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สาสน์ จากคณะกรรมการ
บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) ได้เปิ ดดาเนินการมาเป็ นปี ที่ 30 ในปี 2561 นับ
จากวันที่เริ่ มดาเนินกิจการเรายังคงยึดมัน่ ในการดูแลสุขภาพของคนไทย ผ่านการดูแลรักษาด้วยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
การดูแลที่อบอุ่นแบบไทยและไม่หยุดที่จะพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการดูแลผูใ้ ช้บริ การให้มีความ
สะดวกสบายและประสบการณ์ในการรักษาที่ดียงิ่ ขึ้น
ในปั จจุบนั โรงพยาบาลรามคาแหงมีศูนย์การรักษาโรคซับซ้อน เช่น ศูนย์หวั ใจที่สามารถให้
การรักษาภาวะหัวใจขาดเลือดโดย (อาจ) ไม่ตอ้ งผ่าตัด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่รักษาได้ที่ตน้ เหตุ การเปลี่ยน
ลิ้นหัวใจผ่านทางการสวนหลอดเลือด การรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันด้วยการเอาลิ่มเลือดออกผ่านสาย
สวนหลอดเลือด ซึ่งช่วยชีวติ ผูป้ ่ วยวิกฤติจากการเสียชีวติ หรื อความพิการได้เป็ นจานวนมาก นอกจากนั้นด้วยทีม
แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญและเทคโนโลยีการรักษาที่ทนั สมัย โรงพยาบาลยังมีการรักษาอื่น ๆ เช่น การส่องกล้องผ่าตัด
ข้อกระดูกสันหลัง ข้อไหล่ และ ข้อเข่า ที่มีแผลเล็กและฟื้ นตัวได้เร็ว ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา
โรงพยาบาลได้ดูแลรักษาผูป้ ่ วยเป็ นจานวนมาก และเล็งเห็นถึงการป้องกันและส่งเสริ มสุขภาพ เพือ่ คุณภาพ
ชีวติ ที่ดีข้ นึ จึงได้ริเริ่ มการพัฒนาแผนกฟื้ นฟูและทดสอบสมรรถภาพหัวใจและปอดเพือ่ ประเมินความแข็งแรง
และวางแผนการฟื้ นฟูสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อไปได้
นอกจากความเชี่ยวชาญในการรักษาและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยแล้ว การนาระบบ IT มาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพบริ การ เช่น การดูแลคนไข้ในของแพทย์ดว้ ยการดูขอ้ มูลผ่าน iPad ที่รู้จกั กันในชื่อ “ Smart
ward” ที่เพิม่ ความสะดวกรวดเร็วและแม่นยาในการดูและสัง่ ข้อมูลการรักษารวมถึงโปรแกรม “ Smart OPD” ที่
ส่วนบริ การผูป้ ่ วยนอก ใช้เพือ่ เสริ มการบริ การให้ดีขิ่งขึ้น ยังช่วยให้การบริ การผูป้ ่ วยของโรงพยาบาลเป็ นไป
อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและน่าประทับใจยิง่ ขึ้น
การก่อสร้างรถไฟฟ้าบนถนนรามคาแหง ถนนศรี นคริ นทร์ และถนนลาดพร้าว ก่อให้เกิด
การจราจรติดขัดและสร้างความยากลาบากในการเดินทางมายังโรงพยาบาลรามคาแหงมากขึ้น โรงพยาบาลมิได้
นิ่งนอนใจได้เพิม่ ช่องทางการสื่อสารถึงเส้นทางลัด ทางเลี่ยง ในการเดินทางมายังโรงพยาบาลและอานวยความ
สะดวกเรื่ องการเพิม่ พี้นที่จอดรถให้มากขึ้น เพือ่ ความสะดวกของผูม้ ารับบริ การ
โรงพยาบาลมีโครงการที่จะสร้างอาคารผูป้ ่ วยเพิม่ อีกหนึ่งอาคาร เพือ่ เพิม่ พื้นที่การให้บริ การ
ผูป้ ่ วยและขยายบริ การทางการแพทย์ให้ครบวงจรรวมถึงจะมีการสร้างอาคารจอดรถเพือ่ เพิม่ ความสะดวกแก่ผมู ้ า
รับบริ การมากขึ้น
เนื่องจากโรงพยาบาลรามคาแหง ตระหนักเสมอถึงการเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน และให้ความ
สาคัญของการเป็ นสมาชิกที่ดีของชุมชน และของประเทศ โรงพยาบาลจึงมีโครงการต่าง ๆ เพือ่ ตอบแทนชุมชน
อย่างสม่าเสมอ เช่น ปั่ นสองน่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ รณรงค์พทิ กั ษ์ไฟป่ า (Inthanon Challenge
# 12) อุ่นรักไอราม ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้ความรู ้ดา้ นสุขอนามัยกับประชาชนทัว่ ไป ชาวไทยเผ่าม้ง
เผ่ากระเหรี่ ยง และไทยใหญ่ และการบริ จาคเงินและสิ่งของให้มูลนิธิ และ โครงการต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ชุมชน
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ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2561 มีการเติบโตประมาณ 4.2 % เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน ที่ขขยายตัวร้อย
ละ 3.5 ปี นี้เป็ นปี ที่การลงทุนในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างมากจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กากับ
จีนมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) รวมถึงความไม่แน่นอนด้านการเมืองในยุโรปและ
แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอตัวลงใน 1-2 ปี ข้างหน้า ขณะที่เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัว
ได้ดีในครึ่ งปี แรกจากการบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชน และชะลอตัวลงเล็กน้อยในครึ่ งปี หลังท่ามกลางภาวะ
ความผันผวนและผลกระทบปั จจัยนอกประเทศ สาหรับธุรกิจกลุ่มการแพทย์ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและ
การเมืองต่ามาก เหตุผลหลักเกิดจากความต้องการใช้บริ การทางการแพทย์ของไทยเพิม่ ขึ้นต่อเนื่องจากจานวน
ประชากรไทยที่มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น ขณะที่หน่วยงานทางการแพทย์ของภาครัฐมีจานวนจากัด และค่ารักษาพยาบาล
ของไทยมีราคาถูกแต่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปลายปี 2558 ได้เปิ ด AEC จึงเป็ นโอกาสดีที่ธุรกิจ
การแพทย์ของไทยจะได้มีโอกาสขยายตัวดีข้ นึ สาหรับโรงพยาบาลรามคาแหง และบริ ษทั ย่อย มีอตั ราการเติบโต
ของรายได้จากการรักษาพยาบาลเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน 6.42 %, มีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จานวน
445.41 ล้านบาท และมีอตั รากาไรสุทธิ 31.37 % ซึ่งถือว่าอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
ในปี 2562 นั้นแม้จะยังเป็ นปี ที่มีความน่ากังวลจากภาวะการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วอยูต่ ลอดเวลา ซึ่งเป็ นปั จจัยกดดันภาวะตลาดการรักษาสุขภาพโดยรวม เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ แต่
ทางโรงพยาบาลยังคงมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาบริ การที่เหมาะสมกับคนไทย โดยการเตรี ยมความพร้อมทั้งบุคลากร
เทคโนโลยีที่จาเป็ น เพือ่ การพัฒนาศักยภาพ รวมถึงคุณภาพในการรักษา การให้บริ การ อย่างเหมาะสมกับ
ภาวะการดารงชีวติ ของคนในปั จจุบนั เพือ่ เป็ นทางเลือกของสถานพยาบาลที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยคุณภาพให้กบั
ประชาชน โดยยังคงจุดแข็งของโรงพยาบาลในการรักษาโรคต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญจาเพาะในการดูแลคนไทย
จากรุ่ นสู่รุ่น เพือ่ การเติบโตที่แข็งแรงและมัน่ คงต่อไป
คณะกรรมการขอขอบพระคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ สนับสนุนการทางานของ
คณะกรรมการตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการยังคงยึดถือประโยชน์ของผูม้ าใช้บริ การ และผูถ้ ือ
หุน้ ทุกท่านเป็ นประการสาคัญ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจริ ยธรรม ด้วยความโปร่ งใสในการดาเนินการ

คณะกรรมการบริ หาร
บริ ษทั โรงพยาบาล รามคาแหง จากัด (มหาชน)

รายงานประจาปี 2561 / 2

436 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 โทร. 0-2743-9999 แฟกซ์: 0-2374-0804

436 Ramkhamhaeng Road Huamak Bangkapi 10240 Tel. 0-2743-9999 Fax: 0-2374-0804

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

1.

2.

3.
4.

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการของบริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด
(มหาชน) เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่านั้นโดย ณ สิ้นปี 2561 มีกรรมการตรวจสอบรวม 3 ท่าน
กรรมการทั้งหมดมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) กาหนด หน้าที่และความ
รับผิดชอบที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่ การดูแลและสอบทานรายงานทางการเงินของบริ ษทั ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชี มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ ดูแลให้บริ ษทั มีระบบการควบคุม
ภายใน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตั ิตามข้อ
กาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดูแลกรณี ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทารายการระหว่าง
บริ ษทั กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด
(มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระที่มิได้ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริ หาร จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายประมล อภิรัตน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รอ.ขจิต หัพพานนท์
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดารงค์ชยั กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายมิ่งภิมุขข์ ลิ้มจรู ญศักดิ์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี
2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง เพือ่ ดาเนินงานตามความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญคือ
สอบทานงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ จากการสอบทานงบ
การเงินและซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริ หาร รวมทั้งการประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารและพิจารณา
ข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จดั ทาอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็ นที่เชื่อถือได้
สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับการป้องกันความเสี่ยงจากการ
ดาเนินงานตามแนวนโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ของบริ ษทั
สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ ได้แก่ นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ จากบริ ษทั
สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
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436 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 โทร. 0-2743-9999 แฟกซ์: 0-2374-0804

436 Ramkhamhaeng Road Huamak Bangkapi 10240 Tel. 0-2743-9999 Fax: 0-2374-0804

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจ
ปกติของบริ ษทั
6. พิจารณาอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งกาหนดให้มีความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของ
บริ ษทั รวมถึงนโยบาย แผนงาน กระบวนการทางาน และความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
7. พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณค่าใช้จ่ายประจาปี และอัตรากาลังของสานักตรวจสอบภายในองค์กร
8. ทบทวน และประเมินกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนะการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพือ่ การอนุมตั ิ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้
และผูม้ ีส่วนได้เสียทั้งปวง

(นายประมล อภิรัตน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
25 กุมภาพันธ์ 2562
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มแพทย์
ได้เริ่ มเปิ ดดาเนิน
กิจการ 28 กุมภาพันธ์ 2531 มีเตียงรับผูป้ ่ วยใน 115 เตียง และได้รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการลงทุน(BOI) ในการประกอบกิจการรักษาพยาบาลเป็ นเวลา 5 ปี
ในวันที่ 9 กันยายน 2534 บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงการคลังเข้าเป็ นบริ ษทั รับอนุญาตใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 ได้ดาเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็ น
บริ ษทั มหาชน จากัด และเปลี่ยนชื่อจาก " บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด " เป็ น "บริ ษทั โรงพยาบาล
รามคาแหง จากัด (มหาชน)" ปั จจุบนั บริ ษทั มีเตียงรับผูป้ ่ วยใน 486 เตียง บนเนื้อที่ 36 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา
อานาจในการควบคุมและบริ หารงานบริ ษทั โดยกลุ่มแพทย์กลุ่มเดิม ปั จจุบนั มีกรรมการบริ หาร
7
ท่าน คือ นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน, นายแพทย์วริ ัตน์ ชื่นอิ่ม, นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทกั ษ์ ,
ทันตแพทย์ชานาญ ชนะภัย, นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวาริ นกุล,
นายแพทย์สุธี ลีละเศรษฐกุล และ
ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล
ลักษณะการประกอบธุรกิจ - ธุรกิจหลักเป็ นโรงพยาบาล General Hospital ให้บริ การรักษาพยาบาล
โรคทัว่ ไปทุกสาขา โดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมเครื่ องมือการรักษาและวินิจฉัยโรคที่ทนั สมัย
และมีประสิทธิภาพสูง เปิ ดให้บริ การรักษาผูป้ ่ วยนอกและในตลอด 24 ชัว่ โมง มีรถพยาบาลคอยรับ-ส่งผูป้ ่ วย
ตลอดเวลา และตั้งแต่ปี 2553 ทางบริ ษทั ได้รับใบรับรองระบบมาตรฐาน JCI (Joint Commission International
Accreditation Standards for Hospital) และมีการ Reaccredit ครั้งที่ 1 ในปี 2556 และครั้งที่ 2 ในปี 2559 ซึ่งเป็ น
สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลรามคาแหงเป็ นโรงพยาบาลหนึ่งที่มีมาตรฐานการรักษาพยาบาลและดูแลผูป้ ่ วย
ดีและมีความปลอดภัยเทียบเท่าโรงพยาบาลระดับสากล
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้ประกอบธุรกิจเสริ มกับธุรกิจโรงพยาบาลอีก 2 ประเภท คือ
1. บริ การสอบเทียบเครื่ องมือแพทย์ (M.I.CAL.SYSTEM)
2. ขายเครื่ องมือแพทย์และเวชภัณฑ์บางประเภท
บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) มีบริ ษทั ย่อย 3 แห่ง และบริ ษทั ร่ วม 10 แห่ง ดังนี้
บริ ษทั ย่อย :- บริ ษทั โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จากัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 60 เตียง
ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดชัยภูมิ
- บริ ษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จากัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ขนาด 100 เตียง
ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดเลย
โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ได้เปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อย ของโรงพยาบาล
รามคาแหง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
- บริ ษทั อาร์ พลัส แอสเซท จากัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ตั้งอยูถ่ นนเพชรบุรี กรุ งเทพฯ
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บริ ษทั ร่ วม: - บริ ษทั โรงพยาบาลสินแพทย์ จากัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 287 เตียง
ตั้งอยูท่ ี่ถนนรามอินทรา กรุ งเทพฯ
- บริ ษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จากัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง
ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดเชียงใหม่
- บริ ษทั โรงพยาบาลวิภา ราม จากัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 150 เตียง
ตั้งอยูท่ ี่ถนนพัฒนาการ กรุ งเทพฯ
- บริ ษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จากัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง
ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดพะเยา
- บริ ษทั ปิ ยะศิริ จากัด (โรงพยาบาลสุขมุ วิท) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาด 80
เตียง ตั้งอยูถ่ นนสุขมุ วิท 22 กรุ งเทพฯ
- บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ขนาด 260 เตียง ตั้งอยูก่ รุ งเทพฯ
- บริ ษทั บุรีรัมย์รวมแพทย์ จากัด (โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชน ขนาด 90 เตียง ตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดบุรีรัมย์
- บริ ษทั รังสิภณั ฑ์ จากัด ประกอบธุรกิจขายและซ่อมเครื่ องมือแพทย์
ตั้งอยูท่ ี่ถนนบริ พตั ร์ กรุ งเทพฯ
- บริ ษทั ทิพยบดินทร์ จากัด ประกอบธุรกิจผลิตน้ ายาล้างไตและขายเวชภัณฑ์
ตั้งอยูอ่ าเภอบางพลี จ. สมุทรปราการ
- บริ ษทั เลกาซี่กอล์ฟ (ประเทศไทย) จากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับให้บริ การและขาย
อุปกรณ์เกี่ยวกับสนามกอล์ฟ
ตั้งอยูท่ ี่ 18 หมู่ 7 เลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุ งเทพฯ
1.1 วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อ กลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั ใน
ภาพรวม
บริ ษทั และกลุ่มมีวตั ถุประสงค์ที่จะขยายการดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนให้กว้างขวางออกไป
ทั้งในกรุ งเทพ และต่างจังหวัด และให้ได้คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพือ่ ที่โรงพยาบาลจะได้มี Image ที่ดี
ตลอดไป และเป็ นการรองรับ AEC ที่ได้มีข้ นึ แล้วตั้งแต่ปลายปี 2558
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง อานาจ
ในการควบคุมบริ ษทั และลักษณะการประกอบธุรกิจ อย่างมีนยั สาคัญ
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1.3 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั
(1) นโยบายการแบ่งการดาเนินงานของบริ ษทั ในกลุ่ม
การประกอบธุรกิจของ บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด
( มหาชน ), บริ ษทั ย่อย,
บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ในเครื อ มีความสัมพันธ์กนั ดังนี้
ก. กลุ่มบริ ษทั ย่อย, บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ในเครื อ ที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
เหมือนทางบริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) จะส่งกรรมการบางท่านเข้าร่ วมบริ หารในรู ปแบบ
ของการให้คาปรึ กษาและแนะนา ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ร่ วมจะมีอิสระในการวางนโยบาย และ แผนการตลาดใน
พื้นที่ของตนเอง ทางบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ในเครื อจะส่งคนไข้ให้แก่กนั ก็ต่อเมื่อบริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ในเครื อ
นั้นมีเครื่ องมือไม่พร้อมในการรักษาคนไข้รายนั้นได้ นอกจากนี้ บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
ได้สงั่ ซื้ออุปกรณ์แพทย์ เวชภัณฑ์ มาขายให้บริ ษทั ในเครื อ
ทาให้บริ ษทั ฯ มีอานาจต่อรองในการสัง่ ซื้อสูง
เพราะว่าสัง่ ซื้อครั้งละจานวนมาก ๆ บริ ษทั จึงสามารถสัง่ ซื้อสินค้าได้ในราคาถูก ทาให้บริ ษทั ย่อย , บริ ษทั ร่ วม
และบริ ษทั ในเครื อ มีตน้ ทุนในราคาถูกลงด้วย
ข. กลุ่มบริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ในเครื อที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลมีอยู่ 4 แห่ง
คือ บริ ษทั รังสิภณั ฑ์ จากัด ประกอบธุรกิจขายเครื่ องมือแพทย์และซ่อมเครื่ องมือแพทย์, บริ ษทั สหแพทย์ จากัด
ทาการผลิตและจาหน่ายยา, บริ ษทั รี นลั เซิร์ฟ จากัด ขายเครื่ องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ทางด้านไต และบริ ษทั
ทิพยบดินทร์ จากัด ผลิตน้ ายาล้างไต และขายเวชภัณฑ์ บริ ษทั ทั้งสี่น้ ีจะทาการขาย และให้บริ การกับโรงพยาบาล
ในเครื อ โดยจะคิดราคากับโรงพยาบาลในเครื อในราคาพิเศษ ถูกกว่าที่ขายให้โรงพยาบาลทัว่ ไป
ค. กลุ่มบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ในเครื อที่ประกอบธุรกิจอื่น ๆ
- บางแห่งบริ ษทั จะส่งผูบ้ ริ หารบางท่านเข้าไปร่ วมบริ หาร ให้คาปรึ กษาแนะนา ได้แก่
บริ ษทั เลกาซี่กอล์ฟ (ประเทศไทย) จากัด
- บางแห่งจะดาเนินธุรกิจไปเอง โดยไม่ได้เกี่ยวข้อง หรื อมีผลประโยชน์ใด ๆ กับ
โรงพยาบาล
(2) แผนภาพโครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั
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บริษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด
(มหาชน)((มหาชน)
บริษัทย่ อย

บริษัทร่ วม

ร.พ.ชัยภูมิ-ราม

บ.อาร์ พลัส แอสเซท

ร.พ. เมืองเลย - ราม

78.04 %

50 %

77.67 %

เลกาซี่ กอล์ฟ

ปิ ยะศิริ

รังสิ ภณ
ั ฑ์

ร.พ.พะเยา-ราม

ร.พ.เชียงใหม่ราม

ร.พ.เอกชนบุรีรัมย์

บ.ทิพยบดินทร์

ร.พ. สิ นแพทย์

40 %

34.24 %

ร.พ.วิภา ราม

30.00 %

40 %

ร.พ.วิภาวดี

42.89 %

34.85 %

33.33 %

32.95 %

7.06 %

41.10 %

บริษัทที่เกี่ยวข้ องและบริษัทอื่น
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รพ.ขอนแก่นราม

ภูมิปัญญา

16.40 %

16.33 %

บมจ.อุดรพัฒนา
(1994) 9.33 %

รี นลั เซิร์ฟ

รพ.เพชรรัตน์
(บจก.บูรณะเวช)

19 %

17.90 %
หลักทรัพย์ภทั ร

สหแพทย์เภสัช

0.01 %

10.03 %

บ. เอนคอร์ (2016)

16.00 %

สมุนไพรไทย

0.30 %

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป

รายชื่อบริ ษทั
1.

