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สาสน์จากคณะกรรมการ 
 
  บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  ไดเ้ปิดด าเนินการมาเป็นเวลา 29 ปี  และก าลงั
เขา้สู่ปีที่ 30 ในปี พ.ศ. 2561 น้ี  โดยยงัคงยดึมัน่ในหลกัการที่จะยกคุณภาพชีวติคนไทยจากการรักษาโรค ที่เป็น
สาเหตกุารจากไปก่อนเวลาอนัควรของคนไทย  เช่น  โรคหวัใจตีบสนิท (อาจ) ไม่ตอ้งผา่,  โรคเสน้เลือดสมอง
เฉียบพลนั,  การรักษาอมัพฤกษ ์ อมัพาตเร้ือรัง ดว้ย  TMS,  โรคหมอนรองกระดูกกดทบัเสน้ประสาท,  ผา่ตดั
ไทรอยด ์ ซ่อนรอยแผล,  หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ,  โรคล้ินหวัใจตีบ,  ส่องกลอ้งผา่เน้ืองอกจมูก ฯลฯ  โดย
โรงพยาบาลมีทีมแพทยท์ี่เช่ียวชาญ และทีมงานมืออาชีพที่จะช่วยใหก้ารรักษาชีวิตและสุขภาพของผูป่้วยไดรั้บ
การรักษา  ผา่นการบริการที่มีมาตรฐานตามนโยบายของโรงพยาบาล  “อบอุ่น และ เช่ียวชาญ”  และผูบ้ริหาร
ของโรงพยาบาลยงัไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของเทคโนโลยทีี่เขา้มามีบทบาทอยา่งยิง่ยวดในปัจจุบนั  โดยการพลิก
การรับรู้และความเป็นอยูข่องคนในยคุปัจจุบนัใหแ้ตกต่างจากอดีตอยา่งมากมาย  ท  าให ้ IT เขา้มามีบทบาทใน
ชีวติประจ าวนัของคนไทยทุกคน  ทางโรงพยาบาลไดมี้โปรเจค Smart Ward ตามที่เคยช้ีแจงไปแลว้ และยงัได้
พฒันาต่อเน่ืองใหส้ามารถเช่ือมต่อกนัทั้งระบบเป็น Smart OPD และ Dash Board เพือ่ความแม่นย  า และรวดเร็ว
ในการบริหารผูป่้วย และสนบัสนุนงานของทีมแพทยโ์รงพยาบาลรามค าแหง  นอกจากนั้นยงัมีการลงทุนใน
เคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น Philips CT Scan 128 slices จนไดรั้บความไวว้างใจผา่นมาตรฐาน JCI Standard รวมถึงการ
พฒันาบุคคลากรต่าง ๆ ของ โรงพยาบาลที่ยงัคงท าอยา่งต่อเน่ือง  พร้อมทั้งยงัคงมีการปรับปรุงสถานที่เพือ่
รองรับการขยายตวั  เช่น  พื้นที่จอดรถส าหรับผูม้ารับบริการรักษาผูป่้วยนอก  การปรับปรุงและเพิม่จ  านวน
อาคารเพือ่รองรับการขยายตวัของผูม้ารับบริการ รวมถึงการใหบ้ริการที่ดีต่อไป  นอกเหนือจากนั้นทาง
โรงพยาบาลยงัคงเพิม่ช่องทางการติดต่อกบัผูม้าใชบ้ริการผา่นทั้งทาง Conventional media and Online media 
โดยใหค้วามส าคญักบัการส่ือสารใหต้รงกลุ่มเป้าหมายทั้งสองช่องทางเพือ่ใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงความสามารถ 
ในการรักษาของโรงพยาบาลรามค าแหง 
 
  เน่ืองจากโรงพยาบาลรามค าแหง ตระหนกัเสมอถึงการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน    และใหค้วาม 
ส าคญัของการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน และของประเทศ  โรงพยาบาลจึงมีโครงการต่าง ๆ เพือ่ตอบแทนชุมชน
อยา่งสม ่าเสมอ  เช่น  ป่ันสองน่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์รณรงคพ์ทิกัษไ์ฟป่า  (Inthanon Challenge 
# 11)  อุ่นรักไอราม   ออกหน่วยตรวจสุขภาพใหค้วามรู้ดา้นสุขอนามยักบัประชาชนทัว่ไป    ชาวไทยเผา่มง้     
เผา่กระเหร่ียง  และไทยใหญ่  เป็นสองงานใหญ่ ๆ ที่เพิม่ขึ้นมาในปีน้ี  นอกเหนือจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไดเ้คยท า
มา  เช่น การบริจาคส่ิงของใหมู้ลนิธิ  และ โครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560   มีการเติบโตประมาณ 3.5 %  เพิม่ขึ้นจากปีก่อน  ที่ขยายตวัร้อย 
ละ 3.2   โดยมีปัจจยัสนบัสนุนหลกัเปล่ียนแปลงไปจากปีก่อนบา้ง คือ ภาคเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  เช่น  การ
ส่งออก  รวมถึงการท่องเที่ยว  จะเร่ิมมารับไมต่้อจากการใชจ่้ายภาครัฐมากขึ้น   ภาวะเศรษฐกิจไทยมีความเส่ียง
จากเศรษฐกิจในประเทศ  ทั้งการบริโภคที่ยงัคงเผชิญปัญหาโครงสร้างจากสงัคมสูงวยัและภาระหน้ีที่ยงัสูง  ทั้ง
การลงทุนภาคเอกชนที่ยงัไม่กลบัมาอยา่งเตม็ที่  ผลจากความเช่ือมัน่ที่ยงัไม่ฟ้ืนตวัชดัเจน  และก าลงัการผลิตที่อยู่
ในระดบัต ่า รวมถึงการลงทุนภาครัฐที่ยงัมีความเส่ียงวา่จะไม่สามารถผลกัดนัไดเ้ตม็ที่  ภาคธุรกิจจึงยงัไม่พร้อม
จะมาลงทุนอยา่งเตม็ก าลงั และประเทศไทยยงัมีความเส่ียงจากปัจจยัทางการเมืองวา่ประเทศไทยจะสามารถ
เปล่ียนผา่นกลบัไปสู่ระบบประชาธิปไตยไดอ้ยา่งราบร่ืนตามกรอบเวลาที่ก  าหนดไวห้รือไม่ ซ่ึงหากเกิดการ
เลือกตั้งตามก าหนดก็จะช่วยฟ้ืนความมัน่ใจของนกัลงทุนใหก้ลบัคืนมา   และหนุนให้เศรษฐกิจเติบโตไดอ้ยา่งมี
เสถียรภาพมากขึ้น  ส าหรับธุรกิจกลุ่มการแพทยไ์ดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจและการเมืองต ่ามาก   เหตุผลหลกั 
เกิดจากความตอ้งการใชบ้ริการทางการแพทยข์องไทยเพิม่ขึ้นต่อเน่ืองจากจ านวนประชากรไทยที่เพิม่ขึ้น  และมี
อายเุฉล่ียสูงขึ้น ขณะที่หน่วยงานทางการแพทยข์องภาครัฐมีจ านวนจ ากดั และค่ารักษาพยาบาลของไทยมีราคา
ถูกแต่มีคุณภาพในระดบัมาตรฐานสากล  ตั้งแต่ปลายปี 2558 ไดเ้ปิด AEC  จึงเป็นโอกาสดีที่ธุรกิจการแพทยข์อง 
ไทยจะไดมี้โอกาสขยายตวัดีขึ้น          ส าหรับโรงพยาบาลรามค าแหงมีอตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการรักษา 
พยาบาลเพิม่ขึ้นจากปีก่อนเพยีง 0.68 %,  มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิม่ขึ้น 160.58 ลา้นบาท   
และมีอตัราก าไรสุทธิ 31.68 %  ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัที่น่าพอใจ  

ในปี 2561  นั้นแมจ้ะยงัเป็นปีที่มีความน่ากงัวลจากภาวะการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเปล่ียนแปลงที ่
รวดเร็วอยูต่ลอดเวลา   ซ่ึงเป็นปัจจยักดดนัภาวะตลาดการรักษาสุขภาพโดยรวม   เช่นเดียวกบัธุรกิจอ่ืน ๆ  แต่
ทางโรงพยาบาลยงัคงมุ่งมัน่ที่จะพฒันาบริการที่เหมาะสมกบัคนไทย       โดยการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร  
เทคโนโลยทีี่จ  าเป็น เพือ่การพฒันาศกัยภาพ รวมถึงคุณภาพในการรักษา การใหบ้ริการ อยา่งเหมาะสมกบั
ภาวะการด ารงชีวติของคนในปัจจุบนั เพือ่เป็นทางเลือกของสถานพยาบาลที่เตม็เป่ียมไปดว้ยคุณภาพใหก้บั
ประชาชน โดยยงัคงจุดแขง็ของโรงพยาบาลในการรักษาโรคต่างๆ ที่มีความเช่ียวชาญจ าเพาะในการดูแลคนไทย
จากรุ่นสู่รุ่น  เพือ่การเติบโตที่แขง็แรงและมัน่คงต่อไป 

คณะกรรมการขอขอบพระคุณผูถื้อหุน้ทุกทา่นทีใ่หค้วามไวว้างใจ    สนบัสนุนการท างานของ 
คณะกรรมการตลอดระยะเวลา 29 ปีที่ผา่นมา   คณะกรรมการยงัคงยดึถือประโยชน์ของผูม้าใชบ้ริการ   และผูถื้อ
หุน้ทุกท่านเป็นประการส าคญั  ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรม ดว้ยความโปร่งใสในการด าเนินการ 

 
 
 
คณะกรรมการบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
  คณะกรรมการของบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ    ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระเท่านั้นโดย   ณ   ส้ินปี  2560     มีกรรมการตรวจสอบรวม  3  ท่าน 
กรรมการทั้งหมดมีคุณสมบติัเหมาะสมตามที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท) ก าหนด  หนา้ที่และความ
รับผดิชอบที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ก่  การดูแลและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ให้
เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี     มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอ      ดูแลใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุม
ภายใน  การประเมินความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ     มีการปฏิบตัิตามขอ้ 
ก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  และดูแลกรณีทีอ่าจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการท ารายการระหวา่ง
บริษทักบับุคคลที่เก่ียวโยงกนั 
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  ประกอบดว้ย
กรรมการอิสระที่มิไดด้ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร  จ  านวน 3  ท่าน  ดงัน้ี 

1. นายประมล  อภิรัตน์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. รอ.ขจิต หพัพานนท ์  กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวกิตติญารัตน์  จิโรจด ารงคช์ยั กรรมการตรวจสอบ 
โดยมี  นายม่ิงภิมุขข ์ ล้ิมจรูญศกัด์ิ     เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ในปี  2560  คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 4  คร้ัง เพือ่ด าเนินงานตามความ
รับผดิชอบที่ไดรั้บมอบหมาย  โดยมีประเด็นที่เป็นสาระส าคญัคือ    

1. สอบทานงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี จากการสอบทานงบ
การเงินและซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร  รวมทั้งการประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารและพจิารณา
ขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าอยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น  และเป็นที่เช่ือถือได ้

2. สอบทานและประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  ทั้งน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่
บริษทัมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และเพยีงพอกบัการป้องกนัความเส่ียงจากการ
ด าเนินงานตามแนวนโยบายและกลยทุธต่์าง ๆ ของบริษทั 

3.  สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พจิารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ นางสาวโสรยา  ตินตะสุวรรณ์   จากบริษทั 
สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั  ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว   
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5. พจิารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย    และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษทั 

6. พจิารณาอนุมตัิแผนงานตรวจสอบภายใน    ซ่ึงก าหนดใหมี้ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษทัรวมถึงนโยบาย  แผนงาน  กระบวนการท างาน  และความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

7. พจิารณาอนุมติังบประมาณค่าใชจ่้ายประจ าปี  และอตัราก าลงัของส านกัตรวจสอบภายในองคก์ร 
8. ทบทวน  และประเมินกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ    และเสนอแนะการปรับปรุงเปล่ียนแปลงต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพือ่การอนุมตัิ 
                         คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิงานตามหนา้ที่และความรับผดิชอบที่ไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั  ดว้ยความระมดัระวงัอยา่งเตม็ความสามารถ   ทั้งน้ี  เพือ่ประโยชน์ของบริษทัฯ  ผูถื้อหุน้  
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งปวง   
      
    

                                          
                                                                                             (นายประมล อภิรัตน)์ 
           ประธานกรรมการตรวจสอบ         
                                                                                              26 กุมภาพนัธ ์2561 
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1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 
                    บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)   ไดก่้อตั้งขึ้นโดยกลุ่มแพทย ์  ไดเ้ร่ิมเปิดด าเนิน
กิจการ 28 กุมภาพนัธ ์ 2531 มีเตียงรับผูป่้วยใน 115 เตียง และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน(BOI) ในการประกอบกิจการรักษาพยาบาลเป็นเวลา 5 ปี  
                ในวนัที่ 9 กนัยายน 2534  บริษทัไดรั้บอนุมตัิจากกระทรวงการคลงัเขา้เป็นบริษทัรับอนุญาตใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และในวนัที่  13  พฤษภาคม  2536  ไดด้ าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชน จ ากดั   และเปล่ียนช่ือจาก  " บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั "   เป็น  "บริษทั โรงพยาบาล
รามค าแหง จ ากดั (มหาชน)"   ปัจจุบนับริษทัมีเตียงรับผูป่้วยใน 486 เตียง บนเน้ือที่  33 ไร่    10   ตารางวา 
              อ  านาจในการควบคุมและบริหารงานบริษทัโดยกลุ่มแพทยก์ลุ่มเดิม  ปัจจุบนัมีกรรมการบริหาร 7 
ท่าน   คือ   นายแพทยรั์ชช   สมบูรณสิน,    นายแพทยว์รัิตน์   ช่ืนอ่ิม,   นายแพทยเ์อ้ือชาติ  กาญจนพทิกัษ,์    
ทนัตแพทยช์ านาญ   ชนะภยั,     นายแพทยศ์ิริพงศ ์     เหลืองวารินกุล,    นายแพทยสุ์ธี  ลีละเศรษฐกุล  และ  
ทนัตแพทยเ์จิมพล       ภูมิตระกูล 

      ลกัษณะการประกอบธุรกิจ - ธุรกิจหลกัเป็นโรงพยาบาล  General Hospital ใหบ้ริการรักษาพยาบาล 
โรคทัว่ไปทุกสาขา  โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมเคร่ืองมือการรักษาและวนิิจฉยัโรคที่ทนัสมยั
และมีประสิทธิภาพสูง   เปิดใหบ้ริการรักษาผูป่้วยนอกและในตลอด 24 ชัว่โมง มีรถพยาบาลคอยรับ-ส่งผูป่้วย
ตลอดเวลา  และตั้งแต่ปี 2553  ทางบริษทัไดรั้บใบรับรองระบบมาตรฐาน JCI (Joint Commission International 
Accreditation Standards for Hospital)  และมีการ Reaccredit คร้ังที่ 1 ในปี 2556 และคร้ังที่ 2 ในปี 2559 ซ่ึงเป็น
ส่ิงที่แสดงใหเ้ห็นวา่โรงพยาบาลรามค าแหงเป็นโรงพยาบาลหน่ึงที่มีมาตรฐานการรักษาพยาบาลและดูแลผูป่้วย
ดีและมีความปลอดภยัเทียบเท่าโรงพยาบาลระดบัสากล 
                    นอกจากน้ี บริษทัยงัไดป้ระกอบธุรกิจเสริมกบัธุรกิจโรงพยาบาลอีก 2 ประเภท คือ                 
                    1.     บริการสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย ์(M.I.CAL.SYSTEM) 
                    2.     ขายเคร่ืองมือแพทยแ์ละเวชภณัฑบ์างประเภท   
                 บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)   มีบริษทัยอ่ย 2 แห่ง และบริษทัร่วม  9  แห่ง  ดงัน้ี 
บริษทัยอ่ย :-  บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จ ากดั  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 60 เตียง    
                      ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัชยัภูมิ 
      -  บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จ ากดั  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล  อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ  
                      ตั้งอยูถ่นนเพชรบุรี  กรุงเทพฯ 
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  บริษทัร่วม: -  บริษทั โรงพยาบาลสินแพทย ์จ  ากดั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 287 เตียง   
                         ตั้งอยูท่ี่ถนนรามอินทรา  กรุงเทพฯ  
                     -   บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง 
             ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม่ 
                     -   บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง  
             ตั้งอยูท่ี่ถนนพฒันาการ กรุงเทพฯ  
                     -   บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง 
                          ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัพะเยา 
                     -   บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง 
                          ตั้งอยูจ่งัหวดัเลย 
                     -   บริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั (โรงพยาบาลสุขมุวทิ) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาด 80 เตียง 
                          ตั้งอยูถ่นนสุขมุวทิ 22  กรุงเทพฯ  
                     -   บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จ  ากดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  ขนาด 260 เตียง                   
                         ตั้งอยูก่รุงเทพฯ  
                     -   บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั ประกอบธุรกิจขายและซ่อมเคร่ืองมือแพทย ์ 

            ตั้งอยูท่ี่ถนนบริพตัร์  กรุงเทพฯ 
        -   บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จ  ากดั   ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัใหบ้ริการและขายอุปกรณ์ 
                         เก่ียวกบัสนามกอลฟ์ 
                         ตั้งอยูท่ี่ 18 หมู่ 7 เลียบคลองสอง  แขวงสามวาตะวนัตก   เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 

1.1   วสิยัทศัน์   วตัถุประสงค ์  เป้าหมาย  หรือ กลยทุธ ์ ในการด าเนินงานของบริษทัหรือกลุ่มบริษทัใน
ภาพรวม 

        บริษทัและกลุ่มมีวตัถุประสงคท์ี่จะขยายการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใหก้วา้งขวางออกไป  
ทั้งในกรุงเทพ และต่างจงัหวดั  และใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล  เพือ่ที่โรงพยาบาลจะไดมี้ Image ที่ดี
ตลอดไป และเป็นการรองรับ AEC ที่ไดมี้ขึ้นแลว้ตั้งแต่ปลายปี 2558  

1.2   การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่ส าคญั 
        ในปีที่ผา่นมา บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลง และพฒันาการที่ส าคญัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง  อ านาจ

ในการควบคุมบริษทั และลกัษณะการประกอบธุรกิจ  อยา่งมีนยัส าคญั 
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1.3   โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 
        (1)   นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

                             การประกอบธุรกิจของ  บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง  จ  ากดั  ( มหาชน ),  บริษทัยอ่ย,   
บริษทัร่วม   และบริษทัในเครือ  มีความสมัพนัธ์กนัดงัน้ี 
                             ก.  กลุ่มบริษทัยอ่ย,   บริษทัร่วม     และบริษทัในเครือ     ที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
 เหมือนทางบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  จะส่งกรรมการบางท่านเขา้ร่วมบริหารในรูปแบบ
ของการใหค้  าปรึกษาและแนะน า   ผูบ้ริหารของบริษทัร่วมจะมีอิสระในการวางนโยบาย  และ  แผนการตลาดใน
พื้นที่ของตนเอง   ทางบริษทัร่วมและบริษทัในเครือจะส่งคนไขใ้หแ้ก่กนัก็ต่อเม่ือบริษทัร่วม และบริษทัในเครือ
นั้นมีเคร่ืองมือไม่พร้อมในการรักษาคนไขร้ายนั้นได ้นอกจากน้ี บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  
เป็นศูนยก์ลางในการช่วยสั่งซ้ืออุปกรณ์แพทย,์   ยา  และ  เวชภณัฑต่์าง ๆ  ใหก้บับริษทัในเครือ  ท  าใหบ้ริษทัฯ มี
อ านาจต่อรองในการสัง่ซ้ือสูง  เพราะวา่สัง่ซ้ือคร้ังละจ านวนมาก ๆ  บริษทัจึงสามารถสัง่ซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาถูก 
ท าใหบ้ริษทัยอ่ย,  บริษทัร่วม   และบริษทัในเครือ   ไดมี้ตน้ทุนในราคาถูกลงดว้ย 
                 ข. กลุ่มบริษทัร่วม และบริษทัในเครือที่ประกอบธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัโรงพยาบาลมีอยู ่  3 แห่ง  
คือ  บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั ประกอบธุรกิจขายเคร่ืองมือแพทยแ์ละซ่อมเคร่ืองมือแพทย,์  บริษทั สหแพทย ์จ  ากดั   
ผลิตและจ าหน่ายยา,  บริษทั รีนลั เซิร์ฟ จ ากดั  ขายเคร่ืองมือแพทยแ์ละเวชภณัฑ ์  บริษทัทั้งสามน้ีจะท าการขาย
และใหบ้ริการกบัโรงพยาบาลในเครือ โดยจะคิดราคากบัโรงพยาบาลในเครือในราคาพเิศษ  ถูกกวา่ที่ขายให้
โรงพยาบาลทัว่ไป  

               ค.   กลุ่มบริษทัร่วมและบริษทัในเครือที่ประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ   
                      -  บางแห่งบริษทัจะส่งผูบ้ริหารบางท่านเขา้ไปร่วมบริหาร  ใหค้  าปรึกษาแนะน า  ไดแ้ก่  

บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จ  ากดั    
                      -    บางแห่งจะด าเนินธุรกิจไปเอง    โดยไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ   กบั 

โรงพยาบาล 
        (2)  แผนภาพโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั 
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บริษัทร่วม 

รังสิภณัฑ ์
30.00 % 

ร.พ.พะเยา-ราม 
40 % 

ร.พ. สินแพทย ์
32.95 % 

บริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทอ่ืน 

รพ.ขอนแก่นราม 

16.40 %   
ภูมิปัญญา 
16.33 % 

 

รพ.เพชรรัตน์ 

(บจก.บูรณะเวช) 
17.90 % 

สหแพทยเ์ภสัช 

10.03 % 

สมุนไพรไทย 
0.30 % 

บริษัทย่อย 

ร.พ.เมืองเลยราม 

 40 % 

ร.พ.เชียงใหม่ราม 

42.89 % 

ปิยะศิริ 
34.24 % 

ร.พ.ชยัภูมิ-ราม 

78.04 % 

ร.พ.วิภาวดี 
7.08 % 

บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั  (มหาชน)
((มหาชน) 

ร.พ.วิภา ราม 
41.10 % 

บจก.อุดรพฒันา 
(1994)    9.33 % 

หลกัทรัพยภ์ทัร 
0.011 % 

เลกาซ่ี กอลฟ์ 
40 % 

บ.อาร์ พลสั แอสเซท 
50 % 

รีนลั เซิร์ฟ 
19 % 

บ. เอนคอร์ (2016) 
16.00 % 
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 

 
รายช่ือบริษทั สถานท่ีตั้ง ประเภทธุรกิจ 

จ านวนหุ้นท่ี
ออกและเรียก
ช าระแลว้ (หุ้น) 

จ านวนหุ้นท่ี
บริษทัถือ 
(หุ้น) 

อตัราการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บริษทัโรงพยาบาลชยัภูมิ
ราม จ ากดั 

290/42 ถ.ชยัภูมิสีค้ิว 
ต.ในเมือง อ. เมือง  
จ. ชยัภูมิ 36000 

โรงพยาบาลเอกชน 5,580,000 4,354,632 78.04 

2. บริษทั อาร์พลสั แอสเซท 
จ ากดั 

ถ. เพชรบุรี  
กรุงเทพฯ  

โรงพยาบาลเอกชน 
อยูร่ะหว่างด าเนิน- 
การ 

87,500,000 
(จ านวนหุ้นท่ี
ออก) 

43,750,000 50.00 

3. บริษทั โรงพยาบาล
เชียงใหม่  ราม จ ากดั 

8  ถ. บุญเรืองฤทธ์ิ 
ต.ศรีภูมิ อ. เมือง  
จ. เชียงใหม่ 

โรงพยาบาลเอกชน 40,000,000 17,156,667 42.89 

4. บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม  
จ ากดั 

2677  ถ.พฒันาการ  
แขวง / เขต  สวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250 

