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สาสนจากคณะกรรมการ
ป 2556 ที่ผานมา บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) ไดเปดใหบริการรักษาพยาบาลใน
กรุงเทพมหานคร มาเปนเวลา 25 ป ตลอดเวลาที่ผานมาทางโรงพยาบาลไดพยายามปรับปรุงเปลีย่ นแปลง และ
พัฒนาทั้งดานสถานที่ การใหบริการและเทคโนโลยีทางการแพทยมาตลอด
ภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2556 มีการขยายตัวเล็กนอยในชวงตนป กลางป และเริม่ ชะลอตัวในชวง
ปลายป เนื่องจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศ ปจจัยภายนอกมาจากปญหาหนี้สาธารณะในยุโรป ปญหา
เศรษฐกิจสหรัฐที่ยังไมฟน ตัว ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและภัยทางธรรมชาติ สวนปจจัยภายในอยูที่
เสถียรภาพทางการเมือง โดยเฉพาะการออกมาชุมนุมประทวง และปญหาตนทุนที่เพิ่มสูงขึน้ จากการปรับ
คาแรงวันละ 300 บาททัว่ ประเทศ การปรับขึน้ ของคาพลังงาน ทั้งน้ํามัน ไฟฟา คาขนสง ปญหาตาง ๆ ที่
กลาวมาสงผลตอกําลังซื้อของประชาชน การบริโภคภายในประเทศประชาชนมีความระมัดระวังในการใชจาย
มากขึ้น สิ่งเหลานี้จะมีผลกระทบตอธุรกิจโรงพยาบาลบางแตไมมากนัก ในป 2556 ทางโรงพยาบาลรามคําแหง
ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจเล็กนอย ทําใหอัตราการเจริญเติบโตของรายไดต่ํากวาปกอน 0.67% แตมีอัตรา
กําไรสุทธิ 26.72% ซึ่งยังถือวาอยูในระดับที่นาพอใจ
สําหรับทิศทางของโรงพยาบาลรามคําแหง ในป 2557 ยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนาความสามารถในการ
แขงขัน โดยการขยายศูนยแพทยเฉพาะโรค โดยเนนรับแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะโรค และลงทุนในเครื่องมือแพทย
ที่ทันสมัยและใชเทคโนโลยีใหม ๆ
ในนามคณะกรรมการบริหารขอขอบคุณผูถือหุนที่ยังคงใหความมั่นใจ และใหการสนับสนุนการทํางาน
ของคณะกรรมการบริหาร
ทางคณะกรรมการจะพยายามดูแลกิจการใหมคี วามกาวหนาและเติบโตภายใต
หลักการธรรมาภิบาล เพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผปู วย ตลอดจนผูถือหุนทุกทาน

คณะกรรมการบริหาร
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ผูถือหุน บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระ 3 ทาน ประกอบกดวย
1. นายประมล อภิรัตน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ร.อ. ขจิต หัพนานนท
กรรมการตรวจสอบ
3. น.ส. กิตติญารัตน จิโรจดํารงคชัย
กรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาเสนอคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชีเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท กรณีที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย
ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบภายในไดมกี ารประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายใน และมีการประชุมรวมกับฝายบริหารระดับสูง คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเหมาะสมเพียงพอและถือ
ปฏิบัติสม่ําเสมอ
สามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลไดวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ประจําปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีความเชื่อถือไดเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

(นายประมล อภิรัตน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
21 กุมภาพันธ 2557
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) ไดกอตั้งขึ้นโดยกลุมแพทยกลุม ไดเริ่มเปดดําเนิน
กิจการ 28 กุมภาพันธ 2531 มีเตียงรับผูปวยใน 115 เตียง และไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน(BOI) ในการประกอบกิจการรักษาพยาบาลเปนเวลา 5 ป
ในวันที่ 9 กันยายน 2534 บริษัทไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังเขาเปนบริษัทรับอนุญาตใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และในวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 ไดดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชน จํากัด และเปลี่ยนชื่อจาก " บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด " เปน "บริษัท โรงพยาบาล
รามคําแหง จํากัด (มหาชน)" ปจจุบนั บริษัทมีเตียงรับผูปวยใน 486 เตียง บนเนื้อที่ 31 ไร 63 ตารางวา
อํานาจในการควบคุมและบริหารงานบริษัทโดยกลุมแพทยกลุมเดิม
ปจจุบันมีกรรมการบริหาร
8 ทาน คือ นายแพทยรัชช สมบูรณสิน, นายแพทยเอื้อชาติ กาญจนพิทกั ษ, นายแพทยวิรตั น ชื่นอิ่ม,
นายแพทยบุญปรีดี ศิริวงศ, ทันตแพทยชํานาญ ชนะภัย, นายแพทยศิริพงศ เหลืองวารินกุล,
นายแพทยสุธี ลีละเศรษฐกุล และ ทันตแพทยเจิมพล ภูมิตระกูล
ลักษณะการประกอบธุรกิจ - ธุรกิจหลักเปนโรงพยาบาล General Hospital ใหบริการรักษาพยาบาล
โรคทั่วไปทุกสาขา โดยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพรอมเครื่องมือการรักษาและวินิจฉัยโรคที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพสูง เปดใหบริการรักษาผูปว ยนอกและในตลอด 24 ชัว่ โมง มีรถพยาบาลคอยรับ-สงผูปวย
ตลอดเวลา และตั้งแตป 2553 ทางบริษัทไดรับใบรับรองระบบมาตรฐาน JCI (Joint Commission International
Accreditation Standards for Hospital) ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวาโรงพยาบาลรามคําแหงเปนโรงพยาบาลหนึ่ง
ที่มีมาตรฐานการรักษาพยาบาลและดูแลผูปวยดีและมีความปลอดภัยเทียบเทาโรงพยาบาลระดับสากล
นอกจากนี้ บริษัทยังไดประกอบธุรกิจเสริมกับธุรกิจโรงพยาบาลอีก 2 ประเภท คือ
1. บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย (M.I.CAL.SYSTEM)
2. ขายเครื่องมือแพทยและเวชภัณฑบางประเภท
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) มีบริษทั ยอย 2 แหง และบริษัทรวม 9 แหง ดังนี้
บริษัทยอย :- บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จํากัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 60 เตียง
ตั้งอยูที่จังหวัดชัยภูมิ
- บริษัท อาร พลัส แอสเซท จํากัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล อยูระหวางการดําเนินการ
ตั้งอยูถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ
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บริษัทรวม: - บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย จํากัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 287 เตียง
ตั้งอยูที่ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ
- บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม ราม จํากัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง
ตั้งอยูที่จังหวัดเชียงใหม
- บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จํากัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง
ตั้งอยูที่ถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ
- บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จํากัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง
ตั้งอยูที่จังหวัดพะเยา
- บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จํากัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง
ตั้งอยูจังหวัดเลย
- บริษัท ปยะศิริ จํากัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาด 80
เตียง ตั้งอยูถนนสุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ
- บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ขนาด 260 เตียง ตั้งอยูกรุงเทพฯ
- บริษัท รังสิภณ
ั ฑ จํากัด ประกอบธุรกิจขายและซอมเครื่องมือแพทย
ตั้งอยูที่ถนนบริพัตร กรุงเทพฯ
- บริษัท เลกาซีก่ อลฟ (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับใหบริการและขาย
อุปกรณเกี่ยวกับสนามกอลฟ
ตั้งอยูที่ 18 หมู 7 เลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย หรือ กลยุทธ ในการดําเนินงานของบริษัทหรือกลุมบริษัทใน
ภาพรวม
บริษัทและกลุมมีวัตถุประสงคที่จะขยายการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใหกวางขวางออกไป
ทั้งในกรุงเทพ และตางจังหวัด และใหไดคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล เพื่อที่โรงพยาบาลจะไดมี Image ที่ดี
ตลอดไป และเปนการรองรับ AEC ที่จะมีขึ้นในป 2558 นี้
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ในปที่ผานมา บริษัทไมมกี ารเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง อํานาจ
ในการควบคุมบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจ อยางมีนัยสําคัญ
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1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
(1) นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม
การประกอบธุรกิจของ บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด ( มหาชน ), บริษัทยอย,
บริษัทรวม และบริษัทในเครือ มีความสัมพันธกนั ดังนี้
ก. กลุมบริษัทยอย, บริษัทรวม และบริษัทในเครือ ที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
เหมือนทางบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) จะสงกรรมการบางทานเขารวมบริหารในรูปแบบ
ของการใหคําปรึกษาและแนะนํา ผูบริหารของบริษัทรวมจะมีอิสระในการวางนโยบาย และ แผนการตลาดใน
พื้นที่ของตนเอง ทางบริษัทรวมและบริษัทในเครือจะสงคนไขใหแกกันก็ตอเมื่อบริษัทรวม และบริษัทในเครือ
นั้นมีเครื่องมือไมพรอมในการรักษาคนไขรายนั้นได นอกจากนี้ บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
เปนศูนยกลางในการชวยสั่งซื้ออุปกรณแพทย, ยา และ เวชภัณฑตาง ๆ ใหกับบริษัทในเครือ ทําใหบริษัทฯ มี
อํานาจตอรองในการสั่งซื้อสูง เพราะวาสั่งซื้อครั้งละจํานวนมาก ๆ บริษัทจึงสามารถสั่งซื้อสินคาไดในราคาถูก
ทําใหบริษัทยอย, บริษัทรวม และบริษัทในเครือ ไดมีตน ทุนในราคาถูกลงดวย
ข. กลุมบริษัทรวม และบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวของกับโรงพยาบาลมีอยู 2 แหง
คือ บริษัท รังสิภณ
ั ฑ จํากัด ประกอบธุรกิจขายเครื่องมือแพทยและซอมเครื่องมือแพทย และ บริษัท สหแพทย
จํากัด ทําการผลิตและจําหนายยา บริษัททั้งสองนี้จะทําการขายและใหบริการกับ โรงพยาบาลในเครือโดยจะ
คิดราคากับโรงพยาบาลในเครือในราคาพิเศษ ถูกกวาที่ขายใหโรงพยาบาลทั่วไป
ค. กลุมบริษัทรวมและบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจอื่น ๆ
- บางแหงบริษัทจะสงผูบริหารบางทานเขาไปรวมบริหาร ใหคําปรึกษาแนะนํา ไดแก
บริษัท เลกาซี่กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด
- บางแหงจะดําเนินธุรกิจไปเอง โดยไมไดเกี่ยวของ หรือมีผลประโยชนใด ๆ กับ
โรงพยาบาล
(2) แผนภาพโครงสรางการถือหุนของบริษัท
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย

บ.อาร พลัส แอสเซท
50 %

ร.พ.ชัยภูมิ-ราม
66 %

เลกาซี่ กอลฟ
40 %

ปยะศิริ
34.24 %

บริษัทรวม

ร.พ.เมืองเลยราม
40 %

รังสิภัณฑ
30.00 %

ร.พ.พะเยา-ราม
40 %

ร.พ.เชียงใหมราม
42.89 %

ร.พ. สินแพทย
32.95 %

ร.พ.วิภาวดี
6.53 %

ร.พ.วิภา ราม
41.09 %

บริษัททีเ่ กี่ยวของและบริษัทอื่น

ภูมิปญญา
16.33 %

รพ.ขอนแกนราม
16.40 %

หลักทรัพยภัทร
0.011 %

สหแพทยเภสัช
10.03 %

รพ.สนามจันทร
6.00 %
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บจก.อุดรพัฒนา
(1994) 9.33 %

กอปรสิน
13.80 %

รพ.เพชรรัตน
(บจก.บูรณะเวช)
17.90 %

สมุนไพรไทย
0.30 %

รีนัล เซิรฟ
19 %

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนตัง้ แตรอยละ 10 ขึน้ ไป
จํานวนหุนที่
รายชื่อบริษัท
สถานที่ตั้ง
ประเภทธุรกิจ
ออกและเรียก
ชําระแลว (หุน)
1. บริษัทโรงพยาบาลชัยภูมิ
290/42 ถ.ชัยภูมสิ ีคิ้ว โรงพยาบาลเอกชน
5,580,000
ราม จํากัด
ต.ในเมือง อ. เมือง
จ. ชัยภูมิ 36000
2. บริษัท อารพลัส แอสเซท ถ.พชรบุรี
โรงพยาบาลเอกชน
50,000,000
จํากัด
กรุงเทพฯ
อยูร ะหวางดําเนิน- (จํานวนหุนที่
การ
ออก)
3. บริษัท โรงพยาบาล
8 ถ. บุญเรืองฤทธิ์ โรงพยาบาลเอกชน
40,000,000
เชียงใหม ราม จํากัด
ต.ศรีภูมิ อ. เมือง
จ. เชียงใหม
4. บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม 2677 ถ.พัฒนาการ โรงพยาบาลเอกชน
83,250,000
จํากัด
แขวง/เขต สวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
5. บริษัท โรงพยาบาลพะเยา 660 ม.3 ต.ทาวังทอง โรงพยาบาลเอกชน
750,000
ราม จํากัด
อ. เมือง จ.พะเยา
56000
6. บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย 546 ม. 1 ถ.มะลิวัลย โรงพยาบาลเอกชน
10,000,000
ราม จํากัด
ต.นาอาน อ. เมือง
จ. เลย 42000
7. บริษัท เลกาซีก่ อลฟ
18 ม.7 ถ.เลียบคลอง สนามกอลฟ
70,000,000
(ประเทศไทย) จํากัด
สอง แขวงสามวาตะวันออก เขตคลอง
สามวา กทม.10510
8. บริษัท ปยะศิริ จํากัด
316/32 ซ.สุขุมวิท โรงพยาบาลเอกชน
1,760,000
(โรงพยาบาลสุขุมวิท)
22 ถ.สุขุมวิท
แขวง/เขต คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
9. บริษัทโรงพยาบาลสินแพทย 9/99 ถ.รามอินทรา โรงพยาบาลเอกชน
35,000,000
จํากัด
กม. 8.5 แขวง/เขต
คันนายาว รุงเทพฯ

7

จํานวนหุนที่ อัตราการ
บริษัทถือ
ถือหุน
(หุน)
(รอยละ)
3,682,800 66.00

25,000,000

50.00

17,156,667

42.89

34,205,311

41.09

300,000

40.00

4,000,000

40.00

28,000,000

40.00

602,624

34.24

11,532,111

32.95

10. บริษัท รังสิภณ
ั ฑ จํากัด

11. บริษัท บูรณะเวช จํากัด
( โรงพยาบาลเพชรรัตน )

12. บริษัท โรงพยาบาลขอนแกน
ราม จํากัด

13. บริษัท ภูมิปญญา อินเตอร
เนชัน่ แนล จํากัด

14. บริษัท กอปรสิน จํากัด

15. บริษัท สหแพทย จํากัด

170-172/1 (ชั้น 2,3)
ถ. บริพัตร แขวง
บานบาตร เขตปอง
ปราบศัตรูพาย
กทม. 10100
2/1 ถ.สามัคคีไทย
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ
67000
193 ถ. ศรีจันทร
อ. เมือง จ.
ขอนแกน 40000

ขายและซอม
เครือ่ งมือแพทย

10,000

3,000

30.00

โรงพยาบาลเอกชน

7,500,000

1,342,127

17.90

โรงพยาบาลเอกชน

8,000,000

1,312,200

16.40

6,000,000

980,000

16.33

2,970,000

410,000

13.80

2,143,000

215,000

10.03

50 ถ.หวยแกว
สถาบันศึกษา
ต.ชางเผือก อ.
เมือง จ. เชียงใหม
50300
81 ซ. สุขุมวิท 31 อสังหาริมทรัพย
(สวัสดี) ถ. สุขุมวิท
แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
450 ซ.พระราม 2 จําหนายยา
ซอย 50 แขวงแสม
ดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150

รายการที่ 1 และ 2 เปนบริษัทยอย รายการที่ 3 ถึง 10 เปนบริษัทรวม ผูถือหุนสวนที่เหลือจากที่โรงพยาบาล
รามคําแหงถือในบริษัทยอย และบริษัทรวม ไมเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนของ
โรงพยาบาล
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(3) ขนาดของบริษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก และขนาดของบริษัทอื่นที่เปรียบเทียบกับขนาดของ
บริษัท และตรวจสอบวาเปนไปตามเกณฑหรือไม
- ไมมี 1.4 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ
- ไมมี -
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(1) โครงสรางรายได แยกตามสายผลิตภัณฑ / กลุมธุรกิจ
โรงพยาบาลรามคําแหง ประกอบธุรกิจหลัก คือ ใหบริการรักษาพยาบาลในรูปแบบโรงพยาบาล
เอกชนและมีธุรกิจเสริม คือ ขายเครื่องมือแพทย, เวชภัณฑ และใหบริการตรวจสอบเครื่องมือแพทยใหได
มาตรฐาน ในป 2556 มีรายไดเพียง 6.84 % ของรายไดรวม
โรงพยาบาลรามคําแหง มีบริษัทยอย 2 แหง คือ โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชน และ บริษัท อารพลัส แอสเซท จํากัด ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน อยูระหวางดําเนินการ
โครงสรางรายได
1. บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) - งบการเงินรวม
2. บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) - งบการเงินเฉพาะ
3. บริษัท โรงพยาบาล ชัยภูมิ ราม จํากัด

