมทัง้แนวปฏิบตัิต่อคู่ค้าของบริษัท โดยค านึงถึงชื่อเสียงความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และประเพณีปฏบิตัทิีส่ าคญั รวมทัง้ปฏบิตัติามพนัธะสญัญากบัคูค่า้ ทัง้นี้ เพื่อใหค้วามเป็นธรรม
และเกดิประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนั ดงันี้ 

 

  นโยบายและแนวปฏบิตัติ่อคู่คา้ 

(1) มกีระบวนการในการคดัเลอืกคู่ค้าโดยการแข่งขนับนพืน้ฐานของการใหข้อ้มูลที่เท่าเทยีมกนั 
และจดัใหม้กีารตัง้คณะกรรมการเพื่อพจิารณาคดัเลอืกคู่คา้ จากผูเ้สนอผลงานภายใตห้ลกัเกณฑเ์งือ่นไขเดยีวกนัเพื่อใหเ้กดิ
ความเป็นธรรม ดงันี้ 

• ขนาดกจิการ และ/หรอืสถานะทางการเงนิ 

• ความพรอ้มของบุคคลากร หรอืทมีงาน 

• ความพรอ้มของอุปกรณ์ หรอืแหล่งวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ 

• ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ และผลงานทีผ่่านมา 

• ความสามารถในการส่งมอบงาน 

http://www.praram9.com/
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• การรบัประกนัผลงาน และการบรกิารหลงัการขาย 

• ความน่าเชื่อถอื ทัง้ประวตัทิางการเงนิและศกัยภาพในการเตบิโตของคู่คา้ 

(2) มกีระบวนการจดัซื้อจดัจ้าง และการจดัท าสญัญา บนัทกึขอ้ตกลง ในรูปแบบที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม 

(3) ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครดั และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตาม
เงือ่นไขขอ้ใดได ้ตอ้งรบีแจง้คู่คา้ เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขบนพืน้ฐานความสมัพนัธท์างธุรกจิ 

(4) ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติในทางการคา้กบัคู่คา้ 
(5) สนับสนุนและส่งเสรมิคู่คา้ใหด้ าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรมภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพื่อ

การเตบิโตอย่างยัง่ยนืควบคู่ไปกบัธุรกจิของบรษิทั 
(6) ให้ข้อมูลและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบตัิต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม 

รบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม 

(7) จดัใหม้ชี่องทางใหคู้่คา้สามารถรอ้งเรยีนจากการถูกกลัน่แกล้งหรอืการไม่ไดร้บัความเป็นธรรม
ในทุกกรณี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั โดยขอ้มูลรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสการกระท าผดิทีแ่จง้มายงับรษิทัจะถูก
เกบ็เป็นความลบั โดยกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสัง่การใหม้กีารตรวจสอบขอ้มลูและหาแนวทางแก้ไข (หากม)ี และ
จะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

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

(7.2)  ทางโทรศพัท ์1270 

(7.3)  ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.praram9.com หมวดนักลงทุนสมัพนัธ ์หวัขอ้ช่องทางการรอ้งเรยีน 
   
  1.5 คู่แข่งทางการค้า  

นโยบายและแนวปฏบิตัติ่อคู่แขง่ทางการคา้ 

 การประกอบธุรกิจทีเ่ป็นธรรม และโปร่งใส โดยยดึหลกัธรรมาภิบาลทางการแข่งขนัทีด่ ีภายใต้กรอบ
แห่งกฎหมายเกีย่วกบัการแขง่ขนัทางการคา้ เป็นแนวทางการด าเนินธุรกจิทีบ่รษิทัใหค้วามส าคญัและพงึปฏบิตัเิสมอมา จงึได้
มกีารก าหนดหลกัเกณฑแ์นวปฏบิตั ิดงันี้ 

(1) ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่แีละเป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป 
(2) สนับสนุนและส่งเสรมิการคา้เสร ีเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรอืก าหนดใหคู้่คา้ตอ้งท าการคา้กบับรษิทั

เท่านัน้ 
(3) ไม่ละเมดิความลบัหรอืแสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวธิทีีไ่ม่สุจรติ ผดิ

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

หรอืการผกูขาดทางการคา้ 
(6) ไม่แขง่ขนัทางการคา้โดยการใส่รา้ยป้ายส ีกลัน่แกลง้ หรอืบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิของคู่แขง่ 
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1.6  เจ้าหน้ี  

  นโยบายและแนวปฏบิตัติ่อเจา้หนี้ 

  บรษิทัมนีโยบายเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อเจา้หนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจา้หนี้ทางการคา้ 
หรอืเจา้หนี้สถาบนัการเงนิในการช าระหนี้ใหต้รงก าหนดเวลาทีต่กลงไว ้เพื่อรกัษาความน่าเชื่อถอืของบรษิทั โดยยดึหลกั
ปฏบิตัติ่อเจา้หนี้เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย ดงันี้ 

(1) ปฏบิตัติามเงือ่นไขสญัญา ขอ้ตกลง ขอ้ผูกพนัต่างๆ ทีม่ตี่อเจา้หนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครดั ไม่
ว่าจะเป็นเรื่อง วตัถุประสงค์ การใช้เงนิ การช าระหนี้คนืเงนิต้น ดอกเบี้ย การดูแลหลกัประกนัการค ้าประกนัต่างๆ ภายใต้
สญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการดแูลคุณภาพหลกัทรพัย ์หรอืขอ้ตกลงอื่นใดตามทีไ่ดต้กลงไว้ 

(2) ก าหนดกลยุทธใ์นการบรหิารเงนิทุนเพื่อความมัน่คงและแขง็แกร่งมใิหอ้ยู่ในสภาวะทีย่ากล าบาก
ในการช าระหนี้คนืแก่เจา้หนี้ และบรหิารสภาพคล่องเพื่อเตรยีมพรอ้มในการช าระคนืหนี้ใหแ้ก่เจา้หนี้ตามก าหนดระยะเวลา 

(3) รายงานฐานะทางการเงนิ ขอ้มูลทางการเงนิ หรอืขอ้มูลอื่นใดที่ถูกต้องและเพยีงพอแก่เจ้าหนี้
อยู่เสมอ และในกรณีทีจ่ะไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขประการใดตามขอ้ตกลงได้บรษิทัจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบั
การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเคร่งครดั และจะรบีแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกนัพจิารณาแนวทางแก้ไขการบรหิาร
เงนิทุนตามหลกัความสมเหตุสมผล  

(4) กรณีหากบรษิทัประสบปัญหาทางการเงนิ หรอืมเีหตุส าคญัอนัอาจกระทบต่อสถานะการเงนิโดย
มนีัยส าคญั หรอืต่อความสามารถในการช าระหนี้ บรษิทัก าหนดใหม้แีผนการแก้ไขปัญหาทางการเงนิ โดยค านึงถงึความเป็น
ธรรมต่อเจ้าหนี้ และผู้มส่ีวนได้เสยี โดยฝ่ายบรหิารมหีน้าที่รายงานการแก้ไขปัญหาให้คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

(5) รกัษาอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt Ratio) ใหไ้ม่เกนิ 2 เท่า ซึง่เป็น
อตัราทีเ่จา้หนี้สถาบนัการเงนิก าหนด  
 

1.7  สงัคม 

   นโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

   บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของการด าเนินธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืภายใต้ความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกจิการดว้ยความดแูลเอาใจใส่ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย 
ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมคีุณธรรม และจรยิธรรม รวมทัง้ยดึมัน่ในหลกัการก ากบัดูแลกิจการให้
ด าเนินงานอยู่ภายใตก้รอบการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบกบัการต่อตา้นการกระท าในลกัษณะของการทุจรติ
คอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ ด้วยความคาดหวงัว่าการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรบัผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวมจะเป็นพลังขบั
เคลื่อนทีส่ าคญัทีส่รา้งการเตบิโตอย่างยัง่ยนืใหแ้ก่กจิการ  

   บรษิัทค านึงถงึความปลอดภยัและคุณภาพชวีติของคนในสงัคมทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
โดยในส่วนของพนักงานนัน้บริษัทได้ส่งเสริมให้มีจิตส านึกที่ดี มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ 
ขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั ตลอดจนจดักิจกรรมและส่งเสรมิการใหพ้นักงานเขา้ร่วมกิจกรรมที่มส่ีวนร่วม
สรา้งสรรค์และส่งเสรมิวฒันธรรมทอ้งถิน่ เช่น การจดักจิกรรมรดน ้าด าหวัผูบ้รหิารระดบัสูงในวนัสงกรานต ์การร่วมท าบุญ
ทอดกฐนิ การถวายเทยีนพรรษาในวนัเขา้พรรษา กิจกรรมท าบุญใส่บาตรขา้วสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจ า
พรรษาในวดัใกล้โรงพยาบาลในวนัขึน้ปีใหม่ ทัง้นี้ บรษิัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม ดงันี้ 

(1) ส่งเสรมิการประกอบธุรกจิด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ เป็นธรรม มจีรรยาบรรณ ตามกรอบกติกา
การแข่งขนั ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั และหลกัจริยธรรมต่างๆ รวมทัง้ปฏิเสธพฤติกรรมที่มลีกัษณะเป็นการ
ขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 
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(2) ส่งเสรมิการเคารพในหลกัสทิธมินุษยชน และการปฏิบตัิต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค โดยไม่
ค านึงถงึความแตกต่าง เรื่องเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางจติใจ สถานภาพทางสงัคม เป็นตน้ 

(3) การพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละการปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เช่น เปิดโอกาสใหผู้พ้กิาร
เขา้ร่วมงานกบับรษิทั ไม่มกีารใชแ้รงงานเดก็ และแรงงานต่างดา้วทีผ่ดิกฎหมาย 

(4) ส่งเสรมิการพฒันาการใหบ้รกิารของบรษิทัอยู่เสมอ เพื่อใหผู้ร้บับรกิารมสุีขภาพทีด่ ีและไดร้บั
ความพงึพอใจและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 

(5) ส่งเสรมิและสนับสนุนการท ากจิกรรมทีเ่ป็นการช่วยเหลอืดูแล และร่วมรบัผดิชอบต่อผู้มส่ีวนได้
เสยีทุกฝ่ายในสงัคมอย่างต่อเนื่องในดา้นการเผยแพร่ความรู ้และสนับสนุนทางการแพทยแ์ก่ประชาชน รวมทัง้ตดิตามและ
วดัผลความคบืหน้าทัง้ระยะสัน้และระยะยาวตามสภาวการณ์ ทัง้นี้ สามารถดูรายละเอยีดขอ้มูลเกี่ยวกบักจิกรรมการร่วม
พฒันาชุมชนหรอืสงัคมได ้ในหวัขอ้ ความรบัผดิชอบต่อสงัคมสิง่แวดลอ้ม   

 
1.8 ชุมชน 

นโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อชุมชน 
บริษัทส่งเสริมให้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงและในทุกพื้นที่ๆ เข้า

ปฏบิตังิาน ดงันี้ 
(1) เคารพต่อสทิธมินุษยชนและปฏบิตัติ่อทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั 
(2) สนับสนุนใหจ้ดัโครงการ หรอืกจิกรรมต่างๆ ดา้นการแพทย ์เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติ 

ทีด่ขี ึน้โดยไม่มคี่าใชจ้่าย อาทเิช่น  
    -   การออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่องค์กรต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนเพื่อ

ส่งเสรมิใหป้ระชาชนดแูลสุขภาพ และตรวจเชค็ร่างกายเบือ้งตน้อย่างสม ่าเสมอ 
    -   การจดัอบรมการช่วยชวีติขัน้พืน้ฐาน (CPR) ในเดก็และผูใ้หญ่  
        -   การบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น โรคไต หวัใจ 

ออฟฟิศซนิโดรม   
    -   กจิกรรมสอนการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองเพื่อใหป้ระชาชนตรวจเบือ้งตน้ไดอ้ย่างถูกวธิ ี
    -   การออกหน่วยบรกิารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้แก่องคก์รต่างๆ  

(3) เสรมิสรา้งประโยชน์สุขและใหค้วามช่วยเหลอือย่างเตม็ความสามารถในฐานะทีด่ าเนินธุรกจิสถาน
ประกอบการโรงพยาบาล 

 
1.9 ส่ิงแวดล้อม 

  นโยบายการด าเนินธุรกจิภายใตม้าตรฐานสิง่แวดลอ้ม 

   บรษิทัก าหนดนโยบายในเรื่องการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม โดยก าหนดใหก้ารปฏบิตังิานอนัเกี่ยวขอ้ง
กับการด าเนินธุรกิจของบริษัทต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมาตรฐานเกี่ยวกับการจดัการสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครดั รวมถึงได้ด าเนินการและควบคุมให้มกีารปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อม อาทิ 
พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยการก าจดัมลูฝอยตดิเชือ้ 
พ.ศ. 2545 ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครเรื่องการเกบ็ ขยะ และก าจดัสิง่ปฏกิูลหรอืมลูฝอย พ.ศ. 2544 และประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่องก าหนดประเภทอาหารและแหล่งมลพษิทีจ่ะต้องถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสยีลงสู่
แหล่งน ้าสาธารณะหรอืออกสู่สิง่แวดลอ้มรวมถงึกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และมกีารก าหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขเมื่อ
เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบรษิทั รวมทัง้บรษิทัมีการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ
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และคุ้มค่า ทัง้นี้ บรษิัทมรีะบบการบ าบดัของเสยีจากกระบวนการผลติทีม่คีุณภาพ ได้มาตรฐาน และมกีารประเมนิระบบ
บรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยก าหนดแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

(1) บริษัทมีการจดัการระบบก าจดัของเสียโดยการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกที่ได้ รบัการรบัรอง
มาตรฐานเพื่อท าหน้าที่จดัการและก าจดัสิง่ปฏิกูล รวมถึงขยะติดเชื้อ ขยะอนัตรายตามแนวทางที่กฎหมายก าหนด เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอนัเนื่องมาจากการจดัการระบบของเสยีทีไ่ม่ไดม้าตรฐาน 

(2) บรษิทัว่าจา้งนิตบิุคคลภายนอกทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน เพื่อตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มใน
โรงพยาบาลตามแนวทางที่กฎหมายก าหนด ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเฝ้าระวงัการเกิดอนัตรายต่อสุขภาพของบุคลากร
ภายในโรงพยาบาล โดยการตรวจวดัและประเมนิสภาพแวดล้อมในการท างาน ทัง้ในด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้าน
ชวีภาพ โดยผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการตรวจวดัจะน าไปใชเ้พื่อเพิม่ประสทิธภิาพในเรื่องการควบคุมและป้องกนัอนัตราย การเฝ้า
ระวงัอนัตราย และโรคจากการท างานทีอ่าจเกดิขึน้ 

   นโยบายเกีย่วกบัการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 

   บรษิัทมคีวามมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่ม ตลอดจน
สงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม อกีทัง้ยงัตระหนักถงึความส าคญัของการใชท้รพัยากรในดา้นต่างๆ ใหเ้กดิประโยชน์ และมี
ประสทิธภิาพสูงสุด โดยมผีลกระทบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อมน้อยทีสุ่ด ดว้ยบรษิทัเชื่อมัน่ว่าการบรหิารจดัการ และจดัสรร
ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลจะสามารถน าพาองค์กรบรรลุเป้าหมายในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการและ
เตบิโตอย่างยัง่ยนื บรษิทัจงึก าหนดนโยบายการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยก าหนดใหผู้บ้รหิารและพนักงานมี
หน้าที่ต้องช่วยกนัควบคุม และส านึกในการใช้ทรพัยากรอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความ
ร่วมมอืและสนับสนุนในการน าทรพัยากรธรรมชาตทิีใ่ชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์เพื่อใหน้ ามาซึง่การใชท้รพัยากรอย่าง
มปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกบัปลูกฝังและพฒันาสรา้งแนวทางเพื่อป้องกนั หรอืลดการเกดิผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยบรษิทัสนับสนุนใหม้กีารควบคุมและใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างประหยดัซึง่เป็นเรื่อง
ทีถู่กบรรจุใหพ้จิารณาพรอ้มกบัการขออนุมตังิบประมาณประจ าของบรษิทัและเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและ
พนักงานทุกคนทีจ่ะตอ้งร่วมมอืในการปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดไว ้และมแีนวปฏบิตัเิพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ดงันี้ 

(1) สนับสนุนและรณรงค์ใหม้กีารประหยดัทรพัยากรธรรมชาตแิละพลงังานทัง้ภายในโรงพยาบาล
และส านักงาน อาทิ การรณรงค์ให้ใช้บนัไดขึ้นลงภายในอาคาร การปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครัง้ที่ไม่มกีารใช้งาน การใช้
อุปกรณ์ทีเ่ป็นการช่วยประหยดัไฟหรอืประหยดัพลงังาน เป็นตน้ 

(2) ส่งเสรมิ รณรงค์ และวางมาตรการซึ่งวดัผลได้ โดยใหพ้นักงานทุกคนตระหนักรูแ้ละร่วมมอืกนั
เพื่อลดการใชท้รพัยากรทีไ่ม่จ าเป็น รวมทัง้การใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสทิธภิาพสูงสุด โดยยดึหลกัการ ได้แก่ ลดการใช ้
(Reduce) การใชซ้ ้า (Reuse) และ การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) 

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

(4) ปรบัปรุงและทบทวนโครงการต่างๆ ทีด่ าเนินการแลว้ใหท้นัสมยัและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้อย่าง
เป็นรปูธรรม 

การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานดา้นสิง่แวดลอ้มและการใชท้รพัยากร 

บริษัทเล็งเห็นความส าคญัด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้อง หรือถูกวิธีของผู้ใช้งาน ดงันัน้ บริษัทจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปลูกฝังจิตส านึกให้
พนักงานของบรษิทัทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของทรพัยากรในทุกด้าน และผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการด าเนินธุรกจิ 
โดยจดักจิกรรมการอบรมดา้นสิง่แวดล้อมใหแ้ก่พนักงาน เพื่อน าไปใชส้นับสนุนการท างานและเสรมิสรา้งความรูข้องตนเอง
ใหม้ากยิง่ขึน้ 
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โดยในปี 2563 ทีผ่่านมา บรษิทัไดจ้ดัอบรม/สมัมนาภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องสิง่แวดล้อมและการใช้
ทรพัยากร และส่งพนักงานเขา้อบรมซึง่จดัโดยหน่วยงานภายนอก ดงันี้ 
 

การอบรมภายใน 
วนัท่ี / จ านวนรุ่น / ผู้เข้าอบรม 

ช่ือหลกัสูตร 

1) วนัที ่28 มกราคม 2563 
    จ านวน 1 รุ่น มผีูเ้ขา้อบรมรวมทัง้สิน้ 24 คน 

งานระบบอาคาร B ไฟฟ้า สุขาภบิาล ปรบัอากาศ 

 
การอบรมภายนอก 

วนัท่ี / จ านวนรุ่น / ผู้เข้าอบรม 
ช่ือหลกัสูตร 

1) วนัที ่2 – 3 กรกฎาคม 2563  
ผูเ้ขา้อบรมทัง้สิน้ 3 คน  

ผู้ปฏิบตัิงานสถานทีใ่ชก้๊าซปิโตรเลยีมเหลว โดย บรษิัท เนเชอรลั 
เอน็เนอรย์ ีเทค จ ากดั 

2) วนัที ่2 – 3 กรกฎาคม 2563 
ผูเ้ขา้อบรมทัง้สิน้ 2 คน 

การผจญเพลงิขัน้สงู (Advance Fire Fighting) 
 

3) วนัที ่30 ตุลาคม 2563 
(ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส)์ 
ผูเ้ขา้อบรมทัง้สิน้ 1 คน 

นโยบายการลดก๊าซเรอืนกระจก : โอกาส ความทา้ทาย และวธิกีาร
ประเมนิ โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลักทรัพย์ ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องคก์ารมหาชน) 

 
2. นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน และการไม่เลือกปฏิบติั (Discrimination) 

บรษิัทให้ความส าคญัและเคารพในสทิธมินุษยชน ซึ่งถือเป็นสทิธขิ ัน้พื้นฐานของมนุษย์ โดยในด้านสทิธิ
มนุษยชนนัน้ บรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมาย และหลกัสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชนมาอย่างต่อเนื่องและเคร่งครดั สอดคล้อง
กบัปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน (Universal Declaration of Human Rights; UDHR) 

โดยก าหนดให ้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งอื่นๆ รวมถงึพนังงาน ปฏบิตัติ่อกนั
รวมถึงผูป่้วย ผู้มาใช้บรกิาร ผู้มส่ีวนได้เสยี เช่น คู่ค้า ผู้รบัเหมา คู่แข่งทางการคา้ ฯลฯ ด้วยความเสมอภาค มมีาตรฐาน
เดยีวกนัทัง้หมด โดยไม่เลอืกปฏิบตัิ รวมทัง้ยงัส่งเสรมิใหเ้กิดความเท่าเทยีมกนัภายในองค์กร เคารพในการแสดงความ
คดิเห็นของผู้อื่น เปิดโอกาสให้ผู้พกิารเขา้ร่วมงานกบับรษิัท ไม่มกีารใช้แรงงานเด็ก และแรงงานต่างด้าวที่ผดิกฎหมาย 
ดงันัน้ ผูม้าใชบ้รกิารตลอดจนบุคคลอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งทุกคนจะไดร้บัการบรกิารและการปฏบิตัิทีเ่สมอภาคตามสทิธทิี่พงึจะ
ไดร้บัทุกประการ 

บรษิทัมุ่งเน้นและใหค้วามส าคญัรวมถงึเคารพในสทิธขิองบุคคลและผูป่้วยอย่างเคร่งครดัดงัจะเหน็ไดจ้าก
การบรรจุหวัขอ้อบรมเรื่องวฒันธรรมการบรกิาร (Service Culture) ซึ่งจะให้ความส าคญักบัสทิธผิู้ป่วยในการปฐมนิเทศ
พนักงานรุ่นใหม่ทุกรุ่น เพื่อใหพ้นักงานรบัทราบ เขา้ใจและน าไปปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง พรอ้มทัง้สื่อสารใหผู้ป่้วยรบัทราบถงึสทิธิ
และหน้าที ่โดยมหีลกัปฏบิตั ิดงันี้  

• การเคารพสทิธมินุษชน (Human Rights) 
(1)   ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิข ัน้พื้นฐานที่จะได้รับการรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพตามมาตรฐาน

วชิาชพีโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ
(2)   ผูป่้วยมสีทิธริบัทราบขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิและเพยีงพอเกีย่วกบัการเจบ็ป่วย การตรวจ การรกัษา ผลดแีละ

ผลเสยีจากการตรวจ การรกัษาจากผูป้ระกอบวชิาชพีเพื่อเลอืกตดัสนิใจ เวน้แต่กรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วนและเป็นอนัตราย
ต่อชวีติ 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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(3)   ผูป่้วยทีอ่ยู่ในภาวะเสีย่งอนัตรายถงึชวีติมสีทิธไิดร้บัการช่วยเหลอืรบีด่วนโดยทนัทตีามความจ าเป็น
โดยไม่ตอ้งค านึงว่าจะรอ้งขอความช่วยเหลอืหรอืไม่ 

(4)   ผูป่้วยมสีทิธริบัทราบชื่อ สกุล และวชิาชพีของผูใ้หก้ารรกัษาพยาบาลแก่ตน 
(5)   ผู้ป่วยมสีิทธขิอความเห็นด้านสุขภาพจากที่อื่นที่มไิด้ให้การรกัษาและมีสิทธขิอเปลี่ยนผู้ประกอบ

วชิาชพีดา้นสุขภาพ หรอืเปลีย่นสถานพยาบาลตามหลกัเกณฑข์องสทิธกิารรกัษาของผูป่้วยทีม่อียู่ 
(6)   ผูป่้วยมสีทิธไิดร้บัการปกปิดข้อมูลของตนเอง เวน้แต่จะใหค้วามยนิยอม หรอืเป็นการปฏบิตัหิน้าที่

ดา้นสุขภาพทีเ่ป็นประโยชน์โดยตรงของผูป่้วยหรอืตามกฎหมาย 
(7)   ผูป่้วยมสีทิธริบัทราบขอ้มูลอย่างครบถ้วนในการเขา้ร่วมหรอืถอนตวัจากการเป็นผูเ้ขา้ร่วมหรอืผูถู้ก

ทดลองในการท าวจิยัของผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสุขภาพ 
(8)   ผู้ป่วยมสีทิธริบัทราบขอ้มูลเฉพาะของตนในเวชระเบยีนตามขัน้ตอนของสถานพยาบาล ซึ่งต้องไม่

เป็นการละเมดิสทิธหิรอืขอ้มลูขา่วสารส่วนบุคคลของผูอ้ื่น 
(9)   บดิา มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม อาจใชส้ทิธแิทนผูป่้วยอายุไม่เกินสบิแปดปีบรบิูรณ์ ผูบ้กพร่อง

ทางกายหรอืจติใจ 
• การไม่เลอืกปฏบิตั ิ(Discrimination)  

 บรษิทัเคารพสทิธแิละปฏบิตัติามกฎหมาย ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ายโดยไม่เลอืกปฏบิตัหิรอืปฏบิตัแิก่
บุคคลใดเป็นกรณีพเิศษ หรอืใหส้ทิธเิหนือบุคคลอื่นๆ ตลอดจนไม่ละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่อนัเนื่องมาจากความแตกต่างกนั
ในเชื้อชาต ิศาสนา สผีวิ เพศ สถานะทางสงัคม สถานภาพทางจติใจ สถานภาพทางความคดิเหน็ ลกัษณะความเจบ็ป่วย 
หรอืสถานะอื่นใด 
 

3. นโยบายการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

  บรษิัทตระหนักถึงความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์และปฏิบตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนั
เป็นปัจจยัที่จะช่วยเพิม่มูลค่าของกิจการและเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืของ
บรษิทัในอนาคต ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

(1) เคารพสทิธขิองพนักงานตามหลกัสทิธมินุษยชนอยา่งเท่าเทยีมกนัโดยไมจ่ ากดัเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง  
รวมทัง้ใหโ้อกาสผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาสไดเ้ขา้มาร่วมงาน และปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งตามกฎหมายแรงงาน 

(2) จดัใหม้กีระบวนการจา้งงาน และเงือ่นไขการจา้งงานทีเ่ป็นธรรม รวมถงึการก าหนดค่าตอบแทน และ
การพจิารณาผลงานภายใตก้ระบวนการประเมนิผลการท างานทีเ่ป็นธรรม 

(3) ส่งเสริมการพฒันาบุคลากร โดยจดัให้มีการอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วม
สมัมนา และฝึกอบรมวชิาการดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถ ศกัยภาพของบุคลากร รวมถงึปลูกฝัง
ทศันคตทิีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และการท างานเป็นทมี 

(4) จดัใหม้สีวสัดกิารดา้นต่างๆ ส าหรบัพนักงานตามทีก่ฎหมายก าหนดและนอกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนด  
(5) มุ่งเน้นการจดัระเบยีบสภาพแวดลอ้มการท างาน และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรบัการท างาน

เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั รวมทัง้ด าเนินการใหพ้นักงานปฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยั และมสุีขอนามยัในสถานทีท่ างานทีด่ ี 
(6) เปิดโอกาสใหพ้นักงานสามารถแสดงความคดิเหน็ หรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม

หรอืการกระท าทีไ่ม่ถูกตอ้งในบรษิทั รวมถงึใหก้ารคุม้ครองพนักงานทีร่ายงานเรื่องดงักล่าว  
(7) ส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกคนยดึถอืปฏบิตัใินการเคารพสทิธขิองผูอ้ื่นเช่นเดยีวกนั โดยเริม่จากการไม่ใช้

ค าพูด การเขยีน วาจา หรอือากปักริยิาที่ดูก้าวรา้ว ลามกอนาจาร คุกคาม กล่าวรา้ย ข่มขู่ หรอืมคีวามรูส้กึต่อต้าน ในการ
ตดิต่อสื่อสารกบัผูอ้ื่น 
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4. นโยบายการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ 

บรษิทัน าแนวทางการประกอบธุรกจิเพื่อสงัคม (Corporate Social Responsibility) มาใชก้บัการประกอบ
ธุรกิจของบรษิทัด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมัน่แก่ผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย โดยไม่เหน็แก่ประโยชน์อื่นทีอ่าจไดม้า
จากการด าเนินงานทีไ่ม่ถูกตอ้งตามกฎหมายและท านองคลองธรรม โดยนโยบายทีส่ าคญัขอ้หนึ่ง คอื การเคารพในสทิธดิา้น
ทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ื่น โดยบรษิทัไม่สนับสนุนการด าเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา ไม่ว่า
จะเป็นลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครื่องหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ เป็นตน้ โดยบรษิทัไดก้ าหนดแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

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

(2) คอมพวิเตอร์ของพนักงานทุกเครื่องจะติดตัง้ซอฟต์แวร์มาตรฐานที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านัน้ และ
กรณีซอฟต์แวร์ทีต่้องการใชง้านเฉพาะบางเครื่อง บรษิทัจะตดิตัง้ซอฟต์แวร์อนัมลีขิสทิธิท์ีบ่รษิัทไดจ้ดัซื้อ โดยหน่วยงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศจะเป็นผูค้วบคุมและตดิตัง้ตามทีจ่ดัซื้อ 

(3) ดแูลใหม้กีารตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอว่า ขอ้มลูสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิง่พมิพ ์ทีจ่ะน ามาใชใ้นธรุกจิ
ของบรษิทัเป็นงานอนัมลีขิสทิธิข์องบุคคลอื่นหรอืไม่ และจะด าเนินการปฏบิตัใิหถู้กตอ้งต่อไป 
 

5. นโยบายการส่งเสริมและพฒันานวตักรรม 

ดว้ยสภาวะในโลกปัจจุบนั ความก้าวหน้าของเทคโนโลยแีละความรวดเรว็ของโลกยุคดจิทิลัไดเ้ขา้มาสรา้ง
ความเปลี่ยนแปลงใหก้บัวถิชีวีติความเป็นอยู่ของมนุษยแ์ละการด าเนินธุรกจิอย่างมนีัยส าคญั เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบนั บรษิทัจงึไดก้ าหนดใหม้นีโยบายการส่งเสรมิและพฒันานวตักรรม ขึน้
โดยมุ่งเน้นการวจิยั การพฒันานวตักรรม และสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ เพื่อเพิม่คุณภาพของการบรกิาร และเพิม่มูลค่าทาง
การตลาด อนัเป็นการยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทั ใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธข์อง
บรษิทั ทัง้นี้ การพฒันานวตักรรมของบรษิทั จะไม่ค านึงถงึเพยีงสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิใหแ้ก่องค์กรเท่านัน้ แต่บรษิทัจะ
พฒันาศกัยภาพของพนักงานใหรู้เ้ท่าทนัต่อการเปลี่ยนแปลงโดยค านึงถงึความต้องการของมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และแตก
รายละเอียดเป็นลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง และอยู่ภายใต้ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม
ส่วนรวม อนัเป็นการสรา้งคุณค่าร่วมใหแ้ก่สงัคม เพื่อใหทุ้กภาคส่วนไดเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืไปพรอ้มกนั 

 
6. นโยบายการจดัการและรกัษาความปลอดภยัของข้อมูลและสารสนเทศ 
 ด้วยบริษัทให้ความส าคญัในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นองค์ประกอบหลกัในกระบวนการ

ด าเนินงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริหาร ที่มีคุณภาพ แม่นย าและรวดเร็ว สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั และสรา้งการเตบิโตใหแ้ก่องค์กรอย่างยัง่ยนื แต่อย่างไรก็ตามบรษิทักย็งัคงตระหนักถงึปัจจยั
ความเสีย่งดา้นต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้จากการน าระบบเทคโนโลยขีอ้มลูสารสนเทศมาใชใ้นการด าเนินงานเช่นเดยีวกนั ดงันัน้ 
จึงได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจดัการและรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูลและสารสนเทศขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน และแนวทางการจดัการด้านข้อมูลสารสนเทศให้แก่พนักงานทุกระดบัในองค์กร รวมถึงบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท โดยนโยบายการจดัการและรกัษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ
ดงักล่าวนี้ไดค้รอบคลุมรวมถงึการบรหิารความเสีย่งดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลและสารสนเทศ ใหม้ถีูกต้อง น่าเชื่อถอื
ปลอดภยั และสามารถเขา้ถงึได้ตลอดเวลา ทัง้นี้ บรษิัทได้เปิดเผยนโยบายดงักล่าวนี้ให้พนักงานทุกคนได้รบัทราบ และ
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดบ้นเวบ็ไซตภ์ายในของบรษิทั โดยมแีนวปฏบิตัทิีส่ าคญัโดยสรุป ดงันี้ 

1) บริษัทได้ก าหนดและจ ากัดสิทธกิารเขา้ถึงขอ้มูลประเภทต่างๆของพนักงานในโรงพยาบาลเท่าที่
จ าเป็นต่อการท างานนัน้ๆ และเท่าทีเ่หมาะสมตามทีไ่ดจ้ดัแบ่งกลุ่มขอ้มลูตามระดบัของขอ้มลู 
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2) ก าหนดแนวปฏิบตัิในการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ บนคอมพวิเตอร์ของพนักงาน โดยก าหนดให้ติดตัง้
เฉพาะซอฟตแ์วรม์าตรฐานเท่านัน้ และหากหน่วยงานใดมคีวามจ าเป็นตอ้งใชซ้อฟตแ์วรอ์ื่นๆเพิม่เตมิ หรอือฟัเกรดซอฟแวร์
ใหม่ส าหรบัการปฏบิตังิานของบรษิทั หน่วยงานนัน้จะตอ้งด าเนินการขออนุมตัจิดัซื้อลขิสทิธิซ์อฟตแ์วรเ์พิม่เตมิโดยแจง้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและใหห้น่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศท าการตดิตัง้หรอือฟัเกรดให ้เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาในเรื่อง
ลขิสทิธิซ์อฟตแ์วร ์และปัญหาทางดา้นความปลอดภยัของคอมพวิเตอรเ์กดิขึน้ 

3) พนักงานของบรษิทัตอ้งปฏบิตัติามกระบวนการรกัษาความเป็นส่วนตวัและการปิดเป็นความลบัของ
ขอ้มลูในโรงพยาบาล  
 

7. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิัทใหค้วามส าคญักบัการบรหิารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มจีรยิธรรม ยดึมัน่ในหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการ และปฏิบตัิตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ การให้หรอืรบัสนิบนกบั
เจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืภาคเอกชน โดยบรษิทัไดก้ าหนดโครงสรา้งองค์กรใหม้กีารแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ กระบวนการ
ท างาน และสายการบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานใหม้คีวามชดัเจน เพื่อใหม้กีารถ่วงดุลอ านาจและมคีวามรดักุมในการ
ตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม รวมทัง้ไดก้ าหนดแนวทางการปฏบิตัใิหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั
ในการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ดงันี้ 

(1) หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัด าเนินการหรอืยอมรบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุก
รูปแบบทัง้โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตาม
นโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่นี้อย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

(2) กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิทั มหีน้าที่ต้องรายงานใหบ้รษิทัทราบถึงการกระท าทีเ่ขา้
ขา่ยการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั โดยแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบ และใหค้วามร่วมมอืในการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ  

(3) บรษิทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนทีแ่จง้เรื่องการทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมทัง้บุคคลทีใ่ห้
ความร่วมมอืในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

(4) คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัตอ้งปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
และให้การส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ เพื่อสื่อสารไปยงัพนักงานและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 
รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

(5) ผูท้ีก่ระท าการทุจรติคอร์รปัชัน่จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิัยตามระเบยีบทีบ่รษิทัก าหนดไว ้
และอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

(6) บรษิทัจดัใหม้กีารฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรูใ้หแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทั
ใหม้คีวามเขา้ใจในการปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ และส่งเสรมิดา้นคุณธรรม ความซื่อสตัย์ความ
รบัผดิชอบ และภาระหน้าทีข่องตน 

(7) บรษิทัสนับสนุนใหคู้่สญัญา คู่คา้ หรอืบุคคลอื่นทีต่้องปฏบิตัหิน้าทีท่ี่ เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัรายงานการ
ละเมดินโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั 

(8) บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคดัเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน และการก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจา้งของบรษิทัอย่างเป็นธรรมและเพยีงพอ เพื่อ
ป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ภายในองคก์ร และเป็นการสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนักงานและลูกจา้งของบรษิทั 

(9) เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มคีวามเสี่ยงสูงกบัการเกิดการทุจรติคอร์รปัชัน่ในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ ใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัตอ้งปฏบิตัดิ้วยความระมดัระวงั และตรวจสอบใหแ้น่ชดั 
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(9.1)  การใหห้รอืรบัของก านัล และการเลี้ยงรบัรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นตามธรรมเนียมทางการคา้ปกตหิรอืประเพณีนิยมในมลูค่าทีเ่หมาะสม 

(9.2)  การใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยต้องมัน่ใจว่าการใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุนดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการอ าพรางการ
ตดิสนิบน 

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

 

8. การประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 บรษิทัไดก้ าหนดและทบทวนปรบัปรุงกรอบการบรหิารความเสีย่งใหม่เป็นประจ าทุกปี และไดป้ระเมนิการ
บริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวและก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชดัเจน โดยบริษัทก าหนด
หลกัเกณฑ์ในการประเมนิความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดบั ซึ่งพิจารณาทัง้โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่จะ
เกดิขึน้ ใหค้รอบคลุมความเสีย่งทุกดา้นทีน่อกเหนือจากความเสีย่งดา้นการรกัษาพยาบาล 

 โดยความเสีย่งจากการทุจรติและคอร์รปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนินธุรกจิและดา้นภาพลกัษณ์ซื่อเสยีง
ของโรงพยาบาล (Reputation Risk) เป็น 1 ใน 6 ความเสีย่งทีม่โีอกาสเกดิขึน้ เช่น การจดัท ารายงานทางการเงนิ การท าให้
สูญเสียทรพัย์สิน การคอร์รปัชัน่ นอกจากนัน้แล้วบริษัทยงัมกีระบวนการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบเป็น
ประจ าทุกปี โดยการตรวจสอบจะมกีารสอบทานความเสีย่ง และการควบคุมภายในของกจิกรรมหรอืกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง 
พรอ้มทัง้รายงานผลการตรวจสอบภายในใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาตามล าดบั โดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในซึ่งมคีวามเป็นอิสระและก ากับดูแลการปฏิบตัิตามรายงานผลประเมนิความเสี่ยงซึ่งไม่ขึ้นตรงกบัฝ่าย
บรหิารจดัการ  
 

9. การก ากบั ควบคมุดแูล เพื่อป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 บรษิัทก าหนดแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการก ากบั และควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัและตดิตามความเสี่ยงจากการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ ดงันี้ 

(1) กรรมการและผูบ้รหิารมคีวามรบัผดิชอบในการป้องกนัและตรวจพบการทุจรติและขอ้ผดิพลาดโดย
การน าระบบบญัชแีละระบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอมาใช้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ กรรมการและผู้บรหิารทุกระดบัต้อง
ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ มจีรยิธรรม และจรรยาบรรณ 

(2) บรษิัทจะจดัใหม้กีารบรหิารความเสี่ยงทีค่รอบคลุมถงึการระบุและพจิารณาความเสี่ยงต่างๆ รวมทัง้
การประเมนิผลกระทบจากความเสีย่งนัน้ๆ การพจิารณาถงึกจิกรรมการควบคุม รวมถงึกระบวนการตดิตามผลการควบคุม
ภายใน และวธิกีารตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมนิผลความสามารถในการป้องกนั และค้นหารายการ
ทุจรติ ขอ้ผดิพลาด และการปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย 

(3) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในทัง้ ในด้านการป้องกัน (Prevent Control) และการตรวจสอบ 
(Detective Control) ซึ่งเป็นเครื่องมอืทีช่่วยในการลดโอกาส และแรงจงูใจในการกระท ามชิอบและการทุจรติใหน้้อยลง โดย
มหีลกัเกณฑ์การแบ่งแยกหน้าทีก่ารท างาน เช่น การแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างหน่วยงานจดัซื้อออกจากหน่วยงานคลังและผู้
ลงบัญชี นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตาม ประเมินผล โดยผู้บริหารจะได้รับรายงานและรับทราบถึงสาเหตุของ
ขอ้บกพร่องหรอืสถานการณ์ทีไ่ม่ชอบมาพากลไดท้นัท่วงท ีรวมทัง้สามารถปรบัปรุงระบบในเชงิป้องกนัไดอ้ย่างเหมาะสม 
ในการประเมนิผลการควบคุมภายใน โดยมฝ่ีายตรวจสอบภายในท าหน้าทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 
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ส่วนที ่2 การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ หน้า 61 