โรงพยาบาลเอกชน 155,480,000 63,895,778 41.10 

5. บริษทั โรงพยาบาลพะเยา
ราม จ ากดั 

660 ม.3 ต.ท่าวงัทอง 
อ. เมือง จ.พะเยา 
56000 

โรงพยาบาลเอกชน 750,000 300,000 40.00 

6. บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย 
ราม จ ากดั 

546 ม. 1 ถ.มะลิวลัย ์
ต.นาอาน   อ. เมือง  
จ. เลย 42000 

โรงพยาบาลเอกชน 10,000,000 4,000,000 40.00 

7. บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

18 ม.7 ถ.เลียบคลอง 
สอง แขวงสามวา- 
ตะวนัออก เขตคลอง
สามวา  กทม.10510 

สนามกอลฟ์ 210,000,000 84,000,000 40.00 

8. บริษทั ปิยะศิริ จ ากดั  
(โรงพยาบาลสุขมุวิท) 

316/32 ซ.สุขมุวิท   
22 ถ.สุขมุวิท  
แขวง/เขต คลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110 

โรงพยาบาลเอกชน 1,760,000 602,624 34.24 

9. บริษทั โรงพยาบาลสินแพทย ์
จ ากดั 

9/99  ถ.รามอินทรา 
กม. 8.5    แขวง/เขต 
คนันายาว  
กรุงเทพฯ  

โรงพยาบาลเอกชน 91,000,000 29,983,489 32.95 
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10. บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั 170-172/1 (ชั้น 2,3) 
ถ. บริพตัร์   แขวง
บา้นบาตร เขตป้อม
ปราบศตัรูพ่าย 
กทม. 10100 

ขายและซ่อม
เคร่ืองมือแพทย ์

10,000 3,000 30.00 

11. บริษทั   รีนลั  เซิร์ป  จ ากดั 719 อาคารเคบีเอม็ 
ยนิูต ดี1 ชั้น 19 
ถนนพระรามเกา้ 
แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพ 10310 

ขายเคร่ืองมือแพทย ์
และเวชภณัฑ ์

3,000,000 570,000 19.00 

12. บริษทั บูรณะเวช จ ากดั  
( โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ) 

2/1 ถ.สามคัคีไทย 
ต.ในเมือง อ.เมือง     
จ.เพชรบูรณ์  
67000 

โรงพยาบาลเอกชน 7,500,000 1,342,127 17.90 

13. บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่น 
ราม จ ากดั 

193 ถ. ศรีจนัทร์ 
อ. เมือง 
จ. ขอนแก่น 40000 

โรงพยาบาลเอกชน 8,000,000 1,312,200 16.40 
 
 
 

14. บริษทั ภูมิปัญญา อินเตอร์ 
เนชัน่แนล จ ากดั  

50 ถ.ห้วยแกว้ 
 ต.ชา้งเผือก  
อ. เมือง  
จ. เชียงใหม่ 50300 

สถาบนัศึกษา 6,000,000 980,000 16.33 

15. บริษทั เอนคอร์ (2016) จ ากดั สุขาบาล 3  
สะพานสูง 
กรุงเทพฯ 10240 

โรงพยาบาลเอกชน 5,000,000 800,000 16.00 

16. บริษทั สหแพทย ์จ ากดั 450 ซ.พระราม 2 
ซอย 50 แขวงแสม
ด า เขตบางขนุเทียน
กรุงเทพฯ 10150 

จ าหน่ายยา 4,286,000 430,000 10.03 
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รายการที่ 1  และ  2  เป็นบริษทัยอ่ย   รายการที่  3  ถึง 10  เป็นบริษทัร่วม  ผูถื้อหุน้ส่วนที่เหลือจากที่โรงพยาบาล
รามค าแหงถือในบริษทัยอ่ย   และบริษทัร่วม ไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในเร่ืองผลประโยชน์ของ 
โรงพยาบาล 
         (3)   ขนาดของบริษทัที่ประกอบธุรกิจหลกั  และขนาดของบริษทัอ่ืนที่เปรียบเทียบกบัขนาดของ 
บริษทั และตรวจสอบวา่เป็นไปตามเกณฑห์รือไม่ 

- ไม่มี - 
 

1.4   ความสมัพนัธก์บักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 
                                                      - ไม่มี - 
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
       (1)   โครงสร้างรายได ้ แยกตามสายผลิตภณัฑ ์/ กลุ่มธุรกิจ 

   โรงพยาบาลรามค าแหง ประกอบธุรกิจหลกั  คือ  ใหบ้ริการรักษาพยาบาลในรูปแบบ 
โรงพยาบาลเอกชนและมีธุรกิจเสริม  คือ  ขายเคร่ืองมือแพทย,์  เวชภณัฑ ์ และใหบ้ริการตรวจสอบเคร่ืองมือ
แพทยใ์หไ้ดม้าตรฐาน  ในปี 2560  มีรายได ้ 9.71 % ของรายไดร้วม 
  โรงพยาบาลรามค าแหง  มีบริษทัยอ่ย 2 แห่ง  คือ  โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม  ด าเนินธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน และ บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จ ากดั ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
  โครงสร้างรายได้ 

1. บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  -  งบการเงินรวม 
2. บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  -  งบการเงินเฉพาะ  
3. บริษทั โรงพยาบาล ชยัภูมิ ราม จ ากดั 

        
บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และ บริษัทย่อย 

 2560 2559 2558 

บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล       
    ค่าตรวจรักษาและผา่ตดั 762,158,053 18.26 764,021,901 18.56 701,958,182 19.28 
    ค่ายาและเวชภณัฑ ์ 1,488,081,440 35.66 1,516,590,234 36.84 1,397,359,995 38.39 
   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 326,025,228 7.81 314,064,983 7.63 288,774,462 7.93 
   Lab และ X-Ray 329,462,640 7.90 316,394,246 7.69 285,872,089 7.85 
        อ่ืน ๆ 496,817,909 11.91 468,413,141 11.38 435,294,841 11.96 
 3,402,545,270 81.54 3,379,484,505 82.10 3,109,259,569 85.42 
รายได้อ่ืน ๆ       
   ดอกเบี้ยรับ 9,474,738 0.23 9,560,977 0.23 8,889,413 0.24 
   เงินปันผล 320,924,780 7.69 264,898,065 6.44 209,292,934 5.75 
   อ่ืน ๆ  440,052,406 10.54 462,249,229 11.23 312,709,111 8.59 
รวมรายได้ 4,172,997,194 100 4,116,192,776 100.00 3,640,151,027 100 

 
ผลิตภณัฑ ์/ บริการ  โรงพยาบาลเอกชน 
ด าเนินงานโดย   ทนัตแพทยช์ านาญ  ชนะภยั  และกรรมการบริหาร 
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บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
 

 2560 2559 2558 

บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล       
    ค่าตรวจรักษาและผา่ตดั 754,074,833 17.64 757,231,899 17.84 696,020,362 18.14 
    ค่ายาและเวชภณัฑ ์ 1,460,846,859 34.18 1,492,029,109 35.14 1,377,333,159 35.91 
   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 311,343,800 7.28 301,395,307 7.10 278,216,293 7.25 
   Lab และ X-Ray 319,934,253 7.49 307,513,369 7.24 278,024,508 7.25 
        อ่ืน ๆ 486,548,760 11.38 459,632,032 10.83 429,464,586 11.20 
 3,332,748,505 77.97 3,317,801,716 78.15 3,059,058,908 79.75 
รายได้อ่ืน ๆ       
   ดอกเบี้ยรับ  8,257,016 0.19 8,673,166 0.20 8,841,578 0.23 
   เงินปันผล 488,995,880 11.44 459,382,626 10.82 455,980,885 11.89 
   อ่ืน ๆ  443,804,584 10.40 459,764,522 10.83 312,088,620 8.14 
รวมรายได้ 4,273,805,985 100 4,245,622,030 100 3,835,969,991 100 

 
ผลิตภณัฑ ์/ บริการ  โรงพยาบาลเอกชน 
ด าเนินงานโดย   ทนัตแพทยช์ านาญ  ชนะภยั  และกรรมการบริหาร 
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บริษัท โรงพยาบาลชัยภูม ิราม จ ากดั 
 

 2560 2559 2558 

บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล       
    ค่าตรวจรักษาและผา่ตดั 8,083,220 11.43 6,790,002 10.85 5,937,820 11.13 
    ค่ายาและเวชภณัฑ ์ 27,234,581 38.50 24,561,125 39.26 20,026,836 37.54 
   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 14,681,428 20.75 12,669,676 20.25 10,558,169 19.79 
   Lab และ X-Ray 9,528,387 13.46 8,880,877 14.20 7,847,581 14.71 
        อ่ืน ๆ 10,550,791 14.95 9,053,890 14.47 8,334,776 15.63 
 70,078,407 99.05 61,955,570 99.04 52,705,182 98.81 
รายได้อ่ืน ๆ       
   ดอกเบี้ยรับ  25,516 0.04 24,899 0.04 26,309 0.05 
   อ่ืน ๆ  644,287 0.91 574,550 0.92 610,491 1.14 
รวมรายได้ 70,748,210 100 62,555,019 100 53,341,982 100.00 

 

ผลิตภณัฑ ์/ บริการ    โรงพยาบาลเอกชน 
ด าเนินงานโดย     นายอิทธิศกัด์ิ   เอกศกัด์ิ   และ กรรมการบริหาร 
บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้ 78.04 % 
 

        (2)   อธิบายโดยแบ่งตามสายผลิตภณัฑ ์/ กลุ่มธุรกิจตามตารางโครงสร้างรายได ้   
                 บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  ประกอบธุรกิจหลกั คือ 
โรงพยาบาล เอกชน  มีรายไดห้ลกั คือ คา่ตรวจรักษาและผา่ตดั,  ค่ายาและเวชภณัฑ,์  ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์
Lab, X-Ray & อ่ืน ๆ และธุรกิจเสริม คือ  รายไดจ้ากการขายเคร่ืองมือแพทย,์  เวชภณัฑ ์และใหบ้ริการสอบเทียบ
เคร่ืองมือแพทย ์

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ ์ หรือบริการ 
          โรงพยาบาลรามค าแหง  ประกอบธุรกิจใหบ้ริการรักษาพยาบาลผูป่้วยที่ป่วยดว้ยโรคภยัไขเ้จบ็
ต่าง ๆ ทุกโรค (General Hospital)  โดยแบ่งเป็นผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน  เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง  มี
รถพยาบาลคอยรับส่งผูป่้วยตลอด 24 ชัว่โมง 
  โรงพยาบาลรามค าแหง  มีการใหบ้ริการรักษาพยาบาลโรคต่าง ๆ ดงัน้ี 
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 โรงพยาบาลรามค าแหงใหบ้ริการตรวจรักษาแก่ผูป่้วย โดยแบ่งเป็น 
1. ผูป่้วยนอก  มีหอ้งตรวจ 109 หอ้ง โดยมีศูนยแ์ละคลินิกเฉพาะโรคต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

   ศูนยโ์รคหัวใจ 24 ชัว่โมง 

   ศูนยรั์กษาแผลเบาหวานที่เทา้ 

   ศูนยอ์มัพาตเฉียบพลนั 

   ศูนยโ์รคปวดหลงั ปวดคอ 

   คลินิกเบาหวาน 

 

 

  เบาหวานท าไมตอ้งรักษา 

  อาหารส าหรับผูป่้วยเบาหวาน 

  มาตรฐานในการดูแลรักษาผูป่้วยเบาหวาน 

  เบาหวานอนัตรายเป็นภยัตอ่หลอดเลือดหัวใจ 

   คลินิกระบบทางเดินอาหาร 

  

  อยากรู้ไหมวา่คุณเป็นกรดไหลยอ้นหรือเปล่า 

  กลอ้งแคปซูลส ารวจทางเดินอาหาร 

  การตรวจเช้ือ Helicobacter Pylori 

  เช้ือแบคทีเรีย อี.โค.ไล.โอ. 104 

  มะเร็งล  าไส้ใหญ่ 
 

   คลินิกโรคหัวใจ 

  

  บอลลูนขยายหลอดเลอืดหัวใจ 

  ท าไมตอ้งฟ้ืนฟูหัวใจและปอด 

  ภยัเงียบ..โรคหัวใจในผูป่้วยเบาหวาน 

  รักษาโรคหัวใจตีบดว้ยวธีิการผา่ตดั 

  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด 

  การตรวจ ABI 

  หัวใจเตน้ผดิปกติ 

  หัวใจคุณเป็นอย่างไรดว้ย CT 64 สไลซ์ 

  รู้ไดอ้ย่างไรเป็นโรคหัวใจรึเปล่า 

  ความดนัโลหิตสูง 

  คลินิกโรคหัวใจ นวตักรรมใหม่ 
 

 

   คลินิกสมองและระบบประสาท  

    โรคสมองเส่ือม 

    การดูแลผูป่้วยอลัไซเมอร์ที่บา้น 

    เส้นประสาที่ 7 อกัเสบ (BELL'S PALSY) 

   คลินิกหู คอ จมูก  

    แรงดนัน ้ าในหูผดิปกติ 

    โรคหินปูนในหูชั้นใน 

    ตรวจนอนกรน 

    กายบริหารเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพการทรงตวั 

   คลินิกตา  

     ท าไมตอ้งตรวจจอประสาทตา 

     LASIK 

     ออฟติคอล การตรวจจอประสาทตา 

  ตรวจจอประสาทตา 

   คลินิกเดก็  

     ท  าอย่างไรเม่ือลูกเป็นสาวก่อนวยั 

       ภาวะตวัเต้ียในเดก็ 

  ค าถามที่พบบ่อย เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก 

  โรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย 

  การขบัเสมหะออกจากปอดและหลอดลม 

  โรคภูมิแพ ้

  เดก็หายใจอุดตนัขณะหลบั 

  เดก็ติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ 

  โรคหืดในเดก็ 

  วคัซีน..ที่พ่อแม่มกัจะลืม 

  เม่ือไหร่..ตอ้งใชย้าพ่น 
 

   คลินิดทนัตกรรม 

    ทนัตกรรมจดัฟัน 

     การป้องกนัฟันผใุนเดก็ 

  คลินิกอายุรกรรม 

   ภาวะโรคโลหิตจางจากโรคไตวาย 

  คลินิกผวิหนังและเลเซอร์ 

             Cosmetic 

               การท า Botox 

                             การท า Polaris    

           ลบรอยสักดว้ยเลเซอร์ 

       Eligth ST 

    คลินิกสูตินรีเวช 

            การท าเดก็หลอดแกว้ 

            การท าเดก็หลอดแกว้ร่วมกบัการท าอิ๊กซ่ี 

             ภาวะกระดูกพรุน 

             เยื่อบุมดลูกเจริญผดิที ่

             อาการเลอืดออกผดิปกติ 

             อาการปวดระด ู

              การท าสูติบตัร ส าหรับทารกแรกเกิด 

              อลัตร้าซาวน์ 4 มิติ 

              วยัทอง 

    คลินิกกระดูกและขอ้ 

    ส่องกลอ้งกระดูกขอ้ไหล ่

   หมอนรองกระดูกสันหลงัทบัเส้นประสาท 

  หมอนรองกระดูกทบัเส้นประสาท เทคนิคใหม่... 
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http://ram-hosp.co.th/inform_heart.html
http://ram-hosp.co.th/inform_swee.htm
http://ram-hosp.co.th/inform_stook.htm
http://ram-hosp.co.th/inform_kol.htm
http://ram-hosp.co.th/prodm.htm
http://ram-hosp.co.th/dmfood.htm
http://ram-hosp.co.th/dmstd.htm
http://ram-hosp.co.th/god_1.htm
http://ram-hosp.co.th/god_2.htm
http://ram-hosp.co.th/god_3.htm
http://ram-hosp.co.th/inform_ecoli104.htm
http://ram-hosp.co.th/balloon_n.html
http://ram-hosp.co.th/htreh.htm
http://ram-hosp.co.th/htdm.htm
http://ram-hosp.co.th/cadsur.htm
http://ram-hosp.co.th/htlg.htm
http://ram-hosp.co.th/abi_n.html
http://ram-hosp.co.th/ct-64-slice.html
http://ram-hosp.co.th/how_heart.html
http://ram-hosp.co.th/heart_high.html
http://ram-hosp.co.th/heart.htm
http://ram-hosp.co.th/aiz.htm
http://ram-hosp.co.th/alz.htm
http://ram-hosp.co.th/alz_11.htm
http://ram-hosp.co.th/ear.htm
http://ram-hosp.co.th/psg.htm
http://ram-hosp.co.th/kantongtor.html
http://ram-hosp.co.th/whyeye.htm
http://ram-hosp.co.th/lasik.html
http://ram-hosp.co.th/optica.html
http://ram-hosp.co.th/eye.html
http://ram-hosp.co.th/childen-tall.htm
http://ram-hosp.co.th/hand_foot_mout.htm
http://ram-hosp.co.th/Dek_tarussemai.html
http://ram-hosp.co.th/cough.htm
http://ram-hosp.co.th/pro_alllergy.htm
http://ram-hosp.co.th/obstructive.htm
http://ram-hosp.co.th/prouti.htm
http://ram-hosp.co.th/asthpaed.htm
http://ram-hosp.co.th/vacimp.htm
http://ram-hosp.co.th/nabu.htm
http://www.ram-hosp.co.th/teeth_1.htm
http://www.ram-hosp.co.th/Dek_funfu.html
http://ram-hosp.co.th/anemiarf.htm
http://www.ram-hosp.co.th/skin/cosmetic.htm
http://www.ram-hosp.co.th/skin/botox.htm
http://www.ram-hosp.co.th/skin/polaris.htm
http://www.ram-hosp.co.th/ivf.htm
http://ram-hosp.co.th/icsi.htm
http://ram-hosp.co.th/osteop.htm
http://ram-hosp.co.th/lead_oak.html
http://ram-hosp.co.th/Radoo.html
http://ram-hosp.co.th/sutibut.html
http://ram-hosp.co.th/Ultrasound-4D.html
http://ram-hosp.co.th/Bone-Densitomete.html
http://ram-hosp.co.th/shendo.htm
http://ram-hosp.co.th/hnp.htm
http://ram-hosp.co.th/hnpnos.htm


  
 

               2.   ผูป่้วยใน ประกอบดว้ย  
    หอ้งพกัผูป่้วย 

(1) หอ้งเด่ียว   -     ธรรมดา 
  -     พเิศษ 
  -    VIP 

      -    Platinum 
(2) หอ้งรวม -     2  เตียง 

     -     4  เตียง 
    หอ้งเด็กอ่อน 
    หอ้งคลอด 
    หอ้งผูป่้วยวกิฤต (ICU) 
    หอ้งผูป่้วยวกิฤต เฉพาะโรคหัวใจ (CCU) 
    หอ้งสวนหลอดเลือดหวัใจ (Cath Lab) 
    หอ้งผา่ตดั 
    หอ้งไตเทียม 
    ศูนยส่์องกลอ้งทางเดินอาหาร (GI Scope) 
 2.2   การตลาดและการแข่งขนั 
                (ก)    นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑห์รือบริการที่ส าคญั 
                               -   กลยทุธก์ารแข่งขนั     

                     1.  โรงพยาบาลจะเนน้ในดา้นภาพพจน์การใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ครบทุกสาขาไม่เจาะจง 
สาขาดา้นใดเป็นพเิศษ  โดยทางโรงพยาบาลจะใหก้ารบริการตรวจรักษาโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา ไม่ใช่
แพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป   และใชเ้คร่ืองมือทางการแพทยเ์ฉพาะดา้นที่ดี   ทนัสมยั   ซ่ึงจะท าใหก้ารรักษามี 
ประสิทธิภาพ  และถูกตอ้งแม่นย  า 
                                   2.  โรงพยาบาลใหส่้วนลดแก่ลูกคา้ประจ าของโรงพยาบาล   ที่สมคัรเป็นสมาชิกของ 
โรงพยาบาลรามค าแหง 10%  ส าหรับผูท้ี่จ่ายเงินสด และ 7.5% ส าหรับผูท้ี่จ่ายดว้ยเครดิตการ์ด    ดา้นกลุ่มลูกคา้ 
เป้าหมาย โรงพยาบาลก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คือ ผูท้ี่อาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงโรงพยาบาล  บริษทัประกนั
และ บริษทัต่าง ๆ ที่ตั้งอยูใ่นพื้นที่ใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาล    
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ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของโรงพยาบาลเม่ือเทียบกับคู่แข่ง  
 ข้อได้เปรียบ   
 1.  ท  าเลที่ตั้งของโรงพยาบาล โรงพยาบาลรามค าแหงตั้งอยูบ่นถนนรามค าแหง  ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของ
ชุมชนยา่นผูอ้ยูอ่าศยัหนาแน่นมากที่สุดชุมชนหน่ึง   ตั้งแต่ปี 2549 สนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงอยูใ่นโซนเดียวกบั
โรงพยาบาลไดเ้ปิดด าเนินการ  ท  าใหบ้ริเวณน้ีมีชุมชนหนาแน่นมากขึ้นทุกปี 

  2.   การใหบ้ริการการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามค าแหงจะเนน้การใหบ้ริการการรักษาเฉพาะทางที่ 
มีคุณภาพ  กล่าวคือ  การใชแ้พทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาเท่านั้นในการรักษาคนไขจึ้งท าใหผ้ลการรักษาพยาบาล
มีประสิทธิภาพดีกวา่การใชแ้พทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไปท าการตรวจรักษาขั้นตน้ก่อนแลว้จึงส่งต่อแพทยเ์ฉพาะสาขา
ตรวจรักษาอีกคร้ังหน่ึง  ซ่ึงจะท าใหค้นไขต้อ้งเสียค่าใชจ่้าย  และระยะเวลาในการรักษามากขึ้น  
 3.   ราคาอยูใ่นระดบัมาตรฐาน โรงพยาบาลมีนโยบายที่จะก าหนดราคาใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ี่ยติุธรรม และ 
เป็นไปตามมาตรฐานของตลาด  ทั้งน้ีโดยค านึงถึงประชาชนที่อาศยัอยูใ่นบริเวณนั้นซ่ึงมีฐานะการเงินอยูใ่น 
ระดบัปานกลาง  
             4.   หอพกัพยาบาล ขณะน้ีโรงพยาบาลมีหอพกัพยาบาล 4 หลงั  
             5.   ภาพพจน์ (Image) โรงพยาบาลรามค าแหงไดเ้ปิดใหบ้ริการรักษาพยาบาลแก่บุคคลทัว่ไปตั้งแต่ วนัที่  
28 กุมภาพนัธ ์ 2531 ขณะน้ีครบรอบ 29 ปีแลว้  จ  านวนคนไขข้องโรงพยาบาลก็เพิม่มากขึ้นเร่ือย ๆ  การที่
โรงพยาบาลมีคนไขจ้  านวนมากในแต่ละวนั กส่็งลลใหมี้แพทยจ์  านวนมากมาติดต่อขอท างานทีน่ี่ ท  าใหท้าง
โรงพยาบาลสามารถคดัเลือกเฉพาะแพทยท์ี่มีความรู้ ความสามารถดีใหก้บัโรงพยาบาลได ้ การที่โรงพยาบาลมี
แพทยดี์ พนกังานดี บริการเยีย่ม ท าให้ภาพพจน์ของโรงพยาบาลดีในสายตาของประชาชนที่มาใชบ้ริการ 
 6.   ดา้นบุคลากร  โรงพยาบาลรามค าแหงไดเ้ปิดด าเนินกิจการมา  29  ปีแลว้       จ  านวนคนไขข้อง 
โรงพยาบาลก็เพิม่มากขึ้นเร่ือย ๆ   ท  าให้โรงพยาบาลรามค าแหงเป็นโรงพยาบาลที่มีศกัยภาพและความมัน่คงสูง
โรงพยาบาลหน่ึง  ท  าใหมี้พนกังานจ านวนมากมาสมคัรงานที่น่ี   ทางโรงพยาบาลจึงมีโอกาสคดัเลือกบุคลากรที่
ดีมาท างานใหก้บัโรงพยาบาล 
 