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย
2556
บาท
รายไดจากกิจการโรงพยาบาล
คาตรวจรักษาและผาตัด
คายาและเวชภัณฑ
คาอุปกรณทางการแพทย
Lab และ X-Ray
อื่น ๆ
รายไดอื่น ๆ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผล
อื่น ๆ
รวมรายได

631,753,547.79
1,319,423,999.64
257,309,141.14
260,755,341.30
404,352,894.13
2,873,594,924.00

2555
%

บาท

19.21 622,591,107.70
40.11 1,342,670,634.05
7.82 249,023,412.53
7.93 259,009,502.26
12.29 419,686,058.82
87.36 2,892,980,715.36

2554
%

บาท

17.83 555,255,781.17
38.44 1,208,985,480.98
7.13 229,321,014.03
7.42 228,723,147.26
12.02 393,709,250.24
82.84 2,615,994,673.68

%
18.24
39.72
7.53
7.51
12.93
85.94

9,886,055.00 0.30
9,754,421.00 0.28
9,866,587.00 0.32
153,128,336.00 4.66 118,538,494.00 3.39 122,950,485.00 4.04
252,914,333.00 7.69 471,177,890.64 13.64 295,320,274.32 9.70
3,289,523,648.00 100.00 3,492,451,521.00 100.00 3,044,132,020.00 100.00

ผลิตภัณฑ / บริการ

โรงพยาบาลเอกชน

ดําเนินงานโดย

นายแพทยเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ และกรรมการบริหาร
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
2556
บาท
รายไดจากกิจการโรงพยาบาล
คาตรวจรักษาและผาตัด
คายาและเวชภัณฑ
คาอุปกรณทางการแพทย
Lab และ X-Ray
อื่น ๆ
รายไดอื่น ๆ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผล
อื่น ๆ
รวมรายได

625,417,277.79
1,298,884,923.64
247,839,990.14
254,276,334.38
396,285,632.13
2,822,704,158.08

2555
%

บาท

18.49 616,393,830.70
38.40 1,323,437,681.18
7.33 238,270,611.53
7.52 251,435,002.36
11.72 412,144,623.32
83.46 2,841,681,749.09

2554
%

บาท

16.20 548,780,544.17
34.77 1,188,729,096.20
6.26 218,076,280.03
6.61 222,151,053.26
10.83 385,948,269.81
74.66 2,563,685,243.47

%
17.58
38.08
6.99
7.12
12.36
82.13

9,353,238.08 0.28
9,219,625.71 0.24
9,353,238.08 0.30
241,985,090.71 7.15 484,392,155.08 12.73 241,985,090.71 7.75
308,113,788.76 9.11 470,644,537.07 12.37 306,610,155.46 9.82
3,382,156,275.63 100.00 3,805,938,066.95 100.00 3,121,633,727.72 100.00

ผลิตภัณฑ / บริการ

โรงพยาบาลเอกชน

ดําเนินงานโดย

นายแพทยเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ และกรรมการบริหาร
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บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จํากัด
2556
บาท
รายไดจากกิจการโรงพยาบาล
คาตรวจรักษาและผาตัด
คายาและเวชภัณฑ
คาอุปกรณทางการแพทย
Lab และ X-Ray
อื่น ๆ
รายไดอื่น ๆ
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได

6,336,270.00
20,539,076.00
9,469,151.00
6,774,500.00
8,067,262.00
51,186,259.00

2555
%

บาท

11.97
38.81
17.89
12.80
15.25
96.73

1,099,645.57 2.08
631,224.00 1.19
52,917,128.57 100.00

ผลิตภัณฑ / บริการ
ดําเนินงานโดย
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)

6,197,277.00
19,232,952.87
10,752,801.00
7,652,373.00
7,541,435.50
51,376,839.37

2554
%
11.76
36.50
20.41
14.52
14.31
97.51

534,795.46 1.01
778,904.00 1.48
52,690,538.83 100.00

บาท
6,475,237.00
20,256,384.78
11,244,734.00
6,572,094.00
7,760,980.43
52,309,430.21

%
12.14
37.96
21.08
12.32
14.55
98.04

511,770.51
0.96
534,394.00
1.00
53,355,594.72 100.00

โรงพยาบาลเอกชน
นายอิทธิศักดิ์ เอกศักดิ์ และ กรรมการบริหาร
ถือหุน 66.00 %

(2) อธิบายโดยแบงตามสายผลิตภัณฑ / กลุมธุรกิจตามตารางโครงสรางรายได
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ประกอบธุรกิจหลัก คือ
โรงพยาบาล เอกชน มีรายไดหลัก คือ คาตรวจรักษาและผาตัด, คายาและเวชภัณฑ, คาอุปกรณทางการแพทย
Lab, X-Ray & อื่น ๆ และธุรกิจเสริม คือ รายไดจากการขายเครื่องมือแพทย, เวชภัณฑ และใหบริการสอบเทียบ
เครื่องมือแพทย
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ หรือบริการ
โรงพยาบาลรามคําแหง ประกอบธุรกิจใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยที่ปวยดวยโรคภัยไขเจ็บ
ตาง ๆ ทุกโรค (General Hospital) โดยแบงเปนผูปวยนอกและผูปวยใน เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง มี
รถพยาบาลคอยรับสงผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง
โรงพยาบาลรามคําแหง มีการใหบริการรักษาพยาบาลโรคตาง ๆ ดังนี้
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โรงพยาบาลรามคําแหงใหบริการตรวจรักษาแกผูปว ย โดยแบงเปน
1. ผูปวยนอก มีหองตรวจ 108 หอง โดยมีศนู ยและคลินกิ เฉพาะโรคตาง ๆ ดังนี้
ศูนยโรคหัวใจ 24 ชั่วโมง

คลินิกสมองและระบบประสาท

คลินิดทันตกรรม

ศูนยรักษาแผลเบาหวานที่เทา

โรคสมองเสื่อม

ทันตกรรมจัดฟน

ศูนยอัมพาตเฉียบพลัน

การดูแลผูปวยอับไซเมอรทบี่ าน

การปองกันฟนผุในเด็ก

ศูนยโรคปวดหลัง ปวดคอ

เสนประสาที่ 7 อักเสบ (BELL'S PALSY)

คลินิกเบาหวาน
เบาหวานทําไมตองรักษา
อาหารสําหรับผูปวยเบาหววาน
มาตรฐานในการดูแลรักษาผูปวยเบาหวาน

ภาวะโรคโโลหิตจางจากโรคไตวาย

คลินิกหู คอ จมูก
แรงดันน้ําในหูผิดปกติ

คลินิกผิวหนังและเลเซอร

โรคหินปูนในหูชั้นใน

Cosmetic

ตรวจนอนกรน

การทํา Botox

กายบิรหารเพื่อฟนฟูสมรรถภาพการทรงตัว
เบาหวานอันตรายเปนภัยตอหลอดเลือดหัวใจ
คลินิกตา
คลินิกระบบทางเดินอาหาร
ทําไมตองตรวจจอประสาทตา
อยากรูไหมวาคุณเปนกรดไหลยอนหรือเปลา
LASIK
กลองแคปซูลสํารวจทางเดินอาหาร
ออฟติคอล การตรวจจอประสาทตา
การตรวจเชื้อ Helicobacter Pylori
ตรวจจอประสาทตา
เชื้อแบคทีเรีย อี.โค.ไล.โอ. 104
คลินิกเด็ก
มะเร็งลําใสใหญ

คลินิกอายุรกรรม

การทํา Polaris
ลบรอยสักดวยเลเซอร
Eligth ST
คลินิกสูตินรีเวช
การทําเด็กหลอดแกว
การทําเด็กหลอดแกวรวมกับการทําอิ๊กซี่
ภาวะกระดูกพรุน

ทําอยางไรเมื่อลูกเปนสาวกอนวัย

เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่

ภาวะตัวเตี้ยในเด็ก

อาการเลือดออกผิดปกติ

บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ

คําถามที่พบบอย เกี่ยวกับโรคมือ เทา ปาก

อาการปวดระดู

ทําไมตองฟนฟูหัวใจและปอด

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

การทําสูติบัตร สําหรับทารกแรกเกิด

ภัยเงียบ..โรคหัวใจในผูปวยเบาหวาน

การขับเสมหะออกจากปอดและหลอดลม

อัลตราซาวน 4 มิติ

รักษาโรคหัวใจตีบดวยวิธีการผาตัด

โรคภูมิแพ

วัยทอง

ฟนฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

เด็กหายใจอุดตันขณะหลับ

การตรวจ ABI

เด็กติดเชื้อทางเดินปสสาวะ

สองกลองกระดูกขอไหล

หัวใจเตนผิดปกติ

โรคหืดในเด็ก

หมอนรองกระดูกสันหลังทับเสนประสาท

หัวใจคุณเปนอยางไรดวย CT 64 สไลซ

วัคซีน..ที่พอแมมักจะลืม

หมอนรองกระดูกทับเสนประสาท เทคนิกใหม...

รูไดอยางไรเปนโรคหัวใจรึเปลา

เมื่อไหร..ตองใชยาพน

คลินิกโรคหัวใจ

คลินิกกระดูกและขอ

ความดันโลหิตสูง
คลินิกโรคหัวใจ นวัตกรรมใหม
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2. ผูปวยใน ประกอบดวย
 หองพักผูปวย
(1) หองเดี่ยว

(2) หองรวม

- ธรรมดา
- พิเศษ
- VIP
- Platinum
- 2 เตียง
- 4 เตียง

 หองเด็กออน
 หองคลอด
 หองผูปวยวิกฤต (ICU)
 หองผูปวยวิกฤต เฉพาะโรคหัวใจ (CCU)
 หองสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath Lab)
 หองผาตัด
 หองไตเทียม
 ศูนยสองกลองทางเดินอาหาร (GI Scope)
2.2 การตลาดและการแขงขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการที่สําคัญ
- กลยุทธการแขงขัน
1. โรงพยาบาลจะเนนในดานภาพพจนการใหบริการดานตาง ๆ ครบทุกสาขาไมเจาะจง
สาขาดานใดเปนพิเศษ โดยทางโรงพยาบาลจะใหการบริการตรวจรักษาโดยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ไมใช
แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป และใชเครื่องมือทางการแพทยเฉพาะดานที่ดี ทันสมัย ซึ่งจะทําใหการรักษามี
ประสิทธิภาพ และถูกตองแมนยํา
2. โรงพยาบาลใหสวนลดแกลูกคาประจําของโรงพยาบาล ที่สมัครเปนสมาชิกของ
โรงพยาบาลรามคําแหง 10% สําหรับผูที่จายเงินสด และ 7.5% สําหรับผูที่จายดวยเครดิตการด ดานกลุมลูกคา
เปาหมาย โรงพยาบาลกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย คือ ผูที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงโรงพยาบาล บริษัทประกัน
และ บริษัทตาง ๆ ที่ตั้งอยูในพื้นทีใ่ กลเคียงกับโรงพยาบาล
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ขอไดเปรียบและเสียเปรียบของโรงพยาบาลเมื่อเทียบกับคูแ ขง
ขอไดเปรียบ
1. ทําเลที่ตั้งของโรงพยาบาล โรงพยาบาลรามคําแหงตั้งอยูบนถนนรามคําแหง ซึ่งเปนศูนยกลางของ
ชุมชนยานผูอยูอาศัยหนาแนนมากที่สุดชุมชนหนึ่ง ตั้งแตป 2549 สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งอยูในโซนเดียวกับ
โรงพยาบาลไดเปดดําเนินการใชแลว ทําใหบริเวณนี้มีชุมชนหนาแนนมากขึน้ ทุกป
2. การใหบริการการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามคําแหงจะเนนการใหบริการการรักษาเฉพาะทางที่
มีคุณภาพ กลาวคือ การใชแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเทานั้นในการรักษาคนไขจึงทําใหผลการรักษาพยาบาล
มีประสิทธิภาพดีกวาการใชแพทยเวชปฏิบัติทวั่ ไปทําการตรวจรักษาขั้นตนกอนแลวจึงสงตอแพทยเฉพาะสาขา
ตรวจรักษาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะทําใหคนไขตองเสียคาใชจาย และระยะเวลาในการรักษามากขึน้
3. ราคาอยูในระดับมาตรฐาน โรงพยาบาลมีนโยบายที่จะกําหนดราคาใหอยูใ นเกณฑที่ยุติธรรม และ
เปนไปตามมาตรฐานของตลาด ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณนัน้ ซึ่งมีฐานะการเงินอยูใน
ระดับปานกลาง
4. หอพักพยาบาล ขณะนี้โรงพยาบาลมีหอพักพยาบาล 3 หลัง
5. ภาพพจน (Image) โรงพยาบาลรามคําแหงไดเปดใหบริการรักษาพยาบาลแกบุคคลทั่วไปตั้งแต วันที่
28 กุมภาพันธ 2531 ขณะนี้ครบรอบ 25 ปแลว จํานวนคนไขของโรงพยาบาลก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การที่
โรงพยาบาลมีคนไขจํานวนมากในแตละวัน ก็สงผลใหมีแพทยจํานวนมากมาติดตอขอทํางานทีน่ ี่ ทําใหทาง
โรงพยาบาลสามารถคัดเลือกเฉพาะแพทยที่มคี วามรู ความสามารถดีใหกับโรงพยาบาลได การที่โรงพยาบาลมี
แพทยดี พนักงานดี บริการเยี่ยม ทําใหภาพพจนของโรงพยาบาลดีในสายตาของประชาชนที่มาใชบริการ
6. ดานบุคลากร โรงพยาบาลรามคําแหงไดเปดดําเนินกิจการมา 25 ปแลว จํานวนคนไขของ
โรงพยาบาลก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหโรงพยาบาลรามคําแหงเปนโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและความมั่นคงสูง
โรงพยาบาลหนึ่ง ทําใหมีพนักงานจํานวนมากมาสมัครงานที่นี่ ทางโรงพยาบาลจึงมีโอกาสคัดเลือกบุคลากรที่
ดีมาทํางานใหกับโรงพยาบาล
ขอเสียเปรียบ
1. ดานการจราจร เนื่องจากชุมชนดังกลาวเปนชุมชนทีม่ ีผูอาศัยหนาแนน ดังนั้นจึงสงผลในเรื่องของ
การจราจรที่ตดิ ขัดดวย แตปจจุบันทางกรุงเทพมหานครไดมีการตัดถนนสายใหม สะพานลอยและในอนาคตจะ
มีรถไฟฟาผานยานรามคําแหง ซึ่งจะชวยลดปญหาการจราจรไดมาก