 

10. แนวทางในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 บรษิทัก าหนดแนวทางในการตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ดงันี้ 
(1) ก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างองิ และแบบประเมนิตนเอง

เกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั และใหค้วามเหน็ชอบในรายงานผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการและ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั 

(2) กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิทั ต้องรายงานใหบ้รษิทัทราบถึงการกระท าที่เขา้ข่ายการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั โดยแจง้ต่อผู้บงัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 

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

(4) กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้หีน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง จะจดัใหม้กีารบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลุมถงึการระบุ
และพจิารณาปัจจยัเสีย่งต่างๆ รวมทัง้กระบวนการตดิตามผลการควบคุมภายใน และวธิกีารตอบสนองความเสีย่ง ซึง่รวมถงึ
การตดิตามประเมนิผลความสามารถในการป้องกนั และคน้หารายการทุจรติ ขอ้ผดิพลาด และการปฏบิตับิตัหิรอืไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎระเบยีบ 
  บรษิทัจดัใหม้กีารสื่อสารแนวทางดงักล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต ์Intranet ของบรษิทั และเวบ็ไซต์
บรษิทัที ่www.praram9.com เพื่อใหผู้บ้รหิาร พนักงานทุกคนรบัทราบและปฏบิตั ิ 
 

11. การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ 

 บรษิทัไดส้ื่อสารและจดัอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบันโยบายและแนวปฏบิัตใินการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
และนโยบายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น นโยบายการใหห้รอืรบัของขวญัหรอืสิง่บนัเทงิ นโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ นโยบายการใชข้อ้มลูภายในและการรกัษาความลบัของบรษิทั นโยบายคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่
พนักงานทีแ่จง้ขอ้มลูหรอืใหเ้บาะแสเกีย่วกบัการทุจรติหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั แก่พนักงาน
เขา้ใหม่ทุกคนรบัทราบในวนัปฐมนิเทศ โดยพนักงานทุกคนจะตอ้งผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบในหลกัสูตรดงักล่าว 
รวมทัง้บรษิทัยงัสื่อสารใหแ้ก่พนักงานทุกคนในองคก์รรบัทราบผ่านชอ่งทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซตภ์ายในของบรษิทั (Intranet) 
และเวบ็ไซต์ภายนอกของบรษิทัที ่www.praram9.com หมวดนักลงทุนสมัพนัธ์ รวมทัง้ยงัไดส่้งบุคลากรไปอบรมภายนอก
ซึง่จดัโดยหน่วยงานภาครฐัและเอกชนดว้ย  

 

 ทัง้นี้ บรษิัทได้จดัอบรมภายในเพื่อแสดงให้เห็นถึงนโยบายและแนวปฏิบตัิของบรษิัทเรื่อง การต่อต้าน
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยมวีตัถุประสงคใ์หบุ้คลากรทราบและเขา้ใจว่า การด าเนินการใดทีไ่ม่สามารถกระท าการได้เนื่องจากถอื
เป็นการทุจรติคอร์รปัชัน่ และจะเกิดผลเสยีหายต่อบรษิัท นอกจากนั ้นแล้วยงัได้ส่งพนักงานไปอบรม/สมัมนาซึ่งจดัโดย
หน่วยงานภายนอก โดยมรีายละเอยีดสรุป ดงันี้  
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การอบรมภายใน / ชื่อหลกัสตูร การอบรมภายนอก / ชื่อหลกัสตูร 
1. จรยิธรรมองคก์ร (Ethics) จรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัิ
ในการท างาน (Code of Conduct) ซึ่งรวมถึงนโยบาย
และแนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่  

    
 
 

1. Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที ่11/2561    
   โดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
2. Corporate Governance for Executives (CGE)    
    รุ่นที ่16/2563 โดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
3. Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)  
   รุ่นที ่53/2563 โดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

หมายเหตุ:  หลกัสตูรจรยิธรรมองคก์ร (Ethics) จรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน (Code of Conduct) ซึง่รวมถงึนโยบายและ  
               แนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ จะจดัอบรมในวนัปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และทบทวนเป็นประจ า 
   โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ เรื่อง นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพของพนักงาน 
 

12. นโยบายการให้และรบัของขวญั 

 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสรมินโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ของบรษิัท ต่อการด าเนินการใน
ลกัษณะทีเ่ป็นการสนับสนุนใหเ้กดิช่องทางน าไปสู่การคอรร์ปัชัน่ต่อไปในอนาคต บรษิทัจงึก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการให้
และรบัของขวญัของบรษิทั ดงันี้ 

(1) กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื พนักงานย่อมไม่เรยีก รบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัเงนิหรอืประโยชน์อื่นใดจาก
ผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิ  

(2) กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื พนักงานอาจรบัหรอืใหข้องขวญัไดต้ามประเพณีนิยม โดยการรบัของขวญั
นัน้จะตอ้งไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเชงิธุรกจิใดๆ ของผูร้บั  

(3) หากผูบ้รหิารหรอืพนักงานไดร้บัของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยมทีม่มีลูค่าเกนิปกตวิสิยัจาก
ผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิกบับรษิทัใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้  
 

13. นโยบายการจดัให้มีช่องทางร้องเรียนและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสการ     
กระท าผิด 

บรษิทัมนีโยบายคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ทีแ่จง้ขอ้มูลหรอื ให้
เบาะแสเกี่ยวกบัการทุจรติหรอืไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิัท และหลกัจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั (Whistleblower Policy) ดงันี้ 

 วธิกีารรอ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสการกระท าผดิ 
(1)  รอ้งเรยีนไดโ้ดยตรงเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผูร้อ้งเรยีนควรส่งเรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสการกระท 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)  ในกรณีที่ผู้ร้องเรยีนเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดขอ้เท็จจรงิหรอืหลกัฐานทีช่ดัเจน 
เพยีงพอทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ามเีหตุอนัควรเชื่อว่ามกีารกระท าทีเ่ป็นการทุจรติ หรอืฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั 
หรอืหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัเกดิขึน้  
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ขัน้ตอนการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
(1) ในการด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ให้ผู้รบัเรื่องร้องเรียนด าเนินการเสนอเรื่อง

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

บุคคลหรอืหน่วยงานทีร่องกรรมการผูอ้ านวยการมอบหมายท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบฯ 
(1.2) กรณีผูถู้กรอ้งเรยีนเป็นพนักงานระดบัตัง้แต่ผูบ้รหิารขึน้ไปใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และ/

หรอืบุคคลหรอืหน่วยงานทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย ท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบฯ 
 ในกรณีมีข้อสงสัยหรือค าถามใดๆ ผู้ตรวจสอบฯ สามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใด หรือ 

ผูบ้งัคบับญัชาทีร่บัผดิชอบโดยตรงของผูร้อ้งเรยีน มาใหข้อ้มลูหรอืขอใหจ้ดัส่งเอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมาเพื่อการตรวจสอบ
หาขอ้เทจ็จรงิได ้

(2) หากตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นความจริง บริษัทจะด าเนินการดังต่อไปนี้ ภายใน
ก าหนดเวลา 7 วนั 

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

(2.2) ให้ผู้ตรวจสอบ แจ้งความคบืหน้าและผลการพจิารณาเรื่องร้องเรยีนการกระท าผดิและการ
ทุจริต ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล์ หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตาม ใน
บางครัง้ดว้ยเหตุผลความจ าเป็นในเรื่องขอ้มูลส่วนบุคคลและรกัษาความลบั บรษิทัอาจไม่สามารถใหข้อ้มูลในรายละเอยีด
เกีย่วกบัการสอบสวนหรอืการลงโทษทางวนิัย 

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

(2.4) ในกรณีที่เรื่องร้องเรยีนท าให้เกิดความเสยีหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้ตรวจสอบฯ จะเสนอวธิกีาร
บรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรภายใต้กรอบที่ก าหนดไว้โดย
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ 

(2.5) ใหผู้ต้รวจสอบภายใน พจิารณาหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขการกระท าผดิและการทุจรติ
ว่าเกดิจากสาเหตุใด เพื่อป้องกนัการเกดิเหตุกรณีดงักล่าวซ ้าในภายหลงั พรอ้มทัง้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ทรายและด าเนินแกไ้ขตามกระบวนการต่อไป 

 
การคุม้ครองปกป้องผูท้ีแ่จง้ขอ้มลูหรอืใหเ้บาะแส 

  (1) ผูร้อ้งเรยีนสามารถเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเหน็ว่าการเปิดเผยอาจท าใหเ้กดิความเสยีหาย
กบัตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดขอ้เท็จจรงิหรือหลกัฐานที่ชดัเจนเพยีงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนัควรเชื่อว่ามีการ
กระท าที่เป็นการทุจรติ หรอืฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิทั หรอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั
เกดิขึน้ อย่างไรกต็าม หากเลอืกทีจ่ะเปิดเผยตนเองกจ็ะท าใหผู้ร้บัเรื่องรอ้งเรยีนสามารถด าเนินการไดอ้ย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
  (2) ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรอ้งเรยีน บรษิทัถอืเป็นความลบัและจะเปิดเผยเท่าทีจ่ าเป็นโดยค านึงถงึความ
ปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้ายงาน แหล่งทีม่าของขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ผูร้บัผดิชอบในทุกขัน้ตอนจะตอ้ง
เกบ็รกัษาขอ้มลูทีไ่ดร้บัรูช้ ัน้ความลบัสงูสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถอืเป็นการกระท าความผดิวนิัย 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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  (3)  กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย             
ผูร้อ้งเรยีนสามารถรอ้งขอใหบ้รษิทัก าหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมกไ็ด ้หรอืบรษิทัอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดย
ผูร้อ้งเรยีนไม่ตอ้งรอ้งขอกไ็ด ้หากเหน็ว่าเป็นเรื่องทีม่แีนวโน้มทีจ่ะเกดิความเสยีหายหรอืความไม่ปลอดภยั 
  (4)  พนักงานทีป่ฏบิตัติ่อบุคคลอื่นดว้ยวธิกีารทีไ่ม่เป็นธรรม เลอืกปฏบิตัดิว้ยวธิกีารทีไ่ม่เหมาะสม หรอื
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบุคคลอื่นนัน้ อนัมเีหตุจูงใจมาจากการทีบุ่คคลอื่นนัน้ไดร้อ้งเรยีน ไดแ้จง้ขอ้มลู รอ้งเรยีนหรอืให้
เบาะแสเกี่ยวกบัการทุจรติหรอืการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนัน้ฟ้องร้องด าเนินคด ีเป็นพยาน ให้ถ้อยค า หรอืให้ความร่วมมอืใดๆ ต่อศาลหรอื
หน่วยงานของรฐั ถือเป็นการกระท าความผดิวนิัยทีต่้องได้รบัโทษ ทัง้นี้อาจได้รบัโทษตามทีก่ฎหมายก าหนดไวห้ากการ
กระท าความผดิตามกฎหมาย 

  (5) ผูท้ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยวธิกีารหรอืกระบวนการที่ม ี
ความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมฝ่ีายคุณภาพเป็นผูพ้จิารณา 

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

(1)  ทางไปรษณียถ์งึ 
      คณะกรรมการตรวจสอบ 
      บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
      เลขที ่99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
(2)   ทางโทรศพัท ์1270 
(3)   ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.praram9.com หมวดนักลงทุนสมัพนัธ ์หวัขอ้ช่องทางการรอ้งเรยีน 

ทัง้นี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผดิต่างๆที่แจ้งมายงับริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลบั โดย
กรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสัง่การตรวจสอบขอ้มลูเพื่อหาแนวทางแกไ้ข และจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

 
14. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองขอ้มลูต่างๆ ของบุคคล  ในระหว่างทีเ่ขา้มารบัการบรกิาร การเยีย่มชมเวบ็ไซต ์
หรอืใชแ้อพพลเิคชัน่ของหรอืจากโรงพยาบาล ซึ่งนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงขอ้มูลต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
เจา้ของขอ้มลูโดยส่งต่อจากบุคคลทีส่าม โดยใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่28 เมษายน 2563 โดยมรีายละเอยีดสรุปได ้ดงันี้ 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนัน้ได้ ไม่ว่าทางตรงหรอื
ทางออ้ม แต่ไม่รวมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแก่กรรมโดยเฉพาะ 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล 

1. บรษิัทเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ในระยะเวลาทีเ่หมาะสมจ าเป็นต่อการ
ใหบ้รกิาร ในกรณีทีใ่หข้อ้มลูกบับรษิทั หรอืรอ้งขอการบรกิาร ผ่านเวบ็ไซต ์แอพพลเิคชัน่ หรอืช่องทางอื่นใด 

2. บรษิทัอาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจากบุคคลทีส่าม เช่น ธุรกจิในเครอืข่าย ตวัแทนจ าหน่าย หรอืผูใ้หบ้รกิาร
ของบรษิทั หน่วยงานภาครฐั 

 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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ขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กบ็รวบรวม 

ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ของการเกบ็รวบรวมและประเภทของการบรกิารทีไ่ดร้้องขอจากบรษิทั โดยขอ้มูลส่วน
บุคคลจะถูกน ามาใชเ้พื่อใหก้ารท าธุรกรรมออนไลน์หรอืออฟไลน์ หรอืบรกิารทีไ่ดร้บัการรอ้งขอเสรจ็สมบูรณ์ ซึ่งขอ้มูลส่วน
บุคคลที่บรษิัทเกบ็รวบรวมโดยตรงจากผูม้ารบับรกิาร หรอืจากบุคคลทีส่าม อาทเิช่น ขอ้มูลระบุตวัตน ขอ้มูลส าหรบัการ
ตดิต่อ ขอ้มูลการช าระเงนิ ขอ้มูลการเขา้รบับรกิาร ขอ้มูลการเขา้ร่วมกจิกรรมทางการตลาด ขอ้มูลสถิต ิขอ้มูลจากการเขา้
ใชเ้วบ็ไซตข์องบรษิทั ขอ้มลูดา้นสุขภาพ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชย้าและการแพย้า ขอ้มลู Feedback และผลการรกัษา  

โดยบริษัทจะไม่เก็บข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของบุคคล เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวตัิ
อาชญากรรม เวน้แต่เป็นไปตามขอ้บงัคบัและกฎหมายก าหนด หรอืโดยความยนิยอมจากบุคคลนัน้ 

การใชข้อ้มลูส่วนบุคคล 

บรษิัทจะใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล โดยมวีตัถุประสงค์ คอื จดัหาบรกิาร หรอืส่งมอบบรกิารของบรษิัท นัดหมาย
แพทย์ ส่งข่าวสาร แนะน าบรกิารของบรษิทั ประสานงานและส่งต่อขอ้มูลซึ่งจะช่วยใหก้ารส่งต่อผู้ป่วยรวดเร็วขึน้ ยนืยนั
ตวัตนผูป่้วย ส่งขอ้ความแจง้เตอืนการนัดหมายหรอืการเสนอความช่วยเหลอืจากบรษิทั  อ านวยความสะดวกและน าเสนอ
รายการสทิธปิระโยชน์ต่างๆ จุดประสงค์ดา้นการตลาด การส่งเสรมิการขายและการลูกคา้สมัพนัธ์ ช่องทางในการสื่อสาร 
ส ารวจความพงึพอใจของลูกค้า วจิยัตลาด วเิคราะห์ทางสถิติ ประมวลผลและแสดงผล วตัถุประสงค์ทางบญัชหีรอืทาง
การเงิน รกัษาความปลอดภัย วตัถุประสงค์ในการสมคัรงาน การเป็นพนักงาน ปฏิบตัิตามกฎของบริษัท ปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครฐั วตัถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการ
ด าเนินการตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ หรอืทีไ่ดร้บัความยนิยอมจากบุคคลใดๆ เป็นครัง้คราว  

การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล 

บรษิัทอาจเปิดเผยหรอืถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลที่สาม ซึ่งตัง้อยู่ภายในหรอืนอกราชอาณาจกัร 
โดยบรษิทัจะด าเนินการตามมาตรการทีจ่ าเป็นและเหมาะสม หรอืเป็นไปตามขอ้บงัคบัและกฎหมายใหแ้ก่ พนัธมติรทาง
ธุรกจิ, ธนาคารและผูใ้หบ้รกิารช าระเงนิ, เจา้หนี้ทีร่กัษาความมัน่คงและความปลอดภยั, หน่วยงานตรวจคนเขา้เมอืงและ
หน่วยงานศุลกากร, หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานก ากบัดแูล และหน่วยงานอื่นๆ ตามทีก่ฎหมายอนุญาต หรอืก าหนดไว้ 

การเชื่อมโยงไปยงัเวบ็ไซตบ์ุคคลทีส่าม 

นโยบายความเป็นส่วนตวันี้ไม่มผีลกบัเวบ็ไซตข์องบุคคลทีส่าม ทัง้นี้ บรษิทัไม่สามารถรบัผดิชอบใดๆ ต่อการ
ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลโดยบุคคลทีส่ามดงักล่าว เนื่องจากอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทั 

การเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลและความปลอดภยั  

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกเกบ็รกัษาไวน้านเท่าทีจ่ าเป็น เพื่อวตัถุประสงค์ต่างๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตวั
นี้ หรอืภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมาย หรอืเพื่อการด าเนินการทางกฎหมาย 

2. บรษิัทจะใชม้าตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั และการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมเพื่อป้องกนัและรกัษา
ความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลทีบ่รษิทัเกบ็รวบรวม 
 สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 
 1. สทิธเิพกิถอนความยนิยอม (Right to withdraw consent)  
 2. สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคล (Right of access) 
 3. สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง (Right to rectification) 
 4. สทิธใินการลบขอ้มลูส่วนบุคคล (Right to erasure) 
 5. สทิธใินการระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล (Right to restriction of processing) 
 6. สทิธใินการใหโ้อนยา้ยขอ้มลูส่วนบุคคล (Right to data portability) 
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 7. สทิธใินการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล (Right to object) 

 (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.praram9.com หมวด นักลงทุนสมัพนัธ)์ 

 15. นโยบายด้านภาษี 

บรษิัทยดึถือและปฏิบตัิตามกฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด รวมทัง้ประกอบธุรกจิ
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและปฏบิตังิานสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายดา้นภาษี
เพื่อยดึถอืเป็นกรอบปฏบิตั ิโดยมสีาระส าคญั ดงันี้ 

จรรยาบรรณดา้นภาษ ี

(1)  จรยิธรรมขององคก์ร : จรรยาบรรณดา้นภาษขีองบรษิทัก าหนดจากนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีสุ่ด 
มเีจตนารมณ์จะส่งเสรมิใหบ้รษิัทเป็นองค์กรทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีมกีารบรหิารจดัการและด าเนิน
ธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบอย่างมจีรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

    (2)  ก าหนดราคาซื้อขายส าหรบักจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั : บรษิทัช าระภาษีตามหลกักฎหมายภาษี โดยก าหนด
มลูค่าราคาซื้อขายระหว่างกนัในมลูค่าทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกบัมลูค่าทีเ่กดิขึน้จากการท าธุรกรรมเชงิพาณิชยแ์บบปกต ิ
โดยการค านวณราคาซื้อขายสนิคา้หรอืบรกิารจะอา้งองิจากราคาตลาดเป็นส าคญั 

(3)  โครงสรา้งทางภาษี : บรษิทัหลกีเลี่ยงการใชโ้ครงสรา้งภาษแีบบฉ้อฉลหรอืเป็นแนวทางทีไ่ม่ถูกตอ้ง หรอื
สรา้งความซบัซอ้นเพื่อประโยชน์ทางภาษใีนเบื้องตน้และหลกีเลีย่งภาษ ี

(4)  ระบบภาษเีพื่อความยัง่ยนืขององค์กร : บรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ดว้ยการเป็นบรษิทัทีม่สีถานะ
ทางการเงนิที่ดเียี่ยม มรีะบบการปฏิบตัิงานและการก ากบัดูแลด้านภาษีอย่างเหมาะสมที่เพิม่คุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่าง
ยัง่ยนื 

(5)  สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี(Tax Incentives) : บรษิทัมุ่งใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษอีย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย
และเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอย่างยัง่ยืนและเหมาะสม สอดคล้องกับหลกัการสร้าง
ประสทิธภิาพของระบบภาษตีามวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้สทิธปิระโยชน์ทางภาษอีาจครอบคลุมสทิธปิระโยชน์อื่นๆ ซึง่ทัง้หมด
นี้อยู่ภายใตน้โยบายของประเทศหรอืแต่ละทอ้งถิน่ และใชก้บัธุรกจิทีม่คีุณสมบตัติรงตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(6) ความสมัพนัธก์บัหน่วยงานภาครฐัทีก่ ากบัดแูลภาษ ี: บรษิทัเคารพสทิธขิองรฐับาลในการก าหนดโครงสรา้ง
ภาษี อตัราภาษี และกลไกลจดัเกบ็ภาษี บรษิทัมกีารตดิต่อกบัหน่วยงานก ากบัดูแลภาษีอย่างเปิดเผยและสรา้งสรรค์ เพื่อ
ยกระดบัความสมัพนัธใ์นการท างานร่วมกนัใหม้คีวามเป็นมอือาชพีและมปีระสทิธภิาพ 

 

 การบรหิารความเสีย่งดา้นภาษอีากร 
 (1)  การปฏบิตัติามกระบวนการภาษ:ี บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการบรหิารจดัการดา้นภาษีอย่างรบัผดิชอบ โดย
ยดึถือและปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัภาษีของประเทศ นอกจากนี้บรษิทัจะใช้ความรอบคอบและ
ความโปร่งใสเป็นหลกัเกณฑใ์นการด าเนินงานดา้นภาษใีนกรณีทีก่ฎหมายภาษีไม่มแีนวทางการด าเนินการทีช่ดัเจน 
 บรษิทัยงัมแีนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการยืน่แบบแสดงรายการภาษใีหต้รงตามก าหนดเวลา ถูกตอ้ง และครบถว้น 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ยงัดแูลควบคุมเพื่อลดความเสีย่งในการเกดิการปรบัปรุงแกไ้ขค่าปรบั และเงนิเพิม่ 
 การมส่ีวนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งรวมถงึความรบัผดิชอบด้านภาษี เป็นอกีหนึ่งพนัธกจิส าคญั
ของบรษิทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจ านวนเงนิภาษีทีบ่รษิทัฯ ช าระไวม้คีวามถูกต้องและเหมาะสมกบัประเทศทีบ่รษิทัฯ ประกอบ
ธุรกจิ 
 บรษิทัน าระบบควบคุมการปฏบิตังิานใชใ้นกระบวนการด าเนินงานทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัการบรหิารหนี้สนิภาษีทีม่ ี
รายละเอยีดดา้นภาษรีวมอยู่ดว้ย 
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 (2)  การตดิตามผลและการรายงาน : บรษิทัมกีารตดิตามผลและตรวจสอบรายงานภาษเีงนิไดอ้ย่างเหมาะสม 
และโปร่งใสและไดร้บัการตรวจสอบบญัชอีสิระ และเจา้หน้าทีส่รรพากร (ตามทีก่รมสรรพกรก าหนด) พรอ้มทัง้มกีารแสดง
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดปั้จจุบนัและภาษรีอการตดับญัชอีย่างถูกตอ้ง 

 (3)  ความเสีย่งดา้นชื่อเสยีง : บรษิทัมกีารตดิตามและจดัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์และความเสีย่งดา้นชื่อเสยีง      
ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัภาษอีย่างมปีระสทิธภิาพ พรอ้มทัง้ศกึษาวเิคราะห์คุณภาพและความเป็นเอกภาพของการจดัการภาษ ีความ
ถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลภาษ ีแบบแสดงรายงานการภาษ ีและรายงานผลเกีย่วกบัประมาณการภาษ ีความเสีย่ง
ทางภาษ ีและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นประจ า 

 16. การฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขนัทางการค้า ส่ิงแวดล้อม 

 ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการฝ่าผืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน 
ผูบ้รโิภค การแขง่ขนัทางการคา้ สิง่แวดลอ้ม 

17. การถกูด าเนินการโดยหน่วยงานก ากบัดแูล 

ในปี 2563 ทีผ่่านมา บรษิทัไดป้ระกาศขอ้มูลจากเหตุการณ์ส าคญัตามระยะเวลาทีท่างการก าหนด ดงันัน้ 
บรษิทัจงึไม่มกีารถูกด าเนินการโดยหน่วยงานก ากบัดแูลแต่อย่างใด 

 
9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของการเปิดเผยข้อมูลอนัเป็นปัจจยัที่แสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
รวมถึงการสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย บรษิัทจงึมนีโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลที่ 
ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นย า และทนัเวลาอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน และขอ้มูลอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบั
บรษิัทที่มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าผู้ถอืหุน้ นักลงทุน และผู้มส่ีวนได้เสยีของบรษิทัจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้
อย่างเท่าเทยีมกนั ผ่านช่องทางทีง่า่ยและสะดวกรวดเรว็ในการรบัขอ้มลูขา่วสาร  

 ข้อมูลของบริษัทที่เปิดเผยผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในหมวด นักลงทุนสมัพนัธ ์นอกจากนัน้แลว้ขอ้มลูส าคญัอื่นๆในเวบ็ไซต ์บรษิทัจะปรบัปรุงใหเ้ป็น
ปัจจุบนัเสมอ เพื่อทนัต่อเหตุการณ์และก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูใ้ชม้ากทีสุ่ด โดยบรษิทัมนีโยบายและแนวปฏบิตัใินการเปิดเผย
ขอ้มลูของบรษิทั ดงันี้ 

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

2. การปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
  คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัและยดึถอืเป็นนโยบายใหม้กีารประกอบธุรกจิตามหลกัการก ากบัดูแล

กจิการทีด่ ีมจีรยิธรรม เคารพสทิธ ิมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ตลอดจนด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื  

บรษิทัไดม้กีารทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจรยิธรรมองคก์ร กฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทั
และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพฒันาการก ากบัดูแลกจิการในหลายดา้น และส่งเสรมิใหน้ าไปใชป้ฏบิตัใินกระบวนการท างาน
ไดจ้รงิ และจากนโยบายของบรษิทัทีก่ าหนดใหม้กีารทบทวนหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจรยิธรรมองค์กร และกฎบตัร
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ของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหส้อดคล้องกบักฎหมาย หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG Code) 
นโยบายและข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบนักรรมการบริษัทไทย และหลกัเกณฑ์ ASEAN 
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) 

  ซึ่งในปีที่ผ่านมาบรษิัทได้มกีารด าเนินงานเพื่อพัฒนาการก ากับดูแลกิจการในหลายด้าน และส่งเสรมิให้
น าไปใชป้ฏบิตัใินกระบวนการท างาน โดยมสีาระส าคญัโดยสรุป ดงันี้ 

 

สรปุรายละเอียดการด าเนินงานเพื่อพฒันาการก ากบัดแูลกิจการปี  
1.  แต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื เมื่อวนัที ่21 มกราคม 2563 เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้มติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนื  
2.  สนับสนุนใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เขา้อบรมหลกัสตูรซึง่เกีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการด าเนิน

ธุรกิจอย่างยัง่ยืน และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชนั อาทิเช่น หลักสูตร Corporate Governance for Executives 
(CGE) การปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง CGR Checklist, หลกัสูตรพืน้ฐานดา้นความยัง่ยนืของธุรกจิ (Preliminary to 
Corporate Sustainability), หลกัสูตรกลยุทธ์ดา้นความยัง่ยนื (Corporate Sustainability Strategy), นโยบายการลด
ก๊าซเรอืนกระจก: โอกาส ความทา้ทาย และวธิกีารประเมนิ และหลกัสตูร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG)  

3.  คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนืเหน็ชอบ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ในการเขา้ร่วม
เป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัภิาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั (CAC)  

4.  การแต่งตัง้คณะท างานด้านความยัง่ยนื เพื่อช่วยบรหิารงาน และสนับสนุนให้เกิดความยัง่ยนืของบรษิัทตามนโยบาย 
เป้าหมาย ทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

5.   เชญิผูเ้ชีย่วชาญจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมาบรรยายเรื่อง การขบัเคลื่อนธุรกจิอย่างยัง่ยนื และการประเมนิ
ความยัง่ยนื : กิจกรรม This One on One Coaching ให้แก่ กรรมการ ผู้บรหิาร คณะท างาน และพนักงาน เพื่อสร้าง
ความรู ้ความเขา้ใจ และเสนอแนวปฏบิตังิานดา้นความยัง่ยนื เพื่อใหเ้กดิประโยชน์กบั 

     บรษิทั ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ตลอดจนสงัคม และสิง่แวดลอ้ม   
 6.  ในการปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานเขา้ใหม่ของบรษิัท ให้ฝ่ายทรพัยากรบุคคลเคร่งครดัเรื่อง การ

ฝึกอบรมดา้นจรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) พรอ้มจดัใหม้กีารทดสอบความรู ้ความเขา้ใจทุกครัง้ รวมทัง้ให้
บรรจุหลกัสตูรดงักล่าวเป็นหลกัสตูรภาคบงัคบัทีพ่นักงานจะตอ้งเขา้รบัการอบรมและทบทวนเป็นประจ าทุกปี และหา
สื่อ/วธิกีารอบรมที่น่าสนใจเพื่อง่ายต่อการจดจ าและน าไปใช้ได้ เช่น นโยบายการซื้อขายหลกัทรพัย์และใช้ขอ้มูล
ภายใน นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นโยบายการรกัษาและการใชท้รพัย์สนิและขอ้มูล/ความลบัของบรษิทั 
นโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนั นโยบายการให้หรอืรบัของขวญัหรอืสิง่บนัเทงิ นโยบายความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม สิง่แวดลอ้ม 

7.   ก าหนดและเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนพนักงานทีส่อดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัในระยะสัน้และระยะยาว 
      ใหช้ดัเจน  
8.   ก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระต่อเน่ืองไวไ้มเ่กนิ 9 ปี นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้

โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ 
9.   เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ านวยการ (CEO) ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงตามผลการ

ปฏบิตังิาน 
10.  เพิม่เตมิบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอแต่งตัง้ และเลกิจา้งผูส้อบบญัชภีายนอก 
11.  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใหม่ โดยใหเ้ป็นกรรมการอสิระมากกว่ารอ้ย

ละ 50 
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 ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัไม่สามารถปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเรื่องใดได ้บรษิทัมนีโยบายน า
หลกัการดงักล่าวไปปรบัใชใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ดตามความจ าเป็น เหมาะสม และสอดคล้องกบัสภาวการณ์โดยรวม โดยมสีาระส าคญั
สรุป ดงันี้ 

 

 

ข้อท่ียงัไม่ได้ปฏิบติั เหตุผลและความจ าเป็น 

1. บริษัทควรจัดท ารายงานความรับผิดชอบทาง
สังคม โดยให้รายงานไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงาน
ประจ าปี หรอืจดัท าเป็นเล่มรายงานความยัง่ยนืแยก
ต่ า งหาก  โดยยึดหลักตามกรอบของ  Global 
Reporting Initiative (GRI) 

ปัจจุบนับรษิทัไดจ้ดัท ารายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมไวใ้นส่วนหนึ่ง
ของรายงานประจ าปี โดยในอนาคตจะจดัท าตามกรอบของ Global  
Reporting Initiative (GRI) 

2. บริษัทยังไม่ได้ก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียง
เลอืกตัง้กรรมการแบบสะสม (Cumulative Voting) 

 

บรษิทัเหน็ว่าการลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) เป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียงทัง้หมดที่ตนมีอยู่
ให้กับกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ตนต้องการเลือกเป็นกรรมการ หรือ
สามารถแบ่งคะแนนเสยีงเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการหลายคนก็ได้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้บุคคลที่ได้รับการเลือกตัง้เข้ามาไม่ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท ในเรื่อง
คุณสมบตัแิละไม่สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของบรษิทัเพื่อส่งเสรมิต่อการ
พฒันาและความยัง่ยนืของบรษิทั 

3. ประธานกรรมการของบรษิทัควรเป็นกรรมการอสิระ แมว้่าประธานกรรมการบรษิทัไม่เป็นกรรมการอสิระ แต่จะเหน็ว่าไม่ไดม้ี
ส่วนร่วมบรหิารงานใดๆภายในบรษิทั จงึไม่กระทบต่อการใชดุ้ลพนิิจใน
การตัดสินใจอย่างมีอิสระ รวมถึงบริษัทได้ก าหนดแนวทางการถ่วงดุล
อ านาจทีส่ าคญัดงันี้ 
1) ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และไม่ได้ด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบรษิทั 
2) ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูอ้ านวยการ และมี

การก าหนดบทบาทหน้าทีแ่ยกกนัอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการ
ท าหน้าที่ในการสนับสนุนให้คณะกรรมการบรษิัท ปฏิบตัิหน้าที่ตาม
ขอบเขต อ านาจหน้าที ่ส่วนกรรมการผูอ้ านวยการเป็นผูบ้รหิารระดบั
สูงสุดของฝ่ายจดัการ มหีน้าที่ในการบรหิารจดัการบรษิัทให้เป็นไป
ตามทศิทางและนโยบายทีค่ณะกรรมการไดก้ าหนดไว ้

3) ก าหนดให้ต้องมกีรรมการอิสระหนึ่งท่านพจิารณาก าหนดวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกันกับประธานกรรมการและ
กรรมการผูอ้ านวยการ 

4. คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นอิสระ
มากกว่า 50% 

คณะกรรมการบรษิัทมจี านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มส่ีวน
ร่วมในการบรหิาร หรอืกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 3 ท่าน กรรมการอสิระ 4 
ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 3 ท่าน ซึ่งเมื่อพิจารณา
โครงสรา้งการบรหิารจดัการที่เป็นระบบมกีารถ่วงดุลอ านาจและควบคุม
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ภายในที่มปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ แม้ว่ากรรมการอิสระของบรษิัทจะน้อย
กว่าร้อยละ 50 แต่ในการบริหารงานภายในทัง้กรรมการอิสระและ
กรรมการทีไ่ม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน รวม 7 ท่าน ใน 10 ท่าน ไม่ได้
เขา้มาปฏิบตัิงานประจ า และควบคุมการท างานของฝ่ายบรหิารจัดการ 
รวมทัง้ไม่ได้เป็นกรรมการทีม่อี านาจตดัสนิใจ และสามารถให้ความเหน็
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้ โดยอ านาจในการจัดการ
ภายในโดยหลกัจะอยู่ที่กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร ซึ่งไดร้บัมอบหมายงาน
จากคณะกรรมการบรษิทั 

 

 

3. วตัถุประสงคเ์ป้าหมายระยะยาว และกลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
 บรษิทัประกอบธุรกจิสถานพยาบาลเอกชน ประเภทรบัผูป่้วยไวค้า้งคนื โดยมรีายละเอยีดสรุป ดงันี้ 
 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายระยะยาว 

• มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลชัน้น าทีม่คีวามสามารถในการใหบ้รกิารทางการแพทยท์ีค่รอบคลุมการรกัษา
โรค การป้องกนัและควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพกายและการส่งเสรมิสุขภาพฃ 

• ขยายฐานผูร้บับรกิารจากกลุ่มผู้รบับรกิารทัว่ไป กลุ่มผูร้บับรกิารสูงอายุ กลุ่มผูป่้วยโรคซบัซ้อน และ
กลุ่มผูป่้วยหนัก และผูป่้วยวกิฤตไปสู่กลุ่มผูร้บับรกิารทีใ่หค้วามส าคญัในการดูแลและส่งเสรมิสุขภาพ 
(Health Promotion & Wellness)  

• วางแผนปรับพื้นที่ให้บริการของอาคารปัจจุบัน เพื่อรองรับการขยายตัวของฐานผู้รับบริการ           
เพิม่ศกัยภาพและขอบเขตในการใหบ้รกิารของศูนย์การแพทย์เดมิ พรอ้มทัง้เพิม่ศูนย์การแพทย์ใหม่
ใหส้ามารถบรกิารทางการแพทยท์ีค่รอบคลุมและครบวงจรมากขึน้ 

• ตัง้เป้าหมายก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิตัล (Digital Hospital) และน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ประยุกตใ์ชใ้นการตรวจ วนิิจฉยั รกัษา และส่งเสรมิการดแูลสุขภาพ 
 

 

กลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา (โควดิ-19) และเป้าหมายระยะยาวดงัที่กล่าวขา้งต้น 

บริษัทจึงได้ปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้แนวทาง “PRARAM 9 - Advanced - Better - Virtual” หรือ 
“PRARAM9 A - B - V” คอื การเป็นโรงพยาบาลทีร่กัษากลุ่มโรคซบัซอ้น พรอ้มดแูลคุณภาพชวีติของคนรุ่นใหม่ดว้ยเทคโนโลยี
ทีท่นัสมยั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

•  Advanced คอื การดูแลกลุ่มโรคยากซับซ้อนที่เป็นความสามารถหลกัของโรงพยาบาลอยู่แล้ว โดยจะ
ยกระดบัให้สูงขึ้นไปอีก ทัง้ในด้านผลการรกัษาที่ดี รวมไปถึงการบริการที่สะดวกสบายด้วยทีมแพทย์และบุคลากรรวมทัง้
เครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพ  

•  Better คอื การดูแลสุขภาพในผูท้ีม่สุีขภาพดอียู่แล้วดว้ยศาสตร์การดูแลสุขภาพสมยัใหม่ รวมไปถงึการ
ดแูลสุขภาพจติซึง่เป็นตน้เหตุของสุขภาพกายต่างๆ โดยเป็นแนวโน้มใหม่ในการดแูลสุขภาพทีปั่จจุบนัมคีวามตอ้งการมากขึน้ 

•  Virtual คอื การใชเ้ทคโนโลยดีจิติอลเขา้มาช่วยรองรบักลุ่มคนรุ่นใหม่ทีต่อ้งการดแูลสุขภาพ แมไ้ม่ไดเ้ขา้
มาทีโ่รงพยาบาล  

 

4. ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน  (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน หมวด ค าอธบิายการวเิคราะหฐ์านะ
ทางการเงนิและผลการด าเนินงาน) 
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5. ระดบัความพงึพอใจของลูกคา้ 
 ด้วยลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัทที่ต้องเอาใจใส่ ดูแล ผู้รบับรกิารอย่างใกล้ชิด ดงันัน้ การสร้าง

ความพงึพอใจของลูกคา้จงึเป็นสิง่ทีบ่รษิทัใหค้วามส าคญัและน ามาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการปรบัปรุงการท างานและสรา้งคุณค่า
ทางการแขง่ขนั รวมทัง้โอกาสทางธุรกจิใหก้บับรษิทัยิง่ขึน้ 

 จากพนัธกจิของบรษิทัทีต่อ้งการน าเสนอทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดและคุม้ค่าในการใหบ้รกิาร การป้องกนัรกัษา และ
การดูแลสุขภาพ ด้วยทมีบุคลากรมอือาชพี และเครื่องมอืที่ครบครนั บรษิัทจงึให้ความส าคญักบัการบรหิารจดัการความพงึ
พอใจของลูกคา้ในทุกขัน้ตอนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร โดยมนีโยบายและแนวทางการด าเนินงาน ดงันี้ 

 5.1)  ส ารวจความพงึพอใจในการรบับรกิารทัง้ภาพรวม และรายแผนก ใหส้อดคล้องกบัความต้องการของ
ลูกค้าปีละ 2 ครัง้ เพื่อประเมินการให้บริการ และเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในขนาดเดียวกัน หรือเหนือกว่า เพื่อ
ปรบัปรุงบรกิารใหเ้หนือความคาดหวงัอย่างต่อเนื่อง 

 5.2)  ส ารวจประสบการณ์การรบับรกิารและความตอ้งการของผูป่้วย (Patient Experience) โดยประยุกตจ์าก
แบบส ารวจทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากมาตรฐานสากล ปีละ 1 ครัง้ และปรบัปรุงบรกิารเพื่อตอบสนองไดต้รงความต้องการลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง  