 ข้อเสียเปรียบ  
  1.  ดา้นการจราจร  เน่ืองจากชุมชนดงักล่าวเป็นชุมชนที่มีผูอ้าศยัหนาแน่น ดงันั้นจึงส่งผลในเร่ืองของ
การจราจรที่ติดขดัดว้ย แต่ปัจจุบนัก าลงัสร้างรถไฟฟ้าใตดิ้นสายสีสม้ยา่นรามค าแหง คาดวา่จะเสร็จในปี 2566 
ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการจราจรไดม้าก 
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 -    การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย   
                        โรงพยาบาลจะขายบริการใหแ้ก่ลูกคา้ 2 ประเภท คือ  
                        1.  ลูกคา้ที่เดินเขา้มาในโรงพยาบาลเอง    ช าระค่าบริการเป็นเงินสดมีประมาณ  71.95 %    ของ 
รายไดท้ั้งหมด 
                      2. ลูกคา้ที่เป็นบริษทั Contract โดยบริษทันั้นจะส่งพนกังานมาท าการรักษาที่โรงพยาบาล แลว้
ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บช าระจากบริษทั Contract โดยตรง มีประมาณ  28.05 %  ของรายไดท้ั้งหมด  ทาง
บริษทัมีนโยบายที่จะเพิม่ลูกคา้ประเภทน้ีใหม้ากขึ้นแต่ก็จะเลือกเฉพาะลูกคา้ที่มีคุณภาพดีเท่านั้น เพือ่ป้องกนัหน้ี
สูญที่อาจจะเกิดขึ้นได ้  
         (ข)   ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 
           ในปีที่ผา่นมาสภาพการแข่งขนัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยจะแข่งขนัในดา้นคุณภาพ ควบคูไ่ป
กบัราคา 
            ปัจจยัแห่งความส าเร็จของโรงพยาบาลเอกชน คือ ภาพลกัษณ์ (Image) ที่ดีที่จะท าใหผู้ป่้วยเขา้
มารักษาในโรงพยาบาลเอกชน   เน่ืองจากคุณภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแต่ละโรงนั้นไม่สามารถ
เปรียบเทียบกนัไดโ้ดยตรง  ท  าใหค้วามยดืหยุน่ของอุปสงค ์ (elasticity of demand) สูง  ผูป่้วยสามารถทนต่อการ
เปล่ียนแปลงของราคาไดดี้    โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่สามารถสร้างภาพลกัษณ์ไดดี้    ภาพลกัษณ์ที่ดีของ 
อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนที่ดีเกิดขึ้นจาก 
     1.   คุณภาพของแพทย ์ (quality of core product)  โรงพยาบาลใดสามารถคดัเลือกแพทยท์ี่มี
คุณภาพทางดา้นความรู้ความช านาญ และมีศิลปการรักษาพยาบาล ยอ่มท าใหไ้ดรั้บความไวเ้น้ือเช่ือใจจากผูป่้วย 
และมีเคร่ืองมือแพทยท์ี่ทนัสมยั เหมาะสมในเวลานั้น 
                               2.   การท าการตลาดที่เหมาะสม   จะท าใหภ้าพลกัษณ์ของคุณภาพการรักษาพยาบาลใน 
สายตาของผูป่้วยสูงขึ้นและเป็นที่รู้จกัอยา่งกวา้งขวาง  

         ในปี 2560   ทางโรงพยาบาลไดท้  าการตลาดดงัน้ี 
- ลงขอ้มูลสุขภาพ  ในหนงัสือพมิพไ์ทยรัฐ,  หนงัสือพมิพเ์ดลินิวส์  
- ผา่นส่ือทางวทิย ุFM  92.5 Mhz.  และ  93.5 Mhz.   
- ผา่นส่ือโทรทศัน์ TV Scoop ช่อง  3, 5, 7, 9 
- ป้ายโฆษณากลางแจง้   บริเวณถนนเสรีไทย  และ  ถนนมอเตอร์เวย ์
- พฒันาเวบ็ไซด ์http://www.ram-hosp.co.th 
- PR ในส่ือออนไลน์ เช่น http://www.facebook/ramhospital 
- ออกวารสารโรงพยาบาล  4  ฉบบั  และจดัส่งให้สมาชิกทั้ง 4 ฉบบั 
-     ท  ากิจกรรม CRM ปี 2560  ดงัน้ี 

            1.   งานบริจาคโลหิตร่วมกบั บริษทั โอสถสภา  วนัที่ 14 กุมภาพนัธ ์2560 
            2.   งานกาชาดนิดา้  (สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์)  วนัที่ 31 มีนาคม 2560 
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                        3.   งานบริจาคโลหิต ร่วมกบับริษทั โอสถสภา  วนัที่ 12 มิถุนายน 2560 
                        4.   งานบริจาคโลหิต ร่วมกบับริษทั โอสถสภา  วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2560 
            5.   งาน Healthy Day บริษทั ยนิูลีเวอร์   วนัที่ 1 ธนัวาคม 2560 
2.3   การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
         (ก)   ลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ ์
                 -   ก าลงัการผลิต                                   

  ก าลงัการใ  ก าลงัการใหบ้ริการเตม็ที่ 2560 2559 2558 
             ผูป่้วยใน (จ านวนเตียง) / วนั 486 486 486 
             ผูป่้วยนอก (จ านวนคน) / วนั 2,500 2,500 2,500 
ปริมาณการใหบ้ริการจริง    
             ผูป่้วยใน / วนั 228.4 250.7 243.9 
             ผูป่้วยนอก / วนั 1,603 1,586 1,514 
อตัราการใหก้ าลงัการใหบ้ริการผูป่้วย (Occupancy rate)    
             ผูป่้วยใน  (%) 47.0 51.6 50.2 
             ผูป่้วยนอก  (%) 64.1 63.4 60.6 
อตัราการเพิม่ (ลด) ของปริมาณการใหบ้ริการ    
             ผูป่้วยใน  (%) (8.9) 2.8 7.7 
             ผูป่้วยนอก  (%) 1.1 4.6 0.0 

 
-   การจดัหาวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑเ์พือ่จ  าหน่าย 

                  วตัถุดิบที่ส าคญัส าหรับโรงพยาบาลเอกชน  คือ 
  1.   แพทย ์

  2.  ยาและเวชภณัฑ ์
       1.  แพทย ์ ถือวา่เป็นวตัถุดิบที่ส าคญัมากส าหรับธุรกิจโรงพยาบาล  โรงพยาบาลรามค าแหง
มีเฉพาะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคเท่านั้นและมีจ านวนมากในแต่ละแผนก 

       2.  ยาและเวชภณัฑ ์ถือวา่เป็นวตัถุดิบที่มีความส าคญัมากส าหรับธุรกิจโรงพยาบาลเช่นเดียว 
กบัแพทย ์ แต่ยาและเวชภณัฑส์ามารถที่จะหาซ้ือไดท้ัว่ไปในทอ้งตลาด  ทั้งน้ีเน่ืองจากผูข้าย (Supplier) มีจ  านวน
มาก  มีใหเ้ลือกทั้งชนิดผลิตในประเทศ (Local)  หรือผลิตต่างประเทศ  (Original)    ถา้ผลิตภายในประเทศจะมี
ราคาถูกกวา่ผลิตจากต่างประเทศ    แต่คนไขบ้างรายก็มีความจ าเป็นตอ้งใชว้ตัถุดิบที่ผลิตจากต่างประเทศ 
            -   จ  านวนผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
                 ส าหรับโรงพยาบาลรามค าแหงจดัซ้ือยาและวตัถุดิบจากบริษทัที่จดัจ  าหน่ายทัว่ ๆ ไปไม่มีการผกูขาด
ในสินคา้ดงักล่าว  
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     ขั้นตอนและเทคโนโลยกีารผลิต 
        ส่วนใหญ่ทางโรงพยาบาลจะใชเ้คร่ืองมือทางการแพทยท์ี่ทนัสมยั       ซ่ึงจะตอ้งสัง่ซ้ือจาก 
ต่างประเทศ  เช่น  ประเทศจีน,   เกาหลี,    เยอรมนั,  สหรัฐอเมริกา  ฯลฯ  ถา้เคร่ืองมือเหล่าน้ีมีปัญหาทางบริษทั
จะส่งคนมาดูแลและซ่อมแซมให ้ หรือใหบ้ริษทัที่เป็นตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไทยเป็นผูด้  าเนินการให ้ 
                (ข)    ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากกระบวนการใหบ้ริการ 
      -   การด าเนินการเพือ่ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
            หลงัจากขั้นตอนการรักษาพยาบาลจะมีวสัดุใชแ้ลว้  เช่น  ส าลี,  ผา้ก๊อซ,  สายยาง ฯลฯ  ที่มีเลือด 
 น ้ าเหลือง   ของผูป่้วยติดอยู ่  ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งเก็บใส่ถุงสีแดงใหเ้รียบร้อยก่อนที่จะส่งต่อใหร้ถเก็บขยะน าไปทิ้ง
ซ่ึงเป็นการบ่งบอกวา่เป็นของเหลือใชจ้ากโรงพยาบาลที่สามารถแพร่เช้ือไปสู่บุคคลภายนอกได ้     เป็นการส่ง 
สญัญาณใหบุ้คคลภายนอกรู้วา่ส่ิงที่อยูใ่นถุงนั้นตอ้งระมดัระวงั   นอกจากน้ีทางโรงพยาบาลยงัมีบ่อบ าบดัน ้ าเสีย  
2  บ่อ  เพือ่ก าจดัน ้ าเสียก่อนออกไปสู่ภายนอก 
             -   ผลของการปฏิบติัจริงในช่วง  3  ปีที่ผา่นมาเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

     -   ขอ้พพิาทหรือการถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
     -  ไม่มี  - 

 2.4   งานที่ยงัไม่ส่งมอบ  เฉพาะงานโครงการหรือช้ินงานที่มีมูลค่าสูง และใชเ้วลาในการส่งมอบ 
-  ไม่มี  - 
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3.   ปัจจยัความเส่ียง   (Risk Factors) 
       ปัจจยัความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นกบัทางบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง  จ  ากดั  (มหาชน)  มีดงัน้ี 
 (1)   ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั / กลุ่มบริษทั 
        1.1   ความเส่ียงจากผลการด าเนินงานที่อาจจะไม่แน่นอน  
        1.2   ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผูบ้ริหาร 
        1.3   ความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บเงินกูย้มืคืนจากบริษทัร่วม  
                     1.4   ความเส่ียงจากเงินลงทุนที่ดอ้ยค่า 
                     1.5   ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้อง 
        1.6    ความเส่ียงจากการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถื้อหุน้  จากกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่   
        1.1   ความเส่ียงจากผลด าเนินงานที่อาจจะไม่แน่นอน มีสาเหตุจากปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร   
                           สาเหตุจากภายในองคก์ร  ไดแ้ก่ 

1.  การบริหารกระบวนการใหบ้ริการรักษาพยาบาล 
2.  การบริหารดา้นพฒันาบุคลากร 
3.  การบริหารการจดัการดา้นการเงินจากการให้บริการรักษาพยาบาล 

                           สาเหตุจากภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ 
1.  ระดบัการแข่งขนัในธุรกิจโรงพยาบาล 
2.  นโยบายรัฐบาล 

                     การบริหารกระบวนการให้บริการรักษาพยาบาล 
                        การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  ปัญหาความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการให้ 
บริการ หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ที่จะกระทบต่อการใหบ้ริการการพยาบาลผูป่้วย  ฝ่ายบริหารถือเป็นนโยบายส าคญั 
ในการบริหารความเส่ียงในองคก์ร โดยยดึหลกัการความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นส าคญั (patient safety) โดยเนน้ 
กระบวนการการใหบ้ริการรักษาพยาบาลผูป่้วย  เพือ่ใหผู้ป่้วยไดรั้บความปลอดภยัสูงสุด     ซ่ึงทางโรงพยาบาล 
ไดมี้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงในองคก์ร  โดยเป็นผูป้ระสานงานและติดตามปัญหาความเส่ียงต่างๆ ของ 
โรงพยาบาล    เพือ่น าเขา้มาพฒันาแกไ้ขและป้องกนั  ซ่ึงจะดูแลครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์รในความเส่ียงประเภท 
ต่าง ๆ  อาทิเช่น   ความเส่ียงทางกายภาพ,   ความเส่ียงอนัเกิดจากกระบวนการท างาน,    ความปลอดภยั     และ  
อาชีวอนามยั  ดา้นสิทธิผูป่้วย  และจริยธรรมองคก์รฯลฯ  ขณะเดียวกนัฝ่ายบริหารก็จะเนน้ในเร่ืองการพฒันา 
บุคลากรใหเ้ขา้ใจ และปฏิบติัตามมาตรฐานของกระบวนการที่โรงพยาบาลก าหนดนโยบายไว ้ เพื่อใหแ้ต่ละ 
หน่วยงานก าหนดมาตรฐานงานขึ้น และมีการสอนจนเช่ียวชาญ และปฏิบติัไดอ้ยา่งดี   
  นอกจากน้ีการก าหนดตวัช้ีวดัในแต่ละเร่ืองของความเส่ียง ก็ถือเป็นเร่ืองส าคญัที่จะตอ้งท าอยา่ง 
ต่อเน่ือง เพือ่ติดตามผลลพัธใ์นการติดตามความเส่ียงในแต่ละเร่ืองในแต่ละหน่วยงาน  ตั้งแต่ปี 2553  ทาง 
โรงพยาบาลไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน JCI  (Joint  Commission  International  Accreditation  Standards  for  
Hospitals)  และมีการ Reaccredit คร้ังที่ 1 ในปี 2556,  คร้ังที่ 2 ในปี 2559  และทางโรงพยาบาลไดถื้อปฏิบตัิการ
รักษาพยาบาลผูป่้วยตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดบัสากลตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบนั 
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         การบริหารด้านพฒันาบุคลากร 
  ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล     แพทยเ์ป็นบุคลากรที่ส าคญัมากที่มีผลกระทบต่อการ 
ด าเนินธุรกิจ  ทางโรงพยาบาลไดพ้ยายามจดัหาแพทยท์ี่มีคุณภาพมาประจ าอยูท่ี่โรงพยาบาล  และส่งแพทยไ์ป
อบรมสมัมนาทางวชิาการที่มีการจดัขึ้นทั้งในและต่างประเทศอยา่งสม ่าเสมอ  เพือ่แพทยจ์ะไดน้ าเอาวชิาความรู้
และนวตักรรมใหม่ ๆ มาใชก้บัผูป่้วย  นอกจากแพทยแ์ลว้บุคลากรดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  พยาบาล  เภสชั  กายภาพ  
รังสีเทคนิค  นกัเทคนิคการแพทย ์ บญัชี  ธุรการฯลฯ   ก็มีความส าคญัต่อบริษทัเช่นกนั  ทางบริษทัจึงไดบ้ริหาร
และพฒันาบุคคลากร โดยมุ่งเนน้ 

1. การพฒันาสมรรถนะของแพทยแ์ละพนกังาน (High Competent Staff)  
2. ส่งเสริมใหแ้พทยแ์ละพนกังานมีผลปฏิบติังานทีดี่ (High Perform Staff) 
3. พฒันาใหมี้ความรู้มากขึ้น (Knowledge Management) 
4. ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความผกูพนัและรักองคก์ร (High Engagement)  

              นอกจากน้ีบริษทัจะเนน้ในเร่ืองความเช่ียวชาญดา้นเทคนิค (Technical Skill),     การส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพ(High efficiency communication) และใหบ้ริการที่ดีเลิศแก่ผูม้าใชบ้ริการ (Excellent Service Mind 
Behavior) บริษทัเช่ือวา่กลยทุธด์งักล่าวจะช่วยใหบุ้คลากรมีประสิทธิภาพ และท าใหบ้ริษทับรรลุเป้าหมายที่วาง
ไวไ้ด ้   

      การบริหารการจดัการด้านการเงนิ 
  บริษทัมีนโยบายบริหารความเส่ียงดา้นการเงินจากการใหบ้ริการรักษาพยาบาลโดยเนน้ลด
ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลที่อยูใ่นระบบเครดิต (สินเช่ือ)  และระบบเงินสด 
ไม่ได ้ดงัน้ี 
    1.  ระบบสินเช่ือ มีการวางแผนและควบคุมการใหเ้ครดิตค่ารักษาพยาบาลอยา่งเคร่งครัด ก่อนที่
บริษทัจะก าหนดใหลู้กคา้นั้นเป็นคู่สญัญา      บริษทัจะมีการวเิคราะห์เครดิตและฐานะการเงินของลูกคา้อยา่ง 
รอบคอบวา่เป็นลูกคา้ชั้นดี ไม่มีปัญหาดา้นการเงินจึงจะให้เครดิต  หลงัจากนั้นจะมีการติดตามดูสถานะของ
คู่สญัญาเป็นระยะ ๆ วา่ ณ. เวลานั้นไม่มีปัญหาดา้นการเงินและมีการติดตาม ทวงถามหน้ีเป็นระยะ ๆ 
  2.  ระบบเงินสด  เป็นระบบที่ผูป่้วยตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายดว้ยตนเอง  ในกรณีที่ไม่ใช่ฉุกเฉิน  
ทางบริษทัจะประมาณค่าใชจ่้ายส าหรับการรักษาพยาบาลทั้งหมดใหใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงและแจง้ให้ผูป่้วย
ทราบ  เพือ่ผูป่้วยจะไดท้ราบถึงงบประมาณที่ตอ้งใชจ่้ายทั้งหมด  และตดัสินใจวา่จะท าการรักษาหรือไม่  ใน
กรณีที่ผูป่้วยเขา้รับการรักษาจะมีการทยอยเรียกช าระเงินทุก 3 วนั  เพือ่เป็นการแบ่งเบาภาระผูป่้วย ไม่ตอ้งช าระ
ทีเดียวทั้งหมด 
      นโยบายดงักล่าวจะช่วยใหบ้ริษทัลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินไม่ได ้โดยปกติ
ผูป่้วยของโรงพยาบาลจะช าระเป็นเงินสดประมาณ 71.95% และเป็นเครดิต 28.05% จะเห็นวา่ผูป่้วยที่ใหสิ้นเช่ือ
มีเพยีง 28.05% เท่านั้น  ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินไม่ได ้จึงมีไม่มาก 
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                     ระดบัการแข่งขันในธุรกจิโรงพยาบาล 
  การแข่งขนัในธุรกิจโรงพยาบาล จะตอ้งแข่งกนัทางดา้นคุณภาพ และระดบัราคาควบคู่กนัไป  
ถา้โรงพยาบาลสามารถรักษาระดบัคุณภาพใหดี้ มีภาพลกัษณ์ที่ดี จะท าใหโ้รงพยาบาลนั้นมีจุดแขง็ และสามารถ
ยนืหยดัอยูใ่นธุรกิจน้ีไดน้าน  นอกจากน้ียงัตอ้งพจิารณาถึงระดบัราคาจะตอ้งยติุธรรม ไม่สูงจนเกินไป,  สภาวะ
ของการแข่งขนั  ถา้เศรษฐกิจของประเทศไม่ดีจะมีการแข่งขนัสูง  โดยเนน้ในเร่ืองของราคา ในทางตรงกนัขา้ม
ถา้เศรษฐกิจดีจะไม่แข่งขนัดา้นราคาแต่จะแข่งขนัดา้นคุณภาพและบริการ   ในปี 2560  ระดบัของการแข่งขนัใน
ธุรกิจโรงพยาบาลอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทางดา้นโรงพยาบาลรามค าแหงไดเ้นน้ในเร่ืองคุณภาพดีและราคา
ยตุิธรรมมาเป็นระยะเวลานานแลว้  ทางโรงพยาบาลจึงคาดวา่ความเส่ียงที่จะเกิดกบับริษทัคงจะมีนอ้ยมาก 

         นโยบายของรัฐบาล 
  ปัจจุบนันโยบายของรัฐบาล คือ ใหบ้ริการรักษาฟรีส าหรับผูมี้บตัรทอง  นโยบายน้ีปรับปรุงมา
จากนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค  ในอดีตทางโรงพยาบาลไม่ไดรั้บผลกระทบจากนโยบายน้ี  ในอนาคตก็คาด
วา่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากนโยบายรักษาฟรีเช่นกนั 
            1.2   ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผูบ้ริหาร 

      ผูบ้ริหารของโรงพยาบาลในปัจจุบนัเป็นผูท้ี่มีทศันวสิยัที่กวา้งไกล      ไดพ้ยายามท าให้โรงพยาบาล 
เป็นโรงพยาบาลที่ทนัสมยัมีคุณภาพและรักษาเสถียรภาพทางดา้นการเงินไวอ้ยา่งมัน่คง จะเห็นไดจ้ากการที่
ผูบ้ริหารสามารถน าโรงพยาบาลผา่นพน้ช่วงวกิฤตการณ์มาได ้และมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 
ผูบ้ริหารชุดน้ีไดต้ระหนกัดีวา่การใหบ้ริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนจะช่วยแบ่งเบาภาระจากภาค 
รัฐ   ทางโรงพยาบาลจึงไดว้างนโยบายก าหนดราคาขายที่ยติุธรรมต่อผูม้าใชบ้ริการ และมีคุณภาพของการรักษา
ที่ดี    ดงันั้นในอนาคตถา้มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารใหม่ก็อาจจะท าใหมี้ปัจจยัเส่ียงต่อผลการด าเนินงานได ้
             1.3   ความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บเงินกูย้มืคืนจากบริษทัร่วม และบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  

      ณ. 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ ยงัคงมียอดเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม 2 แห่ง    ดงัน้ี 
      1.  บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั เป็นหน้ีคา้งช าระเงินตน้และดอกเบี้ย ดงัน้ี 

           เงินตน้          ดอกเบี้ย  
ยอดยกมา 1 ม.ค.2560 เป็นหน้ีคา้งช าระ 46,126,035 48,666,796 บาท 
ระหวา่งปี 2560 ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น  3,635,918 บาท 
ระหวา่งปี 2560 ช าระเงินตน้และดอกเบี้ย      (1,126,035)  (3,635,918) บาท 
ยอดคงเหลือ ณ. 31 ธ.ค.2560 เป็นหน้ีคา้งช าระ 45,000,000  48,666,796 บาท 

      2.  บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั  เป็นหน้ีคา้งช าระ เงินตน้และดอกเบี้ย ดงัน้ี 
        เงินตน้    ดอกเบี้ย  
ยอดยกมา 1 ม.ค.2560 เป็นหน้ีคา้งช าระ 94,456,702 108,180,847 บาท 
ระหวา่งปี 2560 ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น  4,182,012 บาท 
ระหวา่งปี 2560 ช าระเงินตน้และดอกเบี้ย      (1,100,000)     (443,191) บาท 
ยอดคงเหลือ ณ. 31 ธ.ค.2560 เป็นหน้ีคา้งช าระ 92,356,702 111,923,498 บาท 
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            ในปี 2560 บริษทัไม่ไดใ้หเ้งินกูก้อ้นใหม่กบับริษทัร่วมและบริษทัที่เก่ียวขอ้ง 
            ถึงแมบ้ริษทัจะไม่ไดรั้บเงินกูย้มืบางส่วนคืน ก็จะไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของโรงพยาบาล 
เน่ืองจากหน้ีที่มีปัญหาเป็นหน้ีที่ใหกู้ย้มืในอดีต  และปัจจุบนัผลประกอบการของโรงพยาบาลดี  และมีเงินสด
เหลือเพยีงพอมาจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้   (ในปี 2560 มีการจ่ายเงินปันผล 2 คร้ัง คือ เดือนพฤษภาคม 2559 จ่าย 
หุน้ละ 8.00 บาท และเดือนพฤศจิกายน 2560 จ่ายอีกหุน้ละ 8.00 บาท)   และลงทุนในเคร่ืองมือแพทยเ์พิม่ขึ้น 
            1.4   ความเส่ียงจากเงินลงทุนที่ดอ้ยค่า 

      ผูบ้ริหารมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษทัต่าง ๆ เพือ่หวงัผลตอบแทนกลบัมาในรูปเงินปันผล  แต่การ
ลงทุนในบางกิจการก็ไม่ประสบความส าเร็จ ท าใหบ้ริษทัตอ้งตดับญัชีดอ้ยค่าของเงินลงทุนบางรายการ เน่ืองจาก
ผลประกอบการในปี 2560 ประสบผลขาดทุน  ในปี 2560 มีการตดับญัชีดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงัน้ี 