15

- การจําหนายและชองทางการจําหนาย
โรงพยาบาลจะขายบริการใหแกลกู คา 2 ประเภท คือ
1. ลูกคาที่เดินเขามาในโรงพยาบาลเอง ชําระคาบริการเปนเงินสดมีประมาณ 76.08 % ของ
รายไดทั้งหมด
2. ลูกคาที่เปนบริษัท Contract โดยบริษัทนั้นจะสงพนักงานมาทําการรักษาที่โรงพยาบาล แลว
ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บชําระจากบริษัท Contract โดยตรง มีประมาณ 23.92 % ของรายไดทั้งหมด ทาง
บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มลูกคาประเภทนี้ใหมากขึน้ แตกจ็ ะเลือกเฉพาะลูกคาที่มคี ุณภาพดีเทานั้น เพื่อปองกันหนี้
สูญที่อาจจะเกิดขึ้นได
(ข) ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ในปที่ผานมาสภาพการแขงขันอยูใ นระดับปานกลาง โดยจะแขงขันในดานคุณภาพ ควบคูไป
กับราคา
ปจจัยแหงความสําเร็จของโรงพยาบาลเอกชน คือ ภาพลักษณ (Image) ที่ดีที่จะทําใหผูปวยเขา
มารักษาในโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากคุณภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแตละโรงนัน้ ไมสามารถ
เปรียบเทียบกันไดโดยตรง ทําใหความยืดหยุนของอุปสงค (elasticity of demand) สูง ผูปวยสามารถทนตอการ
เปลี่ยนแปลงของราคาไดดี โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่สามารถสรางภาพลักษณไดดี ภาพลักษณที่ดขี อง
อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนทีด่ ีเกิดขึ้นจาก
1. คุณภาพของแพทย (quality of core product) โรงพยาบาลใดสามารถคัดเลือกแพทยที่มี
คุณภาพทางดานความรูค วามชํานาญ และมีศิลปการรักษาพยาบาล ยอมทําใหไดรับความไวเนื้อเชื่อใจจากผูปวย
และมีเครื่องมือแพทยที่ทันสมัย เหมาะสมในเวลานั้น
2. การทําการตลาดที่เหมาะสม จะทําใหภาพลักษณของคุณภาพการรักษาพยาบาลใน
สายตาของผูปวยสูงขึ้นและเปนที่รจู ักอยางกวางขวาง
ในป 2556 ทางโรงพยาบาลไดทําการตลาดดังนี้
- ลงโฆษณา ในหนังสือพิมพไทยรัฐ, หนังสือพิมพเดลินิวส
- ผานสื่อทางวิทยุ FM 100.5 Mhz. และ 103.5 Mhz.
- ผานสื่อโทรทัศน TV Scoop ชอง 3, 5, 7, 11
- ปายโฆษณากลางแจง บริเวณถนนลาดพราว, ถนนรามคําแหง, ถนนเสรีไทย, ถนน
มอเตอรเวย
- เว็บไซด http://www.ram-hosp.co.th, facebook
- ออกวารสารโรงพยาบาล สงถึงสมาชิก 3 ฉบับ
- จัดสัมมนาวิชาการ ใหความรูกับประชาชน 3 ครั้ง ดังนี้
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ครั้งที่ 1. วันที่ 2 ก.พ. 2556 งานสัมมนา “กระดูกหักผา-ไมผา อยางไหนดีกวากันแน ?” โดย
นพ. สงัด ลิมปวัฒกี ณ. หองประชุมโรงพยาบาลรามคําแหง
ครั้งที่ 2. วันที่ 18 พ.ค. 2556 งานสัมมนา “เทคโนโลยีเพือ่ ความงาม ตอน ยุทธการกําจัดรอย” โดย
นพ. พีระพัชร ภูรีวัฒน และ นพ. พรชัย โพธินามทอง ณ. หองประชุมโรงพยาบาล
รามคําแหง
ครั้งที่ 3. วันที่ 10 พ.ย. 2556 งานสัมมนา “Know Pain Stop Pain ตอนเรื่องปวด ๆ ที่ทําใหปวย” โดย
พญ. อริยา ทิมา ณ. หองประชุมโรงพยาบาลรามคําแหง
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
(ก) ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
- กําลังการผลิต
กําลังการใ กําลังการใหบริการเต็มที่
2556
2555
2554
ผูปวยใน(จํานวนเตียง) / วัน
486
486
486
ผูปวยนอก (จํานวนคน) / วัน
2,500
2,500
2,500
ปริมาณการใหบริการจริง
ผูปวยใน / วัน
229.1
248
245.0
ผูปวยนอก / วัน
1,506
1,565
1,516
อัตราการใหกําลังการใหบริการผูปวย (Occupancy rate)
ผูปวยใน (%)
47.1
51.0
50.4
ผูปวยนอก (%)
60.2
62.6
60.6
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของปริมาณการใหบริการ
ผูปวยใน (%)
(3.9)
1.2
(1.2)
ผูปวยนอก (%)
(2.4)
3.2
(0.8)
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- การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย
วัตถุดิบที่สําคัญสําหรับโรงพยาบาลเอกชน คือ
1. แพทย
2. ยาและเวชภัณฑ
1. แพทย ถือวาเปนวัตถุดิบที่สําคัญมากสําหรับธุรกิจโรงพยาบาล โรงพยาบาลรามคําแหง
มีเฉพาะแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคเทานั้นและมีจํานวนมากในแตละแผนก
2. ยาและเวชภัณฑ ถือวาเปนวัตถุดิบที่มีความสําคัญมากสําหรับธุรกิจโรงพยาบาลเชนเดียว
กับแพทย แตยาและเวชภัณฑสามารถที่จะหาซื้อไดทั่วไปในทองตลาด ทั้งนี้เนื่องจากผูขาย (Supplier) มีจํานวน
มาก มีใหเลือกทั้งชนิดผลิตในประเทศ (Local) หรือผลิตตางประเทศ (Original) ถาผลิตภายในประเทศจะมี
ราคาถูกกวาผลิตจากตางประเทศ แตคนไขบางรายก็มีความจําเปนตองใชวัตถุดิบที่ผลิตจากตางประเทศ
- จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ
สําหรับโรงพยาบาลรามคําแหงจัดซื้อยาและวัตถุดิบจากบริษัทที่จัดจําหนายทัว่ ๆ ไปไมมกี ารผูกขาด
ในสินคาดังกลาว
ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต
สวนใหญทางโรงพยาบาลจะใชเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย ซึ่งจะตองสั่งซื้อจาก
ตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน, เยอรมัน, สหรัฐอเมริกา ถาเครื่องมือเหลานี้มีปญหาทางบริษัทจะสงคนมา
ดูแลและซอมแซมให หรือใหบริษัทที่เปนตัวแทนจําหนายในประเทศไทยเปนผูด ําเนินการให
(ข) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากกระบวนการใหบริการ
- การดําเนินการเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
หลังจากขั้นตอนการรักษาพยาบาลจะมีวัสดุใชแลว เชน สําลี, ผากอซ, สายยาง ฯลฯ ที่มีเลือด
น้ําเหลือง ของผูปวยติดอยู สิ่งเหลานี้จะตองเก็บใสถุงสีแดงใหเรียบรอยกอนที่จะสงตอใหรถเก็บขยะนําไปทิ้ง
ซึ่งเปนการบงบอกวาเปนของเหลือใชจากโรงพยาบาลที่สามารถแพรเชื้อไปสูบุคคลภายนอกได เปนการสง
สัญญาณใหบุคคลภายนอกรูวาสิ่งที่อยูใ นถุงนั้นตองระมัดระวัง นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมีบอบําบัดน้ําเสีย
2 บอ เพื่อกําจัดน้ําเสียกอนออกไปสูภ ายนอก
- ผลของการปฏิบัติจริงในชวง 3 ปที่ผานมาเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
- ขอพิพาทหรือการถูกฟองรองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
- ไมมี 2.4 งานที่ยังไมสงมอบ เฉพาะงานโครงการหรือชิ้นงานที่มีมูลคาสูง และใชเวลาในการสงมอบ
- ไมมี -
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3. ปจจัยความเสี่ยง (Risk Factors)
ปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทางบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) มีดังนี้
(1) ความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท / กลุมบริษัท
1.1 ความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานทีอ่ าจจะไมแนนอน
1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร
1.3 ความเสี่ยงจากการไมไดรับเงินกูยืมคืนจากบริษัทรวม
1.4 ความเสี่ยงจากเงินลงทุนที่ดอยคา
1.5 ความเสี่ยงจากการถูกฟองรอง
1.1 ความเสี่ยงจากผลดําเนินงานที่อาจจะไมแนนอน มีสาเหตุจากปจจัยภายในและภายนอกองคกร
สาเหตุจากภายในองคกร ไดแก
1. การบริหารกระบวนการใหบริการรักษาพยาบาล
2. การบริหารดานพัฒนาบุคลากร
3. การบริหารการจัดการดานการเงินจากการใหบริการรักษาพยาบาล
สาเหตุจากภายนอกองคกร ไดแก
1. ระดับการแขงขันในธุรกิจโรงพยาบาล
2. นโยบายรัฐบาล

การบริหารกระบวนการใหบริการรักษาพยาบาล
การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ปญหาความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึน้ ในกระบวนการให
บริการ หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่จะกระทบตอการใหบริการการพยาบาลผูปวย ฝายบริหารถือเปนนโยบายสําคัญ
ในการบริหารความเสี่ยงในองคกร โดยยึดหลักการความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ (patient safety) โดยเนน
กระบวนการการใหบริการรักษาพยาบาลผูปวย เพื่อใหผูปว ยไดรับความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งทางโรงพยาบาล
ไดมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในองคกร โดยเปนผูป ระสานงานและติดตามปญหาความเสี่ยงตางๆ ของ
โรงพยาบาล เพื่อนําเขามาพัฒนาแกไขและปองกัน ซึ่งจะดูแลครอบคลุมทั่วทั้งองคกรในความเสี่ยงประเภท
ตาง ๆ อาทิเชน ความเสี่ยงทางกายภาพ, ความเสี่ยงอันเกิดจากกระบวนการทํางาน, ความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัย ดานสิทธิผูปวย และจริยธรรมองคกรฯลฯ ขณะเดียวกันฝายบริหารก็จะเนนในเรื่องการพัฒนา
บุคลากรใหเขาใจ และปฏิบัติตามมาตรฐานของกระบวนการที่โรงพยาบาลกําหนดนโยบายไว เพื่อใหแตละ
หนวยงานกําหนดมาตรฐานงานขึ้น และมีการสอนจนเชี่ยวชาญ และปฏิบัติไดอยางดี
นอกจากนีก้ ารกําหนดตัวชี้วัดในแตละเรื่องของความเสี่ยง ก็ถือเปนเรื่องสําคัญที่จะตองทําอยาง
ตอเนื่อง เพื่อติดตามผลลัพธในการติดตามความเสี่ยงในแตละเรื่องในแตละหนวยงาน ตั้งแตป 2553 ทาง
โรงพยาบาลไดรับใบรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International Accreditation Standards for
Hospitals)
จากสหรัฐอเมริกา
และทางโรงพยาบาลไดถือปฏิบัติการรักษาพยาบาลผูปวยตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลระดับสากลตั้งแตนั้นมาจนถึงปจจุบัน
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การบริหารดานพัฒนาบุคลากร
ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล แพทยเปนบุคลากรทีส่ ําคัญมากที่มีผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจ ทางโรงพยาบาลไดพยายามจัดหาแพทยที่มคี ุณภาพมาประจําอยูที่โรงพยาบาล และสงแพทยไป
อบรมสัมมนาทางวิชาการที่มกี ารจัดขึน้ ทั้งในและตางประเทศอยางสม่ําเสมอ เพื่อแพทยจะไดนําเอาวิชาความรู
และนวัตกรรมใหม ๆ มาใชกับผูปวย นอกจากแพทยแลวบุคลากรดานอื่น ๆ ไดแก พยาบาล เภสัช กายภาพ
รังสีเทคนิค นักเทคนิคการแพทย บัญชี ธุรการฯลฯ ก็มคี วามสําคัญตอบริษัทเชนกัน ทางบริษัทจึงไดบริหาร
และพัฒนาบุคคลากร โดยมุงเนน
1. การพัฒนาสมรรถนะของแพทยและพนักงาน (High Competent Staff)
2. สงเสริมใหแพทยและพนักงานมีผลปฏิบัติงานที่ดี (High Perform Staff)
3. พัฒนาใหมคี วามรูมากขึน้ (Knowledge Management)
4. สงเสริมใหพนักงานมีความผูกพันและรักองคกร (High Engagement)
นอกจากนี้บริษัทจะเนนในเรื่องความเชี่ยวชาญดานเทคนิค (Technical Skill), การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ(High efficiency communication) และใหบริการที่ดีเลิศแกผูมาใชบริการ (Excellent Service Mind
Behavior) บริษัทเชื่อวากลยุทธดังกลาวจะชวยใหบคุ ลากรมีประสิทธิภาพ และทําใหบริษัทบรรลุเปาหมายที่วาง
ไวได

การบริหารการจัดการดานการเงิน
บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงดานการเงินจากการใหบริการรักษาพยาบาลโดยเนนลด
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ จากการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลที่อยูในระบบเครดิต (สินเชื่อ) และระบบเงินสด
ไมได ดังนี้
1. ระบบสินเชื่อ มีการวางแผนและควบคุมการใหเครดิตคารักษาพยาบาลอยางเครงครัด กอนที่
บริษัทจะกําหนดใหลูกคานั้นเปนคูสัญญา บริษัทจะมีการวิเคราะหเครดิตและฐานะการเงินของลูกคาอยาง
รอบคอบวาเปนลูกคาชัน้ ดี ไมมีปญหาดานการเงินจึงจะใหเครดิต หลังจากนั้นจะมีการติดตามดูสถานะของ
คูสัญญาเปนระยะ ๆ วา ณ. เวลานั้นไมมีปญ
 หาดานการเงินและมีการติดตาม ทวงถามหนี้เปนระยะ ๆ
2. ระบบเงินสด เปนระบบที่ผูปวยตองรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเอง ในกรณีที่ไมใชฉกุ เฉิน
ทางบริษัทจะประมาณคาใชจายสําหรับการรักษาพยาบาลทัง้ หมดใหใกลเคียงกับความเปนจริงและแจงใหผูปวย
ทราบ เพื่อผูปวยจะไดทราบถึงงบประมาณที่ตองใชจายทั้งหมด และตัดสินใจวาจะทําการรักษาหรือไม ใน
กรณีที่ผูปว ยเขารับการรักษาจะมีการทยอยเรียกชําระเงินทุก 3 วัน เพื่อเปนการแบงเบาภาระผูปวย ไมตองชําระ
ทีเดียวทั้งหมด
นโยบายดังกลาวจะชวยใหบริษัทลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการเรียกเก็บเงินไมได โดยปกติ
ผูปวยของโรงพยาบาลจะชําระเปนเงินสดประมาณ 76.08% และเปนเครดิต 23.92% จะเห็นวาผูปวยทีใ่ หสินเชื่อ
มีเพียง 23.92 % เทานั้น ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินไมได จึงมีไมมาก
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ระดับการแขงขันในธุรกิจโรงพยาบาล
การแขงขันในธุรกิจโรงพยาบาล จะตองแขงกันทางดานคุณภาพ และระดับราคาควบคูกนั ไป
ถาโรงพยาบาลสามารถรักษาระดับคุณภาพใหดี มีภาพลักษณที่ดี จะทําใหโรงพยาบาลนั้นมีจุดแข็ง และสามารถ
ยืนหยัดอยูในธุรกิจนี้ไดนาน นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึงระดับราคาจะตองยุติธรรม ไมสูงจนเกินไป, สภาวะ
ของการแขงขัน ถาเศรษฐกิจของประเทศไมดีจะมีการแขงขันสูง โดยเนนในเรื่องของราคา ในทางตรงกันขาม
ถาเศรษฐกิจดีจะไมแขงขันดานราคาแตจะแขงขันดานคุณภาพและบริการ ในป 2556 ระดับของการแขงขันใน
ธุรกิจโรงพยาบาลอยูใ นระดับปานกลาง
ทางดานโรงพยาบาลรามคําแหงไดเนนในเรื่องคุณภาพดีและราคา
ยุติธรรมมาเปนระยะเวลานานแลว ทางโรงพยาบาลจึงคาดวาความเสี่ยงที่จะเกิดกับบริษัทคงจะมีนอยมาก

นโยบายของรัฐบาล
ปจจุบันนโยบายของรัฐบาล คือ ใหบริการรักษาฟรีสําหรับผูมีบัตรทอง นโยบายนี้ปรับปรุงมา
จากนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค ในอดีตทางโรงพยาบาลไมไดรับผลกระทบจากนโยบายนี้ ในอนาคตก็คาด
วาจะไมไดรับผลกระทบจากนโยบายรักษาฟรีเชนกัน
1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร
ผูบริหารของโรงพยาบาลในปจจุบนั เปนผูที่มีทัศนวิสัยที่กวางไกล ไดพยายามทําใหโรงพยาบาล
เปนโรงพยาบาลที่ทันสมัยมีคณ
ุ ภาพและรักษาเสถียรภาพทางดานการเงินไวอยางมั่นคง
จะเห็นไดจากการที่
ผูบริหารสามารถนําโรงพยาบาลผานพนชวงวิกฤตการณมาได และมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
ผูบริหารชุดนี้ไดตระหนักดีวาการใหบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนจะชวยแบงเบาภาระจากภาค
รัฐ ทางโรงพยาบาลจึงไดวางนโยบายกําหนดราคาขายทีย่ ุติธรรมตอผูมาใชบริการ และมีคุณภาพของการรักษา
ที่ดี ดังนั้นในอนาคตถามีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารใหมกอ็ าจจะทําใหมีปจจัยเสี่ยงตอผลการดําเนินงานได
1.3 ความเสี่ยงจากการไมไดรับเงินกูยืมคืนจากบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ณ. 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ยังคงมียอดเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม 2 แหง ดังนี้
1. บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จํากัด เปนหนีค้ างชําระเงินตนเดิม 4.73 ลานบาท ดอกเบี้ย 48.19
ลานบาท
ในป 2555 บริษัทฯ ไดใหโรงพยาบาลพะเยา ราม ตอสัญญาเงินกูใ นเดือนตุลาคม จํานวน 45
ลาน ระยะเวลากู 2 ป ในป 2556 มีดอกเบี้ยคางชําระ 480,000 บาท แตไดรับชําระแลวในเดือนมกราคม 2557
2. บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จํากัด เปนหนีค้ างชําระเงินตน 97.46 ลานบาท ดอกเบี้ย 96.86
ลานบาท บริษัทไดทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ เมื่อ 1 ตุลาคม 2556 และเริ่มผอนชําระในเดือน มกราคม
2557
ในป 2556 บริษัทไมไดใหเงินกูกอนใหมกับบริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของ ถึงแมบริษัทจะ
ไมไดรับเงินกูย ืมบางสวนคืน ก็จะไมมีผลกระทบตอกระแสเงินสดของโรงพยาบาล เนื่องจากหนี้ที่มีปญหาเปน
หนี้ที่ใหกูยืมในอดีต และปจจุบันผลประกอบการของโรงพยาบาลดี และมีเงินสดเหลือเพียงพอมาจายเงินปน
ผลใหผูถือหุน (ในป 2556 มีการจายเงินปนผล 2 ครั้ง คือ เดือนพฤษภาคม 2556 จาย หุนละ 6.00 บาท และ
เดือนพฤศจิกายน 2556 จายอีกหุนละ 6.00 บาท) และลงทุนในเครื่องมือแพทยเพิ่มขึ้น
21