 5.3)  ส ารวจความพงึพอใจในการรบับรกิารทัง้จากผูป่้วยนอก (OPD) และผูป่้วยใน (IPD) โดยใชร้ะบบ Call 
Center : Outbound Service  

 จากการส ารวจความพงึพอใจการรบับรกิารของลูกคา้ในขอ้ 5.3 จ านวน 48,038 คน สรุปรายละเอยีดไดด้งันี้   

 1. ความพงึพอใจโดยรวมคดิเป็นรอ้ยละ 97.22 
 2. ความพงึพอใจการบรกิารกรณีผูป่้วยนอก (OPD) คดิเป็นรอ้ยละ 97.15 
 3. ความพงึพอใจการบรกิารกรณีเป็นผูป่้วยใน (IPD) คดิเป็นรอ้ยละ 98.68 

 

6. บรษิทัมนีโยบายเปิดเผยขอ้มูลการถอืหุ้นของกรรมการ ผูบ้รหิาร และการถอืหุน้ของคู่สมรสหรอืผูท้ี่อยู่กิน
ดว้ยกนัฉันสามภีรยิา และบุตรทีไ่ม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการและผู้บรหิาร ไวใ้นแบบ 56-1 และรายงานประจ าปีของบรษิัท 
(โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหมวด รายละเอยีดเกีย่วกบั กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั) รวมทัง้
ก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทรายงานการ ซื้อ-ขายหุ้นบรษิัท ของตนเอง คู่สมรส หรอืผู้อยู่กินด้วยกนัฉันสามี
ภรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบทุกไตรมาส  
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ส่วนที ่2 การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ หน้า 72 

 

ในรอบปี 2563 กรรมการและผูบ้รหิาร 4 รายแรก ของบรษิทั มกีารไดม้าและจ าหน่ายหุน้ ดงันี้ 

รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร 
จ านวนหุ้นท่ีถือและมีการเปล่ียนแปลง (1) 

ณ วนัท่ี  
31 ธ.ค. 2562 

จ านวนหุ้น 
ได้มา 

จ านวนหุ้น 
จ าหน่ายไป 

ณ วนัท่ี  
31 ธ.ค. 2563 

1.  นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ 1,000,000 - - 1,000,000 
2.  นายแพทยเ์สถยีร 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 900,000 - 830,000 70,000 
9. นายคณิต แพทยส์มาน - - - - 
10. นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์ - - - - 
11. นายแพทยส์มชยั ภญิโญพรพาณิชย(์2) 50,000 - - 50,000 
12. นายทรงศกัด ์เปรมสุข(3) - - - - 
13. นายธรีพนัธ ์ดษิยบุตร(4)  - - - - 
14. นายเจรญิ นัดพบสุข(5) - - - - 

 

หมายเหตุ:  
(1)  จ านวนการถอืครองหุน้ของกรรมการ นับรวมตนเอง คู่สมรสหรอืผูท้ี่อยู่กนิด้วยกนัฉันสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ รวมถึงนิติบุคคลทีถ่อืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 30 
(2) ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิาร 
(3)  ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิาร 
(4) ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ ตัง้แต่เมื่อวนัที ่1 พฤษภาคม 2562 
(5) ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร ตัง้แต่เมื่อวนัที ่27 กนัยายน 2562 
(6)  นายแพทยม์งคล ตญัจพฒัน์กุล ด ารงต าแหน่งทีป่รกึษากรรมการผูอ้ านวยการ ไดล้าออกจากต าแหน่งเมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 
 
 

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

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั รวมทัง้ภายใน 120 วนั 
นับแต่วนัสิน้สุดรอบบญัชตีามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 

9. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เวบ็ไซต์ของบรษิทั การพบปะนักวเิคราะห ์รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี รายงานประจ าปี การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จดหมายข่าว ฯลฯ นอกจากนี้ ขอ้มูลที่เผยแพร่และ
น าเสนอต่างๆ บรษิทัยงัไดจ้ดัท าทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตสิามารถเขา้ถงึ
ขอ้มลูไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั 

10. ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า ครบถ้วน และโปร่งใส โดยไม่มี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างราคาหลกัทรพัย์ของบริษัทให้ผดิไปจากขอ้มูลที่แท้จรงิตามผลประกอบการของบรษิัท  และ
ระมดัระวงัต่อการให้ขอ้มูลที่อาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผดิพลาด รวมทัง้ไม่เผยแพร่ขอ้มูลที่ส าคญัก่อนที่จะมกีารเปิดเผยต่อ
สาธารณะผ่านทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
ส่วนที ่2 การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ หน้า 73 

 

11. บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ส าหรับท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
ประชาสมัพนัธ์และเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที่ส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืหุน้ ผู้ลงทุน รวมทัง้ดูแลกระบวนการรายงาน
ทางการเงนิ เช่น การน าเสนอผลการด าเนินงาน งบการเงนิ รายงานทางการเงนิ และบทวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ 
(MD&A) รวมถงึสารสนเทศส าคญัทีแ่จง้ต่อตลาดหลกัทรพัย ์โดยจดัท าทัง้ขอ้มลูภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

นอกจากนี้ ในปี 2563 ทีผ่่านมา บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมประชาสมัพนัธเ์พื่อน าเสนอทศิทางการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัต่อ นักวเิคราะห ์นักลงทุน ดงันี้ 

กิจกรรม ปี 2563 (ครัง้) 
การประชุมนักวเิคราะห ์ 4 

การเขา้ร่วมกจิกรรม “บรษิทัจดทะเบยีนพบนักลงทุน” 1 
การเขา้ร่วมกจิกรรมน าเสนอขอ้มลูแก่นักลงทุน 2 
การพบปะนักลงทุน / ประชุมทางโทรศพัท ์

จดหมายขา่วน าเสนอฐานะทางการเงนิของบรษิทั           
9 
1 

  

 อีกทัง้ยงัได้เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรมนักลงทุนสมัพนัธ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
เพื่อน ามาพฒันางานดา้นนักลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัไดแ้ก่ การเชญิผูบ้รหิารร่วมรายการ CEO TALK ของทางสมาคมบรษิทั
จดทะเบยีนไทย ในประเดน็ “การฝ่าฟันสภาวะวกิฤตของธุรกจิการแพทยข์องประเทศไทย” 
 

 ทัง้นี้ นักลงทุนสมัพนัธไ์ดผ้่านการอบรม/สมัมนาหลกัสตูรต่างๆ ทีช่่วยสนับสนุนการท าหน้าที ่ดงันี้ 
       

ช่ือหลกัสูตร   

  •  ความรูพ้ืน้ฐานส าหรบัวชิาชพีนักลงทุนสมัพนัธ ์(IR Fundamental Course) รุ่นที ่3 จดัโดย 

     ทางตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
 

 

   โดยในปี 2563 ทีผ่่านมา นักลงทุนสมัพนัธไ์ดเ้ขา้อบรม/สมัมนา เพิม่เตมิ ดงันี้  
       

ช่ือหลกัสูตร   

      การอบรม/สมัมนาภายนอกบริษทั 
•  B2B Marketing Automation With HubSpot Case Study : สมัมนา Online โดย HubSpot  

  
 

 

 
 ช่องทางการตดิต่อหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์ 
 

นายจริโรจน์  เจรญิรุ่งจริานนท ์
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานครฯ 10310  
โทรศพัท ์02-202-9999 หรอื 1270 ต่อ 21403  
โทรสาร 02-202-9998  
อเีมล์ jirarojc@praram9.com หรอืสามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทัที ่
www.praram9.com หมวดนักลงทุนสมัพนัธ ์

 

mailto:jirarojc@praram9.com
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12. บรษิัทได้เปิดเผยขอ้มูลที่ส าคญัของบรษิัทผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจ
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 ากบัดูแลกจิการ นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล นโยบายการต่อตา้นคอร์รปัชัน่ นโยบาย

ดา้นภาษ ีจรยิธรรมองคก์ร ขอ้บงัคบั กฎบตัรและเอกสารส าคญัของบรษิทั 
(8) รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 
(9) หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 
(10) รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
(11) ขอ้มลูดา้นนักลงทุนสมัพนัธ ์

 

9.1.5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการทุกคนเขา้ใจถงึบทบาทหน้าทีแ่ละตระหนักถงึความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าองค์กรทีจ่ะต้องก ากบั
ดูแลใหบ้รษิทัมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ  มคีวามโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบต่างๆ และขอ้บงัคบั
บรษิทั โดยมกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และคณะผูบ้รหิารอย่างชดัเจน โดยบรษิทัให้
ความส าคญัต่อนโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ดงันี้ 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

 บรษิัทให้ความส าคญัต่อความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) เพื่อให้การ
บรหิารจดัการเป็นไปโดยมปีระสทิธภิาพ คล่องตวั เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการน าพาบรษิทัสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัที่
วางไว ้ดว้ยเหตุนี้บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายดา้นความหลากหลายของโครงสรา้งของคณะกรรมการไว ้ดงันี้ 

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

1.2 คณะกรรมการบรษิทัต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด และตอ้งไม่ต ่ากว่า 3 คน โดยส่งเสรมิใหม้กีรรมการอสิระทีเ่ป็นผูห้ญงิอย่างน้อย 1 คน อนัจะท าใหเ้กดิความหลากหลาย
ทางความคดิ และเป็นการถ่วงดุลในการพจิารณาและออกเสยีงในเรื่องต่างๆอย่างเหมาะสม  

1.3 กรรมการบริษัทควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่มีความ
หลากหลายและมปีระสบการณ์การท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้สอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิของ
บรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยไม่จ ากดัเพศ อายุ เชือ้ชาต ิศาสนา ประวตักิารศกึษา ความรู ้และทกัษะทางวชิาชพี  
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  ดงันัน้ ในการสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการของบรษิทัจงึพจิารณาโดยค านึงถงึความหลากหลายทาง
โครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทัแต่ละดา้นอย่างเหมาะสม ทัง้ทกัษะดา้นวชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น และ
ประสบการณ์ความช านาญต่างๆ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

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 าแหน่งกรรมการอสิระเป็นครัง้แรกโดยไม่มขีอ้ยกเวน้  

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

2. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้เป็นไปตามกฎบตัรของ

คณะกรรมการบริษัท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการก ากับดูแลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด ซึง่ประกอบไปดว้ยแนวทางทีส่ าคญั ดงันี้ 

2.1 ความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าองคก์ร  
คณะกรรมการบรษิทั ตระหนักถงึบทบาทส าคญัของกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กร ซึ่งมหีน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบก ากบัดูแลองค์กรใหม้กีารบรหิารจดัการทีด่ ีครอบคลุมถงึการก าหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมาย และการก าหนด
กลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัการทรพัยากรส าคญั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถงึการ

ช่ือ ประเภทกรรมการ 
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1. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการ  ✓  ✓ ✓  
 

    

2. นายแพทย์เสถยีร ภู่ประเสรฐิ กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร ✓ ✓          
3. นายแพทยว์ริุฬห ์มาวจิกัขณ์ กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร ✓ ✓    

 
     

4. นายแพทย์ประเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ✓ ✓    
 

      
5. นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย์ กรรมการ  ✓   ✓ ✓      
6. นางวลิาสนิี พุทธกิารนัต์ 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  ✓ ✓    ✓ ✓ ✓   

รวม 5 10 1 1 4 2 2 2 1 1 1 
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ตดิตาม ประเมนิผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงานอย่างถูกต้อง ทัง้นี้ เพื่อสรา้งมูลค่าใหก้จิการอย่างยัง่ยนื รวมทัง้
การสรา้งผลตอบแทนสงูสุดใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

2.2 นโยบายเกีย่วกบัวสิยัทศัน์และพนัธกจิ  
 คณะกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีใ่นการก าหนดและพจิารณาวตัถุประสงค ์วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ 

ทศิทางการด าเนินธุรกจิ เป้าหมาย นโยบาย แผนการด าเนินธุรกจิ โครงสรา้งการบรหิารจดัการ และอ านาจอนุมตัติ่างๆ ของ
บรษิทั รวมทัง้ก ากบัดูแลใหก้ารบรหิารจดัการ และตดิตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
ภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทั ผูถ้อืหุน้ และ
ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกฝ่าย  

 ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตัิ กลยุทธ์ เป้าหมาย งบประมาณ และแผนการ
ด าเนินธุรกิจของบรษิัท ตลอดจนมกีารทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย งบประมาณ แผนการด าเนินธุรกิจดงักล่าวอย่างรอบคอบ
ระมดัระวงั สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ทศิทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และสภาวการณ์ทางเศรษฐกจิของประเทศจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  

 ทัง้นี้ เพื่อเป็นการติดตามดูแลให้ฝ่ายบรหิารจดัการน ากลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายไปปฏบิตัจิรงิ ดงันัน้ ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาสคณะกรรมการบรษิทัจงึได้ก าหนด
วาระการประชุมที่ฝ่ายบริหารจดัการต้องรายงานต่อที่ประชุมเป็นประจ าอย่างสม ่า เสมอ คือ ผลการด าเนินธุรกิจตามแผน
ยุทธศาสตร์ แผนพฒันาคุณภาพ และงบประมาณของบรษิทั และการรายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยทุก
คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งท าหน้าที่รบัผิดชอบดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงด้วย) 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื ตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหร้บัทราบ เพื่อใหข้อ้เสนอแนะและแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ทีค่วรตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข 
เพราะถือเป็นหน้าที่รบัผดิชอบของคณะกรรมการ เพื่อจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของบรษิัททัง้ทางตรงและทางอ้อมให้
เจรญิเตบิโตยิง่ขึน้ไป 

2.3 นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
 คณะกรรมการบรษิทัไดย้ดึมัน่ในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจงึไดจ้ดัท า นโยบายเกีย่วกบัการก ากบั

ดูแลกิจการของบรษิัทขึ้นเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจดัท าเป็นคู่มอืการก ากบัดูแลกิจการ พร้อมทัง้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บรษิทั ที ่www.praram9.com โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทุก
คนของบรษิทั รวมทุกผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายไดร้บัทราบและยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัไิปในแนวทางเดยีวกนั 

 นอกจากนี้ เพื่อใหบ้รรลุเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มคีุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อ
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดลอ้ม อนัเป็นหวัใจส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืนัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึได้
ก าหนดขอ้พงึปฏิบตัิในการด าเนินงาน คอื จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบรษิัท ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิัท ที ่www.praram9.com รวมทัง้ประกาศใชแ้ละสื่อสารใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ทุกคนไดร้บัทราบและยดึถอืเป็นกรอบในการปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั  

2.4  นโยบายป้องกนั/แกไ้ขการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกจิ 
      2.4.1)  การป้องกนัการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกจิ 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยการ
เสรมิสรา้งใหพ้นักงานทุกคนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบักฎหมาย กฎเกณฑต์่างๆ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั นโยบายการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเพยีงพอ อาทเิช่น การสื่อสารและอบรม
ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานเขา้ใหม่ของบรษิัททุกคนในวนัปฐมนิเทศพนักงาน และจดัให้ท าแบบทดสอบ
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ความรู้ความเขา้ใจภายหลงัการอบรม พร้อมอธบิายค าตอบในแต่ละขอ้ใหท้ราบ ซึ่งบรษิัทก าหนดใหพ้นักงานเขา้ใหม่ทุกคน
จะตอ้งเขา้อบรมและไดร้บัผลคะแนนผ่านการท าแบบทดสอบดงักล่าว  

 นอกจากนัน้แลว้ยงัมนีโยบายก าหนดใหบ้รรจุหลกัสตูรดงักล่าวเป็นหลกัสตูรภาคบงัคบัเป็นประจ าทุกปี
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยพนักงานทุกคนในบรษิทัจะต้องเขา้รบัการอบรมเพื่อทบทวนความรู ้ความเขา้ใจ และท าแบบทดสอบ
ให้ได้ผลคะแนนผ่านการทดสอบ และจะมกีารอธบิายค าตอบในแต่ละขอ้ให้ทราบ โดยยดึถือเสมอืนเป็นส่วนหนึ่งในระเบียบ
ขอ้บงัคบัของการท างาน และจะน าผลทีไ่ดร้บัจากการทดสอบมาใชเ้ป็นตวัชีว้ดัความรู ้ความเขา้ใจของพนักงานในองค์กร หาก
พนักงานโดยรวมยงัขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องใด บริษัทก็จะจดัให้มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมในหลกัสูตรเดิม และ/หรือ
หลกัสูตรอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกนั พร้อมประชาสมัพนัธ์ให้พนักงานในองค์กรทราบ และเพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบตัิดงักล่าว
สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทีก่ ากบัดูแล รวมทัง้หลกับรรษทัภบิาลทีด่ ีทนัต่อเหตุการณ์ สอดรบัสถานการณ์
แวดล้อม และบรบิททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ คณะกรรมการบรษิัทจะพจิารณา ทบทวน จรรยาบรรณธุรกิจอย่าง
สม ่าเสมอในทุกปีเช่นเดยีวกนั 

      2.4.2)  การแกไ้ขการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกจิ 
 บริษัทจะสื่อสารให้พนักงานทุกระดบัขององค์กรทราบและเข้าใจผ่านช่องทางสื่อสารภายในระบบ 
Intranet และ/หรือ E-mail ถึงพนักงานทุกคน และหากพนักงานยังปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทจะมีการ
ตกัเตือน ภาคทณัฑ์ และหากกรณีร้ายแรงก็จะพจิารณาเลกิจ้างตามล าดบั และส าหรบับุคคลภายนอกนัน้บรษิัทจะเผยแพร่
หลกัการดงักล่าวผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.praram9.com เรื่อง การก ากบัดแูลกจิการ เพื่อสรา้งความเขา้ใจร่วมกนัมใิห้เกดิ
ปัญหาดงักล่าว ซึง่รวมถงึคู่คา้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทัดว้ย 

 ทัง้นี้ จากการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั ส าหรบัในปี 2563 ทีผ่่านมา บรษิทัไม่มกีาร
ด าเนินการทีฝ่่าฝืนจรรยาบรรณธุรกจิ และไม่มผีูร้อ้งเรยีนเรื่องการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกจิผ่านช่องทางการรอ้งเรยีนของบรษิทั 

2.5 การจดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่ง  
 บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในเพื่อก ากบัดูแลและควบคุมภายในทัง้ในระดบับรหิารและระดบั
ปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยบรษิทัไดจ้ดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในและว่าจา้งผูต้รวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 
(outsource) คอื บรษิทั แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชัน่ จ ากดั โดย นางศศวิมิล สุกใส ท าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
และนายจริโรจน์ เจรญิรุ่งจริานนท์ นักลงทุนสมัพนัธ์ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่เป็นผูป้ระสานงาน
ระหว่างบริษัทและหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิัทซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบรษิทั และเพื่อใหก้ารด าเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ ทัง้นี้
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหห้วัหน้างานตรวจสอบภายใน (ผูต้รวจสอบภายใน) รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถตรวจสอบและตดิตามการด าเนินงานของบรษิทัไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยหวัหน้างานตรวจสอบภายในมอี านาจหน้าทีโ่ดยสรุป ดงันี้ 

(1) การตรวจสอบภายใน 
(2) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
(3) สอบทานนโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
(4) ใหค้วามเหน็ต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างองิและแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมาตรการต่อตา้น

คอรร์ปัชัน่ 
(5) ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 
(6) การจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 นอกจากนี้ บรษิทัไดจ้ดัใหม้คีณะท างานดา้นการบรหิารความเสีย่ง และว่าจา้งทีป่รกึษาดา้นความเสี่ยง
จากภายนอก เพื่อก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร รวมทัง้การก ากับดูแลให้มี 
กระบวนการหรอืระบบบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัอย่างเหมาะสม โดยคณะท างานดา้น
การบรหิารความเสีย่งจะท าหน้าทีป่ระเมนิและตดิตามผลการจดัการความเสีย่ง ซึ่งสอดคล้องกบักลยุทธ์ และทศิทางธุรกจิ
ของบรษิทั ครอบคลุมนโยบายและขอบเขตการบรหิารความเสี่ยงทัง้ภายนอกและภายใน สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกบั    
ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั เพิม่เตมิไดใ้นหวัขอ้ “รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบั
ดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั” 

2.6 การก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั 
 คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัตัง้หน่วยงาน ก ากบัการปฏบิตังิาน (Compliance Unit) ขึน้ เพื่อสนับสนุน

การด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั ในการก ากบัดแูลใหก้ารปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ตลอดจน
หน่วยงานต่างๆ ของบรษิทั เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งของหน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส านักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบรษิทั ศูนย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั รวมทัง้ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
ของบรษิทัเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดยคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาก าหนดแผนงาน ระบบการก ากบัดูแล ตดิตาม 
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และปรบัปรุงแผนการก ากับการปฏิบตัิงานเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้สอดรบักับเหตุการณ์และ
กฎเกณฑท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป  

 โดยม ีนางสาวมารสิรา ธนะศกัดิศ์ริ ิด ารงต าแหน่ง เลขานุการบรษิทั และหวัหน้างานก ากบัดูแลการ
ปฏิบตัิงานของบรษิัท ทัง้นี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกบั หวัหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบรษิทั เพิม่เติมไดใ้น
หมวดคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย หวัขอ้ “รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั” 

2.7 การแต่งตัง้เลขานุการบรษิทั 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้บริษัทมีเลขานุการบริษัท และต้องได้รับแต่งตัง้จากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั โดยในการแต่งตัง้ผูท้ าหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทัจะต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายก าหนด  

ประกอบกบัแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละจบการศกึษาดา้นกฎหมาย หรอืบญัช ีและผ่าน
การอบรมหลกัสูตรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั เพื่อท าหน้าที่ใหค้ าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่างๆ แก่คณะกรรมการ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ นัดหมายและจดัเตรยีมหนังสอืนัดประชุ ม พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเพยีงพอ รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ  

 

 ทัง้นี้ บรษิทัไดแ้ต่งตัง้นางสาวมารสิรา ธนะศกัดิศ์ริ ิด ารงต าแหน่ง เลขานุการบรษิทั และหวัหน้างาน
ก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของบรษิทั โดยสามารถดูรายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูและบทบาทหน้าทีข่องเลขานุการบรษิทัเพิม่เตมิ
ได้ในหมวดคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย หวัขอ้ “เลขานุการบรษิัท” และ “รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ 
ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั” 

3. นโยบายการแยกต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้อ านวยการ 
บรษิทัก าหนดนโยบายใหป้ระธานกรรมการบรษิทัตอ้งไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูอ้ านวยการของ

บรษิทั เพื่อใหม้กีารถ่วงดุลอ านาจซึ่งกนัและกนั รวมทัง้ไม่มคีวามสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบรหิาร  โดยมกีารแบ่งแยกหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบาย การตดิตามและการก ากบัดแูลการด าเนินงานและการบรหิารออกจากกนัอย่างชดัเจน 
โดยประธานกรรมการบรษิทัมบีทบาทหน้าทีส่ าคญัในการก าหนดนโยบาย ตดิตาม ก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทั
เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว ้ตลอดจนใหก้ารสนับสนุนและค าแนะน าในการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร โดยไม่ก้าวก่าย
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งานอนัเป็นภาระความรบัผดิชอบของฝ่ายบรหิาร ทัง้นี้ บรษิัทได้ก าหนดและแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของประธาน
กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยมสีาระส าคญัสรุปได ้ดงันี้  

 

ต าแหน่ง หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

ประธานกรรมการบริษทั • ร่วมพจิารณาก าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกบัประธานคณะกรรมการบรหิารและ
กรรมการผูอ้ านวยการ  

• สนับสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิัทเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัทและประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมทัง้เป็นผูน้ าและควบคุมการประชุมใหบ้รรลุผลอย่างมปีระสทิธภิาพ 

• สนับสนุนให้คณะกรรมการมส่ีวนร่วมในการประชุม จดัสรรเวลาให้เพยีงพอที่ฝ่ายจดัการ
หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งจะน าเสนอขอ้มูล สนับสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการซกัถามและแสดง
ความคดิเหน็อย่างอสิระ ควบคุมประเดน็การอภปิราย และสรุปมตทิีป่ระชุม 

• ช่วยเหลอื แนะน า ใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
• พจิารณาเรื่องทีอ่าจขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหม้คีวามถูกตอ้ง โปร่งใส 
• สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการ ทัง้ตามกฎหมาย กฎบตัร และตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ขีองบรษิทั 

กรรมการผู้อ านวยการ • ท าหน้าที่เป็นหวัหน้าคณะผู้บรหิารของบรษิัท โดยรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัท
และคณะกรรมการบรหิารในการด าเนินกจิการ และดแูล บรหิาร จดัการธุรกจิของบรษิทั 

• ดแูล บรหิาร และปฏบิตังิานเพื่อประโยชน์ของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ ทศิทาง การ
ด าเนินธุรกิจ วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบยีบ มติ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกจิ 
และแผนงบประมาณประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตัโิดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ ภายใต้กรอบกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง และขอบเขตอ านาจซึ่งคณะกรรมการ
บรษิทัก าหนด 

• ตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการของบรษิทัใหด้ าเนินการ
ตามยุทธศาสตร ์และแผนธุรกจิทีว่างไว ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบรษิทั 
รวมทัง้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส 

• ปฏบิตัหิน้าที ่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้มอี านาจด าเนินการ
ใดๆ ทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว 

 

ทัง้นี้  สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้อ านวยการเพิม่เตมิได้ในหมวด โครงสร้างการจดัการ หวัขอ้  “บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการบรษิทั” และ “ขอบเขต
อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการผูอ้ านวยการ”  

4. นโยบายความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิัททุกคนมอีิสระในการแสดงความเหน็ต่อการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร  โดยมกีาร

แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการและกรรมการผู้อ านวยการอย่างชดัเจน และมกีารมอบอ านาจ
จดัการกจิการใหแ้ก่ฝ่ายบรหิารเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัสามารถปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่าง
เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
วตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ ทศิทาง พรอ้มแผนกลยุทธท์างธุรกจิ เพื่อใหฝ่้ายบรหิารน าไปปฏบิตั ิ
และท าหน้าที่ก ากบัดูแลฝ่ายบรหิาร (Monitoring) โดยก าหนดวธิกีารตรวจสอบ เพื่อเป็นการถ่วงดุลการท างานของฝ่าย
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บรหิาร และก ากบัดูแลให้การด าเนินงานของฝ่ายบรหิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
กฎระเบยีบต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการของบรษิัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บรษิัทและผู้ถือหุ้น 
(โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหมวด “โครงสรา้งการจดัการ”) 

5. นโยบายเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 เพื่อเป็นการสรา้งความมัน่ใจว่าคณะกรรมการบรษิทัสามารถตดิตามดูแลการด าเนินงานของบรษิทัไดอ้ย่าง

ต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ดงันี้ 
5.1 ตามกฎบตัรบรษิทัก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อย 4 ครัง้ต่อปี (ไตรมาสละ

ครัง้) และสามารถจดัการประชุมครัง้พเิศษเพิม่เตมิไดต้ามความจ าเป็น และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้นีโยบายก าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัมากกวา่ 6 ครัง้ต่อปี ส าหรบัตดิตาม
การด าเนินงานของบรษิทัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งในปี 2563 ทีผ่่านมาบรษิทัจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัรวมจ านวน 
7 ครัง้ โดยเป็นการประชุมปกต ิ5 ครัง้ และการประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Zoom Meeting) 2 ครัง้ ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 

5.2  บรษิทัจะก าหนดวนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร และการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีไวล่้วงหน้า 1 ปี โดยจะแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทั
และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนรบัทราบก าหนดการล่วงหน้าก่อนการประชุมในปีถดัไป เพื่อใหก้รรมการทุกคนสามารถ
จดัสรรเวลาเขา้ร่วมประชุมไดค้รบถว้นและพรอ้มเพรยีงกนั  

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบให้
ก าหนดวนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุมคณะกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร และการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2564 ไวเ้ป็นการล่วงหน้าอย่างชดัเจน โดยก าหนดจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 8 ครัง้ ซึง่ก าหนดในวนั
องัคาร หรอืวนัพฤหสับดเีป็นหลกั การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี จ านวน 1 ครัง้ ภายในเดอืนเมษายนซึ่งสอดคลอ้งกบั
กฎหมาย และการประชุมกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร จ านวน 1 ครัง้ ในเดอืนกรกฎาคมเป็นหลกั พรอ้มก าหนดช่วงเวลาที่
บรษิทัขอความร่วมมอืงดเวน้การซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัก่อนการเผยแพร่งบการเงนิของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 
 

ก าหนดการประชมุคณะกรรมการและการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564  
 และช่วงเวลาขอความร่วมมอืงดเว้นการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษทั 

ครัง้ท่ี วนัท่ี ช่วงเวลางดเว้นการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
1/2564 26 มกราคม 2564 - 

17 มกราคม 2564 - 17 กมุภาพนัธ ์2564 
- 
- 

13 เมษายน 2564 - 14 พฤษภาคม 2564 
- 

11 กรกฎาคม 2564 - 11 สงิหาคม 2564 
12 ตุลาคม 2564 - 12 พฤศจกิายน 2564 

- 

2/2564 16 กมุภาพนัธ ์2564 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 23 เมษายน 2564 

3/2564 23 เมษายน 2564 
4/2564 13 พฤษภาคม 2564 
5/2564 13 กรกฎาคม 2564 
6/2564 10 สงิหาคม 2564 
7/2564 11 พฤศจกิายน 2564 
8/2564 14 ธนัวาคม 2564 

     หมายเหตุ : ก าหนดการประชุมดงัล่าวอาจเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและเหมาะสม  
 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
ส่วนที ่2 การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ หน้า 81 

 

 

     

             หมายเหตุ:   1. จะจดัประชุมภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2564  
       2. ก าหนดการประชุมดงัล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได ้ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและเหมาะสม  
 

ทัง้นี้ คณะกรรมการชุดย่อยไดเ้หน็ชอบใหก้ าหนดการประชุมประจ าปี 2564 ไวล่้วงหน้าเช่นเดยีวกนั โดย
คณะกรรมการบรหิารจดัการประชุมทุกเดอืน รวมจ านวน 12 ครัง้ต่อปี คณะกรรมการตรวจสอบจดัการประชุมปีละ 4 ครัง้ 
ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยมีวาระพิจารณาหลกั คือ พิจารณางบการเงินประจ าไตรมาสและงบการเงิน
ประจ าปี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมนีโยบายจดัประชุมปีละ 2 ครัง้ ในเดอืนมกราคมและกุมภาพนัธ์ 
และคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนืมนีโยบายจดัประชุมปีละ 2 ครัง้ ในเดอืนมกราคม และ
เดอืนพฤศจกิายน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

 
 

 
ครัง้ท่ี 

การประชมุ
คณะกรรมการ

บริหาร  

การประชมุ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (1) 

การประชมุ 
คณะกรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน  

การประชมุ 
คณะกรรมการก ากบัดแูล 
กิจการและการพฒันาธรุกิจ

อย่างยัง่ยืน  
1/2564 19 มกราคม 2564 15 กมุภาพนัธ ์2564 26 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 
2/2564 11 กมุภาพนัธ ์2564 12 พฤษภาคม 2564 16 กมุภาพนัธ ์2564 11 พฤศจกิายน 2564 
3/2564 18 มนีาคม 2564 9 สงิหาคม 2564   
4/2564  20 เมษายน 2564 10 พฤศจกิายน 2564   
5/2564  20 พฤษภาคม 2564    
6/2564 17 มถิุนายน 2564    
7/2564 8 กรกฎาคม 2564    
8/2564 
9/2564 
10/2564 
11/2564 
12/2564 

19 สงิหาคม 2564 
16 กนัยายน 2564 
20 ตุลาคม 2564 

18 พฤศจกิายน 2564 
23 ธนัวาคม 2564 

   

  หมายเหตุ:  1. คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอสิระทัง้คณะมอี านาจหน้าทีร่บัผดิชอบดูแลการบรหิารความเสีย่งขององคก์รดว้ย  
      โดยไดแ้ต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่งขึน้และมกีรรมการบรษิทัเป็นกรรมการของคณะท างาน 
                 2. ก าหนดการประชุมดงัล่าวอาจเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและเหมาะสม  

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

5.4 บรษิทัก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมให้
คณะกรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอ

ก าหนดการประชมุกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
ครัง้ท่ี วนัท่ี 

1/2564 13 กรกฎาคม 2564 
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ก่อนเขา้ร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมเีหตุจ าเป็นเร่งด่วน และเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิัท สามารถแจ้งการนัด
ประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้ 

5.5 บรษิทัจดัใหม้กีารบนัทกึรายงานการประชุมและจดัเกบ็รวบรวมเอกสารทีร่บัรองแล้วเพื่อใชใ้นการ
อ้างองิและสามารถตรวจสอบได ้โดยในการประชุมทุกครัง้จะจดัใหม้ผีูบ้รหิารและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้มลู
และรายละเอยีดประกอบการตดัสนิใจทีถู่กตอ้งและทนัเวลา 

5.6  ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ตอ้งมกีรรมการบรษิทัมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน
กรรมการบรษิทัทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  

5.7 ในกรณีทีป่ระธานกรรมการบรษิทัไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธาน หรอืหากรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏบิัตหิน้าทีไ่ด้เช่นกนั ใหก้รรมการบรษิทัซึ่งมาประชุม
เลอืกกรรมการบรษิทัคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

5.8 ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยในการลงมติในที่
ประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมอีงคป์ระชุมขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

5.9 ในกรณีทีก่รรมการบรษิทัมส่ีวนไดเ้สยีเรื่องใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ โดยกรรมการ
ที่มีส่วนได้เสียดงักล่าวสามารถเข้าร่วมประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนัน้ๆได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม
รายละเอียดจากกรรมการที่มส่ีวนได้เสยีดงักล่าวโดยตรง อย่างไรก็ตาม ให้กรรมการที่มส่ีวนได้เสียดงักล่าวออกจากที่
ประชุมเมื่อด าเนินการออกเสยีงลงคะแนน หากคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเพื่อ
เป็นเสยีงชี้ขาด โดยในการลงมตใิหใ้ชเ้สยีงขา้งมากและหากมกีรรมการคดัคา้นมตดิงักล่าว ใหบ้นัทกึค าคดัคา้นไวใ้นรายงาน
การประชุม 

ทัง้นี้ ในปี 2563 คณะกรรมการบรษิัทมีการจดัประชุมรวมทัง้สิ้น 7 ครัง้ แบ่งเป็นการประชุมแบบปกติ
ทัว่ไป 5 ครัง้ และการประชุมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Zoom Meeting) 2 ครัง้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 โดยคณะกรรมการบริษัทส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมอย่างสม ่าเสมอ และมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการทัง้คณะ คิดเป็นร้อยละ 97.14 ซึง่ไดม้กีารก าหนดหวัขอ้วาระหลกัเพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมทุกครัง้ ดงันี้ 

หวัข้อวาระหลกัเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุ 

วาระท่ี 1 
วาระท่ี 2 
วาระท่ี 3 
วาระท่ี 4 
วาระท่ี 5 
วาระท่ี 6 

เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
พจิารณารบัรองรายงานการประชุมครัง้ก่อน 
เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครัง้ก่อน 
เรื่องเพื่อทราบ 
เรื่องเพื่อพจิารณา/อนุมตั/ิใหค้วามเหน็ 
เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 

     หมายเหตุ:   คณะกรรมการชุดย่อยไดก้ าหนดหวัขอ้วาระการประชุมหลกัเช่นเดยีวกบัคณะกรรมการบรษิทั 
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         ในปีทีผ่่านมาไมม่กีารพจิารณาวาระ เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครัง้ก่อนและวาระเรื่องอืน่ๆ ซึง่เป็นสาระส าคญั 
ทัง้นี้ ในกรณีของเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องเพื่อพจิารณา/อนุมตั/ิใหค้วามเหน็ต่อทีป่ระชมุ มสีาระส าคญัโดยสรุป ดงันี้ 

 

เร่ืองเพื่อทราบ 
 

ทุกไตรมาส 
 

ปีละ 1 
ครัง้  

ตามรอบ หรือ 
ตามสถานการณ์ 

1.   รบัทราบรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย 
- คณะกรรมการบรหิาร 
- คณะกรรมการตรวจสอบ, รายงานผลการตรวจสอบระบบ

ควบคุมภายใน และรายงานความคบืหน้าการบรหิารความเสีย่ง 
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่าง

ยัง่ยนื 

✓ 
 

  

2.  รายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการและผูบ้รหิาร  ✓   

3.  รายงานหลกัเกณฑ์การเขา้ร่วมประเมนิผลการด าเนินงานด้านความ
ยัง่ยนืเพื่อน าไปสู่รายชื่อหุน้ยัง่ยนื (THSI) 

  
 

✓ 
 

4.  ผลการเยีย่มส ารวจการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน JCI และการรบัรอง
รายโรคการผ่าตดัเปลีย่นไต 

  ✓ 
 

5.  สรุปผลการบรหิารความเสีย่งประจ าปี   ✓  

6.  การขยายระยะเวลาใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อ
บุคคลเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการรวมทัง้ส่งค าถามล่วงหน้า
ส าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

  ✓ 
 

7.  รายงานการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อผู้ที่มี
คุณสมบตัิเหมาะสมที่จะได้รบัการแต่งตัง้ เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  

 
 

✓ 
 

 

8.  สรุปผลการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี   ✓  

9.  รายงานการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และ  
    แกไ้ขเพิม่เตมิรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

 ✓ 
 

 

10. ผลคะแนนตามโครงการ “การประเมนิคุณภาพการจดั 
     ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้” 

 ✓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
ส่วนที ่2 การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ หน้า 84 

 

ในปีทีผ่่านมาฝ่ายบรหิารจดัการเสนอเรื่อง เพื่อพจิารณา/อนุมตั/ิใหค้วามเหน็ชอบ ต่อทีป่ระชมุซึง่มี
สาระส าคญั ดงันี้ 

เรื่องเพื่อพจิารณา/อนุมตั/ิใหค้วามเหน็ชอบ ทุกไตรมาส ปีละ 1 ครัง้ 
ตามรอบ หรอื 
ตามสถานการณ์ 

1. พจิารณาแผนการด าเนินธุรกจิตามแผนยทุธศาสตร ์แผนพฒันาคุณภาพ 
และงบประมาณของบรษิทัประจ าปี 

 ✓ 
 

 

2. พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันา
ธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

  ✓ 
 

3. การก าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันา 
ธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

  ✓ 
 

4. พจิารณาผลประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัและ
คณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 

 ✓ 
 

 

5.  พจิารณาการขึน้เงนิเดอืนและโบนัสของกรรมการผูอ้ านวยการ  ✓  
6.  พจิารณา KPI ของบรษิทัประจ าปี  ✓  
7. พจิารณารายงานการท าหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและ 
 คณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี  

 ✓  

8. พจิารณารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง  
    การเงนิ  

 ✓  

9. พจิารณาและใหค้วามเหน็รายการระหว่างกนัและ/หรอืรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนัของบรษิทั  

✓   

10. พจิารณาอนุมตัแิบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ56-1) และ 
     รายงานประจ าปี 

 ✓  

11. อนุมตักิ าหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีและก าหนดวาระใน 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  

 ✓  

12.  อนุมตัเิลื่อนวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีโดยไม่มกี าหนดและการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควดิ-19 

  ✓ 

13. อนุมตักิ าหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีและก าหนดวาระใน
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  

-   รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัประจ าปี 

-  อนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของ
บรษิทั 

-  อนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปีเพิม่เตมิ และรบัทราบการจ่ายเงนิ
ปันผลระหว่างกาล 

-  อนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
-  อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  
-  อนุมตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 

 ✓  
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- อนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบัการประชุม 
  คณะกรรมการ และการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
- อนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 เรื่อง วตัถุประสงคข์อง 
  บรษิทั  
14. พจิารณาอนุมตักิารแตง่ตัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งใน

คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั 
 ✓  

15. รายงานผลการด าเนินธุรกจิตามแผนยุทธศาสตร,์แผนพฒันาคุณภาพ
และงบประมาณของบรษิทั  

✓   

16. รบัรองงบการเงนิของบรษิทั ✓   
17. อนุมตัแิกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย  ✓  
18. พจิารณาทบทวนแผนการด าเนินธุรกจิตามแผนยุทธศาสตร ์