      1.   เงินลงทุนในโรงพยาบาลชยัภูมิ รา ม  มีการตดับญัชีดอ้ยค่า จ  านวน 11.3 ลา้นบาท     เน่ืองจาก
โรงพยาบาลรามค าแหงถือหุน้ในโรงพยาบาลชยัภูมิ 78.04 % จึงเป็นผูหุ้น้รายใหญ่  ถา้โรงพยาบาลรามค าแหงไม่
ลงทุนต่อไป โรงพยาบาลชยัภูมิก็อาจจะตอ้งหยดุกิจการ  ทางโรงพยาบาลรามค าแหงยงัคาดหวงัวา่ในอนาคต 
โรงพยาบาลชยัภูมิน่าจะมีผลประกอบการที่ดี     และมีก าไรพอที่จะจ่ายเงินปันผลกลบัมาใหโ้รงพยาบาล 
รามค าแหงได ้

       2.  เงินลงทุนในโรงพยาบาลสุขมุวทิ  (บริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั)  มีการตดับญัชีดอ้ยค่า จ  านวน 4.7 ลา้น
บาท  เน่ืองจากโรงพยาบาลสุขมุวทิไดเ้ปิดอาคารหลงัใหม่  ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เพิม่มากขึ้น  แต่รายไดเ้พิม่เพยีง
เล็กนอ้ย     บริษทัคาดวา่ในอนาคตรายไดจ้ะเพิม่มากขึ้น  และมีก าไรมากพอที่จะจ่ายเงินปันผลกลบัมาให ้
โรงพยาบาลรามค าแหงได ้ 
                    3.  เงินลงทุนในบริษทั กอปรสิน จ ากดั  เน่ืองจากบริษทัน้ีไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั และช าระบญัชี
เสร็จส้ิน  ในปี 2560   บริษทัจึงไดพ้จิารณาตดัจ าหน่ายเงินลงทุน และค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนทั้งจ  านวน 
30.75 ลา้นบาท  
            1.5  ความเส่ียงของหุน้จากการถูกฟ้องร้อง  
                   ณ.  31  ธนัวาคม  2560   ผูป่้วยบางรายที่มาท าการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล  และไม่พอใจผลของ 
การรักษา   อาจเน่ืองจากมีการส่ือสารที่คลาดเคล่ือนไม่เขา้ใจกนั     จึงท าใหเ้กิดการฟ้องร้องและยงัอยูใ่นขึ้นตอน
ของศาลอยู ่5 คดี    คดีที่ 1  ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง   อยูร่ะหวา่งนดัฟังค  าสัง่ศาลฎีกา,     คดีที่ 2  ศาลชั้นตน้ยกฟ้อง  
อยูร่ะหวา่งนดัฟังค  าสัง่ศาลอุทธรณ์,   คดีที่ 3  อยูร่ะหวา่งการขอขยายอุทธรณ์ค าพพิากษา,    คดีที่ 4   อยูร่ะหวา่ง 
ศาลชั้นตน้นดัฟังค  าพพิากษา  และคดีสุดทา้ยตั้งแต่ปี 2559  บริษทั และบริษทัยอ่ย ถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัค่า
นายหนา้ในการติดต่อเช่าที่ดินของบริษทัยอ่ย  โดยมีทุนทรัพยท์ี่ฟ้องร้องจ านวน 53.14 ลา้นบาท  จนถึงวนัที่
รายงาน  คดีความดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการสืบพยานโจทก ์  บริษทัคาดวา่มูลค่าของความเสียหายทั้งหมดมีไม่มาก 
เม่ือเทียบกบัรายไดแ้ละสินทรัพยร์วมของบริษทั  
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            1.6  ความเส่ียงจากการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถื้อหุน้ จากกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ 
                   บริษทั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้ 38.237% ผูถื้อหุน้ 
รายใหญ่อาจจะใชสิ้ทธ์ิคดัคา้น หรือไม่อนุมติัการลงมติในที่ประชุม ในเร่ืองที่ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
ก าหนดใหต้อ้งนบัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูมี้สิทธ์ิที่ออกเสียงทั้งหมด    
                   ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั   ผูบ้ริหารรู้ถึงปัญหาที่จะก่อใหเ้กิดขึ้นเป็นอยา่งดี  จึงได้
บริหารงานดว้ยความระมดัระวงั   ไม่ใหเ้กิดปัญหาเร่ืองภาพพจน์ของโรงพยาบาล  ซ่ึงเป็นส่วนที่ส าคญัมาก
ส าหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน   ผูบ้ริหารตอ้งสามารถรักษาช่ือเสียงและคุณภาพของโรงพยาบาลใหดี้   จึงจะ
ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ   ปัจจุบนับริษทัก็สามารถรักษาช่ือเสียงและคุณภาพของการรักษาพยาบาลไว้
ไดดี้ ในเร่ืองของคุณภาพ บริษทั ก็เลือกที่จะปฏิบติัตามมาตรฐาน JCI ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลส าหรับโรงพยาบาล         
           (2)   ความเส่ียงต่อการลงทุนของผูถื้อหลกัทรัพย ์
                   -   บริษทัไม่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่  ที่ถือหุน้ตั้งแต่ 75 %   ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั   จึงไม่มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายใดมีอ านาจในการควบคุมบริษทั และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษทั 
        -    ความเส่ียงจากผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูบ้ริหารมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เน่ืองจากมีกิจการที่  
แข่งขนักบับริษทั    (ไม่มี)   
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4.   ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

       ขอ้มูลทัว่ไป 
   ช่ือ     : บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
   ประกอบธุรกิจหลกัประเภท  : โรงพยาบาลเอกชน   ภายใตช่ื้อ 

       โรงพยาบาลรามค าแหง 
   เลขทะเบียนบริษทั   : บมจ. 78  

                ที่ต ั้งส านกังานใหญ่   : 436  ถนนรามค าแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ 
       กรุงเทพมหานคร 10240 

   โทรศพัท ์    : 02-7439999,  02-3740200-16 
      02-7322000,  02-7320478-87 
   โทรสาร    : 02-3740804 
   Home Page    : www.ram-hosp.co.th 
   E-mail    :  ramhospital@hotmail.com 

    ทุนจดทะเบียน    : มูลค่า 150 ลา้นบาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียก 
                                                                                               ช าระแลว้ 120 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ  านวน  
       12 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไว ้หุน้ละ 10 บาท 
    ขอ้มูลที่อา้งอ่ืน 
    นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
       ชั้น 4  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
       62 ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
       โทรศพัท ์: 02-2292800, 02-6545599 
       โทรสาร : 02-3591259 
    ผูส้อบบญัชี    :  นางสาวโสรยา   ตินตะสุวรรณ์  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขที่ 8658 
       บริษทั ธรรมนิติ จ  ากดั 
       267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1  แขวงบางซ่ือ 
       เขตบางซ่ือ 10800 
       โทรศพัท ์:  02-5878080 
       โทรสาร   :  02-5860301 
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5.   ผู้ถือหุ้น 
       รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่   
                  กลุ่มผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก  ณ.  27 ตุลาคม 2560  มีดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

1 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 4,588,424 38.24 
2 บริษทั เอฟ แอนด ์เอส 79 จ ากดั  1,262,899 10.52 
3 บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จ ากดั 862,300 7.19 
4 กลุ่มกาญจนพิทกัษ์ 

ประกอบดว้ย         นพ.เอ้ือชาติ  กาญจนพทิกัษ ์
                              นายฤชิษฐ ์    กาญจนพทิกัษ ์
                              น.ส.ฤกขจี    กาญจนพทิกัษ ์

534,863 
131,100 
193,077 
210,686 

4.46 
1.09 
1.61 
1.76 

5 กลุ่มชนะภยั 
ประกอบดว้ย   ทพ. ช านาญ  ชนะภยั 
                        นางจินนภา    ชนะภยั (คู่สมรส) 
                        ทพ.ฐิติ           ชนะภยั 
                        น.ส.ดาราพราว  ชนะภยั 

352,885 
127,499 

7,886 
117,500 
100,000 

2.94 
1.06 
0.07 
0.98 
0.83 

6 กลุ่มสมบูรณสิน 
ประกอบดว้ย นพ.รัชช       สมบูรณสิน 
                       นพ.พชิญ     สมบูรณสิน 
 

318,302 
15,000 

303,302 
 

2.65 
0.12 
2.53 

 
7 กลุ่มศิริวงศ์ 

ประกอบดว้ย    นพ.บุญปรีดี   ศิริวงศ ์
                         นางอญัชนา   ศิริวงศ ์(คู่สมรส) 

314,202 
302,900 

11,302 

2.62 
2.52 
0.10 

  8 น.พ.ศิริพงศ ์เหลืองวารินกุล 239,472 2.00 
9 กลุ่ม นิพทัธโกศลสุข 

ประกอบดว้ย    นพ.เรวตัิ     นิพทัธโกศลสุข 
                         นายธญัญ ์   นิพทัธโกศลสุข 
                         นายรัตน์     นิพทัธโกศลสุข 

235,000 
80,000 
95,000 
60,000 

1.96 
0.67 
0.79 
0.50 

10 บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จ ากดั 204,600 1.71 
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ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

รายการที ่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 

1 บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) บ.ธรรมนิติ จ  ากดั 1,280,000 

2 บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จ ากดั บ.ธรรมนิติ จ  ากดั 81,000 

3 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการสอบบญัชี บ.ธรรมนิติ จ  ากดั 202,282 

                                                รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,563,282 
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6.   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
         คณะกรรมการของบริษทัมีนโยบายเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้แต่ละปี    โดยมีอตัราที่คาดวา่จะจ่ายตามผลการด าเนินงานในอตัราไม่เกินร้อยละ 60  ของก าไรสุทธิเฉพาะ
บริษทัหลงัจากช าระภาษีแลว้ ในปี  2560 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลรวม 192 ลา้นบาท      (12 ลา้นหุ้น @ 16 บาท) 

        ส าหรับบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จ ากดั   มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกิน
ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ เฉพาะบริษทัหลงัจากช าระภาษีแลว้ ในปี 2560 บริษทัยอ่ยยงัมีผลขาดทุนจึงไม่มีการ
จ่ายเงินปันผลมายงับริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 

 
ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ 106.47 62.60 79.80 84.86 94.83 
เงินปันผลต่อหุน้ 12 12 12 12 14 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 11.27 19.17 15.04 14.14 14.76 
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7.   โครงสร้างการจัดการ 
 7.1   คณะกรรมการบริษทั 
        -   รายช่ือและต าแหน่งของกรรมการ,   จ  านวนคร้ังการประชุม   และจ านวนคร้ังที่กรรมการแต่ละรายเขา้ร่วม
ประชุมในปี 2560 
         คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 12 คน  และในจ านวนน้ีเป็นกรรมการอิสระ 4 คน 
         ณ. วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยจ านวน 12 คน ดงัน้ี 

1.    นายรัชช    สมบูรณสิน                   ประธานกรรมการ 
2.    นายช านาญ    ชนะภยั                              กรรมการผูจ้ดัการ 
3.    นายวรัิตน์    ช่ืนอ่ิม                    กรรมการ 
4.    นายบุญปรีดี    ศิริวงศ ์                   กรรมการ 
5.    นายศิริพงศ ์    เหลืองวารินกุล                   กรรมการ 
6.    นายสุธี    ลีละเศรษฐกุล                   กรรมการ 
7.    นายเจิมพล    ภูมิตระกูล                   กรรมการ 

              8.    นายเอ้ือชาติ    กาญจนพทิกัษ ์      กรรมการ  
    (ไดเ้ขา้มาเป็นกรรมการเม่ือวนัที่ 26 ธนัวาคม 2560) 

9.    นายประมล    อภิรัตน์                ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ      
            10.    นายขจิต    หพันานนท ์                   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
            11.    น.ส. กิตติญารัตน์  จิโรจด ารงคช์ยั            กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
.           12.    นายพนิิจ        หิรัญโชติ                กรรมการอิสระ 

             
         กรรมการที่มีอ  านาจลงนามแทนบริษทั มี  นายรัชช  สมบูรณสิน,   นายวิรัตน์  ช่ืนอ่ิม,   นายบุญปรีดี  ศิริวงศ ์ 
และ  นายช านาญ  ชนะภยั     วธีิการลงนาม  คือ  2 ใน 4 ท่าน  
         กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ประกอบดว้ย   
  1.   นายขจิต       หพัพานนท ์

   2.   นายพนิิจ             หิรัญโชติ 
                            3.   นายประมล        อภิรัตน์ 

4.   น.ส. กิตติญารัตน์  จิโรจด ารงคช์ยั        
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          ปี 2560  มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 10 คร้ัง,   กรรมการบริหาร 41 คร้ัง  และกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง 
โดยมีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

 กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ 

  1.  นายรัชช          สมบูรณสิน 10 41 - 
  2.   นายช านาญ     ชนะภยั 10 41 - 
  3.   นายวรัิตน์       ช่ืนอ่ิม 10 40 - 
  4.   นายบุญปรีดี    ศิริวงศ ์   8 39 - 
  5.   นายศิริพงศ ์    เหลืองวารินกุล 10 41 - 
  6.   นายสุธี           ลีละเศรษฐกุล 10 41 - 
  7.   นายเจิมพล     ภูมิตระกูล 10 41 4 
  8.   นายประมล    อภิรัตน์ 4 - 4 
  9.  นายขจิต          หพัพานนท ์ 4 - 4 
10.  น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจด ารงคช์ยั 4 - 4 
11.  นายพนิิจ          หิรัญโชติ 4 - - 

 
 7.2   ผูบ้ริหาร 
         -   รายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหาร 
                           ณ. วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัมีผูบ้ริหาร จ านวน  12  ท่าน  ดงัน้ี      

           รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1.    นายรัชช     สมบูรณสิน ประธาน และกรรมการบริหาร 
2.    นายช านาญ    ชนะภยั กรรมการผูจ้ดัการ 
3.    นายวรัิตน์     ช่ืนอ่ิม  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
4.    นายสุธี     ลีละเศรษฐกุล ผูอ้  านวยการฝ่ายการแพทย ์
5.    นายบุญปรีดี     ศิริวงศ ์ กรรมการบริหาร 
6.    นายศิริพงศ ์     เหลืองวารินกุล กรรมการบริหาร 
7.    นายเจิมพล    ภูมิตระกูล  กรรมการบริหาร 
8.    นายพชิญ        สมบูรณสิน กรรมการบริหาร 
9.    นายธฤต         ช่ืนอ่ิม กรรมการบริหาร 
10   นายเอ้ือชาติ    กาญจนพทิกัษ ์ กรรมการบริหาร 
11.  นางอญัชนา     ศิริวงศ ์ รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
12.  นางวรรณา      พฤกษม์หาชยักุล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

หมายเหตุ   1.  นายแพทยเ์อ้ือชาติ   กาญจนพทิกัษ ์ ไดเ้ขา้มาเป็นกรรมการบริหาร  เม่ือวนัที่ 26 ธนัวาคม 2560 
                  2.   นายแพทยบ์ุญปรีดี  ศิริวงศ ์             ไดเ้สียชีวติเม่ือวนัที่ 10 มกราคม 2561 
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OPD 
ยานพาหนะ 
Call Center                  
โภชนาการ 
จ่ายกลาง 

แม่บ้าน              

 
 
 

 
   

คณะกรรมการบรหิาร 

 
 กรรมการผูจ้ดัการ 

ท.พ.ช านาญ   ชนะภยั 

คณะกรรมการบรหิาร 
สายงานแพทย ์

 

น.พ.วริตัน์   ช ืน่อ ิม่ 

น.พ.สุธ ี ลลีะเศรษฐกุล 

คณะกรรมการบรหิาร 
สายงานบรกิาร 

 

ท.พ.ช านาญ   ชนะภยั 

ท.พ.เจมิพล    ภูมติระกูล 

คณะกรรมการบรหิาร 
สายงานสนบัสนุน 

 

ท.พ.ช านาญ   ชนะภยั 

ท.พ.เจมิพล   ภูมติระกูล 

คณะกรรมการบรหิาร 
สายงานบรหิาร 

 

ท.พ.ช านาญ   ชนะภยั 
ท.พ.เจมิพล    ภูมติระกูล 
น.พ.ศริพิงศ์  เหลอืงวารนิกุล 

 

   
  เวรเปล 
  ER 
  เวชระเบียน 
  เภสัชกรรม 
  LAB 
  เอกซเรย ์
  การเงิน 
  รับผูป่้วยใน 
  บริการลูกคา้สัมพนัธ์ 
  ทนัตกรรม 
  กายภาพบ าบดั 
  โอเปอเรเตอร์ 
 

 แพทยป์ระจ า 
 แพทยเ์วร 

งานผู้ป่วยนอก 

ประชาสมัพนัธ ์
บตัรบน 

การเงินนอก 

การเงินใน 

งานผู้ป่วยใน 

WARD หน่วยงานพิเศษ 

W 1/4 
W 1/5 
W 1/6 
W 1/7 
W 2/4 
W 2/5 
W 2/6 
W 2/7 
W 2/8 
W 3/5 
W 3/6 
W 3/7 
W 3/8 
W 3/9 

ไตเทียม 

ห้องเดก็อ่อน 

ห้องคลอด 
ห้องผา่ตดั 
ห้องพกัฟ้ืน 

ICU. C 
ICU. B 
CCU 
Cath Lab 
GI  Scope 
 

- ศลัยกรรม & กระดูก 
- สูตินรีเวช 
- หู  คอ  จมูก  & ตา 
- อายุรกรรมหัวใจ 
- อายุรกรรมทรวงอก 
- อายุรกรรม 

       - ศูนยส์มอง 
       - เบาหวาน 
       - ผวิหนัง 
       - ตรวจสุขภาพ 

- เดก็ 
- GI 

 

คอมพิวเตอร์ 
ซ่อมบ ารุง 
บุคคล    
พฒันาบุคลากร  
พฒันาระบบองคก์ร   
ช่างเคร่ืองมือแพทย ์     

งานความสะอาด 
งานบริการอาหาร 
ห้องผา้ 
รักษาความปลอดภยั 

บญัชี-การเงิน    
ธุรการ    
เคร่ืองมือแพทย-์และเวชภณัฑ์   
จดัซ้ือ   
สต๊อก 
การตลาด 

                                

ร
า
ย
ง
า
น
ป
ร
ะจ
 าปี
 2
5
6
0
 /
 3
2

 

 



 
 
 

       7.3   ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
         (1)   ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  
                      (ก)   ค่าตอบแทนกรรมการรวม 11 ราย  เท่ากบั 2,880,000 บาท ในปี 2560 โดยเป็นค่าตอบแทนใน 
                              รูปเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

น.พ. รัชช         สมบูรณสิน จ านวนเงิน 360,000 บาท 
ท.พ. ช านาญ    ชนะภยั ,, 360,000 ,, 
น.พ. วรัิตน์      ช่ืนอ่ิม ,, 360,000 ,, 
น.พ. บุญปรีดี   ศิริวงศ ์ ,, 360,000 ,, 
ท.พ. เจิมพล     ภูมิตระกูล ,, 360,000 ,, 
น.พ. ศิริพงศ ์   เหลืองวารินกุล ,, 360,000 ,, 
น.พ. สุธี           ลีละเศรษฐกุล ,, 360,000 ,, 
นายขจิต           หพันานนท ์ ,, 90,000 ,, 
นายพนิิจ          หิรัญโชติ ,, 90,000 ,, 
นายประมล     อภิรัตน์ ,, 90,000 ,, 
น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจด ารงคช์ยั ,, 90,000 ,, 

                      (ข)   ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร   
                              ในปี 2560  มีกรรมการบริหาร 11 ราย โดยจ่ายในรูปของ 
                               เงินเดือน        จ  านวน     7,393,000  บาท    
                               เบี้ยประชุม     จ  านวน  19,482,000  บาท 
               (2)   ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ       (ไม่มี ) 
       7.4   บุคลากร 
   บริษทั  มีพนกังานทั้งหมด  2,173 คน   โดยในปี 2560   บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนใหก้บัพนกังาน 

จ านวนทั้งส้ิน  619,066,658  บาท   ไดแ้ก่   เงินเดือน   ค่าล่วงเวลา   ค่าครองชีพ   ค่าเวรพยาบาลและเงินโบนสั   
นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกบับริษทั รวม   25,215,039  บาท 
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8.   การก ากบัดูแลกจิการ 
      การปฏิบตัิตามหลกับรรษทัภิบาล 15 ขอ้ 

 นโยบายเกีย่วกับการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพือ่ใหอ้งคก์รมีความมัน่คง อีกทั้งเป็น
การเพิม่ประสิทธิภาพการแข่งขนัของกิจการ และ เป็นการเพิม่ความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่าย จึงไดมี้การก าหนดนโยบายในการบริหารจดัการ 

 โดยมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเฉพาะผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย
เช่น โรงพยาบาลมีระบบใหผู้ป่้วยสามารถตรวจสอบราคาค่ารักษาพยาบาล เพือ่ให้เกิดความโปร่งใส นอกจากน้ี
ในส่วนของบริษทัประกนัที่ส่งผูป่้วยเขา้มาในโรงพยาบาลก็มีระบบการเขา้มาตรวจสอบความถูกตอ้งทั้งในดา้น
การรักษาพยาบาล ตลอดจนการคิดค่ารักษาพยาบาล 

 ในเร่ืองของความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที่มีความมัน่คง
ในตวัเอง ทางฝ่ายบริหารไดพ้ยายามดูแลความเส่ียงทั้งในระดบัปฏิบติัการ ตลอดจนความเส่ียงทางดา้นการเงิน
ความเส่ียงที่เกิดจากระบบการควบคุม หรือ พ.ร.บ. ที่เปล่ียนแปลงไป โดยติดตามและควบคุมใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ี่
เหมาะสม  

 ในปัจจุบนัคณะกรรมการใหค้วามสนใจและความเขา้ใจ และประเมินความเส่ียงที่มีผลต่อธุรกิจโดยให้
ความส าคญักบัรายงานทางการเงิน โดยมีแนวทางดงัน้ี 

 1. รายงานภายใน ไดแ้ก่ รายงานที่ส าเสนอฝ่ายจดัการ กรรมการ และ คณะกรรมการ เพือ่พจิารณา
ติดตามระบบงาน และผลประกอบการรายเดือน 

 2. รายงานภายนอก ทางโรงพยาบาลไดจ้ดัใหมี้การายงานงบไตรมาส รายงานในรูปของรายงานประจ าปี 
และการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอ่ืนๆ 

 3. นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัถือเป็นความรับผดิชอบ ในการที่จะตอ้งจดัท ารายงานทางการเงินให้
ถูกตอ้งครบถว้น ควบคู่ไปกบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี 

 การควบคุมความเส่ียงโดยการควบคุมภายใน คณะกรรมการมีนโยบายที่จะรวบรวมและติดตามความ
เส่ียงโดยมีระบบการติดตาม และเฝ้าระวงัเพือ่ประเมินความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 
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 การควบคุม และตรวจสอบ บริษทัไดมี้การจดัใหมี้การประชุมเพือ่ติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ
อยา่งสม ่าเสมอทุกเดือน เพือ่ติดตามดูผลการด าเนินงาน การควบคุมดูแลตน้ทุน ตลอดจนร่วมกนัปรับกลยทุธ์
เพือ่ใหโ้รงพยาบาลมีความแขง็แกร่ง และคงไวซ่ึ้งศกัยภาพการแข่งขนัอยูเ่สมอ ทั้งน้ี รวมไปถึงโรงพยาบาลร่วม
ทุนในเครือโรงพยาบาลรามค าแหงก็ปฏิบติัเช่นกนั 

 การบริหารงานเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ นโยบายการบริหาร
ของโรงพยาบาล เราตระหนกัถึงการดูแลใหเ้กิดความสมดุล ระหวา่ง กลุ่มลูกคา้ (ผูป่้วย), กลุ่มแพทยผ์ูใ้หก้าร
รักษา , กลุ่มพนกังาน ,กลุ่มผูถื้อหุน้ ตลอดจนกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย กลุ่มอ่ืนๆ เช่นกลุ่มลูกคา้ กลุ่มบริษทัประกนั 
บริษทัคู่สญัญา โรงพยาบาลมีความมุ่งมัน่ที่จะด าเนินกิจการดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละใหค้วามเป็นธรรมกบักลุ่ม
ต่างๆอยา่งเท่าเทียมกนั 