1.4 ความเสี่ยงจากเงินลงทุนที่ดอยคา
ผูบริหารมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทตาง ๆ เพื่อหวังผลตอบแทนกลับมาในรูปเงินปนผล แตการ
ลงทุนในบางกิจการก็ไมประสบความสําเร็จ ทําใหบริษัทตองตัดบัญชีดอยคาของเงินลงทุนบางรายการ เนื่องจาก
ผลประกอบการในป 2556 ประสบผลขาดทุน ในป 2556 มีการตัดบัญชีดอยคาของเงินลงทุนดังนี้
1. เงินลงทุนในบริษัท กอปรสิน จํากัด มีการตัดบัญชีดอ ยคา จํานวน 2,279,600 บาท
2. เงินลงทุนในโรงพยาบาลชัยภูมิ ราม มีการตัดบัญชีดอยคา จํานวน 10,700,000 บาท เนื่องจาก
โรงพยาบาลรามคําแหงถือหุนในโรงพยาบาลชัยภูมิ 66% จึงเปนผูหุนรายใหญ ถาโรงพยาบาลรามคําแหงไม
ลงทุนตอไป โรงพยาบาลชัยภูมกิ ็อาจจะตองหยุดกิจการ ทางโรงพยาบาลรามคําแหงยังคาดหวังวา ในอนาคตอีก
4-5 ป โรงพยาบาลชัยภูมินาจะมีผลประกอบการที่ดี และมีกําไรพอที่จะจายเงินปนผลกลับมาใหโรงพยาบาล
รามคําแหงได
1.5 ความเสี่ยงของหุนจากการถูกฟองรอง
ณ. 31 ธันวาคม 2556 ผูปว ยบางรายที่มาทําการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล และไมพอใจผล
ของการรักษา อาจเนื่องจากมีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนไมเขาใจกัน จึงทําใหเกิดการฟองรองและยังอยูในขึ้น
ตอนของศาลอยู 3 คดี มี 1 คดีอยูในศาลขั้นตน, 1 คดีอยูใ นศาลฎีกา และอีก 1 คดีอยูระหวางยื่นคํารองตอศาล
ฎีกา บริษัทคาดวามูลคาของความเสียหายทั้งหมดมีไมมากเมื่อเทียบกับรายไดและสินทรัพยรวมของบริษัท
ความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ผูบ ริหารรูถึงปญหาที่จะกอใหเกิดขึ้นเปนอยางดี จึงได
บริหารงานดวยความระมัดระวัง ไมใหเกิดปญหาเรื่องภาพพจนของโรงพยาบาล ซึ่งเปนสวนที่สําคัญมาก
สําหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ผูบริหารตองสามารถรักษาชื่อเสียงและคุณภาพของโรงพยาบาลใหดี จึงจะ
ไมมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ปจจุบนั บริษัทก็สามารถรักษาชื่อเสียงและคุณภาพของการรักษาพยาบาลไว
ไดดี ในเรื่องของคุณภาพ บริษัท ก็เลือกทีจ่ ะปฏิบัติตามมาตรฐาน JCI ซึ่งเปนมาตรฐานสากลสําหรับโรงพยาบาล
(2) ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย
- บริษัทไมมีผูถือหุนรายใหญ ที่ถือหุนตั้งแต 75 % ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัท จึงไมมีผูถือหุนใหญรายใดมีอํานาจในการควบคุมบริษัท และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบริษัท
- ความเสี่ยงจากผูถือหุนรายใหญหรือผูบริหารมีความขัดแยงทางผลประโยชนเนื่องจากมีกิจการที่
แขงขันกับบริษัท (ไมม)ี
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4. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

ขอมูลทั่วไป
ชื่อ
ประกอบธุรกิจหลักประเภท

:
:

เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:
:

โทรศัพท

:

โทรสาร
Home Page
E-mail
ทุนจดทะเบียน

:
:
:
:

ขอมูลที่อางอื่น
นายทะเบียนหลักทรัพย

:

ผูสอบบัญชี

:

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาลเอกชน ภายใตชื่อ
โรงพยาบาลรามคําแหง
บมจ. 78
436 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร 10240
02-7439999, 02-3740200-16
02-7322000, 02-7320478-87
02-3740804
www.ram-hosp.co.th
ramhospital@hotmail.com
มูลคา 150 ลานบาท โดยเปนทุนที่ออกและเรียก
ชําระแลว 120 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน
12 ลานหุน มูลคาที่ตราไว หุน ละ 10 บาท
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-2292800, 02-6545599
โทรสาร : 02-3591259
นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 6699
บริษัท ธรรมนิติ จํากัด
267/1 ถนนประชาราษฎร สาย 1 แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ 10800
โทรศัพท : 02-5878080
โทรสาร : 02-5860301
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5. ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนใหญ
กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ. 24 ตุลาคม 2556 มีดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4

5
6

7

8
9
10
หมายเหตุ

ผูถือหุน

จํานวนหุน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอฟ แอนด เอส 79 จํากัด
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม ราม จํากัด
กลุมชนะภัย
ประกอบดวย ท.พ. ชํานาญ ชนะภัย
นางจินนภา ชนะภัย (คูสมรส)
นพ. วิรัตน ชื่นอิ่ม
กลุมศิริวงศ
ประกอบดวย นพ.บุญปรีดี ศิริวงศ
นางอัญชนา ศิริวงศ (คูสมรส)
กลุมสมบูรณสิน
ประกอบดวย น.พ.รัชช สมบูรณสิน
พ.ญ.วิไลพรรณ สมบูรณสิน
(คูสมรส)
น.พ.ศิริพงศ เหลืองวารินกุล
น.พ.เรวัติ นิพัทธโกศลสุข
น.ส.ฤกขจี กาญจนพิทักษ

% ของจํานวนหุนทัง้ หมด

4,588,424
1,256,899
862,300
335,385
327,499
7,886
332,500
331,802
330,500
1,302
318,302
115,000
201,202

38.24
10.97
7.19
2.79
2.73
0.07
2.77
2.76
2.76
0.01
2.64
0.96
1.68

239,372
220,000
207,436

1.99
1.83
1.73

1. นายฤชิษฐ กาญจนพิทักษ ถือหุน
174,197 หุน คิดเปน 1.45 %
2. น.ส.ฤกขจี กาญจนพิทักษ
,,
207,436 ,, ,,
1.73 %
3. นายธฤต ชื่นอิ่ม
,,
19,802 ,,
,,
0.17 %
บุคคลทั้งสามเปนบุตร-ธิดา ที่บรรลุนิติภาวะแลว และไมอยูในอํานาจควบคุมของบิดา
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คาตอบแทนจากการสอบบัญชี
รายการที่

ชื่อบริษัทผูจาย

ชื่อผูสอบบัญชี

คาสอบบัญชี

1

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)

บ.ธรรมนิติ จํากัด

985,000

2

บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จํากัด

บ.ธรรมนิติ จํากัด

75,000

รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี

1,060,000
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6. นโยบายการจายเงินปนผล
คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หุนแตละป โดยมีอัตราที่คาดวาจะจายตามผลการดําเนินงานในอัตราไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิเฉพาะ
บริษัทหลังจากชําระภาษีแลว ในป 2556 บริษัทไดจายเงินปนผลรวม 144 ลานบาท (12 ลานหุน @ 12 บาท)
สําหรับบริษัทยอย ไดแก บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จํากัด มีนโยบายจายเงินปนผลไมเกิน
รอยละ 60 ของกําไรสุทธิ เฉพาะบริษัทหลังจากชําระภาษีแลว ในป 2556 บริษัทยอยยังมีผลขาดทุนจึงไมมกี าร
จายเงินปนผลมายังบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง
ป
กําไรสุทธิตอหุน
เงินปนผลตอหุน
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%)

2551
33.03
12
36.33

2552
28.50
12
42.11
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2553
47.59
12
25.22

2554
63.01
12
19.04

2555
106.47
12
11.27

7. โครงสรางการจัดการ
7.1 คณะกรรมการบริษัท
- รายชื่อและตําแหนงของกรรมการ, จํานวนครั้งการประชุม และจํานวนครั้งทีก่ รรมการแตละรายเขารวม
ประชุมในป 2556
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 คน และในจํานวนนี้เปนกรรมการอิสระ 4 คน
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยจํานวน 12 คน ดังนี้
1. นายรัชช
สมบูรณสิน
ประธานกรรมการ
2. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ
กรรมการผูจัดการ
3. นายวิรัตน ชื่นอิ่ม
กรรมการ
4. นายบุญปรีดี ศิริวงศ
กรรมการ
5. นายชํานาญ ชนะภัย
กรรมการ
6. นายศิริพงศ เหลืองวารินกุล
กรรมการ
7. นายสุธี
ลีละเศรษฐกุล
กรรมการ
8. นายเจิมพล ภูมิตระกูล
กรรมการ
9. นายประมล อภิรัตน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. นายขจิต
หัพนานนท
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
11. น.ส. กิตติญารัตน จิโรจดํารงคชัย
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
.
12. นายพันภัทร สุเภากิจ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่มีอํานาจลงนามแทนบริษัท มี นายรัชช สมบูรณสิน, นายเอื้อชาติ กาญจนพิทกั ษ, นายวิรัตน
ชื่นอิ่ม, นายบุญปรีดี ศิริวงศ และ นายชํานาญ ชนะภัย วิธีการลงนาม คือ 2 ใน 5 ทาน
กรรมการที่เปนกรรมการอิสระ 4 คน ประกอบดวย
1. นายขจิต
หัพพานนท
2. นายพันภัทร สุเภากิจ
3. นายประมล อภิรัตน
4. น.ส. กิตติญารัตน จิโรจดํารงคชัย
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ป 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง, กรรมการบริหาร 39 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง
โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมดังนี้

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

นายรัชช
สมบูรณสิน
นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ
นายวิรัตน ชื่นอิ่ม
นายบุญปรีดี ศิรวิ งศ
นายชํานาญ ชนะภัย
นายศิริพงศ เหลืองวารินกุล
นายสุธี
ลีละเศรษฐกุล
นายเจิมพล ภูมิตระกูล
นายประมล อภิรัตน
นายขจิต
หัพพานนท
น.ส. กิตติญารัตน จิโรจดํารงคชัย
นายพันภัทร สุเภากิจ

กรรมการ
บริษัท
12
12
12
12
12
12
12
12
4
4
4
4

7.2 ผูบริหาร
- รายชื่อและตําแหนงของผูบริหาร
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผูบริหาร จํานวน 10 ทาน
รายชื่อผูบ ริหาร
1. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ
2. นายวิรัตน ชื่นอิ่ม
3. นายสุธี
ลีละเศรษฐกุล
4. นายรัชช
สมบูรณสิน
5. นายบุญปรีดี ศิริวงศ
6. นายชํานาญ ชนะภัย
7. นายศิริพงศ เหลืองวารินกุล
8. นายเจิมพล ภูมิตระกูล
9. นางอัญชนา ศิริวงศ
10. นางวรรณา พฤกษมหาชัยกุล
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กรรมการ
บริหาร
43
43
43
42
43
43
42
43
-

กรรมการ
ตรวจสอบ
4
4
4
4
-

ดังนี้
ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ผูอํานวยการฝายการแพทย
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
รองผูอํานวยการโรงพยาบาล
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

- โครงสรางองคกร (Organization Chart)
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการบริหาร
สายงานแพทย
แพทยประจํา
แพทยเวร

งานผูปวยนอก

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

สายงานบริการ

สายงานสนับสนุน

สายงานบริหาร

บุคคล พัฒนาบุคลากร คอมพิวเตอร แมบาน ซอมบํารุง

งานผูปวยใน

เวรเปล
WARD
W 1/5
E.R.
W 1/6
O.P.D.
W 1/7
O.P.D. เด็ก
ประชาสัมพันธ
บัตรบน
W 2/4
เ วชระเบียน
โอเปอเรเตอร
เภสัชกรรม
W 2/5
LAB
W 2/6
เอกซเรย
W 2/7
การเงินนอก
การเงิน
W 2/8
การเงินใน
รับผูปวยใน
W 3/5
บริการและลูกคาสัมพันธ
W 3/6
ทันตกรรม
W 3/7
กายภาพบําบัด

W 3/8
W 3/9

หนวยงานพิเศษ
ไตเทียม
หองเด็กออน
หองคลอด
หองพักฟน
ผูปวยนอก
หองผาตัด-จายกลาง
หองไอ ซี ยู
หอง ซี ซี ยู
หองสองกลองทางเดินอาหาร
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บัญชี-การเงิน ธุรการ เครื่องมือ- จัดซื้อ สตอก
แพทย และ
งานความสะอาด
เวชภัณฑ