แผนพฒันาคุณภาพ และงบประมาณของบรษิทัประจ าปี 
 ✓  

19. พจิารณาความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั  ✓  
20. พจิารณาทบทวนความเสีย่งของบรษิทั  ✓  
21. พจิารณาแนวทางการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 3 ปีขา้งหน้า  ✓  
22. พจิารณาก าหนดวนัประชมุกรรมการและผูถ้อืหุน้ประจ าปีถดัไป  ✓  

 
6. นโยบายเก่ียวกบัการประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระมีการประชุม
ระหว่างกนัเอง โดยไม่มกีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่ออภปิรายปัญหา
ต่างๆ รวมถงึการบรหิารจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจ และภายหลงัการประชุมเลขานุการกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจะรายงาน
มตแิละขอ้เสนอแนะของทีป่ระชุมต่อกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารระดบัสงู และฝ่ายบรหิารจดัการทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ไม่ไดเ้ขา้
ร่วมประชุมดว้ย เพื่อทราบและด าเนินการตามมตขิองทีป่ระชุม  

 ในปี 2563 บรษิทัมกีารประชุมกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร จ านวน 1 ครัง้ เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2563 โดย
กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 100 โดยทีป่ระชุมไดม้กีารพจิารณาเรื่องต่างๆ ดงันี้  

• ร่วมอภปิรายและเสนอแนะแนวทางการด าเนินธุรกจิในยุค New Normal เพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนื 
• ความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที ่
 

ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

สนับสนุนใหก้ารบรหิารจดัการภายในของบรษิทัมปีระสทิธภิาพมากขึน้ และตอบโจทย์ความตอ้งการของ 
ผูม้ารบับรกิาร รวมถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ  
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การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ประจ าปี 2563  

 
รายชื่อกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ/ 
จ านวนครัง้ท่ีมสิีทธิเขา้ร่วม

ประชมุ 
ปี 2561 - 2563 ปี 2563 

1.   นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ ประธานกรรมการ 
(กรรมการทีไ่มม่ส่ีวนร่วมในการบรหิาร) 

3/3 1/1 

2.   นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร  
(กรรมการทีไ่มม่ส่ีวนร่วมในการบรหิาร) 

3/3 1/1 

3.   นางวลิาสนิี พุทธกิารนัต ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
(กรรมการทีไ่มม่ส่ีวนร่วมในการบรหิาร) 

3/3 1/1 

4.   ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทยส์รณ  
บุญใบชยัพฤกษ ์

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

3/3 1/1 

5.   นายคณิต แพทยส์มาน กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนา
ธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

3/3 1/1 

6.   ศาสตราจารย ์น.ท.หญงิแพทยห์ญงิศรินิ
ธรา สงิหรา ณ อยธุยา 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 3/3 1/1 

7.   นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการก ากบัดแูล
กจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

3/3 1/1 

 การเข้าร่วมประชมุเป็นรายบคุคลและรวมทัง้คณะคิดเป็นร้อยละ 100 100 
 

7. การจ ากดัจ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการและกรรมการผู้อ านวยการ (ผู้บริหารสูงสุด) จะด ารง
ต าแหน่ง 
บรษิทัไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั ใหก้รรมการสามารถด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน

บรษิัทอื่นได้ แต่ทัง้นี้ ในการเป็นกรรมการดงักล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัหิน้าทีก่รรมการของบรษิทั ทัง้นี้ ต้อง
เป็นไปตามแนวทางทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ก าหนด แต่อย่างไรกต็าม เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางในการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและส่งเสรมิการสรา้งประสทิธภิาพใน
การปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างสูงสุด บรษิทัจงึก าหนดนโยบายใหก้รรมการ และกรรมการผูอ้ านวยการของบรษิทั (ผูบ้รหิารสูงสุด)
ต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นๆ รวมกนัเกินกว่า 5 แห่ง โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ และต้องแจง้ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหร้บัทราบทุกครัง้ในกรณีทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้ด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นๆ  

ทัง้นี้ ในปัจจุบนักรรมการ และกรรมการผูอ้ านวยการของบริษทัไม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื่นเกนิกว่า 5 แห่ง  
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8. นโยบายการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 บรษิทัก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการใหเ้ป็นไปตามทีพ่ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดไว ้คอื กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการจะต้องหมุนเวยีนออก
จากต าแหน่งทุกครัง้ของการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี โดยภายหลงัจากปีแรกและปีทีส่องใหก้รรมการซึ่งอยู่ใน
ต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน ในกรณีทีก่รรมการทีจ่ะพน้จากต าแหน่งดงักล่าวไม่อาจแบ่งไดใ้นจ านวน
หนึ่งในสามของคณะกรรมการทัง้คณะกใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้เคยีงทีสุ่ดกบัหนึ่งในสาม โดยกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง
อาจกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีกไ็ด ้ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาสรรหาบุคคลทีม่ ี
คุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบก่อนน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ
ต่อไป 

 นอกจากนัน้แล้วคณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระ
ต่อเนื่องไวไ้ม่เกนิ 9 ปี นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ โดยบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูวนัทีก่รรมการแตล่ะคนเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิทั และเปิดเผยว่ากรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระของบรษิทัไวแ้ล้ว ซึ่งปัจจุบนัไม่มกีรรมการ
อสิระคนใดของบรษิทัด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระเกนิกว่า 9 ปี (โปรดดูรายละเอยีดเพิม่เตมิในหมวด รายละเอยีดเกี่ยวกบั
กรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั)   

9. นโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท โดยได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท 
รวมทัง้คุณสมบตัิของกรรมการ และกระบวนการแต่งตัง้กรรมการใหม่ไว้อย่างชดัเจน โปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจะ
พจิารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามนโยบายโครงสรา้งคณะกรรมการของ
บรษิทัใหส้อดคล้องกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และค านึงถงึความจ าเป็นในคุณสมบตัทิกัษะทางวชิาชพีและ
ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นของกรรมการทีบ่รษิทัยงัขาดอยู่ ตาม Board Skill Matrix เช่น ดา้นการแพทย์ ดา้นบญัชกีารเงนิ 
ดา้นกฎหมาย ดา้นการตลาด ดา้นการบรหิารจดัการ หรอืดา้นอื่นๆ เพื่อใหม้คีวามหลากหลายในดา้นต่างๆ รวมถงึคุณสมบตัิ
และประสบการณ์ทีส่อดคล้องและส่งเสรมิกบักลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวโดยไม่จ ากดัเพศ 
เชื้อชาต ิศาสนา ซึ่งในบางกรณีบรษิทัไดใ้ชฐ้านขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) เพื่อช่วยประกอบการตดัสนิใจในการสรรหา
และก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โปรดดูรายละเอียดเพิม่เติม ได้ในหวัขอ้ “การสรรหาและ
แต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

10. นโยบายการก าหนดค่าตอบแทน 
เพื่อให้กระบวนการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดย่อย 

และกรรมการผูอ้ านวยการ มคีวามโปร่งใส เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี สอดคล้องกบักลยุทธ์และเป้าหมาย
ระยะยาวของบรษิทั และองค์ประกอบของค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะจูงใจและรกัษา
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 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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 (1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อ
คณะกรรมการพจิารณาภายในกรอบทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 (2)  ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้อ านวยการ เสนอต่อคณะกรรมการ
พจิารณาอนุมตั ิ

10.2 แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 
(1)  ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  

 การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ค านึงถงึภาระหน้าที่
ของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏบิตัติามหลกั Fiduciary Duty ความรบัผดิชอบ ความทุ่มเท คุณค่าทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที่
ของกรรมการ รวมทัง้การจูงใจกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมกบัความจ าเป็นของบรษิัท โดยก าหนดองค์ประกอบของ
ค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี้ 

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

• แนวปฏบิตัใินอุตสาหกรรม  
• ผลประกอบการและขนาดของธรุกจิ  
• ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหา  หรือ

ภาวะความตอ้งการของบรษิทัในขณะนัน้  
(1.2) ค่าเบีย้ประชมุ (Attendance Fee) จ่ายใหก้บักรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมในแต่ละครัง้ 

โดยจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมเท่านัน้ แบ่งเป็น  
• ค่าเบีย้ประชมุของประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย  
• ค่าเบีย้ประชมุของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย  

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

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

(2)  ค่าตอบแทนของกรรมการผูอ้ านวยการ  
การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ านวยการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่

คณะกรรมการอนุมตั ิซึ่งผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บรษิทั ประเภทและระดบัของค่าตอบแทนทัง้ทีเ่ป็นเงนิเดอืน โบนัส และผลตอบแทนจงูใจระยะยาว ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลงาน
ของบรษิทั และผลการประเมนิการปฏบิตังิาน ซึง่องคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการผูอ้ านวยการ ดงันี้ 

 (2.1)  ค่าตอบแทนประจ า ได้แก่ เงนิเดอืน และค่าตอบแทนประจ าอื่นๆ ซึ่งการพจิารณา
ก าหนดระดบัค่าตอบแทนค านึงถงึปัจจยัต่างๆ ดงันี้  

• ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์  
• แนวปฏบิตัใินอุตสาหกรรมทีม่ขีนาดธุรกจิใกลเ้คยีงกนั  
• ผลการประเมนิการปฏบิตังิาน (กรณีพจิารณาเพิม่ค่าตอบแทน)  



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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(2.2)  สวสัดกิารรกัษาพยาบาล เป็นไปตามสวสัดกิารทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบขอ้บงัคบั และ
คู่มอืพนักงาน  

(2.3)  ค่าตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ โบนัส ค่าตอบแทนพเิศษอื่น ๆ พจิารณา
จากผลการประเมนิการปฏบิตังิาน ซึง่ตอ้งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายทีค่ณะกรรมการก าหนด  

11. นโยบายการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผู้อ านวยการ 

เพื่อใหก้ระบวนการด าเนินงานดา้นการก ากบั ควบคุม และบรหิารจดัการเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี และเพื่อเป็นการติดตามผลและประเมนิผลตามวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายที่ก าหนดไว้  บริษัทจึงได้ก าหนด
นโยบายใหค้ณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูอ้ านวยการ มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้ เพื่อเป็นขอ้มูลใหค้ณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูอ้ านวยการไดม้กีารพจิารณาทบทวนผลงาน 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีทีผ่่านมา และเพิม่ประสทิธผิลการท างานของคณะกรรมการและกรรมการ
ผูอ้ านวยการ โดยมกีระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลงาน ดงันี้ 
 

11.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

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

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

 

กระบวนการในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พจิารณาก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑค์ะแนน
ในการประเมนิผลในแต่ละหวัขอ้หลกัตามแบบประเมนิผล 

(2) ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะน าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อให้
คณะกรรมการทุกคนประเมนิผลงานประจ าปีทัง้แบบรายคณะและรายบุคคล 

(3) คณะกรรมการน าส่งแบบประเมนิกลบัมายงัฝ่ายเลขานุการบรษิทั เพื่อรวบรวมและสรุปผลการ
ประเมิน รายงานให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม
คณะกรรมการครัง้แรกของปี 

  หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนและสรุปผลการประเมนิ 

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

 

 •   โดยสรุปการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อย ไดด้งันี้ 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนืขึน้จดัตัง้ขึน้ครัง้แรกในปี 2563 ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2563 
เมื่อวนัที ่21 มกราคม 2563 

 

  11.2 การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้อ านวยการ  

 จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูอ้ านวยการ ปีละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาภายในเดอืนแรกของปี โดยในการประเมนิผลกรรมการ
ผูอ้ านวยการ ประเมนิในหวัขอ้หลกัโดยสรุป ดงันี้  

• มวีสิยัทศัน์ มคีวามเป็นผูน้ า เพือ่เป็นองคก์รแห่งความยัง่ยนื 
• ก าหนดกลยุทธอ์งคก์ร และจดัท ายุทธศาสตรอ์ย่างเหมาะสม 
• ด าเนินการใหบ้รรลุตามพนัธกจิ และแผนกลยุทธ์  
• ดแูล ตดิตาม ควบคมุผลการปฏบิตังิานใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี  
• วางแผน และบรหิารกจิกรรมทางการเงนิอย่างมปีระสทิธภิาพ  
• สรา้งความสมัพนัธ ์สรา้งค่านิยม และภาพลกัษณ์ทีด่กีบัองคก์รภายนอก  
• ส่งเสรมิใหด้ าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
• บรหิาร และสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีด่ ีรวมถงึการสนับสนุนและดแูลเอาใจใส่บุคลากร 
• พฒันาผลติภณัฑ ์และบรกิารใหม่ๆ อย่างสม ่าเสมอ 

ผลประเมิน คะแนน (%) 

ปี 2561 ปี 2562 
ปี 

2563 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) 96.54 97.23 96.58 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล (ประเมนิท่านอื่น) 99.25 98.64 98.95 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ แบบรายคณะ 97.96 98.79 97.42 

ผลประเมิน คะแนน (%) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิาร  (รายบคุคล) 93.50 98.25 92.59 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิาร  (รายคณะ) 96.26 97.39 95.00 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายบุคคล) 94.44 96.05 100 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ  (รายคณะ) 93.67 99.63 100 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (รายบุคคล) 91.66 95.61 95.37 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (รายคณะ) 97.09 95.17 93.98 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่าง
ยัง่ยนื (รายบุคคล) 

 
- 98.15 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่าง
ยัง่ยนื (รายคณะ) 

 
- 89.88 
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กระบวนการในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

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

(2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมนิเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณา  

  หลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

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

 

 
  โดยในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูอ้ านวยการ ในปี 2563 ทีผ่่านมา สรุปไดด้งันี้ 

 

 
 
 

 
12. นโยบายการพฒันากรรมการบริษทั ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิและพฒันาความรูใ้หแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั 
โดยมส่ีวนร่วม พจิารณารูปแบบและแผนการพฒันากรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อยผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั 
เพื่อเป็นการเพิม่พูนทกัษะความรูท้ีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิานตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
โดยอาจเป็นการฝึกอบรมพฒันาความรูจ้ากหลกัสตูรทีจ่ดัขึน้เป็นการภายในบรษิทั หรอืเป็นหลกัสตูรของหน่วยงาน องคก์ร 
หรอืสถาบนัภายนอกกไ็ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลประเมิน คะแนน (%) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูอ้ านวยการ 91 96 94 
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ในปี 2563 ทีผ่่านมา กรรมการ ผูบ้รหิารล าดบั 4 รายแรก และเลขานุการบรษิทั ไดเ้ขา้อบรมสมัมนาใน
หลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่และร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูเ้ชีย่วชาญและคณะผูบ้รหิาร ฝ่ายพฒันา
ธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

การเขา้อบรม/สมัมนาของกรรมการ 

รายชื่อ ต าแหน่ง ช่ือหลกัสูตรอบรม/สมัมนา
ภายในด้านความยัง่ยืน  

ช่ือหลกัสูตรอบรม/
สมัมนาภายนอก 

1) นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ รองประธานกรรมการกรรมการบรหิาร 
/กรรมการผูอ้ านวยการ  

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความ
ยัง่ยนื โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

 
- 

2) นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล กรรมการ/กรรมการบรหิาร 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการและการ
พฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความ
ยัง่ยนื โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

 
- 

3) นายคณิต แพทยส์มาน   กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการก ากบัดแูลกจิการ
และการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความ
ยัง่ยนื โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

 
- 

4) นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์      กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ 
ก ากบัดแูลกจิการและการพฒันา 
ธุรกจิอย่างยัง่ยนื / กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

การขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อความ
ยัง่ยนื โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

Corporate Governance for 
Executives (CGE) รุ่นที ่
16/2563 โดยสถาบนั
ส่งเสรมิกรรมการบรษิทัไทย 

  การเขา้อบรมของผูบ้รหิารล าดบั 4 รายแรก และเลขานุการบรษิทั 

รายชื่อ ต าแหน่ง ช่ือหลกัสูตรอบรม/สมัมนา 
ภายในด้านความยัง่ยืน  

หลกัสูตรอบรม/สมัมนา 
ภายนอก 

1) นายเจรญิ นัดพบสุข รองกรรมการผูอ้ านวยการ  
ฝ่ายบรหิาร 

การขบัเคลื่อนธุรกิจเพื่อความ
ยัง่ยืน โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

•  พฒันาการเมอืงและการเลอืกตัง้ระดบัสงู 
รุ่นที ่9 โดยส านักงานคณะกรรมการ การ
เลอืกตัง้ 

•  สื่อสุขภาพ (Health Ambassador) รุ่นที ่2 
โดยราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ 

2) นายธรีพนัธ ์ดษิยบุตร รองกรรมการผูอ้ านวยการ  
ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  
(ผูร้บัผดิชอบสงูสุดในสายงาน
บญัชแีละการเงนิ) 

•  การขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อ
ความยัง่ยนื โดยตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

•  การประเมนิความยัง่ยนื : 
กจิกรรม THIS One on One 
Coaching โดยตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

•  CFO’s Orientation Course 
   โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
•  TLCA CFO  Professional 
   Development ปี 2563  
   โดยสถาบนัส่งเสรมิกรรมการบรษิทัไทย 

•  โครงการอบรมเพื่อทดสอบนักบญัชบีรหิาร
ระดบัสงู (หลกัสตูรเตม็) โดยสภาวชิาชพี
บญัช ี
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•  ทบทวนการบญัชตีามความ   
   รบัผดิชอบ (Refreshment    
  Responsibility Accounting) 
   โดยสภาวชิาชพีบญัช ี

•  ภาพรวมมาตรฐานการรายงาน 

   ทางการเงนิ โดยสภาวชิาชพีบญัช ี
3) นางสาวมารสิรา ธนะศกัดิศ์ริ ิ เลขานุการบรษิทั •   การขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อ

ความยัง่ยนื โดยตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

•  การประเมนิความยัง่ยนื :   
กจิกรรม THIS One on One 
Coaching โดยตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

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

   โดยสถาบนัส่งเสรมิกรรมการบรษิทัไทย  
•  CGR Workshop 2020 “Enhancing  
   Good Cporporate Governace Based” 
•  หลกัสตูรพืน้ฐานดา้นความยัง่ยนืของ 
   ธุรกจิ (Preliminary to Corporate   
   Sustainability) โดยตลาดหลกัทรพัย ์ 
   แห่งประเทศไทย 

 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการอบรมและสมัมนาทัง้หมด ของกรรมการ ผู้บริหารล าดบั 4 รายแรก และ
เลขานุการบรษิทั ไวใ้นหมวด ขอ้มลูประวตักิรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั 
 

13. นโยบายการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสูง และผู้บริหารสูงสุด 
 คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารวางแผนการสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) และความต่อเนื่องในการ
บรหิารงานที่เหมาะสม ส าหรบัผู้บรหิารตัง้แต่ ระดบัผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองกรรมการผูอ้ านวยการ จนถึงระดบักรรมการ
ผูอ้ านวยการ ซึง่มกีระบวนการสรรหาทีช่ดัเจน โปร่งใส โดยพจิารณาจากความรู ้ประสบการณ์ ความสามารถ จรยิธรรมและ
ความเป็นผูน้ า เพื่อเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรให้สามารถรองรบัและสอดคล้องกบัการเตบิโตของธุรกจิ  รวมทัง้มกีาร
ประเมนิประสทิธภิาพและศกัยภาพของผูบ้รหิาร ส่งเสรมิเพื่อพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหเ้หมาะสม รวมทัง้ตดิตามผลการ
พฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการหาผู้บริหารมาสืบทอดต าแหน่งที่ส าคญั (Succession Plan) ให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนไดร้บัทราบ ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.praram9.com ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า
การด าเนินงานของบรษิทัจะสามารถด าเนินต่อไปไดอ้ย่างมปีระสทิธอิย่างสงูสุด  
 บรษิทัมแีผนการคดัเลอืกบุคลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในต าแหน่งงานบรหิารที่ส าคญัทุกระดบัให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัไดผู้บ้รหิารทีม่คีวามเป็นมอือาชพี โดยมคีณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้แีผน
สบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสบืทอดต าแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการ และผูบ้รหิารระดบัสูง ในกรณี
ทีก่รรมการผูอ้ านวยการหรอืผูบ้รหิารระดบัสูงเกษียณอายุ ลาออก หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้เพื่อใหก้ารบรหิารงานของ
บรษิทัสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ดูแล
การจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบเป็นระยะๆ ดว้ยอย่างน้อย   
ปีละ 1 ครัง้  
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 ทัง้นี้ ในกรณีทีต่ าแหน่ง กรรมการผูอ้ านวยการ หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูว่างลง หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้
บรษิทัมกีารด าเนินการเบือ้งตน้ ดงันี้ 

(1) กรรมการผูอ้ านวยการ 
  เมื่อต าแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการว่างลงหรอืผูอ้ยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งได ้
บรษิทัจะมอบหมายใหผู้บ้รหิารในระดบัใกล้เคยีง หรอืระดบัรองกรรมการผูอ้ านวยการเป็นผูร้กัษาการในต าแหน่ง จนกว่าจะมี
การสรรหาและคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ หลกัเกณฑ์การ
พจิารณาแต่งตัง้เพิม่เตมิไดใ้นหมวด “การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู”)  

(2) ผูบ้รหิารระดบัสงู  
เมื่อต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงตัง้แต่ระดับผู้ช่วยผู้อ านวยการขึ้นไปจนถึงระดับรองกรรมการ

ผูอ้ านวยการว่างลง หรอืผูอ้ยู่ในต าแหน่งดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งได้ บรษิทัจะน าเสนอผูส้บืทอดต าแหน่งที่
คดัเลอืกไว้โดยรองกรรมการผู้อ านวยการที่ดูแลฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล (ในกรณีที่ต าแหน่งที่ว่างลง คอื รองกรรมการ
ผูอ้ านวยการทีด่แูลฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล ใหเ้ป็นหน้าทีข่องกรรมการผูอ้ านวยการ) และน าเสนอต่อกรรมการผูอ้ านวยการ
เพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ 

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเรื่อง การจดัท าแผนสืบทอด
ต าแหน่ง กรรมการผูอ้ านวยการ (ผูบ้รหิารสูงสุด) และผูบ้รหิารระดบัสูง (ตัง้แต่ระดบัผูช้่วยผูอ้ านวยการขึน้ไป จนถงึระดบัรอง
กรรมการผู้อ านวยการ) รวมถึงรูปแบบและการจดัท าแผนการพฒันา เพื่อให้ส่งเสรมิความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ แรงจูงใจที่
เหมาะสม และมขีอ้เสนอแนะพร้อมมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารจดัการรบัผดิชอบด าเนินการต่อ โดยไดร้ายงานเรื่องดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบแลว้ ตามรายละเอยีดสรุป ดงันี้ 
 

เร่ืองพิจารณา ข้อเสนอแนะ 
• การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งของกรรมการ
ผูอ้ านวยการ และผูบ้รหิารระดบัสงู 

เหน็ชอบกบัการจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่งฯ และให ้
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 
•  แกไ้ขเรื่องอายุผูส้บืทอดต าแหน่งเพื่อใหเ้กดิความยดืหยุ่น  
•  กรณีผูส้บืทอดต าแหน่ง กรรมการผูอ้ านวยการ มคีุณสมบตัไิม่ครบถว้น
ตามหลกัเกณฑ์ ใหเ้ป็นดุลยพนิิจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ (แลว้แต่กรณี)             

•  มอบหมายใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคลก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการให้
แลว้เสรจ็อย่างชดัเจน เพื่อเตรยีมพรอ้มกรณีเกษยีณอายุ ลาออก หรอืไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทด าเนินไป
อย่างต่อเนื่อง 

•  พิจารณารูปแบบและจัดท าแผนการพัฒนา
กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
กรรมการผูอ้ านวยการ 

อนุมตัริปูแบบและการจดัท าแผนการพฒันาฯ และ 
ใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ดงันี้ 
• จากโครงการ Leadership Development Program ที่ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลน าเสนอนัน้บรษิทัควรว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผูฝึ้กอบรม เพื่อ
ความเป็นอสิระ 

•  ภายหลงัจบกระบวนการพฒันา ควรก าหนด Competency Evaluate 
Development และการคดัเลอืกควรเป็นไปตามคุณสมบตัทิีร่ะบุไว ้
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การด าเนินการแต่งตัง้ผูส้บืทอดต าแหน่ง ผูช้่วยผูอ้ านวยการ  
ในปี 2563 ผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั จ านวน 1 คน ซึ่งด ารงต าแหน่ง ผูช้่วยผูอ้ านวยการ ฝ่ายการบรกิาร

ทางการแพทย์ มีก าหนดครบเกษียณอายุงานในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะ
สามารถเขา้มาท าหน้าที่ในต าแหน่งงานดงักล่าวไวล่้วงหน้าเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี ก่อนการเกษียณอายุ โดยพจิารณา  
สรรหาจากบุคลากรภายในซึ่งมคีุณสมบตัิเหมาะสม ผ่านการสมัภาษณ์ และได้รบัความเห็นชอบจากผู้บรหิารระดบัสูง และ
ผูบ้รหิารสงูสุดตามล าดบั  

ทัง้นี้ ภายหลงัจากผ่านกระบวนการสรรหาและไดร้บัการคดัเลอืกแล้ว บุคคลดงักล่าวไดเ้รยีนรู ้และพฒันา
ตนเอง เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการเขา้รบัต าแหน่ง และไดผ้่านการประเมนิผลดา้นประสทิธภิาพ ศกัยภาพในการปฏบิตังิาน 
ซึ่งได้ด าเนินการอย่างเหมาะสม มคีวามโปร่งใส เพื่อความมัน่ใจได้ว่า บรษิัทจะได้ผู้บรหิารที่มคีวามเป็นมอือาชพีเขา้มาท า
หน้าทีร่่วมสนับสนุนการด าเนินงานของบรษิทัใหเ้จรญิเตบิโตต่อไป 

14.  การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน  

 บรษิทัมนีโยบายจดัปฐมนิเทศกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอ
ขอ้มลูซึง่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัและการประกอบธุรกจิ เช่น วสิยัทศัน์ พนัธกจิ แผนการด าเนินงาน กลยุทธ ์เป้าหมายการเตบิโตใน
อนาคต โครงสรา้งองคก์ร อ านาจหน้าที ่และหลกัเกณฑต์่างๆ เพื่อปฏบิตัใิหส้อดคล้องกบักฏหมาย ขอ้ก าหนดของหน่วยงานที่
ก ากบัดแูล หลกับรรษทัภบิาลทีด่ ีจรรยาบรรณธุรกจิ ตลอดจนระเบยีบขอ้บงัคบัการท างาน และสวสัดกิารของบรษิทั เพื่อเตรยีม
ความพรอ้มในการปฏบิตัหิน้าที ่โดยมฝ่ีายทรพัยากรบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดขา้งต้น 
เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 นอกจากนัน้แล้วยงัจดัใหม้กีารทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ และตอ้งผ่านการท าแบบทดสอบเรื่อง การปฏบิตัิ
ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกจิ ซึ่งหลกัสูตรดงักล่าวนี้ถอืเป็นหลกัสูตรภาคบงัคบัทีต่้องทบทวนเป็น
ประจ าทุกปี 
 
 

9.2 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

• หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
(1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะท าหน้าทีใ่นการพจิารณาและสรรหากรรมการ กรรมการชุด

ย่อย และกรรมการผูอ้ านวยการของบรษิทั ซึ่งต้องมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ
ทีบ่รษิทัก าหนดไว ้(โปรดดรูายละเอยีดเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองกรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการผูอ้ านวยการ เพิม่เตมิ
ไดใ้นหมวด “โครงสรา้งการจดัการ” หวัขอ้ “คุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ และกรรมการผูอ้ านวยการ”) 
ประกอบกบัมคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์การท างานทีส่อดคล้องกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิ มคีวามพรอ้มใน
การอุทศิเวลาเพื่อปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ  รวมถงึมทีกัษะจ าเป็นทีย่งัขาดอยู่ในโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทัตาม  Board 
Skill Matrix เพื่อด าเนินการตามกระบวนการการแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูต่อไป 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการและ/หรอืกรรมการ
ผูอ้ านวยการของบรษิทั คณะกรรมการสรรหากจ็ะน าขอ้มลูของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวมาพจิารณาดา้นคุณสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนดเพื่อด าเนินการตามกระบวนการการแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูต่อไป 
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• กระบวนการในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูง (กรรมการผู้อ านวยการ) 
(1) ในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการของบริษัท ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจาก

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

จ าเป็นทีย่งัขาดอยู่ในคณะกรรมการและประสบการณ์การท างานทีส่อดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  
(3) ในกรณีทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเหน็ว่า บรษิทัยงัขาดกรรมการหรอืผูบ้รหิาร ทีม่ี

ความรู ้ความสามารถ หรอืประสบการณ์เฉพาะดา้นใดดา้นหนึ่งเพิม่เตมิอกี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กจ็ะพจิารณาสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งดงักล่าวเพิม่เตมิ เพื่อช่วยพฒันาศกัยภาพการท างานในดา้นต่างๆของบรษิทั
อย่างครบถ้วน 

(4)  เมื่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบัตเิหมาะสมไดแ้ล้ว จะน าเสนอ
ชื่อกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงคนใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพจิารณาและ /หรอืเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตัแิลว้แต่กรณี 

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

9.3 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
 

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการก ากบัดแูลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในและการรกัษาความลบัของบรษิทั การรกัษาขอ้มูล
และเอกสารทีเ่ป็นความลบัของลูกคา้ การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูในระบบสารสนเทศ โดยไม่น าขอ้มลูและเอกสารที่
เป็นความลบัของบริษัท รวมทัง้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยงัไม่ เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช้หรือแสวงหา
ประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
รวมทัง้ต้องไม่ท าการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัโดยใชข้อ้มูลและเอกสารทีเ่ป็นความลบัของบรษิทั รวมทัง้ขอ้มูลภายใน
ของบรษิทั เวน้แต่เป็นขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผยตามทีก่ฎหมายก าหนด  
 

นโยบายการซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการใช้ข้อมูลภายใน 
(1) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายงานการถือ

หลกัทรพัย์ของตนเอง และคู่สมรสหรอืผู้ทีอ่ยู่กินกนัฉันสามภีริยา บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรส 
หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะถอืหุน้รวมกนัเกินรอ้ยละ 30 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของนิตบิุคคล ตามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

(2) บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัการใชข้อ้มูลภายใน โดยด าเนินการใหม้คีวามเสมอภาคและยุตธิรรม
ต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั และเพื่อเป็นการป้องกนัการกระท าผดิกฎหมายของบุคลากรทุกระดบัของบรษิทั และ
ครอบครวัทุกคนทีไ่ดร้บัทราบ หรอือาจไดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บรษิทัจงึหา้มบุคคลดงักล่าว
ท าการซื้อขายหุน้หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซื้อหรอืขายหรอืเสนอซื้อหรอืเสนอขายหุน้บรษิทั ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรอืผ่าน
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นายหน้าในขณะทีย่งัครอบครองขอ้มลูทีย่งัไม่เปิดเผยตอ่สาธารณชนอยู่ โดยบรษิทัและตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยถอื
ว่าการซื้อขายหลกัทรพัย์ในลกัษณะดงักล่าวเป็นการซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อเกง็ก าไรหรอืสรา้งความได้เปรยีบใหก้บับุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทัง้นี้ กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทั รวมถงึทีป่รกึษาทีไ่ดร้บั
ทราบขอ้มูลภายในทีเ่ป็นสาระส าคญัและอาจมผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัจะต้องงดเวน้การ
ซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในชว่ง 30 วนั ก่อนทีง่บการเงนิหรอืขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 
24 ชัว่โมงภายหลงัจากทีข่อ้มลูดงักล่าวของบรษิทัไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้  

•  การช่วยสนับสนุนจากเลขานุการบรษิทั 
ในการปฏบิตังิานภายในของบรษิทั เลขานุการบรษิทัจะแจง้ช่วงเวลาทีบ่รษิทัขอความร่วมมอืงดเวน้การ

ซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัใหท้ราบล่วงหน้า 1 ปี พรอ้มกบัวนัทีท่ีจ่ะจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัและประชุมสามญัผูถ้อื
หุ้นประจ าปี นอกจากนัน้แล้วก่อนการประชุมในแต่ละไตรมาสเลขานุการบรษิัทก็จะแจ้งเตือนช่วงเวลาที่บรษิัทขอความ
ร่วมมอืงดเวน้การซื้อขายหลกัทรพัย์ใหท้ราบล่วงหน้าอกีครัง้ทาง E-mail ของกรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร ผูบ้รหิาร 
พนักงาน และลูกจ้างของบรษิัท รวมถึงที่ปรกึษา ที่รบัทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระส าคญัและอาจมผีลกระทบต่อการ
เปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบรษิ ท โดยจะแจง้ล่วงหน้าประมาณ 5 วนั เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิปัญหาดงักล่าว 

(3) บรษิทัไดจ้ดัระบบรกัษาความปลอดภยัในทีท่ างานเพื่อป้องกนัแฟ้มขอ้มูลและเอกสารลบัและไดด้ าเนินการจ ากดั
การเขา้ถงึขอ้มลูทีไ่ม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยใหร้บัรูเ้ฉพาะแก่ผูเ้กีย่วขอ้งและทีจ่ าเป็นเท่านัน้จงึถอืเป็นหน้าทีข่องเจา้ของ
ขอ้มูลหรอืผูค้รอบครองขอ้มลูทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะตอ้งก าชบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนการรกัษาความ
ปลอดภยัโดยเคร่งครดั ทัง้นี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ขอ้มูลภายในจะถอืเป็นความผดิทางวนิัยตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิทั 
และ/หรอืกฎหมายแลว้แต่กรณี ซึง่บรษิทัจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตัง้แต่การตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็น
หนังสอื การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลกิจา้งใหพ้น้สภาพการเป็นพนักงาน 
 
 

9.4 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 

 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต ในการตรวจสอบ แสดงความคดิเหน็ และรบัรองงบการเงนิของบรษิทั รวมทัง้มคีวามอสิระ 
และไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืไม่มผีลประโยชน์ส่วนไดส่้วนเสยีใดๆ กบับรษิทั กรรมการ ผู้บรหิารระดบัสูง หรอื ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  

 

ทัง้นี้ ในปี 2563 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีโดยไม่มคี่าบรกิารอื่น ดงันี้ 
 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ปี 2563 

(หน่วย/บาท) 
ปี 2562 

(หน่วย/บาท) 
ปี 2561 

(หน่วย/บาท) 

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

2. ค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
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9.5 การทบทวนการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรบัใช้ 
 

  บริษัทได้จดัให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมองค์กร กฎบตัรของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อการปฏบิตัทิีถู่กต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกบัแนวปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อก่อใหเ้กิด
ความโปร่งใส ความรบัผดิชอบต่อหน้าทีข่องคณะกรรมการ โดยบรษิทัตระหนักดวี่าการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
เช่น ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน ผูม้ารบับรกิาร คู่คา้ พนักงาน ฯลฯ เป็นปัจจยัส าคญัส าหรบัการเป็นบรษิทัจดทะเบยีนทีย่ ัง่ยนื  
  ทัง้นี้  ภายหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 
คณะกรรมการไดต้ระหนักถงึความส าคญัของกลไก และมาตรการทีจ่ะก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเจรญิเตบิโต ทัง้
มติเิศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม ดงันัน้ จงึมนีโยบายใหบ้รษิทัด าเนินงานใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย มคีวามโปร่งใส เป็นธรรม 
สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาล และยงัก าหนดให้มกีารทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรยิธรรมองค์กร กฎบตัรของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นประจ าสม ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั เพราะบรษิทัเหน็ว่าการด าเนินธุรกจิจะตอ้งไม่ขดักบักฎหมาย ขอ้ก าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หลกัการก ากบั
ดูแลกจิการทีด่ ีและจรยิธรรมองค์กร เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์และผลตอบแทนกบับรษิทั สงัคม สิง่แวดล้อม อย่างทัว่ถงึ และจะ
น าไปสู่ความยัง่ยนือย่างต่อเน่ืองสบืไป (โปรดดูรายละเอียดเพิม่เตมิในหมวด การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ขอ้ 2 เรื่อง 
การปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่)ี 
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10.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

  

10.1  นโยบายภาพรวม 

 บรษิทัตระหนักว่าการบรหิารงานภายในองค์กรใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืนัน้จะต้องพรอ้มรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงของ
ยุคสมยัและวถิชีวีติแบบใหม ่ดงันัน้ จงึปรบัแผนยุทธศาสตรข์องบรษิทัใหม ่โดยยงัยดึมัน่ในหลกับรรษทัภบิาล ดแูลพนักงาน
ให้ด าเนินงานอย่างโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รบับริการ มีความ
รบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม สิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ และวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทัง้มิติเศรษฐกิจ สงัคม 
สิง่แวดลอ้ม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของบรษิทั ทีเ่ป็นศูนยร์วมดา้นการดแูลสุขภาพที่ทนัสมยั และไดร้บัความไวว้างใจ
มากทีสุ่ด 

 คณะกรรมการบรษิทัไดม้นีโยบายส่งเสรมิการด าเนินธุรกจิของบรษิทัภายใตก้รอบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยได้
แต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนืของบรษิทัขึ้นเป็นครัง้แรก เมื่อวนัที่ 21 มกราคม 
2563 ทีผ่่านมา (โปรดดรูายละเอยีดในหวัขอ้ “คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื”) เพื่อส่งเสรมิ
และสนับสนุนการปฏิบตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั เกี่ยวกบัการก าหนดนโยบาย แนวปฏิบตัิ แผนงาน รวมทัง้การ
บรหิารจดัการงานในดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและแนวปฏบิตัดิา้นความยัง่ยนืขององคก์รใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
โปร่งใส สามารถสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ายในการร่วมสรา้งการเตบิโตอย่างยัง่ยนืใหแ้ก่กจิการใน    ระยะ
ยาว และต่อมาเมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2563 ก็ได้แต่งตัง้คณะท างานความยัง่ยนื เพื่อบรหิารงานและสนับสนุนด้านความ
ยัง่ยนืของบรษิทั ตามนโยบายและเป้าหมายทีค่ณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนืมอบหมาย  
ตลอดจนสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ใหค้ าแนะน า และเสนอแนะแนวปฏบิตัใินดา้นความยัง่ยนื และตดิตามผลการปฏบิตังิาน
และรายงานต่อคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

 บรษิทัใส่ใจและใหค้วามส าคญัต่อความปลอดภยั และคุณภาพชวีติของผูค้นทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของ
บรษิทั และส่งเสรมิใหพ้นักงานของบรษิทัมจีติส านึกและความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม รวมทัง้จดัใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั นอกจากนี้บรษิทัพยายามเขา้ไปมส่ีวนร่วมในกจิกรรม
ต่างๆ  ที่เป็นการสร้างและรกัษาไวซ้ึ่งสิง่แวดล้อมและสงัคม ตลอดจนเอาใจใส่ดูแลชุมชนบรเิวณใกล้เคยีงทีบ่รษิทัด าเนิน
กจิการอยู่ และส่งเสรมิวฒันธรรมทอ้งถิน่  

 ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม สิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 

หมวดท่ี 1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยส่งเสรมิการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สุจรติมี
จรรยาบรรณ ตามกรอบกติกาการแข่งขนั ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั และหลกัจรยิธรรม
ต่างๆ รวมทัง้ปฏเิสธพฤตกิรรมทีม่ลีกัษณะเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอย่างไม่เป็นธรรม 

หมวดท่ี 2 การเคารพสทิธมินุษยชน โดยส่งเสรมิการเคารพในหลกัสทิธมินุษยชน และการปฏบิตัิต่อผูอ้ื่นดว้ย
ความเสมอภาค ไม่เลอืกปฏิบตัิ โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างเรื่อง เชื้อชาติ สผีวิ เพศ อายุ ภาษา 
ศาสนา สถานภาพทางจติใจ ความพกิารหรอืทุพพลภาพ สถานภาพทางสงัคม แนวคดิทางการเมอืง 
ตลอดจนสถานภาพเกีย่วกบัการสมรส เป็นตน้ 