บริ ษทั โรงพยาบาลชัยภูมิ
ราม จากัด

2.

บริ ษทั โรงพยาบาลเมือง
เลย ราม จากัด

3.

บริ ษทั อาร์ พลัส แอสเซท
จากัด

4.

บริ ษทั โรงพยาบาล
เชียงใหม่ ราม จากัด

5.

บริ ษทั โรงพยาบาลวิภา
ราม จากัด

6.

บริ ษทั โรงพยาบาลพะเยา
ราม จากัด

7.

บริ ษทั เลกาซี่ กอล์ฟ
(ประเทศไทย) จากัด

8.

9.

สถานที่ต้งั

ประเภทธุรกิจ

จานวนหุ้นที่
อัตราการ
จานวนหุ้นที่
ออกและเรี ยก
ถือหุ้น
บริ ษทั ถือ
ชาระแล้ว
(ร้อยละ)
(หุน้ )
(หุ้น)
5,580,000
4,354,632 78.04

290/42 ถ.ชัยภูมิสีคิ้ว โรงพยาบาลเอกชน
ต.ในเมือง อ. เมือง
จ. ชัยภูมิ 36000
546 ม. 1 ถ.มะลิวลั ย์ โรงพยาบาลเอกชน
41,473,500
ต.นาอาน อ. เมือง
จ. เลย 42000
ถ. เพชรบุรี กรุ งเทพฯ โรงพยาบาลเอกชน 200,000,000
อยูร่ ะหว่างดาเนิน- (จานวนหุ้นที่
การ
ออก)
8 ถ. บุญเรื องฤทธิ์
โรงพยาบาลเอกชน
40,000,000
ต.ศรี ภูมิ อ. เมือง
จ. เชียงใหม่
2677 ถ.พัฒนาการ
โรงพยาบาลเอกชน 165,480,000
แขวง/ เขต สวนหลวง
กรุ งเทพฯ 10250
660 ม.3 ต.ท่าวังทอง โรงพยาบาลเอกชน
750,000
อ. เมือง จ.พะเยา
56000

18 ม.7 ถ.เลียบคลอง
สอง แขวงสามวาตะวันออก เขตคลอง
สามวา กทม.10510
บริ ษทั บุรีรัมย์รวมแพทย์ 197 ม. 2 ถ.บุรีรัมย์จากัด (โรงพยาบาลเอกชน พุทไธสง ต. ชุมเห็ด
บุรีรัมย์)
อ. เมือง จ. บุรีรัมย์
31000
บริ ษทั ปิ ยะศิริ จากัด
316/32 ซ.สุขมุ วิท
(โรงพยาบาลสุขมุ วิท)
22 ถ.สุขมุ วิท
แขวง/เขต คลองเตย

32,213,400

77.67

99,999,996

50.00

17,156,667

42.89

68,007,475

41.10

300,000

40.00

130,000,000

52,000,000

40.00

โรงพยาบาลเอกชน

8,500,000

2,962,575

34.85

โรงพยาบาลเอกชน

1,760,000

602,624

34.24

สนามกอล์ฟ
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

กรุ งเทพฯ 10110
บริ ษทั ทิพยบดินทร์ จากัด 559/33 ม. 7
ต.บางพลีใหญ่
อ. บางพลี
จ. สมุทรปราการ
10540
บริ ษทั โรงพยาบาล
9/99 ถ.รามอินทรา
สิ นแพทย์จากัด
กม. 8.5 แขวง/เขต
คันนายาว กรุ งเทพฯ
บริ ษทั รังสิ ภณั ฑ์ จากัด

170-172/1 (ชั้น 2,3)
ถ. บริ พตั ร์ แขวงบ้าน
บาตร เขตป้องปราบ
ศัตรู พ่าย กทม. 10100
บริ ษทั รี นลั เซิรฟ์ จากัด 719 อาคารเคบีเอ็ม ยู
นิต ดี1 ชั้น 19 ถนน
พระรามเก้า แขวงบาง
กะปิ
เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพ 10310
บริ ษทั บูรณะเวช จากัด
2/1 ถ.สามัคคีไทย
( โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ) ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000
บริ ษทั โรงพยาบาล
ขอนแก่น 193 ถ. ศรี จนั ทร์
ราม จากัด
อ. เมือง จ. ขอนแก่น
40000
บริ ษทั ภูมิปัญญา อินเตอร์ 50 ถ.ห้วยแก้ว
เนชัน่ แนล จากัด
ต.ช้างเผือก อ. เมือง
จ. เชียงใหม่ 50300

ผลิตน้ ายาล้างไต
ขายเวชภัณฑ์

168,000,000

56,000,000

33.33

91,000,000

29,983,489

32.95

10,000

3,000

30.00

ขายเครื่ องมือแพทย์
และเวชภัณฑ์

3,000,000

570,000

19.00

โรงพยาบาลเอกชน

7,500,000

1,342,127

17.90

โรงพยาบาลเอกชน

8,000,000

1,312,200

16.40

สถาบันศึกษา

6,000,000

980,000

16.33

โรงพยาบาลเอกชน

ขายและซ่อม
เครื่ องมือแพทย์
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17.
18.

บริ ษทั เอนคอร์ ( 2016)
จากัด
บริ ษทั สหแพทย์ จากัด

สุขาบาล 3 สะพานสูง โรงพยาบาลเอกชน
กรุ งเทพฯ 10240
450 ซ.พระราม 2 ซอย จาหน่ายยา
50 แขวงแสมดา เขต
บางขุนเทียนกรุ งเทพฯ
10150

5,000,000

800,000

16.00

4,286,000

430,000

10.03

รายการที่ 1, 2 และ 3 เป็ นบริ ษทั ย่อย รายการที่ 3 ถึง 12 เป็ นบริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ ส่วนที่เหลือจากที่โรงพยาบาล
รามคาแหงถือในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม ไม่เป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในเรื่ องผลประโยชน์ของโรงพยาบาล
(3) ขนาดของบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจหลัก และขนาดของบริ ษทั อื่นที่เปรี ยบเทียบกับขนาดของ
บริ ษทั และตรวจสอบว่าเป็ นไปตามเกณฑ์หรื อไม่
- ไม่มี 1.4 ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
- ไม่มี -
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(1) โครงสร้างรายได้ แยกตามสายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ
โรงพยาบาลรามคาแหง ประกอบธุรกิจหลัก คือ ให้บริ การรักษาพยาบาลในรู ปแบบ
โรงพยาบาลเอกชนและมีธุรกิจเสริ ม คือ ขายเครื่ องมือแพทย์ , เวชภัณฑ์ และให้บริ การตรวจสอบเครื่ องมือแพทย์ให้ได้
มาตรฐาน ในปี 2561 มีรายได้ 10.46% ของรายได้รวม
โรงพยาบาลรามคาแหง มีบริ ษทั ย่อย 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม ดาเนินธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชน, โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ดาเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และ บริ ษทั อาร์พลัส แอสเซท จากัด ดาเนินธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.

โครงสร้ างรายได้
บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) - งบการเงินรวม
บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) - งบการเงินเฉพาะ
บริ ษทั โรงพยาบาล ชัยภูมิ ราม จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จากัด
บริ ษทั อาร์พลัส แอสเซท จากัด

บริษัท โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) และ บริษัทย่ อย
2561
รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล
ค่าตรวจรักษาและผ่าตัด
ค่ายาและเวชภัณฑ์
ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
Lab และ X-Ray
อื่น ๆ
รายได้ อื่น ๆ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผล
อื่น ๆ
รวมรายได้
ผลิตภัณฑ์ / บริ การ
ดาเนินงานโดย

2560
บาท

2559

บาท

%

%

บาท

%

831,758,349.00
1,555,522,179.00
328,400,891.00
351,611,806.00
553,860,353.00
3,621,153,578.00

14.86
27.78
5.87
6.28
9.89
64.67

762,158,053
1,488,081,440
326,025,228
329,462,640
496,817,909
3,402,545,270

18.26
35.66
7.81
7.90
11.91
81.54

764,021,901
1,516,590,234
314,064,983
316,394,246
468,413,141
3,379,484,505

15,653,637.00
0.28
287,445,406.00
5.13
1,674,819,433.00 29.91
5,599,072,054.00 100.00

9,474,738
320,924,780
440,052,406
4,172,997,194

0.23
7.69
10.54
100

9,560,977
0.23
264,898,065
6.44
462,249,229 11.23
4,116,192,776 100.00

18.56
36.84
7.63
7.69
11.38
82.10

โรงพยาบาลเอกชน
ทันตแพทย์ชานาญ ชนะภัย และกรรมการบริ หาร
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บริษัท โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
2561
รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล
ค่าตรวจรักษาและผ่าตัด
ค่ายาและเวชภัณฑ์
ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
Lab และ X-Ray
อื่น ๆ
รายได้ อื่น ๆ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผล
อื่น ๆ
รวมรายได้
ผลิตภัณฑ์ / บริ การ
ดาเนินงานโดย

2560
บาท

2559

บาท

%

%

บาท

%

815,943,730.00
1,493,983,724.00
290,325,054.00
331,269,215.00
531,543,751.00
3,463,065,474.00

17.05
31.21
6.07
6.92
11.11
72.35

754,074,833
1,460,846,859
311,343,800
319,934,253
486,548,760
3,332,748,505

17.64
34.18
7.28
7.49
11.38
77.97

757,231,899
1,492,029,109
301,395,307
307,513,369
459,632,032
3,317,801,716

17.84
35.14
7.10
7.24
10.83
78.15

7,550,049.00
0.16
576,294,259.00 12.04
739,603,302.00 15.45
4,786,513,084.00 100.00

8,257,016
488,995,880
443,804,584
4,273,805,985

0.19
11.44
10.40
100

8,673,166
459,382,626
459,764,522
4,245,622,030

0.20
10.82
10.83
100

โรงพยาบาลเอกชน
ทันตแพทย์ชานาญ ชนะภัย และกรรมการบริ หาร
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บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จากัด
2561
บาท
รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล
ค่าตรวจรักษาและผ่าตัด
ค่ายาและเวชภัณฑ์
ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
Lab และ X-Ray
อื่น ๆ
รายได้ อื่น ๆ
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้

9,900,579.00
32,644,279.00
14,847,803.00
10,560,667.00
14,322,925.00
82,276,253.00

2560
%
11.79
38.87
17.68
12.57
17.05
97.96

21,345.05
0.03
1,694,110.11
2.02
83,991,708.16 100.00

ผลิตภัณฑ์ / บริ การ
ดาเนินงานโดย
บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)

บาท
8,083,220.00
27,234,581.00
14,681,428.00
9,528,387.00
10,550,791.00
70,078,407.00

2559
%
11.43
38.50
20.75
13.46
14.95
99.05

25,516.00
0.04
644,287.00
0.91
70,748,210.00 100.00

บาท
6,790,002.00
24,561,125.00
12,669,676.00
8,880,877.00
9,053,890.00
61,955,570.00

%
10.85
39.26
20.25
14.20
14.47
99.04

24,899.00
0.04
574,550.00
0.92
62,555,019.00 100.00

โรงพยาบาลเอกชน
นายอิทธิศกั ดิ์ เอกศักดิ์ และ กรรมการบริ หาร
ถือหุน้ 78.04 %
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บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จากัด
2561
รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล
ค่าตรวจรักษาและผ่าตัด
ค่ายาและเวชภัณฑ์
ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
Lab และ X-Ray
อื่น ๆ
รายได้ อื่น ๆ
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้

2560

2559

บาท

%

บาท

%

บาท

%

14,182,418.00
67,720,194.00
53,880,850.00
23,113,414.00
18,560,593.00
177,457,469.00

7.87
37.55
29.88
12.82
10.29
98.41

14,718,838.00
59,985,041.00
54,102,619.00
22,969,208.00
17,442,711.00
169,218,417.00

8.54
34.81
31.40
13.33
10.12
98.20

17,656,113.00
60,320,670.00
54,341,777.00
24,304,905.00
19,093,687.00
175,717,152.00

9.87
33.73
30.39
13.59
10.68
98.26

739,806.00
0.41
2,119,638.00
1.18
180,316,913.00 100.00

ผลิตภัณฑ์ / บริ การ
ดาเนินงานโดย
บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)

8,526.00
0.00
3,093,724.00
1.80
172,320,667.00 100.00

10,975.00
0.01
3,086,442.00
1.73
178,814,569.00 100.00

โรงพยาบาลเอกชน
นายแพทย์บุญชัย จิตตนาสวัสดิ์
ถือหุน้ 77.67 %
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บริษัท อาร์ พลัส แอสเซท จากัด
2561

2560

บาท

%

รายได้ จากกิจการโรงพยาบาล
ค่าตรวจรักษาและผ่าตัด
ค่ายาและเวชภัณฑ์
ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
Lab และ X-Ray
อื่น ๆ
รายได้ อื่น ๆ
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้

บาท

%

บาท

%

-

25,974,277.80
2.67
945,052,057.13 97.33
971,026,334.93 100.00

ผลิตภัณฑ์ / บริ การ
ดาเนินงานโดย
บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)

2559

1,192,206.13 100.00
1,192,206.13 100.00

862,911.57 10.39
7,441,824.84 89.61
8,304,736.41 100.00

โรงพยาบาลเอกชน
ทันตแพทย์ชานาญ ชนะภัย และกรรมการบริ หาร
ถือหุน้ 50 %

(2) อธิบายโดยแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจตามตารางโครงสร้างรายได้
บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ประกอบธุรกิจหลัก คือ โรงพยาบาล
เอกชน มีรายได้หลัก คือ ค่าตรวจรักษาและผ่าตัด , ค่ายาและเวชภัณฑ์, ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ Lab, X-Ray & อื่น ๆ
และธุรกิจเสริ ม คือ รายได้จากการขายเครื่ องมือแพทย์, เวชภัณฑ์ และให้บริ การสอบเทียบเครื่ องมือแพทย์
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ
โรงพยาบาลรามคาแหง ประกอบธุรกิจให้บริ การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยที่ป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ทุก
โรค (General Hospital) โดยแบ่งเป็ นผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง มีรถพยาบาลคอยรับส่ง
ผูป้ ่ วยตลอด 24 ชัว่ โมง
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โรงพยาบาลรามคาแหง มีการให้บริ การรักษาพยาบาลโรคต่าง ๆ ดังนี้
โรงพยาบาลรามคาแหงให้บริ การตรวจรักษาแก่ผปู ้ ่ วย โดยแบ่งเป็ น
1. ผูป้ ่ วยนอก มีหอ้ งตรวจ 109 ห้อง โดยมีศูนย์และคลินิกเฉพาะโรคต่าง ๆ ดังนี้
ศูนย์โรคหัวใจ 24 ชัว่ โมง

คลินิกสมองและระบบประสาท

คลินิดทันตกรรม

ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้ า

โรคสมองเสื่อม

ทันตกรรมจัดฟั น

ศูนย์อมั พาตเฉียบพลัน

การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ที่บ้าน

การป้องกันฟั นผุในเด็ก

ศูนย์โรคปวดหลัง ปวดคอ

เส้ นประสาที่ 7 อักเสบ (BELL'S PALSY)

คลินิกเบาหวาน

คลินิกหู คอ จมูก

คลินิกอายุรกรรม
ภาวะโรคโลหิตจางจากโรคไตวาย

เบาหวานทาไมต้ องรักษา

แรงดันนา้ ในหูผิดปกติ

คลินิกผิวหนังและเลเซอร์

อาหารสาหรับผู้ป่วยเบาหวาน

โรคหินปูนในหูชนใน
ั้

Cosmetic

มาตรฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน

ตรวจนอนกรน

การทา Botox

เบาหวานอันตรายเป็ นภัยต่อหลอดเลือดหัวใจ

กายบริ หารเพื่อฟื น้ ฟูสมรรถภาพการทรงตัว

การทา Polaris

คลินิกระบบทางเดินอาหาร
อยากรู้ ไหมว่าคุณเป็ นกรดไหลย้ อนหรื อเปล่า
กล้ องแคปซูลสารวจทางเดินอาหาร
การตรวจเชื ้อ Helicobacter Pylori
เชื ้อแบคทีเรี ย อี.โค.ไล.โอ. 104

คลินิกตา
ทาไมต้ องตรวจจอประสาทตา
ออฟติคอล การตรวจจอประสาทตา
ตรวจจอประสาทตา
คลินิกเด็ก

ลบรอยสักด้ วยเลเซอร์
Eligth ST
คลินิกสูตินรี เวช
การทาเด็กหลอดแก้ ว
การทาเด็กหลอดแก้ วร่ วมกับการทาอิ๊กซี่

ทาอย่างไรเมื่อลูกเป็ นสาวก่อนวัย

ภาวะกระดูกพรุ น

ภาวะตัวเตี ้ยในเด็ก

เยื่อบุมดลูกเจริ ญผิดที่

คาถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับโรคมือ เท้ า ปาก

อาการเลือดออกผิดปกติ

บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

อาการปวดระดู

ทาไมต้ องฟื น้ ฟูหวั ใจและปอด

การขับเสมหะออกจากปอดและหลอดลม

การทาสูติบตั ร สาหรับทารกแรกเกิด

ภัยเงียบ..โรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวาน

โรคภูมิแพ้

อัลตร้ าซาวน์ 4 มิติ

รักษาโรคหัวใจตีบด้ วยวิธีการผ่าตัด

เด็กหายใจอุดตันขณะหลับ

วัยทอง

ฟื น้ ฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

เด็กติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะ

คลินิกกระดูกและข้ อ

การตรวจ ABI

โรคหืดในเด็ก

ส่องกล้ องกระดูกข้ อไหล่

หัวใจเต้ นผิดปกติ

วัคซีน..ที่พ่อแม่มกั จะลืม

หมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้ นประสาท

หัวใจคุณเป็ นอย่างไรด้ วย CT 64 สไลซ์

เมื่อไหร่ ..ต้ องใช้ ยาพ่น

หมอนรองกระดูกทับเส้ นประสาท เทคนิคใหม่...