โภชนาการ
หองผา
ยานพาหนะ
รักษาความปลอดภัย

7.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(ก) คาตอบแทนกรรมการรวม 12 ราย เทากับ 3,120,000 บาท ในป 2556 โดยเปนคาตอบแทนใน
รูปเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
น.พ. รัชช สมบูรณสิน
จํานวนเงิน 360,000 บาท
น.พ. วิรัตน ชื่นอิ่ม
,,
360,000 ,,
น.พ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ
,,
360,000 ,,
น.พ. บุญปรีดี ศิรวิ งศ
,,
360,000 ,,
ท.พ. ชํานาญ ชนะภัย
,,
360,000 ,,
ท.พ. เจิมพล ภูมิตระกูล
,,
360,000 ,,
น.พ. ศิริพงศ เหลืองวารินกุล
,,
360,000 ,,
น.พ. สุธี
ลีละเศรษฐกุล
,,
360,000 ,,
นายขจิต
หัพนานนท
,,
60,000 ,,
นายพันภัทร สุเภากิจ
,,
60,000 ,,
นายประมล อภิรัตน
,,
60,000 ,,
น.ส. กิตติญารัตน จิโรจดํารงคชัย
,,
60,000 ,,
(ข) คาตอบแทนกรรมการบริหาร
ในป 2556 มีกรรมการบริหาร 8 ราย โดยจายในรูปของ
เงินเดือน จํานวน 8,676,000 บาท
เบี้ยประชุม จํานวน 14,171,000 บาท
(2) คาตอบแทนอื่น ๆ (ไมมี )
7.4 บุคลากร
บริษัท มีพนักงานทั้งหมด 1,700 คน โดยในป 2556 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหกับพนักงาน
จํานวนทั้งสิ้น 495,290,133 บาท ไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา คาครองชีพ คาเวรพยาบาลและเงินโบนัส
นอกจากนี้บริษัทยอยไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานในลักษณะเดียวกับบริษัท รวม 18,497,163 บาท
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8. การกํากับดูแลกิจการ
การปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล 15 ขอ
นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อใหองคกรมีความมัน่ คง อีกทั้งเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันของกิจการ และ เปนการเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย จึงไดมีการกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการ
โดยมุง มั่นที่จะดําเนินธุรกิจใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได โดยเฉพาะผูเกีย่ วของ หรือผูมีสวนไดเสีย
เชน โรงพยาบาลมีระบบใหผูปวยสามารถตรวจสอบราคาคารักษาพยาบาล เพื่อใหเกิดความโปรงใส นอกจากนี้
ในสวนของบริษัทประกันที่สงผูปวยเขามาในโรงพยาบาลก็มีระบบการเขามาตรวจสอบความถูกตองทั้งในดาน
การรักษาพยาบาล ตลอดจนการคิดคารักษาพยาบาล
ในเรื่องของความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเปนธุรกิจที่มคี วามมั่นคง
ในตัวเอง ทางฝายบริหารไดพยายามดูแลความเสี่ยงทั้งในระดับปฏิบัติการ ตลอดจนความเสี่ยงทางดานการเงิน
ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบการควบคุม หรือ พ.ร.บ. ที่เปลี่ยงแปลงไป โดยติดตามและควบคุมใหอยูใ นเกณฑที่
เหมาะสม
ในปจจุบันคณะกรรมการใหความสนใจและความเขาใจ และประเมินความเสี่ยงที่มีผลตอธุรกิจโดยให
ความสําคัญกับรายงานทางการเงิน โดยมีแนวทางดังนี้
1. รายงานภายใน ไดแก รายงานที่สําเสนอฝายจัดการ กรรมการ และ คณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
ติดตามระบบงาน และผลประกอบการรายเดือน
2. รายงานภายนอก ทางโรงพยาบาลไดจดั ใหมกี ารายงานงบไตรมาส รายงานในรูปของรายงานประจําป
และการเปดเผยตอบุคคลภายนอกอื่นๆ
3. นอกจากนี้คณะกรรมการยังถือเปนความรับผิดชอบ ในการที่จะตองจัดทํารายงานทางการเงินให
ถูกตองครบถวน ควบคูไปกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป
การควบคุมความเสี่ยงโดยการควบคุมภายใน คณะกรรมการมีนโยบายที่จะรวบรวมและติดตามความ
เสี่ยงโดยมีระบบการติดตาม และเฝาระวังเพื่อประเมินความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
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การควบคุม และตรวจสอบ บริษัทไดมกี ารจัดใหมกี ารประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ
อยางสม่ําเสมอทุกเดือน เพื่อติดตามดูผลการดําเนินงาน การควบคุมดูแลตนทุน ตลอดจนรวมกันปรับกลยุทธ
เพื่อใหโรงพยาบาลมีความแข็งแกรง และคงไวซึ่งศักยภาพการแขงขันอยูเสมอ ทั้งนี้ รวมไปถึงโรงพยาบาลรวม
ทุนในเครือโรงพยาบาลรามคําแหงก็ปฏิบัติเชนกัน
การบริหารงานเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางกลุมผูม ีสวนไดเสียกลุมตางๆ นโยบายการบริหาร
ของโรงพยาบาล เราตระหนักถึงการดูแลใหเกิดความสมดุล ระหวาง กลุมลูกคา (ผูปวย), กลุมแพทยผูใหการ
รักษา , กลุมพนักงาน ,กลุมผูถือหุน ตลอดจนกลุมผูมีสวนไดเสีย กลุมอื่นๆ เชนกลุมลูกคา กลุมบริษัทประกัน
บริษัทคูสัญญา โรงพยาบาลมีความมุงมัน่ ที่จะดําเนินกิจการดวยความซื่อสัตยและใหความเปนธรรมกับกลุม
ตางๆอยางเทาเทียมกัน
ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการไดมกี ารกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจรวมกัน เพื่อกําหนดภาระหนาทีข่ องกรรมการ
บริหารตลอดจนเปาหมาย และมีการติดตามการทํางานของฝายบริหารอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความไดเปรียบใน
การแขงขัน และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
คณะกรรมการไดกําหนดนโยบาย และมอบหมาย ตลอดจนการติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทมี
ความกาวหนาไปตามทิศทางคณะกรรมการกําหนด ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานของ
ตลาดหลักทรัพยโดยเครงครัด
จริยธรรมธุรกิจ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เปนธุรกิจที่ถกู ควบคุมดวยพระราชบัญญัติ และองคกรของรัฐฯ คอนขางมาก
เชน พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 2541 , กองประกอบโรคศิลป กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของมาตรฐาน
โรงพยาบาลนอกจากนีก้ ารปฏิบัติงานของแพทยยังถูกควบคุมโดยแพทยสภาในเรื่องของจรรยาบรรณทาง
การแพทย เนื่องจากผูบริหารสวนใหญของโรงพยาบาลรามคําแหงเปนแพทยและทันตแพทย ซึ่งเขาใจถึงแนว
ทางการปฏิบัติหนาทีต่ ามจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการแพทย เนื่องจากจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการ
แพทย กลาวคือการดําเนินธุรกิจ ภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และความโปรงใสตรวจสอบได
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัท ทําหนาที่ดูแลองคกรใหดําเนินการไปตามเปาหมายที่วางไว หรือเสมือนตัวผูถือหุน คอย
ตรวจสอบและดูแลในการจัดการบริษัท ซึ่งบางสวนมีกฎหมายกํากับใหตองปฏิบัติหนาที่เปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทโดยเครงครัด
นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหนาทีใ่ นการใหความเห็นชอบกับงานทีก่ ฎหมายกําหนด ไดแก การเสนอแตงตั้ง
กรรมการผูสอบบัญชี และการประกาศจายเงินปนผล เปนตน
ในสวนการดําเนินกิจการของบริษัท
คณะกรรมการจะถูกมอบหมายใหรับผิดชอบในฐานะผูเฝาติดตามและ
ประเมินผลของฝายจัดการอยางสม่ําเสมอไดแก
1) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆโดยระบบการติดตามตรวจสอบภายในเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงและรวมจัดการแกปญหาตางๆอยางรวดเร็วและทันการณ
2) ติดตามและประเมินผล กําหนดคาตอบแทนของฝายจัดการ พนักงาน เพื่อใหใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของ
ตลาดแรงงาน ตลอดจนวางแนวทางในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพและสามารถแขงขัน
ได
3) ติดตามและตรวจสอบ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงทางดานการเงิน เพื่อใหเกิดความแนใจ วาระบบ
รายงานทางการเงิน และการตรวจสอบมีความถูกตองเชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมกี ระบวนการควบคุมภายใน การ
ติดตามและประเมินความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ
4) ติดตามและดูแลปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนของฝายจัดการ คณะกรรมการ และผูถือหุนรวมทั้งการ
ใชทรัพยสินของบริษัทในทางมิชอบและการกระทําที่ไมถกู ตองในรายการระหวางบุคคลที่เกีย่ วของในการนี้
คณะกรรมการกําหนดใหคณะกรรมการแตละทานมีสิทธิอนุมัติของเงินฉุกเฉินไดในวงเงินไมเกินหนึ่งแสนบาท
ถวน การอนุมัติเงินมากกวานี้จะตองผานที่ประชุมคณะกรรมการ และมีกรรมการผูมีอํานาจอยางนอย 2 ทาน
ตามที่ระบุไว เปนผูอนุมัติ
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การกํากับดูแลกิจการในบริษัทยอย และบริษัทรวม
คณะกรรมการฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารดูแลกิจการที่ดี ตามหลักของบรรษัท
ธรรมาภิบาล โดยมุงเนนการดําเนินธุรกิจใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดใหนโยบาย
แกกรรมการที่เขารวมทํางานกับบริษัทยอย และบริษัทรวม โดยเฉพาะการใหนโยบายโดยตรงกับคณะกรรมการ
ในบริษัทยอย และบริษัทรวม
ในเรื่องของความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือเปนธุรกิจที่มี
ความมั่นคง ซึ่งตองดูแลคนไขตามจรรยาบรรณทางการแพทย ทางฝายคณะกรรมการบริหารจึงมีเนนเรื่องการมี
ระบบคุณภาพที่ไดมาตรฐาน ความเสี่ยงในเรื่องสิทธิผูปวย ความเสี่ยงในเรื่องอื่น ๆ ในระบบปฏิบัติการ
นอกจากนั้นความเสี่ยงในเรื่องระบบการเงิน การรายงานทางการเงิน มาตรฐานทางบัญชี และการประเมินความ
เสี่ยงทางดานการเงิน ที่มีผลตอธุรกิจ โดยกําหนดแนวทางคลายกับการทํางานของ บมจ.โรงพยาบาลรามคําแหง
จํากัด (มหาชน) โดยมีแนวทางดังนี้
ระบบการรายงานภายในคณะกรรมการ
มีแนวทางใหมีการประชุมเพื่อรายงานในระดับ
กรรมการบริหาร เพื่อพัฒนาระบบงานและแกไขปญหาเปนรายอาทิตย และรายงานผลประกอบการเปนรายเดือน
ระบบการรายงานภายนอก คณะกรรมการไดจัดใหมีระบบการรายงานผลประกอบการราย
ไตรมาส และ ระบบรายงานในรูปแบบรายงานประจําป ตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ควบคูไปกับการรายงานของผูตรวจสอบบัญชี ในรายงานประจําป
นโยบายการเปดเผยขอมูล ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน. การทํารายการบุคคลที่เกี่ยว
โยง การไดมาซึ่งทรัพยสิน หรือการทํารายการอื่นๆที่สําคัญ ทางคณะกรรมการฯ จะรายงานตามมาตรฐานการ
บัญชี ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูตรวจสอบรับอนุญาต ตามหลักการและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
สําหรับขอบเขตและอํานาจของกรรมการและผูบริหารที่เปนตัวแทนของบริษัท
มีหนาที่
กําหนดนโยบาย ซึ่งเปนไปตามหลักการและ / หรือมติตามที่คณะกรรมการฯ กําหนดในวาระสําคัญ เชน การ
ออกเสียงในวาระทีต่ องใชเสียงผูถือหุนมากกวา 50 % ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่ง
โดยทั่วไปกรรมการที่เปนตัวแทนก็จะนําเขาปรึกษากับคณะกรรมการฯ ในการประชุมเครือขายทุกเดือนอยูแลว
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน โดยหามกรรมการและผูบริหารที่รูเกีย่ วกับขอมูล
ภายในที่มีสาระสําคัญของบริษัท ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน นําไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว ซึ่ง
รวมถึงการซื้อนอกจากนี้บริษัท นอกจากนี้บริษัทไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ ใหเขาใจบทบาทหนาที่
ในการถือครองหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง คูสมรส และ บุตรที่ยังไมไดบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ตาม
มาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
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9. CSR (Corporate Social Responsibilities)
บริษัทและบริษัทยอย ไดตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มตี อสังคม สิ่งแวดลอม เพื่อความ
ยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยแยกเปน
- CSR in process การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยให
อยูในกระบวนการ ทํางานหลักของกิจการ
- CSR after process การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการชวยเหลือสังคมและชุมชน
บริษัทไดดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหลักการ CSR 8 ขอ ดังนี้
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
2. การตอตานการทุจริต
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม CSR
1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
- การแขงขันที่เปนธรรม
- การเคารพสิทธิในทรัพยสินของผูอื่น
- การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจ
2. การตอตานการทุจริต
- นโยบายตอตานการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ (รวมกับองคกรอื่น)
- แนวปฏิบัตใิ นหนวยงานที่เปนไปตามนโยบาย
- การเปดเผยผลการดําเนินงานและความคืบหนาในการปฏิบัติ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
- การนําหลักการแนวทางที่เปนบรรทัดฐานสากลมาใชในหนวยงาน
- นโยบายและแนวปฏิบัตใิ นหนวยงาน (และขอตกลงกับองคกรอื่น)
- มาตรการที่สําคัญเกีย่ วกับสิทธิของแรงงาน
4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
- การจางงานและแรงงานสัมพันธ
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ความหลากหลายและโอกาสแหงความเทาเทียม
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5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
- สุขภาพและความปลอดภัยของลูกคา
- การแสดงฉลากผลิตภัณฑและบริการ
- การสื่อสารการตลาดและความเปนสวนตัวของลูกคา
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
- การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
- การปองกันและลดผลกระทบจากมลพิษ
- การปกปองฟนฟูสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ
7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
- บทบาทในตลาดและการสรางแรงงาน
- การมีสวนรวมในชุมชน
- การลงทุนทางสังคม และประเมินผลกระทบทางสังคม
8. นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม CSR
- รูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมเชิงสรางสรรค (Creative CSR)
- การสรางสรรครวม (Co-Creation) กับผูมีสวนไดเสีย
- การคิดคนและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)
ในป 2556 บริษัทไดทํากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process) ดังนี้
1. โรงพยาบาลรามคําแหง รวมกับสํานักงานเขตบางกะป รณรงคใหประชาชนปองกันและกําจัด
ยุงลาย โดยใชมาตรการ 5 ป ไดแก ปด เปลี่ยน ปลอย ปรับปรุง ปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ปดฝาภาชนะกักเก็บน้ํา
1.2 เปลี่ยนถายน้ําทุก 7 วัน เชน แจกันดอกไม, ถังเก็บน้ําสําหรับอาบ เปนตน
1.3 ปลอยปลาหางนกยูง หรือ ปลากินลูกน้ําลงในอางหรือที่ถึงเก็บน้ําที่ไมมีฝาปด
1.4 ปรับปรุง สิ่งแวดลอมไมใหมีน้ําขังในที่ตาง ๆ โดยเฉพาะยางรถยนต
1.5 ปฏิบัติการดังกลาวขางตนเปนประจําทุกสัปดาห
2. โรงพยาบาลรามคําแหงรวมกับสภากาชาดไทย จัดใหมีการรับบริจาคโลหิต ณ. หองประชุมชั้น 10
ของโรงพยาบาล รวม 3 ครั้ง
ในป 2556 บริษัทไดทํากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR in Process) ดังนี้
1. โรงพยาบาลไดประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม ใหผูปวยไดรับการรักษาทีด่ ีในราคาที่ยตุ ิธรรม
ตอผูปวย และแขงขันกับโรงพยาบาลอื่น ๆ โดยคํานึงถึงคุณภาพของการรักษาผูปวย ใหผูปว ยไดรับการรักษา
ที่ดีที่สุด โดยจัดหาแพทยที่มีความชํานาญดานตาง ๆ มาประจําอยูที่โรงพยาบาล
2. โรงพยาบาลไดตอตานการทุจริต โดยการออกใบเสร็จรับเงินใหผูปวยตามความจริงของการรักษา
พยาบาล ไมมีการบิดเบือนหรือตกแตงตัวเลข
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3. โรงพยาบาลไดเคารพสิทธิมนุษยชน คือ ใหผูปวยเปนผูเลือกเองวาจะทําการรักษาทีน่ ี่หรือจะสง
ตอไปที่อื่น ทางโรงพยาบาลก็จะอํานวยความสะดวกให
4. โรงพยาบาลไดปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม พนักงานจะไดรับการวาจางตามกฎหมายแรงงาน
และมีสิ่งอํานวยความสะดวกให เชน หอพัก และดูแลพนักงานในเรื่องของการเจ็บไขไดปว ย ใหไดรับการ
รักษาอยางดี
5. โรงพยาบาลไดรับผิดชอบตอผูบริโภค ผูปว ยทุกรายของโรงพยาบาลจะไดรับการดูแลรักษาและ
ความปลอดภัยตามระบบสากล JCI ทุกคน ทั้งนี้ เนื่องจากโรงพยาบาลไดรับการตรวจสอบวาไดรับ
มาตรฐานสากล JCI ตั้งแตป 2553 ดังนั้น ทางโรงพยาบาลจึงมีคุณภาพการรักษาพยาบาลในดานตาง ๆ ตาม
ระดับสากล ผูปวยจึงสามารถมั่นใจไดวาจะไดรับการดูแลรักษาพยาบาลดีที่สุด
6. โรงพยาบาลไดดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยมีบอ บําบัดน้ําเสียอยู 2 บอ และสิ่งของเหลือใชจากการ
รักษาพยาบาล เชน เข็มฉีดยา สําลีที่มีเลือดปน ฯลฯ ทางโรงพยาบาลไดแยกเก็บถึงขยะธรรมดา และ ขยะที่
เปนอันตราย และมีรถขยะมาเก็บไปโดยแยกเก็บดวยความระมัดระวัง
7. ทางโรงพยาบาลไดรวมพัฒนาชุมชนและสังคม (อยูในหัวขอ CSR after Process)
8. ทางโรงพยาบาลไดรวมนวัตกรรม และการเผยแพรนวัตกรรม
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10. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และ
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ภายในบริษัท เปนผูมีสวนรวมและกําหนดใหมีขนึ้ เพื่อปองกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึน้ กับบริษัทฯ โดยรวม ครอบคลุมทั้งดานการเงิน การดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงและการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคเกีย่ วกับ
1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
2. ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน 5 องคประกอบที่มีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้
1. โครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมของการควบคุม
บริษัทมีโครงสรางบริหารองคกรอยางเหมาะสม มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
อยางชัดเจน มีนโยบายสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกที่ดใี นการปฏิบัติงาน ในหนาที่
มีความรอบรู มีความรับผิดชอบ ใหความสําคัญของระบบการควบคุมภายใน ถือปฏิบัติตานนโยบายและคูมือ
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานอยางเครงครัด มีการสอบทานกันระหวางขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีระบบการจัดการ
มาตรฐานคุณภาพ
2. การบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงทั้งปจจัยที่มาจากภายในและภายนอกเพื่อพิจารณาลักษณะ
โอกาส และระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมทั้งการกําหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงหรือการบริหาร
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมยอมรับได ซึ่งฝายบริหารไดจัดประชุมกันอยางสม่ําเสมอ และมีแผนรองรับ
ความเสี่ยงในกรณีตางๆ เชน จัดทําคูมือระเบียบปฏิบัตใิ นกรณีพิเศษ มีการกําหนดตัวผูกํากับดูแลการสั่งการ
ประสานงาน มีการซอมปฏิบัติงานหากเกิดกรณีฉกุ เฉิน
3. การควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝายบริหาร
บริษัทมีการกําหนดกิจกรรมควบคุมที่ฝายบริหารนํามาใช เพื่อใหมั่นใจวาแนวทางที่ฝายบริหารกําหนด
ไวไดรับการตอบสนอง และการปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท มาตรการควบคุมจะถูกกําหนดไวในวิธกี าร
ปฏิบัติงาน เชน การอนุมตั ,ิ การแบงแยกหนาที่และสอบทานงานกันโดยอิสระ เปนตน
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4. สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล
บริษัทจัดใหมีระบบสารสนเทศอยางเพียงพอ และมีความระมัดระวังในการสื่อสารขอมูล ทั้งเพื่อภายใน
องคกร มีการสังเคราะหคณ
ุ ภาพของขอมูล ใหมีเนื้อหาเหมาะสมเพียงพอตอการตัดสินใจ มีความถูกตองสมบูรณ
มีความเปนปจจุบัน มีรูปแบบที่เขาใจงาย และมีการจัดเก็บที่ดี เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยงของโดยเฉพาะบุคลากรของ
บริษัทมีความเขาใจตรงกัน สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองรวดเร็ว
5. ระบบการติดตามประเมินผล
บริษัทสนับสนุนใหมีเครื่องมือของฝายบริหารคุณภาพในการจัดใหมีกระบวนการดําเนินการ ในการ
ติดตามประเมินผล เชน การประเมินผลดวยตนเองเทียบกับตัวชี้วัด การประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระโดยผู
ที่ไมมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานนั้น การกําหนดในแผนการตรวจสอบภายใน เพือ่ ให ความมัน่ ใจวาระบบ
การควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง อยางเหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง
การติดตามควบคุมการดําเนินงานของบริษัท และบริษัทยอย ทางโรงพยาบาลรามคําแหง โดย
คณะกรรมการบริหาร ไดมีการกําหนดใหมกี ารประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลในเครือขายในฐานะบริษัท
ยอย หรือบริษัทรวม เปนประจําทุกเดือน เพื่อทบทวนแผนกลยุทธการทํางาน หรือเพื่อปรับปรุงแกไขปญหา
ตางๆในการดําเนินงาน โดยเฉพาะมีการทบทวนงบกําไรขาดทุน รายได/ตนทุน คาใชจายแตละหมวดหมู เพื่อ
ติดตามการดําเนินงานของแตละโรงพยาบาลฯ
ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการผูจัดการหรือกรรมการผูไดรับมอบหมายไดมีการ
เดินทางไปเยี่ยมเพื่อทบทวนการดําเนินการของโรงพยาบาลในเครือขายในฐานะบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง
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11. รายการระหวางกัน
บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอย, บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยไมมี
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทดังกลาวเกินรอยละ 10 ไดแก โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม, โรงพยาบาล
สินแพทย, โรงพยาบาลเชียงใหม ราม, โรงพยาบาลลานนา, โรงพยาบาลวิภา ราม, โรงพยาบาลวิภา ราม ปาก
เกร็ด, โรงพยาบาลพะเยา ราม, โรงพยาบาลเมืองเลย ราม, โรงพยาบาลสุขุมวิท, โรงพยาบาลวิภาวดี,
โรงพยาบาลเสรีรักษ, โรงพยาบาลแพทยปญญา, โรงพยาบาลขอนแกน, โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก, บริษัท
รังสิภัณฑ จํากัด และบริษัท สหแพทย จํากัด โดยรายการระหวางกันประกอบดวย รายการซื้อ / ขายสินคา และ
บริการ ซึ่งมีการกําหนดราคาหรือคาตอบแทนเปนไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ และรายการใหความชวยเหลือ
ทางดานการเงินแก โรงพยาบาลพะเยา ราม และ โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ซึ่งสวนใหญเปนการใหกูเงินตั้งแต
ชวงเกิดวิกฤตการณทางการเงินในป 2540 และมีการผอนชําระเงินกูย ืมมาแลวบางสวน ทั้งนี้บริษัทไดเปดเผย
รายละเอียดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในการทํารายการระหวางกันที่เปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ เชน การสั่งซื้อยา,
เวชภัณฑและอุปกรณแพทยระหวางกัน ซึ่งอาจเกิดขึน้ ในชวงที่สินคาขาดตลาดระยะหนึ่ง ก็จะตองขอซื้อจาก
อีกแหงหนึ่งที่มีอยู, ซื้อจากบริษัทในเครือไดราคาที่มีสวนลด 10-20 %
รายการระหวางกันเกี่ยวกับการใหบริการทางดานตรวจวิเคราะหโรคของหองปฏิบัติกลาง (Central
Laboratory) เนื่องจากการลงทุนเครื่องมือตรวจวิเคราะห และน้ํายาที่ใชมีตนทุนสูง ในขณะที่ปริมาณการตรวจ
วิเคราะหของบางโรคเพียงแหงเดียวไมเพียงพอที่จะถึงจุดคุม ทุน จึงไดใหบริษัทรวมบางแหงตั้งเปนศูนยการ
ตรวจวิเคราะหบางโรค และโรงพยาบาลในเครือสงมาตรวจ เชนนี้จะทําใหตนทุนในการใหบริการต่ําลงได โดย
บริษัทนัน้ จะคิดราคาโดยคํานึงถึงตนทุนบวกกําไรที่เหมาะสมสําหรับบริษัทในเครือและบริษัทที่เกีย่ วของกัน
รายการระหวางกัน เกี่ยวกับใหบริการเปนที่ปรึกษาดานคอมพิวเตอร โดยโรงพยาบาลรามคําแหงจะ
เปนศูนยกลางและสงคนไปใหความชวยเหลือทางดานคอมพิวเตอรกับบริษัทรวม และคิดคาบริการที่ปรึกษา
จากบริษัทรวม วิธีนี้จะชวยใหบริษัทรวมเสียคาใชจายดานนี้ถูกกวาใชบริการจากภายนอก
สําหรับรายการระหวางกันเกี่ยวกับกูยืมเงิน บริษัทจะกําหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเหมือนกับที่
ปฏิบัติกับผูใหกูยืมรายอื่น ๆ โดยบริษัทจะคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะจัด
ใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปน และสมเหตุสมผลของรายการ และ
คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาอีกครั้งกอนตัดสินใจทํารายการ
ทัง้ นี้ ในการทํารายการระหวางกัน บริษัทฯ จะปฏิบัตใิ หเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวม
ตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือจําหนาย
ไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท โดยที่ในการอนุมตั ิรายการดังกลาวกรรมการหรือผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ไมมีสิทธิ์
ออกเสียงดังกลาว