หมวดท่ี 3 การปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทยีมกนั รวมถงึการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 
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หมวดท่ี 4 ความรบัผิดชอบต่อผู้รบับริการ โดยส่งเสริมการพฒันาการให้บริการของบริษัทอยู่เสมอ เพื่อให้
ผูร้บับรกิารมสุีขภาพทีด่ ีและไดร้บัความพงึพอใจและสามารถตอบสนองความตอ้งการยิง่ขึ้น 

หมวดท่ี 5 การดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม โดยส่งเสรมิการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม รวมทัง้การปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และมาตรฐานเกีย่วกบัการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั 

หมวดท่ี 6 การร่วมพฒันาชุมชนหรอืสงัคม โดยส่งเสรมิและสนับสนุนการท ากจิกรรมทีเ่ป็นการช่วยเหลอืดูแล 
และร่วมรบัผดิชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายในสงัคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องในด้านการสนับสนุน
ทางการแพทยแ์ก่ประชาชน ทัง้นี้ สามารถดรูายละเอยีดขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมการร่วมพฒันาชุมชน
หรอืสงัคมได ้ในหวัขอ้ ความรบัผดิชอบต่อสงัคมสิง่แวดลอ้ม 

 
 

10.2  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

 โรงพยาบาลพระรามเก้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสรมิและสนับสนุนการท ากิจกรรมในด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้มส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกกลุ่มขององค์กร (Stakeholders) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่การสนับสนุนกจิกรรม

การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจทางการแพทย์แก่ประชาชนผูส้นใจทีค่รอบคลุมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยในปีทีผ่่าน

มาบรษิทัด าเนินการส่งเสรมิกจิกรรมทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 
  

1) กิจกรรมการพฒันาความรู้ให้แก่พนักงานในโรงพยาบาล 

ดว้ยบรษิทัตระหนักเป็นอย่างยิง่ถงึความส าคญัของพนักงาน หรอืบุคคลากรทุกคนของโรงพยาบาล โดยถอืว่าเป็นผูม้ี

ส่วนไดเ้สยีทีส่ าคญั อนัมส่ีวนในการช่วยผลกัดนัใหก้ารด าเนินงานของโรงพยาบาลเกิดประสทิธภิาพได้อย่างสูงสุด 

การฝึกอบรมเป็นกลยุทธท์ีส่ าคญัในการพฒันาคุณภาพองคก์ร โดยเน้นการพฒันาทรพัยากรบุคคลใหเ้กดิความรูแ้ละ

ประสบการณ์ ดงันัน้ กิจกรรมในการฝึกอบรมจงึเป็นหน้าที่ส าคญัทีทุ่กคน ทุกฝ่าย ต้องเรยีนรูแ้ละมส่ีวนร่วม ทัง้นี้

บรษิัทได้ก าหนดประเภทการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร อาทเิช่น วนัปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การปฐมนิเทศใน

หน่วยงาน การฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม การปฐมนิเทศกลุ่มงานพยาบาล การฝึกอบรมภาคบงัคบั รวมทัง้การอบรมและ

พฒันาอื่นๆ 
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ขัน้ตอนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 

1. ประเมนิความจ าเป็นในการฝึกอบรมจากแผนยุทธศาสตรข์องบรษิทั 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลจากผลการประเมนิความสามารถ แผนการด าเนินงาน การก าหนดตวัชี้วดัดา้นต่างๆ เช่น งาน

คุณภาพ กฎหมาย และขอ้รอ้งเรยีนต่างๆ 

3. ด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจดัท าแผนฝึกอบรมและงบประมาณประจ าปี 

4. ด าเนินการจดัฝึกอบรมตามแผนและงบประมาณ รวมถงึการบนัทกึประวตักิารฝึกอบรม 

5. การประเมนิและวดัผลการฝึกอบรมวทิยากร และความเหมาะสมในดา้นต่างๆ หลงัจากฝึกอบรม 

6. การตดิตามผลการฝึกอบรมว่าสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานไดด้ยีิง่ขึน้ 
 

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินงาน ภายใต้ความรบัผดิชอบต่อสงัคมใกล้เคยีงภายในกระบวนธุรกจิของบรษิัท

อย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ความเขา้ใจทางการแพทย์ การดูแลด้านความปลอดภยัและชวี 

อนามยัของพนักงาน ตลอดจนการจดักจิกรรมส่งเสรมิจรยิธรรม และการให้ความช่วยเหลอืพนักงานในดา้นต่างๆ 

สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้น “นโยบายเกีย่วกบับทบาทของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี หวัขอ้ พนักงาน” ตวัอย่างเช่น  

 

 

 

 

 
 

• การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) หลักสูตร “Service 

Culture” เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับค่านิยมการบริการแก่

พนักงาน เพื่อส่งมอบการบรกิารทีด่ทีีสุ่ดใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร 

 
 
 
 
 

• การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) หลักสูตร “PR9 

Leadership Development Program” เพื่อถ่ายทอดความรูด้้าน

การพัฒนาผู้บริหารให้เกิดภาวะผู้น า เพื่อต่อยอดไปสู่การ

ออกแบบการใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพแบบ Smart Hospital 

 
 
 
 

   
 

 

• การจัดอบรมหลักสูตร “แผนรองรบัอัคคีภัย” จากหน่วยงาน

ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ให้แก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทาง

การแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล เพื่อ

เตรยีมพรอ้มใหท้นัต่อสถานการณ์ 
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2) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รบับริการของโรงพยาบาล 

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการส่งเสรมิใหผู้ร้บับรกิารทุกคนมสุีขภาพทีด่ ีและไดร้บัขอ้มูลในการดูแลสุขภาพทีถู่กตอ้ง 

และเหมาะสม ดงันัน้ จึงจดัให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องจากแพทย์

ผูเ้ชีย่วชาญอย่างสม ่าเสมอใหแ้ก่ผูม้ารบับรกิารทัง้ทีโ่รงพยาบาลและประชาชนผูส้นใจภายนอก อาทเิช่น 

  

• จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) หลกัสตูร “การช่วยชวีติขัน้

พื้นฐาน (CPR) ในเด็กและผูใ้หญ่” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

ทัว่ไป ใหรู้ถ้งึวธิกีารท า CPR อย่างถูกวธิ ีโดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย  

 

 
 

 

 

 

• จดักจิกรรม “ฝากหวัใจใหเ้ราดูแล” ในวนัหวัใจโลก เพื่อเผยแพร่

ความรู้และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหวัใจในยุค 

New Normal พร้อมทัง้ให้ค าแนะน าด้านโภชนาการอาหารแก่

ประชาชนทัว่ไป  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

• จัดกิจกรรม “วนัโรคไต” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และให้

ค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องโรคไต ให้แก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และ

ประชาชนทัว่ไป พร้อมทัง้การตรวจสุขภาพไตฟรโีดยไม่เสยี

ค่าใชจ้่าย  

 

 

 
 

 
• จดักจิกรรมเสวนา เรื่อง “โรคระบบทางเดนิหายใจ ท าอย่างไรให้

แขง็แรง” แก่คุณพ่อ คุณแม่ ทีม่ลีูกเลก็ เพื่อใหรู้จ้กัการรบัมอืกบั

ไวรสั RSV ทีร่ะบาดในเดก็  
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3) กิจกรรมช่วยเหลือสงัคมและชุมชน   

การจดักจิกรรมสนับสนุนดา้นการแพทยแ์ก่ประชาชน เช่น การออกหน่วยบรกิารตรวจสุขภาพเบือ้งตน้ฟรโีดยไมม่ี
ค่าใชจ้่าย ใหแ้ก่องคก์รหรอืหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ไดแ้ก่ บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน), บรษิทั 
กรุงไทยแอกซ่า ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน), บรษิทั ปตท จ ากดั (มหาชน), บรษิทั เอไอเอ จ ากดั, กลุ่มบรษิทั อติลั
ไทย จ ากดั (มหาชน) พนักงาน บรษิทัยนูิลเีวอร ์ไทย เทรดดิง้ จ ากดั และพนักงานภายในอาคารทรทูาวเวอร ์รชัดา 
เป็นตน้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหป้ระชาชนเกดิความตระหนักในการดแูลสุขภาพ และหมัน่ตรวจเชค็สุขภาพร่างกาย
เบือ้งตน้อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้การจดักจิกรรมการรบับรจิาคโลหติ อาท ิเช่น 

 
 

 • กจิกรรมออกหน่วยบรกิารตรวจสุขภาพเบือ้งตน้ ตรวจวดัความดนั 
ตรวจคดักรองเบาหวาน ใหแ้ก่ เจ้าหน้าที่บรษิทักรุงไทยแอกซ่า 
และประชาชนทัว่ไปในงาน Thailand Smart Money Bangkok 
2020 

 
 
 
 

 

 

 

 

• กจิกรรมออกหน่วยบรกิารตรวจสุขภาพเบือ้งตน้ และดูแลอาการ

เจบ็ปวดเรือ้รงั จากสถาบนัรกัษาความปวดและสรา้งเสรมิความ

เขม้แขง็ ใหก้บันักกอลฟ์ที่เขา้ร่วมการแขง่ขนั Alpine งาน

Bridgestone Golf Invitation 2020 

 

 
 • กจิกรรมการออกหน่วยอบรมการชว่ยฟ้ืนคนืชพี (CPR) ใหก้บั

พนักงาน บรษิทั ซนิเจนทาครอป โปรเทคชัน่ จ ากดั โดย  

แพทยห์ญงิพรพชิญา บุญด ีแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญอายุรศาสตร์

โรคหวัใจ  

 
 

 

 

 

 

 

 

• มอบชุดยาสามญัประจ าบา้นและเวชภณัฑ ์จ านวน 190 ชุด เพื่อ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและยากต่อการเข้าถึงระบบ
สาธารณสุข ณ หมู่บ้านกองแปใต ้อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และ
หมู่บา้นสองน้อย อ.แม่ตา้น จ.ตาก 
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4. การดแูลสุขภาวะและความปลอดภยัในสภาพแวดล้อมการท างาน 

      บรษิทัค านึงถงึสุขภาวะและความปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มการท างาน โดยไดแ้ต่งตัง้ 

4.1   คณะกรรมการ การจดัการอาคาร สถานที ่และความปลอดภยั (Facility Management and Safety : FMS) เพื่อ
ประเมนิสภาพปัญหาทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัของพนักงานและผูม้ารบับรกิาร รวมทัง้
ชุมชนใกลเ้คยีง โดยมโีปรแกรม 7 ดา้น ดงันี้  
1. ความปลอดภยั (Safety) 
2. สวสัดภิาพ (Security) 
3. วตัถุอนัตรายและของเสยี (Hazardous Material and Waste) 
4. ความปลอดภยัดา้นอคัคภียั (Fire Safety) 
5. เครื่องมอืแพทย ์(Medical Equipment) 
6. ระบบสาธารณูปโภค (Utility Systems) 
7. การบรหิารจดัการเหตุฉุกเฉินและภยัพบิตั ิ(Emergency and Disaster Management) 

 

4.2  คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) เพื่อพจิารณานโยบายและ
แผนงานดา้นความปลอดภยัในการท างาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง
ตามกฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท างาน ส่งเสรมิ สนับสนุน กจิกรรมดา้นความปลอดภยัในการ
ท างาน ส ารวจการปฏบิตักิารดา้นความปลอดภยัในการท างาน และตรวจสอบสถติกิารประสบอนัตรายทีเ่กดิขึน้ 
วางระบบการรายงานสภาพการท างานทีไ่ม่ปลอดภยัใหเ้ป็นหน้าทีข่องพนักงานทุกคนทุกระดบัตอ้งปฏบิตั ิ
รวมทัง้ประเมนิผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัในการท างาน 

 
 

โดยในการด าเนินการในดา้นต่างๆ สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้นหวัขอ้ “การบรหิารจดัการผลกระทบ
จากสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั” อาทเิช่น  

 

     
• บรษิทัมนีโยบายในการคดัแยกประเภทขยะเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะทัว่ไป ขยะอนัตราย ขยะตดิเชือ้ และขยะ

รไีซเคลิ โดยขยะทัว่ไปมกีารว่าจา้งหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ส่วนขยะตดิเชือ้และขยะอนัตรายมกีาร

ว่าจา้งบรษิทัเอกชนทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานเขา้มาดแูลจดัการตามล าดบั เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มอนัเนื่องมาจากการจดัการระบบของเสยีทีไ่ม่ไดม้าตรฐาน 

• การว่าจา้งบรษิทัจากภายนอกเขา้มาด าเนินการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละออง  ตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่าง ระดบั
เสยีง ทุกพืน้ทีภ่ายในโรงพยาบาลอกีดว้ย 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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11.  การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  

 บรษิัทตระหนักถงึความส าคญัอย่างยิง่ของการจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที่ด ีให้เป็นไปตามหลกัการของการ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) รวมถงึแนวทางและกรอบการควบคุมภายในทีเ่ป็นสากล เพื่อสรา้ง
ความมัน่ใจว่าบรษิัทสามารถด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ คณะกรรมการบรษิัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
จ านวน 3 ท่าน ที่สามารถปฏิบตัหิน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นอิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และ
ตดิตามใหก้ารควบคุมภายในดา้นต่างๆ มคีวามเพยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิ มปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ
ในการด าเนินงาน การป้องกนัหรอืลดความเสี่ยง ความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้น และจดัให้มรีายงานทางการเงนิที่มคีวาม
ถูกต้องเชื่อถือได้ ตลอดจนการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และ
เกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

 บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทัง้ด้านการรกัษาพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน JCI (USA) โดยองค์กร Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตัง้แต่ปี 2553 จนถึง
ปัจจุบนั รวมทัง้การรบัรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Program Certification: CCPC) รวมถึงมี
ระบบควบคุมภายในที่สามารถก ากบัใหม้กีารปฏบิตัิตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและระบบควบคุมภายในทีไ่ด้
ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม โดยมหีน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่นในการท าหน้าที่ประเมินการ
ปฏบิตัติามระบบควบคุมภายในทีก่ าหนด และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส โดยบรษิทัไดว้่าจา้ง 
บรษิทั แอคเคา้น์ติ้ง เรฟโวลูชัน่ จ ากดั ซึ่งเป็นองค์กรจากภายนอก (Outsourcing) ใหป้ฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว รวมทัง้จดัท า
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตัิแผนงาน ส าหรบัใช้
ตรวจสอบและตดิตามการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัแผนงานและนโยบายทีบ่รษิทัก าหนดไว ้ซึง่บรษิทัไดด้ าเนินการพฒันาและ
ปรบัปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง   

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

1. การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment)  

บริษัทก าหนดโครงสร้างองค์กรในการก ากับดูแล บริหารจดัการ ตลอดจนอ านาจในการพิจารณาและอนุมัติ  
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีส่่งเสรมิและสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์อย่างมปีระสทิธผิล และมกีาร
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
ซึง่ปรากฏอยู่ในจรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน (Code of Conduct) ของบรษิทั รวมทัง้มกีารสื่อสารทัง้ขอ้ก าหนด
และบทลงโทษให้กับผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของความซื่อตรงและ จริยธรรม เป็น
วฒันธรรมองคก์รอย่างเขม้แขง็ โดยจรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน (Code of Conduct)  ครอบคลุมหลกัปฏบิตัิ
ในดา้นต่างๆ ทัง้ดา้นการตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าที่สรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการ
อย่างยัง่ยนื การก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยนื การเสรมิสร้างคณะกรรมการทีม่ี
ประสทิธผิล การสรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร การส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่าง
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มคีวามรบัผดิชอบ การดูแลให้มรีะบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การรกัษาความน่าเชื่อถือ
ทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู และสนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ 

 เพื่อให้บรรลุถงึเป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลเอกชนชัน้น าที่มคีวามสามารถในการใหบ้รกิารทางการแพทย์ที่
ครอบคลุมการรกัษาโรค การป้องกันและควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทัง้ขยายฐาน
ผูร้บับรกิารจากกลุ่มผูร้บับรกิารทัว่ไป กลุ่มผูร้บับรกิารสูงอายุ กลุ่มผูป่้วยโรคซบัซ้อน และกลุ่มผูป่้วยหนักและผูป่้วยวกิฤต
ไปสู่กลุ่มผู้รบับริการที่ให้ความส าคญัในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion & Wellness) บริษัทได้ให้
ความส าคญักบัการก าหนดแผนประจ าปีและแผนยุทธศาสตร์  รวมทัง้แผนการด าเนินงานและงบประมาณเพื่อเป็นกรอบให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม  มกีารก าหนดดชันีวดัผลการด าเนินงานระดบัหน่วยงาน 
โดยวตัถุประสงค์หลกัเพื่อมุ่งพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ  และการประเมนิผลตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทัง้
ดา้น Performance และ Core Competency 

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  

บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพและทันต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยง  (Risk Management Committee) ซึ่งรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบตักิาร นโยบายและกรอบการบรหิาร
ความเสีย่งทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง ดแูล ตดิตามและประเมนิผลการจดัการความเสีย่งของบรษิทัฯ ให้
สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์และทศิทางธุรกิจของบรษิัท ซึ่งครอบคลุมนโยบายและขอบเขตการบรหิารความเสี่ ยงจาก
ปัจจยัภายนอกและภายใน ทัง้ความเสี่ยงดา้นยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational 
Risk) ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risk) ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Compliance Risk) ความเสีย่ง
จากปัจจยัมหภาค (Macro Risk) ทัง้จากจากภยัพบิตัิ โรคระบาด และความไม่สงบทางการเมอืง รวมถึงการบรหิารและ
จดัการการดูแลผูป่้วยของบรษิทั ใหไ้ดร้บัการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และ
เป็นไปตามนโยบาย บริษัทยงัได้ก าหนดให้ฝ่ายคุณภาพ (Total Quality Center : TQC) เป็นหน่วยงานที่พิจารณาและ
ตดิตามขอ้รอ้งเรยีนทัง้ดา้นคุณภาพบรกิารและจรยิธรรม และรายงานผลต่อคณะท างานบรหิารความเสีย่ง ซึ่งกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงได้ผ่านกระบวนการหาสาเหตุที่แท้จริงของความเสี่ยง (Root Causes Analysis, RCA) กระบวนการ
วเิคราะห์ความผดิพลาด (Failure Mode Effect Analysis, FMEA) ตลอดจนการพฒันาตวัชี้วดัความเสีย่งเชงิรุก (Leading 
Key Risks Indicators) อย่างเป็นระบบ โดยคณะท างานบรหิารความเสีย่งไดม้กีารรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุก
ไตรมาส 

3. การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

 บรษิทัก าหนดนโยบาย และระเบยีบวธิปีฏบิตังิานครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นลายลกัษณ์ 
อกัษรตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าทีใ่นการด าเนินการอย่างชดัเจน มกีระบวนการควบคุมภายในทัง้เชงิป้องกนัและ
เชงิตดิตาม ซึง่สามารถน าไปสู่การปฏบิตังิานไดอ้ย่างแทจ้รงิ ทุกระดบัทัว่ทัง้องคก์ร โดยก าหนดใหแ้บ่งแยกหน้าทีก่ารอนุมตั ิ
การดูแลจดัการทรพัยส์นิ และการบนัทกึบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศออกจากกนั เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบ
ซึง่กนัและกนัไดอ้ย่างเหมาะสม   

 เพื่อใหก้ารควบคุมการปฏบิตังิานสามารถจดัการความเสีย่งเพื่อสนับสนุนเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และการ
เตบิโตอย่างยัง่ยนื บรษิทัไดม้กีารทบทวนกระบวนการควบคุมภายในในทุกระดบัของกจิกรรมการควบคุมอย่างสม ่าเสมอ    
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4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication)  
บรษิัทด าเนินการจดัการให้มรีะบบสารสนเทศที่มกีารควบคุมด้านความปลอดภยัอย่างเหมาะสม สามารถให้

ขอ้มลูทีม่คีุณภาพต่อการพจิารณาและตดัสนิใจ มกีารสื่อสารนโยบาย และระเบยีบปฏบิตัติ่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิาน
ตามระบบควบคุมภายในทีก่ าหนดไวไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น ผูบ้รหิารสื่อสารให้พนักงานทุกคนรบัทราบผ่านการจดั 
Knowledge Sharing Session โดยมตีวัแทนฝ่ายเขา้ร่วม การจดัประชุมย่อย การใช้ระบบอินทราเน็ต Email ติดประกาศ 
เวยีนหนังสอืในการสื่อสารประชาสมัพนัธ์ทัง้ภายในหน่วยงานและภายในบรษิัท รวมถึงการรายงานขอ้มูล ข่าวสารของ
บรษิทัอย่างเหมาะสมเพยีงพอ  

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

บรษิทัก าหนดใหม้กีารรายงานขอ้มูลทีส่ าคญัอย่างเพยีงพอต่อคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัทตามเป้าหมาย แผนงาน และแผนยุทธศาสตร์ของบรษิทั 
ตลอดจนรายงานการบรหิารจดัการความเสีย่ง ขอ้สงัเกตทีพ่บระหว่างการตรวจสอบของผูส้อบบญัชแีละแนวทางปรบัปรุง
แก้ไข รวมถงึขอ้ตรวจพบและขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน และมกีารจดัท ารายงานประชุมของคณะกรรมการบรษิทั 
และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  

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

จากการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัครอบคลุมทัง้ 5 องคป์ระกอบหลกัขา้งต้น ซึง่
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และในปีทีผ่่านมาผูส้อบบญัชแีละหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่มขีอ้สงัเกต
ทีเ่ป็นสาระส าคญัในเรื่องความบกพร่องของการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณา 
แลว้ความเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิทั มคีวามเพยีงพอและเหมาะสมกบัขนาดและสภาพการด าเนินธุรกจิของ
บริษัท และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทัง้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good 
Corporate Governance) และมกีารปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในทีก่ าหนดไวอ้ย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บรษิทัไดจ้ดั
ใหม้บีุคลากรอย่างเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการตามระบบการควบคุมภายในไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
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12. รายการระหวา่งกนั 
 

12.1 บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

บุคคลหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ซึง่มรีายการระหว่างกนักบับรษิทั ส าหรบัรอบระยะบญัช ีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 มดีงันี้ 

ช่ือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจ 
ความสมัพนัธก์บับริษทั 

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

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ – มปีระธานกรรมการบรษิทั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ซึง่ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 100.00 
ในโอเอไอ แมนเนจเมน้ท ์

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

ธุรกจิโรงแรม – มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื คุณหญงิพจมาน ดามาพงศ์ ผูถ้อืหุน้ใหญ่ทางตรงรอ้ยละ 48.68 ในบรษิทั ถอืหุน้
ทางตรง และทางออ้มผ่านบรษิทั เอสซ ีออฟฟิซ พลาซ่า จ ากดั รอ้ยละ 21.56 ในโอเอไอ คอนซลัแตน้ท ์ 

– มผีูบ้รหิารล าดบั 4 รายแรก คอื นายเจรญิ นัดพบสุข เป็นกรรมการผูอ้ านวยการ(13) 
3.  บรษิทั บ.ีบ.ีด.ีพร๊อพเพอรต์ี้ จ ากดั  

(“บี.บี.ดี.พรอ๊พเพอรต้ี์”)  
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ – มปีระธานกรรมการบรษิทั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ซึง่ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 100.00 

ในบ.ีบ.ีด.ีพร๊อพเพอรต์ี้ 
4.  บรษิทั วอยซ์ ครเีอชัน่ จ ากดั  

(“วอยซ์ ครีเอชัน่”) 
กจิกรรมดา้นความบนัเทงิ
และนันทนาการอื่นๆ 

– มปีระธานกรรมการบรษิทั และกรรมการบรษิทั คอื นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ 
– มกีรรมการบรหิารของบรษิทั เป็นกรรมการ คอื นายทรงศกัดิ ์เปรมสุข(11) 

5.  บรษิทั วอยซ์ ทวี ีจ ากดั (“วอยซ ์ทีวี”) ธุรกจิน าเขา้และจ าหน่าย
เครื่องมอืสื่อสารทุกชนิดและ
ใหบ้รกิารงานดา้นบนัเทงิ 

– มปีระธานกรรมการบรษิทั และกรรมการบรษิทั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ 
– มกีรรมการบรหิารของบรษิทั เป็นกรรมการ คอื นายทรงศกัดิ ์เปรมสุข(11) 

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

อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 
/พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

 
 
 

– มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั คอื คุณหญงิพจมาน ดามาพงศ ์ผูถ้อืหุน้ใหญ่ทางตรงรอ้ยละ 48.68 ในบรษิทั เป็นผู้
มอี านาจควบคุมในเอสซ ีแอสเสท 

– มกีรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย(์8) และนางวลิาสนิี พุทธกิารนัต(์9) 
– มกีรรมการบรหิารของบรษิทั เป็นกรรมการ คอื นายทรงศกัดิ ์เปรมสุข(11) 
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ช่ือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจ 
ความสมัพนัธก์บับริษทั 

7.  บรษิทั โอเอไอ ลสีซิง่ จ ากดั (“โอเอไอ ลีสซ่ิง”) ธุรกจิรถเช่า – มปีระธานกรรมการบรษิทั และกรรมการบรษิทั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ 
– ผูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื คุณหญงิพจมาน ดามาพงศ ์ผูถ้อืหุน้ใหญ่ทางตรงรอ้ยละ 48.68 ในบรษิทั และถอืหุน้
ทางอ้อมผ่านบรษิทั พ.ีท.ีคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั และบรษิทั เอสซ ีออฟฟิซ พลาซ่า จ ากดั รอ้ยละ 44.44 ใน โอ
เอไอ ลสีซิง่ 

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

– มกีรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย(์8) 

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

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ – มกีรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 
– มปีระธานกรรมการบรษิทั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ซึ่งถอืหุน้ทางตรง รอ้ยละ 80.00 
ในบ.ีบ.ีด.ีดเีวลลอปเมน้ท์ 

10.  บรษิทั สโคป จ ากดั (“สโคป”) กจิการคา้และใหบ้รกิาร
รวมถงึการรบัจา้งบรหิารซึง่
อสงัหารมิทรพัย ์ท าการ
จดัสรรทีด่นิอาคารชุด 

– มกีรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์(8) 

11.  บรษิทั ว.ีแลนด ์พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั  

(“วี.แลนดพ์รอ็พเพอรต้ี์”) 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ – มกีรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย(์8) 

12.  บรษิทั โซลดิ แอสเซท จ ากดั ธุรกจิโรงแรม และภตัตาคาร – มผีูบ้รหิารล าดบั 4 รายแรก คอื นายเจรญิ นัดพบสุข เป็นกรรมการ(13) 
– มคีุณหญงิพจมาน ดามาพงศ์ เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดยถอืหุน้ทางอ้อมผ่าน โอเอไอ คอนซลัแต้นท์ รวมรอ้ยละ 
87.12 

13.  มลูนิธไิทยคม - – มกีรรมการร่วมกบับรษิทั 2 ท่าน คอื นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์และนายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์ 
– มกีรรมการบรหิารของบรษิทั เป็นกรรมการ คอื นายทรงศกัดิ ์เปรมสุข(11) 
– มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ คอื คุณหญงิพจมาน ดามาพงศ ์ผูถ้อืหุน้ใหญ่ทางตรงรอ้ยละ 48.68 ในบรษิทัเป็นรองประธาน
กรรมการ 
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ช่ือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจ 
ความสมัพนัธก์บับริษทั 

14.  บรษิทั บรดิจ ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั การรบัขาย-ฝาก และการให้
ขอ้มลูบรกิารเกีย่วกบั
อสงัหารมิทรพัย ์

– มกีรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นายอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย(์8) 

15.  บรษิทั เอสซ ีเอก็ซเพดชิัน่ จ ากดั 

 
ด าเนินกจิการโรงแรม และ

ครอบคลุมธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัยอ์ื่นๆ 

– มคีุณหญงิพจมาน ดามาพงศ ์เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ รวมประมาณ รอ้ยละ  60.39 

16.  คุณหญงิพจมาน ดามาพงศ ์(“ผูถ้อืหุน้ใหญ่”) - – ผูถ้อืหุน้ใหญ่ทางตรงรอ้ยละ 48.68 ในบรษิทั 
17.  นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์ - – ประธานกรรมการบรษิทั 
18.  นางสาว แพทองธาร ชนิวตัร - – บุตร ของ คุณหญงิพจมาน ดามาพงศแ์ละไดท้ าสญัญาบุคคลกบับรษิทั(1) 
19.  นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ - – แพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร และกรรมการผูอ้ านวยการของบรษิทั 
20.  นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล 

- 
– แพทย์ผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ กรรมการบรหิาร กรรมการก ากบัดูแลกิจการและการพฒันาธุรกจิ
อย่างยัง่ยนื และรองกรรมการผูอ้ านวยการของบรษิทั(2) 

21.  นายแพทยว์ริฬุห ์มาวจิกัขณ์ - – แพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูอ้ านวยการของบรษิทั 
22.  นายแพทยม์งคล ตญัจพฒัน์กุล - – แพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งทีป่รกึษาในการใหค้ าแนะน าโครงการใหแ้ก่บรษิทั(3) 
23.  ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทย ์สรณ บุญใบ

ชยัพฤกษ ์
- 

– แพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั(4) 

24.  ศาสตราจารย ์น.ท.หญงิ แพทยห์ญงิศรินิธรา 
สงิหรา ณ อยุธยา 

- 
– แพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบของบรษิทั(5) 

25.  นายคณิต  แพทยส์มาน 
- 

– กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
ของบรษิทั(6) 

26.  นายพเิศษ  จยีาศกัดิ ์
- 

– กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการก ากบั

ดแูลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนืของบรษิทั
(7)
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ช่ือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจ 
ความสมัพนัธก์บับริษทั 

27.  นายอรรถพล  สฤษฎพินัธาวาทย ์ - – กรรมการบรษิทั และประธานกรรมการบรหิารของบรษิทั(8) 
28.  นางวลิาสนิี  พุทธกิารนัต ์ - – กรรมการบรษิทั และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั(9) 
29.  นายแพทยส์มชยั  ภญิโญพรพาณิชย ์ - – กรรมการบรหิารบรษิทั(10) 
30.  นายทรงศกัดิ ์ เปรมสุข - – กรรมการบรหิารบรษิทั

(11)
 

31.  นายธรีพนัธ ์ดษิยบตุร - – ผูบ้รหิาร ต าแหน่ง รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ(12)
 

32.  นายเจรญิ นับพบสุข - – ผูบ้รหิาร ต าแหน่ง รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร(13) 
33.  นายแพทยส์ถาพร ภู่ประเสรฐิ 

- 
– แพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งทีป่รกึษาในการใหค้ าแนะน าโครงการใหแ้ก่บรษิทั และเป็นน้องของนายแพทยเ์สถยีร  

ภู่ประเสรฐิ
(14) 

34.  นายแพทยพ์สิษิฐ ์จยีาศกัดิ ์ - – พี-่น้องของนายพเิศษ จยีาศกัดิ ์ซึง่เป็นกรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบของบรษิทั 
35.  นางชุตมิา ไตรรตัน์วรกุล 

- 
– คู่สมรส ของนายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล ซึง่เป็นแพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ 
กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูอ้ านวยการของบรษิทั 

36.  แพทยห์ญงิพร ไตรรตัน์วรกุล 
- 

– ธดิาของนายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล ซึง่เป็นแพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ กรรมการบรหิาร 
และรองกรรมการผูอ้ านวยการของบรษิทั 

37.  นายแพทยธ์ติวิฒัน์ ศรปีระสาธน์ 
- 

– คู่สมรสของธดิาของนายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล ซึง่เป็นแพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ 
กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูอ้ านวยการของบรษิทั 

38.  นายภาคนิ ภู่ประเสรฐิ 
- 

–  บุตรของนายแพทยเ์สถยีร ภูป่ระเสรฐิ ซึง่เป็นแพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบรษิทั 

กรรมการบรหิาร และกรรมการผูอ้ านวยการของบรษิทั
(15)

 
39.  นางสาวนุชณี อู่ทอง - – ผูบ้รหิารบรษิทั(16)

 
40.  นายสุธร ชุตนิยิมการ - – ผูบ้รหิารบรษิทั(17)

 
 

 
 



 
 

 
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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หมายเหตุ 

1) นางสาวแพทองธาร ชนิวตัร ไดท้ าสญัญาให้บรกิารรกัษาพยาบาล เมื่อวนัที ่22 พฤษภาคม 2563 กบั บรษิทัโรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) โดยมบีุคคลมสีทิธเิขา้รบัการรกัษาพยาบาลภายใตเ้งื่อนไขของสญัญา ประกอบดว้ย นางสาวแพทองธาร ชนิวตัร และนาย
ปิฎก สุขสวสัดิ ์ 

2) นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารบรษิทั และต่อมาไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการก ากบัการดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิยัง่ยนื ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที่ 21 มกราคม 2563 
3) นายแพทยม์งคล ตญัจพฒัน์กุล ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร จนถึงวนัที ่13 กนัยายน 2560 ต่อมาไดร้บัการแต่งตัง้เป็นทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที ่9/2560 เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2560 และไดล้าออก

จากการด ารงต าแหน่งทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร ในเดอืนกรกฎาคม 2561 เริม่ด ารงต าแหน่ง ทีป่รกึษาในการใหค้ าแนะน าโครงการใหแ้ก่บรษิทั วนัที ่1 พฤษภาคม 2561 ถงึ 31 พฤษภาคม 2563 
4) ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทยส์รณ บุญใบชยัพฤกษ์ ด ารงต าแหน่งทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร จนถงึวนัที ่18 สงิหาคม 2560 ต่อมาไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทั ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2560 เมื่อวนัที่ 13 กนัยายน 2560 และ

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 
5) ศาสตราจารย ์น.ท.หญงิ แพทยห์ญงิศรินิธรา สงิหรา ณ อยุธยา ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทั ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที ่13 กนัยายน 2560 ต่อมาไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

ครัง้ที ่5/2560 เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 2560 
6) คุณคณิต แพทยส์มาน ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัที่  28 กนัยายน 2560 และต่อมาได้รบัแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการก ากบัการดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิยัง่ยนื 

ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที ่21 มกราคม 2563 
7) คุณพเิศษ จยีาศกัดิ ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2561 เมื่อวนัที ่31 กรกฎาคม 2561 และต่อมาไดร้บัแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการก ากบัการดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิยัง่ยนื ตามมตทิีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่21 มกราคม 2563 
8) คุณอรรถพล สฤษฎพินัธาวาทย ์ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และกรรมการบรหิาร ต่อมาไดร้บัแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการบรหิาร ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2560 เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2560 และไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 
9) นางวลิาสนิี พุทธกิารนัต์ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทั ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 13 กนัยายน 2560 และไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2560 เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 

2560 โดยด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบจนถงึเดอืนมถุินายน 2561 ต่อมาไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั แทนการด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ และไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 3/2561 
(ภายหลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม 2561  

10) นายแพทยส์มชยั ภญิโญพรพาณิชย ์ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิาร 
11) นายทรงศกัดิ ์เปรมสุข ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทั ระหว่างวนัที ่6 กรกฎาคม 2560 ถงึวนัที่ 17 ตุลาคม 2560 และได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที ่7/2560 เมื่อวนัที ่20 กรกฏาคม 2560 ต่อมาไดร้บัการแต่งตัง้เป็นที่

ปรกึษากรรมการผูอ้ านวยการ ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งองคก์ร ตามประกาศบรษิทั ครัง้ที ่121/2560 เมื่อวนัที ่17 ตุลาคม 2560 และด ารงต าแหน่งทีป่รกึษากรรมการผูอ้ านวยการ ถงึเดอืนกรกฎาคม 2561 
12) นายธรีพนัธ ์ดษิยบุตร เริม่ด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เมื่อวนัที ่1 พฤษภาคม 2562 
13) นายเจรญิ นัดพบสุข ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิาร ต าแหน่งรองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2562 
14) นายแพทยส์ถาพร ภู่ประเสรฐิ เริม่ด ารงต าแหน่ง ทีป่รกึษาในการใหค้ าแนะน าโครงการใหแ้ก่บรษิทั วนัที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถงึ 30 เมษายน 2564 
15) นายภาคนิ ภู่ประเสรฐิ เริม่ด ารงต าแหน่งนักวเิคราะหแ์ผน/นโยบาย ส านักงานแผนยุทธศาสตร ์เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2563 
16) นางสาวนุชณี อู่ทอง ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารบรษิทั จนถงึวนัที่ 30 เมษายน 2562 
17) นายสุธร ชุตนิิยมการ ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารบรษิทั จนถงึวนัที ่17 มถุินายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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12.2 รายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกนัของบรษิทั กบับุคคลหรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ส าหรบัรอบระยะบญัช ีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 มดีงันี้  

บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

เอสซ ีแอสเสท  
(และองคก์รอื่นๆ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานของ 
บรษิัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
รวมทั ้ง องค์กรอื่ นๆ  ภายใต้สัญญาการให้การ
รกัษาพยาบาลพนักงาน ไดแ้ก่  

1. บรษิัท โอเอไอ คอนซลัแต้นท์แอนด์แมนเนจ
เมน้ท ์จ ากดั 

2. บรษิทั เอสซ ีเอเบลิ จ ากดั 
3. บรษิทั สโคป จ ากดั 
4. บรษิทั ว.ีแลนด ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
5. บรษิทั โซลดิ แอสเซท จ ากดั 
6. บรษิทั โอเอไอ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
7. บรษิทั โอเอไอ ลสีซิง่ จ ากดั 
8. บรษิทั บ.ีบ.ีด.ี ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั 
9. บรษิทั บรดิจ ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 
10. มลูนิธไิทยคม 
11. บรษิทั บ.ีบ.ีด.ี พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
12. บรษิทั เอสซ ีเอก็ซ์เพดชิัน่ จ ากดั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทัใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ก่พนักงานของเอสซ ีแอสเสท และองคก์รอื่นๆ ภายใต้
สญัญาการใหก้ารรกัษาพยาบาลพนักงานดงักล่าว โดยมอีตัราค่าบรกิารรกัษาพยาบาล
เช่นเดียวกับลูกค้าทัว่ไป และมีเงื่อนไขระยะเวลาการช าระเงินและอตัราส่วนลดค่า
รกัษาพยาบาลเทยีบเคยีงได้กบัลูกค้าตามสัญญาให้บรกิารรกัษาพยาบาลและลูกค้า
ตามคู่สญัญาทัว่ไปของบรษิทั 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจ
ปกติและมีความสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับลูกค้าตาม
สญัญาใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลและลูกคา้ตามคู่สญัญารายอื่นๆ โดยมอีตัราค่าบรกิาร
รักษาพยาบาลเช่นเดียวกับลูกค้าทัว่ไป รวมทัง้ส่วนลดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ส่วนลดคู่สญัญา ทีม่กีารก าหนดในนโยบายราคาของบรษิทั อกีทัง้รายการดงักล่าวยงั
เป็นประโยชน์ต่อบรษิทั ในการขยายฐานลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารของบรษิัทมากขึน้ 



 
 

 
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

 
 

โดยองค์กรจะเป็นผูช้ าระค่ารกัษาพยาบาลดงักล่าวแก่
บรษิทั แทนพนักงานของแต่ละองคก์ร 
 
รายไดค้่ารกัษาพยาบาลสุทธ ิ
ยอดลูกหนี้การคา้คงคา้งสิน้งวด 
 

 
 
 

1.29 
0.37 

 
 
 

9.43 
3.96 

 

วอยซ์ ทวี ี
 

บรษิัทได้ใหบ้รกิารตรวจสุขภาพประจ าปีแก่พนักงาน
ของวอยซ์  ทีวี ซึ่งวอยซ์  ทีวีเป็นผู้ช าระค่ารักษา 
พยาบาล ดงักล่าวแก่บรษิทัแทนพนักงาน 
  
รายไดค้่ารกัษาพยาบาลสุทธ ิ
ยอดลูกหนี้การคา้คงคา้งสิน้งวด 

 
 
 
 

0.12 
0.02 

 
 
 
 