มะเร็ งลาไส้ ใหญ่
คลินิกโรคหัวใจ

รู้ ได้ อย่างไรเป็ นโรคหัวใจรึเปล่า
ความดันโลหิตสูง
คลินิกโรคหัวใจ นวัตกรรมใหม่
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2. ผูป้ ่ วยใน ประกอบด้วย
 ห้องพักผูป้ ่ วย
(1) ห้องเดี่ยว

(2) ห้องรวม

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

 ห้องเด็กอ่อน
 ห้องคลอด
 ห้องผูป้ ่ วยวิกฤต (ICU)
 ห้องผูป้ ่ วยวิกฤต เฉพาะโรคหัวใจ (CCU)
 ห้องสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath Lab)
 ห้องผ่าตัด
 ห้องไตเทียม
 ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร (GI Scope)
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่สาคัญ
- กลยุทธ์การแข่งขัน
1. โรงพยาบาลจะเน้นในด้านภาพพจน์การให้บริ การด้านต่าง ๆ ครบทุกสาขาไม่เจาะจง
สาขาด้านใดเป็ นพิเศษ โดยทางโรงพยาบาลจะให้การบริ การตรวจรักษาโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ไม่ใช่
แพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไป และใช้เครื่ องมือทางการแพทย์เฉพาะด้านที่ดี ทันสมัย ซึ่งจะทาให้การรักษามี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องแม่นยา
2. โรงพยาบาลให้ส่วนลดแก่ลูกค้าประจาของโรงพยาบาล ที่สมัครเป็ นสมาชิกของ
โรงพยาบาลรามคาแหง 10% สาหรับผูท้ ี่จ่ายเงินสด และ 7.5% สาหรับผูท้ ี่จ่ายด้วยเครดิตการ์ด ด้านกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย โรงพยาบาลกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงโรงพยาบาล บริ ษทั ประกัน
และ บริ ษทั ต่าง ๆ ที่ต้งั อยูใ่ นพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาล
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ข้ อได้ เปรียบและเสี ยเปรียบของโรงพยาบาลเมื่อเทียบกับคู่แข่ ง
ข้ อได้ เปรียบ
1. ทาเลที่ต้งั ของโรงพยาบาล โรงพยาบาลรามคาแหงตั้งอยูบ่ นถนนรามคาแหง ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของ
ชุมชนย่านผูอ้ ยูอ่ าศัยหนาแน่นมากที่สุดชุมชนหนึ่ง ตั้งแต่ปี 2549 สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งอยูใ่ นโซนเดียวกับ
โรงพยาบาลได้เปิ ดดาเนินการ ทาให้บริ เวณนี้มีชุมชนหนาแน่นมากขึ้นทุกปี
2. การให้บริ การการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามคาแหงจะเน้นการให้บริ การการรักษาเฉพาะทางที่
มีคุณภาพ กล่าวคือ การใช้แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเท่านั้นในการรักษาคนไข้จึงทาให้ผลการรักษาพยาบาล
มีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้แพทย์เวชปฏิบตั ิทวั่ ไปทาการตรวจรักษาขั้นต้นก่อนแล้วจึงส่งต่อแพทย์เฉพาะสาขา
ตรวจรักษาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะทาให้คนไข้ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการรักษามากขึ้น
3. ราคาอยูใ่ นระดับมาตรฐาน โรงพยาบาลมีนโยบายที่จะกาหนดราคาให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยตุ ิธรรม และ
เป็ นไปตามมาตรฐานของตลาด ทั้งนี้โดยคานึงถึงประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณนั้นซึ่งมีฐานะการเงินอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
4. หอพักพยาบาล ขณะนี้โรงพยาบาลมีหอพักพยาบาล 4 หลัง
5. ภาพพจน์ (Image) โรงพยาบาลรามคาแหงได้เปิ ดให้บริ การรักษาพยาบาลแก่บุคคลทัว่ ไปตั้งแต่ วันที่
28 กุมภาพันธ์ 2531 ขณะนี้ครบรอบ 30 ปี แล้ว จานวนคนไข้ของโรงพยาบาลก็เพิม่ มากขึ้นเรื่ อย ๆ การที่
โรงพยาบาลมีคนไข้จานวนมากในแต่ละวัน ก็ส่งผลให้มีแพทย์จานวนมากมาติดต่อขอทางานที่นี่ ทาให้ทาง
โรงพยาบาลสามารถคัดเลือกเฉพาะแพทย์ที่มีความรู ้ ความสามารถดีให้กบั โรงพยาบาลได้ การที่โรงพยาบาลมี
แพทย์ดี พนักงานดี บริ การเยีย่ ม ทาให้ภาพพจน์ของโรงพยาบาลดีในสายตาของประชาชนที่มาใช้บริ การ
6. ด้านบุคลากร โรงพยาบาลรามคาแหงได้เปิ ดดาเนินกิจการมา 30 ปี แล้ว จานวนคนไข้ของ
โรงพยาบาลก็เพิม่ มากขึ้นเรื่ อย ๆ ทาให้โรงพยาบาลรามคาแหงเป็ นโรงพยาบาลที่มีศกั ยภาพและความมัน่ คงสูง
โรงพยาบาลหนึ่ง ทาให้มีพนักงานจานวนมากมาสมัครงานที่นี่ ทางโรงพยาบาลจึงมีโอกาสคัดเลือกบุคลากรที่
ดีมาทางานให้กบั โรงพยาบาล
ข้ อเสี ยเปรียบ
1. ด้านการจราจร เนื่องจากชุมชนดังกล่าวเป็ นชุมชนที่มีผอู ้ าศัยหนาแน่น ดังนั้นจึงส่งผลในเรื่ องของ
การจราจรที่ติดขัดด้วย แต่ปัจจุบนั กาลังสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีสม้ ย่านรามคาแหง คาดว่าจะเสร็จในปี 2566
ซึ่งจะช่วยลดปั ญหาการจราจรได้มาก
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- การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
โรงพยาบาลจะขายบริ การให้แก่ลูกค้า 2 ประเภท คือ
1. ลูกค้าที่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลเอง ชาระค่าบริ การเป็ นเงินสดมีประมาณ 71.57 % ของ
รายได้ท้งั หมด
2. ลูกค้าที่เป็ นบริ ษทั Contract โดยบริ ษทั นั้นจะส่งพนักงานมาทาการรักษาที่โรงพยาบาล แล้ว
ทางโรงพยาบาลจะเรี ยกเก็บชาระจากบริ ษทั Contract โดยตรง มีประมาณ 28.43 % ของรายได้ท้งั หมด ทาง
บริ ษทั มีนโยบายที่จะเพิม่ ลูกค้าประเภทนี้ให้มากขึ้นแต่ก็จะเลือกเฉพาะลูกค้าที่มีคุณภาพดีเท่านั้น เพือ่ ป้องกันหนี้
สูญที่อาจจะเกิดขึ้นได้
(ข) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในปี ที่ผา่ นมาสภาพการแข่งขันอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยจะแข่งขันในด้านคุณภาพ ควบคู่ไป
กับราคา
ปั จจัยแห่งความสาเร็จของโรงพยาบาลเอกชน คือ ภาพลักษณ์ ( Image) ที่ดีที่จะทาให้ผปู ้ ่ วยเข้า
มารักษาในโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากคุณภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแต่ละโรงนั้นไม่สามารถ
เปรี ยบเทียบกันได้โดยตรง ทาให้ความยืดหยุน่ ของอุปสงค์ (elasticity of demand) สูง ผูป้ ่ วยสามารถทนต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาได้ดี โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ได้ดี ภาพลักษณ์ที่ดีของ
อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนที่ดีเกิดขึ้นจาก
1. คุณภาพของแพทย์ (quality of core product) โรงพยาบาลใดสามารถคัดเลือกแพทย์ที่มี
คุณภาพทางด้านความรู ้ความชานาญ และมีศิลปการรักษาพยาบาล ย่อมทาให้ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากผูป้ ่ วย
และมีเครื่ องมือแพทย์ที่ทนั สมัย เหมาะสมในเวลานั้น
2. การทาการตลาดที่เหมาะสม จะทาให้ภาพลักษณ์ของคุณภาพการรักษาพยาบาลใน
สายตาของผูป้ ่ วยสูงขึ้นและเป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวาง
ในปี 2561 ทางโรงพยาบาลได้ทาการตลาดดังนี้
- ลงข้อมูลสุขภาพ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
- ผ่านสื่อทางวิทยุ FM 92.5 Mhz., FM 93.5 Mhz., FM 95 Mhz. และ FM 103.5 Mhz.
- ผ่านสื่อโทรทัศน์ ช่อง 3, 33SD, 5, 7, 9 และ Money Channel
- ป้ายโฆษณากลางแจ้ง บริ เวณ ถนนรามคาแหง, ถนนเสรี ไทย, ถนนพัฒนาการ และ
ถนนมอเตอร์เวย์
- พัฒนาเว็บไซด์ http://www.ram-hosp.co.th
- PR ในสื่อออนไลน์ เช่น http://www.facebook/ramhospital
- ออกวารสารโรงพยาบาล 3 ฉบับ และจัดส่งให้สมาชิกทั้ง 3 ฉบับ
- ทากิจกรรม ปี 2561 ดังนี้
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1.
โรงพยาบาลรามคาแหง ร่ วมกับสภากาชาดไทย รับบริ จาคโลหิตเพือ่ ถวายเป็ นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในปี 2561 รวม 3 ครั้ง ณ. ห้องประชุมชั้น 10 โรงพยาบาลรามคาแหง
- ครั้งที่ 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
- ครั้งที่ 2 วันที่
11 มิถุนายน 2561
- ครั้งที่ 3
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
2. โรงพยาบาลรามคาแหงร่ วมกิจกรรม “ปั่ นสองน่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
รณรงค์พทิ กั ษ์ไฟป่ า ครั้งที่ 11” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 และทางโรงพยาบาลได้จดั ให้บริ การทางการแพทย์
ตรวจสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์, ประชาชนชาวดอย และนักเรี ยนจากโรงเรี ยนต่าง ๆ
ณ. ที่ทาการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตลอดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
3. โรงพยาบาลรามคาแหง โรงพยาบาลสินแพทย์ และ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้
มอบเงินจานวน 300,000 บาท เข้ากองทุนผูพ้ ทิ กั ษ์ป่า โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวง ทรัพยากร คุณธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่า และพันธุพ์ ชื และ คุณรุ่ ง
หิรัญวงศ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็ นผูร้ ับมอบ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
- กาลังการผลิต
กาลังการใ กาลังการให้บริ การเต็มที่
2561
2560
2559
ผูป้ ่ วยใน (จานวนเตียง) / วัน
486
486
486
ผูป้ ่ วยนอก (จานวนคน) / วัน
2,500
2,500
2,500
ปริ มาณการให้บริ การจริ ง
ผูป้ ่ วยใน / วัน
231.7
228.4
250.7
ผูป้ ่ วยนอก / วัน
1,574
1,603
1,586
อัตราการให้กาลังการให้บริ การผูป้ ่ วย (Occupancy rate)
ผูป้ ่ วยใน (%)
47.7
47.0
51.6
ผูป้ ่ วยนอก (%)
63.0
64.1
63.4
อัตราการเพิม่ (ลด) ของปริ มาณการให้บริ การ
ผูป้ ่ วยใน (%)
1.5
(8.9)
2.8
ผูป้ ่ วยนอก (%)
(1.7)
1.1
4.6
- การจัดหาวัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์เพือ่ จาหน่าย
วัตถุดิบที่สาคัญสาหรับโรงพยาบาลเอกชน คือ
1. แพทย์
2. ยาและเวชภัณฑ์
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1. แพทย์ ถือว่าเป็ นวัตถุดิบที่สาคัญมากสาหรับธุรกิจโรงพยาบาล โรงพยาบาลรามคาแหง
มีเฉพาะแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะโรคเท่านั้นและมีจานวนมากในแต่ละแผนก
2. ยาและเวชภัณฑ์ ถือว่าเป็ นวัตถุดิบที่มีความสาคัญมากสาหรับธุรกิจโรงพยาบาลเช่นเดียว
กับแพทย์ แต่ยาและเวชภัณฑ์สามารถที่จะหาซื้อได้ทวั่ ไปในท้องตลาด ทั้งนี้เนื่องจากผูข้ าย (Supplier) มีจานวน
มาก มีให้เลือกทั้งชนิดผลิตในปรนไข้บางรายก็มีความจาเป็ นต้องใช้วตั ถุดิบที่ผลิตจากต่างประเทศ
- จานวนผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบ
สาหรับโรงพยาบาลรามคาแหงจัดซื้อยาและวัตถุดิบจากบริ ษทั ที่จดั จาหน่ายทัว่ ๆ ไปไม่มีการผูกขาด
ในสินค้าดังกล่าว ผูข้ ายรายใหญ่ในปั จจุบนั ได้แก่
ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต
ส่วนใหญ่ทางโรงพยาบาลจะใช้เครื่ องมือทางการแพทย์ที่ทนั สมัย ซึ่งจะต้องสัง่ ซื้อจาก
ต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน , เกาหลี, เยอรมัน, สหรัฐอเมริ กา ฯลฯ ถ้าเครื่ องมือเหล่านี้มีปัญหาทางบริ ษทั
จะส่งคนมาดูแลและซ่อมแซมให้ หรื อให้บริ ษทั ที่เป็ นตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยเป็ นผูด้ าเนินการให้
(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการให้บริ การ
- การดาเนินการเพือ่ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หลังจากขั้นตอนการรักษาพยาบาลจะมีวสั ดุใช้แล้ว เช่น สาลี , ผ้าก๊อซ, สายยาง ฯลฯ ที่มีเลือด
น้ าเหลือง ของผูป้ ่ วยติดอยู่ สิ่งเหล่านี้จะต้องเก็บใส่ถุงสีแดงให้เรี ยบร้อยก่อนที่จะส่งต่อให้รถเก็บขยะนาไปทิง้
ซึ่งเป็ นการบ่งบอกว่าเป็ นของเหลือใช้จากโรงพยาบาลที่สามารถแพร่ เชื้อไปสู่บุคคลภายนอกได้ เป็ นการส่ง
สัญญาณให้บุคคลภายนอกรู ้วา่ สิ่งที่อยูใ่ นถุงนั้นต้องระมัดระวัง นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมีบ่อบาบัดน้ าเสีย
2 บ่อ เพือ่ กาจัดน้ าเสียก่อนออกไปสู่ภายนอก
- ผลของการปฏิบตั ิจริ งในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
- ข้อพิพาทหรื อการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี 2.4 งานที่ยงั ไม่ส่งมอบ เฉพาะงานโครงการหรื อชิ้นงานที่มีมูลค่าสูง และใช้เวลาในการส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง (Risk Factors)
ปั จจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทางบริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) มีดงั นี้
(1) ความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั / กลุ่มบริ ษทั
1.1 ความเสี่ยงจากผลการดาเนินงานที่อาจจะไม่แน่นอน
1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบ้ ริ หาร
1.3 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินกูย้ มื คืนจากบริ ษทั ร่ วม
1.4 ความเสี่ยงจากเงินลงทุนที่ดอ้ ยค่า
1.5 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง
1.6 ความเสี่ยงจากการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จากกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
1.1
ความเสี่ยงจากผลดาเนินงานที่อาจจะไม่แน่นอน มีสาเหตุจากปั จจัยภายในและภายนอกองค์กร
สาเหตุจากภายในองค์กร ได้แก่
1. การบริ หารกระบวนการให้บริ การรักษาพยาบาล
2. การบริ หารด้านพัฒนาบุคลากร
3. การบริ หารการจัดการด้านการเงินจากการให้บริ การรักษาพยาบาล
สาเหตุจากภายนอกองค์กร ได้แก่
1. ระดับการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาล
2. นโยบายรัฐบาล

การบริหารกระบวนการให้ บริการรักษาพยาบาล
การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ปั ญหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการให้
บริ การ หรื อความเสี่ยงอื่นๆ ที่จะกระทบต่อการให้บริ การการพยาบาลผูป้ ่ วย ฝ่ ายบริ หารถือเป็ นนโยบายสาคัญ
ในการบริ หารความเสี่ยงในองค์กร โดยยึดหลักการความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ นสาคัญ (patient safety) โดยเน้น
กระบวนการการให้บริ การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย เพือ่ ให้ผปู ้ ่ วยได้รับความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งทางโรงพยาบาล
ได้มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงในองค์กร โดยเป็ นผูป้ ระสานงานและติดตามปั ญหาความเสี่ยงต่างๆ ของ
โรงพยาบาล เพือ่ นาเข้ามาพัฒนาแก้ไขและป้องกัน ซึ่งจะดูแลครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กรในความเสี่ยงประเภท
ต่าง ๆ อาทิเช่น ความเสี่ยงทางกายภาพ, ความเสี่ยงอันเกิดจากกระบวนการทางาน, ความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัย ด้านสิทธิผปู ้ ่ วย และจริ ยธรรมองค์กรฯลฯ ขณะเดียวกันฝ่ ายบริ หารก็จะเน้นในเรื่ องการพัฒนา
บุคลากรให้เข้าใจ และปฏิบตั ิตามมาตรฐานของกระบวนการที่โรงพยาบาลกาหนดนโยบายไว้ เพือ่ ให้แต่ละ
หน่วยงานกาหนดมาตรฐานงานขึ้น และมีการสอนจนเชี่ยวชาญ และปฏิบตั ิได้อย่างดี
นอกจากนี้การกาหนดตัวชี้วดั ในแต่ละเรื่ องของความเสี่ยง ก็ถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะต้องทาอย่าง
ต่อเนื่อง เพือ่ ติดตามผลลัพธ์ในการติดตามความเสี่ยงในแต่ละเรื่ องในแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่ปี 2553 ทาง
โรงพยาบาลได้รับใบรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International Accreditation Standards for
Hospitals) และมีการ Reaccredit ครั้งที่ 1 ในปี 2556, ครั้งที่ 2 ในปี 2559 และทางโรงพยาบาลได้ถือปฏิบตั ิการ
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากลตั้งแต่น้ นั มาจนถึงปั จจุบนั
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การบริหารด้ านพัฒนาบุคลากร
ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
แพทย์เป็ นบุคลากรที่สาคัญมากที่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจ ทางโรงพยาบาลได้พยายามจัดหาแพทย์ที่มีคุณภาพมาประจาอยูท่ ี่โรงพยาบาล และส่งแพทย์ไป
อบรมสัมมนาทางวิชาการที่มีการจัดขึ้นทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ เพือ่ แพทย์จะได้นาเอาวิชาความรู ้
และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้กบั ผูป้ ่ วย นอกจากแพทย์แล้วบุคลากรด้านอื่น ๆ ได้แก่ พยาบาล เภสัช กายภาพ
รังสีเทคนิค นักเทคนิคการแพทย์ บัญชี ธุรการฯลฯ ก็มีความสาคัญต่อบริ ษทั เช่นกัน ทางบริ ษทั จึงได้บริ หาร
และพัฒนาบุคคลากร โดยมุ่งเน้น
1. การพัฒนาสมรรถนะของแพทย์และพนักงาน (High Competent Staff)
2. ส่งเสริ มให้แพทย์และพนักงานมีผลปฏิบตั ิงานที่ดี (High Perform Staff)
3. พัฒนาให้มีความรู ้มากขึ้น (Knowledge Management)
4. ส่งเสริ มให้พนักงานมีความผูกพันและรักองค์กร (High Engagement)
นอกจากนี้บริ ษทั จะเน้นในเรื่ องความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Technical Skill), การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ(High efficiency communication) และให้บริ การที่ดีเลิศแก่ผมู ้ าใช้บริ การ (Excellent Service Mind
Behavior) บริ ษทั เชื่อว่ากลยุทธ์ดงั กล่าวจะช่วยให้บุคลากรมีประสิทธิภาพ และทาให้บริ ษทั บรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้ได้