40

12. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ผลการดําเนินงาน (ลานบาท)
รายไดรวม
กําไรกอนภาษีเงินได ดอกเบี้ยจาย คาเสื่อมราคา และรายจายรอตัดบัญชี
(EBITDA)
กําไรสุทธิ
ฐานะการเงิน (ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนสวนนอย
สวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท
อัตราสวนทางการเงิน
อัตรากําไรขั้นตน(%)
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม (%)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)
ขอมูลตอหุน
จํานวนหุน ที่ออก (ลานหุน)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) (E.P.S.)
มูลคาตามบัญชีตอหุน(บาท)
เงินปนผลจาย ตอหุน (บาท)
ราคาปดตอหุน ณ. วันสิ้นป (บาท)
P/E ratio
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2556
2555
2554
3,289.52 3,492.45 3,044.13
975.13 1,372.56 1,080.01
878.98 1,116.99 881.89
7,783.07 6,772.96 5,479.42
2,573.59 2,194.11 2,110.25
127.62
82.68
94.05
5,081.86 4,496.17 3,275.12
39.57
26.72
0.49
17.96
12.08

46.79
31.98
0.48
28.11
18.19

44.73
28.97
0.64
29.69
17.42

12
73.68
434.12
12.00
1,880
25.52

12
94.04
381.57
12.00
1,576
16.76

12
76.23
267.56
12.00
782
10.26

หนี้สินรวม

สิ นทรัพยรวม
ลานบาท

7,783.07

6,772.96

8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00

ล านบาท

3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00

5,479.42

2554

2555

ป

2556

รายไดจากการขายและใหบริการ

3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00

2,615.99

2,892.98

2,194.11

2554

2555

44.73

46.79

2556

ป

2554

2555

39.57

40.00

2,873.59

2,573.59

อั ตรากําไรขั้นตน

%
50.00

ลานบาท

2,110.25

30.00
20.00
10.00
0.00

2554

2555

2556

ป

กํา ไรสุทธิ

2556

ป

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
%

30.00

29.69

28.11

25.00
ลานบาท

1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00

17.96

20.00
1,116.99
881.87

15.00

878.98

10.00
5.00
0.00
2554

2555

2556

ป

2554

ป
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13. การวิเคราะห และคําอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)
1. ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ (Overview)
ในป 2556 การดําเนินงานของบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย มี
รายไดจากการรักษาพยาบาลผูปวย ซึ่งเปนธุรกิจหลักของโรงพยาบาลลดลง 0.67 % เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน
และมีกําไรสุทธิลดลง 21.31 % รายไดจากธุรกิจหลักอยูใ นสภาพคงที่ แตมีรายไดอื่น ๆ ไดแก กําไรจากการ
แลกเปลี่ยนหุนและขายเงินลงทุน และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืม และดอกเบี้ยคางรับโอนกลับลดลงมาก
ประกอบกับคาใชจายของบริษัทสูงขึ้น เนื่องจากคาครองชีพที่สูงขึ้น จึงทําใหกําไรสุทธิของบริษัทลดลง
คอนขางมาก
ภาวะเศรษฐกิจในป 2556 มีการขยายตัวเพียง 4.5 % โดยป 2554 ขยายตัว 5.6 % และป 2555 ขยายตัว
5.4 % ซึ่งถือวานาเปนหวงเพราะมีปจจัยลบทั้งภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย ปจจัยลบ
ที่สงผลตอเศรษฐกิจไทยในป 2556 มาจากความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลก ทั้งปญหาหนี้สาธารณะในยุโรป
ปญหาเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังไมฟน ตัว รวมทั้งมีปญหาเสถียรภาพการเมืองโลก เชน สหรัฐมีปญหากับศาสนา
อิสลาม ปญหาการวางงานในสหรัฐและยุโรป ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ภัยทางธรรมชาติ สวน
ปจจัยลบภายในประเทศอยูที่เสถียรภาพทางการเมือง โดยเฉพาะการออกมาชุมนุมประทวง หากยืดเยือ้ และ
รุนแรงจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทจะแข็งคามากขึ้น สงผล
กระทบตอการสงออก ภัยธรรมชาติ ที่สําคัญปญหาตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการปรับคาแรงวันละ 300 บาททัว่
ประเทศ รวมไปถึงการปรับขึ้นของคาพลังงาน ทั้งน้ํามัน คาขนสง ฯลฯ นอกจากนีใ้ นป 2556 หนี้สวนบุคคล
ไดโตเร็วเกินไป จนอาจทําใหเกิดหนี้ไมกอใหเกิดรายไดหรือหนี้เสีย (NPL) ได จะเห็นวาภาวะเศรษฐกิจในป
2556 จะทําใหตนทุนในการประกอบกิจการสูงขึ้น ประชาชนมีแนวโนมวาจะมีกําลังซื้อนอยลง ซึ่งจะสงผล
ตอธุรกิจโรงพยาบาลระดับกลางและสูง จะมีคนที่มีกําลังซื้อมาใชบริการลดนอยลง เนื่องจากเหตุผลที่กลาวมา
การแขงขันในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนจะมีสูงขึ้น
ทั้งดานราคาและคุณภาพ
ทางโรงพยาบาล
รามคําแหงไดกําหนดนโยบายไววา ใหบริการรักษาพยาบาลใหดีที่สุด ภายใตสภาวะแวดลอมที่มีอยู และ
กําหนดราคายุติธรรม ไมสูงเกินไป เนื่องจากลูกคาของโรงพยาบาลสวนใหญเปนคนระดับกลาง ทาง
โรงพยาบาลเนนใหบริการรักษา ผูปวยทุกโรค แตละโรคจะมีแพทยผูเชี่ยวชาญสาขานัน้ ๆ ดูแล ทาง
โรงพยาบาลคาดวาตนป 2558 เปด AEC จะทําใหทางโรงพยาบาลมีผปู วยมากขึน้ เนื่องจากไทยเปนประเทศที่มี
ชื่อเสียงดีทางการแพทยในเอเชีย จึงคาดวาในอนาคตไทยจะไดเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub
of Asia) ทางโรงพยาบาลรามคําแหงก็คาดวาจะไดรับผลประโยชนจากการเปด AEC นี้ คือทําใหมีผูปวยมาใช
บริการมากขึ้น โดยเปนผูปว ยจากตางประเทศ เชน พมา เขมร ลาว ฟลิปปนส ฯลฯ
ทางบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ประกอบธุรกิจหลักเพียงอยางเดียว
คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือวาเปนธุรกิจทีใ่ หบริการดานสุขภาพที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต เนือ่ งจาก
เปนธุรกิจที่สามารถพัฒนาไปพรอมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พรอมทั้งชวยใหบริการทางดานการแพทย
แกประชาชน และมีธุรกิจเสริมคือ การสอบเทียบเครื่องมือแพทย (M.I. Calibration) และขายเวชภัณฑ
เครื่องมือแพทย บางชนิด แตธุรกิจเสริมยังมีขนาดเล็กเพียง 6.84 % ของรายไดรวม
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2. ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไร
ผลการดําเนินงานของบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) ในป 2556 มีดังนี้
1. บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย มีรายไดรวม 3,289.52 ลานบาท
หรือลดลง 5.81 % ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
1.1 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับโอนกลับในป 2556 ลดลง 35.92 ลานบาท
หนวย : ลานบาท
ป 2556
ป 2555
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืม และดอกเบี้ยคางรับโอนกลับ
11.06
46.98
ในป 2555 โรงพยาบาลรามคําแหง ไดรับเงินกูยืมและดอกเบี้ยที่ตัดเปนหนี้สูญกลับคืนมาจาก
ก. โรงพยาบาลเชียงใหม ราม จํานวน 46.58 ลานบาท โดยแยกเปนเงินตน 10.67 ลานบาท และดอกเบี้ย
35.91 ลานบาท
ข. โรงพยาบาลพะเยา ราม
จํานวน 0.4 ลานบาท (เงินตน)
ป 2556 โรงพยาบาลรามคําแหง ไดรับเงินกูยืมคืนจากโรงพยาบาลพะเยา ราม 1.2 ลานบาท
โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม ไดรับเงินกูยืมคืนจากโรงพยาบาลเมืองเลย ราม 7.16 ลานบาท
และดอกเบี้ย 2.70 ลานบาท
1.2 กําไรจากการแลกเปลี่ยนหุน และขายเงินลงทุน ในป 2555 มีกําไร 288.89 ลานบาท
ในขณะที่ป 2556 มีผลขาดทุน 2.37 ลานบาท รายละเอียดมีดังนี้
ป 2555
- บมจ.ธ. เกียรตินาคิน
กําไรจากการแลกเปลี่ยนหุน
=
368.52 ลานบาท
กําไร (ขาดทุน) จากการขาย
=
(106.36) ลานบาท
- บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ กําไรจากการขาย =
19.47 ลานบาท
- เงินลงทุนเผื่อขายอื่น ๆ กําไรจากการขาย
=
7.26 ลานบาท
รวม
=
288.89 ลานบาท
ป 2556
- บมจ. รพ.วิภาวดี กําไรจากการขาย
=
157.14 ลานบาท
- บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ขาดทุนจากการขาย
=
(167.36) ลานบาท
เงินลงทุนเผื่อขายอื่น ๆ กําไรจาการขาย
=
7.85 ลานบาท
รวม ขาดทุนจากการขาย =
(2.37) ลานบาท
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1.3 บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยมีรายไดจากการรักษาพยาบาล
ในป 2556 จํานวน 2,873.59 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอน 0.67 % โดยแยกเปนรายไดจากโรงพยาบาล
- รามคําแหง
จํานวน
2,822.70 ลานบาท
- ชัยภูม-ิ ราม
จํานวน
50.89 ลานบาท
2,873.59 ลานบาท
รายละเอียดเปรียบเทียบจํานวนคนไขนอก, คนไขใน, รายไดคนไขนอก, รายไดคนไขใน, รายไดรวม
จากการดําเนินกิจการป 2556 และ ป 2555 ของโรงพยาบาลรามคําแหง

จํานวนคนไขนอก
จํานวนเตียงคนไข
รายไดคนไขนอก
รายไดคนไขใน
รายไดรวม

(ครัง้ )
(เตียง)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

% เพิ่มขึ้น(ลดลง)
(3.76)
(7.79)
2.52
(3.18)
(0.67)