0.13 
0.01 

บริษัทให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่พนักงานของวอยซ์ ทีวี โดยก าหนดราคา 
เงื่อนไข และการใหบ้รกิารเทยีบเคยีงกบัทีบ่รษิทั ให้บรกิารตรวจสุขภาพประจ าปีแก่
ลูกคา้องคก์รรายอื่นๆ  
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจ
ปกตแิละมคีวามสมเหตุสมผล โดยมเีงื่อนไขการใหบ้รกิารเช่นเดยีวกบัลูกคา้รายอื่นๆ 
ซึ่งอตัราค่าบรกิารตรวจสุขภาพเป็นไปตามอตัราปกติทัว่ไปที่เรียกเก็บลูกค้าบรษิัท
คู่สญัญาและ/หรือลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ อีกทัง้รายการดงักล่าวยงัเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั ในการขยายฐานลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารของบรษิทั มากขึน้ ซึ่งอาจน าไปสู่การ
ต่อยอดการใหบ้รกิารทางการแพทยอ์ื่นๆ เพิม่เตมิภายหลงัการตรวจสุขภาพ 
 
 
 



 
 

 
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

วอยซ์ ครเีอชัน่ 
 

บรษิัทได้ใหบ้รกิารตรวจสุขภาพประจ าปีแก่พนักงาน
ของวอยซ์ ครเีอชัน่ ซึ่งวอยซ์ ครเีอชัน่เป็นผู้ช าระค่า
รกัษาพยาบาลดงักล่าวแก่บรษิทัฯ แทนพนักงาน 
 
รายไดค้่ารกัษาพยาบาลสุทธ ิ
ยอดลูกหนี้การคา้คงคา้งสิน้งวด 

 
 
 

 
0.0050 

- 

 
 
 
 

0.0050 
- 
 

บริษัทให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่พนักงานของวอยซ์ ครีเอชัน่ โดยก าหนด
ราคา เงือ่นไข และการใหบ้รกิารเทยีบเคยีงกบัทีบ่รษิทั ใหบ้รกิารตรวจสุขภาพประจ าปี
แก่ลูกคา้องคก์รรายอื่นๆ 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจ
ปกตแิละมคีวามสมเหตุสมผล โดยมเีงื่อนไขการใหบ้รกิารเช่นเดยีวกบัลูกคา้รายอื่นๆ 
ซึ่งอตัราค่าบรกิารตรวจสุขภาพเป็นไปตามอตัราปกติทัว่ไปที่เรียกเก็บลูกค้าบรษิัท
คู่สญัญาและ/หรือลูกค้าองค์กรรายอื่นๆ อีกทัง้รายการดงักล่าวยงัเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั ในการขยายฐานลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารของบรษิทั มากขึน้ ซึ่งอาจน าไปสู่การ
ต่อยอดการใหบ้รกิารทางการแพทยอ์ื่นๆ เพิม่เตมิภายหลงัการตรวจสุขภาพ 

คุณหญงิพจมาน   
ดามาพงศ ์ 
(“ผู้ถือหุ้นใหญ่”) 

 

บรษิทัไดใ้หบ้รกิารทางการแพทยแ์ก่กลุ่มบุคคลภายใต้
สญัญาการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล ระหว่างบรษิทักบั
ผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งสญัญาครอบคลุมผู้ถือหุ้นใหญ่ และ
บุคคลภายใต้สญัญา) รวมถึงผู้รบับริการที่ได้รบัการ
แนะน าโดยผูถ้อืหุน้ใหญ่  
 
รายการทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่เป็นผูช้ าระค่ารกัษาพยาบาลแก่
บรษิทั แทนผูร้บับรกิารดงักล่าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทัและผูถ้อืหุน้ใหญ่จงึไดม้กีารตกลงท าสญัญาการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล ณ วนัที ่
15 ธนัวาคม 2560 และยกเลกิสญัญาการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลฉบบัก่อนหน้า โดยมี
อตัราส่วนลดรอ้ยละ 15 (ซึ่งเป็นอตัราส่วนลดทีม่กีารก าหนดเงื่อนไขยกเวน้ ซึ่งไดแ้ก่ 
ค่าแพทย ์ค่าทนัตกรรม ค่ากายภาพบ าบดั ค่าแพทยอ์่านผล ค่าตรวจวนิิฉยัทางเทคนคิ
การแพทยแ์ละพยาธวิทิยา (พเิศษ) ค่าเสรมิความงาม และค่าบรกิารชุดเหมาจ่าย) และ
เงื่อนไขการช าระเงนิ 30 วนันับจากวนัที่วางบลิ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ส่วนลดตาม
สญัญาใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลทีม่กีารก าหนดตามนโยบายราคาของบรษิทั ในขณะที่
มกีารจดัท าสญัญาการให้บรกิารรกัษาพยาบาลฉบบัใหม่ของผู้ถอืหุ้นใหญ่ฯ ในเดอืน
ธนัวาคม 2560 บรษิทัมกีารจดัท าสญัญาการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลเพิม่เตมิอกีหนึ่ง



 
 

 
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

 
รายไดค้่ารกัษาพยาบาล 
ส่วนลดค่ารกัษาพยาบาล 
รายไดค้่ารกัษาพยาบาลสุทธ ิ
ยอดลูกหนี้การคา้คงคา้งสิน้งวด 

 
4.1 
0.5 
3.5 
0.3 

 
 

 
 

 

 
1.9  
 0.2  
 1.7  
 0.2   

 
 

 
 

ฉบบั กบัคู่สญัญาใหม่ ซึง่เป็นญาตขิองผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดยรายชื่อบางส่วนภายใต้สญัญา
ดงักล่าว เคยอยู่ภายใต้สญัญาของผู้ถือหุ้นใหญ่ฉบบัเดมิ โดยส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชี สิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
สญัญาดงักล่าว รวมถึงผู้รบับรกิารที่ได้รบัการแนะน าโดยคู่สญัญา มมีูลค่ารายได้ค่า
รกัษาพยาบาลรวมจ านวน 7.5 ล้านบาท และ 7.6 ล้านบาท ตามล าดบั มูลค่าส่วนลด
ค่ารกัษาพยาบาลจ านวน 1.5 ลา้นบาท และ 1.0 ลา้นบาท ตามล าดบั และมลูค่ารายได้
ค่ารกัษาพยาบาลสุทธ ิจ านวน 6.0 ลา้นบาท และ 6.6 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็น
อตัราส่วนลดเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 และ 20 ตามล าดบั ทัง้นี้ บรษิัทยกเลกิสญัญา
ดงักลา่วในวนัที ่16 กรกฎาคม 2561 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิัท ในการขยายฐานลูกค้าทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารของบรษิทัมากขึน้ ทัง้นี้ รายการการ
ให้บริการทางการแพทย์ในช่วงก่อนมีการปรับปรุงเงื่อนไขการช าระเงินและอตัรา
ส่วนลดเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต อย่างไรก็ดี ราคา เงื่อนไข และการให้บริการ 
รวมทัง้ส่วนลด ภายใต้สญัญาการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล ฉบบัปัจจุบนั อยู่ในเกณฑ์
ปกติของลูกค้าตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลและลูกค้าตามคู่สัญญาตาม
หลกัเกณฑน์โยบายราคาของบรษิทั 
 



 
 

 
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

นายบรรณพจน์ 
 ดามาพงศ ์

บรษิัทได้ใหบ้รกิารทางการแพทย์แก่กลุ่มบุคคลภายใต้
สญัญาการให้บรกิารรกัษาพยาบาล ระหว่างบรษิัทกับ
นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (ซึ่งสญัญาครอบคลุม นาย
บรรณพจน์ ดามาพงศ ์และบุคคลภายใตส้ญัญา) 
รายการทีน่ายบรรณพจน์ ดามาพงศ์เป็นผู้ช าระค่า
รกัษาพยาบาลแก่บรษิทัแทนผูร้บับรกิารดงักล่าว 
 
รายไดค้่ารกัษาพยาบาล 
ส่วนลดค่ารกัษาพยาบาล 
รายไดค้่ารกัษาพยาบาลสุทธ ิ 
ยอดลูกหนี้การคา้คงคา้งสิน้งวด 

 
 
 
 
 
 
 

0.58 
0.08 
0.49 
0.03 

 
 
 
 
 
 
 

0.62 
0.07 
0.55 
0.04 

ณ วนัที่ 1 เมษายน 2561 บรษิัทได้ท าสญัญาการให้บรกิารรกัษาพยาบาลกบั  นาย
บรรณพจน์ ดามาพงศ์ โดยมีลกัษณะเงื่อนไขและการให้ส่วนลดกับกลุ่มบุคคลที่อยู่
ภายใต้สัญญา โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่มีการก าหนด
เงื่อนไขยกเวน้ ไดแ้ก่ ค่าแพทย ์ค่าทนัตกรรม ค่ากายภาพบ าบดั ค่าแพทย์อ่านผล ค่า
ตรวจวินิฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวทิยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และ
ค่าบรกิารชุดเหมาจ่าย) และเงือ่นไขการช าระเงนิ 30 วนันับจากวนัทีว่างบลิ ซึง่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการก าหนดตาม
นโยบายราคาของบรษิทั ในขณะทีม่กีารจดัท าสญัญาการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลฉบบั
ดงักล่าว 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั ในการขยายฐานลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารของบรษิทัมากขึ้น โดยราคา เงื่อนไข 
และการใหบ้รกิาร รวมทัง้ส่วนลด ภายใต้สญัญาการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล ของนาย
บรรณพจน์ ดามาพงศ์ อยู่ในเกณฑป์กตขิองลูกค้าตามสญัญาใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล
และลูกคา้ตามคู่สญัญาตามหลกัเกณฑน์โยบายราคาของบรษิทั 
 
 
 
 
 



 
 

 
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

นางสาวแพทองธาร   
ชนิวตัร 

บรษิัทได้ใหบ้รกิารทางการแพทย์แก่กลุ่มบุคคลภายใต้
สญัญาการให้บรกิารรกัษาพยาบาล ระหว่างบรษิัทกับ
นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (ซึ่งสญัญาครอบคลุม นาย
บรรณพจน์ ดามาพงศ ์และบุคคลภายใตส้ญัญา) 
 
รายการทีน่ายบรรณพจน์ ดามาพงศ์เป็นผู้ช าระค่า
รกัษาพยาบาลแก่บรษิทัแทนผูร้บับรกิารดงักล่าว 
 
รายไดค้่ารกัษาพยาบาล 
ส่วนลดค่ารกัษาพยาบาล 
รายไดค้่ารกัษาพยาบาลสุทธ ิ 
ยอดลูกหนี้การคา้คงคา้งสิน้งวด 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

 
 

0.19 
0.02 
0.17 
0.04 

ณ วนัที่ 22 พฤษภาคม 2563  บริษัทได้ท าสญัญาการให้บริการรกัษาพยาบาลกบั  
นางสาวแพทองธาร ชนิวตัรโดยมลีกัษณะเงือ่นไขและการใหส่้วนลดกบักลุ่มบุคคลทีอ่ยู่
ภายใต้สัญญา โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 15 (ซึ่งเป็นอัตราส่วนลดที่มีการก าหนด
เงื่อนไขยกเวน้ ไดแ้ก่ ค่าแพทย ์ค่าทนัตกรรม ค่ากายภาพบ าบดั ค่าแพทย์อ่านผล ค่า
ตรวจวินิฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวทิยา (พิเศษ) ค่าเสริมความงาม และ
ค่าบรกิารชุดเหมาจ่าย) และเงือ่นไขการช าระเงนิ 30 วนันับจากวนัทีว่างบลิ ซึง่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ส่วนลดตามสัญญาให้บริการรักษาพยาบาลที่มีการก าหนดตาม
นโยบายราคาของบรษิทั ในขณะทีม่กีารจดัท าสญัญาการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลฉบบั
ดงักล่าว 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั ในการขยายฐานลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารของบรษิทัมากขึ้น โดยราคา เงื่อนไข 
และการใหบ้รกิาร รวมทัง้ส่วนลด ภายใต้สญัญาการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล ของนาย
บรรณพจน์ ดามาพงศ์ อยู่ในเกณฑป์กตขิองลูกคา้ตามสญัญาใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล
และลูกคา้ตามคู่สญัญาตามหลกัเกณฑน์โยบายราคาของบรษิทั 
 
 
 
 



 
 

 
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

โซลคิ แอสแซท  บรษิัทได้ท าสญัญาใหเ้ช่าพื้นทีแ่ละบรกิาร บรเิวณชัน้ 
2 อาคาร B เพื่อเปิดให้บริการ ห้องอาหารจนี หยาง 
(Yang Chinese Café ) 
โดยมรีูปแบบใหบ้รกิารอาหารจนีสไตล์ฮ่องกง ส าหรบั
รองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในโรงพยาบาล
พระรามเกา้  
 
รายไดค้่าเช่าพืน้ที ่
รายไดค้่าบรกิาร 
ยอดรายไดค้่าเช่า/ค่าบรกิารคา้งรบัสิน้งวด 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 

 
 
 
 
 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

 
 

0.5 
0.5 
0.1 
0.2 

ณ วนัที ่16 กรกฎาคม 2563  บรษิทัไดท้ าสญัญาเช่าพืน้ทีก่บับรษิทั โซลคิ แอสแซท 
จ ากดั โดยสญัญาเช่าฉบบันี้มรีะยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2563 ถงึ วนัที ่31 
กรกฎาคม 2566 เพื่อประกอบกจิการจ าหน่ายสนิคา้ อาหารและเครื่องดื่ม 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแล้วเหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล 
และเป็นการรองรบัลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร อาคาร B มากขึน้ เพื่อเป็นทางเลอืกใหก้บั
ลูกคา้ มรีา้นอาหารและประเภทอาหารที่หลากหลาย  โดยมเีงื่อนไขการเช่าและอตัรา
ค่าเช่าทีม่คีวามเหมาะสม สมเหตุสมผล เป็นไปตามราคาตลาด และเป็นปกตติามทาง
การคา้ทัว่ไป และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั และบุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ โดยเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าเช่าพืน้ทีใ่นอาคารเดยีวกนักบัผูเ้ช่ารายอื่นๆ 
 

โอเอไอ ลสีซิง่  บรษิทัมกีารเช่าพืน้ทีส่ านักงานจ านวน 1,040 ตาราง-
เมตร ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค 
ระบบอาคารและบรกิารอื่นๆ ในตึกโอเอไอ ทาวเวอร์ 
(OAI Tower) และมกีารวางเงนิประกนัไวต้่อโอเอไอ ลี
สซิ่ง เท่ากับค่าเช่า 3 เดือน และ ค่าบริการ 3 เดือน 
เพื่อใช้เป็นพื้นที่ส าหรับการท างานของเจ้าหน้าที่
ธุรการ ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริการที่มีอายุ
สญัญา 3 ปี โดยบริษัทเริม่เช่าพื้นที่ดงักล่าวตัง้แต่ 1 
พฤษภาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรษิทัท าสญัญาเช่าพืน้ทีจ่ านวน 1,040 ตารางเมตร และสญัญาบรกิารส าหรบับรกิาร
สาธารณูปโภค ระบบอาคารและบริการอื่นๆ ในตึกโอเอไอ ทาวเวอร์ (OAI Tower) 
โดยใชพ้ืน้ทีด่งักล่าวเป็นสถานทีท่ างานของเจา้หน้าทีธุ่รการ เนื่องจากสถานทีบ่รเิวณ
โรงพยาบาลพระรามเกา้ไม่เพยีงพอส าหรบัการท างานของบุคลากรทัง้หมด  
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแล้วเหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล 
และเป็นรายการค่าเช่าทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีความจ าเป็นในการ



 
 

 
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

 
ค่าเช่าจ่าย 
ค่าบรกิารจ่าย 
ยอดเจา้หนี้การคา้คงคา้งสิน้งวด 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 

 
1.2 
3.8 
0.2 
0.8 

 
- 
- 
- 
- 

ด าเนินการของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าที่มีความเหมาะสม 
สมเหตุสมผล เป็นไปตามราคาตลาด และเป็นปกตติามทางการคา้ทัว่ไป และไม่มกีาร
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยเปรยีบเทยีบกบั
อตัราค่าเช่าพืน้ทีใ่นอาคารเดยีวกนักบัผูเ้ช่ารายอื่นๆ 
 
 
 

กลุ่มแพทย(์1)(2)(3)(4)(5)(6) 
 
 
 
 
 

บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์
แก่แพทยท์ีม่กีารออกตรวจในโรงพยาบาลฯ  
ภายใต้บนัทกึขอ้ตกลงการใชค้ลนิิคเพื่อประกอบโรคศิ
จ านวน 11 ท่าน 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

แพทย์ผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร ออกตรวจรกัษาผูป่้วยทีโ่รงพยาบาลโดย
การก าหนดค่าตอบแทนเทยีบเคยีงไดก้บัอตัราค่าธรรมเนียมแพทยท์ีบ่รษิทั จ่ายใหก้บั
แพทยอ์ื่นๆ ทีม่คีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกนักบัแพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งกรรมการและ/หรอื 
ผู้บรหิารดงักล่าว โดยโรงพยาบาลมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพการให้บรกิารทางการแพทย์ 
รวมถงึความช านาญในการใหบ้รกิารทางการแพทยส์ าหรบัโรคทีม่คีวามซบัซอ้น ดงันัน้ 
จึงมีความจ าเป็นในการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสร้างแรงจูงใจ ส าหรบั

 
1 แพทย์ผูเ้ป็นบุคคลนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทีม่รีายการระหว่างกนั ส าหรบัรอบระยะบญัช ีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ไดแ้ก่ นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ นายแพทยม์งคล ตญัจพฒัน์กุล นายแพทยว์ริุฬห์ มาวจิกัขณ์ นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล รองศาสตราจารย ์
นายแพทยส์รณ บุญใบชยัพฤกษ์ ศาสตราจารย ์น.ท.หญงิแพทยห์ญงิศรินิธรา สงิหรา ณ อยุธยา พลเอก นายแพทยส์หชาติ พพิธิกุล นายแพทยส์ถาพร ภู่ประเสรฐิ ทนัตแพทยห์ญงิชุตมิา ไตรรตัน์วรกุล แพทยห์ญงิพร ไตรรตัน์วรกุล และนายแพทยธ์ติวิฒัน์ ศรปีระสาธน์ และส าหรบัรอบ
ระยะบญัช ีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  ไดแ้ก่ นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ นายแพทยม์งคล  ตญัจพฒัน์กุล นายแพทย์วริุฬห ์มาวจิกัขณ์ นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รณ บุญใบชยัพฤกษ์ ศาสตราจารย ์น.ท.หญงิแพทยห์ญงิศรินิธรา สงิหรา 
ณ อยุธยา นายแพทยส์ถาพร ภู่ประเสรฐิ ทนัตแพทยห์ญงิชุตมิา ไตรรตัน์วรกุล แพทยห์ญิงพร ไตรรตัน์วรกุล นายแพทยธ์ติิวฒัน์ ศรปีระสาธน์และนายแพทย์พสิษิฐ ์จยีาศกัดิ ์
2 แพทย์ผูเ้ป็นบุคคลนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทีม่รีายการระหว่างกนั ส าหรบัรอบระยะบญัช ีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ไดแ้ก่ นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ นายแพทยม์งคล ตญัจพฒัน์กุล นายแพทยว์ริุฬห์ มาวจิกัขณ์ นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล รองศาสตราจารย ์
นายแพทยส์รณ บุญใบชยัพฤกษ์ ศาสตราจารย ์น.ท.หญงิแพทยห์ญงิศรินิธรา สงิหรา ณ อยุธยา พลเอก นายแพทยส์หชาติ พพิธิกุล นายแพทยส์ถาพร ภู่ประเสรฐิ ทนัตแพทยห์ญงิชุตมิา ไตรรตัน์วรกุล แพทยห์ญงิพร ไตรรตัน์วรกุล และนายแพทยธ์ติวิฒัน์ ศรปีระสาธน์ และส าหรับรอบ
ระยะบญัช ีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  ไดแ้ก่ นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ นายแพทยม์งคล  ตญัจพฒัน์กุล นายแพทย์วริุฬห ์มาวจิกัขณ์ นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตัน์วรกุล รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รณ บุญใบชยัพฤกษ์ ศาสตราจารย ์น.ท.หญงิแพทยห์ญงิศรินิธรา สงิหรา 
ณ อยุธยา นายแพทยส์ถาพร ภู่ประเสรฐิ ทนัตแพทยห์ญงิชุตมิา ไตรรตัน์วรกุล แพทยห์ญิงพร ไตรรตัน์วรกุล นายแพทยธ์ติิวฒัน์ ศรปีระสาธน์และนายแพทย์พสิษิฐ ์จยีาศกัดิ ์
3 นายแพทยพ์สิษิฐ์ จยีาศกัดิ ์เป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เนื่องจากเป็น พี/่น้อง นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์ซึง่เป็นกรรมการบรษิทัของบริษทัฯ ตัง้แต่วนัที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยมลูค่ารายการค่าธรรมเนียมแพทยท์ีม่กีารเปิดเผยในรายการระหว่างกนัส าหรบัท่าน ในปี 2561 เป็นรายการที่
เกดิขึน้ในช่วงระยะเวลาระหว่างวนัที่ 31 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบนั 



 
 

 
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

 
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมแพทย ์
ยอดค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่ายสิน้งวด 

 
33.4 
3.4 

 
 

 
33.4  
 2.7  

แพทย์ปัจจุบนัและดงึดูดแพทย์ทีม่คีุณภาพใหก้บัโรงพยาบาล และลดความเสีย่งจาก
การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยไ์ด ้
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล โดยบริษัทมีความจ าเป็นต้องจ่าย
ค่าตอบแทนแพทยด์งักล่าวในอตัราเทยีบเท่ากบัแพทย์อื่นๆ ทีม่คีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกบั
แพทยผ์ูด้ ารงต าแหน่งดงักล่าว จงึเป็นรายการทีส่มเหตุสมผล 
 

นายแพทยส์ถาพร   
ภู่ประเสรฐิ 

บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนรายเดอืนแก่ทีป่รกึษาภายนอก
ของบรษิทั 
ค่าใชจ้่ายค่าทีป่รกึษา 
 

  

 
 

0.6 
 
 

 
 

0.6 
 
 

บรษิัทได้แต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งมคีวามรู้และความช านาญทางการแพทย์ทีเ่คยด ารง
ต าแหน่งหวัหน้าแพทยข์องบรษิทั เป็นทีป่รกึษา ซึง่ไม่ไดอ้ยู่ในลกัษณะพนักงานประจ า 
เพื่อให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และร่วมกิจกรรมพฒันาคุณภาพและการประชุมอบรม
วชิาการของบรษิทั 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล โดยบริษัทมีความจ าเป็นต้องจ่าย
ค่าตอบแทนดังกล่าว เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ โดย
ค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในอตัราเทยีบเคยีงกบัทีป่รกึษาท่านอื่นที่ไม่ใช่บุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ของบรษิทัทีม่ขีอบเขตการใหค้ าปรกึษาลกัษณะเดยีวกนั  



 
 

 
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

วอยซ์ ครเีอชัน่ บรษิัทว่าจ้างวอยซ์ ครเีอชัน่ผลติรายการออกอากาศ
ทาง Face book Live 

ค่าใชจ้่าย 

  

 

 
0.4 

 

 
- 

บริษัทได้ว่าจ้างวอยซ์ ครีเอชัน่ ผลิตรายการเพื่อออกอากาศทาง Facebook Live เพื่อ
ประชาสมัพนัธ ์Facebook Page ของโรงพยาบาลฯ 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุ     สมผล 
และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยมี
การเปรียบเทียบเงื่อนไข และอตัราค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบรายอื่นๆ ซึ่งบริษัท 
วอยซ์ ครเีอชัน่ จ ากดั มคีวามเหมาะสมกบับรษิทั 

วอยซ์ ครเีอชัน่ บรษิทัว่าจา้งวอยซ์ ครเีอชัน่ ผลติวดีโีอ Presentation 
(Thai, Eng, Chinese, Japanese) เพื่อประชาสมัพนัธ์ 
โรงพยาบาล 
 
ค่าใชจ้่าย 

 

 
 

 
 

0.01 

 
 

 
 

- 

บริษัทได้ว่าจ้างวอยซ์ครีเอชัน่ผลิตวีดโีอ Presentation (Thai, Eng, Chinese, Japanese) เพื่อ
ประชาสมัพนัธ ์โรงพยาบาล 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแล้วเหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล 
และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยมี
การเปรียบเทียบเงื่อนไข และอตัราค่าบริการกับคู่เปรียบเทียบรายอื่นๆ ซึ่งบริษัท 
วอยซ์ ครเีอชัน่ จ ากดั มคีวามเหมาะสมกบับรษิทั 

โซลดิ แอสแซท คปูองอาหารส าหรบัผูร้บัการตรวจสุขภาพ 
 
ค่าใชจ้่าย 
ยอดค่าใชจ้่ายคงคา้งสิน้งวด 

 
 
- 
- 

 
 

0.13 
0.06 

บรษิัทไดท้ าสญัญาใหส่้วนลดคูปองค่าอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรบัผู้เขา้รบัการตรวจ
สุขภาพ 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 



 
 

 
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคล/นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนั 

มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแล้วเหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล 
และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยมี
การเปรยีบเทยีบเงื่อนไข และอตัราค่าบรกิารกบัคู่เปรยีบเทยีบรายอื่นๆ ซึ่งบรษิทั โซ
ลดิ แอสแซท จ ากดั มคีวามเหมาะสมกบับรษิทั 

โซลดิ แอสแซท การซื้อขายสนิคา้-ค่าอาหาร 
 
ค่าใชจ้่าย 
ยอดค่าใชจ้่ายคงคา้งสิน้งวด 

 
 

- 
- 

 
 

0.02 
- 

บรษิทัไดซ้ื้ออาหาร และ อาหารว่าง  ส าหรบัเลี้ยงทมีแพทยต์รวจสุขภาพ และ ส าหรบั
การประชุมผูบ้รหิาร 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแล้วเหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล 
และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยมี
การเปรยีบเทยีบเงื่อนไข และอตัราค่าบรกิารกบัคู่เปรยีบเทยีบรายอื่นๆ ซึ่งบรษิทั โซ
ลดิ แอสแซท จ ากดั มคีวามเหมาะสมกบับรษิทั 

โอเอไอ คอนซลัแตน้ท์
แอนดแ์มนเนจเมน้ท ์

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
 
ค่าใชจ้่าย 
ยอดค่าใชจ้่ายคงคา้งสิน้งวด 

 
 
- 
- 

 
 

0.05 
- 

บริษัทได้ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม Coffee break เพื่อรับรองแขกผู้ร่วมงาน 28 ปี รพ.
พระรามเกา้ เปิดตกึใหม่(อาคาร B) บรกิารทางการแพทยใ์หม่ 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแล้วเหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล 
และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยมี
การเปรยีบเทยีบเงื่อนไข และอตัราค่าบรกิารกบัคู่เปรยีบเทยีบรายอื่นๆ ซึ่ง  โอเอไอ 
คอนซลัแตน้ท ์แอนดแ์มนเนจเมน้ท ์มคีวามเหมาะสมกบับรษิทั 



 
 

 
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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12.3 มาตรการและขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั  
 

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2561 เมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 2561 ได้มีการอนุมตัินโยบายการเข้าท ารายการ
ระหว่างกนัของบรษิัท และหลกัการเกี่ยวกบัขอ้ตกลงทางการค้าที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป ในการท าธุรกรรมระหว่าง
บรษิทักบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง โดยบรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้หรอืทีม่ส่ีวนไดส่้วนเสยีจะไม่สามารถเขา้มามส่ีวนร่วมหรอืมสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวได ้ทัง้นี้ การเขา้ท ารายการระหว่างกนั บรษิทัยดึหลกัการ ดงันี้ 

-  เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมตัิที่โปร่งใสโดยกรรมการ  และ/หรือผู้บริหาร (แล้วแต่กรณี) ด้วยความ
รบัผดิชอบ ระมดัระวงัและซื่อสตัยสุ์จรติ โดยผูม้ส่ีวนไดเ้สยีไม่ไดม้ส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ  

- เป็นรายการทีก่ระท าโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเสมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก 
- มรีะบบการตดิตามและตรวจสอบทีท่ าใหม้ัน่ใจไดว้่าการท ารายการเป็นไปตามขัน้ตอนทีถู่กตอ้ง 
 

 มาตรการและขัน้ตอนในการท ารายการระหว่างกนั 

บรษิทัไดก้ าหนดมาตรการและขัน้ตอนในการท ารายการระหว่างกนั ดงันี้ 
(1) การพิจารณาการท ารายการระหว่างกนั บริษัทจะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทัว่ไป และ/หรือบุคคลทัว่ไป 

รวมทัง้เป็นไปตามขัน้ตอนกระบวนการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทั เพื่อสนับสนุนการด าเนินกจิการ ซึ่งต้องเป็นธรรม
และสมเหตุสมผลและก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทั 

(2) กรณีที่ไม่มีราคาดงักล่าว บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบรกิารกับราคาภายนอก  ภายใต้
เงือ่นไขทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนั  

(3) บรษิทัอาจใชป้ระโยชน์จากรายงานของผูป้ระเมนิอสิระซึง่แต่งตัง้โดยบรษิทัมาท าการเปรยีบเทยีบราคาส าหรบั
รายการระหว่างกนัทีส่ าคญั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าราคาดงักล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ  

(4) การท ารายการระหว่างกนัของบรษิทั ทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้หรอืมผีลประโยชน์
เกี่ยวขอ้ง ทีไ่ม่ใช่รายการด าเนินธุรกจิตามปกต ิหรอืมเีงื่อนไขทางการคา้แตกต่างจากการท ารายการกบัลูกคา้ทัว่ไป หรอื
บุคคลภายนอกจะด าเนินการไดต้่อเมื่อไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัดว้ยเสยีงขา้งมาก ซึ่งจะต้องไม่มี
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งหรอืมผีลประโยชน์เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมพจิารณาอนุมตัิรายการนัน้  และ
ตอ้งไม่มเีงือ่นไขหรอืขอ้ก าหนดพเิศษผดิไปจากปกตติามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 

(5) หากบรษิัทมรีายการระหว่างกนัอื่นๆ ที่เขา้ข่ายตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ต้อง
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 

(6) บรษิทัต้องเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอื รายการระหว่างกนั ตาม
หลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอื
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด และตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานการบญัช ีโดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
รายงานประจ าปี หรอืแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี  



 
 

 
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 

   

 

   
ส่วนที ่2 การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ
  

  หน้า 125 

 

(7)  ให้มกีารสอบทานการท ารายการระหว่างกนัตามแผนงานตรวจสอบ โดยส่วนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมมีาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดแูลใหม้กีารสุ่มสอบทานการท ารายการจรงิ ถูกตอ้ง
ตรงตามสญัญาหรอืนโยบายหรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดไว้ 

 

 การอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในกรณีทีก่ฎหมายดงักล่าวก าหนดใหร้ายการระหว่างกนันัน้ต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอื
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเขา้ท ารายการระหว่างกันในเรื่องใด (ถ้ามี) บริษัทจะจดัให้มคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม
ประชุมเพื่อพจิารณาและใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัความจ าเป็นในการท ารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ ทัง้นี้ 
ในการเขา้ท ารายการธุรกจิปกตหิรอืรายการสนับสนุนธุรกจิปกตทิีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป และ
รายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงันี้ 

(ก) การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 
การท ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นรายการธุรกจิปกตหิรอืรายการสนับสนุนธุรกจิปกตทิีม่ขีอ้ตกลงทางการคา้ทีม่ี

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

ทัง้นี้ รายการทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป คอืเงื่อนไขการคา้ที่มรีาคาและเงื่อนไขทีเ่ป็นธรรมและไม่
ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ โดย 

- เป็นราคาและเงือ่นไขทีบ่รษิทัไดร้บัหรอืใหก้บับุคคลทัว่ไป 
- เป็นราคาและเงือ่นไขทีบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป 
- เป็นราคาและเงือ่นไขทีบ่รษิทัสามารถแสดงไดว้่าผูป้ระกอบธุรกจิในลกัษณะท านองเดยีวกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป 

(ข) การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 
การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป จะต้องพจิารณาและใหค้วามเห็น

เกี่ยวกบัความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการเขา้ท ารายการนัน้ๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพจิารณาอนุมตัิ ทัง้นี้ ให้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงการปฏิบตัิตาม
ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการระหว่างกนั การได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัย์สนิทีส่ าคญัของบรษิทั (ถ้าม)ี และหลกัเกณฑ์อื่นทีเ่กี่ยวขอ้งรวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานทางบญัชทีีก่ าหนดโดยสภา
วชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์และบรษิทัจะด าเนินการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิของบรษิทั ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทั จะ
แต่งตัง้บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือ
ผูเ้ชีย่วชาญในสาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีม่ีความเป็นอสิระจากบรษิทัฯ และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัเป็นผูใ้หค้วามเหน็
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เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็น
และมคีวามสมเหตุสมผลโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั  

 

12.4 นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ บรษิทัจะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีและหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
ของบรษิทั รวมทัง้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการระหว่างกนัของบรษิทั ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

บรษิัทอาจมกีารท ารายการระหว่างกนัในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกตขิอง
ธุรกจิเช่นเดยีวกบัทีก่ าหนดใหก้บับุคคล และ/หรอืบรษิทัทีไ่ม่ขดัแยง้หรอืเกี่ยวขอ้งกนั เช่น การใหบ้รกิารทางการแพทยแ์ก่
บรษิทัคู่สญัญา การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกนัทีจ่ะเกดิขึน้นัน้เป็นไป
ตามการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทั และผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั   
 ทัง้นี้ การท ารายการระหว่างกนัของบรษิัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นในอนาคตจะมคีวามจ าเป็น และ/หรอืมคีวาม
สมเหตุสมผลของการท ารายการเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดของบรษิทั และก าหนดใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจทัว่ไป และรายการดงักล่าวราคาและรวมทัง้เงื่อนไขของรายการซึ่งเป็นไปอย่างยุตธิรรมและเป็นไปตามปกตธิุรกจิ
การค้า (Fair and at arm’s length basis) ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการนัน้ นอกจากนี้ หาก
มกีารท ารายการระหว่างกนั กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้หรอืทีม่ส่ีวนไดส่้วนเสยีจะไม่สามารถเขา้มา
มส่ีวนร่วมหรอืมสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าวได้ 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั   
  
13.1  สรปุรายงานการสอบบญัชี 

 13.1.1 ผู้สอบบญัชี  
ผูส้อบบญัชสี าหรบังบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทั สามารถสรุปไดด้งันี้ 

งบการเงิน ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
นางสาวโกสุมภ ์ชะเอม 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 6011 

บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 
งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
นางสาวโกสุมภ ์ชะเอม 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 6011 

บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 
งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

นางสาวโกสุมภ ์ชะเอม 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 6011 
บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

 

13.1.2 สรปุรายงานการสอบบญัชีในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 
ความเหน็ของผูส้อบบญัชทีีเ่ปิดเผยในงบการเงนิหรอืขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทั (แลว้แต่กรณี) 

สามารถสรุปไดด้งันี้ 

งบการเงิน ความเหน็ของผูส้อบบญัชี 

งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงนิสด ส าหรบัปี สิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทั 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ 

งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงนิสด ส าหรบัปี สิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทั 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ 

งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงนิสด ส าหรบัปี สิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทั 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ 
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13.2 ตารางสรปุงบการเงิน 

13.2.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์
      

สินทรพัยห์มุนเวียน 
      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 223.5 5.1 631.8 13.4 592.5 12.4 

เงนิลงทุนชัว่คราว 1,636.6 37.0 799.2 16.9 - - 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 139.3 3.1 156.2 3.3 158.9 3.3 

ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลอื 42.9 1.0 48.7 1.0 49.3 1.0 

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น - - - - 401.5 8.4 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 6.6 0.2 7.2 0.2 6.4 0.1 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,048.9 46.3 1,643.1 34.8 1,208.5 25.2 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 
    

  

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 2.7 0.1 3.6 0.1 3.6 0.1 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 1.4 0.0 - - - - 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2,136.1 48.3 2,862.4 60.7 3,417.1 71.2 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - - - 20.7 0.4 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 82.8 1.9 77.4 1.6 95.4 2.0 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสนิทรพัยถ์าวรและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 125.2 2.8 91.8 1.9 2.9 0.1 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 25.2 0.6 33.3 0.7 47.4 1.0 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 2.0 0.0 4.9 0.1 1.3 0.0 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 2,375.4 53.7 3,073.5 65.2 3,588.5 74.8 

รวมสินทรพัย ์ 4,424.4 100.0 4,716.6 100.0 4,797.0 100.0 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หน้ีสินหมุนเวียน 
      

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 408.4 9.2 461.5 9.8 446.3 9.3 

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - - 4.8 0.1 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 11.1 0.3 28.7 0.6 21.2 0.4 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 29.3 0.7 32.8 0.7 24.2 0.5 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 448.8 10.1 523.0 11.1 496.5 10.4 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

หนี้สนิตามสญัญาเช่า-สุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ 

   ภายในหนึ่งปี - - - - 3.0 0.1 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 100.7 2.3 153.0 3.2 179.3 3.7 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 1.5 0.0 1.6 0.0 3.0 0.1 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 102.2 2.3 154.6 3.3 185.3 3.9 

รวมหน้ีสิน    551.0 12.5 677.6 14.4 681.8 14.2 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

ข้อมูล ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

ทุนเรือนหุ้น 
      

ทุนจดทะเบยีน       

 หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 
 

800.0 
 

800.0 
 

800.0  

ทุนทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้       

 หุน้สามญั 786,300,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 786.3 17.8 786.3 16.7 786.3 16.4 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 1,934.4 43.7 1,934.4 41.0 1,934.4 40.3 

ก ำไรสะสม       

จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 67.9 1.5 80.0 1.7 80.0 1.7 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,084.0 24.5 1,230.4 26.1 1,314.5 27.4 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.8 0.0 7.9 0.2 0.0 0.0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,873.3 87.5 4,039.0 85.6 4,115.2 85.8 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,424.4 100.0 4,716.6 100.0 4,797.0 100.0 
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13.2.2 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ 

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 2,701.1 99.0 2,848.5 99.0 2,601.2 98.8 

รายไดค้่าเช่า 8.0 0.3 8.4 0.3 11.8 0.4 

รายไดอ้ื่น 18.2 0.7 19.4 0.7 19.9 0.8 

รวมรายได้ 2,727.2 100.0 2,876.3 100.0 2,632.9 100.0 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 1,864.2 68.2 1,972.3 68.6 1,889.7 71.8 

  ค่าใชจ้่ายในการขาย 64.2 2.3 59.4 2.1 53.7 2.0 

  ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 477.5 17.5 510.3 17.7 464.7 17.6 

  ผลประโยชน์ทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 111.9 4.1 - - - - 

รวมค่าใช้จ่าย 2,517.8 92.1 2,542.1 88.4 2,408.1 91.5 

ก าไรจากการด าเนินงาน 209.4 7.7 334.2 11.6 224.8 8.5 

รายไดท้างการเงนิ 6.3 0.2 13.4 0.5 5.9 0.2 

ตน้ทุนทางการเงนิ - - - - (0.5) (0.0) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    215.7 7.9 347.6 12.1 230.3 8.7 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 58.5 2.1 63.2 2.2 28.2 1.1 

ก าไรส าหรบัปี 157.2 5.8 284.5 9.9 202.1 7.7 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน: 

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั       

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย  (1.3)  (0.1) 8.9 0.3 - - 

  ผลกระทบของภาษเีงนิได ้ 0.3 0.0 (1.8) (0.1) - - 

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน   

  ภายหลงัสุทธิจากภาษีเงินได้ 

 

(1.0) 

 

(0.1) 

 

7.1 

 

0.2 

 

- 

 

- 

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรอื 

    ขาดทุนในภายหลงั 
      

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร ์

  ประกนัภยั 

 

19.8 

 

0.7 

 

(19.9) 

 

(0.7) 

 

(16.3) 

 

(0.6) 

  ผลกระทบของภาษเีงนิได ้ (4.0) (0.1) 4.0 0.1 3.3 0.1 

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนใน   

  ภายหลงัสุทธิจากภาษีเงินได้ 

 

15.8 

 

0.6 

 

(15.9) 

 

(0.6) 

 

(13.0) 

 