การบริหารการจัดการด้ านการเงิน
บริ ษทั มีนโยบายบริ หารความเสี่ยงด้านการเงินจากการให้บริ การรักษาพยาบาลโดยเน้นลด
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเรี ยกเก็บค่ารักษาพยาบาลที่อยูใ่ นระบบเครดิต (สินเชื่อ) และระบบเงินสด
ไม่ได้ ดังนี้
1. ระบบสินเชื่อ มีการวางแผนและควบคุมการให้เครดิตค่ารักษาพยาบาลอย่างเคร่ งครัด ก่อนที่
บริ ษทั จะกาหนดให้ลูกค้านั้นเป็ นคู่สญ
ั ญา บริ ษทั จะมีการวิเคราะห์เครดิตและฐานะการเงินของลูกค้าอย่าง
รอบคอบว่าเป็ นลูกค้าชั้นดี ไม่มีปัญหาด้านการเงินจึงจะให้เครดิต หลังจากนั้นจะมีการติดตามดูสถานะของ
คู่สญ
ั ญาเป็ นระยะ ๆ ว่า ณ. เวลานั้นไม่มีปัญหาด้านการเงินและมีการติดตาม ทวงถามหนี้เป็ นระยะ ๆ
2. ระบบเงินสด เป็ นระบบที่ผปู ้ ่ วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ในกรณี ที่ไม่ใช่ฉุกเฉิน
ทางบริ ษทั จะประมาณค่าใช้จ่ายสาหรับการรักษาพยาบาลทั้งหมดให้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งและแจ้งให้ผปู ้ ่ วย
ทราบ เพือ่ ผูป้ ่ วยจะได้ทราบถึงงบประมาณที่ตอ้ งใช้จ่ายทั้งหมด และตัดสินใจว่าจะทาการรักษาหรื อไม่ ใน
กรณี ที่ผปู ้ ่ วยเข้ารับการรักษาจะมีการทยอยเรี ยกชาระเงินทุก 3 วัน เพือ่ เป็ นการแบ่งเบาภาระผูป้ ่ วย ไม่ตอ้ งชาระ
ทีเดียวทั้งหมด
นโยบายดังกล่าวจะช่วยให้บริ ษทั ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ โดยปกติ
ผูป้ ่ วยของโรงพยาบาลจะชาระเป็ นเงินสดประมาณ 7 1.57 % และเป็ นเครดิต 2 8.43 % จะเห็นว่าผูป้ ่ วยที่ให้
สินเชื่อมีเพียง 28.43 % เท่านั้น ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ จึงมีไม่มาก
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ระดับการแข่ งขันในธุรกิจโรงพยาบาล
การแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาล จะต้องแข่งกันทางด้านคุณภาพ และระดับราคาควบคู่กนั ไป
ถ้าโรงพยาบาลสามารถรักษาระดับคุณภาพให้ดี มีภาพลักษณ์ที่ดี จะทาให้โรงพยาบาลนั้นมีจุดแข็ง และสามารถ
ยืนหยัดอยูใ่ นธุรกิจนี้ได้นาน นอกจากนี้ยงั ต้องพิจารณาถึงระดับราคาจะต้องยุติธรรม ไม่สูงจนเกินไป, สภาวะ
ของการแข่งขัน ถ้าเศรษฐกิจของประเทศไม่ดีจะมีการแข่งขันสูง โดยเน้นในเรื่ องของราคา ในทางตรงกันข้าม
ถ้าเศรษฐกิจดีจะไม่แข่งขันด้านราคาแต่จะแข่งขันด้านคุณภาพและบริ การ ในปี 2561 ระดับของการแข่งขันใน
ธุรกิจโรงพยาบาลอยูใ่ นระดับปานกลาง ทางด้านโรงพยาบาลรามคาแหงได้เน้นในเรื่ องคุณภาพดีและราคา
ยุติธรรมมาเป็ นระยะเวลานานแล้ว ทางโรงพยาบาลจึงคาดว่าความเสี่ยงที่จะเกิดกับบริ ษทั คงจะมีนอ้ ยมาก

นโยบายของรัฐบาล
ปั จจุบนั นโยบายของรัฐบาล คือ ให้บริ การรักษาฟรี สาหรับผูม้ ีบตั รทอง นโยบายนี้ปรับปรุ งมา
จากนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค ในอดีตทางโรงพยาบาลไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้ ในอนาคตก็คาด
ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรักษาฟรี เช่นกัน
1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หารของโรงพยาบาลในปั จจุบนั เป็ นผูท้ ี่มีทศั นวิสยั ที่กว้างไกล ได้พยายามทาให้โรงพยาบาล
เป็ นโรงพยาบาลที่ทนั สมัยมีคุณภาพและรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินไว้อย่างมัน่ คง จะเห็นได้จากการที่
ผูบ้ ริ หารสามารถนาโรงพยาบาลผ่านพ้นช่วงวิกฤตการณ์มาได้ และมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั
ผูบ้ ริ หารชุดนี้ได้ตระหนักดีวา่ การให้บริ การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนจะช่วยแบ่งเบาภาระจากภาค
รัฐ ทางโรงพยาบาลจึงได้วางนโยบายกาหนดราคาขายที่ยตุ ิธรรมต่อผูม้ าใช้บริ การ และมีคุณภาพของการรักษา
ที่ดี ดังนั้นในอนาคตถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารใหม่ก็อาจจะทาให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อผลการดาเนินงานได้
1.3 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินกูย้ มื คืนจากบริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ณ. 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ ยังคงมียอดเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ร่ วม 1 แห่ง คือ
บริ ษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จากัด เป็ นหนี้คา้ งชาระเงินต้นและดอกเบี้ย ดังนี้
เงินต้น
ดอกเบี้ย
ยอดยกมา 1 ม.ค. 2561
เป็ นหนี้คา้ งชาระ
45,000,000
48,666,796 บาท
ระหว่างปี 2561
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
3,600,000 บาท
ระหว่างปี 2561
ชาระเงินต้นและดอกเบี้ย
(4,800,000) บาท
ยอดคงเหลือ ณ. 31 ธ.ค. 2561 เป็ นหนี้คา้ งชาระ
45,000,000
47,466,796 บาท
ในปี 2561 บริ ษทั ได้รับชาระเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดจากบริ ษทั เมืองเลย ราม จากัด และ บริ ษทั
ไม่ได้ให้เงินกูก้ อ้ นใหม่กบั บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
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1.4 ความเสี่ยงจากเงินลงทุนที่ดอ้ ยค่า
ผูบ้ ริ หารมีนโยบายที่จะลงทุนในบริ ษทั ต่าง ๆ เพือ่ หวังผลตอบแทนกลับมาในรู ปเงินปั นผล แต่การ
ลงทุนในบางกิจการก็ไม่ประสบความสาเร็จ ทาให้บริ ษทั ต้องตัดบัญชีดอ้ ยค่าของเงินลงทุนบางรายการ เนื่องจาก
ผลประกอบการในปี 2561 ประสบผลขาดทุน ในปี 2561 มีการตัดบัญชีดอ้ ยค่าของเงินลงทุนดังนี้
1. เงินลงทุนในโรงพยาบาลชัยภูมิ ราม มีการตัดบัญชีดอ้ ยค่า จานวน 4.1 ล้านบาท เนื่องจาก
โรงพยาบาลรามคาแหงถือหุน้ ในโรงพยาบาลชัยภูมิ 78.04 % จึงเป็ นผูห้ ุน้ รายใหญ่ ถ้าโรงพยาบาลรามคาแหง
ไม่ลงทุนต่อไป โรงพยาบาลชัยภูมิก็อาจจะต้องหยุดกิจการ ทางโรงพยาบาลรามคาแหงยังคาดหวังว่าในอนาคต
โรงพยาบาลชัยภูมิน่าจะมีผลประกอบการที่ดี และมีกาไรพอที่จะจ่ายเงินปั นผลกลับมาให้โรงพยาบาล
รามคาแหงได้
2. เงินลงทุนในโรงพยาบาลสุขมุ วิท (บริ ษทั ปิ ยะศิริ จากัด ) มีการตัดบัญชีดอ้ ยค่า จานวน 5.2 ล้าน
บาท เนื่องจากโรงพยาบาลสุขมุ วิทได้เปิ ดอาคารหลังใหม่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิม่ มากขึ้น แต่รายได้เพิม่ เพียง
เล็กน้อย บริ ษทั คาดว่าในอนาคตรายได้จะเพิม่ มากขึ้น และมีกาไรมากพอที่จะจ่ายเงินปั นผลกลับมาให้
โรงพยาบาลรามคาแหงได้
3. เงินลงทุนใน บริ ษทั เลกาซี่ กอล์ป (ประเทศไทย) จากัด ในปี 2561 มีการตัดบัญชีดอ้ ยค่า จานวน
63.38 ล้านบาท
1.5 ความเสี่ยงของหุน้ จากการถูกฟ้องร้อง
ณ. 31 ธันวาคม 2561 ผูป้ ่ วยบางรายที่มาทาการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล และไม่พอใจผลของ
การรักษา อาจเนื่องจากมีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนไม่เข้าใจกัน จึงทาให้เกิดการฟ้องร้องและยังอยูใ่ นขึ้นตอน
ของศาลอยู่ 5 คดี คดีที่ 1 อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา, คดีที่ 2 อยูร่ ะหว่างศาลอุทธรณ์นดั ฟังคา
พิพากษา, คดีที่ 3 อยูร่ ะหว่างศาลอุทธรณ์นดั ฟังคาพิพากษา, คดีที่ 4 อยูร่ ะหว่างศาลนัดสืบพยานจาเลย และ
คดีสุดท้าย ตั้งแต่ปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับค่านายหน้าในการติดต่อเช่าที่ดินของบริ ษทั
ย่อย โดยมีทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องจานวน 53.14 ล้านบาท ศาลชั้นต้นมีคาพิพากษาให้ยกฟ้อง และปั จจุบนั อยู่
ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ บริ ษทั คาดว่ามูลค่าของความเสียหายทั้งหมดมีไม่มาก เมื่อเทียบกับรายได้ของ
สินทรัพย์รวมของบริ ษทั
1.6 ความเสี่ยงจากการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จากกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
บริ ษทั มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ คือ บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) ถือหุน้ 38.237 %
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่อาจจะใช้สิทธิ์คดั ค้าน หรื อไม่อนุมตั ิการลงมติในที่ประชุม ในเรื่ องที่ขอ้ บังคับหรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งนับคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูม้ ีสิทธิ์ที่ออกเสียงทั้งหมด
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) ได้ขายหุน้ ทั้งหมดให้กบั
1) Cypress Consolidated Healthcare Pte. Ltd. จานวน 2,400,000 หุน้ คิดเป็ น 20 %
2) บริ ษทั เอฟ แอนด์ เอส 79 จากัด
,,
988,424 หุน้ คิดเป็ น 8.24 %
3) บริ ษทั สินแพทย์ จากัด
,,
700,000 หุน้ คิดเป็ น 5.83 %
4) บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน) ,,
500,000 หุน้ คิดเป็ น 4.17 %
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หลังจากทางบริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) ขายหุน้ แล้ว ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดถือหุน้
ถึง 25 %
ความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ผูบ้ ริ หารรู ้ถึงปั ญหาที่จะก่อให้เกิดขึ้นเป็ นอย่างดี จึงได้
บริ หารงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดปั ญหาเรื่ องภาพพจน์ของโรงพยาบาล ซึ่งเป็ นส่วนที่สาคัญมาก
สาหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ผูบ้ ริ หารต้องสามารถรักษาชื่อเสียงและคุณภาพของโรงพยาบาลให้ดี จึงจะ
ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ปั จจุบนั บริ ษทั ก็สามารถรักษาชื่อเสียงและคุณภาพของการรักษาพยาบาลไว้
ได้ดี ในเรื่ องของคุณภาพ บริ ษทั ก็เลือกที่จะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน JCI ซึ่งเป็ นมาตรฐานสากลสาหรับโรงพยาบาล
(2) ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผูถ้ ือหลักทรัพย์
- บริ ษทั ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ ที่ถือหุน้ ตั้งแต่ 75 % ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั จึงไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่รายใดมีอานาจในการควบคุมบริ ษทั และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริ ษทั
- ความเสี่ยงจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูบ้ ริ หารมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจากมีกิจการที่
แข่งขันกับบริ ษทั (ไม่ม)ี
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4. ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอื่น
ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อ
ประกอบธุรกิจหลักประเภท
เลขทะเบียนบริ ษทั
ที่ต้งั สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
Home Page
E-mail
ทุนจดทะเบียน

:
:

บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
โรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ
โรงพยาบาลรามคาแหง
:
บมจ. 78
:
436 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร 10240
:
02-7439999, 02-3740200-16
02-7322000, 02-7320478-87
:
02-3740804
:
www.ram-hosp.co.th
:
ramhospital@hotmail.com
: มูลค่า
150 ล้านบาท โดยเป็ นทุนที่ออกและเรี ยก
ชาระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จานวน

12 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 10 บาท
ข้อมูลที่อา้ งอื่น
นายทะเบียนหลักทรัพย์
:
ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์
โทรสาร
ผูส้ อบบัญชี
:
บริ ษทั ธรรมนิติ จากัด
267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ 10800
โทรศัพท์
โทรสาร

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

: 02-2292800, 02-6545599
: 02-3591259
นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8658

: 02-5878080
: 02-5860301
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5. ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก ณ. 2 พฤศจิกายน 2561 มีดงั นี้
ลาดับที่

ผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น % ของจานวนหุ้นทั้งหมด

1

บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)

4,588,424

38.24

2

บริ ษทั เอฟ แอนด์ เอส 79 จากัด

1,265,299

10.54

3

บริ ษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จากัด

862,300

7.19

4

กลุ่มกาญจนพิทักษ์
ประกอบด้วย นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทกั ษ์
นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทกั ษ์
น.ส.ฤกขจี กาญจนพิทกั ษ์

514,813
116,050
188,077
210,686

4.29
0.96
1.57
1.76

5

กลุ่มชนะภัย
ประกอบด้วย ทพ. ชานาญ ชนะภัย
นางจินนภา ชนะภัย (คู่สมรส)
ทพ.ฐิติ
ชนะภัย
น.ส.ดาราพราว ชนะภัย

352,885
127,499
7,886
117,500
100,000

2.94
1.06
0.07
0.98
0.83

6

กลุ่มสมบูรณสิ น
ประกอบด้วย นพ.รัชช สมบูรณสิน
นพ.พิชญ์ สมบูรณสิน
กลุ่มศิริวงศ์
ประกอบด้วย นางอัญชนา
ศิริวงศ์
นายสันติ
ศิริวงศ์
นางสาวทัศน์วรรณ ศิริวงศ์
นพ. ศิริพงศ์ เหลืองวาริ นกุล
นายธฤต ชื่นอิ่ม
บริ ษทั โรงพยาบาลวิภา ราม จากัด

318,302
15,000
303,302
314,202
114,202
100,000
100,000
239,472
209,952
204,600

2.65
0.12
2.53
2.62
0.95
0.83
0.83
2.00
1.75
7.71

7

8
9
10

รายงานประจาปี 2561 / 29

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2652 บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) ได้ขายหุน้ ทั้งหมดให้กบั
จานวน
% ของจานวนหุน้ ทั้งหมด
1. Cypress Consolidated Healthcare Pte.,Ltd.
2,400,000
20
2. บริ ษทั เอฟ แอนด์ เอส 79 จากัด
988,424
8.24
3. บริ ษทั สินแพทย์ จากัด
700,000
5.83
4. บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
500,000
4.17
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
รายการที่

ชื่ อบริษัทผู้จ่าย

ชื่ อผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี

1

บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)

บ.ธรรมนิติ จากัด

1,466,000

2

บริ ษทั โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จากัด

บ.ธรรมนิติ จากัด

75,000

3

บริ ษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จากัด

บ.ธรรมนิติ จากัด

170,000

4

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชี

บ.ธรรมนิติ จากัด

95,524

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

1,806,524

6. นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
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หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใด คณะกรรมการของบริ ษทั มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละปี โดยมีอตั ราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดาเนินงานในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 60 ของกาไรสุทธิเฉพาะบริ ษทั หลังจากชาระภาษีแล้ว ในปี 2561 บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลรวม 192 ล้านบาท
(12 ล้านหุน้ @ 16 บาท)
สาหรับบริ ษทั ย่อย ได้แก่ บริ ษทั โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จากัด และโรงพยาบาลเมืองเลย ราม จากัด
มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิ เฉพาะบริ ษทั หลังจากชาระภาษีแล้ว ในปี 2561 บริ ษทั
ย่อยยังมีผลขาดทุนจึงไม่มีการจ่ายเงินปั นผลมายังบริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
ข้อมูลการจ่ายเงินปั นผลย้อนหลัง

กาไรสุทธิต่อหุน้
เงินปั นผลต่อหุน้
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%)

2556
62.60
12
19.17

2557
79.80
12
15.04

2558
84.86
12
14.14

2559
94.83
14
14.76

2560
110.62
16
14.46
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7. โครงสร้ างการจัดการ
7.1 คณะกรรมการบริ ษทั
- รายชื่อและตาแหน่งของกรรมการ, จานวนครั้งการประชุม และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่ วม
ประชุมในปี 2561
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน
12 คน และในจานวนนี้เป็ นกรรมการอิสระ 4 คน
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยจานวน 12 คน ดังนี้
1. นายรัชช
สมบูรณสิน
ประธานกรรมการบริ ษทั และ กรรมการบริ หาร
2. นายวิรัตน์ ชื่นอิ่ม
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล, กรรมการบริ หาร
3. นายชานาญ ชนะภัย
กรรมการผูจ้ ดั การ และ กรรมการบริ หาร
4. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทกั ษ์
กรรมการบริ ษทั และ กรรมการบริ หาร
5. นายสุธี
ลีละเศรษฐกุล
กรรมการบริ ษทั และ กรรมการบริ หาร
6. นายศิริพงศ์ เหลืองวาริ นกุล
กรรมการบริ ษทั และ กรรมการบริ หาร
7. นายเจิมพล ภูมิตระกูล
กรรมการบริ ษทั และ กรรมการบริ หาร
8. นางสาวทัศน์วรรณ ศิริวงศ์
กรรมการบริ ษทั และ กรรมการบริ หาร
9. นายพินิจ
หิรัญโชติ
กรรมการบริ ษทั และ กรรมการอิสระ
10. นายขจิต
หัพนานนท์
กรรมการบริ ษทั , กรรมการตรวจสอบ และ
ก รรมการอิสระ
11. นายประมล อภิรัตน์
กรรมการบริ ษทั , ประธานกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการอิสระ
12. น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดารงค์ชยั
กรรมการบริ ษทั , กรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการอิสระ
กรรมการที่มีอานาจลงนามแทนบริ ษทั มี นายรัชช สมบูรณสิน, นายวิรัตน์ ชื่นอิ่ม, นายเอื้อชาติ
กาญจนพิทกั ษ์ และ นายชานาญ ชนะภัย วิธีการลงนาม คือ 2 ใน 4 ท่าน
กรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระ
4 คน ประกอบด้วย
1. นายขจิต
หัพพานนท์
2. นายพินิจ
หิรัญโชติ
3. นายประมล อภิรัตน์
4. น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดารงค์ชยั

ปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 12 ครั้ง, กรรมการบริ หาร 41 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบ
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4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
7

กรรมการบริ ษทั
11
12
12
11
12
12
12
10
4
4
4
4

กรรมการบริ หาร กรรมการตรวจสอบ
41
40
41
40
41
41
40
4
36
4
4
4
-

นายรัชช
สมบูรณสิน
นายชานาญ ชนะภัย
นายเอื้อชาติ กาญจนพิทกั ษ์
นายวิรัตน์ ชื่นอิ่ม
นายศิริพงศ์ เหลืองวาริ นกุล
นายสุธี
ลีละเศรษฐกุล
นายเจิมพล ภูมิตระกูล
น.ส. ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์
นายประมล อภิรัตน์
นายขจิต
หัพพานนท์
น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดารงค์ชยั
นายพินิจ หิรัญโชติ
.2 ผูบ้ ริ หาร
- รายชื่อและตาแหน่งของผูบ้ ริ หาร
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีผบู ้ ริ หาร จานวน 10 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่ อผู้บริหาร
นายรัชช
สมบูรณสิน
นายชานาญ ชนะภัย
นายวิรัตน์ ชื่นอิ่ม
นายสุธี
ลีละเศรษฐกุล
นายเอื้อชาติ กาญจนพิทกั ษ์
นายศิริพงศ์ เหลืองวาริ นกุล
นายเจิมพล ภูมิตระกูล
นางสาวทัศน์วรรณ ศิริวงศ์
นางอัญชนา ศิริวงศ์
นางวรรณา พฤกษ์มหาชัยกุล

ตาแหน่ ง
ประธาน และ กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการแพทย์
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : 1. นายแพทย์บุญปรี ดี ศิริวงศ์ ได้เสียชีวติ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561
2. นางสาวทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ ได้เข้ามาเป็ นกรรมการบริ หาร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
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คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ท.พ.ชานาญ ชนะภัย

คณะกรรมการบริหาร
สายงานบริการ

คณะกรรมการบริหาร
สายงานแพทย์

ท.พ.ชานาญ ชนะภัย
ท.พ.เจิมพล ภูมิตระกูล

น.พ.วิรัตน์ ชื่นอิ่ม
น.พ.สุธี ลีละเศรษฐกุล
แพทย์ประจา
แพทย์เวร

งานผู้ป่วยนอก
OPD
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- ศัลยกรรม & กระดูก
- สู ตินรี เวช
- หู คอ จมูก & ตา
- อายุรกรรมหัวใจ
- อายุรกรรมทรวงอก
- อายุรกรรม
- ศูนย์สมอง
- เบาหวาน
- ผิวหนัง
- ตรวจสุ ขภาพ
- เด็ก
- GI