2556
549,605
83,632
1,282,762,729
1,539,941,429
2,822,704,158

2555
571,095
90,697
1,251,169,084
1,590,512,665
2,841,681,749

รายไดคนไขนอกเพิ่มขึ้น 2.52% เนื่องจากจํานวนคนไขนอกลดลง 3.76% และราคาสินคาสูงขึ้น 6.53%
รายไดคนไขในลดลง 3.18% เนื่องจากจํานวนการใชเตียงคนไขลดลง 7.79% และราคาสินคาเพิ่มขึน้ 5%
รายไดจากกิจการรักษาพยาบาลโดยรวมแลว ป 2556 ลดลงจากป 2555 = 0.67%
1.4 รายไดอื่นนอกจากทีก่ ลาวไวใน 1.1 และ 1.2 แลวยังมีรายไดอื่น ดังนี้
หนวย : ลานบาท
ป 2556
ป 2555
ดอกเบี้ยรับ
9.89
9.75
รายไดเงินปนผล
153.13
118.54
รายไดอื่น ๆ
241.86
135.31
รายไดอื่น ๆ เปนรายไดจากการ
ก. ขายเครื่องมือแพทยและสอบเทียบเครื่องมือแพทย ในป 2556 มีจํานวน 224.89 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอน 88.98 % รายไดสวนนี้เปนรายไดเสริมของบริษัท คิดเปน 6.84 %
ของรายไดรวม
ข. รายไดคาเชาสถานที่และอื่น ๆ จํานวน 16.31 ลานบาท

45

2. คาใชจายของบริษัท และบริษัทยอย มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานบาท
ป 2556
ป 2555
ตนทุนในการรักษาพยาบาล
2,149.05
2,006.25
คาใชจายในการบริหาร
321.88
269.80
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
2.37
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
2.28
2.67
ตนทุนทางการเงิน
89.97
74.46
ตนทุนทางการเงิน (สุทธิ)
80.08
64.71
สัดสวนตนทุนในการรักษาพยาบาล / รายไดรวม
65.33
57.45
สัดสวนคาใชจายในการบริหาร / รายไดรวม
9.79
7.73
จะเห็นวาสัดสวนของตนทุนในการรักษาพยาบาลและคาใชจายในการบริหาร / รายไดรวม ในป 2556
สูงกวา ป 2555 เนื่องจาก รายไดลดลง และตนทุนสูงขึ้น สาเหตุที่ตนทุนสูงขึน้ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนบุคลากร, คาซอมแซมและบํารุงรักษา รวมทั้งการปรับมาตรฐานการรักษาพยาบาลตามเกณฑ JCI
3. ในปนี้บริษัท และบริษัทยอยมีกําไรจากการดําเนินงานกอนหักคาใชจายทางการเงิน ภาษี คาเสื่อม
ราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) จํานวน 975.13 ลานบาท ลดลงจากปกอน 397.43 ลานบาท คิดเปน 28.96%
บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม ดังนี้
หนวย : ลานบาท
บริษัท
ป 2556
ป 2555
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม ราม จํากัด
105.39
68.46
บริษัท รังสิภณ
ั ฑ จํากัด
0.04
0.03
บริษัท สินแพทย จํากัด
85.88
103.57
บริษัท ปยะศิริ จํากัด
(8.58)
6.34
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
36.47
29.45
บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จํากัด
21.34
17.17
บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จํากัด
41.18
0.47
บริษัท เลกาซี่ กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด
5.05
1.43
รวม
286.77
226.92
จากทีก่ ลาวมาขางตน บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ จํานวน 878.98 ลานบาท ลดลงจากป
กอน จํานวน 238.01 ลาน คิดเปนรอยละ 21.31
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ถึงแมโรงพยาบาลจะมีผลประกอบการลดลงจากปกอน
กําไรที่ดี โดยพิจารณาจากอัตราสวนทางการเงิน ดังนี้

แตโรงพยาบาลก็ยังมีความสามารถในการทํา

ป 2556
ป 2555
ป 2554
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
0.45
0.63
0.32
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) (ROE)
17.96
28.11
30.94
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
12.08
18.23
18.08
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
0.49
0.48
0.64
อัตราสวนหมุนเวียนทรัพยสิน (%)
0.45
0.57
0.61
อัตรากําไรขั้นตน (%)
39.28
46.93
44.73
EBIT Margin (%)
33.16
40.97
38.87
อัตรากําไรสุทธิ
26.72
31.98
28.97
จะเห็นวาอัตรากําไรขัน้ ตน, EBIT Margin, อัตรากําไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE)
ของบริษัท ในป 2556 เทากับ 39.28, 33.16, 26.72 และ 17.96 (%) ซึ่งถือวามีความสามารถในการทํากําไร
อยูในเกณฑดี เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ทีอ่ ยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ถึงแมวาความสามารถในการทํา
กําไรในปนจี้ ะลดลงจากปกอน เนื่องจากเหตุผลที่กลาวมาขางตน
3. ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน
(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลสวนใหญจะเปนขายเงินสด สําหรับป 2556
โรงพยาบาลรามคําแหง จะมีการขายเงินสด 76.08% ขายเครดิต 23.92% การขายใหเครดิต 23.92% นัน้ จะ
เปนลูกหนี้ประเภทบริษัทขนาดกลางและใหญทั่วไปที่เปนคูสัญญากับทางโรงพยาบาล,
บริษัทประกันชีวิต,
บริษัทประกันภัยและกรมแรงงาน บริษัทเหลานี้จะไมคอยมีปญหาการชําระเงิน ปญหามีอยูบางเล็กนอยตรงที่
เงื่อนไขของการสงผูปวยมารับการรักษาพยาบาลจะยกเวนบางโรคหรือยกเวนคาใชจายบางอยาง แตทางผูปวย
ไมยอมสํารองจายสวนที่ยกเวนขอใหทางโรงพยาบาลเรียกเก็บกับทางบริษัททั้งจํานวน เครดิตที่ทางโรงพยาบาล
ใหคือ 2 เดือน
การขายเงินสด 76.08% นั้น ก็จะมีปญหาอยูบางสําหรับกรณีที่ผูปว ยเปนผูปวยฉุกเฉิน และผูปวย
บางรายไมมีเงินชําระเมื่อรับการรักษาพยาบาลหายดีแลว ใน 1 ป จะมีอยูประมาณ 0.1 - 0.5% ของยอดขาย
ในป 2556 มีอยูประมาณ 3.71 ลานบาท คิดเปน 0.13% ของยอดขาย รายละเอียดของลูกหนีก้ ารคาที่มีอายุ
มากกวา 3 เดือน มีดังนี้
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บาท

อายุลกู หนี้

2556
2555
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
28,826,528
10,474,077
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน
3,110,275
7,383,616
มากกวา 12 เดือน ขึน้ ไป
21,681,390
23,033,229
รวม
53,618,193
40,890,922
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(23,695,061) (27,794,017)
ในป 2556 บริษัทคิดวาไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพียงพอแลว เพราะวาไดตั้งไวสูงขึน้
44.19% ของลูกหนีก้ ารคาที่มีอายุมากกวา 3 เดือนขึ้นไป
(2) สินคาคงเหลือและการเสื่อมสภาพหรือลาสมัย
ในป 2556 บริษัทมีสินคาคงเหลือที่ลาสมัยจากธุรกิจการขายเครื่องมือแพทย ซึ่งเปนธุรกิจ
เสริม จํานวน 13,500,819 บาท แตในธุรกิจการรักษาพยาบาลผูปวย ไดแก ยา เวชภัณฑ ฯลฯ ไมมีสินคา
คงเหลือเสื่อมสภาพ หรือลาสมัย
(3) เงินลงทุนคาความนิยม และการดอยคา
- เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ. 31 ธันวาคม 2556 มีราคาทุน ดังนี้
ราคาทุน
วิธีสวนไดเสีย
1. บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จํากัด
368,280,000
241,137,689
2. บริษัท อาร พลัส แอสเซท จํากัด
62,000,000
60,987,626
หัก ป 2556 มีการตัดบัญชีดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยบริษัท ชัยภูมิ ราม จํากัด
(120,800,000)
309,980,000
302,125,315
จะเห็นวาเงินลงทุนในบริษัทยอย- โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม มีการดอยคาของสินทรัพย รวม 127,142,311
บาท และ บริษัท อาร พลัส แอสเซท จํากัด เปนบริษัทที่อยูระหวางดําเนินการ และมีการตัดบัญชีดอยคา
1,012,374 บาท
- เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ. 31 ธันวาคม 2556 มีราคาทุน
1,978,286,466 บาท
มีราคาคิดตามวิธสี วนไดเสีย 2,961,702,888 ,,
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รายละเอียดมีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม ราม จํากัด
บริษัท รังสิภณ
ั ฑ จํากัด
บริษัท สินแพทย จํากัด
บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จํากัด
บริษัท ปยะศิริ
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จํากัด
บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จํากัด
บริษัท เลกาซี่กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด
หัก ป 2556 มีการตัดบัญชีดอยคาเงินลงทุน
ในบริษัทรวม บ.รังสิภัณฑ จํากัด

ราคาทุน
47,617,004
3,000,000
303,450,892
167,000
199,939,110
373,969,580
107,000
605,385,880
446,800,000

วิธีสวนไดเสีย
398,046,889
924,7255
636,055,086
216,269,972
446,777,973
71,968,892
738,390,858
453,268,493

(2,150,000)
1,978,286,466

2,961,702,888

จะเห็นวาบริษัทรวมที่มกี ารดอยคา ไดแก
1. บริษัท รังสิภัณฑ จํากัด มีราคาทุน 3,000,000 บาท ปจจุบันมีราคาตามวิธีสวนไดเสีย เพียง
924,725 บาท แสดงวามีการดอยคาของสินทรัพย รวม 2,075,275 บาท
2. บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จํากัด มีราคาทุน 167,000 บาท ปจจุบันมีราคา 0 บาท
แสดงวามีการดอยคาของสินทรัพย รวม 167,000 บาท
บริษัทรวมอืน่ ๆ นอกจาก บริษัท รังสิภัณฑ จํากัด และ บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จํากัด มี
ราคาตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้นจากราคาทุน แสดงใหเห็นวาสินทรัพยมีราคาสูงขึน้
- เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของ และบริษัทอื่น มีการบันทึกในราคาทุนและมีการตัดบัญชีดอยคาอยู 2
แหง คือ
ราคาเงินลงทุน
ราคาทุน ตัดบัญชีดอยคา
ณ. 31 ธ.ค. 2556
1. บริษัท ภูมิปญญาอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 98,000,000
98,000,000
0
2. บริษัท กอปรสิน จํากัด
30,750,000
30,750,000
0
128,750,000
128,750,000
0
- เงินลงทุนเผื่อขาย ณ. 31 ธันวาคม 2556
มีราคาทุน
1,831,120,284 บาท
มีกําไรที่ยังไมเกิดขึน้
22,291,350 ,,
มูลคายุติธรรม
1,853,411,634 ,,
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(4) สวนประกอบสําคัญของทรัพยสินอื่นและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยอื่นนอกจากลูกหนี,้ สินคาคงเหลือ และเงินลงทุนแลว ยังมี
- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด บริษัทพยายามบริหารเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเงินสดเก็บไวมากจะทําใหไดผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยรับนอยลง แตถาเก็บ
ไวไมเพียงพอก็จะทําใหธุรกิจสะดุดและติดขัดได ณ. 31 ธันวาคม 2556 บริษัทถือเงินสด และรายการเทียบเทา
เงินสดไว 150.28 ลานบาท นอยกวาปกอนอยู 2.28 ลานบาท
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวยรายการ ภาษีซื้อสวนที่ยังไมไดเรียกคืน 6.7 ลานบาท,
สตอกสวนที่เปนครุภัณฑและเบ็ดเตล็ด 2.1 ลานบาท, คาใชจาย จายลวงหนา 1.9 ลานบาท, รายไดคางรับ 2.3
ลานบาท และอื่น ๆ ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึน้ ตามปกติ ในการดําเนินธุรกิจ ณ. 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน
17.21 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนอยู 3.33 ลานบาท
- สินทรัพยไมมีตวั ตน ประกอบดวย โปรแกรมคอมพิวเตอรรอตัดจาย ณ. 31 ธันวาคม 2556
มีจํานวน 16.01 ลานบาท เพิ่มขึน้ จากปกอน 3.34 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร
ในป 2556 เพิ่มขึน้ จํานวน 6.08 ลานบาท เพื่อใชในการดําเนินงานเกี่ยวกับงานทางดานคอมพิวเตอร
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวยรายการเงินค้ําประกันที่ทางบริษัทเรียกเก็บจากบริษัท
ที่มารับเหมากอสราง เพื่อประกันผลงานระยะหนึ่งตามสัญญา, เงินมัดจําที่ทางบริษัทจะตองจายเมื่อตกลงซื้อ
สินคา และอื่น ๆ ณ. 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 16.45 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 1.26 ลานบาท
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ในป 2556 = 12.08% ซึ่งถือวาอยูในเกณฑดี
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4. สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน
(1) แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
- แหลงที่มาของเงินทุน ในป 2556 มีดังนี้
1. เงินสดสุทธิไดจากกิจกรรมดําเนินงาน
2. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
3. เงินรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของ(สุทธิ)
4. เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาว(สุทธิ)
5. ทุนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย
6. รับเงินจากการขายคืนเงินลงทุนชั่วคราว
7. รับคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
8. รับเงินจาการขายเงินลงทุนในกิจการที่เกีย่ วของกันและบริษัทอื่น
9. รับเงินจากการขายอุปกรณ
10. เงินปนผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
11. เงินปนผลรับจากการลงทุนในบริษัทรวม
12. เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกันและบริษัทอื่น
13. ดอกเบี้ยรับ
- แหลงใชไปของเงินทุนในป 2556 มีดังนี้
1. ซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย (สุทธิ)
2. ซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม
3. ซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกันและบริษัทอื่น
4. ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
5. ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
6. จายคาสิทธิการเชาที่ดนิ
7. จายเงินมัดจําคาทรัพยสิน
8. จายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
9. ชําระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
10. จายชําระหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน
11. จายเงินปนผล
12. ดอกเบี้ยจาย
รวม
สุทธิป 2556 ใชไป
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407,713,731
590,946,211
1,600,000
30,800,000
45,296,390
400,323,001
8,360,000
10,250,000
1,757,100
129,014,161
136,263,710
23,535,745
8,197,497
1,794,057,546

บาท
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

1,136,846,254
37,441,130
5,700,000
264,512,027
5,476,331
79,395,330
7,331,328
17,600,000
8,190,200
698,102
144,000,000
89,146,917
1,796,337,619
(2,280,073)