 ภาวะผู้น าและวสัิยทัศน์ 

 คณะกรรมการไดมี้การก าหนดวสิยัทศัน์   และพนัธกิจร่วมกนั   เพือ่ก าหนดภาระหนา้ที่ของกรรมการ 
บริหารตลอดจนเป้าหมาย และมีการติดตามการท างานของฝ่ายบริหารอยา่งต่อเน่ือง เพือ่สร้างความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนั และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

 คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบาย และมอบหมาย ตลอดจนการติดตามใหก้ารด าเนินงานของบริษทัมี
ความกา้วหนา้ไปตามทิศทางคณะกรรมการก าหนด ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานของ
ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด 

 จริยธรรมธุรกิจ 

 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมดว้ยพระราชบญัญติั และองคก์รของรัฐฯ ค่อนขา้งมาก 
เช่น พระราชบญัญติัสถานพยาบาล 2541 , กองประกอบโรคศิลป์ กระทรวงสาธารณสุข ในเร่ืองของมาตรฐาน
โรงพยาบาลนอกจากน้ีการปฏิบติังานของแพทยย์งัถูกควบคุมโดยแพทยสภาในเร่ืองของจรรยาบรรณทาง
การแพทย ์ เน่ืองจากผูบ้ริหารส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลรามค าแหงเป็นแพทยแ์ละทนัตแพทย ์ ซ่ึงเขา้ใจถึงแนว
ทางการปฏิบตัิหนา้ที่ตามจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการแพทย ์เน่ืองจากจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการ
แพทย ์กล่าวคือการด าเนินธุรกิจ ภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และความโปร่งใสตรวจสอบได ้

 

 

 

35 



 
 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่ดูแลองคก์รใหด้ าเนินการไปตามเป้าหมายที่วางไว ้ หรือเสมือนตวัผูถื้อหุน้ คอย
ตรวจสอบและดูแลในการจดัการบริษทั ซ่ึงบางส่วนมีกฎหมายก ากบัใหต้อ้งปฏิบติัหนา้ที่เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนปฏิบตัิตามมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัโดยเคร่งครัด   นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัมีหนา้ที่ในการใหค้วามเห็น 
ชอบกบังานที่กฎหมายก าหนด  ไดแ้ก่  การเสนอแต่งตั้งกรรมการผูส้อบบญัชี และการประกาศจ่ายเงินปันผล 
เป็นตน้ 
 

ในส่วนการด าเนินกิจการของบริษทั   คณะกรรมการจะถูกมอบหมายใหรั้บผดิชอบในฐานะผูเ้ฝ้าติดตาม  และ 
ประเมินผลของฝ่ายจดัการอยา่งสม ่าเสมอไดแ้ก่ 
 

1)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆโดยระบบการติดตามตรวจสอบภายในเพือ่ป้องกนั 
     ความเส่ียงและร่วมจดัการแกปั้ญหาต่างๆอยา่งรวดเร็วและทนัการณ์ 
 

2)  ติดตามและประเมินผล ก าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายจดัการ พนกังาน เพือ่ให้ใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียของตลาด 
      แรงงาน  ตลอดจนวางแนวทางในการสรรหาและพฒันาบุคลากรใหเ้กิดประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนัได ้
 

3)  ติดตามและตรวจสอบ    ตลอดจนการประเมินความเส่ียงทางดา้นการเงิน   เพือ่ใหเ้กิดความแน่ใจวา่ระบบ 
     รายงานทางการเงิน และการตรวจสอบมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลใหมี้กระบวนการควบคุมภายใน  
     การติดตามและประเมินความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

4)  ติดตามและดูแลปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ และผูถื้อหุน้รวมทั้งการ 
     ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัในทางมิชอบและการกระท าที่ไม่ถูกตอ้งในรายการระหวา่งบุคคลที่เก่ียวขอ้งในการน้ี 
     คณะกรรมการก าหนดใหค้ณะกรรมการแต่ละท่านมีสิทธิอนุมติัขอเงินฉุกเฉินไดใ้นวงเงินไม่เกินหน่ึงแสน 
     บาทถว้น  การอนุมติัเงินมากกวา่น้ีจะตอ้งผา่นที่ประชุมคณะกรรมการ    และมีกรรมการผูมี้อ  านาจอยา่งนอ้ย  
     2 ท่าน ตามที่ระบุไว ้เป็นผูอ้นุมตั ิ
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การก ากบัดูแลกจิการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

                          คณะกรรมการฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการบริหารดูแลกิจการที่ดี ตามหลกัของบรรษทั

ธรรมาภิบาล โดยมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจใหเ้กิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงคณะกรรมการฯ   ไดใ้หน้โยบาย

แก่กรรมการที่เขา้ร่วมท างานกบับริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม โดยเฉพาะการใหน้โยบายโดยตรงกบัคณะกรรมการ

ในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม  

       ในเร่ืองของความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือเป็นธุรกิจที่มี

ความมัน่คง ซ่ึงตอ้งดูแลคนไขต้ามจรรยาบรรณทางการแพทย ์ ทางฝ่ายคณะกรรมการบริหารจึงมีเนน้เร่ืองการมี

ระบบคุณภาพที่ไดม้าตรฐาน     ความเส่ียงในเร่ืองสิทธิผูป่้วย       ความเส่ียงในเร่ืองอ่ืน ๆ      ในระบบปฏิบตัิการ 

นอกจากนั้นความเส่ียงในเร่ืองระบบการเงิน การรายงานทางการเงิน มาตรฐานทางบญัชี และการประเมินความ

เส่ียงทางดา้นการเงิน ที่มีผลต่อธุรกิจ  โดยก าหนดแนวทางคลา้ยกบัการท างานของ บมจ.โรงพยาบาลรามค าแหง 

จ ากดั  (มหาชน) โดยมีแนวทางดงัน้ี 

      ระบบการรายงานภายในคณะกรรมการ            มีแนวทางใหมี้การประชุมเพือ่รายงานในระดบั 

กรรมการบริหาร เพือ่พฒันาระบบงานและแกไ้ขปัญหาเป็นรายอาทิตย ์และรายงานผลประกอบการเป็นรายเดือน 

      ระบบการรายงานภายนอก คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้ระบบการรายงานผลประกอบการรายไตร

มาส และ ระบบรายงานในรูปแบบรายงานประจ าปี ตามมาตรฐานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยควบคู่

ไปกบัการรายงานของผูต้รวจสอบบญัชี ในรายงานประจ าปี 

      นโยบายการเปิดเผยขอ้มูล ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน.  การท ารายการบุคคลที่เก่ียว

โยง การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการท ารายการอ่ืนๆที่ส าคญั  ทางคณะกรรมการฯ จะรายงานตามมาตรฐานการ

บญัชี ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบรับอนุญาต ตามหลกัการและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

      ส าหรับขอบเขตและอ านาจของกรรมการและผูบ้ริหารที่เป็นตวัแทนของบริษทั มีหนา้ที่

ก  าหนดนโยบาย ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการและ / หรือมติตามที่คณะกรรมการฯ ก าหนดในวาระส าคญั เช่น การ

ออกเสียงในวาระที่ตอ้งใชเ้สียงผูถื้อหุน้มากกวา่ 50 % ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึง

โดยทัว่ไปกรรมการที่เป็นตวัแทนก็จะน าเขา้ปรึกษากบัคณะกรรมการฯ ในการประชุมเครือข่ายทุกเดือนอยูแ่ลว้ 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัมีนโยบายและวธีิการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลภายในของบริษทั   ซ่ึงยงัไม่

เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พือ่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน  รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ดงัน้ี 

1. ใหค้วามรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่าง ๆ เก่ียวกบัหนา้ที่ที่ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์

ของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และ
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ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535  และให้จดัส่งส าเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษทัในวนัเดียวกนักบัวนัที่ส่งรายงานต่อ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.  บริษทัจะด าเนินการแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบวา่ ผูบ้ริหารที่ไดรั้บทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระส าคญั 

ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนที่

งบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน  และหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลที่เป็นสาระส าคญันั้นต่อ

บุคคลอ่ืน 

 นอกจากบทลงโทษซ่ึงก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 และ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  หากกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานของบริษทัฝ่าฝืน 

และ/หรือ ไม่ปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัในเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ โดยใชข้อ้มูลภายใน  กรรมการ  

ผูบ้ริหาร  หรือพนกังานผูน้ั้นจะถูกพจิารณาตามมาตรการทางวนิยั และ/หรือ ตามกฎหมายแลว้แต่กรณี 
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9.  CSR  (Corporate Social Responsibilities) 
  บริษทัและบริษทัยอ่ย  ไดต้ระหนกัถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสงัคม   ส่ิงแวดลอ้ม   เพือ่ความ
ย ัง่ยนืของกิจการและสงัคมโดยรวม   โดยแยกเป็น 
  -    CSR in process   การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  โดยให้
อยูใ่นกระบวนการ ท างานหลกัของกิจการ 
  -     CSR after process  การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงการช่วยเหลือสงัคมและชุมชน   
  บริษทัไดด้ าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหลกัการ CSR  8 ขอ้  ดงัน้ี 

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
2. การต่อตา้นการทุจริต 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
5. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
7. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 
8. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม  CSR 

1.   การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
 -    การแข่งขนัที่เป็นธรรม 
 -    การเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 
 -    การส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่ธุรกิจ 
2.   การต่อตา้นการทุจริต 
 -    นโยบายต่อตา้นการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์ (ร่วมกบัองคก์รอ่ืน) 
 -    แนวปฏิบติัในหน่วยงานที่เป็นไปตามนโยบาย 
 -    การเปิดเผยผลการด าเนินงานและความคืบหนา้ในการปฏิบตัิ 
3.   การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 -    การน าหลกัการแนวทางที่เป็นบรรทดัฐานสากลมาใชใ้นหน่วยงาน 
 -    นโยบายและแนวปฏิบติัในหน่วยงาน (และขอ้ตกลงกบัองคก์รอ่ืน) 
 -    มาตรการที่ส าคญัเก่ียวกบัสิทธิของแรงงาน 
4.   การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
 -    การจา้งงานและแรงงานสมัพนัธ์ 
 -    อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 -    ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม 
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5.   ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
 -    สุขภาพและความปลอดภยัของลูกคา้ 
 -    การแสดงฉลากผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 -    การส่ือสารการตลาดและความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ 
6.   การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 -    การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 
 -    การป้องกนัและลดผลกระทบจากมลพษิ 
 -    การปกป้องฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ 
7.   การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 
 -    บทบาทในตลาดและการสร้างแรงงาน 
 -    การมีส่วนร่วมในชุมชน 
 -    การลงทุนทางสงัคม และประเมินผลกระทบทางสงัคม 
8.   นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม  CSR 
 -  รูปแบบความรับผดิชอบต่อสงัคมเชิงสร้างสรรค ์(Creative CSR) 
 -   การสร้างสรรคร่์วม (Co-Creation)   กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 -    การคิดคน้และพฒันานวตักรรมทางสงัคม  (Social Innovation) 
 
      ในปี  2559   บริษทัไดท้  ากิจกรรมเพือ่สงัคม  (CSR in & after Process)   ดงัน้ี 
การด าเนินการด้านสังคม  ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

ความมุ่งมัน่ของ บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) เพือ่สร้างการบริการผูป่้วยที่ได้
มาตรฐานระดบัสากล ดว้ยการลงทุนในเคร่ืองมือแพทยท์ี่ทนัสมยั (High technology) ตลอดจนการดูแล
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และดูแลผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงถือเป็นนโยบายของโรงพยาบาลที่ปฏิบติั
มาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการเขา้สู่ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน Joint Commission International (JCI)  
ซ่ึงจะมีมาตรฐานหลายส่วนที่เก่ียวเน่ืองกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้ม เช่น กระบวนการป้องกนัการติดเช้ือ การ
แพร่กระจายเช้ือ  กระบวนการแยกขยะเพือ่ท  าลาย ฯลฯ ซ่ึง รพ.รามค าแหง ไดมี้นโยบายในดา้นต่าง ดงัน้ี   

1. โครงการแยกขยะเพ่ือดูแลส่ิงแวดล้อม 
       เพือ่เป็นแนวทางในการประกนัคุณภาพดา้นการป้องกนั และควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

รามค าแหงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกนัโดยคลอบคลุมการจดัการขยะทั้งหมด ขยะ 
Recycle  ขยะธรรมดา  ขยะติดเช้ือ ทั้งสารคดัหลัง่ เลือด ส่วนประกอบของเลือด รวมทั้งการจดัเก็บเขม็และของมี
คมที่สมัผสั ส่ิงเหล่านั้น   (Infection waste)  และขยะอนัตราย 

       แบ่งขยะในโรงพยาบาลเป็น 4 กลุ่มใหญ่ และก าหนดใหมี้การคดัแยก การจดัเก็บ การขนส่ง การ
ท าลาย เป็นไปตามที่นโยบายก าหนด  
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       ขยะในโรงพยาบาลรามค าแหง แบ่งเป็น 4 ประเภท 
1.1 ขยะรีไซเคลิ  :   ขยะที่สามารถน ามาดดัแปลงหรือขายได ้  เช่นกระดาษ  กล่องกระดาษ ขวด

น ้ าเกลือแบบแกว้   ขวดน ้ าเกลือพลาสติก  
 สญัลกัษณ์     :  ถุงสีขาวใหญ่ 

 
1.2 ขยะทั่วไป 

  แบ่งเป็นขยะทัว่ไปมีคมกบัขยะทัว่ไปไม่มีคม 
1.2.1 ขยะทัว่ไปมีคม  เช่นแกว้น ้ า จาน ชาม แตก   
1.2.2 ขยะทัว่ไปไม่มีคม  เช่นเศษกระดาษ เศษอาหาร กระดาษเช็ดมือ พลาสติก   อุปกรณ์

การแพทยท์ี่ไม่สมัผสัเลือดหรือสารคดัหลัง่ผูป่้วย   
      สญัลกัษณ์  :  ถุงสีด าใหญ่         
       

 
 
 
 

1.3 ขยะติดเช้ือ  
:  ขยะที่เป็นผลมากจากกระบวนการใหก้ารรักษาพยาบาล, การตรวจวนิิจฉัยแยกโรค, การใหภู้มิคุม้กนั
ซ่ึงปนเป้ือนเช้ือโรค และอาจเป็นสาเหตุที่สามารถท าใหเ้กิดการแพร่กระจายของเช้ือได ้ แบ่งเป็น 
ขยะไม่มีคมติดเช้ือและขยะมีคมติดเช้ือ 

1.3.1 ไม่มีคมติดเช้ือ เช่น 
(1) ของเหลวหรือสารคดัหลัง่ เช่น เลือด 
(2) ช้ินส่วนมนุษย ์จากหอ้งผา่ตดั และบางแผนกที่เก่ียวขอ้งอวยัวะหรือช้ินส่วนของ    
             อวยัวะ เช่น ช้ินเน้ือ , เน้ือเยือ่ และเน้ือเยือ่อวยัวะที่ไดจ้ากการท าหตัถการต่างๆ  
(3) วสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์ที่สมัผสักบัเลือด ส่วนประกอบของเลือด สารคดัหลัง่ 
            (ปัสสาวะ อุจจาระ เสมหะ น ้ าหนอง น ้ าเหลือง น ้ าคล ่า)  
(4) ขยะจากหอ้งปฏิบตัิการ  
(5) ขวดวคัซีนต่างๆ ที่ท  าจากเช้ือส่ิงมีชีวติชนิดกิน เช่น โรคโปลิโอ, โรคไทฟอยดไ์ข ้ 
            รากสาดชนิดรับประทาน   
                                                     

 

ขยะทัว่ไป 
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                      1.3.2  มีคมติดเช้ือ  
(1)  Amp วคัซีนที่ท  าจากเช้ือโรคที่มีชีวติชนิดฉีด เช่นวคัซีนป้องกนัวณัโรคโปลิโอ หดั
เยอรมนั คางทูม  ไวรัสตบัอกัเสบบี    
(2)   ของมีคมที่ใชใ้นการรักษาพยาบาล   เช่นใบมีด  เขม็  Syringe  เนน้ที่สมัผสัเลือดหรือ
สารคดัหลัง่ของผูป่้วยแลว้เท่านั้น 

สญัลกัษณ์ : ถุงสีแดงมีฝาปิดใชเ้ทา้ปิดเปิด    กรณีมีคมใชภ้าชนะแขง็กนัทะลุ   
มีสญัลกัษณ์สากล  (มีสญัลกัษณ์โอช่าเป็นรูปเดือนเส้ียว)   

     
1.4  ขยะอันตราย : ขยะที่สามารถท าใหเ้กิดอนัตรายต่อคน ส่ิงแวดลอ้ม เป็นพษิต่อร่างกาย มีพษิ  ติด

ไฟได ้ ระเบิดได ้ สารมีฤทธ์ิกดักร่อน  เช่น  กรด / ด่าง  สารกมัมนัตรังสี ไดแ้ก่ 
1.4.1 ขยะพษิ   
1.4.2 ขยะปนเป้ือนยาเคมีบ าบดั  
1.4.3 สารเคมี   
1.4.4 ขยะปนเป้ือนกมัมนัตรังสี   

  สญัลกัษณ์   :  ถุงสีเทา  มีฝาปิด   มีสญัลกัษณ์สากล 

   
  ขยะปนเป้ือนยาเคมีบ าบดั จะเก็บรวบรวมไวท้ี่โรงพกัขยะ บริเวณส าหรับกกัเก็บขยะปนเป้ือนยาเคมี
บ าบดั เพือ่รอบริษทักรุงเทพธนาคม จ ากดั ขนส่งไปก าจดัโดยการเผาท าลายที่อุณหภูมิไมนอ้ยกวา่ 1000C 
ต่อไป 

โดยทางโรงพยาบาลเนน้กระบวนการแยกขยะ และการจดัการที่เป็นมาตรฐานสากลดงัน้ี 
1) การทิ้งขยะ     :  เนน้ใหถู้กประเภทตั้งแต่แรก บรรจุพอประมาณ3/4 ถุง แม่บา้นแต่ละ

แผนกมดัปากถุงรอการขนยา้ย    
2) การขนส่ง       :  เจา้หนา้ที่ขนขยะมารับขยะแต่ละแผนกตามเวลาที่ก  าหนด  โดยรถขนขยะ

จะปิดมิดชิด  เพือ่ส่งพกัที่เรือนขยะดา้นหลงั 
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3) เรือนพกัขยะ  :  เป็นเรือนพกัดา้นหลงัโรงพยาบาล  แบ่งเป็น 4 โซน แยกชดัเจนโดยหอ้ง
ขยะติดเช้ือ   หอ้งขยะอนัตราย  มีกุญแจปิดมิดชิด  (มีเคร่ืองปรับอากาศกรณีบริษทัคู่สญัญา
ไม่มารับตามก าหนด ) 

4) ขั้นตอนการท าลาย  :  เน่ืองจากโรงพยาบาลรามค าแหงไม่มีเรือนเผาขยะ  ขั้นตอนการ
ท าลายจะบริษทัคู่สญัญาและกรุงเทพมหานคร มารับทุกวนัในตอนเชา้ 

 
2. โครงการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือไข้หวัดใหญ่  ในบุคลาการของโรงพยาบาล ที่สมัผสัผูป่้วย และ

ป้องกนัความเส่ียงในการระบาดของไขห้วดัใหญ่ 
สืบเน่ืองจากการที่มีการระบาดของไขห้วดัใหญ่สายพนัธใ์หม่ชนิด H1N1 2009  โดยในปี 2552  ทาง

โรงพยาบาลไดเ้ร่ิมโครงการป้องกนัการติดเช้ือไขห้วดัใหญ่ ในกลุ่มบุคลากรที่มีความเส่ียงกลุ่มแพทย,์ พยาบาล, 
ผูช่้วยเหลือผูป่้วย เจา้หนา้ที่หอ้งปฏบิตัิการ, จ่ายกลาง, ซกัฟอกทีมี่โอกาสสมัผสัสารคดัหลัง่ผูป่้วย, เภสชั, 
ประชาสมัพนัธ ์ โดยเนน้กลุ่มบุคลากรที่ตอ้งสมัผสัและพดูคุยกบัผูป่้วย และใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจ ซ่ึง
จะตอ้งมีการรับทราบประโยชน์ที่จะไดรั้บ และอาการที่ไม่พงึประสงค ์

ซ่ึงความคาดหวงัของโรงพยาบาล คือ การป้องกนัเชิงรุกในกลุ่มบุคลากรที่มีความเส่ียง และ เป็นการ
ป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือไขห้วดัใหญ่  ไปสู่บุคคลภายนอก บุคคลในครอบครัวของบุคลากรของโรงพยาบาล  
ซ่ึงทางโรงพยาบาลฯ ไดด้ าเนินการโครงการน้ีอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบนั  ตามขอ้มูลดงัน้ี 

 
ปี จ านวนบุคคลากรที่เข้าโครงการ งบประมาณที่ใช้ 

2554 749 633,855 
2555 1,239 781,303 
2556 1,376 912,391 
2557 1,488 947,856 
2558 1,582 1,071,062 
2559 1,576 1,066,952 
2560 1,672 1,133,616 

 
ซ่ึงจากการเฝ้าระวงั และสงัเกตพบวา่ อตัราการติดเช้ือในระดบับุคคลากรของโรงพยาบาล ในช่วง  ไขห้วดัใหญ่
ระบาด มีอตัราลดลงอยา่งชดัเจน  ซ่ึงโครงการน้ีทางโรงพยาบาลรามค าแหงยงัคงใหมี้การรณรงค ์ และท าอยา่ง
ต่อเน่ืองทุกปี 
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         3.  โครงการติดตามการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ในบุคลากร ปี 2560 
  เน่ืองจากบุคลากรทางการแพทยมี์ความเส่ีงต่อการไดรั้บเช้ือเม่ือมีการสมัผสัเลือดและสารคดั
หลัง่จากผูป่้วย  รวมทั้งอุบติัเหตุทางการแพทย ์  เช่น  ถูกเขม็ต า  และเม่ือไดรั้บเช้ือแลว้มีโอกาสเกิดการติดเช้ือ 
เร้ือรัง  5-10 % ซ่ึงมีโอกาสกลายเป็นตบัแขง็และมะเร็งตบัต่อไป และมีโอกาสแพร่เช้ือใหแ้ก่ผูป่้วยดว้ย  วธีิ
ป้องกนัการติดเช้ือที่ดีที่สุดคือวคัซีน  ประสิทธิภาพ 90-95 % 
  ดงันั้น ทางคณะกรรมการควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล จึงจดัท าโครงการตรวจเลือด
พนกังานที่ยงัไม่มีภูมิไวรัสตบัอกัเสบบี หรือมีประวติัการไดว้คัซีนไวรัสตบัอกัเสบบีไม่ครบ 3 เขม็  ตามนโยบาย 
จากขอ้มูลที่ส ารวจพนกังานทั้งหมด ที่ตอ้งไดรั้บการเจาะเลือดเพือ่ตรวจภูมิไวรัสตบัอกัเสบบี และหากตรวจแลว้
พบวา่ไม่มีภูมิ พนกังานจะตอ้งเขา้ร่วมโครงการฉีดวคัซีนไวรัสตบัอกัเสบบีใหค้รบ 3 เขม็  ในปี 2561 ต่อไป  
ขอ้มูลบคุลากรที่เขา้ร่วมโครงการ ดงัน้ี  
 