คณะกรรมการบริหาร
สายงานบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
สายงานสนับสนุน

ท.พ.ชานาญ ชนะภัย
ท.พ.เจิมพล ภูมิตระกูล
น.พ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล

ท.พ.ชานาญ ชนะภัย
ท.พ.เจิมพล ภูมิตระกูล
งานผู้ป่วยใน

WARD
หน่ วยงานพิเศษ
เวรเปล
W 1/4
ไตเทียม
ER
ประชาสั
ม
พั
น
ธ์
W 1/5
เวชระเบียน
ห้องเด็กอ่อน
บัตรบน
W 1/6
เภสัชกรรม
ห้องคลอด
W 1/7
LAB
ห้องผ่าตัด
W 2/4
เอกซเรย์
W 2/5
ห้องพักฟื้ น
การเงินนอก
W 2/6
การเงิน
ICU. C
การเงินใน
W 2/7
รับผูป้ ่ วยใน
ICU. B
W 2/8
บริ การลูกค้าสัมพันธ์
CCU
W 3/5
ทันตกรรม
Cath Lab
W 3/6
กายภาพบาบัด
GI Scope
W 3/7
W 3/8
โอเปอเรเตอร์
W 3/9

แม่บ้าน
ยานพาหนะ
Call Center
โภชนาการ
จ่ายกลาง

คอมพิวเตอร์
ซ่อมบารุ ง
บุคคล
พัฒนาบุคลากร
พัฒนาระบบองค์กร
ช่างเครื่ องมือแพทย์

งานความสะอาด
งานบริ การอาหาร
ห้องผ้า
รักษาความปลอดภัย

บัญชี-การเงิน
ธุ รการ
เครื่ องมือแพทย์-และเวชภัณฑ์
จัดซื้อ
สต๊อก
การตลาด

7.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการรวม 12 ราย เท่ากับ 3,240,000 บาท ในปี 2561 โดยเป็ นค่าตอบแทนใน
รู ปเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
นพ. รัชช สมบูรณสิน
จานวนเงิน 360,000 บาท
ทพ. ชานาญ ชนะภัย
,,
360,000 ,,
นพ. วิรัตน์ ชื่นอิ่ม
,,
360,000 ,,
นพ. เอื้อชาติ กาญจนพิทกั ษ์
,,
360,000 ,,
ท.พ. เจิมพล ภูมิตระกูล
,,
360,000 ,,
น.พ. ศิริพงศ์ เหลืองวาริ นกุล
,,
360,000 ,,
น.พ. สุธี
ลีละเศรษฐกุล
,,
360,000 ,,
นางสาวทัศน์วรรณ ศิริวงศ์
,,
360,000 ,,
นายขจิต
หัพนานนท์
,,
90,000 ,,
นายพินิจ หิรัญโชติ
,,
90,000 ,,
นายประมล อภิรัตน์
,,
90,000 ,,
น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดารงค์ชยั
,,
90,000 ,,
(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริ หาร
ในปี 2561 มีกรรมการบริ หาร 11 ราย โดยจ่ายในรู ปของ
เงินเดือน จานวน 13,226,000 บาท
เบี้ยประชุม จานวน 20,460,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ไม่มี )
7.4 บุคลากร
บริ ษทั มีพนักงานทั้งหมด 2,240 คน โดยในปี 2561 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กบั พนักงาน
จานวนทั้งสิ้น 641,055,140 บาท ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ ค่าเวรพยาบาลและเงินโบนัส
นอกจากนี้บริ ษทั ย่อย
- ร.พ. ชัยภูมิ ราม ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกับบริ ษทั รวม 27,700,966 บาท
- ร.พ. เมืองเลย ราม ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกับบริ ษทั รวม 35,619,645 บาท
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8. การกากับดูแลกิจการ
การปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาล 15 ข้อ
นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี เพือ่ ให้องค์กรมีความมัน่ คง อีกทั้งเป็ น
การเพิม่ ประสิทธิภาพการแข่งขันของกิจการ และ เป็ นการเพิม่ ความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุนและผูเ้ กี่ยวข้อง
ทุกฝ่ าย จึงได้มีการกาหนดนโยบายในการบริ หารจัดการ
โดยมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจให้ เกิดความโปร่ งใสตรวจสอบได้ โดยเฉพาะผูเ้ กี่ยวข้อง หรื อผูม้ ีส่วนได้เสีย
เช่น โรงพยาบาลมีระบบให้ผปู ้ ่ วยสามารถตรวจสอบราคาค่ารักษาพยาบาล เพือ่ ให้เกิดความโปร่ งใส นอกจากนี้
ในส่วนของบริ ษทั ประกันที่ส่งผูป้ ่ วยเข้ามาในโรงพยาบาลก็มีระบบการเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องทั้งในด้าน
การรักษาพยาบาล ตลอดจนการคิดค่ารักษาพยาบาล
ในเรื่ องของความเสี่ ยงในการดาเนินธุรกิจ
เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็ นธุรกิจที่มีความมัน่ คง
ในตัวเอง ทางฝ่ ายบริ หารได้พยายามดูแลความเสี่ยงทั้งในระดับปฏิบตั ิการ ตลอดจนความเสี่ยงทางด้านการเงิน
ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบการควบคุม หรื อ พ.ร.บ. ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยติดตามและควบคุมให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่
เหมาะสม
ในปั จจุบนั คณะกรรมการให้ความสนใจและความเข้าใจ
ความสาคัญกับรายงานทางการเงิน โดยมีแนวทางดังนี้

และประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจโดยให้

1. รายงานภายใน ได้แก่ รายงานที่สาเสนอฝ่ ายจัดการ กรรมการ และ คณะกรรมการ เพือ่ พิจารณา
ติดตามระบบงาน และผลประกอบการรายเดือน
2. รายงานภายนอก ทางโรงพยาบาลได้จดั ให้มีการายงานงบไตรมาส รายงานในรู ปของรายงานประจาปี
และการเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกอื่นๆ
3. นอกจากนี้คณะกรรมการยังถือเป็ นความรับผิดชอบ ในการที่จะต้องจัดทารายงานทางการเงินให้
ถูกต้องครบถ้วน ควบคู่ไปกับรายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี
การควบคุมความเสี่ยงโดยการควบคุมภายใน
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะรวบรวมและติดตามความ
เสี่ยงโดยมีระบบการติดตาม และเฝ้าระวังเพือ่ ประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
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การควบคุม และตรวจสอบ บริ ษทั ได้มีการจัดให้มีการประชุมเพือ่ ติดตามผลการดาเนินงานเป็ นระยะ
อย่างสม่าเสมอทุกเดือน เพือ่ ติดตามดูผลการดาเนินงาน การควบคุมดูแลต้นทุน ตลอดจนร่ วมกันปรับกลยุทธ์
เพือ่ ให้โรงพยาบาลมีความแข็งแกร่ ง และคงไว้ซ่ ึงศักยภาพการแข่งขันอยูเ่ สมอ ทั้งนี้ รวมไปถึงโรงพยาบาลร่ วม
ทุนในเครื อโรงพยาบาลรามคาแหงก็ปฏิบตั ิเช่นกัน
การบริหารงานเพื่อให้ เกิดความเท่ าเทียมกันระหว่ างกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ยกลุ่มต่ างๆ นโยบายการบริ หาร
ของโรงพยาบาล เราตระหนักถึงการดูแลให้เกิดความสมดุล ระหว่าง กลุ่มลูกค้า (ผูป้ ่ วย), กลุ่มแพทย์ผใู ้ ห้การ
รักษา , กลุ่มพนักงาน ,กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย กลุ่มอื่นๆ เช่นกลุ่มลูกค้า กลุ่มบริ ษทั ประกัน
บริ ษทั คู่สญ
ั ญา โรงพยาบาลมีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์และให้ความเป็ นธรรมกับกลุ่ม
ต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน
ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการได้มีการกาหนดวิสยั ทัศน์
และพันธกิจร่ วมกัน เพือ่ กาหนดภาระหน้าที่ของกรรมการ
บริ หารตลอดจนเป้าหมาย และมีการติดตามการทางานของฝ่ ายบริ หารอย่างต่อเนื่อง เพือ่ สร้างความได้เปรี ยบใน
การแข่งขัน และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบาย
และมอบหมาย ตลอดจนการติดตามให้การดาเนินงานของบริ ษทั มี
ความก้าวหน้าไปตามทิศทางคณะกรรมการกาหนด ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานของ
ตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่ งครัด
จริยธรรมธุรกิจ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
เป็ นธุรกิจที่ถูกควบคุมด้วยพระราชบัญญัติ และองค์กรของรัฐฯ ค่อนข้างมาก
เช่น พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 2541 , กองประกอบโรคศิลป์ กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่ องของมาตรฐาน
โรงพยาบาลนอกจากนี้การปฏิบตั ิงานของแพทย์ยงั ถูกควบคุมโดยแพทยสภาในเรื่ องของจรรยาบรรณทาง
การแพทย์ เนื่องจากผูบ้ ริ หารส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลรามคาแหงเป็ นแพทย์และทันตแพทย์ ซึ่งเข้าใจถึงแนว
ทางการปฏิบตั ิหน้าที่ตามจริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางการแพทย์ เนื่องจากจริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางการ
แพทย์ กล่าวคือการดาเนินธุรกิจ ภารกิจของบริ ษทั ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และความโปร่ งใสตรวจสอบได้
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ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท ทาหน้าที่ดูแลองค์กรให้ดาเนินการไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หรื อเสมือนตัวผูถ้ ือหุน้ คอย
ตรวจสอบและดูแลในการจัดการบริ ษทั ซึ่งบางส่วนมีกฎหมายกากับให้ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั
ตลอดจนปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยเคร่ งครัด นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการให้ความเห็น
ชอบกับงานที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ การเสนอแต่งตั้งกรรมการผูส้ อบบัญชี และการประกาศจ่ายเงินปั นผล
เป็ นต้น
ในส่วนการดาเนินกิจการของบริ ษทั คณะกรรมการจะถูกมอบหมายให้รับผิดชอบในฐานะผูเ้ ฝ้าติดตาม และ
ประเมินผลของฝ่ ายจัดการอย่างสม่าเสมอได้แก่
1) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆโดยระบบการติดตามตรวจสอบภายในเพือ่ ป้องกัน
ความเสี่ยงและร่ วมจัดการแก้ปัญหาต่างๆอย่างรวดเร็วและทันการณ์
2) ติดตามและประเมินผล กาหนดค่าตอบแทนของฝ่ ายจัดการ พนักงาน เพือ่ ให้ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของตลาด
แรงงาน ตลอดจนวางแนวทางในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้
3) ติดตามและตรวจสอบ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงทางด้านการเงิน เพือ่ ให้เกิดความแน่ใจว่าระบบ
รายงานทางการเงิน และการตรวจสอบมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน
การติดตามและประเมินความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ติดตามและดูแลปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ และผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งการ
ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ในทางมิชอบและการกระทาที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการนี้
คณะกรรมการกาหนดให้คณะกรรมการแต่ละท่านมีสิทธิอนุมตั ิขอเงินฉุกเฉินได้ในวงเงินไม่เกินหนึ่งแสน
บาทถ้วน การอนุมตั ิเงินมากกว่านี้จะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ และมีกรรมการผูม้ ีอานาจอย่างน้อย
2 ท่าน ตามที่ระบุไว้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
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การกากับดูแลกิจการในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
คณะกรรมการฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการบริ หารดูแลกิจการที่ดี ตามหลักของบรรษัท
ธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจให้เกิดความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้นโยบาย
แก่กรรมการที่เข้าร่ วมทางานกับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม โดยเฉพาะการให้นโยบายโดยตรงกับคณะกรรมการ
ในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
ในเรื่ องของความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือเป็ นธุรกิจที่มี
ความมัน่ คง ซึ่งต้องดูแลคนไข้ตามจรรยาบรรณทางการแพทย์ ทางฝ่ ายคณะกรรมการบริ หารจึงมีเน้นเรื่ องการมี
ระบบคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ความเสี่ยงในเรื่ องสิทธิผปู ้ ่ วย ความเสี่ยงในเรื่ องอื่น ๆ ในระบบปฏิบตั ิการ
นอกจากนั้นความเสี่ยงในเรื่ องระบบการเงิน การรายงานทางการเงิน มาตรฐานทางบัญชี และการประเมินความ
เสี่ยงทางด้านการเงิน ที่มีผลต่อธุรกิจ โดยกาหนดแนวทางคล้ายกับการทางานของ บมจ.โรงพยาบาลรามคาแหง
จากัด (มหาชน) โดยมีแนวทางดังนี้
ระบบการรายงานภายในคณะกรรมการ
มีแนวทางให้มีการประชุมเพือ่ รายงานในระดับ
กรรมการบริ หาร เพือ่ พัฒนาระบบงานและแก้ไขปั ญหาเป็ นรายอาทิตย์ และรายงานผลประกอบการเป็ นรายเดือน
ระบบการรายงานภายนอก
คณะกรรมการได้จดั ให้มีระบบการรายงานผลประกอบการรายไตร
มาส และ ระบบรายงานในรู ปแบบรายงานประจาปี ตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยควบคู่
ไปกับการรายงานของผูต้ รวจสอบบัญชี ในรายงานประจาปี
นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
. การทารายการบุคคลที่เกี่ยว
โยง การได้มาซึ่งทรัพย์สิน หรื อการทารายการอื่นๆที่สาคัญ ทางคณะกรรมการฯ จะรายงานตามมาตรฐานการ
บัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบรับอนุญาต ตามหลักการและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
สาหรับขอบเขตและอานาจของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เป็ นตัวแทนของบริ ษทั มีหน้าที่
กาหนดนโยบาย ซึ่งเป็ นไปตามหลักการและ / หรื อมติตามที่คณะกรรมการฯ กาหนดในวาระสาคัญ เช่น การ
ออกเสียงในวาระที่ตอ้ งใช้เสียงผูถ้ ือหุน้ มากกว่า 50 % ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
โดยทัว่ ไปกรรมการที่เป็ นตัวแทนก็จะนาเข้าปรึ กษากับคณะกรรมการฯ ในการประชุมเครื อข่ายทุกเดือนอยูแ่ ล้ว
การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ ริ หารในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ซึ่งยังไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพือ่ แสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
1. ให้ความรู ้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของตน คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
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ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้จดั ส่งสาเนารายงานนี้ให้แก่บริ ษทั ในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริ ษทั จะดาเนินการแจ้งให้ผบู ้ ริ หารทราบว่า ผูบ้ ริ หารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ
ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
งบการเงินหรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผยสู่สาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนั้นต่อ
บุคคลอื่น
นอกจากบทลงโทษซึ่งกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฝ่ าฝื น
และ/หรื อ ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษทั ในเรื่ องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ขอ้ มูลภายใน กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานผูน้ ้ นั จะถูกพิจารณาตามมาตรการทางวินยั และ/หรื อ ตามกฎหมายแล้วแต่กรณี
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9. CSR (Corporate Social Responsibilities)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพือ่ ความ
ยัง่ ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยแยกเป็ น
CSR in process การดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้
อยูใ่ นกระบวนการ ทางานหลักของกิจการ
CSR after process การดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงการช่วยเหลือสังคมและชุมชน
บริ ษทั ได้ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงหลักการ
CSR 8 ข้อ ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริ ต
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม CSR
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
- การแข่งขันที่เป็ นธรรม
- การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผูอ้ ื่น
- การส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ
2. การต่อต้านการทุจริ ต
- นโยบายต่อต้านการทุจริ ตและการประกาศเจตนารมณ์ (ร่ วมกับองค์กรอื่น)
3.
4.
-

แนวปฏิบตั ิในหน่วยงานที่เป็ นไปตามนโยบาย
การเปิ ดเผยผลการดาเนินงานและความคืบหน้าในการปฏิบตั ิ
การเคารพสิทธิมนุษยชน
การนาหลักการแนวทางที่เป็ นบรรทัดฐานสากลมาใช้ในหน่วยงาน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิในหน่วยงาน (และข้อตกลงกับองค์กรอื่น)
มาตรการที่สาคัญเกี่ยวกับสิทธิของแรงงาน
การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม
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5.
6.
7.
8.

ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริ การ
การสื่อสารการตลาดและความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ
การปกป้องฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บทบาทในตลาดและการสร้างแรงงาน
การมีส่วนร่ วมในชุมชน
การลงทุนทางสังคม และประเมินผลกระทบทางสังคม
นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม CSR
- รู ปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงสร้างสรรค์ (Creative CSR)
- การสร้างสรรค์ร่วม (Co-Creation) กับผูม้ ีส่วนได้เสีย
- การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม (
Social Innovation)

ในปี 2561 บริ ษทั ได้ทากิจกรรมเพือ่ สังคม (CSR in & after Process) ดังนี้
การดาเนินการด้ านสั งคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้ อม
ความมุ่งมัน่ ของ บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) เพือ่ สร้างการบริ การผูป้ ่ วยที่ได้
มาตรฐานระดับสากล ด้วยการลงทุนในเครื่ องมือแพทย์ที่ทนั สมัย ( High technology) ตลอดจนการดูแล
สภาพแวดล้อมในการทางาน และดูแลผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งถือเป็ นนโยบายของโรงพยาบาลที่ปฏิบตั ิ
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากการเข้าสู่ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน Joint Commission International (JCI)
ซึ่งจะมีมาตรฐานหลายส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น กระบวนการป้องกันการติดเชื้อ การ
แพร่ กระจายเชื้อ กระบวนการแยกขยะเพือ่ ทาลาย ฯลฯ ซึ่ง รพ.รามคาแหง ได้มีนโยบายในด้านต่าง ดังนี้
1. โครงการแยกขยะเพื่อดูแลสิ่ งแวดล้ อม
เพือ่ เป็ นแนวทางในการประกันคุณภาพด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
รามคาแหงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นไปในแนวทางเดียวกันโดยคลอบคลุมการจัดการขยะทั้งหมด ขยะ
Recycle ขยะธรรมดา ขยะติดเชื้อ ทั้งสารคัดหลัง่ เลือด ส่วนประกอบของเลือด รวมทั้งการจัดเก็บเข็มและของมี
คมที่สมั ผัส สิ่งเหล่านั้น (Infection waste) และขยะอันตราย
แบ่งขยะในโรงพยาบาลเป็ น 4 กลุ่มใหญ่ และกาหนดให้มีการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง การ
ทาลาย เป็ นไปตามที่นโยบายกาหนด
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ขยะในโรงพยาบาลรามคาแหง แบ่งเป็ น 4 ประเภท
1.1 ขยะรีไซเคิล : ขยะที่สามารถนามาดัดแปลงหรื อขายได้ เช่นกระดาษ กล่องกระดาษ ขวด
น้ าเกลือแบบแก้ว ขวดน้ าเกลือพลาสติก
สัญลักษณ์
: ถุงสีขาวใหญ่

1.2 ขยะทั่วไป
แบ่งเป็ นขยะทัว่ ไปมีคมกับขยะทัว่ ไปไม่มีคม
1.2.1 ขยะทัว่ ไปมีคม เช่นแก้วน้ า จาน ชาม แตก
1.2.2 ขยะทัว่ ไปไม่มีคม เช่นเศษกระดาษ เศษอาหาร กระดาษเช็ดมือ พลาสติก อุปกรณ์
การแพทย์ที่ไม่สมั ผัสเลือดหรื อสารคัดหลัง่ ผูป้ ่ วย
สัญลักษณ์
: ถุงสีดาใหญ่
ขยะทั่วไป