บาท
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,

- ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน โดยพิจารณาจากอัตราสวนหนี้สินตอสวนทุน
ในป 2556 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สิน : สวนทุน = 0.49 : 1
จะเห็นบริษัทมีหนี้สินเพียง 49% ของสวนทุนเทานั้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทมีความมั่นคงทาง
โครงสรางเงินทุน โดยปกติธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะตองลงทุนใน Fixed Asset สูง (ลงทุนใน
อาคารผูปวยและซื้ออุปกรณแพทย) อัตราสวนของหนี้สิน : สวนทุน = 1 : 1 โดยประมาณ
(2) รายจายลงทุน อธิบายวัตถุประสงคและแหลงเงินทุน
ในป 2556 บริษัทมีรายจายที่มีลักษณะเปนการลงทุน ดังนี้
1. ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณแพทย จํานวน 264.51 ลานบาท
- ที่ดิน จํานวน 45.91 ลานบาท เปนการซื้อที่ดนิ สวนที่อยูติดกับโรงพยาบาล วัตถุประสงค
ของการซื้อเพื่อเปนการขยายพื้นทีท่ ใี่ ชในการประกอบกิจการ ทําใหโรงพยาบาลมีพื้นที่มากขึน้ สามารถที่จะ
ขยาย ทําอาคาร, ทีจ่ อดรถ ไดในอนาคต
- อาคารและสิ่งปลูกสราง 10.84 ลานบาท เปนการปรับปรุงภายในอาคารหลังเดิม ไดแก
การทาสีหองใหม, เปลี่ยนระบบแอร และทําลานจอดรถใหม
- อาคารระหวางกอสราง 53.87 ลานบาท เปนการสรางอาคารหลังใหม เพื่อใชเกี่ยวกับรังสี
รักษา และขยายหองตรวจผูปวย
- เครื่องใชทางการแพทย มีการซื้อเพิ่ม 117.95 ลานบาท เชน เครื่อง MRI ราคา 31.3 ลานบาท
เครื่อง X-Ray Somatom, เครื่อง C-Arm สําหรับใชในแผนก X-Ray จํานวน 17 ลานบาท, เครื่องตรวจหัวใจ
ดวยคลื่นเสียง ความถี่สูงดวยภาพสามมิติ จํานวน 3.6 ลานบาท และอื่น ๆ เนื่องจากปจจุบนั เทคโนโลยีทาง
การแพทยเจริญรุดหนาไปมาก และมีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหทางโรงพยาบาลตองลงทุนในสวนนี้มาก เพื่อ
ทําใหโรงพยาบาลเปนโรงพยาบาลชั้นหนึ่ง ที่มีเครื่องมือแพทยทันสมัย
- นอกจากนี้ยังมีการลงทุนเพิ่มทางดานเครื่องใชสาํ นักงาน, เครื่องเรือน, ยานพาหนะ และ
อื่น ๆ ซึ่งเปนการลงทุนตามปกติของการดําเนินกิจการ ที่จะตองมีการซื้ออุปกรณเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนของเกาที่
ชํารุดหรือลาสมัย
แหลงเงินทุนที่ใช : เงินทุนจากการดําเนินงานของบริษัท
2. ซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย (สุทธิ) จํานวน 1,136,.85 ลานบาท เปนการลงทุนซื้อหุนในตลาดหลักทรัพย
(SET) เพื่อหวัง ผลตอบแทนกลับมาในรูปเงินปนผล ซึ่งสวนใหญจะมากกวาอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทําให
บริษัทมีกําไรจากผลตางของเงินปนผลรับและดอกเบี้ยจาย นอกจากนี้ในบางครั้ง ราคาหุนขึน้ สูงมาก บริษทั ก็
จะขายออกไปเพื่อไดผลตอบแทนกลับมาในรูป capital gain
แหลงเงินทุนที่ใช : กูจากสถาบันการเงินภายในประเทศ
3. ซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม, บริษัทที่เกีย่ วของกันและบริษัทอืน่ มีจํานวน 43.14 ลานบาท เปนการ
ลงทุนระยะยาว เพื่อหาผลตอบแทนกลับในรูปเงินปนผล และเปนการเพิ่มพันธมิตรในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ทําใหบริษัทสามารถรวมบริหารงานและพึ่งพากันได ทําใหบริษัทมีอํานาจตอรองสูงขึน้ ตนทุนขายจะถูกลง
แหลงเงินทุนที่ใช : เงินทุนจากการดําเนินงานของบริษัท
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(3) ความเพียงพอของสภาพคลอง
บริษัทมีสภาพคลองดีในการดําเนินกิจการ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเปนธุรกิจที่สวนใหญ
จะขายเปนเงินสด สําหรับโรงพยาบาลรามคําแหง ในป 2556 มีการขายเปนเงินสด 76.08% มีการขายเปน
เครดิตเพียง 23.92% นอกจากนี้บริษัทยังมีผลประกอบการเปนกําไรสุทธิ 26.72% ถาพิจารณาทางดาน
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO) มีดังนี้
อัตราสวนสภาพคลอง
=
0.45
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
=
0.18
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด
=
0.49
ถาพิจารณาสภาพคลองในรูปของสินทรัพยหมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียน จะเห็นวาบริษัทมี
สินทรัพยหมุนเวียนนอยกวาหนี้สินหมุนเวียน คือมีสินทรัพยหมุนเวียนนอยกวาประมาณ 50% ของหนี้สิน
หมุนเวียน
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา
=
19.82
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
=
18.16
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
=
24.92
ระยะเวลาขายเฉลี่ย
=
14.45
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้
=
12.90
ระยะเวลาชําระหนี้
=
27.91
Cash Cycle
=
4.70
แตถาพิจารณา ดานขายและลูกหนีก้ ารคา
จะเห็นวาระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพียง 18.16 วัน
ดานตนทุนขายและสินคาคงเหลือ จะเห็นวาระยะเวลาขายเฉลี่ยเพียง 14.45 วัน
ดานซือ้ และเจาหนี้การคา
จะเห็นวาระยะเวลาชําระหนี้เทากับ 27.91 วัน
ดังนั้น Cash Cycle ของโรงพยาบาล 18.16 + 14.45 – 27.91 = 4.7 วันเทานั้น ซึ่งถือวาโรงพยาบาลมี
Cash Cycle ที่ดี จึงสงผลใหมีสภาพคลองที่ดี
(4) ความสามารถในการชําระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมที่สําคัญ ความสามารถในการหา
แหลงเงินทุนเพิ่มเติม
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ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง มีความสามารถในการชําระหนี้ และปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการกูยืมไดครบถวน จนทําใหบริษัทไดรับเครดิตทีด่ ีจากสถาบันการเงิน ประกอบกับทาง
โรงพยาบาลมีที่ดินจํานวนมาก และยังมีสินทรัพยถาวรอื่น ทําใหบริษัทมีความสามารถในการหาเงินทุนเพิ่มเติม
ไดงาย เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการดีและสินทรัพยถาวรที่มั่นคง
ป 2556
ป 2555
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย
7.74
15.07
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน
0.20
0.41
จะเห็นอัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย และความสามารถชําระภาระผูกพัน ในป 2556 จะต่ํากวา
ป 2555 เนื่องจากในป 2556 บริษัทมีรายจายลงทุนจํานวนมาก แตบริษัทสามารถชําระหนี้ตามกําหนดได
เนื่องจากบริษัทสามารถกูเงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศเพิ่มเติมได เนื่องจากเหตุผลที่กลาวมาแลว
5. ภาระผูกพันดานหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล (ไมม)ี
6. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคต
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหาร ผูบริหารของโรงพยาบาลในปจจุบนั เปนผูที่มีทัศนวิสัยที่กวาง
ไกล ไดพยายามทําใหโรงพยาบาลมีคุณภาพโดยจัดหาแพทยที่ดีและซื้อเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัยมาใช
ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังไดใหความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพทางดานการเงินไวอยางมั่นคง จะเห็นได
จากการที่ผูบริหารสามารถทําใหโรงพยาบาลเปนระดับแนวหนา ในระยะเวลา 25 ปที่ผานมา สามารถนําพา
บริษัทผานพนวิกฤตในป 2540 มาได ดังนัน้ ในอนาคต ถามีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารใหมก็อาจจะทําใหมีปจจัย
เสี่ยงตอผลการดําเนินงานได
ธุรกิจโรงพยาบาล สิ่งที่สําคัญ คือ Image ของโรงพยาบาล ถาเราสามารถรักษาไวได ธุรกิจนีก้ ็จะ
สามารถดําเนินตอไปไดอยางราบรืน่
2. นโยบายรัฐบาล ในอนาคตถารัฐบาลมีนโยบายใหบริการรักษาพยาบาลแกประชาชนดีเทียบเทา
หรือใกลเคียงกับโรงพยาบาลเอกชน และมีการอํานวยความสะดวก จัดหาแพทยและพยาบาลที่ดีมาใหบริการ
และคิดคารักษาพยาบาลต่ํากวาโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชนก็จะไดรับผลกระทบจากนโยบายนี้
ทางบริษัทไดพยายามปรับปรุงกลยุทธอยูตลอดเวลา โดยดูปจจัยรอบขางดวย ถาในอนาคตมีการ
แขงขัน ดานราคา ทางโรงพยาบาลก็จะตองพยายามลดตนทุนใหต่ําลง เพื่อทีจ่ ะไดกําหนดราคาขายที่ต่ําลงได
ทางโรงพยาบาลไดยึดถือคุณภาพของการรักษาพยาบาลที่ดแี ละราคายุติธรรมมาตลอด 25 ป
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

นายแพทยรัชช สมบูรณสิน
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
อายุ
75
ป
สัดสวนการถือหุน
0.96 %
คุณวุฒิการศึกษา
- 2504 ปริญญาแพทยศาสตรบณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
- 2512 Diplomat American Board of Radiology
- 2514 Certificate In Neuroradiology
ประวัติการทํางาน
2507 – 2509
ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
2509 – 2512
Temple University Hospital, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.
2512 – 2514
Hospital Of The University Of Pennsylvania, U.S.A.
2514 – 2531
อาจารยภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
2530 – 2540
กรรมการบริษัท ศูนยเอกเรยคอมพิวเตอร
และ กรรมการบริษัท ศูนยพญาไทเอกซเรยคอมพิวเตอร จํากัด
2531 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
2546 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จํากัด
2548 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ปยะศิริ จํากัด ( โรงพยาบาลสุขุมวิท )
2550 – ปจจุบัน ประธารกรรมการ บริษัท เชียงใหมรามธุรกิจการแพทย จํากัด(มหาชน)-รพ.ลานนา
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นายแพทยเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ
ตําแหนง
กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
อายุ
70
ป
สัดสวนการถือหุน
0.84 %
คุณวุฒิการศึกษา
- จบแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ( รุน 4 ) 2510
- แพทยฝกหัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 2510 – 2511
- แพทยประจําบานโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 2511 - 2514
- วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย โรงพยาบาลรามาธิบดี 2514
- วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย ประเทศเยอรมันนี 2521
- ปริญญาเอก Doctor of Medicine จาก University of Essen, Germany 2521
ประวัติการทํางาน
2515 – 2522
อาจารยภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
2524 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เอฟ แอนด เอส’79 จํากัด ( โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก )
2531 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
2538 – 2542
ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย
2540 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บริษัท สินแพทย จํากัด (โรงพยาบาลสินแพทย)
2543 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนที่ 1 มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
2544 – ปจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจําคณะกรรมาธิการสาสธารณสุข วุฒิสภา
2546 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จํากัด
2547 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
2548 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเจาพระยา จํากัด (มหาชน)
2548 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ปยะศิริ จํากัด ( โรงพยาบาลสุขุมวิท )
2549 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ จํากัด
2550 – ปจจุบัน กรรมการและผูจัดการมูลนิธิสถาบันโรคไต ภูมิราชนครินทร
2550 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหมธุรกิจการแพทย (จํากัด) (มหาชน) หรือ รพ. ลานนา
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นายแพทยวิรัตน ชื่นอิ่ม
ตําแหนง
กรรมการบริหารและผูอํานวยการ
อายุ
77
ป
สัดสวนการถือหุน
2.77 %
คุณวุฒิการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ( รุน 15 ) พ.ศ. 2508
- แพทยฝกหัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
- วุฒิบัตร Orthopedics โรงพยาบาลรามาธิบดี
- Fellowship Orthopedics Training จาก Hospital Of Special Surgery, N. Y. พ.ศ. 2517 – 2519
ประวัติการทํางาน
2515 – 2524
อาจารยแผนก ภาค Orthopedics โรงพยาบาลรามาธิบดี
2525 – 2530
แพทย Orthopedics โรงพยาบาลสมิติเวช
2531 – ปจจุบัน กรรมการบริหารและผูอํานวยการ บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
2540 – ปจจุบัน ผูอํานวยการ บริษัท สินแพทย จํากัด ( โรงพยาบาลสินแพทย )

57

นายแพทยบุญปรีดี ศิริวงศ
ตําแหนง
อายุ
สัดสวนการถือหุน

กรรมการบริหาร
70
ป
2.75 %

คุณวุฒิการศึกษา
- จบแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ( รุน 5 ) 2511
- กรรมการแพทยสวนกลาง 2511 – 2512
- แพทยฝกหัด โรงพยาบาลรามาธิบดี 2513
- วุฒิบัตรสูตินรีแพทย โรงพยาบาลรามาธิบดี 2515
- Maternal And Child Health จาก University of California, Berkeley 2519
- Certificate Reproductive Medicine ( Perinatology ) Johns Hopkins University And Medical
And Medical School. 2520
ประวัติการทํางาน
- อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล 2514 – 2528
- อาจารยพิเศษ มหาวิทยาเกษตรศาสตร
- ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
- สูตินรีแพทย โรงพยาบาลสมิติเวช 2529 – 2531
- กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) ป 2531 – ปจจุบัน
- กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จํากัด ป 2546 – ปจจุบัน

58

ทันตแพทยชํานาญ ชนะภัย
ตําแหนง
กรรมการบริหาร
อายุ
70
ป
สัดสวนการถือหุน
2.73 %
คุณวุฒิการศึกษา
- 2511 ทันตแพทยศาสตรบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2520 Cosmetic Restoration N.Y. , U.S.A.
ประวัติการทํางาน
2514 – 2530
ทันตแพทยประจําโรงพยาบาลรามาธิบดี
2524 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอฟ แอนด เอส ’79 จํากัด (โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก )
2531 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
2540 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สินแพทย จํากัด (โรงพยาบาลสินแพทย)
2546 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จํากัด
2548 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ปยะศิริ จํากัด ( โรงพยาบาลสุขุมวิท )
2549 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ จํากัด
2549 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จํากัด
2551 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหมธุรกิจการแพทย จํากัด ( มหาชน )
หรือ โรงพยาบาลลานนา
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นายแพทยศิริพงศ เหลืองวารินกุล
ตําแหนง
กรรมการบริหาร
อายุ
54
ป
สัดสวนการถือหุน
1.99 %
คุณวุฒิการศึกษา
- จบแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2526
- แพทยศาสตรวุฒิบตั ร โสต นาสิก ลาริงซ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ( NIDA ) พ.ศ. 2533
- Senior Executive Program, Sasin ( SEP 17, 2003 )
- Advanced Senior Executive Program ( ASEP, Sasin ), Kellogg School of Management
Western University ( 2006 )
- Advanced Senior Executive Program ( ASEP, Sasin ), Kellogg School of Management
Western University ( 2010 )
ประวัติการทํางาน
- อาจารยภาควิชา โสต นาสิก ลาริงซ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ป 2530 – 2532
- แพทยประจําแผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลรามคําแหง ป 2533 - ปจจุบัน
- กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด ( มหาชน ) ป 2538 – ปจจุบัน
- กรรมการบริหาร โรงพยาบาลสินแพทย ป 2540 – ปจจุบัน
- รองกรรมการผูจดั การ บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด ( มหาชน) ป 2545 – ปจจุบัน
- กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม ราม ป 2546 – ปจจุบัน
- กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา ป 2550 – ปจจุบัน
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นายแพทยสุธี ลีละเศรษฐกุล
ตําแหนง
กรรมการบริหาร
อายุ
57
ป
สัดสวนการถือหุน
0.01 %
คุณวุฒิการศึกษา
- 2524 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2532 แพทยผูเชี่ยวชาญอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทํางาน
2525 – 2526
อาจารยภาควิชาเภสัชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม. มหิดล
2526 – 2529
สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
2529 – 2532
แพทยประจําบานอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
2532 – 2534
สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
2534 – ปจจุบัน อายุรแพทย โรงพยาบาลรามคําแหง
2540 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
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ทันตแพทยเจิมพล ภูมิตระกูล
ตําแหนง
กรรมการบริหาร
อายุ
53
ป
สัดสวนการถือหุน
0.16 %
คุณวุฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง ผูเชีย่ วชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ( M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ( NIDA )
- นิติศาสตรบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการอบรม
- ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผูบริหารระดับสูง Advance senior executive program (A.S.E.P.I. )
Kellog graduate school of management, Northwestern University : U.S.A.
- ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผูบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ( S.E.P.17 )
- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย ( I.O.D. )
- หลักสูตร Advance Audit Committee Programe
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย ( I.O.D. ) ป 9/2555
ประสบการณทาํ งาน
- กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
- คณะเจาหนาที่บริหาร โรงพยาบาลสุขุมวิท ป 2551 - ปจจุบัน
- อนุกรรมการศึกษาราคากลางทันตกรรม ในโครงการหลักประกันสุขภาพ ทันตแพทยสภา
- อนุกรรมการศึกษาและติดตามผลกระทบการเปดเสรีการคาบริการ ( FTA ) สาขาทันตกรรม
ทันตแพทยสภา
- ผูบริหารโครงการหลักสูตร พัฒนาผูบริหารโรงพยาบาล โดย สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแหง
ประเทศไทย
- ผูจัดการระบบคุณภาพและที่ปรึกษาระบบคุณภาพ ISO 9000 โรงพยาบาลรามคําแหงและโรงพยาบาลใน
เครือโรงพยาบาลรามคําแหง
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นางอัญชนา ศิริวงศ
ตําแหนง
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
อายุ
67
ป
สัดสวนการถือหุน
0.01 %
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
- ภรรยา นายแพทยบุญปรีดี ศิริวงศ
คุณวุฒิการศึกษา
- อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทํางาน
2531 – ปจจุบัน
โรงพยาบาลรามคําแหง ( โรงพยาบาลเอกชน)

นางวรรณา พฤกษมหาชัยกุล
ตําแหนง
รองผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
อายุ
57
ป
สัดสวนการถือหุน
0.01 %
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี
เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาโท
MBA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการทํางาน
2531 – ปจจุบัน
โรงพยาบาลรามคําแหง ( โรงพยาบาลเอกชน)

นางวรัดดา ตันทนะเทวินทร
ตําแหนง
เลขานุการบริษัท
อายุ
52
ป
สัดสวนการถือหุน
คุณวุฒิการศึกษา
2524 – 2529 ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร เอกวิชาภาษาอังกฤษ / โทการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางาน
2536 – ปจจุบัน เจาหนาที่แผนกธุรการ บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)
2551 – ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด ( มหาชน )
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14. ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเพิ่มเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไวใน www.sec.or.th
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