(0.5) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี 14.8 0.5 (8.8) (0.3) (13.0) (0.5) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 172.0 6.3 275.7 9.6 189.1 7.2 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.25 - 0.36 - 0.26 - 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (ลา้นหุน้) 634.7 - 786.3 - 786.3 - 
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 13.2.3 งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรก่อนภาษ ี 215.7 347.6 230.3 
รายการปรบักระทบยอดก าไรกอ่นภาษเีป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน    
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 155.8 163.6 213.0 
  หนี้สญู 0.4 7.9 - 
  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเพิม่ขึน้ 4.5 5.9 - 
  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - 21.5 
  ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 1.3 (0.3) 1.2 
  ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย (4.3) (5.5) - 
  ขาดทุนจากการจ าหน่ายตราสารหนี้ทีว่ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - - 3.2 
  ขาดทุนจากการปรบัมลูค่ายุตธิรรมของตราสารทุนทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
     ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 

 
- 

 
- 

 
0.2 

  ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - (0.3) - 
  ผลประโยชน์ทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 111.9 - - 
  ส ารองผลประโยชน์ระยะสัน้และระยะยาวของพนักงานเพิม่ขึน้ 19.5 41.9 13.7 
  รายไดเ้งนิปันผล (0.4) (0.0) (0.0) 
  รายไดท้างการเงนิ (6.3) (13.4) (5.9) 
  ผลต่างจากการลดค่าเช่า - - 0.0 
  ตน้ทุนทางการเงนิ - - 0.5 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 498.2 547.6 477.6 
สนิทรพัยด์ าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง    
   ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (11.6) (31.8) (28.4) 
   ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลอื (3.4) (5.8) (0.6) 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 8.1 (0.6) 0.8 
   สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (0.4) (2.9) 3.7 
หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    
   เจ้าหนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 51.0 39.4 27.4 
   หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น           (0.2) 4.1 (6.2) 
   หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 0.1 0.1 1.4 
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (4.6) (8.6) (6.0) 
เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 537.2 541.6 469.6 
  จ่ายภาษเีงนิได้ (57.6) (51.5) (45.9) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 479.6 490.0 423.8 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนัเพิม่ขึน้ - (0.9) - 
เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิม่ขึน้) (1,179.9) 851.8 (394.4) 
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะยาวอื่น - 1.6 - 
ซื้อสนิทรพัยถ์าวร (412.0) (640.6) (608.9) 
จ่ายช าระหนี้ค่าซือ้สนิทรพัยถ์าวร (357.8) (96.9) (111.4) 
เงนิสดจ่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - (11.0) 
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งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

จ่ายเงนิล่วงหน้าค่าซื้อสนิทรพัยถ์าวรและสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (41.9) (90.2) (7.7) 
ซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (4.2) (9.3) (10.7) 
จ่ายช าระหนี้ค่าซือ้สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (0.2) (1.7) (0.8) 
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 1.0 1.4 0.6 
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้ 6.6 14.5 6.7 
เงนิสดรบัจากเงนิปันผลจากเงนิลงทุน 0.4 0.0 0.0 
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (1,988.1) 29.8 (348.8) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน 
เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายออกหุน้สามญัเพิม่ทุน 
ช าระคนืเงนิตน้ของหนี้สนิตามสญัญาเช่า 
จ่ายเงนิปันผล 

2,049.2 
(63.5) 

- 
(491.5) 

- 
- 
- 

(111.6) 

- 
- 

(4.0) 
(110.2) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,494.2 (111.6) (114.2) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (14.3) 408.3 (39.3) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 237.8 223.5 631.8 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 223.5 631.8 592.5 
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13.3 ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั หน่วย 

งบการเงิน 

ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 4.6 3.1 2.4 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 4.5 3.1 2.4 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.9 0.1 0.8 

อตัราสว่นหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ เท่า 18.1 17.1 13.6 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 19.9 21.1 26.5 

อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 45.3 43.1 38.6 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 8.0 8.4 9.3 

อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้การคา้ เท่า 16.0 15.6 14.8 

ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ วนั 22.4 23.1 24.4 

วงจรเงนิสด (Cash Cycle) วนั 5.4 6.4 11.5 

อตัราส่วนสดงความสามารถในการท าก าไร 

อตัราก าไรขัน้ตน้(1) รอ้ยละ 31.0 30.8 27.4 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน(1) รอ้ยละ 6.8 10.8 7.4 

อตัราสว่นเงนิสดตอ่การท าก าไร รอ้ยละ 2.6 1.6 2.2 

อตัราก าไรสุทธ ิ รอ้ยละ 5.8 9.8 7.7 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้(2) รอ้ยละ 5.3 7.2 5.0 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์(3) รอ้ยละ 4.3 6.2 4.2 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (4) รอ้ยละ 16.3 17.9 13.2 

อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์ เท่า 0.8 0.6 0.6 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.1 0.2 0.2 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า - - - 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า - - - 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล รอ้ยละ 42.1(5) 40.4(6) 42.8(7) 

หมายเหตุ:    

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

จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) 
(6)  ค านวณจากมลูค่าเงนิปันผลรวมยดึตามรอบผลประกอบการประจ าปี หารดว้ยก าไรส าหรบังวดปี 2562 หกั ส ารองตามกฎหมาย 
(7)  ค านวณจากมลูค่าเงนิปันผลรวมยดึตามรอบผลประกอบการประจ าปี หารดว้ยก าไรส าหรบังวดปี 2563 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

 หวัขอ้น้ีเป็นค าอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
2562 และ 2563 การประเมนิโดยฝ่ายจดัการของบรษิทัในปัจจยัต่างๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อโอกาสและผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัในอนาคต ทัง้นี้ ควรอ่านประกอบกบังบการเงนิและหมายเหตุประกอบงบการเงนิของบรษิทั ตลอดจนขอ้มูล
การด าเนินงานของบรษิทัทีป่รากฏอยู่ในส่วนอื่นของเอกสารนี้ โดยในการวเิคราะห์และค าอธบิายดงัต่อไปนี้จะมกีารปัด
เศษจ านวนเงนิบางจ านวน (รวมถงึจ านวนทีเ่ป็นอตัรารอ้ยละ) เพื่อความเขา้ใจทีง่า่ยขึน้   

อนึ่ง งบการเงินของบริษัท ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 ได้รบัการตรวจสอบโดย
นางสาวโกสุมภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 6011 จากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั  
 

14.1  ภาพรวม  
  
 ธุรกจิการใหบ้รกิารทางการแพทย์ในประเทศไทยมแีนวโน้มเตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่อง จากการทีป่ระชาชนมคีวาม
สนใจและเอาใจใส่ดแูลสุขภาพมากขึน้ การเพิม่ขึน้ของสดัส่วนประชากรผูส้งูอายุ การใหบ้รกิารดา้นสุขภาพทีม่คีวามทัว่ถงึ
และมคีุณภาพทีด่มีากขึน้ รวมทัง้การไดร้บัการสนับสนุนจากนโยบายภาครฐั  
 อย่างไรกต็ามในปี 2563 ทีผ่่านมานับเป็นปีแห่งความทา้ทายอย่างยิง่ เกอืบทุกอุตสาหกรรมในหลายๆ ประเทศ 
ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่นเดียวกัน ผลประกอบการของธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนกไ็ดร้บัผลกระทบดว้ย แรงกดดนัจากมาตรการลอ็คดาวน์ในหลายๆ พืน้ทีแ่ละการปิดประเทศส่งผลให้
ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางได้ ปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical 
Tourism) ลดลงจนเกอืบจะหายไปหมด การถดถอยของเศรษฐกจิยงัส่งผลกระทบต่อก าลงัซื้อของผูป่้วยในประเทศ ส่งผล
ท าใหร้ายไดข้องธุรกจิโรงพยาบาลไดร้บัผลกระทบอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ 
 ปัจจยัเชงิลบต่างๆ เหล่าน้ี กม็ผีลกระทบเชงิลบต่อบรษิทัอย่างหลกีเลีย่งไม่ไดเ้ช่นเดยีวกนั ซึง่บรษิทัไดท้ าการปรบั
แผนยุทธศาสตรเ์พื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงจากสถานการณ์การระบาดของไวรสั COVID-19 และวเิคราะหผ์ลกระทบทีจ่ะ
ตามมาในหลายมติทิัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และการดูแลสุขภาพ รวมทัง้เทคโนโลยดีจิติอลต่างๆ ทีก่ าลงัเขา้
มาเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพซึ่งแตกต่างไปจากเดมิอย่างมาก โดยมแีผนทีจ่ะเป็นโรงพยาบาลทีเ่ชีย่วชาญก้าวหน้าใน
การรกัษากลุ่มโรคซับซ้อน พร้อมดูแลคุณภาพชวีติของคนรุ่นใหม่ ด้วยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัอย่างครบวงจร โดยแผน
ยุทธศาสตร์ใหม่นี้จะเป็นทศิทางในการเจรญิเตบิโตของโรงพยาบาลพระรามเกา้ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นโรงพยาบาลเอกชน
ชัน้น า การประยุกต์แผนกลยุทธ์ดงักล่าวนัน้ ส่งผลผลประกอบการของบรษิัทค่อยๆ ปรบัตวัดีขึ้นตัง้แต่ช่วงครึ่งปีหลงั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 ที่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลนัน้เกือบจะใกล้เคียงกับช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน แมว้่ายงัไม่ไดม้กีารเปิดประเทศ และมกีารลอ็คดาวน์ในหลายพืน้ที ่ 

 

14.2  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 

14.2.1  รายได ้

 (1) รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล และมรีายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล ในปี 2561 

ปี 2562 และ ปี 2563 จ านวน 2,701.1 ล้านบาท 2,848.5 ล้านบาท และ 2,601.2 ล้านบาท ตามล าดบั โดยรายได้จาก
กจิการโรงพยาบาลเมื่อคดิเป็นสดัส่วนรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลต่อรายไดร้วมในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 อยู่ที่
ประมาณรอ้ยละ 99.0 รอ้ยละ 99.0 และรอ้ยละ 98.8 ตามล าดบั 
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รายได้จากกิจการโรงพยาบาลของบรษิัท สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกัตามประเภทของ
ผูป่้วย ไดแ้ก่ รายไดจ้ากผูป่้วยนอก (OPD) และรายไดจ้ากผูป่้วยใน (IPD) โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 
ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากผูป่้วยนอก (OPD) 1,494.3 55.3 1,584.2 55.6 1,460.8 56.2 
รายไดจ้ากผูป่้วยใน (IPD) 1,206.8 44.7 1,264.3 44.4 1,140.4 43.8 
รวมรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2,701.1 100.0 2,848.5 100.0 2,601.2 100.0 
     สดัส่วนรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลต่อรายไดร้วม  99.0  99.0  98.8 

 

ส าหรบัปี 2563 บรษิทัมรีายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 2,601.2 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 8.7 จาก 
2,848.5 ล้านบาท ในปี 2562 โดยในปี 2563 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอกลดลงร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่
รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยนอกลดลงรอ้ยละ 9.8 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน จากผลกระทบสถานการณ์การระบาดของไวรสั COVID-
19 แต่อย่างไรกด็รีายไดเ้ฉลี่ยต่อครัง้ของทัง้กลุ่มผูป่้วยนอก (OPD revenue per visit) และกลุ่มผูป่้วยใน (IPD Revenue 
per admission) โดยเฉพาะจ านวนผูป่้วยผ่าตดัและรายไดจ้ากการผ่าตดัในปีทีผ่่านมากย็งัคงปรบัเพิม่สงูขึน้ เน่ืองจากทาง
โรงพยาบาลมศีกัยภาพในการรองรบัการรกัษาโรคซบัซ้อนไดด้ ีโดยผูป่้วยกลุ่มนี้กย็งัคงมคีวามจ าเป็นและความต้องการ
การรกัษาพยาบาลทีม่คีวามซบัซอ้นสงู 

ส าหรบัปี 2562 บรษิทัมรีายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 2,848.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.5 จาก 
2,701.1 ล้านบาท ในปี 2561 โดยในปี 2562 รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.0 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ซึ่งเป็น
การปรบัเพิม่ขึน้ทัง้ปรมิาณผูป่้วยนอกและรายไดเ้ฉลีย่ต่อครัง้ทีเ่พิม่ขึน้ ขณะทีก่ลุ่มลูกคา้ผูป่้วยใน แมว้่าจะมปีรมิาณผูป่้วย
ใน (Admission Volume) ลดลง แต่รายได้เฉลี่ยต่อการรกัษาจากกลุ่มผู้ป่วยในกย็งัคงเพิม่ขึ้น จากกลุ่มผู้ป่วยทีต่้องการ
การรกัษาพยาบาลทีม่คีวามซบัซอ้นสงู โดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยในส่วนของหอผูป่้วยวกิฤตทีย่งัมอีตัราครองเตยีงค่อนขา้งสูง 
ท าใหร้ายไดร้วมของกลุ่มผูป่้วยในยงัคงเตบิโตรอ้ยละ 4.8 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

ส าหรบัปี 2561 บรษิัทมรีายได้จากกิจการโรงพยาบาล 2,701.1 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 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 ขณะทีก่ลุ่มลูกคา้ผูป่้วยใน มรีายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ย
ละ 6.8 ซึ่งปรมิาณผูป่้วยในปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.1 ขณะทีร่ายไดเ้ฉลี่ยต่อครัง้ปรบัลดลงรอ้ยละ 2.1 จากปีก่อน เนื่องจาก
การเพิม่ขึน้ของผูป่้วยจากโรคทีไ่ม่ซบัซอ้น 

(2)  รายได้อ่ืน 

รายได้อ่ืน หน่วย 
ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
รายไดค้่าเช่ารา้นคา้ ลา้นบาท 8.0 8.4 11.8 
รายไดอ้ื่นๆ ลา้นบาท 18.2 19.4 19.9 
รวมรายได้อ่ืน ล้านบาท 26.2 27.8 31.7 
สดัส่วนต่อรายไดร้วม รอ้ยละ 1.0 1.0 1.2 

รายได้อื่นของบริษัท เป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์โดยตรง ซึ่ง
ประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่ารา้นคา้ และรายไดอ้ื่นๆ ไดแ้ก่ รายไดค้่าบรกิาร รายไดค้่าเช่าหอพกัพยาบาล รายไดเ้งนิปันผล 
ก าไรจากการลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขาย เป็นต้น โดยในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 โรงพยาบาล มีรายได้อื่นรวม



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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จ านวน 26.2 ล้านบาท 27.8 ล้านบาท และ 31.7 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรายไดอ้ื่นต่อรายไดร้วมประมาณ รอ้ยละ 
1.0 รอ้ยละ 1.0 และรอ้ยละ 1.2 ตามล าดบั  

 
14.2.2  ค่าใช้จ่าย 

 โดยปกติในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายของบริษัทประกอบด้วยต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 
ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร  

ค่าใช้จ่าย หน่วย 
ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 2563 
ตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล ลา้นบาท 1,864.2 1,972.3 1,889.7 

สดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล รอ้ยละ 69.0 69.2 72.6 
ค่าใชจ้่ายในการขาย ลา้นบาท 64.2 59.4 53.7 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ลา้นบาท 477.5 510.3 464.7 
รวมค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ลา้นบาท 541.8 569.8 518.4 

สดัส่วนต่อรายไดร้วม รอ้ยละ 19.9 19.8 19.7 

ผลประโยชน์ทีจ่่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์1 ลา้นบาท 111.9 - - 

สดัส่วนต่อรายไดร้วม รอ้ยละ 4.1 - - 
รวมค่าใช้จ่าย ล้านบาท 2,517.8 2,542.1 2,408.1 

สดัส่วนต่อรายไดร้วม รอ้ยละ 92.1 88.4 91.5 
 

(1) ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล  

ส าหรบัปี 2563 บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดั
จ าหน่าย) 1,889.7 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 72.6 ลดลงจาก 1,972.3 ล้าน
บาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 69.2 ส าหรบัปี 2562 โดยสาเหตุที่ท าให้สดัส่วนต่อ
รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลของปี 2563 เพิม่ขึน้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการทีบ่รษิทัมรีายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลที่
ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายบางรายการ อาท ิค่าสาธารณูปโภค รวมถึงค่าเสื่อมและค่าตดัจ าหน่ายที่เพิม่ขึน้จากการเปิด
อาคารใหม่ และค่าตอบแทนแพทยบ์างส่วนทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายคงที ่

ส าหรบัปี 2562 บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดั
จ าหน่าย) 1,972.3 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลร้อยละ 69.2 เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 5.8 จาก 
1,864.2 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 69.0 ส าหรบัปี 2561 โดยสาเหตุทีท่ าให้
สัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการบันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ า จาก
ผลกระทบตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ.25622 จ านวน 15.5 ลา้นบาท หากไม่รวมรายการดงักลา่ว
บรษิทัมตีน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 1,956.8 ล้านบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 5.0 ซึ่งเพิม่ขึน้น้อยกว่าเมื่อเทยีบกบัรายได้จากกจิการโรงพยาบาลทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 5.5 และสดัส่วนต่อรายไดจ้าก
กจิการโรงพยาบาลคดิเป็นรอ้ยละ 68.7 

 
1  ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payment)  ให้บันทึกผลต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ้นให้กบัแก่
กรรมการและ/หรอืผู้บรหิารที่เป็นผู้ก่อตัง้ (Founders) ของบรษิทั (2.65 บาท/หุ้น) กบัราคามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัของบริษทั ณ วนัที่ให้สทิธิ (11.60 บาท/หุ้น) โดย
อา้งองิจากราคาตลาด ณ วนัเริม่ท าการซื้อขาย เป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
2  พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 ประกาศก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิม่เตมิกรณีนายจา้งเลกิจา้ง ส าหรบัลูกจา้งซึง่ท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึน้
ไป ให้มสีทิธไิด้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมผีลกระทบให้
บรษิทัฯ มหีนี้สนิส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิม่ขึน้ และรบัรูต้น้ทุนบรกิารในอดตีเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของปี 2562 
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ส าหรบัปี 2561 บริษัทมีต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดั
จ าหน่าย) 1,864.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลรอ้ยละ 69.0 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.9 จากปี 
2560 ทีบ่รษิทัมตีน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 1,681.6 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลทีร่อ้ยละ 69.4 โดยสดัส่วนตน้ทุนในการประกอบกจิการโรงพยาบาล
ต่อรายไดท้ีล่ดลงในปี 2561 นัน้มสีาเหตุมาจากการลดลงของสดัส่วนตน้ทุนค่ายา เวชภณัฑ ์และค่าเสื่อมราคา 
 

(2)  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

ส าหรับปี 2563 บริษัทรายงานค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัด
จ าหน่าย) จ านวน 518.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.7 และเมื่อเทียบกับปี 2562 บริษัท 
รายงานค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 569.8 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนต่อ
รายไดร้วมรอ้ยละ 19.8 สดัส่วนดงักล่าวทีล่ดลงสะทอ้นถงึการจดัการทีด่เียีย่ม แมว้่าจะมคี่าใชจ้า่ยบางส่วนปรบัสงูขึน้ อาท ิ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมและค่าตดัจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้จากการเปิดอาคารใหม่ การเปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงานทาง
เงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ ท าใหบ้รษิทัมกีารประมาณการรายการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เพิม่มาก
ขึน้จากปีก่อน รวมถงึบนัทกึรายการขาดทุนจากการลงทุนซึง่เป็นรายการในไตรมาสแรก (สบืเนื่องมาจากมลูค่าของหน่วย
ลงทุนจากการขายเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทัง้หมด น้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อตอนต้นงวด ซึ่งบนัทกึก าไรจากมูลค่า
หน่วยลงทุนไปแล้วในส่วนของก าไรสะสม) แต่บริษัทก็สามารถบริหารจดัการ ประหยัดค่าใช่จ่ายหลายๆ รายการ 
โดยเฉพาะในส่วนของค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรยงัคงท าได้ดขีึ้นจากการบรหิารชัว่โมงท างานและกระจายทรพัยากร
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ค่าเช่าที่ลดลงจากการที่ย้ายส่วนออฟฟิศเช่ามาที่อาคารใหม่ตัง้แต่ช่วงไตรมาสแรก ค่า
บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมทีส่ามารถประหยดัไดจ้ากการด าเนินการเองเป็นการภายใน เป็นตน้ 

ส าหรบัปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย) 
จ านวน 569.8 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ยละ 19.8 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.2 จากปี 2561 ทีบ่รษิทัมคี่าใชจ้า่ย
ในการขายและบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 541.8 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วมรอ้ย
ละ 19.9 อย่างไรก็ดี ส าหรบัปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ า  จากการบนัทึก
ผลกระทบตาม พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 จ านวน 12.1 ลา้นบาท ซึง่หากปรบัปรุงค่าใชจ้่าย
ดงักล่าว บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารส าหรบัปี 2562 ภายหลงัทีป่รบัปรุงแลว้ เท่ากบั 557.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
46.8 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2561 ทีบ่รษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีป่รบัปรุงแลว้เท่ากบั 510.9 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตัดจ าหน่าย) 
จ านวน 541.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมร้อยละ 19.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 จากปี 2560 ที่บริษัทมี
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 456.5 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้
รวมทีร่อ้ยละ 18.6 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีไ่มเ่กดิขึน้เป็นประจ า จากการบนัทกึ
ภาระผูกพนัสวสัดกิารพนักงานครัง้แรกทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสวสัดกิารรกัษาพยาบาลส าหรบักรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารทีเ่ป็นผู้
ก่อตัง้ (Founders) การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ค่าโฆษณาและส่งเสรมิการขายเพื่อการเตรยีมการ
ปรบัภาพลกัษณ์องค์กรในการก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลดจิติอล (Digital Hospital) ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ และค่าใชจ้่าย
จากรายการทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items)3  ซึ่งไดแ้ก่ ค่าทีป่รกึษา ค่าธรรมเนียมสญัญาเงนิกู้ ค่าใชจ้่าย
ส าหรบัการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ไม่สามารถหกักับ
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั ซึง่ค่าใชจ้่ายดงักล่าวมมีลูค่ารวมจ านวน 30.9 ลา้นบาท ดงันัน้หากปรบัปรุงค่าใชจ้่ายดงักล่าว จะ

 
3  ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีม่มูีลค่าสูงเป็นพเิศษ และ รายการทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) ในปี 2561 ประกอบดว้ย  
  (1) ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีซึ่งไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธ ิโดยปรบัปรุงเต็มจ านวน ได้แก่ ผลประโยชน์จ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
111.9 ล้านบาท ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจ านวน 5.6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการบนัทกึภาระผูกพนัสวสัดกิารพนักงาน ครัง้แรกที่เกี่ยวขอ้งกบัสวสัดกิารรกัษาพยาบาลส าหรบักรรมการ
และ/หรอืผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูก่้อตัง้ (Founders) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 8.5 ลา้นบาท  
  (2) รายจ่ายซึ่งรวมในการค านวณก าไรสุทธ ิโดยปรบัปรุงดว้ยมูลค่าหลงัภาษเีงนิได ้ไดแ้ก่ ค่าทีป่รกึษาส าหรบัการเตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ จ านวน 3.8 
ลา้นบาท ค่าทีป่รกึษาอื่นๆ จ านวน 6.4 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการเสนอขายหุน้ทีไ่ม่สามารถหกักบัส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 4.6 ลา้นบาท และค่าธรรมเนียมสญัญาเงนิกู ้2.1 ลา้นบาท  
  ซึ่งจากการค านวณรายการปรบัปรุงขา้งตน้ส าหรบัปี 2561 มูลค่ารวมทัง้หมดก่อนภาษเีงนิไดเ้ท่ากบั 142.8 ลา้นบาท และหลงัภาษเีงนิไดเ้ท่ากบั 139.5 ลา้นบาท 



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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ไดค้่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารส าหรบัปี 2561 ทีป่รบัปรุงแล้วเท่ากบั 510.9 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี 2561 บรษิทัมี
รายการผลประโยชน์จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ (Share Based Payment) จ านวน 111.9 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนต่อ
รายไดร้วมรอ้ยละ 4.1  
 

14.2.3  ก าไรและอตัราส่วนก าไร 

ก าไรและอตัราส่วนก าไร หน่วย 
ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
ก าไรจากการด าเนินงาน ลา้นบาท 209.4 334.2 224.8 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายรวม ลา้นบาท 155.8 163.6 213.0 
EBITDA ล้านบาท 365.2 497.9 437.8 
     สดัส่วนตอ่รายไดร้วม รอ้ยละ 13.4 17.3 16.6 
รายไดท้างการเงนิ ลา้นบาท 6.3 13.4 5.9 
ตน้ทุนทางการเงนิ ลา้นบาท - - 0.5 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ ลา้นบาท 58.5 63.2 28.2 
ก าไรส าหรบัปี ล้านบาท 157.2 284.5 202.1 

อตัราก าไรส าหรบัปี รอ้ยละ 5.8 9.9 7.7 

  ส าหรบัปี 2563 บรษิทัรายงานก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใชจ้่ายทางภาษีเงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย (EBITDA) จ านวน 437.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 16.6 และ
ส าหรบัปี 2562 บรษิทัรายงานก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ค่าใชจ้่ายทางภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 
จ านวน 497.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 17.3 

  ส าหรบัปี 2562 บรษิทัมกี าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ค่าใชจ้่ายทางภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA) จ านวน 497.9 ลา้นบาท ปรบัเพิม่ขึน้จาก EBITDA ของปี 2561 จ านวน 362.5 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน 
EBITDA ต่อรายไดร้วม เท่ากบัรอ้ยละ 17.3 และรอ้ยละ 13.4 ส าหรบัปี 2562 และ 2561 ตามล าดบั  

 ส าหรบัปี 2561 บรษิทัมกี าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ค่าใชจ้่ายทางภาษีเงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA) จ านวน 371.5 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม เท่ากบัร้อยละ 13.4 โดยอตัราส่วนที่
ค่อนขา้งน้อย เนื่องจากสดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อรายไดร้วมปรบัตวัสูงขึน้จากผลประโยชน์จ่ายโดยใชหุ้น้
เป็นเกณฑ์ (Share-Based Payment) และค่าใชจ้่ายจากรายการทีไ่ม่ไดเ้กิดขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) ซึ่งหาก
ปรบัปรุงค่าใช้จ่ายดงักล่าว บรษิัทจะม ีEBITDA ในปี 2561 จ านวน 508.0 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วน EBITDA ต่อ
รายไดร้วมของบรษิทัทีร่อ้ยละ 18.8  

 บรษิัทมกี าไรส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 202.1 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรร้อยละ 7.7 ลดลงร้อยละ 
29.0 จากก าไรส าหรับปี 2562 เท่ากับ 284.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก าไรร้อยละ 9.9 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจาก
ผลกระทบสถานการณ์การระบาดของไวรสั COVID-19  

 บรษิัทมกี าไรส าหรบัปี 2562 เท่ากบั 284.5 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 80.9 จาก 157.2 ล้านบาท ของปี 
2561 หรือคิดเป็นอตัราก าไรร้อยละ 9.9 และร้อยละ 5.8 ตามล าดบั ซึ่งหากปรบัปรุงค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ า 
(Non-recurring items) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการบนัทกึผลกระทบตาม พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที่ 7) 
พ.ศ. 2562 บรษิทัจะมกี าไรส าหรบัปี (สุทธดิว้ยภาษ)ี จ านวน 306.6 ล้านบาท เทยีบกบัปี 2561 ทีไ่ดป้รบัปรุงค่าใชจ้่ายที่
ไม่เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) แลว้ บรษิทัจะมกี าไรส าหรบัปี (สุทธดิว้ยภาษ)ี จ านวน 296.7 ลา้นบาท  

 ส าหรบัปี 2561 บรษิทัมกี าไรสุทธอิยู่ที ่157.2 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราส่วนก าไรสุทธริอ้ยละ 5.8 ในปี 
2561 โดยคดิเป็นอตัราเตบิโตลดลงรอ้ยละ 40.0 จากปี 2560 เนื่องจาก ผลประโยชน์โดยจ่ายหุน้เป็นเกณฑ์ 111.9 ล้าน
บาท รายการทีไ่ม่เกดิขึน้เป็นประจ า (Non-recurring items) และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่มมีูลค่าสูงเป็นพเิศษ ซึ่งภายหลงัการ
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ปรบัปรุงรายการดงักล่าว บรษิัทจะมกี าไรสุทธใินปี 2561 (สุทธดิ้วยภาษี) จ านวน 296.7 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจาก 262.3 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.1 จากปี 2560  

 

14.3 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

14.3.1 สินทรพัยร์วม 

สนิทรพัย์รวมของบรษิทั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ประกอบดว้ย (1) สนิทรพัย์หมุนเวยีน ไดแ้ก่ เงนิสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิลงทุนชัว่คราว ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น ยา เวชภณัฑ์และวสัดุคงเหลอื สนิทรพัย์ทาง
การเงนิหมุนเวยีนอื่น เป็นต้น และ (2) สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน ไดแ้ก่ ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน เงนิ
จ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรพัย์ถาวร เป็นต้น ทัง้นี้ สินทรพัย์รวมของบริษัท มีส่วนประกอบหลกัได้แก่ ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ เงนิลงทุนชัว่คราว เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  สนิทรพัย์ทางการเงนิ
หมุนเวยีนอื่น 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมสีนิทรพัย์รวมจ านวน 4,797.0 ล้านบาท โดยเพิม่ขึน้ประมาณ 80.4 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.7 จากสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทีม่จี านวน 4,716.6 ลา้นบาท ซึง่ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมสีนิทรพัย์หมุนเวยีนจ านวน 1,208.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.4 จาก 1,643.1 ล้านบาท ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ขณะทีบ่รษิทัมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเป็น 592.5 ลา้นบาท ลดลงจาก 631.8 
ล้านบาท ณ 31 ธนัวาคม 2562 รวมถึงการลดลงทัง้หมดของรายการเงนิลงทุนชัว่คราวจ านวน 799.2 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลกัจากการลดลงของรายการดงักล่าว เนื่องจากมกีารน าเงนิส่วนหนึ่งไปใชจ้่ายในโครงการอาคารใหม่ หอพกั
พยาบาล และอาคารออฟฟิศ รวมถึงมกีารปรบัเปลี่ยนเป็นรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอื่นทีใ่หผ้ลตอบแทน
พเิศษจ านวน 401.5 ล้านบาท และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมสีนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนจ านวน 3,588.5 ล้านบาท 
เพิม่ขึ้นร้อยละ 16.8 จาก 3,073.5 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึ้นของรายการ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 554.7 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 19.4 ซึ่งส่วนใหญ่เพิม่ขึ้นของทรพัย์สนิจากโครงการ
อาคารใหม่ หอพกัพยาบาล และอาคารออฟฟิศ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมจ านวน 4,716.6 ล้านบาท โดยเพิม่ขึน้ประมาณ 292.2 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.6 จากสนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ทีม่จี านวน 4,424.4 ลา้นบาท ซึง่ ณ สิน้ปี 
2562 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 1,643.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.8 จาก 2,048.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินลงทุนชัว่คราว จ านวน 837.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.2 
เน่ืองจากการขายเงนิลงทุนเพื่อน าเงนิดงักล่าวไปใชจ้่ายในโครงการอาคารส่วนขยาย หอพกัพยาบาล อาคารออฟฟิศ และ
การจ่ายเงนิปันผล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเงนิฝากธนาคารจากระยะยาวเป็นระยะสัน้ ซึ่งท าให้เงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้จ านวน 408.3 ล้านบาท นอกจากนี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทมสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน
จ านวน 3,073.5 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 29.4 จาก 2,375.4 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัจาก
การเพิม่ขึน้ของรายการที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 726.3 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 34.0 ซึ่งส่วนใหญ่เพิม่ขึน้จาก 
ทรพัยส์นิระหว่างการก่อสรา้งจากโครงการอาคารส่วนขยาย หอพกัพยาบาล และอาคารออฟฟิศ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 4,424.4 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 
1.567.8 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 54.9 จากสนิทรพัย์รวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ทีม่จี านวน 2,856.6 ล้านบาท 
ซึ่ง ณ สิน้ปี 2561 บรษิทัมสีนิทรพัย์หมุนเวยีนจ านวน 2,048.9 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 133.2 จาก 878.6 ล้านบาท ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากเงนิลงทุนชัว่คราวทีเ่พิม่ขึน้ จากเงนิทีไ่ดร้บัจาก IPO น าไปฝากธนาคารทีม่ี
ระยะเวลาฝากมากกว่า 3 เดอืนและลงทุนในกองทุนรวม เป็นการลงทุนชัว่คราวระหว่างทยอยการจ่ายเพื่อการลงทุนใน



 
 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
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โครงการต่างๆ นอกจากนี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนจ านวน 2,375.4 ล้านบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 20.1 จาก 1,978.0 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของทีด่นิในโครงการก่อสรา้งหอพกั
พยาบาล และการเพิม่ขึน้ของทรพัยส์นิทีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้ง 
 

14.3.2 หน้ีสินรวม 

หนี้สนิรวมของบรษิัท มส่ีวนประกอบหลกัได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และส ารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมหีนี้สนิรวมมลูค่า 681.8 ล้านบาท โดยเพิม่ขึน้ประมาณ 4.2 ล้านบาท
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.6 จากหนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทีม่มีลูค่า 677.6 ลา้นบาท ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
บรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 496.5 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 4.6 จากหนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 523.0 ล้านบาท ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของรายการภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย และหนี้สนิหมุนเวยีนอื่นๆ ขณะที ่ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมหีนี้สนิไม่หมุนเวยีนจ านวน 185.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.8 จากหนี้สนิไม่หมุนเวยีน
จ านวน 154.6 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลกัจากรายการส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานเพิม่ขึน้จ านวน 26.3 ล้านบาท รวมถงึมกีารบนัทกึหนี้สนิหมุนไม่เวยีนตามสญัญาเช่าจ านวน 3.0 ล้านบาท จาก
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่ามาถอืปฏบิตั ิ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมหีนี้สนิรวมมลูค่า 677.6 ล้านบาท โดยเพิม่ขึน้ประมาณ 126.6 ล้านบาท
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 23.0 จากหนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ทีม่มีลูค่า 551.0 ลา้นบาท ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
บรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 523.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.5 จาก 448.8 ล้านบาท ของ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้ค่าซื้อทรพัย์สนิระหว่างด าเนินการ ที่เกิดจากงานก่อสร้างโครงการอาคารส่วน
ขยาย หอพกัพยาบาล และ อาคารออฟฟิศ, เงนิประกนัผลงาน และภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย นอกจากนี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
บรษิัทมหีนี้สนิไม่หมุนเวยีนจ านวน 154.6 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 51.3 จาก 102.2 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
โดยมสีาเหตุหลกัจากรายการส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพิม่ขึน้จ านวน 52.3 ลา้นบาท 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทมหีนี้สนิรวมมูลค่า 551.0 ล้านบาท โดยลดลงประมาณ 210.5 ล้าน
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 27.6 จากหนี้สินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ที่มีมูลค่า 761.6 ล้านบาท ซึ่ง ณ วนัที่ 31
ธนัวาคม 2561 บรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนจ านวน 448.8 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 31.4 จาก 654.5 ล้านบาท ของ ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของเจา้หนี้ซื้อทีด่นิในโครงการก่อสรา้งอาคารใหม่และโรงการก่อสรา้ง
หอพกัพยาบาล นอกจากนี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมหีนี้สนิไม่หมุนเวยีนจ านวน 102.2 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 
4.5 จาก 107.0 ล้านบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของหนี้สนิจากส ารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน 
 

14.3.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้ 4,115.2 ล้านบาท โดยเพิม่ขึน้ประมาณ 76.2 ล้านบาท 
หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 1.9 จากส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ที ่4,039.0 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปี 2563 จ านวน 189.1 ล้านบาท สุทธดิ้วยการจ่ายปันผลจ านวน 110.1 ล้านบาท และการ
ลดลง 2.7 ลา้นบาท มาจากการรบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้ 4,039.0 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้ประมาณ 165.6 ลา้นบาท 
หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 4.3 จากส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ที ่3,873.3 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมา
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จากก าไรสุทธทิีเ่พิม่ขึน้ 284.5 ลา้นบาท หกักลบบางส่วนดว้ยการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 จ านวน 110.1 ลา้นบาท และ
การปรบัปรุงทางบญัชขีองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทมส่ีวนของผู้ถือหุน้ 3,873.3 ล้านบาท โดยเพิม่ขึ้นประมาณ 1,778.3 
ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 84.9 จากส่วนของผู้ถอืหุน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ที่ 2,095.0 ล้านบาท โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากการเพิม่ทุนจดทะเบยีน และการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป การจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสม
ของบริษัทจ านวน 504.0 ล้านบาท และก าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจ านวน 102.6 ล้านบาท ทัง้นี้ ในปี 2561 บริษัทได้ปรับ
โครงสรา้งส่วนของผูถ้อืหุน้ดงันี้ 

(1) เปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวจ้ากหุน้ละ 100.0 บาท เป็นหุน้ละ 1.0 บาท ส่งผลใหจ้ 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 าระเงนิค่าหุ้นเพิม่ทุนจากได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนในส่วนที่จะเสนอขายแก่
ประชาชนทัว่ไปเป็นจ านวน 167.5 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 11.60 บาท และเสนอขายแก่กรรมการ
และ/หรอืผูบ้รหิารทีเ่ป็นผูก้่อตัง้ของบรษิทัเป็นจ านวน 12.5 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ละ 2.65 บาทคดิ
เป็นเงนิจ านวนรวม 1,976.13 ล้านบาท และจากผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินของบรษิทัไดใ้ช้สทิธิซื้อหุ้น
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 (สุทธจิากภาษเีงนิได ้12.69 ลา้นบาท) ซึง่บรษิทัไดแ้สดงหกั
จากส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 

 

14.4  การวิเคราะห์สภาพคล่องและแหล่งท่ีมาของเงินทุน 

14.4.1 กระแสเงินสด 

 รายละเอยีดแหล่งทีม่าและแหล่งทีใ่ชไ้ปของกระแสเงนิสด แยกตามประเภท สามารถสรุปไดด้งันี้ 

งบกระแสเงินสด 
ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน 479.6 490.0 423.8 
เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (1,988.1) 29.8 (348.8) 
เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 1,494.2 (111.6) (114.2) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (14.3) 408.3 (39.3) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 237.8 223.5 631.8 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 223.5  631.8 592.5 

 

โดยรายละเอยีดแหล่งทีม่าและแหล่งทีใ่ชไ้ปของกระแสเงนิสดในกจิกรรมด าเนินงาน กจิกรรมลงทุน และ 
กจิกรรมจดัหาเงนิมรีายละเอยีดดงันี้  
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(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 

423.8 ลา้นบาท ลดลง 66.3 ลา้นบาท จาก 490.0 ลา้นบาท ในปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากผลการด าเนินงานทีล่ดลง 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 

490.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 10.5 ล้านบาท จาก 479.6 ล้านบาท ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกั
จากผลการด าเนินงานทีเ่พิม่ขึน้  

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 
479.5 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 39.1 ล้านบาท จาก 440.4 ล้านบาท ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกั
จากการเพิม่ขึน้ของ เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น และสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้   

(2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ านวน 348.8 

ลา้นบาท เปลีย่นแปลงจากงวด 2562 ทีม่เีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุน 29.8 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการ
ไดร้บักระแสเงนิสดจากเงนิลงทุนในตราสารหนี้หลกัทรพัย์เผื่อขายสุทธ ิ995.5 ลา้นบาท ขณะทีม่กีารใชเ้งนิสดเพื่อซื้อเงนิ
ลงทุนในตราสารหนี้ 200.0 ล้านบาท และรายการเงินฝากประจ าธนาคารเพิ่มขึ้น 401.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน รวมถงึในปี 2563 มรีายการกระแสเงนิสดใชไ้ปในการซื้อสนิทรพัย์ถาวรจ านวน 737.5 ล้านบาท การ
จ่ายช าระหนี้ค่าซื้อสนิทรพัย์ถาวรจ านวน 111.4 ล้านบาท การจ่ายเงนิล่วงหน้าค่าซื้อสนิทรพัย์ถาวรและสนิทรพัย์ไม่มี
ตวัตนจ านวน 7.7 ล้านบาท และจ่ายซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 10.7 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายช าระค่าก่อสรา้งและ
อุปกรณ์การแพทย ์และอุปกรณ์อื่นๆ ของอาคารใหม่ทีไ่ดเ้ปิดด าเนินการในช่วงกลางปีทีผ่่านมา 

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุนจ านวน 29.8 
ล้านบาท เพิม่ขึ้น 2,017.9 ล้านบาท จากปี 2561 ที่มเีงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,988.1 ล้านบาท ในขณะที่ปี 
2562 บรษิทัไดม้กีารขายเงนิลงทุนชัว่คราวเพื่อใชจ้่ายซื้อส่วนปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ งานโครงการต่างๆ และจ่ายเงนิ
ล่วงหน้าค่าซื้อสนิทรพัย ์

ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 
1,988.0 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 1,623.7 ล้านบาท จากเงนิสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 364.3 ล้านบาท ส าหรบัปี 
สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากการจ่ายช าระหนี้ค่าซื้อทีด่นิ งานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ และเงนิ
ลงทุนชัว่คราวเพิม่ขึน้     

(3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมเีงนิสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิจ านวน 

114.2 ล้านบาท จากการจ่ายเงนิปันผลจ านวน 110.1 ล้านบาท และการช าระคนืเงนิตน้ของหนี้สนิตามสญัญาเช่าจ านวน 
4.0 ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงเลก็น้อยเมื่อเทยีบกบังวดปี 2562 ทีม่เีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 111.6 
ลา้นบาท 

ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทมเีงนิสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิจ านวน 
111.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการจ่ายเงนิปันผล เทยีบกบัมเีงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 1,494.2 ล้านบาท ส าหรบัปี
สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เนื่องมาจากได้รบัเงนิสดสุทธจิากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน สุทธดิ้วยค่าใชจ้่ายจากการ
ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนและการจ่ายเงนิปันผล 

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 
1,494.2 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 1,541.3 ล้านบาท จากเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 41.7 ล้านบาท ส าหรบัปี 
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน สุทธดิว้ยการจ่ายเงนิปันผล 
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14.4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

บรษิัทมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 592.5 ล้านบาท โดย
ลดลงประมาณ 39.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.2 จากเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
ทีม่จี านวน 631.8 ลา้นบาท 

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  

บรษิัทมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 223.5 ล้านบาท โดย
ลดลงประมาณ 14.3 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.0 จากเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
ทีม่จี านวน 237.8 ลา้นบาท   

 
 

14.4.3 อตัราส่วนสภาพคล่อง 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษัทมอีตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ในระดบั 

4.6 เท่า 3.1 เท่า และ 2.4 เท่า ตามล าดบั 
 

14.5 ปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลด าเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต 
 

 ผลกระทบจากการลงทุนโครงการปรบัปรงุอาคารปัจจบุนั  

 บรษิทัอยู่ระหว่างการปรบัปรุงพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารในอาคารปัจจุบนัเพื่อใชป้ระโยชน์สงูสุด โดยเบือ้งตน้วางแผนทีจ่ะ
ใชอ้าคารปัจจุบนัเพื่อรองรบัการเพิม่ขึน้ของจ านวนผูป่้วยในทีเ่ขา้รบัการรกัษาโรค โดยเฉพาะโรคทีม่คีวามซบัซอ้น  

โดยหลงัจากทีอ่าคารใหม่เปิดใหบ้รกิาร และด าเนินการยา้ยศูนยก์ารแพทย์บางศูนย ์จากอาคารปัจจุบนัไปยงัอาคาร
ใหม่เพื่อเพิม่พืน้ทีห่อ้งพกัผูป่้วยใน (IPD) ของอาคารปัจจุบนั โดยวางแผนปรบัปรุงพืน้ทีช่ ัน้ 5 เพื่อเพิม่หอ้งพกัผูป่้วยหนัก
หรอืวกิฤต (ICU) อกีจ านวน 24 เตยีงเพื่อรองรบัผูป่้วยวกิฤตทิีม่จี านวนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มผูป่้วย
โรคซบัซ้อน รวมทัง้การวางแผนปรบัปรุงพืน้ทีข่องอาคารปัจจุบนัเพื่อรองรบัผูป่้วยในเพิม่ขึน้ และการปรบัปรุงบรเิวณชัน้ 2 
อาคารเอ ไดแ้ก่แผนกผูป่้วยนอกอายุรกรรม, ศลัยกรรม, ศลัยกรรมกระดูก, เอก็ซเรย์ แผนกฉุกเฉิน เพื่อเพิม่ศกัยภาพใน
การรบัผูป่้วยโรคหนักและซบัซ้อนเพิม่ขึน้ โดยภายหลงัปรบัปรุงอาคารดงักล่าวเสรจ็สิน้ โรงพยาบาลพระรามเก้าคาดว่าจะ
สามารถมจี านวนเตยีงรวมส าหรบัใหบ้รกิารผูป่้วยในรวมทัง้สิน้ 270 เตยีง 

ความเสีย่งจากหลายปัจจยัทีบ่รษิทัอาจไม่สามารถควบคุมได ้อาทเิช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกจิ การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรสั ปัจจยัภายนอกอื่นๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโรงพยาบาล และความเชื่อมัน่ตลอดจน
การใช้จ่ายของผู้บรโิภค การแข่งขนัของธุรกจิใหบ้รกิารทางการแพทย์ทีเ่พิม่มากขึน้ หรอืการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรอื
กฎระเบยีบต่างๆ ทีใ่ชก้บับรษิทั ในอนาคต อย่างไรกต็าม บรษิทัเชื่อมัน่ว่าจุดแขง็ของโรงพยาบาลในการใหบ้รกิารรกัษาโรค
ซับซ้อนด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) และอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผลและมีความคุ้มค่าแก่
ผูใ้ชบ้รกิาร (Value for Money Services) เมื่อเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าบรกิารหรอืค่ารกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน
ชัน้น าอื่นๆ จะสามารถท าใหบ้รษิทัรกัษาฐานลูกคา้ไดใ้นช่วงทีม่คีวามผนัผวนทางเศรษฐกจิ อกีทัง้การขยายอาคารใหม่จะ
เป็นการเพิม่ขดีความสามารถใหแ้ก่โรงพยาบาล โดยเป็นโอกาสของเราในการขยายฐานลูกคา้เดมิใหค้ลอบคลุมถงึลูกคา้
กลุ่มใหม่โดยเน้นผูร้บับรกิารทีม่คีวามตอ้งการดแูลและส่งเสรมิสุขภาพในชวีติประจ าวนั (Health Promotion & Wellness) 
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14.6 นโยบายการให้สินเช่ือทางการค้า 
 

 โดยทัว่ไปลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารของโรงพยาบาลฯ กม็กัจะเป็นลูกคา้ทีช่ าระเงนิสด บรษิทัไม่ไดม้รีะยะเวลาการให้
เครดติการคา้ (Credit Term) แต่อย่างใด แต่อย่างไรกต็าม บรษิทักม็นีโยบายการใหว้งเงนิสนิเชื่อและเงือ่นไขการช าระเงนิ 
โดยก าหนดประเภทของลูกคา้ทีใ่หเ้ครดติดงันี้ 

• ลูกคา้ตามคู่สญัญา (Contract / Co Card) ระยะเวลาการใหเ้ครดติ 30-60 วนั นับจากวนัทีว่างบลิ 
• ลูกคา้ตามสญัญาใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล ระยะเวลาการใหเ้ครดติ 30-60 วนั นับจากวนัทีว่างบลิ 

และส าหรบัลูกคา้ทีม่เีครดติเทอมทีเ่กนิกว่า 60 วนั นัน้ ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารเป็นพเิศษ 

 ทีผ่่านมาจากงบการเงนิของบรษิทัในปี 2563 นัน้ สามารถค านวณระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ย และระยะเวลาช าระหนี้
เฉลี่ยของบรษิทั ไดอ้ยู่ที ่26.5 วนั และ 24.4 วนั ตามล าดบั ซึ่งกไ็ม่เกนิกว่านโยบายการใหว้งเงนิสนิเชื่อทางการค้าของ
บรษิทั แต่อย่างใด 
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

บรษิัทได้สอบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบันี้แล้ว ด้วยความระมดัระวงั บรษิัทขอรบัรองว่า 
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 
นอกจากนี้ บรษิทัขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัแลว้ 

(2) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนทีเ่ป็นสาระ ส าคญัทัง้
ของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

(3) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทัไดแ้จง้
ขอ้มลูการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2564 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแล้ว 
ซึ่งครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทั 

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 านวยการฝ่าย
บญัชแีละการเงนิ  

____________________ 

 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั หน้า 1 

 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชี 

และการเงิน ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี และ 

เลขานุการบริษทั (ข้อมูล ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2564) 
 

• ประวติักรรมการบริษทั 

 
 
 
 
 
 

 นายบรรณพจน์ ดามาพงศ ์

ประธานกรรมการบรษิทั 

อายุ 72 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 

  >>  28 มนีาคม 2561 

 คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด : 
 >>  ปรญิญาโท สาขาสงัคม มหาวทิยาลยั เทก็ซสั เซาทเ์ทริน์ สเตท   

 >>  ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ประวติัการอบรม 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
  >>  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่142/2560 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 

 >>  บรษิทัจดทะเบยีน 

   - ไม่ม ี- 

  

 >>  บรษิทัหรอืกจิการอื่นๆ  

       2554 – ปัจจุบนั 

   2552 – ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

บรษิทั บ.ีบ.ีด.ีดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

มลูนิธไิทยคม 

       2549 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั บ.ีบ.ีด.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั  

       2541 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บรษิทั โอเอไอ เอด็ดูเคชัน่ จ ากดั  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 

   >>  กรรมการ   1,000,000 หุน้   (0.127%) 

 >>  คู่สมรส    - ไม่ม ี- 

 >>  บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่ม ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไม่ม ี- 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั หน้า 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นายแพทยเ์สถียร ภู่ประเสริฐ 
รองประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการผูอ้ านวยการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
อายุ 68 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  28 มนีาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด : 
 >>  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 โรงพยาบาลรามาธบิดี 

 ประวติัการอบรม 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
      >>  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่142/2560 
      >>  หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที ่36/2558 
      >>  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่82/2549 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
      >>  สมัมนา เรื่อง การขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื ประจ าปี 2563 โดยผูเ้ชีย่วชาญและคณะผูบ้รหิารจากฝ่ายพฒันาธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื 
 องคก์รอ่ืนๆ  
 >>  หลกัสตูร โครงการพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู เคมบรดิจ์-ธรรมศาสตร ์รุ่นที ่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%) 
 >>  บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่ม ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไม่ม ี- 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั หน้า 3 

 

* ไดร้บัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 21 มกราคม 2563 

 
 
 
 
 
 

 นายแพทยป์ระเสริฐ ไตรรตัน์วรกลุ 
กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื* / รองกรรมการผูอ้ านวยการ /  
กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
อายุ 72 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  28 มนีาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด : 
 >>  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 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
  >>  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่145/2561 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
      >>  สมัมนา เรื่อง การขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื ประจ าปี 2563  โดยผูเ้ชีย่วชาญและคณะผูบ้รหิารจากฝ่ายพฒันาธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื 

ประสบการณ์ท างาน และการด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน 
       - ไม่ม ี- 

  

 >>  บรษิทัหรอืองคก์รอื่นๆ  
             2556 – ปัจจุบนั 
 2535 – ปัจจุบนั 
 2558 – 2563 
 2557 – 2563 
             2547 – 2563 
              

กรรมการ 
อาจารยท์ีป่รกึษาภาควชิาศลัยศาสตร ์
กรรมการ 
กรรมการ 
หวัหน้าแพทยศ์ลัยกรรม 
 

บรษิทั ซพีที ีจ ากดั 
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โรงเรยีนครสิเตยีนมโนรมยน์านาชาต ิ  
มลูนิธคิรสิเตยีนเพือ่การเรยีนรู ้
บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  กรรมการ   9,950,000 หุน้   (1.265%) 

 >>  คู่สมรส    283,500 หุน้   (0.036%) 
 >>  บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่ม ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไม่ม ี- 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั หน้า 4 

 

* นายแพทยน๊์อต เตชะวฒันวรรณา เขา้ด ารงต าแหน่ง ประธานองคก์รแพทย ์แทนนายแพทยว์ริุฬห ์มาวจิกัขณ์ ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นายแพทยวิ์รฬุห์ มาวิจกัขณ์ 
กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูอ้ านวยการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
อายุ 70 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  28 มนีาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด : 
 >>  ประกาศนียบตัรขัน้สงู สาขาอายุรศาสตรโ์รคไต Diplomate, American Board of Nephrology 
 >>  ประกาศนียบตัรขัน้สงู สาขาอายุรศาสตร ์Diplomate, American Board of Internal Medicine 
 >>  ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาแพทยศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล 

 ประวติัการอบรม 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
  >>   หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่145/2561 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน 
       - ไม่ม ี- 

  

 >>  บรษิทัหรอืองคก์รอื่นๆ 
         - ไม่ม ี- 

 

ประสบการณ์ท างานในอดีต :  
        2547 – 2563* ประธานองคก์รแพทย ์ บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  กรรมการ   9,250,000 หุน้   (1.176%) 

 >>  คู่สมรส    - ไม่ม ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่ม ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไม่ม ี- 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั หน้า 5 

 

หมายเหตุ:  ไดล้าออกจากต าแหน่ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564 ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่  
                2/2564 เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดแ้ต่งตัง้ นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์กรรมการอสิระ เขา้ด ารงต าแหน่งแทน 

 
 
 
 
 

 นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์ 
กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร 
อายุ 55 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  28 มนีาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด : 

 >>  ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูร ปรอ. รุ่นที ่24 
 >>  ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 >>  ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ประวติัการอบรม 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
  >>  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่142/2560 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
   2560 – ปัจจุบนั กรรมการ / ประธาน

เจา้หน้าทีด่า้นสนับสนุน
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   - ไม่ม ี- 

 >>  คู่สมรส    - ไม่ม ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่ม ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไม่ม ี- 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั หน้า 6 

 

 
 
 
 

 นางวิลาสินี พทุธิการนัต์  
กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อายุ 65 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  28 มนีาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด : 
 >>   MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 >>   ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัอสีท ์เทก็ซสั สเตท 

 ประวติัการอบรม 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
       >>  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่134/2553 
       >>  หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ที ่29 /2561 
       >>  หลกัสตูร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที ่8/2561 
  องคก์รอ่ืนๆ 
       >>  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุน่ 14 
       >>  หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทย์ ส าหรบัผูบ้รหิาร ระดบัสงู รุ่น 3 ปธพ 3 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
   2561 – ปัจจุบนั 

  2560 – ปัจจุบนั 

   2559 – ปัจจุบนั 

       2558 – ปัจจุบนั 

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  

ทีป่รกึษา 

กรรมการ 

ทีป่รกึษา 

บรษิทั ฟอรท์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

 >>  บรษิทัหรอืองคก์รอื่นๆ  
-ไม่ม-ี   

         ประสบการณ์ท างานในอดีต: 
       2556 – 2558   หวัหน้าคณะผูบ้รหิารดา้นลูกคา้

และบรกิาร 
บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

   2550 – 2555   รองกรรมการผูอ้ านวยการส่วน
งานบรหิารลูกคา้และบรกิาร 

บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  กรรมการ   - ไม่ม ี- 

 >>  คู่สมรส    - ไม่ม ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่ม ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไม่ม ี- 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั หน้า 7 

 

 * จ าหน่ายหุน้เมื่อวนัที ่5 มนีาคม 2564 จ านวน 11,600 หุน้ ดงันัน้จงึมหีุน้คงเหลอืจ านวน 58,400 หุน้ 

 
 

 ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทย ์สรณ บญุใบชยัพฤกษ์  
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
อายุ 61 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  28 มนีาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด : 
 >>  แพทยเ์ฉพาะทาง-การสวนหวัใจเพื่อวนิิจฉยัและรกัษา 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 
 >>  แพทยป์ระจ าบา้น Los Angeles Country University of Southern California Medical Center, Los Angeles, California, United   
      State of America 
 >>  แพทยฝึ์กหดั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 >>  ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 >>  ปรญิญาตร ีสาขาแพทยศ์าสตรบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ประวติัการอบรม 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
       >>  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่145/2561  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน 
       2563 – ปัจจุบนั 

 
กรรมการอสิระ 

 
บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 >>  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   58,400 หุน้ *  (0.0074%) 

 >>  คู่สมรส    - ไม่ม ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่ม ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไม่ม ี- 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั หน้า 8 

 

 
 
 
 
 

 ศาสตราจารย ์น.ท.หญิง แพทยห์ญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยธุยา  
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  
อายุ 60 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  28 มนีาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด : 
 >>  ประกาศนียบตัรบณัฑติทางวทิยาศาสตร ์การแพทยค์ลนิิก สาขารงัสวีทิยา บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล 
 >>  อนุมตับิตัรอนุสาขาภาพวนิิจฉยัระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย 
 >>  อนุมตับิตัรอนุสาขารงัสรีว่มรกัษาระบบประสาท แพทยสภา ประเทศไทย 
 >>  Certificate in training Neuro-intervention Bicetre Hospital University, Paris-Sud, France 
 >>  วุฒบิตัรแพทยผ์ูช้ านาญ รงัสวีทิยาทัว่ไป แพทยสภา ประเทศไทย 
 >>  ปรญิญาตร ีแพทยศาสตรบณัฑติ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 

 ประวติัการอบรม 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
      >>  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่151/2561 
      >>  หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที ่268/2561 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน 
       - ไม่ม ี- 

  

 >>  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    - ไม่ม ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่ม ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไม่ม ี- 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั หน้า 9 

 

*  ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 21 มกราคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 นายคณิต แพทยส์มาน 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื*  
อายุ 59 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  28 มนีาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด : 
   >>  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

 >>  ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประวติัการอบรม  
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
      >>  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่156/2555 
      >>  หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่40/2555 
      >>  หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที ่5/2559  
      >>  หลกัสตูร The Role of chairman Program (RCP) รุ่นที ่45/2562  
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
      >>  สมัมนา เรื่อง การขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื ประจ าปี 2563 โดยผูเ้ชีย่วชาญและคณะผูบ้รหิารจากฝ่ายพฒันาธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
       2557 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

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 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  กรรมการ   - ไม่ม ี- 

 >>  คู่สมรส    - ไม่ม ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่ม ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไม่ม ี- 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั หน้า 10 

 

 นายพิเศษ จยีาศกัด์ิ 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื* / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน** 
อายุ 56 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  31 กรกฎาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด : 
 >>  ปรญิญาเอก ดุษฎบีณัฑติ ดา้นการพฒันาองคก์ร  Saidi University, Philippines 
 >>  ปรญิญาโท นิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร ์Temple University, Philadelphia, USA  
 >>  ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 ประวติัการอบรม 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
      >>  หลกัสตูร Digital Transformation  
      >>  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่213/2558  
      >>  หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที ่2/2558  
      >>  หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที ่1/2559 
      >>  หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 11/2561 
  >>  หลกัสตูร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที ่16/2563 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 >>  สมัมนา เรื่อง การขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื ประจ าปี 2563 โดยผูเ้ชีย่วชาญและคณะผูบ้รหิารจากฝ่ายพฒันาธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื 
 องคก์รอ่ืนๆ 
 >>  หลกัสตูร Personal data Protection act (PWC) 
 >>  หลกัสตูร Personal data Protection act (EY) 
 >>  หลกัสตูร Corporate Innovation Masterclass (Alex Osterwalder) 
 >>  หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส าหรบันักบรหิารระดบัสูง (ปปร.) รุ่นที ่20 สถาบนัพระปกเกลา้ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   

- ไม่ม ี-    
 >>  บรษิทัหรอืกจิการอื่นๆ  

 2563 – ปัจจุบนั 
  2560 – ปัจจุบนั 
  2558 – ปัจจุบนั 

ผูอ้ านวยการอาวุโสส านักกฎหมาย 
ทีป่รกึษากฎหมาย 
กรรมการ 

บรษิทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั  
บรษิทั ลขิสทิธิ ์ดนตร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
บรษิทั อนิเตอร ์ลอ บสิ จ ากดั 

         ประสบการณ์ท างานในอดีต : 
 2559 – 2563*** 
            2559 – 2561 
            2559 – 2560 

กรรมการ 
ทีป่รกึษากฎหมาย 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

บรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 
บรษิทั ซี้ดเอม็คอท จ ากดั  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  กรรมการ   - ไม่ม ี- 

 >>  คู่สมรส    - ไม่ม ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทัฯ :    - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่ม ี- 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั หน้า 11 

 

*  ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 21 
มกราคม 2563 

** ได้รบัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ ์2564 ใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการ
อสิระ) แทนนายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย์ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2564 

***   นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์ไดล้าออกจากต าแหน่ง กรรมการบรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน) โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 10 มถุินายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไม่ม ี- 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั หน้า 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นายแพทยส์มชยั ภิญโญพรพาณิชย ์
กรรมการบรหิาร 
อายุ 69 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  30 มนีาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด  
 >>  ปรญิญาตร ีแพทยศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
   - ไม่ม ี-   
 >>  บรษิทัหรอืกจิการอื่นๆ  

            2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั มหานครแม่สอดเวชการ จ ากดั  

         ประสบการณ์ท างานในอดีต : 
            2556 – 2557 
            2555 – 2557 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิาร / 
กรรมการ 

บรษิทั เยเนอรลั ฮอสปิตลั โปรดคัส ์จ ากดั (มหาชน) 
องคก์ารเภสชั 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  กรรมการบรหิาร  50,000 หุน้  (0.006%) 

 >>  คู่สมรส    - ไม่ม ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่ม ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไม่ม ี- 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั หน้า 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายทรงศกัด์ิ เปรมสขุ  
กรรมการบรหิาร 
อายุ 61 ปี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
  >>  30 มนีาคม 2561 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด : 
 >>  ประกาศนียบตัร Strategic Marketing Management Program, Harvard Business School, USA 
 >>  ปรญิญาตร ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 ประวติัการอบรม 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
      >>  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่9/2547  
      >>  หลกัสตูร The Role of chairman Program (RCP) รุ่นที ่45/2562 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
   2558 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ 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 านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
สถาบนัการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีระทรวงศกึษาธกิาร 
ส านักงานบรหิารและพฒันาองคค์วามรูส้ านักนายกรฐัมนตร ี(OKMD) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  กรรมการบรหิาร  - ไม่ม ี- 

 >>  คู่สมรส    - ไม่ม ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่ม ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไม่ม ี- 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั หน้า 14 

 

• ประวติัผูบ้ริหาร และผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นายเจริญ นัดพบสขุ 
รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร  
อายุ 58 ปี 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด : 
      >>  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (CEO) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
      >>  ปรญิญาตร ีBusiness Administration of  Tarleton State University, USA 
 ประวติัการอบรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
 >>  หลกัสตูร พฒันาการเมอืงและการเลอืกตัง้ระดบัสงู รุ่นที ่9 (พตส. 9) 
 ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ 
 >>  หลกัสตูร สื่อสุขภาพ (Health Ambassador รุ่นที ่2) 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 >>  สมัมนา เรื่อง การขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื ประจ าปี 2563 โดยผูเ้ชีย่วชาญและคณะผูบ้รหิารจากฝ่ายพฒันาธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื 

ประสบการณ์ท างานและการด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
       - ไม่ม ี-   
 >>  บรษิทัหรอืองคก์รอื่นๆ  

            2552 – ปัจจุบนั 
            2551 – ปัจจุบนั 
            2547 – ปัจจุบนั 
            2543 – ปัจจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บรษิทั โอเอไอ คอนซลัแตน้ท ์แอนด ์แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
บรษิทั โซลดิ แอสเซท จ ากดั  
บรษิทั ฟอรเ์ต ้(ประเทศไทย) จ ากดั  
บรษิทั เฮลธล์ิง้ค ์จ ากดั     

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
   >>  ผูบ้รหิาร   50,000   หุน้   (0.0063%) 

 >>  คู่สมรส    - ไม่ม ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่ม ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไม่ม ี- 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั หน้า 15 

 

 
 
 

 
 
 

 นายธีรพนัธ ์ดิษยบุตร 
รองกรรมการผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ (ผูร้บัผดิชอบสงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ) 
อายุ 42 ปี 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด : 
      >>  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์                                           
      >>  ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาการจดัการสารสนเทศ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์                                           

 >>  ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีสาขาการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 >>  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 ประวติัการอบรม 
 สภาวิชาชีพบญัชี 
     >>  หลกัสตูร โครงการอบรมเพือ่ทดสอบนักบญัชบีรหิารระดบัสงู (หลกัสตูรเตม็) สภาวชิาชพีบญัชฯี 
     >>  หลกัสตูร ทบทวนการบญัชตีามความรบัผดิชอบ (Refreshment Responsibility Accounting) สภาวชิาชพีบญัชฯี 
     >>  หลกัสตูร ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ สภาวชิาชพีบญัชฯี 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 >>  การประเมนิความยัง่ยนื : กจิกรรม THIS One-on-One Coaching ประจ าปี 2563 โดยผูบ้รหิารจากฝ่ายพฒันาธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื 
 >>  สมัมนา เรื่อง การขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื ประจ าปี 2563 โดยผูเ้ชีย่วชาญและคณะผูบ้รหิารจากฝ่ายพฒันาธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื 
 >>  หลกัสตูร CFO's Orientation Course 
 สถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 
 >>  หลกัสตูร TLCA CFO Professional Development ประจ าปี 2563 

การด ารงต าแหน่งท่ีส าคญัในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
       - ไม่ม ี-   
 >>  บรษิทัหรอืองคก์รอื่นๆ  

              - ไม่ม ี- 

         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   - ไม่ม ี- 

 >>  คู่สมรส    - ไม่ม ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่ม ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไม่ม ี- 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั หน้า 16 

 

• ประวติัผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี   
 

นางสาวปภาดา กลดัเขม็เพช็ร 
ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ี/ หวัหน้าแผนกบญัช ี* 
อายุ 43 ปี 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด : 
      >>  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ (การเงนิและการธนาคาร) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ประวติัการอบรม 
 สภาวิชาชีพบญัชี 
      >>  หลกัสตูร รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ (TFRS 15) และสญัญาเช่า (TFRS16) 
      >>  หลกัสตูร TFRS 16 สญัญาเช่า ฉบบัใหม่ 
      >>  หลกัสตูร ที ่16 - เจาะลกึมาตรฐานบญัชทีางดา้นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 
      >>  หลกัสตูร การบญัชแีละการวางแผนภาษสี าหรบัธุรกจิทัว่ไป รุน่ที ่1/60 
      >>  หลกัสตูร TFRS ทุกฉบบั ปี 2560 รุ่นที ่1/60 (หลกัสตูรย่อย 202) 
 องคก์รอ่ืนๆ 

 >>  หลกัสตูร ความรูเ้กีย่วกบัค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การจดัท าบญัช ีการจ าแนกรายไดใ้นกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ 
      >>  หลกัสตูร ทางเลอืกใหม่ใบก ากบั รบัมอื E-TAX 
 >>  หลกัสตูร ภาระภาษรีา้นอาหาร และภตัตาคารทัง้ระบบ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน 

  

       - ไม่ม ี- 
  

 >>  บรษิทัหรอืองคก์รอื่นๆ 
 

            - ไม่ม ี- 
  

         ประสบการณ์ท างานในอดีต : 
2561 - 2562 : ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี    บรษิทั เดอะวนั เอน็เตอรไ์พรซ์ จ ากดั 
2558 - 2561 : ผูจ้ดัการแผนกบญัช ี   บรษิทั เซน็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2554 - 2558 : ผูช้่วยผูจ้ดัการแผนกบญัช ี  บรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) 
2545 - 2554 : เจา้หน้าทีบ่ญัชอีาวุโส   บรษิทั พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 
 >>  ผูบ้รหิาร   - ไม่ม ี- 
 >>  คู่สมรส    - ไม่ม ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี–  

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่ม ี- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไม่ม ี-  
 

* นางสาวปภาดา กลดัเขม็เพช็ร ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช/ีหวัหน้าบญัช ีแทน นางสาวสุรยี ์อภชิยาภรณ์ ซึ่งรกัษาการต าแหน่งผูท้ีไ่ดร้บั 
  มอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัช ี/ รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ีโดยมผีลเมื่อ วนัที ่1 กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

  
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั หน้า 17 

 

• ประวติัเลขานุการบริษทั 
 

 

 

 นางสาวมาริสรา ธนะศกัด์ิศิริ      
เลขานุการบรษิทั / หวัหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน 
อายุ 51 ปี 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด : 
      >>  ประกาศนียบตัร สาขากฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
      >>  ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ประวติัการอบรม 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 >>  หลกัสตูร Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที ่53/2563 
 >>  หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที ่43/2554  
      >>  หลกัสตูร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที ่44/2562 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 >>  การประเมนิความยัง่ยนื : กจิกรรม THIS One-on-One Coaching ประจ าปี 2563 โดยผูบ้รหิารจากฝ่ายพฒันาธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื 
      >>  สมัมนา เรื่อง การขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื ประจ าปี 2563 โดยผูเ้ชีย่วชาญและคณะผูบ้รหิารจากฝ่ายพฒันาธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื 
      >>  หลกัสตูรพืน้ฐานดา้นความยัง่ยนืของธุรกจิ (Preliminary to Corporate Sustainability) 
  >>  CGR Workshop 2020 “Enhancing Good Governance Based” 
 องคก์รอ่ืนๆ 
 >>  หลกัสตูร กฎหมายการแพทยแ์ละสาธารณสุข ปี 2561 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 >>  หลกัสตูร พรบ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA@TH): และแนวปฏบิตั ิ
 และการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
       - ไม่ม ี-   
 >>  บรษิทัหรอืองคก์รอื่นๆ  

            - ไม่ม ี-   

         ประสบการณ์ท างานในอดีต 
            2556 – 2561  
            2546 – 2556 

ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั 
Legal Specialist 

บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 

      >>  ผูบ้รหิาร   15,000 หุน้ (0.001%) 
 >>  คู่สมรส    - ไม่ม ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่ม ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไม่ม ี-  



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
เอกสารแนบ 2 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี หน้า 1 

 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย (ถ้ามี) 

 
 -  ไม่มบีรษิทัย่อย -   

 

 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
เอกสารแนบ 3 : รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานผูต้รวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดูแล หน้า 1 

 

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังาน

ของบริษทั 
 

 นางศศิวิมล สุกใส  

 หวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
อายุ 54 ปี 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด : 

      >> ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

      >> ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

      >> ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3906  

ประวติัการอบรม : 

>> หลกัสตูรแนวทางการควบคุมภายในส าหรบับรษิทัทีเ่ตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 

>> หลกัสตูรการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจดัซื้อและเจา้หนี้ รุน่ที ่1/60 

>> หลกัสตูรการควบคุมภายในส าหรบั IPO 

>> หลกัสตูร ยกระดบักระดาษท าการ เชีย่วชาญสอบทานตา้นคอรร์ปัชัน่ รุน่ที ่2/63 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 

 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   

       - ไม่ม ี-   

 >>  บรษิทัหรอืองคก์รอื่นๆ  

            - ไม่ม ี-   

         ประสบการณ์ท างานในอดีต: 

      2549 – ปัจจุบนั 
      2545 – 2549 
      2539 – 2545 
      2534 – 2539 
      2531 – 2534 

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูช้่วยผูส้อบบญัช ี

บรษิทั แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชัน่ จ ากดั 
บรษิทั ธนเอก แอดไวซ์เซอรี ่จ ากดั 
บรษิทั ซ ีเอ เอส จ ากดั 
บรษิทั ว ีเอส พ ีคอนซลัแทนท ์จ ากดั 
บรษิทั ส านักงาน เอส จ ีว ีณ ถลาง จ ากดั 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 

   >>  ผูต้รวจสอบภายใน  - ไม่ม ี- 

 >>  คู่สมรส    - ไม่ม ี- 

 >>  บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทัฯ :    - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่ม ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไม่ม ี- 



 

 

 บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
   

 

  
เอกสารแนบ 3 : รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานผูต้รวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดูแล หน้า 2 

 

 

 

 นางสาวมาริสรา ธนะศกัด์ิศิริ      
เลขานุการบรษิทั / หวัหน้างานก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน 
อายุ 51 ปี 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด : 
      >>  ประกาศนียบตัร สาขากฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
      >>  ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ประวติัการอบรม 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 >>  หลกัสตูร Anti – Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที ่53/2563 
 >>  หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที ่43/2554  
      >>  หลกัสตูร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที ่44/2562 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 >>  การประเมนิความยัง่ยนื : กจิกรรม THIS One on One Coaching ประจ าปี 2563 โดยผูบ้รหิารจากฝ่ายพฒันาธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื 
      >>  สมัมนา เรื่อง การขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื ประจ าปี 2563 โดยผูเ้ชีย่วชาญและคณะผูบ้รหิารจากฝ่ายพฒันาธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื 
      >>  หลกัสตูรพืน้ฐานดา้นความยัง่ยนืของธุรกจิ (Preliminary to Corporate Sustainability) 
  >>  CGR Workshop 2020 “Enhancing Good Governance Based” 
 องคก์รอ่ืนๆ 
 >>  หลกัสตูร กฎหมายการแพทยแ์ละสาธารณสุข ปี 2561 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 >>  หลกัสตูร พรบ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA@TH): และแนวปฏบิตั ิ
 และการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : 
 >>  บรษิทัจดทะเบยีน   
       - ไม่ม ี-   
 >>  บรษิทัหรอืองคก์รอื่นๆ  

            - ไม่ม ี-   

         ประสบการณ์ท างานในอดีต 
            2556 – 2561  
            2546 – 2556 

ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั 
Legal Specialist 

บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 

      >>  ผูบ้รหิาร   15,000 หุน้ (0.001%) 
 >>  คู่สมรส    - ไม่ม ี- 
 >>  บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียในบริษทั :    - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่ม ี- 

 ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา :  - ไม่ม ี-  
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- ไม่ม ี- 
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เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระซึง่
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและตาม
ประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก าหนด จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย นายคณิต แพทย์สมาน เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์ น.ท. หญิง แพทย์หญงิ ศรินิธรา สงิหรา ณ อยุธยา และ นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์เป็น
กรรมการตรวจสอบ  

 ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระตามขอบเขตและความรบัผดิชอบ และ
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมตัิโดยคณะกรรมการบรษิัท มกีารประชุมร่วมกบัฝ่ายบรหิาร ผู้สอบบญัช ีและ
ผูต้รวจสอบภายใน รวม 4 ครัง้ และการประชุมร่วมกนัเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายในโดยไม่มฝ่ีาย
จดัการเขา้ร่วมประชุม 1 ครัง้ โดยมรีายละเอยีดจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดงันี้ 

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ 
ประชมุวาระปกติ ประชมุวาระท่ีไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วม 

จ านวนการประชมุ ร่วมกบัผู้สอบบญัชี ร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน 

นายคณิต แพทยส์มาน 4 / 4 1 / 1 1 / 1 

ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง แพทย์หญิง 
ศรินิธรา สงิหรา ณ อยุธยา 

4 / 4 1 / 1 1 / 1 

นายพเิศษ จยีาศกัดิ ์ 4 / 4 1 / 1 1 / 1 

 
สรุปสาระส าคญัในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ การใหค้วามเหน็และรายงานผลในเรื่องต่างๆ ต่อ

คณะกรรมการบรษิทัในระหว่างปี ดงันี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานทางการเงนิรายไตรมาสและ
รายงานทางการเงนิประจ าปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแล้วว่าไดม้กีารจดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 
รวมทัง้ไดเ้ชญิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงนิเขา้ร่วมประชุมทุกครัง้ทีม่วีาระ
การพิจารณารบัรองงบการเงิน ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิ คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นและเชื่อได้ว่ารายงานทางการเงนิได้จดัท าขึน้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป รวมทัง้ได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิอย่างเพยีงพอ 

2. การประเมินและสอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบควบคุมภายใน 
ทัง้จากการรบัฟังรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี รายงานจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรายงานจาก
คณะท างานบรหิารความเสี่ยง รวมทัง้ได้สอบทานความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวทางทีก่ าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผล
และความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิารอย่างสม ่าเสมอ เพื่อมัน่ใจไดว้่ากระบวนการท างานมกีารควบคุม
ภายในทีด่ ีเหมาะสมเพยีงพอกบัการด าเนินธุรกจิ สามารถสนับสนุนใหก้ารด าเนินงานมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ 
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ป้องกนัหรอืลดความเสีย่งและความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้มรีายงานทางการเงนิทีม่คีวามถูกตอ้งเชื่อถอืได ้มกีาร
พฒันาและปรบัปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 

3. การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการจดัจ้าง บรษิัท 
แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชัน่ จ ากดั โดยมนีางศศวิมิล สุกใส เป็นหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผ่านการประเมนิผล 
และเปรยีบเทยีบกบัขอ้เสนอการบรกิารของบรษิทัอื่น โดยผูต้รวจสอบสอบภายในปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระตามแผน
ตรวจสอบประจ าปีทีไ่ดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ้สงัเกตทีไ่ดร้บัการรายงานจากผูต้รวจสอบ
ภายในซึ่งผ่านการพจิารณาและใหค้วามเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารตรวจสอบตดิตามอย่างต่อเนื่อง การ
พจิารณาและอนุมตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิัท และก าหนด
ค่าตอบแทนของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตัิ และได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั  

4. การดูแลด้านการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ กฎหมายและนโยบาย  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน
กระบวนการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึกระบวนรบัขอ้รอ้งเรยีนทัง้ดา้นคุณภาพบรกิาร จรรยาบรรณ จรยิธรรม การรบั
แจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสการทุจรติ โดยรบัฟังและใหค้วามเหน็ตามรายงานของฝ่ายคุณภาพซึ่งเป็นหน่วยงานทีก่ าหนดให้
เป็นผู้รบัผิดชอบโดยตรงผ่านการรายงานของคณะท างานบริหารความเสี่ยง รวมทัง้รายงานจากผู้ตรวจสอบภายใ น   
คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบการเปลีย่นแปลงของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และได้สอบทานการด าเนินงานของบริษัท ว่าเป็นไปตามจรรยาบรรณ กฎหมาย 
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้สอบทานเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทั มคีวามพรอ้มต่อความเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่อง 

5. การสอบทานการบริหารจดัการความเส่ียง  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและใหค้วามเหน็ต่อแผน
บรหิารความเสีย่งและตดิตามรายงานผลของคณะท างานบรหิารความเสีย่งเป็นประจ าทุกไตรมาส รวมทัง้มกีารรายงาน
ผลและความเหน็ของการบรหิารจดัการความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแนวทางการบรหิารความเสีย่งเพื่อความยัง่ยนื (ESG : Environment, 
Social and Governance) ซึง่เป็นการสรา้งการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัภายใตก้ารใส่ใจเรือ่งสิง่แวดลอ้ม สงัคม และ
ธรรมาภิบาล 

6. การพิจารณารายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดส้อบทานและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั หรอืรายการ
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนสญัญา ข้อตกลง และเงื่อนไขหลกั รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลทีค่รบถ้วน
เพยีงพอ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

7. การพิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการ
ปฏบิตังิาน ความรูค้วามสามารถ ความเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทั คุณภาพงาน และคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัช ีตลอดจน
ความเหมาะสมของค่าสอบบญัช ีรวมทัง้เปรยีบเทยีบกบัขอ้เสนอจากส านักงานสอบบญัชอีื่น เหน็ควรเสนอแต่งตัง้บรษิทั 
ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี รวมทัง้เสนอค่าตอบแทนประจ าปี ต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อเสนอขอ
อนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

8. การประเมินผลการปฏิบติังานและการสอบทานกฎบตัร  คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาประเมนิ
ตนเองทัง้รายคณะและรายบุคคล และสอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพจิารณาเทยีบเคยีงขอบเขต
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบกบัคู่มอืคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจดัท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ และเสนอเพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อคณะกรรมการบรษิทั 
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คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบ เป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ
และทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความระมดัระวงัและเตม็ความสามารถ คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเหน็ว่าบรษิทั มรีายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่พยีงพอเหมาะสม เชื่อถอืได ้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีร่บัรองทัว่ไป มรีะบบการควบคุมภายใน และการบรหิารจดัการความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล เหมาะสมเพยีงพอกบั
การด าเนินธุรกจิ มกีารเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและสารสนเทศอย่างเพยีงพอ รวมทัง้การปฏบิตัติามหลกัการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีตลอดจนมกีารพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 

(นายคณิต แพทยส์มาน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
16 กมุภาพนัธ ์2564 