1.3 ขยะติดเชื้อ
: ขยะที่เป็ นผลมากจากกระบวนการให้การรักษาพยาบาล, การตรวจวินิจฉัยแยกโรค, การให้ภูมิคุม้ กัน
ซึ่งปนเปื้ อนเชื้อโรค และอาจเป็ นสาเหตุที่สามารถทาให้เกิดการแพร่ กระจายของเชื้อได้ แบ่งเป็ น
ขยะไม่มีคมติดเชื้อและขยะมีคมติดเชื้อ
1.3.1 ไม่มีคมติดเชื้อ เช่น
(1) ของเหลวหรื อสารคัดหลัง่ เช่น เลือด
(2) ชิ้นส่วนมนุษย์ จากห้องผ่าตัด และบางแผนกที่เกี่ยวข้องอวัยวะหรื อชิ้นส่วนของ
อวัยวะ เช่น ชิ้นเนื้อ , เนื้อเยือ่ และเนื้อเยือ่ อวัยวะที่ได้จากการทาหัตถการต่างๆ
(3) วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่สมั ผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด สารคัดหลัง่
(ปั สสาวะ อุจจาระ เสมหะ น้ าหนอง น้ าเหลือง น้ าคล่า)
(4) ขยะจากห้องปฏิบตั ิการ
(5) ขวดวัคซีนต่างๆ ที่ทาจากเชื้อสิ่งมีชีวติ ชนิดกิน เช่น โรคโปลิโอ, โรคไทฟอยด์ไข้
รากสาดชนิดรับประทาน

รายงานประจาปี 2561 / 43

1.3.2 มีคมติดเชื้อ
(1) Amp วัคซีนที่ทาจากเชื้อโรคที่มีชีวติ ชนิดฉีด เช่นวัคซีนป้องกันวัณโรคโปลิโอ หัด
เยอรมัน คางทูม ไวรัสตับอักเสบบี
(2) ของมีคมที่ใช้ในการรักษาพยาบาล เช่นใบมีด เข็ม Syringe เน้นที่สมั ผัสเลือดหรื อ
สารคัดหลัง่ ของผูป้ ่ วยแล้วเท่านั้น
สัญลักษณ์ : ถุงสีแดงมีฝาปิ ดใช้เท้าปิ ดเปิ ด กรณี มีคมใช้ภาชนะแข็งกันทะลุ
มีสญ
ั ลักษณ์สากล (มีสญ
ั ลักษณ์โอช่าเป็ นรู ปเดือนเสี้ยว)

1.4 ขยะอันตราย : ขยะที่สามารถทาให้เกิดอันตรายต่อคน สิ่งแวดล้อม เป็ นพิษต่อร่ างกาย มีพษิ ติด
ไฟได้ ระเบิดได้ สารมีฤทธิ์กดั กร่ อน เช่น กรด / ด่าง สารกัมมันตรังสี ได้แก่
1.4.1 ขยะพิษ
1.4.2 ขยะปนเปื้ อนยาเคมีบาบัด
1.4.3 สารเคมี
1.4.4 ขยะปนเปื้ อนกัมมันตรังสี
สัญลักษณ์
: ถุงสีเทา มีฝาปิ ด มีสญ
ั ลักษณ์สากล

ขยะปนเปื้ อนยาเคมีบาบัด จะเก็บรวบรวมไว้ที่โรงพักขยะ บริ เวณสาหรับกักเก็บขยะปนเปื้ อนยาเคมี
บาบัด เพือ่ รอบริ ษทั กรุ งเทพธนาคม จากัด ขนส่งไปกาจัดโดยการเผาทาลายที่อุณหภูมิไมน้อยกว่า 1000
C
ต่อไป
โดยทางโรงพยาบาลเน้นกระบวนการแยกขยะ และการจัดการที่เป็ นมาตรฐานสากลดังนี้
1) การทิง้ ขยะ
: เน้นให้ถูกประเภทตั้งแต่แรก บรรจุพอประมาณ 3/4 ถุง แม่บา้ นแต่ละ
แผนกมัดปากถุงรอการขนย้าย
2) การขนส่ง : เจ้าหน้าที่ขนขยะมารับขยะแต่ละแผนกตามเวลาที่กาหนด โดยรถขนขยะ
จะปิ ดมิดชิด เพือ่ ส่งพักที่เรื อนขยะด้านหลัง
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3) เรื อนพักขยะ : เป็ นเรื อนพักด้านหลังโรงพยาบาล แบ่งเป็ น 4 โซน แยกชัดเจนโดยห้อง
ขยะติดเชื้อ ห้องขยะอันตราย มีกุญแจปิ ดมิดชิด (มีเครื่ องปรับอากาศกรณี บริ ษทั คู่สญ
ั ญา
ไม่มารับตามกาหนด )
4) ขั้นตอนการทาลาย : เนื่องจากโรงพยาบาลรามคาแหงไม่มีเรื อนเผาขยะ ขั้นตอนการ
ทาลายจะบริ ษทั คู่สญ
ั ญาและกรุ งเทพมหานคร มารับทุกวันในตอนเช้า
2. โครงการป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อไข้ หวัดใหญ่ ในบุคลากรของโรงพยาบาล ที่สมั ผัสผูป้ ่ วย และ
ป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของไข้หวัดใหญ่
เนื่องจากในปี 2552 ได้เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิก A H1N1 2009 ในประเทศไทย อีก
ทั้งประเทศไทยเป็ นที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนกทั้งในคนและสัตว์ จึงต้องป้องกันการผสม
ข้ามสายพันธุร์ ะหว่างเชื้อไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก ที่อาจทาให้เกิดเชื้อไข้หวัดใหญ่กลายพันธุท์ ี่สามารถ ทา
ให้เกิดโรครุ นแรงเหมือนเชื้อไข้หวัดนกได้
การให้วดั ซีนไข้หวัดใหญ่ให้กบั บุคลากรในโรงพยาบาล จึงมีความจาเป็ นเพือ่ ลดการติดเชื้อไข้ หวัด
ใหญ่ในบุคลากร และยังช่วยป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อโรคจากบุคลากรไปยังผูป้ ่ วยที่มารับบริ การ และ
ระหว่างบุคลากรด้วยกัน อีกทั้งยังช่วยสร้างภูมิตา้ นทานต่อโรค ลดการป่ วยและเสียวีวติ ลดความสูญเสียจาก
ทางเศรษฐกิจและสังคมได้อีกด้วย
ดังนั้น ทางโรงพยาบาลจึงให้ความสาคัญและเส้นให้บุคลากรที่ตอ้ งสัมผัสกับผูป้ ่ วยได้รับวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ตามความสมัครใจของบุคลากร จึงได้ดาเนินการโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปั จจุบนั ตาม
ข้อมูลดังนี้
ปี
2557
2558
2559
2560
2561

จานวนบุคคลากรที่เข้ าโครงการ
1,488
1,582
1,576
1,672
1,786

งบประมาณที่ใช้
947,856
1,071,062
1,066,952
1,133,616
1,266,126

ซึ่งจากการเฝ้าระวัง และสังเกตพบว่า อัตราการติดเชื้อในระดับบุคคลากรของโรงพยาบาล ในช่วง ไข้หวัดใหญ่
ระบาด มีอตั ราลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งโครงการนี้ทางโรงพยาบาลรามคาแหงยังคงให้มีการรณรงค์ และทาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี
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3. โครงการตรวจสุ ขภาพพนักงานประจาปี 2561
การตรวจคัดกรองสุขภาพนั้นเป็ นบริ การทางสาธารณสุขเชิงป้องกันเพือ่ พยายามค้นหาโรคหรื อ
ภาวะผิดปกติในประชากรทัว่ ไป ซึ่งอาจตรวจตั้งแต่ระยะก่อนเกิดอาการ ระยะมีอาการแล้วแต่ยงั ไม่ทราบว่าเป็ น
โรค โดยการตรวจคัดกรองสุขภาพนี้เป็ นการต่อสูก้ บั โรคร้ายที่ดีที่สุด เพราะว่าจะทาให้รู้วา่ เป็ นโรคและรักษาได้
ตั้งแต่เนิ่น ๆ หรื อหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ยงก่อนที่จะเป็ นโรคร้ายแรง ช่วยลดอัตราการป่ วย และอัตราการเสียชีวติ ได้
เป็ นอย่างดี
ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงเห็นความสาคัญของการส่งเสริ มสุขภาพของบุคลากร เพือ่ ป้องกันการ
เกิดโรคและลดอัตราป่ วยในบุคลากร จึงจัดทาโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจาปี 2561 โดยมีขอ้ มูล ดังนี้
ปี
2560
2561

จานวนบุคลากรที่เข้ าร่ วมโครงการ (คน)
1,598
1,642

งบประมาณที่ใช้ (บาท)
2,198,560
2,353,027

4. โครงการบาบัดน้าเสี ยของโรงพยาบาล ก่ อนระบายออกสู่ ชุมชนเพื่อดูแลสิ่ งแวดล้ อม
โรงพยาบาลเป็ นสถานที่ให้บริ การรักษาผูป้ ่ วย ซึ่งเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่เป็ นแหล่งกาเนิดน้ าเสียใน
ชุมชน ดังนั้นของเสียที่เกิดจากการให้บริ การผูป้ ่ วย รวมทั้งน้ าเสียที่เกิดจากการล้างทาความสะอาดร่ างกาย และ
อุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ ก็อาจมีเชื้อโรคหรื อสิ่งสกปรกปนเปื้ อน มีโอกาสแพร่ กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก
โรงพยาบาลได้
ดังนั้น โรงพยาบาลให้ความสาคัญและจาเป็ นต้องบาบัดน้ าเสียและฆ่าเชื้อโรคก่อนระบายออก
สู่ชุมชน เพือ่ ลดการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมและติดตามน้ าทิ้งของโรงพยาบาล ได้แก่ ค่าบีโอดี
(BOD) เฉลี่ยให้อยูใ่ นเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดโดยไม่เกิน 20 ตามข้อมูล ดังนี้
ปี
2557
2558
2559
2560
2561

ผลน้าเสี ยที่วัดได้ ( BOD )
3.44
2.93
10.30
14.11
12.00
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5. โครงการรวมใจภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่ อของแผ่ นดิน
โรงพยาบาลรามคาแหงเข้าร่ วมโครงการ “รวมใจรัก ภักดี บริ จาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน”
กับศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติและคณะกรรมการจัดหา และส่งเสริ มผูใ้ ห้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย เพือ่ เป็ น
โครงการในการรณรงค์จดั หาผูบ้ ริ จาคโลหิต ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สภากาชาดไทย
เนื่องจากสภาพปั จจุบนั ปริ มาณโลหิตที่จดั หาได้ในประเทศ ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริ มาณ
ความต้องการใช้โลหิต โรงพยาบาลรามคาแหงตระหนักเห็นความสาคัญมาโดยตลอด และได้จดั ให้บุคลากร
ของโรงพยาบาลมีส่วนร่ วมทากิจกรรมด้วย เพือ่ ส่งเสริ มให้บุคลากรที่มีจิตใจเป็ นผูใ้ ห้ ซึ่งเป็ นคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่องค์กรต้องการ และเพือ่ เป็ นการกระตุน้ ให้ผไู ้ ม่เคยบริ จาค หรื อผูบ้ ริ จาคโลหิตที่บริ จาคเพียงปี ละ 1
ครั้ง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริ จาคโลหิต เป็ นบริ จาคเป็ นประจา เพือ่ ให้ได้รับโลหิตบริ จาคเพียงพอสาหรับ
ผูป้ ่ วยทัว่ ประเทศ
โครงการให้โลหิต ให้ชีวติ นี้จะช่วยให้บุคลากรขององค์กรได้เรี ยนรู ้การทากิจกรรมร่ วมกับ
องค์กรภายนอก อันจะทาให้บุคลากรเกิดความรู ้สึกที่ดีและภาคภูมิใจต่อองค์กรโรงพยาบาลรามคาแหงร่ วมกัน
และยังส่งผลให้พนักงานพร้อมช่วยเหลือสังคม ได้อย่างมหาศาล สร้างคุณค่าให้กบั สังคมไทยตลอดไป
ทางโรงพยาบาลรามคาแหงได้เริ่ มจัดทาโครงการรับบริ จาคโลหิต ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปั จจุบนั
โดยจัดให้มีการรับบริ จาคเลือดปี ละ 3 ครั้ง ในปี 2561 ได้จดั ให้มีการรับบริ จาคโลหิต ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 3 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ผลการดาเนินการ ปี 2561
จานวน
จานวนผูท้ ี่สามารถบริ จาคได้
ผูเ้ ข้าร่ วมบริ จาค
บุคคลภายนอก
บุคคลภายใน
ครั้งที่ 1 : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
227
46
152
ครั้งที่ 2 : วันที่ 11 มิถุนายน 2561
193
22
147
ครั้งที่ 3 : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
218
28
155

จานวนที่ได้สุทธิ
(ยูนิต)
198
169
183
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ผลการดาเนินการ ปี 2560
จานวน
จานวนผูท้ ี่สามารถบริ จาคได้
ผูเ้ ข้าร่ วมบริ จาค บุคคลภายนอก
บุคคลภายใน
ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
291
50
150
ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน 2560
211
45
135
ครั้งที่ 3 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
195
40
140

จานวนที่ได้สุทธิ
(ยูนิต)
200
180
180
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10. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ ยง
ควบคุมภายใน
บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) ได้ให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน เพือ่ มุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ และมี
ประสิทธิผลประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน
หรื อลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรื อการทุจริ ต ระบบบัญชีและรายงานทางการ
เงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินการควบคุมภายในซึ่งจัดทาขึ้นโดยสานัก
ตรวจสอบภายใน โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1) สภาพแวดล้ อมการควบคุม
ผูบ้ ริ หารและบุคลากรมีทศั นคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับการมี
ศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาดาเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากร
ประพฤติปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู ้ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน การรับทราบข้อมูลและการ
วินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรื อสิ่งที่ตอ้ งตรวจสอบ ปรัชญาและรู ปแบบการทางานของผูบ้ ริ หารเหมาะสมต่อการ
พัฒนาการควบคุมภายในและดารงไว้ซ่ ึงการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กร การมอบอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบและจานวนผูป้ ฏิบตั ิงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตั ิ นโยบายและการปฏิบตั ิดา้ นบุคลากร
เหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผูป้ ฏิบตั ิงาน
สภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) ภาพรวมมีความ
เหมาะสม และมีส่วนทาให้การควบคุมภายในเพียงพอ มีประสิทธิผล เช่น
 บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงสร้างขององค์กรและสายงานบังคับบัญชาที่ชดั เจนและเหมาะสม มีการ
มอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท
อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน






บริ ษทั ฯ ได้วเิ คราะห์พ้นื ฐานความรู ้ทางการศึกษา ทักษะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน และ
ประเมินความรู ้ความชานาญในการปฏิบตั ิงาน เพือ่ ให้บุคลากรมีความรู ้ ทักษะ และ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย และตามคาบรรยายลักษณะงาน (Job
Description)
บริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายและวิธีบริ หารทรัพยากรบุคคลไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น การ
คัดเลือก การฝึ กอบรม การเลื่อนตาแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในกลุ่มได้กาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับ
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ความซื่อสัตย์และจริ ยธรรม โดยกาหนดนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก
มาตรฐานสากล คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ ได้ประชุมร่ วมกันไตรมาสละ
1 ครั้ง เพือ่ กากับดูแลให้บุคลากรทุกคนในองค์กรปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด
 ผูบ้ ริ หารมีปรัชญาและรู ปแบบในการทางาน เช่น มีทศั นคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่
เกี่ยวกับการบัญชี ระบบการจัดการสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผล การ
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก มีการบริ หารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนินงานที่
สาคัญ
2) การบริหารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ กาหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชดั เจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทางานให้สาเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรบุคคลที่กาหนดไว้อย่าง
เหมาะสม ฝ่ ายบริ หารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปั จจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร บริ ษทั ฯ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้มี
กลไกที่ช้ ีให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็ นต้น

บริ ษทั ฯ มีการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยงองค์กร โดยมีคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยงทาหน้าที่กากับดูแลและกาหนดกรอบความเสี่ยงเพือ่ การบริ หาร จัดการใน
ภาพรวมองค์กร โดยมีคณะกรรมการจัดการคณะต่าง ๆ บริ หารความเสี่ยงงานที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กาหนด ทั้งนี้ ครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริ หาร การเงิน การ
ประกอบธุรกิจ การปฏิบตั ิการ การบริ หารและการจัดการ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงสาคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ


บริ ษทั ฯ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชดั เจนครอบคลุมสิ่งที่องค์กรต้องการบรรล
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางานที่สาคัญขององค์กร และสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ผูบ้ ริ หารมีการระบุความเสี่ยงใน
ระดับองค์กร และครอบคลุมในทุกระดับกิจกรรมที่สาคัญ

3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร
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บริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบตั ิงานที่ทาให้มนั่ ใจว่า เมื่อนาไปปฏิบตั ิแล้วจะเกิดผลสาเร็จตามที่ฝ่าย
บริ หารกาหนดไว้ กิจกรรมเพือ่ การควบคุมจะชี้ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงาน
เพือ่ ให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบตั ิงานให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น
การควบคุมภายในด้านการบริ หาร บริ ษทั ฯ กาหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและสื่อความให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ เพือ่ ให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมีการ
วางแผนการดาเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และอัตรากาลัง นอกจากนี้ได้มีการกาหนด
กระบวนการทางานและมีการติดตามผล เพือ่ ให้บุคลากรปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่กาหนด
 การควบคุมภายใน ด้านการเงินการบัญชี บริ ษทั ฯ มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บเงิน
รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืมทดรอง เป็ นไปตามระเบียบที่กาหนด มีการ
บันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่าเสมอ
การควบคุมภายใน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บริ ษทั ฯ มีระเบียบและข้อกาหนดว่าด้วยการพัสดุฃ
เพือ่ นาไปปฏิบตั ิในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
ไว้อย่างชัดเจน เช่น อานาจการอนุมตั ิ การกาหนดความต้องการพัสดุการตรวจรับ การควบคุม
และการเก็บรักษาพัสดุ
 การควบคุมภายใน ด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพือ่ ให้ได้บุคลากรที่
มีความรู ้ความสามารถตามที่กาหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็ นธรรม มีการ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และระบบติดตามผลไว้อย่างชัดเจน
มีระบบการให้ขอ้ มูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในภาพรวมบริ ษทั ฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยกาหนดให้มีนโยบาย
และระเบียบปฏิบตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ระบุการดาเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสาคัญและกาหนดกลไกใน
การควบคุมเพือ่ ป้องกันและลดข้อผิดพลาด มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดาเนินงานที่
มิใช่ทางการเงินโดยฝ่ ายบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีการกาหนดให้ใช้ดชั นี
วัดผลการดาเนินงานกับพนักงานทั้งองค์กร
การบริ หารทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ฯ มีการวางระบบด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล และมีการ
ควบคุมติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในด้านการสรรหา ค่าตอบแทน หน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนา
บุคลากร การปฏิบตั ิงานของบุคลากรและการสื่อสาร เพือ่ ให้พนักงานมีความรู ้ความสามารถและการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ฯ มีประสิทธิภาพและเหมาะสม