ปี จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ (คน) งบประมาณที่ใช้ 

2560 368 227,424 
 
4.  โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 2560 

การตรวจคดักรองสุขภาพนั้นเป็นบริการทางสาธารณสุขเชิงป้องกนัเพือ่พยายามคน้หาโรคหรือ  
ภาวะผดิปกติในประชากรทัว่ไป  ซ่ึงอาจตรวจตั้งแต่ระยะก่อนเกิดอาการ  ระยะมีอาการแลว้แต่ยงัไม่ทราบวา่เป็น 
โรค  โดยการตรวจคดักรองสุขภาพน้ีเป็นการต่อสูก้บัโรคร้ายที่ดีที่สุด เพราะวา่จะท าให้รู้วา่เป็นโรคและรักษาได ้
ตั้งแต่เน่ิน ๆ หรือหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงก่อนที่จะเป็นโรคร้ายแรง  ช่วยลดอตัราการป่วย และอตัราการเสียชีวติได ้
เป็นอยา่งดี 
  ดงันั้นทางโรงพยาบาลจึงเห็นความส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร เพือ่ป้องกนัการ
เกิดโรคและลดอตัราป่วยในบุคลากร  จึงจดัท าโครงการตรวจสุขภาพพนกังานประจ าปี 2560  โดยมีขอ้มูล ดงัน้ี  
 

ปี จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ (คน) งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

2560 1,598 2,198,560 
 
              5.     โครงการบ าบัดน ้าเสียของโรงพยาบาล ก่อนระบายออกสู่ชุมชนเพ่ือดูแลส่ิงแวดล้อม 

โรงพยาบาลเป็นสถานที่ใหบ้ริการรักษาผูป่้วย ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงที่เป็นแหล่งก าเนิดน ้ าเสียใน 
ชุมชน  ดงันั้นของเสียที่เกิดจากการใหบ้ริการผูป่้วย  รวมทั้งน ้ าเสียที่เกิดจากการลา้งท าความสะอาดร่างกาย และ 
อุปกรณ์ของใชต่้าง ๆ ก็อาจมีเช้ือโรคหรือส่ิงสกปรกปนเป้ือน  มีโอกาสแพร่กระจายออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
โรงพยาบาลได ้
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        ดงันั้น   โรงพยาบาลใหค้วามส าคญัและจ าเป็นตอ้งบ าบดัน ้ าเสียและฆ่าเช้ือโรคก่อนระบายออก
สู่ชุมชน เพือ่ลดการเกิดมลพษิต่อส่ิงแวดลอ้ม  โดยควบคุมและติดตามน ้ าทิ้งของโรงพยาบาล ไดแ้ก่  ค่าบีโอดี 
(BOD)  เฉล่ียใหอ้ยูใ่นเกณฑต์ามมาตรฐานที่ก  าหนดโดยไม่เกิน 20 ตามขอ้มูล ดงัน้ี 
 

ปี ผลน ้าเสียที่วัดได้ ( BOD ) 

2557 3.44 
2558 2.93 
2559 10.30 
2560 14.11 

 
              6.    โครงการรวมใจภักดี  บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน 

       โรงพยาบาลรามค าแหงเขา้ร่วมโครงการ “รวมใจรัก ภกัดี บริจาคโลหิตถวายพอ่ของแผน่ดิน” กบั
ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติและคณะกรรมการจดัหา และส่งเสริมผูใ้ห้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย เพือ่เป็น
โครงการในการรณรงคจ์ดัหาผูบ้ริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์สภากาชาดไทย 

       เน่ืองจากสภาพปัจจุบนัปริมาณโลหิตที่จดัหาไดใ้นประเทศ    ไม่เพยีงพอเม่ือเทียบกบัปริมาณความ
ตอ้งการใชโ้ลหิต      โรงพยาบาลรามค าแหงตระหนกัเห็นความส าคญัมาโดยตลอด   และไดจ้ดัใหบุ้คลากรของ 
โรงพยาบาลมีส่วนร่วมท ากิจกรรมดว้ย เพือ่ส่งเสริมใหบุ้คลากรที่มีจิตใจเป็นผูใ้ห ้ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคท์ี่องคก์รตอ้งการ  และเพือ่เป็นการกระตุน้ใหผู้ไ้ม่เคยบริจาค หรือผูบ้ริจาคโลหิตที่บริจาคเพยีงปีละ 1 
คร้ัง  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมบริจาคโลหิต  เป็นบริจาคเป็นประจ า เพือ่ใหไ้ดรั้บโลหิตบริจาคเพยีงพอส าหรับ
ผูป่้วยทัว่ประเทศ 
        โครงการใหโ้ลหิต ใหชี้วติ น้ีจะช่วยใหบุ้คลากรขององคก์รไดเ้รียนรู้การท ากิจกรรมร่วมกบัองคก์ร
ภายนอก อนัจะท าใหบุ้คลากรเกิดความรู้สึกที่ดีและภาคภูมิใจต่อองคก์รโรงพยาบาลรามค าแหงร่วมกนั และยงั
ส่งผลใหพ้นกังานพร้อมช่วยเหลือสงัคม ไดอ้ยา่งมหาศาล สร้างคุณค่าใหก้บัสงัคมไทยตลอดไป  

ทางโรงพยาบาลรามค าแหงไดเ้ร่ิมจดัท าโครงการรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนั โดยจดั
ใหมี้การรับบริจาคเลือดปีละ 3 คร้ัง  ในปี 2560 ไดจ้ดัใหมี้การรับบริจาคโลหิต ดงัน้ี 
   คร้ังที่ 1 วนัที่ 14 กุมภาพนัธ ์2560   
  คร้ังที่ 2 วนัที่ 12 มิถุนายน 2560   
  คร้ังที่ 3 วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2560 
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ผลการด าเนินการ ปี 2560 
จ านวน 
ผูเ้ขา้ร่วมบริจาค 

จ านวนผูท้ี่สามารถบริจาคได ้ จ านวนที่ไดสุ้ทธิ 
(ยนิูต) บุคคลภายนอก บุคคลภายใน 

คร้ังที่ 1   วนัที่ 14 กุมภาพนัธ ์2560 
291 50 150 200 

คร้ังที่ 2   วนัที่ 12 มิถุนายน 2560 
211 45 135 180 

คร้ังที่ 3   วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2560 
195 40 140 180 
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10.   การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง 

        ควบคุมภายใน 
บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง  

โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ  สอบทานการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน  เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ  และมี
ประสิทธิผลประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมทั้งการใช้ทรัพยากร  การดูแลรักษาทรัพยสิ์น  การป้องกัน  
หรือลดความผดิพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การส้ินเปลืองหรือการทุจริต  ระบบบญัชีและรายงานทางการ
เงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้ รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ 
 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการประเมินการควบคุมภายในซ่ึงจดัท าขึ้นโดยส านัก
ตรวจสอบภายใน  โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 

  ผูบ้ริหารและบุคลากรมีทศันคติที่ดีและเอ้ือต่อการควบคุมภายใน ผูบ้ริหารให้ความส าคญักับการมี
ศีลธรรม  จรรยาบรรณและความซ่ือสัตย ์ และมีการพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณี  ถ้าพบว่าบุคลากร
ประพฤติปฏิบติัที่ไม่เหมาะสม  การยอมรับความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  การรับทราบขอ้มูลและการ
วินิจฉัยส่ิงที่ตรวจพบหรือส่ิงที่ตอ้งตรวจสอบ  ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผูบ้ริหารเหมาะสมต่อการ
พฒันาการควบคุมภายในและด ารงไวซ่ึ้งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  โครงสร้างองคก์ร การมอบอ านาจ
หนา้ที่ความรับผดิชอบและจ านวนผูป้ฏิบติังานเหมาะสมกบังานที่ปฏิบติั  นโยบายและการปฏิบติัดา้นบุคลากร
เหมาะสมในการจูงใจและสนบัสนุนผูป้ฏิบตัิงาน 
   สภาพแวดลอ้มของการควบคุมของบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  ภาพรวมมี
ความเหมาะสม และมีส่วนท าใหก้ารควบคุมภายในเพยีงพอ  มีประสิทธิผล  เช่น 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างขององคก์รและสายงานบงัคบับญัชาที่ชดัเจนและเหมาะสม 

มีการมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร พนักงานทุกคน

ทราบถึงบทบาท อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งตระหนักถึงหน้าที่ความ

รับผดิชอบของตน 

 บริษทั ฯ ได้วิเคราะห์พื้นฐานความรู้ทางการศึกษา ทกัษะที่จ  าเป็นในการปฏิบติังาน 
และประเมินความรู้ความช านาญในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทกัษะ 
และความสามารถในการปฏิบตัิงานที่ไดรั้บมอบหมาย และตามค าบรรยายลกัษณะงาน 
(Job Description) 

 บริษทั ฯ ก าหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น 
การคดัเลือก การฝึกอบรม การเล่ือนต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นตน้ 
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 บริษทั ฯ และบริษทัในกลุ่มได้ก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์
อกัษรเก่ียวกับความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม โดยก าหนดนโยบายด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดีตามหลกัมาตรฐานสากล คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทั ฯ 
ไดป้ระชุมร่วมกนัไตรมาสละ 1 คร้ัง เพือ่ก ากบัดูแลใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์รปฏิบติั
ตามนโยบายที่ก  าหนด 

 ผูบ้ริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการท างาน เช่น มีทศันคติที่ดีและสนบัสนุนการ
ปฏิบติัหนา้ที่เก่ียวกบัการบญัชี ระบบการจดัการสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล การ
ติดตามประเมินผล การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก มีการบริหาร
ความเส่ียงเก่ียวกบัการด าเนินงานที่ส าคญั 

2) การบริหารความเส่ียง 
บริษทั ฯ ก าหนดวตัถุประสงคร์ะดบัองคก์รที่ชดัเจน วตัถุประสงคร์ะดบัองคก์รและวตัถุประสงคร์ะดบั

กิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะท างานให้ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรบุคคลที่ก  าหนดไวอ้ย่าง
เหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเส่ียงทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร บริษทั ฯ มีการวเิคราะห์ความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม นอกจากน้ีมี
กลไกที่ช้ีใหเ้ห็นถึงความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง เช่น การเปล่ียนแปลงวธีิการจดัการ เป็นตน้   

 บริษทั ฯ มีการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร โดยมีคณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียงท าหน้าที่ก  ากับดูแลและก าหนดกรอบความเส่ียงเพื่อการบริหาร  

จดัการในภาพรวมองค์กร โดยมีคณะกรรมการจดัการคณะต่าง ๆ บริหารความเส่ียง

งานที่อยูใ่นความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่ก  าหนด ทั้งน้ี ครอบคลุมความเส่ียง

ทางการบริหาร การเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบตัิการ การบริหารและการจดัการ 

ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม และความเส่ียงส าคญัอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเน่ือง

กบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ 

 บริษัท ฯ มีการก าหนดวตัถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจนครอบคลุมส่ิงที่องค์กร
ตอ้งการบรรลุวตัถุประสงค์ระดบักิจกรรมเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างานที่ส าคญั
ขององคก์ร และสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคแ์ละแผนยทุธศาสตร์ขององคก์ร 
ผูบ้ริหารมีการระบุความเส่ียงในระดบัองคก์ร และครอบคลุมในทุกระดบักิจกรรมที่
ส าคญั 
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3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
บริษทั ฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบตัิงานที่ท  าให้มัน่ใจว่า  เม่ือน าไปปฏิบติัแลว้จะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่าย

บริหารก าหนดไว ้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะช้ีให้ผูป้ฏิบติังานเห็นความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบติังาน
เพือ่ใหเ้กิดความระมดัระวงัและสามารถปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงค ์ เช่น 

การควบคุมภายในด้านการบริหาร  บริษทั ฯ ก าหนดพนัธกิจและวตัถุประสงค์ขององค์กรเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและส่ือความใหบุ้คลากรทุกคนเขา้ใจ  เพือ่ใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์พร้อมทั้งมีการ
วางแผนการด าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ  และอัตราก าลัง  นอกจากน้ีได้มีการก าหนด
กระบวนการท างานและมีการติดตามผล เพือ่ใหบุ้คลากรปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบติั
ตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และมาตรฐานที่ก  าหนด 

 การควบคุมภายใน ดา้นการเงินการบญัชี  บริษทั ฯ มีการควบคุมภายในเก่ียวกบัการ

เก็บเงิน รักษาเงิน  การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยมืทดรอง เป็นไปตามระเบียบ

ที่ก  าหนด มีการบนัทึกบญัชีครบถว้นถูกตอ้งและสม ่าเสมอ 

 การควบคุมภายใน ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง บริษทั ฯ มีระเบียบและขอ้ก าหนดว่าดว้ยการ
พสัดุ เพือ่น าไปปฏิบติัในการจดัซ้ือจดัจา้ง  ซ่ึงไดก้  าหนดหนา้ที่ความรับผดิชอบในการ
จดัซ้ือจดัจา้งไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น อ านาจการอนุมติั การก าหนดความตอ้งการพสัดุการ
ตรวจรับ การควบคุมและการเก็บรักษาพสัดุ 

 การควบคุมภายใน ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่ก  าหนด  มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม  มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  มาตรฐานการปฏิบตัิงาน และระบบ
ติดตามผลไวอ้ย่างชัดเจน  มีระบบการให้ขอ้มูลและการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ
เพยีงพอ 

ในภาพรวมบริษทั ฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพยีงพอและมีประสิทธิผล โดยก าหนดให้มี
นโยบายและระเบียบปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบุการด าเนินงานในส่วนที่มีความเส่ียงส าคญัและ
ก าหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกันและลดขอ้ผิดพลาด มีการสอบทานรายงานทางการเงินและ
รายงานผลการด าเนินงานที่มิใช่ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทั ฯ มีการก าหนดใหใ้ชด้ชันีวดัผลการด าเนินงานกบัพนกังานทั้งองคก์ร 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ มีการวางระบบดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และมี
การควบคุมติดตามประเมินผลอยา่งเพยีงพอ ทั้งในดา้นการสรรหา ค่าตอบแทน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
การพฒันาบุคลากร การปฏิบตัิงานของบุคลากรและการส่ือสาร  เพือ่ใหพ้นกังานมีความรู้ความสามารถ
และการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
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4)  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษทั ฯ มีระบบขอ้มูลสารสนเทศที่เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบติังาน  การรายงานทางการเงินและการ
ด าเนินงาน การปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ที่ใชใ้นการควบคุมและด าเนินกิจกรรมขององคก์ร  
รวมทั้งขอ้มูลสารสนเทศที่ไดจ้ากภายนอกองคก์รมีการส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารและผูใ้ชภ้ายในองคก์รในรูปแบบที่
ช่วยใหผู้รั้บขอ้มูลสารสนเทศปฏิบติัหนา้ที่ตามความรับผดิชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้
ความมัน่ใจวา่มีการติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกองคก์รที่มีผลท าใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

5) การติดตามประเมินผล 

บริษทั ฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบติังานโดยก าหนดวิธี
ปฏิบติังานเพือ่ติดตามการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
ปฏิบติังานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผูค้วบคุมงานและผูมี้หน้าที่เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีมีการประเมินผลโดยการ
ตรวจสอบของส านกัตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 
ไดส้อบทานผลการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษทั ฯ อยา่งสม ่าเสมอ กรณีพบขอ้ที่ควรปรับปรุงไดมี้
การก าหนดวธีิปฏิบติั เพือ่ใหค้วามมัน่ใจวา่ ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานไดรั้บการพิจารณา
สนองตอบ และมีการวนิิจฉยัสัง่การใหด้ าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องทนัที 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซ่ึงประเมินโดยผูบ้ริหารและส านัก
ตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบ
บญัชีของบริษทั ฯ ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีความเพยีงพอและมีประสิทธิผล 
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11.    รายการระหว่างกนั 
 บริษทัฯ มีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย,  บริษทัร่วม และบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั โดยไม่มี
บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเกินร้อยละ 10 ไดแ้ก่   
 1.   เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม  ไดแ้ก่  โรงพยาบาลพะเยา ราม และ โรงพยาบาลเมืองเลย ราม  เป็นการให้ 
กูเ้งินตั้งแต่ช่วงเกิดวกิฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540  และมีการผอ่นช าระเงินกูย้มืแลว้บางส่วนตามสญัญา
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
   ณ. 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ ยงัคงมียอดเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม 2 แห่ง  

ก.  บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั  เป็นหน้ีคา้งช าระเงินตน้ และดอกเบี้ย ดงัน้ี 
 เงินตน้ ดอกเบี้ย  
ยอดยกมา 1 ม.ค. 2560               เป็นหน้ีคา้งช าระ 46,126,035 48,666,796 บาท 
ระหวา่งปี 2560                          ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น - 3,635,918 ,, 
ระหวา่งปี 2560                          ช าระเงินตน้และดอกเบี้ย (1,126,035) (3,635,918) ,, 
ยอดคงเหลือ  ณ. 31 ธ.ค. 2560   เป็นหน้ีคา้งช าระ 45,000,000 48,666,796 ,, 

             ข.  บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั เป็นหน้ีคา้งช าระเงินตน้และดอกเบี้ย ดงัน้ี  
 เงินตน้ ดอกเบี้ย  
ยอดยกมา 1 ม.ค. 2560               เป็นหน้ีคา้งช าระ 93,456,702 108,180,847 บาท 
ระหวา่งปี 2560                          ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น  4,182,012 ,, 
ระหวา่งปี 2560                          ช าระเงินตน้และดอกเบี้ย (1,100,000)     (443,191) ,, 
ยอดคงเหลือ  ณ. 31 ธ.ค. 2560   เป็นหน้ีคา้งช าระ 92,356,702 111,923,498 ,, 
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          2.   เงินกูย้มืระยะสั้น  จากบุคคลที่เก่ียวขอ้ง 
            สืบเน่ืองจากในปี 2540-2541 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่าอยา่งรุนแรง  สถาบนัการเงินมีปัญหามากไม่
ยอมปล่อยสินเช่ือใหก้บัลูกคา้   ท  าใหท้างโรงพยาบาลขาดเงินทุนหมุนเวยีน ทางโรงพยาบาลจึงแกไ้ข 
วกิฤตการณ์ โดยการกูเ้งินจากคณะบุคคล,  บุคคลใกลชิ้ด และบุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั  เช่น แพทย ์ โดยใหอ้ตัรา
ดอกเบี้ยประมาณ MLR-2  และมีระยะเวลากู ้ 3 เดือน   เม่ือครบก าหนดแลว้จะเรียกคืนหรือฝากต่อก็ได ้   ทาง
โรงพยาบาลไดท้  าการกูเ้งินประเภทน้ีตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวนัน้ี   และส่งผลดีต่อโรงพยาบาลคือ ท าให้ 
โรงพยาบาลเสียตน้ทุนดอกเบี้ยจ่ายต ่ากวา่กูจ้ากสถาบนัการเงิน เน่ืองจากสถาบนัการเงินส่วนใหญ่จะคิดอตัรา 
ดอกเบี้ยประมาณ   MLR   ณ. 31 ธนัวาคม 2560   เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลที่เก่ียวขอ้ง จ  านวน 56.2 ลา้นบาท 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

นพ. เอ้ือชาติ กาญจนพทิกัษ ์ 6,700,000 บาท 
ทพ. ช านาญ ชนะภยั 5,000,000 บาท 
น.พ.พชิญ สมบูรณสิน 10,400,000 บาท 
นายธฤต ช่ืนอ่ิม 18,000,000 บาท 
พญ.วไิลพรรณ สมบูรณสิน 36,000,000 บาท 
                                    รวม 76,100,000 บาท 

 3.   มีการขายเคร่ืองมือ และเวชภณัฑท์างการแพทยใ์หก้บับริษทัยอ่ย,   บริษทัร่วม และบริษทัที่เก่ียวขอ้ง 
กนั  ในปี 2560  มียอดขาย จ านวน  371.44  ลา้นบาท   
 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั 
  ในการท ารายการระหวา่งกนัที่เป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติ เช่น  กายขายเคร่ืองมือแพทย ์
และเวชภณัฑ ์  บริษทัจะก าหนดราคาขายต ่ากวา่ราคาที่ขายใหบ้ริษทัทัว่ไปประมาณ 10-20 %  โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดที่จะไดรั้บทั้ง 2 ฝ่าย   
 รายการระหวา่งกนัเก่ียวกบัเงินใหกู้ย้มื   และการกูย้มืเงิน    บริษทัจะก าหนดอตัราดอกเบี้ยและเง่ือนไข 
เหมือนกบัรายอ่ืน ๆ โดยบริษทัจะค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั    ทั้งน้ี บริษทัจะจดัให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็น  และสมเหตุสมผลของรายการ  และ 
คณะกรรมการบริหารจะพจิารณาอีกคร้ังก่อนตดัสินใจท ารายการ 
 ทั้งน้ี  ในการท ารายการระหวา่งกนั บริษทัฯ จะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้บงัคบั  ประกาศ  ค  าสัง่  หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวม
ตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั  โดยที่ในการอนุมติัรายการดงักล่าวกรรมการหรือผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย ไม่มีสิทธ์ิ
ออกเสียงดงักล่าว    
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12.  ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
 
บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ผลการด าเนินงาน (ลา้นบาท) 2560 2559 2558 
   รายไดร้วม 4,173.00 4,116.19 3,640.15 
   ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเส่ือมราคา และรายจ่ายรอ 
   ตดับญัชี    (EBITDA) 

 
1,735.86 

 
1,542.74 

 
1,411.92 

   ก าไรสุทธิ 1,322.12 1,126.52 1,009.34 
ฐานะการเงิน (ลา้นบาท)    
   สินทรัพยร์วม 16,477.58 14,531.49 11,306.48 
   หน้ีสินรวม 4,798.13 4,427.88 3,619.80 
   ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 556.46 486.88 264.08 
   ส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั 11,122.99 9,616.73 7,422.60 
อตัราส่วนทางการเงิน    
   อตัราก าไรขั้นตน้(%) 40.58 40.46 39.91 
   อตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม (%) 31.68 27.37 27.73 
   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.41 0.44 0.47 
   อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 12.14 12.66 13.80 
   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 8.53 8.72 9.11 
ขอ้มูลต่อหุน้    
   จ  านวนหุน้ที่ออก (ลา้นหุน้) 12 12 12 
   ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) (E.P.S.) 110.62 94.83 84.86 
   มูลคา่ตามบญัชีต่อหุน้(บาท) 926.92 801.39 640.56 
   เงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท) 16.00 14.00 12.00 
   ราคาปิดต่อหุน้ ณ. วนัส้ินปี (บาท) 2,970 3,450 1,994 
   P/E ratio 26.84 36.38 23.50 
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13.  การวเิคราะห์ และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)  
     1.   ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจและการเปล่ียนแปลงที่มีนยัส าคญั (Overview)  
 ในปี 2560 การด าเนินงานของบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)   และ  บริษทัยอ่ย  มี
รายไดจ้ากการรักษาพยาบาลผูป่้วย  ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของโรงพยาบาลเพิม่ขึ้น 0.68 % เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
และมีก าไรสุทธิเพิม่ขึ้น 17.36 %   รายไดจ้ากธุรกิจหลกัเพิม่ขึ้นเล็กนอ้ย  รายไดเ้งินปันผลเพิม่ขึ้นและไดรั้บส่วน
แบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิม่ขึ้น   จึงท าใหก้ าไรสุทธิของบริษทัเพิม่ขึ้น 
 ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีการขยายตวัร้อยละ 3.5 เพิม่ขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตวัร้อยละ 3.2 โดยมี
ปัจจยัสนบัสนุนหลกัเปล่ียนแปลงไปจากปีก่อนบา้ง คือ ภาคเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  เช่น  การส่งออก  รวมถึง
การท่องเที่ยว  จะเร่ิมมารับไมต่้อจากการใชจ่้ายภาครัฐมากขึ้น  เห็นไดจ้ากมูลค่าการส่งออกช่วงปลายปีต่อเน่ือง 
กบัตน้ปีที่เร่ิมกลบัมาขยายตวัไดบ้า้ง  ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความตอ้งการสินคา้อิเล็คทรอนิกส์ของทัว่โลก 
ที่เร่ิมกระเต้ืองขึ้น ประกอบกบัราคาสินคา้เกษตรที่เร่ิมปรับตวัขึ้นบา้ง  ก็มีส่วนท าใหมู้ลค่าสินคา้เกษตรเร่ิมปรับ 
ตวัขึ้นบา้ง นอกจากนั้นพระเอกหลกัของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผา่นมาอยา่งภาคการท่องเที่ยวก็ยงัคงช่วยผลกัดนั 
ใหก้ารบริโภครวมถึงเศรษฐกิจในประเทศใหข้ยายตวัไดดี้   ในปี 2560   ภาวะเศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงจาก 
เศรษฐกิจในประเทศ  ทั้งการบริโภคที่ยงัคงเผชิญปัญหาโครงสร้างจากสงัคมสูงวยัและภาระหน้ีที่ยงัสูง  ทั้งการ 
ลงทุนภาคเอกชนที่ยงัไม่กลบัมาอยา่งเตม็ที่  ผลจากความเช่ือมัน่ที่ยงัไม่ฟ้ืนตวัชดัเจน  และก าลงัการผลิตที่อยูใ่น 
ระดบัต ่ารวมถึงการลงทุนภาครัฐที่ยงัมีความเส่ียงวา่จะไม่สามารถผลกัดนัไดเ้ตม็ที่  ภาคธุรกิจจึงยงัไม่พร้อมจะ
มาลงทุนอยา่งเตม็ก าลงั  และประเทศไทยยงัมีความเส่ียงจากปัจจยัทางการเมืองวา่ประเทศไทยจะสามารถเปล่ียน 
ผา่นกลบัไปสู่ระบบประชาธิปไทยไดอ้ยา่งราบร่ืนตามกรอบเวลาที่ก  าหนดไวห้รือไม่ ซ่ึงหากเกิดการเลือกตั้งตาม 
ก าหนดก็จะช่วยฟ้ืนความมัน่ใจของนกัลงทุนใหก้ลบัคืนมา     และหนุนใหเ้ศรษฐกิจเติบโตไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ  
มากขึ้น 