รายงานประจาปี 2561 / 51

4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล
บริ ษทั ฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิงาน การรายงานทางการเงินและการ
ดาเนินงาน การปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดาเนินกิจกรรมขององค์กร
รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผูบ้ ริ หารและผูใ้ ช้ภายในองค์กรในรู ปแบบที่
ช่วยให้ผรู ้ ับข้อมูลสารสนเทศปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้
ความมัน่ ใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลทาให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
5) การติดตามประเมินผล
บริ ษทั ฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานโดยกาหนดวิธี
ปฏิบตั ิงานเพือ่ ติดตามการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานตามปกติของฝ่ ายบริ หาร ผูค้ วบคุมงานและผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการประเมินผลโดยการ
ตรวจสอบของสานักตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจาปี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
ได้สอบทานผลการดาเนินงานการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ กรณี พบข้อที่ควรปรับปรุ งได้มี
การกาหนดวิธีปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ความมัน่ ใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณา
สนองตอบ และมีการวินิจฉัยสัง่ การให้ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่ องทันที
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผูบ้ ริ หารและสานัก
ตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปั ญหาหรื อข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ฯ ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล
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11. รายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ฯ มีการทารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ย่อย, บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยไม่มี
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าวเกินร้อยละ 10 ได้แก่
(1) รายละเอียดรายการระหว่างกัน ในปี 2561
1. เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ร่ วม
เงินให้กยู้ มื บริ ษทั ร่ วม มี 1 แห่ง คือ บริ ษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จากัด
ณ. 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ ยังคงมียอดเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ร่ วม 1 แห่ง คือ
บริ ษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จากัด เป็ นหนี้คา้ งชาระเงินต้น และดอกเบี้ย ดังนี้
เงินต้น
ดอกเบี้ย
ยอดยกมา 1 ม.ค. 2561
เป็ นหนี้คา้ งชาระ
45,000,000 48,666,796 บาท
ระหว่างปี 2561
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
3,600,000 ,,
ระหว่างปี 2561
ชาระเงินต้นและดอกเบี้ย
- (4,800,000) ,,
ยอดคงเหลือ ณ. 31 ธ.ค. 2561 เป็ นหนี้คา้ งชาระ
45,000,000 47,466,796 ,,
2. เงินกูย้ มื ระยะสั้น
สืบเนื่องจากในปี 2540-2541 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าอย่างรุ นแรง สถาบันการเงินมีปัญหา
มากไม่ยอมปล่อยสินเชื่อให้กบั ลูกค้า ทาให้ทางโรงพยาบาลขาดเงินทุนหมุนเวียน ทางโรงพยาบาลจึงแก้ไข
วิกฤตการณ์ โดยการกูเ้ งินจากบุคคลใกล้ชิด และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เช่น แพทย์ โดยให้อตั ราดอกเบี้ยประมาณ
MLR-2 และมีระยะเวลากู้ 3 เดือน เมื่อครบกาหนดแล้วจะเรี ยกคืนหรื อฝากต่อก็ได้ ทางโรงพยาบาลได้ทาการ
กูเ้ งินประเภทนี้ต้งั แต่น้ นั มาจนถึงปั จจุบนั ณ. 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
นพ. เอื้อชาติ กาญจนพิทกั ษ์
6,700,000 บาท
ทพ. ชานาญ
ชนะภัย
5,000,000 บาท
น.พ.พิชญ
สมบูรณสิน
10,400,000 บาท
นายธฤต
ชื่นอิ่ม
18,000,000 บาท
พญ.วิไลพรรณ สมบูรณสิน
36,000,000 บาท
รวม
76,100,000 บาท
3. มีการขายเครื่ องมือ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กบั บริ ษทั ย่อย, บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
กัน ในปี 2561 มียอดขาย จานวน 469.83 ล้านบาท
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มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่ างกัน
ในการทารายการระหว่างกันที่เป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ เช่น กายขายเครื่ องมือแพทย์
และเวชภัณฑ์ บริ ษทั จะกาหนดราคาขายต่ากว่าราคาที่ขายให้บริ ษทั ทัว่ ไปประมาณ 10-20 % โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับทั้ง 2 ฝ่ าย
รายการระหว่างกันเกี่ยวกับเงินให้กยู้ มื และการกูย้ มื เงิน บริ ษทั จะกาหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไข
เหมือนกับรายอื่น ๆ โดยบริ ษทั จะคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ บริ ษทั จะจัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ น และสมเหตุสมผลของรายการ และ
คณะกรรมการบริ หารจะพิจารณาอีกครั้งก่อนตัดสินใจทารายการ
ทั้งนี้ ในการทารายการระหว่างกัน บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
ตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษทั โดยที่ในการอนุมตั ิรายการดังกล่าวกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิ์
ออกเสียงดังกล่าว
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12. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ผลการดาเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้รวม
กาไรก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเสื่อมราคา และรายจ่ายรอ
ตัดบัญชี (EBITDA)
กาไรสุทธิ
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะบริ ษทั
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากาไรขั้นต้น(%)
อัตรากาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)
ข้อมูลต่อหุน้
จานวนหุน้ ที่ออก (ล้านหุน้ )
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) (E.P.S.)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
เงินปั นผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท)
ราคาปิ ดต่อหุน้ ณ. วันสิ้นปี (บาท)
P/E ratio

2561
5,599.07

2560
4,173.00

2559
4,116.19

2,872.38
2,276.41

1,745.34
1,322.12

1,542.74
1,126.52

15,231.32
2,157.97
985.70
12,087.65

16,477.58
4,798.13
556.46
11,122.99

14,531.49
4,427.88
486.88
9,616.73

30.83
31.37
0.18
16.34
14.36

30.09
28.68
0.43
12.80
8.53

31.19
25.79
0.46
13.36
8.72

12
158.02
1,089.45
16.00
2,220
16.83

12
110.62
926.92
16.00
2,970
26.84

12
94.83
801.39
14.00
3,450
36.38
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สิ นทรัพย์รวม

หนีส้ ิ นรวม
ล้านบาท

ล้านบาท
18,000.00
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00

14531.49

2559

16477.58

2560

15231.32

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

รายได้ จากการขายและให้ บริการ

4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00

3,379.48

3,402.55

3,621.15

2559

2560

2561

4,798.13
2,157.97

2559

ปี

2561

4,427.88

2560

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ปี

%

31.19

30.09

30.83

2559

2560

2561

15.00

2,276.41
1,126.52

ปี

อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น

20.00

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

ปี

อัตรากาไรขั้นต้ น

กาไรสุ ทธิ
ล้านบาท

2561

16.34

13.36

12.80

2559

2560

10.00

1,322.12

5.00
0.00

2559

2560

2561

ปี

2561 ปี
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)
1. ภาพรวมของการดาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญ (Overview)
ในปี 2561 การดาเนินงานของบริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ย่อย มี
รายได้จากการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของโรงพยาบาลเพิม่ ขึ้น 6.42 % เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
และมีกาไรสุทธิเพิม่ ขึ้น 72.18 % รายได้จากธุรกิจหลักเพิม่ ขึ้น จากการขายเวชภัณฑ์และอุปกรณ์แพทย์เพิม่ ขึ้น
นอกจากนี้ในปี นี้ยงั มีกาไรจากการกลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับจาก
บริ ษทั ร่ วม และมีกาไรจากการขายที่ดินของบริ ษทั ย่อย จึงทาให้กาไรสุทธิของบริ ษทั เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนสูงถึง
72.18 %
ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2561 มีการขยายตัวร้อยละ 4.2 เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.5 ในปี นี้มี
มูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 7.2 การบริ โภคภาคเอกชนร้อยละ 4.7 และการลงทุนโดยรวมขยายตัวร้อยละ
3.6 อัตราเงินเฟ้อโดยทัว่ ไปอยูท่ ี่ร้อยละ 1.1 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.4 ของ GDP การบริ หาร
นโยบายเศรษฐกิจในปี นี้ให้ความสาคัญกับ 1) การสนับสนุนการฟื้ นตัวและขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว โดย
การฟื้ นฟูภาพลักษณ์ดา้ นความปลอดภัย การส่งเสริ มการขายในตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกล และนักท่องเที่ยว
รายได้สูง และการกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชน 2) การขับเคลื่อนการส่งออกให้สามารถขยายตัวได้
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้โอกาสจากมาตรการกีดกันการค้า การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสินค้า
นาเข้าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันการค้า การปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการค้าโลก รวมทั้งข้อกาหนด
และแนวทางการปฏิบตั ิในประเทศคู่คา้ และเงื่อนไขสาคัญ ๆ และการให้ความช่วยเหลือผูผ้ ลิตและผูส้ ่งออกที่
ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า 3) การสนับสนุนการขยาย ตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดย
สนับสนุนการส่งออกให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ชักจูงนักลงทุนประเทศที่ได้ รับผลกระทบจากมาตรการกีดกัน
ทางการค้าให้เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น การขับเคลื่อนโครงการลงทุนของภาครัฐ ทั้งในด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และการสร้างความมัน่ ใจให้กบั นักลงทุนเกี่ยวกับความต่อเนื่อง
ของโครงการและมาตรการสาคัญในช่วงหลังเปลี่ยนผ่านสู่การเลือกตั้ง 4) การดูแล เศรษฐกิจและผูม้ ีรายได้
น้อยและการสร้างความเข้มแข็งให้กบั SMEs และเศรษฐกิจฐานราก 5) การขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐให้
สามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และ 6) การเตรี ยมความพร้อมด้านกาลังแรงงานและคุณภาพ
แรงงานให้มีเพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของภาคการผลิตและการลงทุน
สาหรับอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนโดยรวมจะดีข้ นึ เล็กน้อย การแข่งขันในอุตสาหกรรม
โรงพยาบาลเอกชนอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยแข่งขันในด้านราคา และคุณภาพ ทางโรงพยาบาลรามคาแหงได้
กาหนดนโยบายไว้วา่ ให้บริ การรักษาพยาบาลให้ดีที่สุด ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีอยู่ และกาหนดราคายุติธรรม
ไม่สูงเกินไป เนื่องจากลูกค้าของโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็ นคนระดับกลาง ทางโรงพยาบาลเน้นให้บริ การรักษา
ผูป้ ่ วยทุกโรค แต่ละโรคจะมีแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญสาขานั้น ๆ ดูแล ทางโรงพยาบาลคาดว่าการที่ได้เปิ ด AEC แล้วใน
ปลายปี 2558 จะทาให้ทางโรงพยาบาลมีผปู ้ ่ วยมากขึ้น เนื่องจากไทยเป็ นประเทศที่มีชื่อเสียงดีทางการแพทย์ใน
เอเชีย จึงคาดว่าในอนาคตไทยจะได้เป็ นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of Asia) ทางโรงพยาบาล
รามคาแหงก็คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการเปิ ด AEC นี้ คือทาให้มีผปู ้ ่ วยมาใช้บริ การมากขึ้น โดยเป็ น
ผูป้ ่ วยจากต่างประเทศ เช่น พม่า เขมร ลาว ฟิ ลิปปิ นส์ ฯลฯ
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ทางบริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ประกอบธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียว
คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือว่าเป็ นธุรกิจที่ให้บริ การด้านสุขภาพที่มีความสาคัญ ต่อการดารงชีวติ เนื่องจาก
เป็ นธุรกิจที่สามารถพัฒนาไปพร้อมกับการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งช่วยให้บริ การทางด้านการแพทย์
แก่ประชาชน และมีธุรกิจเสริ มคือ การสอบเทียบเครื่ องมือแพทย์
(M.I. Calibration) และขายเวชภัณฑ์
เครื่ องมือแพทย์ บางชนิด แต่ธุรกิจเสริ มยังมีขนาดเล็กเพียง 8.75 % ของรายได้รวม
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2. ผลการดาเนินงาน และ ความสามารถในการทากาไร
ผลการดาเนินงานของบริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) ในปี 2561 มีดงั นี้
1. บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ย่อย มีรายได้รวม 5,599.07 ล้านบาท
เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน 34.17 % โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการรักษาพยาบาล
ในปี 2561 จานวน 3,621.15 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน 6.42 % โดยแยกเป็ นรายได้จากโรงพยาบาล
- รามคาแหง
จานวน
3,463.07 ล้านบาท
- ชัยภูมิ-ราม
จานวน
82.07 ล้านบาท
- เมืองเลย-ราม (ส.ค.-ธ.ค.’61) จานวน
76.00 ล้านบาท
3,621.15 ล้านบาท
บริ ษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จากัด ได้เปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อย ตั้งแต่
สิงหาคม 2561
รายละเอียดเปรี ยบเทียบจานวนคนไข้นอก คนไข้ใน รายได้คนไข้นอก รายได้คนไข้ใน รายได้
รวมจากการดาเนินกิจการปี 2561 และ ปี 2560 ของโรงพยาบาลรามคาแหง

จานวนคนไข้นอก
จานวนเตียงคนไข้
รายได้คนไข้นอก
รายได้คนไข้ใน
รายได้รวม

(ครั้ง)
(เตียง)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

% เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(1.85)
1.43
2.96
4.72
3.91

2561
574,324
84,574
1,578,085,714
1,884,999,760
3,463,065,474

2560
585,153
83,384
1,532,713,345
1,800,035,160
3,332,748,505

รายได้คนไข้นอกเพิม่ ขึ้น 2.96 % เนื่องจากจานวนคนไข้นอกลดลง 1.85 % และราคาสินค้าต่อ 1 คน สูงขึ้น
4.90 %
รายได้คนไข้ในเพิม่ ขึ้น 4.72 % เนื่องจากจานวนการใช้เตียงคนไข้เพิม่ ขึ้น 1.43 % แต่ราคาสินค้าต่อ 1 เตียง
เพิม่ ขึ้น 3.24 %
รายได้จากกิจการรักษาพยาบาลโดยรวมแล้ว ปี 2561 เพิม่ ขึ้นจากปี 2560 = 6.42 %
1.2 บริ ษทั มีรายได้จากการขายเครื่ องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ ในปี 2561 จานวน 490.07 ล้านบาท
เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน จานวน 82.99 ล้านบาท
1.3 รายได้เงินปั นผล ในปี 2561 มีรายได้เงินปั นผลลดลงจากปี 2560 จานวน 33.48 ล้านบาท
รายละเอียดมีดงั นี้
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บริษัท
สหแพทย์เภสัช
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ (บริ ษทั บูรณะเวช จากัด)
โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จากัด
หลักทรัพย์ภทั ร (PTSEC)
หลักทรัพย์เผือ่ ขายในตลาด
รวม

ปี 2561
0.86
5.70
2.62
0.01
0.05
278.21
287.45

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2560
0.86
5.70
5.25
0.01
0.09
309.01
320.92

1.4 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญเงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับโอนกลับในปี 2561 เพิม่ ขึ้น 205.98 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
ปี 2560
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญเงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับโอนกลับ
208.21
2.23
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
ปี 2560
โรงพยาบาลรามคาแหงได้รับเงินกูย้ มื คืนจากโรงพยาบาลพะเยา ราม
1.2
1.13
- โรงพยาบาลเมืองเลย ราม
92.36
1.10
- ดอกเบี้ยค้างรับคืนจากโรงพยาบาลเมืองเลย ราม
114.65
รวม
208.21
2.23
1.5 ปี 2561 บริ ษทั อาร์พลัส แอสเซท จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของโรงพยาบาลรามคาแหง มีกาไรจาก
การขายที่ดิน จานวน 945 ล้านบาท และบริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน) มีขาดทุนจากการทุบ
ตึก จานวน 6.5 ล้านบาท สุทธิแล้ว บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด มีกาไรจากการขายทรัพย์สิน จานวน
938.50 บ้านบาท
ปี 2561
ปี 2560
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
938.50
0.34
1.6 บริ ษทั มีรายได้ดอกเบี้ยรับ ในปี 2560 เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน จานวน 6.18 ล้านบาท
1.7 บริ ษทั มีรายได้ค่าเช่าสถานที่และอื่น ๆ ในปี 2561 เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน จานวน 7.62 ล้านบาท
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2. ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายละเอียดดังนี้
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
ต้นทุนขายเครื่ องมือแพทย์ & เวชภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน (สุทธิ)
สัดส่วนต้นทุนในการรักษาพยาบาล / รายได้รวม
สัดส่วนต้นทุนในการขายเครื่ องมือ & เวชภัณฑ์ / รายได้รวม
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริ หาร / รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
ปี 2560
2,445.33
2,348.59
398.21
314.81
460.64
414.05
56.89
61.87
92.81
46.22
86.66
43.67
56.10
7.11
7.52
8.23
10.01

จะเห็นว่าสัดส่วนของต้นทุนในการรักษาพยาบาล, ขายเครื่ องมือแพทย์ & เวชภัณฑ์ และค่าใช้จา่ ยใน
การบริ หาร / รายได้รวม ในปี 2561 ต่ากว่า ปี 2560 ประมาณ 14.73 % เนื่องจากในปี 2561 บริ ษทั มีรายได้
พิเศษนอกเหนือจากรายได้ปกติจานวนมาก คือ รายได้จากการกลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้
กูย้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ จานวน 287.45 ล้านบาท และ กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน จานวน 938.51 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงพยายามบริ หารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพือ่ ช่วยลดต้นทุน และทาให้
กาไรเพิม่ ขึ้นในอนาคต
3. บริ ษทั มีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
บริษัท
ปี 2561
ปี 2560
บริ ษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จากัด
70.64
109.88
บริ ษทั รังสิภณั ฑ์ จากัด
(0.03)
0.01
บริ ษทั สินแพทย์ จากัด
296.85
126.01
บริ ษทั ปิ ยะศิริ จากัด
(6.25)
(10.42)
บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
50.99
60.62
บริ ษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จากัด
15.88
10.31
บริ ษทั โรงพยาบาลวิภา ราม จากัด
73.33
167.09
บริ ษทั เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย) จากัด
(11.05)
(7.68)
บริ ษทั บุรีรัมย์รวมแพทย์ จากัด
3.12
บริ ษทั ทิพยบดินทร์ จากัด
(48.07)
รวม
445.41
455.82
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4. ในปี 2561 บริ ษทั มีขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน จานวน 56.89 ล้านบาท โดยเป็ นการขาดทุน
จากบริ ษทั ร่ วม คือ บริ ษทั เลกาซี่กอล์ฟ จากัด เนื่องจากบริ ษทั ร่ วมมีการลดทุนในเดือนตุลาคม 2561
5. ในปี นี้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) จานวน 2,872.38 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน 1,127.04 ล้านบาท คิดเป็ น
64.57%
จากที่กล่าวมาข้างต้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุทธิ จานวน 2,276.41 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน
จานวน 954.29 ล้าน คิดเป็ นร้อยละ 72.18
ในปี 2561 โรงพยาบาลจะมีผลประกอบการดีเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน และโรงพยาบาลยังมีความ
สามารถในการทากาไรที่ดี โดยพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงิน ดังนี้
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
1.20
0.40
0.27
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%) (ROE)
16.34
12.80
13.36
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
14.36
8.53
8.72
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
0.18
0.43
0.46
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (%)
0.38
0.30
0.34
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
30.83
30.09
31.19
EBIT Margin (%)
44.39
33.52
31.13
อัตรากาไรสุทธิ
31.37
28.68
25.79
จะเห็นว่าอัตรากาไรขั้นต้น, EBIT Margin, อัตรากาไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE)
ของบริ ษทั ในปี 2561 เท่ากับ 30.83 44.39, 31.37 และ 16.34 (%) ซึ่งถือว่ามีความสามารถในการทากาไรอยู่
ในเกณฑ์ดี เมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั อื่น ๆ ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน
(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็ นขายเงินสด สาหรับปี 2561
โรงพยาบาลรามคาแหง จะมีการขายเงินสด 71.57 % ขายเครดิต 28.43 % การขายให้เครดิต 28.43 % นั้น
จะเป็ นลูกหนี้ประเภทบริ ษทั ขนาดกลางและใหญ่ทวั่ ไปที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับทางโรงพยาบาล, บริ ษทั ประกันชีวติ ,
บริ ษทั ประกันภัยและกรมแรงงาน บริ ษทั เหล่านี้จะไม่ค่อยมีปัญหาการชาระเงิน ปั ญหามีอยูบ่ า้ งเล็กน้อยตรงที่
เงื่อนไขของการส่งผูป้ ่ วยมารับการรักษาพยาบาลจะยกเว้นบางโรคหรื อยกเว้นค่าใช้จ่ายบางอย่าง แต่ทางผูป้ ่ วย
ไม่ยอมสารองจ่ายส่วนที่ยกเว้นขอให้ทางโรงพยาบาลเรี ยกเก็บกับทางบริ ษทั ทั้งจานวน เครดิตที่ทางโรงพยาบาล
ให้คือ 2 เดือน