อยา่งไรก็ตามส าหรับเศรษฐกิจไทยมีสญัญาณที่จะขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แต่เป็นการขยายตวัในระดบั 
ปานกลาง  โดยขยายตวัประมาณร้อยละ 3.5   ส าหรับอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนโดยรวมจะดีขึ้นเล็กนอ้ย   
การแข่งขนัในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยแข่งขนัในดา้นราคา และคุณภาพ  ทาง
โรงพยาบาลรามค าแหงไดก้ าหนดนโยบายไวว้า่ใหบ้ริการรักษาพยาบาลใหดี้ที่สุด ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มที่มีอยู ่
และก าหนดราคายติุธรรม ไม่สูงเกินไป เน่ืองจากลูกคา้ของโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นคนระดบักลาง  ทาง
โรงพยาบาลเนน้ใหบ้ริการรักษาผูป่้วยทุกโรค แต่ละโรคจะมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญสาขานั้น ๆ ดูแล  ทางโรงพยาบาล
คาดวา่การที่ไดเ้ปิด AEC แลว้ในปลายปี 2558 จะท าใหท้างโรงพยาบาลมีผูป่้วยมากขึ้น เน่ืองจากไทยเป็น
ประเทศที่มีช่ือเสียงดีทางการแพทยใ์นเอเชีย จึงคาดวา่ในอนาคตไทยจะไดเ้ป็นศูนยก์ลางสุขภาพของเอเชีย 
(Medical Hub of Asia)  ทางโรงพยาบาลรามค าแหงก็คาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากการเปิด AEC น้ี  คือท าให้
มีผูป่้วยมาใชบ้ริการมากขึ้น   โดยเป็นผูป่้วยจากต่างประเทศ เช่น  พม่า  เขมร  ลาว  ฟิลิปปินส์ ฯลฯ    
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ทางบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  ประกอบธุรกิจหลกัเพยีงอยา่งเดียว 
คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือวา่เป็นธุรกิจที่ใหบ้ริการดา้นสุขภาพที่มีความส าคญั  ต่อการด ารงชีวติ  เน่ืองจาก
เป็นธุรกิจที่สามารถพฒันาไปพร้อมกบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งช่วยใหบ้ริการทางดา้นการแพทย์
แก่ประชาชน  และมีธุรกิจเสริมคือ การสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย ์ (M.I. Calibration) และขายเวชภณัฑ ์  
เคร่ืองมือแพทย ์บางชนิด  แต่ธุรกิจเสริมยงัมีขนาดเล็กเพยีง  9.71 %  ของรายไดร้วม   
       2.   ผลการด าเนินงาน   และความสามารถในการท าก าไร 
 ผลการด าเนินงานของบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)   ในปี 2560   มีดงัน้ี 
 1.   บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)   และ บริษทัยอ่ย  มีรายไดร้วม 4,173.00 ลา้นบาท   
เพิม่ขึ้นจากปีก่อน 1.38 % โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
                     1.1  บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)   และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 
ในปี 2560  จ านวน  3,402.55 ลา้นบาท    ซ่ึงเพิม่ขึ้นจากปีก่อน 0.68 %   โดยแยกเป็นรายไดจ้ากโรงพยาบาล 
  -   รามค าแหง   จ านวน  3,332.07  ลา้นบาท 
  -   ชยัภูมิ-ราม   จ านวน       70.48  ลา้นบาท 
        3,402.55  ลา้นบาท 
   
 รายละเอียดเปรียบเทียบจ านวนคนไขน้อก,  คนไขใ้น,  รายไดค้นไขน้อก,  รายไดค้นไขใ้น,  รายไดร้วม
จากการด าเนินกิจการปี 2560 และ ปี 2559  ของโรงพยาบาลรามค าแหง 
 
 % เพิ่มขึน้(ลดลง) 2560 2559 
จ านวนคนไขน้อก       (คร้ัง) 1.07 585,153 578,947 
จ านวนเตียงคนไข ้      (เตียง) (8.87) 83,384 91,507 
รายไดค้นไขน้อก        (บาท) 4.37 1,532,713,345 1,468,536,494 
รายไดค้นไขใ้น           (บาท) (2.66) 1,800,035,160 1,849,265,222 
รายไดร้วม                   (บาท) 0.45 3,332,748,505 3,317,801,716 
  
รายไดค้นไขน้อกเพิม่ขึ้น 4.37 %  เน่ืองจากจ านวนคนไขน้อกเพิม่ขึ้น 1.07 % และราคาสินคา้ต่อ 1 คน สูงขึ้น 
3.26 %   
รายไดค้นไขใ้นลดลง 2.66 %  เน่ืองจากจ านวนการใชเ้ตียงคนไขล้ดลง 8.87 % แต่ราคาสินคา้ต่อ 1 เตียง เพิม่ขึ้น 
6.81 %  
รายไดจ้ากกิจการรักษาพยาบาลโดยรวมแลว้ ปี 2560  เพิม่ขึ้นจากปี 2559  =  0.68 % 
                     1.2  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายเคร่ืองมือแพทย ์  เวชภณัฑ ์  ในปี 2560  จ านวน 411.48 ลา้นบาท  
ลดลงจากปีก่อน จ านวน 14.74 ลา้นบาท 
         1.3  รายไดเ้งินปันผล ในปี 2560  มีรายไดเ้งินปันผลเพิม่ขึ้นจากปี 2559  จ านวน 56.03 ลา้นบาท  
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รายละเอียดมีดงัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

                         บริษัท ปี 2560 ปี 2559 
สหแพทยเ์ภสชั 0.86 0.86 
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ (บริษทั บูรณะเวช จ ากดั) 5.70 5.70 
โรงพยาบาลขอนแก่น ราม 5.25 3.94 
บริษทั ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย จ ากดั 0.01 - 
หลกัทรัพยภ์ทัร (PTSEC) 0.09 .05 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในตลาด 309.01 254.35 
             รวม 320.92 264.90 

 
1.4   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเงินใหกู้ย้มืและดอกเบี้ยคา้งรับโอนกลบัในปี 2560  ลดลง 0.17 ลา้นบาท 

                                                                                                                                                     หน่วย : ลา้นบาท 
   ปี 2560     ปี 2559 
  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเงินใหกู้ย้มื และดอกเบี้ยคา้งรับโอนกลบั 2.23 2.40 

           
                                                                                                                                                      หน่วย : ลา้นบาท 

   ปี 2560     ปี 2559 
   
โรงพยาบาลรามค าแหงไดรั้บเงินกูย้มืคืนจากโรงพยาบาลพะเยา ราม       1.13 1.20 
                                                                       โรงพยาบาลเมืองเลย ราม  1.10 1.20 
                                                                        รวม 2.23 2.40 

 
1.5   บริษทัมีรายไดด้อกเบี้ยรับ ในปี 2560  ลดลงจากปีก่อน จ านวน 0.09 ลา้นบาท 
1.6   บริษทัมีรายไดค้่าเช่าสถานที่และอ่ืน ๆ ในปี 2560 ลดลงจากปีก่อน จ านวน 2.89 ลา้นบาท 
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 2.   ค่าใชจ่้ายของบริษทั และบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี    หน่วย : ลา้นบาท 
   ปี 2560 ปี 2559 
ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 2,348.59 2,309.15 
ตน้ทุนขายเคร่ืองมือแพทย ์& เวชภณัฑ ์ 314.81 309.66 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 414.05 411.95 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน - 5.70 
ตน้ทุนทางการเงิน 92.81 96.22 
ตน้ทุนทางการเงิน  (สุทธิ) 83.33 86.66 
สดัส่วนตน้ทุนในการรักษาพยาบาล / รายไดร้วม 56.28 56.10 
สดัส่วนตน้ทุนในการขายเคร่ืองมือ & เวชภณัฑ ์/ รายไดร้วม 7.54 7.52 
สดัส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหาร / รายไดร้วม 9.92 10.01 

  
จะเห็นวา่สดัส่วนของตน้ทุนในการรักษาพยาบาล,  ขายเคร่ืองมือแพทย ์ & เวชภณัฑ ์ และค่าใชจ่้ายใน

การบริหาร / รายไดร้วม ในปี 2560  สูงกวา่ ปี 2559  ประมาณ 0.11 %     ในปี 2560 บริษทัมีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
ต่าง ๆ ใกลเ้คียงกบัปี 2559 แต่มีก าไรสุทธิเพิม่ขึ้น 195.60 ลา้นบาท  เน่ืองจาก บริษทัมีส่วนแบ่งก าไรจากเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมเพิม่ขึ้น 160.57 ลา้นบาท  บริษทัไดพ้ยายามบริหารค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น
เพือ่ช่วยลดตน้ทุน และท าใหก้ าไรเพิม่ขึ้น  

3.  บริษทัมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  ดงัน้ี 
           หน่วย : ลา้นบาท 

   บริษัท ปี 2560 ปี 2559 
บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จ ากดั 109.88 111.72 
บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั .01 (0.02) 
บริษทั สินแพทย ์จ  ากดั 126.01 128.66 
บริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั (10.42) (18.64) 
บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จ  ากดั (มหาชน) 60.62 55.98 
บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 10.31 20.05 
บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จ ากดั 167.09 5.00 
บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (7.68) (7.50) 
             รวม 455.82 295.25 

 4.  ในปีน้ีบริษทั และบริษทัยอ่ย   มีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัค่าใชจ่้ายทางการเงิน  ภาษ ี ค่าเส่ือม 
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) จ านวน 1,735.10 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปีก่อน 193.35 ลา้นบาท คิดเป็น 12.54% 
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 จากที่กล่าวมาขา้งตน้ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ จ  านวน 1,322.12 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปีก่อน 
จ านวน 195.60 ลา้น  คิดเป็นร้อยละ 17.36 
 ในปี  2560  โรงพยาบาลจะมีผลประกอบการดีเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน   และโรงพยาบาลยงัมีความ 
สามารถในการท าก าไรที่ดี  โดยพจิารณาจากอตัราส่วนทางการเงิน  ดงัน้ี 
 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)         0.40         0.27         0.42 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)   (ROE)       12.14       12.66       13.80 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)         8.53         8.72         9.11 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)         0.41         0.44         0.47 
อตัราส่วนหมุนเวยีนทรัพยสิ์น (%)         0.27         0.32         0.33 
อตัราก าไรขั้นตน้ (%)       40.58       40.46       39.91 
EBIT Margin (%)       36.95       33.13       33.99 
อตัราก าไรสุทธิ       31.68       27.37       27.73 
 
 จะเห็นวา่อตัราก าไรขั้นตน้  EBIT Margin,   อตัราก าไรสุทธิ  และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE)  
ของบริษทั ในปี 2560  เท่ากบั 40.58,  36.95,  31.68 และ  12.14  (%)   ซ่ึงถือวา่มีความสามารถในการท าก าไรอยู่
ในเกณฑดี์  เม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืน ๆ ที่อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั    
             3.    ความสามารถในการบริหารทรัพยสิ์น 
                    (1)   ลกัษณะการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นขายเงินสด     ส าหรับปี 2560 
โรงพยาบาลรามค าแหง   จะมีการขายเงินสด  71.95 %   ขายเครดิต  28.05 %   การขายใหเ้ครดิต  28.05  %   นั้น
จะเป็นลูกหน้ีประเภทบริษทัขนาดกลางและใหญ่ทัว่ไปที่เป็นคู่สญัญากบัทางโรงพยาบาล,     บริษทัประกนัชีวติ,    
บริษทัประกนัภยัและกรมแรงงาน   บริษทัเหล่าน้ีจะไม่คอ่ยมีปัญหาการช าระเงิน   ปัญหามีอยูบ่า้งเล็กนอ้ยตรงที่
เง่ือนไขของการส่งผูป่้วยมารับการรักษาพยาบาลจะยกเวน้บางโรคหรือยกเวน้ค่าใชจ่้ายบางอยา่ง  แต่ทางผูป่้วย
ไม่ยอมส ารองจ่ายส่วนที่ยกเวน้ขอใหท้างโรงพยาบาลเรียกเก็บกบัทางบริษทัทั้งจ  านวน  เครดิตที่ทางโรงพยาบาล 
ใหค้ือ 2 เดือน 
        การขายเงินสด  71.95 %  นั้น  ก็จะมีปัญหาอยูบ่า้งส าหรับกรณีที่ผูป่้วยเป็นผูป่้วยฉุกเฉิน และผูป่้วย
บางรายไม่มีเงินช าระเม่ือรับการรักษาพยาบาลหายดีแลว้  ใน 1 ปี   จะมีอยูป่ระมาณ 0.01 - 0.5 %   ของยอดขาย  
ในปี  2560  มีอยูป่ระมาณ  1.22 ลา้นบาท   คิดเป็น 0.03 %  ของยอดขาย   รายละเอียดของลูกหน้ีการคา้ที่มีอายุ
มากกวา่ 3 เดือน  มีดงัน้ี 
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อายุลูกหนี ้
บาท 

          2560           2559 

มากกวา่  3  เดือน  ถึง    6  เดือน 34,689,042 48,738,936 
มากกวา่  6  เดือน  ถึง  12  เดือน 5,069,726 13,348,704 
มากกวา่ 12 เดือน  ขึ้นไป 35,295,554 33,901,116 
                                               รวม 75,054,322 95,988,756 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 41,276,167 (37,905,737) 

 
        ในปี 2560  บริษทัคิดวา่ไดต้ั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเพียงพอแลว้  เพราะวา่ไดต้ั้งไวสู้งถึง
54.99 %  ของลูกหน้ีการคา้ทีมี่อายมุากกวา่  3  เดือนขึ้นไป 
        (2)   สินคา้คงเหลือและการเส่ือมสภาพหรือลา้สมยั 
                            ในปี  2560  บริษทัมีสินคา้คงเหลือที่ลา้สมยัจากธุรกิจการขายเคร่ืองมือแพทย ์  ซ่ึงเป็นธุรกิจ
เสริม  จ  านวน 8,860,454 บาท   แต่ในธุรกิจการรักษาพยาบาลผูป่้วย  ไดแ้ก่  ยา   เวชภณัฑ ์ฯลฯ   ไม่มีสินคา้
คงเหลือเส่ือมสภาพ  หรือลา้สมยั 
                ในปี 2560 บริษทัมีสินคา้คงเหลือ (สุทธิ) สูงถึง 564,334,493 บาท  ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้
คงเหลือ ในแผนกขายอุปกรณ์แพทย ์และ เวชภณัฑ ์ ซ่ึงเก็บไวข้าย  มีจ  านวน สูงถึง 509,509,832 บาท  และมีการ
หกัค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ จ  านวน 38,500,213 บาท  ส่วนสินคา้คงเหลือในธุรกิจรักษาพยาบาลผูป่้วย มี
จ  านวน 93,324,874 บาท  
                     (3)   เงินลงทุน   ค่าความนิยม   และการดอ้ยค่า 
     -  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  ณ. 31 ธนัวาคม 2560   มีราคาทุน  ดงัน้ี 

                    ราคาทุน   วิธีส่วนได้เสีย 
1. บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จ ากดั 435,490,000 225,568,542 
2. บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จ ากดั 512,499,890 492,986,404 
 หกั  บญัชีดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยบริษทั ชยัภูมิ ราม จ ากดั (210,000,000)                     - 
    737,989,890   718,554,946 

 จะเห็นวา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย – โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม  มีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  รวม  
210,000,000 บาท    
     -  เงินลงทุนในบริษทัร่วม  ณ.  31 ธนัวาคม 2560  มีราคาทุน                          3,603,768,753  บาท 
                                                                                    มีราคาคิดตามวธีิส่วนไดเ้สีย    5,707,300,958    ,, 
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   รายละเอียดมีดงัน้ี 
                     ราคาทุน                   วิธีส่วนได้เสีย 
1. บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จ ากดั 47,617,004 731,147,930 
2. บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั 3,000,000 931,000 
3.   บริษทั สินแพทย ์จ  ากดั 649,414,242 1,110,283,051 
4. บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั 167,000 - 
5. บริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั (โรงพยาบาลสุขมุวทิ) 199,939,110 104,967,550 
6. บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จ  ากดั (มหาชน) 508,909,546 704,111,225 
7. บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 107,000 70,798,031 
8. บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จ ากดั 1,284,964,851 1,988,501,545 
9.   บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 1,006,800,000 996,560,626 
 หกั ตดับญัชีดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม   
        บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั      (2,150,000)                         - 
        บริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั     (95,000,000)                         - 
   3,603,768,753   5,707,300,958 

จะเห็นวา่บริษทัร่วมที่มีการดอ้ยค่า  ไดแ้ก่ 
 1.  บริษทั รังสิภณัฑ ์ จ ากดั  มีราคาทุน  3,000,000  บาท   ปัจจุบนัมีราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย เพียง 
931,000 บาท   แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2,069,000 บาท 
 2.   บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั   มีราคาทุน   167,000 บาท   ปัจจุบนัมีราคา  0   บาท 
         แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  167,000 บาท 
             3.   บริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั (โรงพยาบาลสุขมุวทิ)  มีราคาทุน 199,939,110 บาท   ปัจจุบนัมีราคาตามวธีิ 
ส่วนไดเ้สียเพียง 104,967,550 บาท  แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 94,971,560 บาท 
 4.   บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  มีราคาทุน 1,006,800,000 บาท ปัจจุบนัมีราคา  
996,560,626 บาท  แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์10,239,374 บาท  
       บริษทัร่วมอ่ืน ๆ นอกจาก บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั,  บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั,   บริษทั 
ปิยะศิริ จ  ากดั และ บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  มีราคาตามวธีิส่วนไดเ้สียเพิม่ขึ้นจากราคาทุน  เม่ือ
พจิารณาโดยรวมจะเห็นวา่สินทรัพยมี์ราคาสูงขึ้น 
     -   เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
       เงินลงทุนในกิจการที่เก่ียวขอ้ง และบริษทัอ่ืน  มีการบนัทึกในราคาทุนและมีการตดับญัชีดอ้ยค่าอยู ่
1  แห่ง คือ  บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  มีราคาทุน 98,000,000 บาท  ไดต้ดับญัชีดอ้ยค่าทั้ง
จ  านวน  

      ณ. 31 ธนัวาคม 2560  บริษทักอปรสิน จ ากดั  ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั และช าระบญัชีเสร็จส้ิน  
บริษทัจึงพิจารณาตดัจ าหน่ายเงินลงทุน และค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนทั้งจ  านวน 
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     -  เงินลงทุนเผือ่ขาย ณ. 31 ธนัวาคม 2560   มีราคาทุน                       3,436,511,790  บาท 
                                                                                  มีก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้น     2,075,586,072     ,, 
                                                                                  มูลค่ายติุธรรม                5,512,097,862     ,, 
 
                    (4)  ส่วนประกอบส าคญัของทรัพยสิ์นอ่ืนและสาเหตุการเปล่ียนแปลง 
                           สินทรัพยอ่ื์นนอกจากลูกหน้ี,  สินคา้คงเหลือ  และเงินลงทุนแลว้ ยงัมี 
  -  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  บริษทัพยายามบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ใหมี้ประสิทธิภาพมากที่สุด  เพราะเงินสดเก็บไวม้ากจะท าใหไ้ดผ้ลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยรับนอ้ยลง  แต่ถา้เก็บ
ไวไ้ม่เพยีงพอก็จะท าใหธุ้รกิจสะดุดและติดขดัได ้ ณ. 31 ธนัวาคม 2560   บริษทัถือเงินสด  และรายการเทียบเท่า
เงินสดไว ้ 351.47  ลา้นบาท  มากกวา่ปีก่อนอยู ่ 193.58 ลา้นบาท 
  -  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  ประกอบดว้ยรายการ  ภาษีซ้ือส่วนที่ยงัไม่ไดเ้รียกคืน  2.1  ลา้นบาท,  
สตอ๊กส่วนที่เป็นครุภณัฑแ์ละเบด็เตล็ด 2.5 ลา้นบาท,   ค่าใชจ่้าย จ่ายล่วงหนา้  7.6 ลา้นบาท,  รายไดค้า้งรับ  2.1 
ลา้นบาท  และอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ  ในการด าเนินธุรกิจ  ณ. 31 ธนัวาคม 2560  มีจ  านวน 
20.29 ลา้นบาท  เพิม่ขึ้นจากปีก่อนอยู ่ 0.32 ลา้นบาท 
  -  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ประกอบดว้ย  โปรแกรมคอมพวิเตอร์รอตดัจ่าย  ณ. 31 ธนัวาคม 2560 
มีจ  านวน  14.20 ลา้นบาท  เพิม่ขึ้นจากปีก่อน 0.40 ลา้นบาท   ในปี 2560  มีการซ้ือโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพิม่ขึ้น
เพยีง 3.62 ลา้นบาท   
  -  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  ประกอบดว้ยรายการเงินค ้าประกนัที่ทางบริษทัเรียกเก็บจาก
บริษทัที่มารับเหมาก่อสร้าง  เพือ่ประกนัผลงานระยะหน่ึงตามสญัญา,   เงินมดัจ าที่ทางบริษทัจะตอ้งจ่ายเม่ือตก
ลงซ้ือสินคา้ และอ่ืน ๆ   ณ. 31 ธนัวาคม 2560   มีจ  านวน  23.72 ลา้นบาท  เพิม่ขึ้นจากปีก่อน  9.56 ลา้นบาท 
 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ในปี 2560 =  8.53 %   ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑดี์ 
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4.   สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 
      (1)   แหล่งที่มาและใชไ้ปของเงินทุน  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
 -  แหล่งที่มาของเงินทุน ในปี 2560  มีดงัน้ี 

1. เงินสดสุทธิไดจ้ากกิจกรรมด าเนินงาน 842,511,108 บาท 
2. รับช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 46,008,799 ,, 
3. รับช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลที่เก่ียวขอ้ง 20,000,000 ,, 
4. รับช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัที่เก่ียวขอ้ง 206,000,000 ,, 
5. รับช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัที่เก่ียวขอ้ง 2,226,035 ,, 
6. เงินรับช าระจากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 75,000,000 ,, 
7. เงินรับจากการขายเงินลงทุนเผือ่ขาย 6,506,231 ,, 
8. เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 164,467,880 ,, 
9. เงินรับล่วงหนา้จากการขายที่ดิน 647,955,000 ,, 

10. รับเงินจากการขายอุปกรณ์ 373,250 ,, 
11. เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผือ่ขาย 309,011,375 ,, 
12. เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษทัร่วม 184,045,045 ,, 
13. เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการที่เก่ียวขอ้งและบริษทัอ่ืน 11,912,280 ,, 
14. ดอกเบี้ยรับ       5,734,606 ,, 

                                                            รวม 2,521,751,609 ,, 
              -  แหล่งใชไ้ปของเงินทุนในปี 2560  มีดงัน้ี 

1. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 91,851,727 บาท 
2. ซ้ือเงินลงทุนเผือ่ขาย  545,840,280 ,, 
3. ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 222,031,638 ,, 
4. ซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 295,135,348 ,, 
5. ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,531,756 ,, 
7. จ่ายเงินมดัจ าค่าทรัพยสิ์น 12,129,209 ,, 
8. จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน  30,258,799 ,, 
9. จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลที่เก่ียวขอ้ง 100,000 ,, 

10. จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  654,000,000 ,, 
11. จ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว 187,640,000 ,, 
12. จ่ายเงินปันผล 192,000,000 ,, 
13. ดอกเบี้ยจ่าย      94,653,887 ,, 

                                                            รวม 2,328,172,644 ,, 
 สุทธิปี 2560  ไดม้า    193,578,965 ,, 
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            -  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน  โดยพจิารณาจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุน    
                ในปี 2560  บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสิน : ส่วนทุน   =    0.41 : 1  
                จะเห็นบริษทัมีหน้ีสินเพยีง  41 %  ของส่วนทุนเท่านั้น   ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่บริษทัมีความมัน่คงทาง 
                โครงสร้างเงินทุน  โดยปกติธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะตอ้งลงทุนใน Fixed Asset สูง (ลงทุนใน 
                อาคารผูป่้วยและซ้ืออุปกรณ์แพทย)์     อตัราส่วนของหน้ีสิน : ส่วนทุน   =     1 : 1   โดยประมาณ 
     (2)   รายจ่ายลงทุน   อธิบายวตัถุประสงคแ์ละแหล่งเงินทุน      
        ในปี 2560  บริษทัมีรายจ่ายที่มีลกัษณะเป็นการลงทุน  ดงัน้ี 
       1.   ซ้ือที่ดิน,  อาคาร,  อุปกรณ์แพทย,์  เคร่ืองใชส้ านกังาน และอ่ืน ๆ   จ  านวน  181.47 ลา้นบาท  
                          -    ที่ดิน  ในปี 2560  บริษทัมีการซ้ือที่ดินเพิม่ขึ้นมีมูลค่า  10.50 ลา้นบาท   เป็นทีดิ่นวา่งเปล่าอยู่
ติดกบัที่ดินของโรงพยาบาล  ในอนาคตจะใชส้ร้างโกดงัเก็บของ ของแผนกเคร่ืองมือแพทย ์
             -   อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ในปี 2560 มีการสร้างอาคารส าหรับแผนกธุรการและหอพกัพยาบาล
จ านวน 71.13 ลา้นบาท 
                         -  อาคารระหวา่งก่อสร้าง  7.69  ลา้นบาท  และมีการโอนอาคารระหวา่งก่อสร้างที่สร้างเสร็จแลว้
ไปยงัอาคาร จ านวน 65.18 ลา้นบาท   
            -    เคร่ืองใชท้างการแพทย ์ มีการซ้ือเพิม่  52.03 ลา้นบาท  เน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยทีาง 
การแพทยเ์จริญรุดหนา้ไปมาก  และมีการเปล่ียนแปลงบ่อย  ท  าใหท้างโรงพยาบาลตอ้งลงทุนในส่วนน้ีมาก  เพือ่
ท  าใหโ้รงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลชั้นหน่ึง   ที่มีเคร่ืองมือแพทยท์นัสมยั 
                         -    เคร่ืองใชแ้ผนก M.I. Cal และขายเคร่ืองมือแพทย ์ มีการซ้ือเพิม่ 2.00 ลา้นบาท  
            -   นอกจากน้ียงัมีการลงทุนเพิม่ทางดา้นเคร่ืองใชส้ านกังาน,   เคร่ืองเรือน,   ยานพาหนะ    และ
อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นการลงทุนตามปกติของการด าเนินกิจการ ที่จะตอ้งมีการซ้ืออุปกรณ์เพิม่ขึ้นเพือ่ทดแทนของเก่าที่
ช ารุดหรือลา้สมยั 
            แหล่งเงินทุนที่ใช ้:  เงินทุนจากการด าเนินงานของบริษทั 
           2.   ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย,  บริษทัร่วม และบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั มีจ  านวน 132.56 ลา้นบาท  เป็นการ
ลงทุนระยะยาว เพือ่หาผลตอบแทนกลบัในรูปเงินปันผล   และเป็นการเพิม่พนัธมิตรในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
ท าใหบ้ริษทัสามารถร่วมบริหารงานและพึ่งพากนัได ้ ท  าใหบ้ริษทัมีอ านาจต่อรองสูงขึ้น  ตน้ทุนขายจะถูกลง 
            แหล่งเงินทุนที่ใช:้ เงินทุนจากการด าเนินงานของบริษทั และกูจ้ากสถาบนัการเงินภายในประเทศ 
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      (3)   ความเพยีงพอของสภาพคล่อง 
      บริษทัมีสภาพคล่องดีในการด าเนินกิจการ  เน่ืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที่ส่วนใหญ่
จะขายเป็นเงินสด  ส าหรับโรงพยาบาลรามค าแหง ในปี 2560  มีการขายเป็นเงินสด 71.95 %  มีการขายเป็น
เครดิตเพียง  28.05 %    นอกจากน้ีบริษทัยงัมีผลประกอบการเป็นก าไรสุทธิ 31.68 %   ถา้พจิารณาทางดา้นอตัรา 
ส่วนสภาพคล่อง  (LIQUIDITY RATIO) มีดงัน้ี  
      อตัราส่วนสภาพคล่อง    = 0.40 
      อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว   = 0.11 
      อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  = 0.24 
 ถา้พจิารณาสภาพคล่องในรูปของสินทรัพยห์มุนเวยีน และหน้ีสินหมุนเวยีน  จะเห็นวา่บริษทัมี 
สินทรัพยห์มุนเวียนนอ้ยกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน คือมีสินทรัพยห์มุนเวยีนเพียง 24 %  ของหน้ีสินหมุนเวยีน  

อตัราหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ = 18.64 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย = 19.31 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ = 39.13 
ระยะเวลาขายเฉล่ีย = 9.20 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี = 13.15 
ระยะเวลาช าระหน้ี = 27.38 
Cash Cycle = 1.13 

 แต่ถา้พจิารณา  ดา้นขายและลูกหน้ีการคา้              จะเห็นวา่ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเพยีง  19.31 วนั 
             ดา้นตน้ทุนขายและสินคา้คงเหลือ  จะเห็นวา่ระยะเวลาขายเฉล่ียเพยีง         9.20 วนั 
             ดา้นซ้ือและเจา้หน้ีการคา้                จะเห็นวา่ระยะเวลาช าระหน้ีเท่ากบั    27.38 วนั 
 ดงันั้น Cash Cycle ของโรงพยาบาล 19.31 + 9.20 – 27.38  =  1.13 วนัเท่านั้น  ซ่ึงถือวา่โรงพยาบาลมี 
Cash Cycle ที่ดี  จึงส่งผลใหมี้สภาพคล่องที่ดี 
      (4)   ความสามารถในการช าระหน้ีและการปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืที่ส าคญั      ความสามารถในการหา 
แหล่งเงินทุนเพิม่เติม 
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง  มีความสามารถในการช าระหน้ี   และปฏิบติั
ตามเง่ือนไขการกูย้มืไดค้รบถว้น      จนท าใหบ้ริษทัไดรั้บเครดิตที่ดีจากสถาบนัการเงิน     ประกอบกบัทาง 
โรงพยาบาลมีที่ดินจ านวนมาก และยงัมีสินทรัพยถ์าวรอ่ืน   ท  าใหบ้ริษทัมีความสามารถในการหาเงินทุนเพิม่เติม
ไดง่้าย   เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการดีและสินทรัพยถ์าวรที่มัน่คง 
 

 ปี 2560 ปี 2559 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย 12.75 12.76 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั 0.25 0.24 
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 จะเห็นวา่อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย   และความสามารถช าระภาระผกูพนั   ในปี 2560  ใกล ้  
เคียงกบัปี 2559  เน่ืองจากในปี 2560  บริษทัมีก าไรใกลเ้คียงปี 2559  และบริษทัสามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด  
เน่ืองจากบริษทัมีก าไรและเงินสดเพยีงพอที่จะช าระหน้ีได ้
5.   ภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล   (ไม่มี) 
6.   ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
 1.   ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผูบ้ริหาร   ผูบ้ริหารของโรงพยาบาลในปัจจุบนัเป็นผูท้ี่มีทศันวสิยัที่กวา้ง 
ไกล  ไดพ้ยายามท าใหโ้รงพยาบาลมีคุณภาพโดยจดัหาแพทยท์ี่ดีและซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยท์ี่ทนัสมยัมาใช ้
ในโรงพยาบาล  นอกจากน้ียงัไดใ้หค้วามส าคญักบัการรักษาเสถียรภาพทางดา้นการเงินไวอ้ยา่งมัน่คง  จะเห็นได้
จากการที่ผูบ้ริหารสามารถท าใหโ้รงพยาบาลเป็นระดบัแนวหนา้  ในระยะเวลา 29 ปีที่ผา่นมา  สามารถน ามาพา
บริษทัผา่นพน้วกิฤตในปี 2540 มาได ้ดงันั้น ในอนาคต ถา้มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารใหม่ก็อาจจะท าใหมี้ปัจจยั
เส่ียงต่อผลการด าเนินงานได ้
       ธุรกิจโรงพยาบาล  ส่ิงที่ส าคญั คือ  Image ของโรงพยาบาล  ถา้เราสามารถรักษาไวไ้ด ้ ธุรกิจน้ีก็จะ
สามารถด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 
 2.   นโยบายรัฐบาล   ในอนาคตถา้รัฐบาลมีนโยบายใหบ้ริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนดีเทียบเท่า  
หรือใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาลเอกชน   และมีการอ านวยความสะดวก  จดัหาแพทยแ์ละพยาบาลที่ดีมาใหบ้ริการ 
และคิดค่ารักษาพยาบาลต ่ากวา่โรงพยาบาลเอกชน    โรงพยาบาลเอกชนก็จะไดรั้บผลกระทบจากนโยบายน้ี 
       ทางบริษทัไดพ้ยายามปรับปรุงกลยทุธอ์ยูต่ลอดเวลา  โดยดูปัจจยัรอบขา้งดว้ย   ถา้ในอนาคตมีการ
แข่งขนั ดา้นราคา   ทางโรงพยาบาลก็จะตอ้งพยายามลดตน้ทุนใหต้  ่าลง  เพือ่ที่จะไดก้ าหนดราคาขายที่ต  ่าลงได ้  
ทางโรงพยาบาลไดย้ดึถือคุณภาพของการรักษาพยาบาลที่ดีและราคายตุิธรรมมาตลอด 29 ปี 
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รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท 

    
นายแพทย์รัชช    สมบูรณสิน 

 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ 
อาย ุ   79   ปี 
สดัส่วนการถือหุน้ 0.12  % 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -     2504   ปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล   

-    2512   Diplomat  American  Board  of  Radiology 
-    2514   Certificate  In  Neuroradiology 

ประวัติการท างาน 
 2507 – 2509     ภาควชิารังสีวทิยา   โรงพยาบาลศิริราช 
 2509 – 2512     Temple  University  Hospital, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.      
 2512 – 2514     Hospital  Of  The  University  Of  Pennsylvania, U.S.A.   
 2514 – 2531     อาจารยภ์าควิชารังสีวทิยา   โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 2530 – 2540           กรรมการบริษทั  ศูนยเ์อกเรยค์อมพวิเตอร์ 

    และ  กรรมการบริษทั ศูนยพ์ญาไทเอกซเรยค์อมพวิเตอร์ จ  ากดั 
 2531 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ   บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  
 2546 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จ ากดั 
 2548 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั  ปิยะศิริ  จ  ากดั  ( โรงพยาบาลสุขมุวทิ ) 
 2550 – ปัจจุบนั     ประธารกรรมการ บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ  ากดั(มหาชน)-รพ.ลานนา 
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ทนัตแพทย์ช านาญ  ชนะภยั 
 

ต าแหน่ง  กรรมการบริหาร  และกรรมการผูจ้ดัการ 
อาย ุ  74   ปี 
สดัส่วนการถือหุน้ 1.06  % 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -     2511     ทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัมหิดล  

-    2520    Cosmetic   Restoration   N.Y. ,  U.S.A. 
ประวัติการท างาน 
 2514 – 2530     ทนัตแพทยป์ระจ าโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 2524 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร บริษทั เอฟ แอนด ์เอส ’79 จ ากดั (โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก )  
 2531 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
 2540 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั สินแพทย ์จ  ากดั (โรงพยาบาลสินแพทย)์  
 2546 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จ ากดั 

2548 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั  ปิยะศิริ จ  ากดั ( โรงพยาบาลสุขมุวทิ ) 
2549 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จ  ากดั 
2549 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั  โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จ ากดั 
2551 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ธุรกิจการแพทย ์จ  ากดั ( มหาชน )    

    หรือ  โรงพยาบาลลานนา  
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นายแพทย์วรัิตน์     ช่ืนอิม่ 
 
ต าแหน่ง  กรรมการบริหารและผูอ้  านวยการ 
อาย ุ   81   ปี 
สดัส่วนการถือหุน้ 0.27  % 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -     แพทยศาสตร์บณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ( รุ่น  15 )  พ.ศ.  2508   

-    แพทยฝึ์กหดั    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
-    วฒิุบตัร  Orthopedics   โรงพยาบาลรามาธิบดี 
-     Fellowship  Orthopedics  Training  จาก  Hospital  Of  Special  Surgery, N. Y.  พ.ศ.  2517 – 2519 

ประวัติการท างาน 
 2515 – 2524     อาจารยแ์ผนก  ภาค Orthopedics  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 2525 – 2530     แพทย ์ Orthopedics  โรงพยาบาลสมิติเวช 
 2531 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหารและผูอ้  านวยการ   บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
 2540 – ปัจจุบนั     ผูอ้  านวยการ   บริษทั  สินแพทย ์ จ  ากดั  ( โรงพยาบาลสินแพทย ์) 
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        นายแพทย์บุญปรีด ี   ศิริวงศ์ 
 
ต าแหน่ง   กรรมการบริหาร 
อาย ุ   74   ปี  (ไดเ้สียชีวติ เม่ือวนัที่ 10 มกราคม 2561) 
สดัส่วนการถือหุน้  2.52  % 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร  -   เป็นสามีของ  นางอญัชนา  ศิริวงศ ์
คุณวุฒิการศึกษา 
 -   จบแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ( รุ่น 5 )    2511 

-   กรรมการแพทยส่์วนกลาง   2511 – 2512 
-  แพทยฝึ์กหดั   โรงพยาบาลรามาธิบดี   2513 
-  วฒิุบตัรสูตินรีแพทย ์ 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 

ประวัติการท างาน  
 -     อาจารยพ์เิศษ   มหาวทิยาลยัมหิดล    2514 – 2528 
 -     อาจารยพ์เิศษ   มหาวทิยาเกษตรศาสตร์  
 -    ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ระดบั  8  ภาควิชาสูตินรีเวชวทิยา  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 -     สูตินรีแพทย ์ โรงพยาบาลสมิติเวช   2529 – 2531 
 -     กรรมการบริหาร  บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)   ปี  2531 – ปัจจุบนั 
 -     กรรมการบริหาร  บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จ ากดั  ปี  2546 – ปัจจุบนั 
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นายแพทย์ศิริพงศ์    เหลืองวารินกุล 
 
ต าแหน่ง  กรรมการบริหาร 
อาย ุ  58   ปี 
สดัส่วนการถือหุน้ 1.99  % 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -     จบแพทยศาสตร์บณัฑิต   มหาวทิยาลยัขอนแก่น   พ.ศ.  2526      

-    แพทยศาสตร์วฒิุบตัร  โสต นาสิก ลาริงซ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ.  2530 
-    ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ( NIDA )  พ.ศ.  2537 
-    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 ) 
ประวัติการท างาน 
 -     อาจารยภ์าควชิา โสต นาสิก ลาริงซ์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปี  2530 – 2532 
 -     แพทยป์ระจ าแผนกหู  คอ  จมูก   โรงพยาบาลรามค าแหง     ปี   2533 - ปัจจุบนั 
 -     กรรมการบริหาร   บริษทั  โรงพยาบาลรามค าแหง  จ  ากดั  ( มหาชน )   ปี   2538 – ปัจจุบนั 
 -     กรรมการบริหาร   โรงพยาบาลสินแพทย ์   ปี   2540 – ปัจจุบนั 
 -     รองกรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั  โรงพยาบาลรามค าแหง  จ  ากดั ( มหาชน)  ปี  2545 – ปัจจุบนั 
 -     กรรมการบริหาร  โรงพยาบาลเชียงใหม่  ราม     ปี   2546 – ปัจจุบนั 
 -     กรรมการบริหาร   โรงพยาบาลลานนา     ปี   2550 – ปัจจุบนั 
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นายแพทย์สุธี  ลลีะเศรษฐกลุ 
 
ต าแหน่ง   กรรมการบริหาร 
อาย ุ   61   ปี 
สดัส่วนการถือหุน้  0.01       % 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -   2524    แพทยศาสตร์บณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล   

-  2532     แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญอายรุกรรม  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวทิยาลยัมหิดล 
ประวัติการท างาน  
 2525 – 2526     อาจารยภ์าควิชาเภสัชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ม. มหิดล 
 2526 – 2529     สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ   กรมการแพทย ์  กระทรวงสาธารณสุข 
 2529 – 2532     แพทยป์ระจ าบา้นอายรุกรรม   คณะแพทยศาสตร์   โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 2532 – 2534     สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ   กรมการแพทย ์  กระทรวงสาธารณสุข 
 2534 – ปัจจุบนั       อายรุแพทย ์  โรงพยาบาลรามค าแหง 
 2540 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
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                                                   ทนัตแพทย์เจมิพล    ภูมติระกลู 
 

ต าแหน่ง    กรรมการบริหาร และผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร  
อาย ุ     57 ปี 
สดัส่วนการถือหุน้  0.16  % 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 
คุณวุฒิการศึกษา  
                     -   ทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2528) 
                     -   ประกาศนียบตัรชั้นสูง ผูเ้ช่ียวชาญสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2531) 
                     -   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)    (2536) 
                     -   นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง (2550) 
                     -   Senior Executive Program, SASIN (SEP 17,2003) 
                     -   Advance Senior Executive Program Kellogg  Graduate School of Management,  
                         Northwestern University :  U.S.A. (ASEP 1,2006) 
                     -   Director Certification Program (DCP, 14) 
                     -   Advance Audit Committee Program (I.O.D.)    (2555) 
 ประสบการณ์ท างาน  
                     -   กรรมการบริหาร บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) ปี 2537-ปัจจุบนั 
                     -   คณะเจา้หนา้ที่บริหาร โรงพยาบาลสุขมุวทิ ปี 2551-ปัจจุบนั 
                     -   ที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน (2560-2562) 
                     -   อนุกรรมการศึกษาราคากลางทนัตกรรม ในโครงการหลกัประกนัสุขภาพ ทนัตแพทยสภา 
                     -   อนุกรรมการศึกษาและติดตามผลกระทบการเปิดเสรีการคา้บริการ (FTA) สาขาทนัตกรรม  
                         ทนัตแพทยสภา 
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นายแพทย์เอื้อชาติ  กาญจนพทิักษ์ 
 

ต าแหน่ง   กรรมการบริหาร 
อาย ุ   74   ปี 
สดัส่วนการถือหุน้  0.84  % 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -   จบแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ( รุ่น 4 )    2510 

-   แพทยฝึ์กหดั  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้    2510 – 2511 
-  แพทยป์ระจ าบา้นโสต ศอ นาสิก   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี    2511 -  2514 
-  วฒิุบตัร  โสต ศอ นาสิกแพทย ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   2514 
-  วฒิุบตัร โสต ศอ นาสิกแพทย ์  ประเทศเยอรมนันี    2521 
-  ปริญญาเอก  Doctor of Medicine จาก University of Essen, Germany   2521 

ประวัติการท างาน  
 2515 – 2522     อาจารยภ์าควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์   คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 2524 – ปัจจุบนั     กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอฟ แอนด ์เอส’79 จ ากดั ( โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก ) 
 2531 – ปัจจุบนั     กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
 2538 – 2542     ประธานราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 2540 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร บริษทั  บริษทั สินแพทย ์จ  ากดั (โรงพยาบาลสินแพทย)์ 
 2543 – ปัจจุบนั     รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนที่  1  มูลนิธิวชิรเวชวทิยาลยัเฉลิมพระเกียรติ 
 2544 – ปัจจุบนั     ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิประจ าคณะกรรมาธิการสาสธารณสุข  วฒิุสภา 
 2546 – ปัจจุบนั     กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร  บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จ ากดั 
 2547 – ปัจจุบนั     กรรมการ / กรรมการบริหาร  บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จ  ากดั (มหาชน) 
 2548 – ปัจจุบนั     กรรมการ   บริษทั โรงพยาบาลเจา้พระยา จ  ากดั (มหาชน) 
 2548 – ปัจจุบนั     กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั ( โรงพยาบาลสุขมุวทิ ) 
 2549 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จ  ากดั 

2550 – ปัจจุบนั     กรรมการและผูจ้ดัการมูลนิธิสถาบนัโรคไต  ภูมิราชนครินทร์ 
2550 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร บริษทั เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย ์จ  ากดั (มหาชน) หรือ รพ. ลานนา 

 
 
 
 

รายงานประจ าปี 2560 / 74 

 



 
 
 

   นายประมล  อภรัิตน์ 
 

ต าแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  51  ปี 
สดัส่วนการถือหุน้ 0.12 % 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร     -      
 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -    ปริญญาตรี  ศิลปะศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์น อิลินอย  สหรัฐอเมริกา 
 -    ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
ประวัติการอบรม 
 -   ISO 9000  และ การจดัการคุณภาพ  JF Consultant Limited USA.    
 
ประวัติการท างาน 
 -    เจา้หนา้ที่ฝ่ายธนาคาร ตวัแทน ธนาคารเอเชีย จ  ากดั (มหาชน) 
 -    เจา้หนา้ที่ศูนยธุ์รกิจต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)  
 -    กรรมการอิสระ บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
 -    ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
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นางอญัชนา    ศิริวงศ์  
 

ต าแหน่ง  รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
อาย ุ   71   ปี 
สดัส่วนการถือหุน้ 0.10  % 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    -    ภรรยา   นายแพทยบ์ุญปรีดี    ศิริวงศ ์
 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -     อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ ์  มหาวทิยาลยัมหิดล   
 
ประวัติการท างาน 
 2531 – ปัจจุบนั  โรงพยาบาลรามค าแหง ( โรงพยาบาลเอกชน)        
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นางวรรณา    พฤกษ์มหาชัยกุล 
 

ต าแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
อาย ุ   61   ปี 
สดัส่วนการถือหุน้ 0.01  % 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
 
 -     ปริญญาตรี     เอกการบญัชี       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 -     ปริญญาโท    MBA      มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการท างาน 
  

2531 – ปัจจุบนั  โรงพยาบาลรามค าแหง ( โรงพยาบาลเอกชน)        
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นางวรัดดา   ตันทนะเทวนิทร์ 
 
 
ต าแหน่ง   เลขานุการบริษทั 
อาย ุ   56   ปี 
สดัส่วนการถือหุน้         - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
    2524 – 2529     ปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์   เอกวชิาภาษาองักฤษ  / โทการส่ือสารมวลชน 
    มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
ประวัติการท างาน  
 2536 – ปัจจุบนั   เจา้หนา้ที่แผนกธุรการ  บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง  จ  ากดั (มหาชน) 
 2551 – ปัจจุบนั  เลขานุการบริษทั   บริษทั  โรงพยาบาลรามค าแหง   จ  ากดั ( มหาชน )   
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15.   ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัที่ออกหลกัทรัพยเ์พิม่เติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
        (แบบ 56-1)  ของบริษทัที่แสดงไวใ้น www.sec.or.th 
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