การขายเงินสด 71.57 % นั้น ก็จะมีปัญหาอยูบ่ า้ งสาหรับกรณี ที่ผปู ้ ่ วยเป็ นผูป้ ่ วยฉุกเฉิน และผูป้ ่ วย
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บางรายไม่มีเงินชาระเมื่อรับการรักษาพยาบาลหายดีแล้ว ใน 1 ปี จะมีอยูป่ ระมาณ 0.01 - 0.5 % ของยอดขาย
ในปี 2561 มีอยูป่ ระมาณ 6.81 ล้านบาท คิดเป็ น 0.13% ของยอดขาย รายละเอียดของลูกหนี้การค้าที่มีอายุ
มากกว่า 3 เดือน มีดงั นี้
อายุลูกหนี้
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป
รวม
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

บาท
2561
38,038,127
6,236,709
55,188,006
99,462,842
60,494,952

2560
34,689,042
5,069,726
35,295,554
75,054,322
41,276,167

ในปี 2561 บริ ษทั คิดว่าได้ต้งั สารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญเพียงพอแล้ว เพราะว่าได้ต้งั ไว้สูงถึง
60.86 % ของลูกหนี้การค้าที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป
(2) สินค้าคงเหลือและการเสื่อมสภาพหรื อล้าสมัย
ในปี 2561 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือที่ลา้ สมัยจากธุรกิจการขายเครื่ องมือแพทย์ ซึ่งเป็ นธุรกิจ
เสริ ม จานวน 8,618,626 บาท แต่ในธุรกิจการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ ไม่มีสินค้า
คงเหลือเสื่อมสภาพ หรื อล้าสมัย
ในปี 2561 บริ ษทั มีสินค้าคงเหลือ (สุทธิ) สูงถึง 614,041,436 บาท ส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้า
คงเหลือ ในแผนกขายอุปกรณ์แพทย์ และ เวชภัณฑ์ ซึ่งเก็บไว้ขาย มีจานวน สูงถึง 509,273,781 บาท และมีการ
หักค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินค้า จานวน 47,116,839 บาท ส่วนสินค้าคงเหลือในธุรกิจรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย มี
จานวน 104,767,655 บาท
(3) เงินลงทุน ค่าความนิยม และการด้อยค่า
- เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ. 31 ธันวาคม 2561 มีราคาทุน ดังนี้
ราคาทุน
วิธีส่วนได้ เสี ย
1. บริ ษทั โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จากัด
435,490,000
221,400,871
2. บริ ษทั อาร์ พลัส แอสเซท จากัด
512,499,890
880,254,060
3. บริ ษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จากัด
282,241,000
150,432,543
หัก บัญชีดอ้ ยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยบริ ษทั ชัยภูมิ ราม จากัด (214,100,000)
1,016,130,890 1,252,087,474
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จะเห็นว่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย – โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม มีการด้อยค่าของสินทรัพย์ รวม
214,100,000 บาท
- เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ. 31 ธันวาคม 2561 มีราคาทุน
3,483,520,753 บาท
มีราคาคิดตามวิธีส่วนได้เสีย 5,575,191,630 ,,
รายละเอียดมีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริ ษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จากัด
บริ ษทั รังสิภณั ฑ์ จากัด
บริ ษทั สินแพทย์ จากัด
บริ ษทั ปิ ยะศิริ จากัด (โรงพยาบาลสุขมุ วิท)
บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลวิภา ราม จากัด
บริ ษทั เลกาซี่กอล์ฟ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั บุรีรัมย์รวมแพทย์ จากัด
บริ ษทั ทิพยบดินทร์ จากัด
หัก ตัดบัญชีดอ้ ยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั รังสิภณั ฑ์ จากัด
บริ ษทั ปิ ยะศิริ จากัด
บริ ษทั เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย) จากัด

ราคาทุน
47,617,004
3,000,000
649,414,242
199,939,110
508,909,546
107,000
1,284,964,851
686,800,000
118,503,000
150,000,000

วิธีส่วนได้ เสี ย
740,297,822
904,366
1,260,276,357
99,785,597
720,586,464
83,675,050
1,837,497,932
608,622,848
121,619,564
101,925,630

(2,150,000)
(100,200,000)
(63,384,000)
3,483,520,753

5,575,191,630

จะเห็นว่าบริ ษทั ร่ วมที่มีการด้อยค่า ได้แก่
1. บริ ษทั รังสิภณั ฑ์ จากัด มีราคาทุน 3,000,000 บาท ปั จจุบนั มีราคาตามวิธีส่วนได้เสีย เพียง
904,366 บาท แสดงว่ามีการด้อยค่าของสินทรัพย์ 2,095,634 บาท
2. บริ ษทั ปิ ยะศิริ จากัด (โรงพยาบาลสุขมุ วิท) มีราคาทุน 199,939,110 บาท ปั จจุบนั มีราคาตามวิธี
ส่วนได้เสียเพียง 99,785,597 บาท แสดงว่ามีการด้อยค่าของสินทรัพย์ 100,153,513 บาท
3. บริ ษทั เลกาซี่กอล์ฟ (ประเทศไทย) จากัด มีราคาทุน 686,800,000 บาท ปั จจุบนั มีราคา
608,622,848 บาท แสดงว่ามีการด้อยค่าของสินทรัพย์ 78,177,152 บาท
4. บริ ษทั ทิพยบดินทร์ จากัด มีราคาทุน 150,000,000 บาท ณ. 31 ธันวาคม 2561 มีราคาตามวิธีส่วน
ได้เสียเพียง 101,925,630 บาท แสดงว่ามีการด้อยค่าของสินทรัพย์ 48,074,370 บาท
บริ ษทั ร่ วมอื่น ๆ นอกจาก บริ ษทั รังสิภณั ฑ์ จากัด , บริ ษทั ปิ ยะศิริ จากัด , บริ ษทั เลกาซี่กอล์ฟ
(ประเทศไทย) จากัด และ บริ ษทั ทิพยบดินทร์ จากัด มีราคาตามวิธีส่วนได้เสียเพิม่ ขึ้นจากราคาทุน เมื่อพิจารณา
โดยรวมจะเห็นว่าสินทรัพย์มีราคาสูงขึ้น
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- เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง และบริ ษทั อื่น มีการบันทึกในราคาทุนและมีการตัดบัญชีดอ้ ยค่าอยู่
1 แห่ง คือ บริ ษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด มีราคาทุน 98,000,000 บาท ได้ตดั บัญชีดอ้ ยค่าทั้ง
จานวน
- เงินลงทุนเผือ่ ขาย ณ. 31 ธันวาคม 2561
มีราคาทุน
3,568,935,140 บาท
มีกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น 1,425,668,675 ,,
มูลค่ายุติธรรม
4,994,630,815 ,,
(4) ส่วนประกอบสาคัญของทรัพย์สินอื่นและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์อื่นนอกจากลูกหนี้, สินค้าคงเหลือ และเงินลงทุนแล้ว ยังมี
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บริ ษทั พยายามบริ หารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเงินสดเก็บไว้มากจะทาให้ได้ผลตอบแทนในรู ปดอกเบี้ยรับน้อยลง แต่ถา้ เก็บ
ไว้ไม่เพียงพอก็จะทาให้ธุรกิจสะดุดและติดขัดได้ ณ. 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ถือเงินสด และรายการเทียบเท่า
เงินสดไว้ 889.92 ล้านบาท มากกว่าปี ก่อนอยู่ 538.45 ล้านบาท
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วยรายการ ภาษีซ้ือส่วนที่ยงั ไม่ได้เรี ยกคืน 4.2 ล้านบาท,
สต๊อกส่วนที่เป็ นครุ ภณั ฑ์และเบ็ดเตล็ด 5.9 ล้านบาท, ค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า 9.5 ล้านบาท, รายได้คา้ งรับ 5.9
ล้านบาท และอื่น ๆ ซึ่งเป็ นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ ในการดาเนินธุรกิจ ณ . 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน
28.37 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อนอยู่ 8.08 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดจ่าย ณ . 31 ธันวาคม 2561
มีจานวน 9.72 ล้านบาท ลดล งจากปี ก่อน 4.48 ล้านบาท ในปี 2561 มีการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิม่ ขึ้น
เพียง 1.85 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วยรายการเงินค้ าประกันที่ทางบริ ษทั เรี ยกเก็บจาก
บริ ษทั ที่มารับเหมาก่อสร้าง เพือ่ ประกันผลงานระยะหนึ่งตามสัญญา , เงินมัดจาที่ทางบริ ษทั จะต้องจ่ายเมื่อตก
ลงซื้อสินค้า และอื่น ๆ ณ. 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 40.19 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน 16.47 ล้านบาท
บริ ษทั มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ในปี 2561 = 14.36 % ซึ่งถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดี
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4. สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
(1) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
- แหล่งที่มาของเงินทุน ในปี 2561 มีดงั นี้
1. เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดาเนินงาน
2. รับชาระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
3. รับชาระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. รับชาระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
5. รับชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
6. เงินรับชาระจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย
7. เงินรับจากการลดทุนในบริ ษทั ร่ วม
8. เงินรับจากการขายเงินลงทุนเผือ่ ขาย
9. รับเงินจากการขายอุปกรณ์
10. เงินรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
11. เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนเผือ่ ขาย
12. เงินปั นผลรับจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
13. เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องและบริ ษทั อื่น
14. ดอกเบี้ยรับ
รวม
- แหล่งใช้ไปของเงินทุนในปี 2561 มีดงั นี้
1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
2. ซื้อเงินลงทุนเผือ่ ขาย
3. ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
4. ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
5. ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
7. จ่ายเงินมัดจาค่าทรัพย์สิน
8. จ่ายคืนเงินรับล่วงหน้าจากการขายที่ดิน
9. จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
10. จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
11. จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
12. จ่ายคืนเงินกูร้ ะยะยาว
13. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกันเพิม่ ขึ้น
14. จ่ายเงินปั นผล
15. ดอกเบี้ยจ่าย
รวม

872,937,293
10,000,000
3,000,000
479,000,000
800,000
46,290,000
320,000,000
37,418,086
2,238,891,291
5,931,716
277,822,642
288,848,853
9,273,890
15,131,039
4,605,344,810

บาท
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

907,572,871
176,277,832
268,503,000
672.057,054
885,700
25,657,758
647,955,000
516,818,862
103,100,000
345,000,000
146,040,000
572,839
192,000,000
66,086,449
4,068,527,365

บาท
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
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สุทธิปี 2561 ได้มา

536,817,445

,,

- ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน โดยพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน
ในปี 2561 บริ ษทั มีอตั ราส่วนหนี้สิน : ส่วนทุน = 0.18 : 1
จะเห็นบริ ษทั มีหนี้สินเพียง 18 % ของส่วนทุนเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั มีความมัน่ คงทาง
โครงสร้างเงินทุน โดยปกติธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะต้องลงทุนใน Fixed Asset สูง (ลงทุนใน
อาคารผูป้ ่ วยและซื้ออุปกรณ์แพทย์) อัตราส่วนของหนี้สิน : ส่วนทุน = 1 : 1 โดยประมาณ
(2) รายจ่ายลงทุน อธิบายวัตถุประสงค์และแหล่งเงินทุน
ในปี 2561 บริ ษทั มีรายจ่ายที่มีลกั ษณะเป็ นการลงทุน ดังนี้
1. ซื้อที่ดิน, อาคาร, อุปกรณ์แพทย์, เครื่ องใช้สานักงาน และอื่น ๆ จานวน 163.37 ล้านบาท
- ที่ดิน ในปี 2561 บริ ษทั มีการซื้อที่ดินเพิม่ ขึ้นมีมูลค่า 64.08 ล้านบาท เป็ นที่ดินว่างเปล่าอยู่
ติดกับที่ดินของโรงพยาบาล ในอนาคตจะใช้สร้างเป็ นลานจอดรถของผูป้ ่ วย
ในปี นี้ บริ ษทั ย่อย – บริ ษทั อาร์พลัส แอสเซท จากัด ได้ขายที่ดินไปมีมูลค่าต้นทุน 1,285.16
ล้านบาท
- อาคารระหว่างก่อสร้าง 10.10 ล้านบาท และมีการโอนอาคารระหว่างก่อสร้างของบริ ษทั ย่อย
– บริ ษทั อาร์พลัส แอสเซท จากัด จานวน 6.93 ล้านบาท เนื่องจากได้ขายที่ดินส่วนนี้ออกไป
- เครื่ องใช้ทางการแพทย์ มีการซื้อเพิม่ 48.72 ล้านบาท และมีการจาหน่ายออกไป จานวน
0.61 ล้านบาท เนื่องจากปั จจุบนั เทคโนโลยีทางการแพทย์เจริ ญรุ ดหน้าไปมาก และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทา
ให้ทางโรงพยาบาลต้องลงทุนในส่วนนี้มาก เพือ่ ทาให้โรงพยาบาลเป็ นโรงพยาบาลชั้นหนึ่ง ที่มีเครื่ องมือแพทย์
ทันสมัย
- เครื่ องใช้แผนก M.I. Cal และขายเครื่ องมือแพทย์ มีการซื้อเพิม่ 0.22 ล้านบาท
- นอกจากนี้ยงั มีการลงทุนเพิม่ ทางด้านเครื่ องใช้สานักงาน, เครื่ องเรื อน, ยานพาหนะ และอื่น ๆ
ซึ่งเป็ นการลงทุนตามปกติของการดาเนินกิจการ ที่จะต้องมีการซื้ออุปกรณ์เพิม่ ขึ้นเพือ่ ทดแทนของเก่าที่ชารุ ด
หรื อล้าสมัย
แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนจากการดาเนินงานของบริ ษทั
2. ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย, บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มีจานวน 456.58 ล้านบาท เป็ นการ
ลงทุนระยะยาว เพือ่ หาผลตอบแทนกลับในรู ปเงินปั นผล และเป็ นการเพิม่ พันธมิตรในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ทาให้บริ ษทั สามารถร่ วมบริ หารงานและพึ่งพากันได้ ทาให้บริ ษทั มีอานาจต่อรองสูงขึ้น ต้นทุนขายจะถูกลง
แหล่งเงินทุนที่ใช้: เงินทุนจากการดาเนินงานของบริ ษทั และกูจ้ ากสถาบันการเงินภายในประเทศ
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(3) ความเพียงพอของสภาพคล่อง
บริ ษทั มีสภาพคล่องดีในการดาเนินกิจการ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็ นธุรกิจที่ส่วนใหญ่
จะขายเป็ นเงินสด สาหรับโรงพยาบาลรามคาแหง ในปี 2561 มีการขายเป็ นเงินสด 71.57 % มีการขายเป็ น
เครดิตเพียง 28.43 % นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีผลประกอบการเป็ นกาไรสุทธิ 31.37 % ถ้าพิจารณาทางด้านอัตรา
ส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) มีดงั นี้
อัตราส่วนสภาพคล่อง
=
1.20
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
=
0.68 (0.49)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
=
0.29 (0.35)
ถ้าพิจารณาสภาพคล่องในรู ปของสินทรัพย์หมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียน จะเห็นว่าบริ ษทั มี
สินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน คือมีสินทรัพย์หมุนเวียน 120 % ของหนี้สินหมุนเวียน
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
=
13.11 (18.50)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
=
27.85 (19.46)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
=
5.01 (41.83)
ระยะเวลาขายเฉลี่ย
=
75.85 (14.91)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
=
7.11 (13.10)
ระยะเวลาชาระหนี้
=
30.14 (27.48)
Cash Cycle
=
70.56 (0.59)
ถ้าพิจารณา ด้านขายและลูกหนี้การค้า จะเห็นว่าระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 27.85 (19.46) วัน
ด้านต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือ จะเห็นว่าระยะเวลาขายเฉลี่ยเท่ากับ 75.85 (14.91) วัน
ด้านซื้อและเจ้าหนี้การค้า
จะเห็นว่าระยะเวลาชาระหนี้เท่ากับ 30.14 (27.48) วัน
ดังนั้น Cash Cycle ของโรงพยาบาล = 27.85 + 75.85 -30.14 = 73.56 วัน
ถ้าพิจารณาเฉพาะธุรกิจรักษาพยาบาล = 19.46 + 14.91 – 27.49 = 6.89 วันเท่านั้น
(4) ความสามารถในการชาระหนี้และการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ มื ที่สาคัญ ความสามารถในการหา
แหล่งเงินทุนเพิม่ เติม
ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง มีความสามารถในการชาระหนี้ และปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการกูย้ มื ได้ครบถ้วน จนทาให้บริ ษทั ได้รับเครดิตที่ดีจากสถาบันการเงิน ประกอบกับทาง
โรงพยาบาลมีที่ดินจานวนมาก และยังมีสินทรัพย์ถาวรอื่น ทาให้บริ ษทั มีความสามารถในการหาเงินทุนเพิม่ เติม
ได้ง่าย เนื่องจากบริ ษทั มีผลประกอบการดีและสินทรัพย์ถาวรที่มนั่ คง
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ปี 2561
ปี 2560
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
27.35
12.75
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
0.65
0.25
จะเห็นว่าอัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย และความสามารถชาระภาระผูกพัน ในปี
2561
มากกว่าปี 2560 เนื่องจากในปี 2561 บริ ษทั มีกาไรสูงกว่าปี 2560 และบริ ษทั สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด
เนื่องจากบริ ษทั มีกาไรและเงินสดเพียงพอที่จะชาระหนี้ได้
5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริ หารจัดการภาระนอกงบดุล (ไม่มี)
6. ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในอนาคต
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารของโรงพยาบาลในปั จจุบนั เป็ นผูท้ ี่มีทศั นวิสยั ที่กว้าง
ไกล ได้พยายามทาให้โรงพยาบาลมีคุณภาพโดยจัดหาแพทย์ที่ดีและซื้อเครื่ องมือทางการแพทย์ที่ทนั สมัยมาใช้
ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยงั ได้ให้ความสาคัญกับการรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินไว้อย่างมัน่ คง จะเห็นได้
จากการที่ผบู ้ ริ หารสามารถทาให้โรงพยาบาลเป็ นระดับแนวหน้า ในระยะเวลา 30 ปี ที่ผา่ นมา สามารถนามาพา
บริ ษทั ผ่านพ้นวิกฤตในปี 2540 มาได้ ดังนั้น ในอนาคต ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารใหม่ก็อาจจะทาให้มีปัจจัย
เสี่ยงต่อผลการดาเนินงานได้
ธุรกิจโรงพยาบาล สิ่งที่สาคัญ คือ Image ของโรงพยาบาล ถ้าเราสามารถรักษาไว้ได้ ธุรกิจนี้ก็จะ
สามารถดาเนินต่อไปได้อย่างราบรื่ น
2. นโยบายรัฐบาล ในอนาคตถ้ารัฐบาลมีนโยบายให้บริ การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนดีเทียบเท่า
หรื อใกล้เคียงกับโรงพยาบาลเอกชน และมีการอานวยความสะดวก จัดหาแพทย์และพยาบาลที่ดีมาให้บริ การ
และคิดค่ารักษาพยาบาลต่ากว่าโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชนก็จะได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้
ทางบริ ษทั ได้พยายามปรับปรุ งกลยุทธ์อยูต่ ลอดเวลา โดยดูปัจจัยรอบข้างด้วย ถ้าในอนาคตมีการ
แข่งขัน ด้านราคา ทางโรงพยาบาลก็จะต้องพยายามลดต้นทุนให้ต่าลง เพือ่ ที่จะได้กาหนดราคาขายที่ต่าลงได้
ทางโรงพยาบาลได้ยดึ ถือคุณภาพของการรักษาพยาบาลที่ดีและราคายุติธรรมมาตลอด 30 ปี
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เอกสารแนบที่ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

นายแพทย์ รัชช สมบูรณสิ น
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
อายุ
80 ปี
สัดส่วนการถือหุน้
0.12 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร คุณวุฒิการศึกษา
- 2504 ปริ ญญาแพทยศาสตร์บณั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- 2512 Diplomat American Board of Radiology
- 2514 Certificate In Neuroradiology
ประวัติการทางาน
2507 – 2509
ภาควิชารังสีวทิ ยา โรงพยาบาลศิริราช
2509 – 2512
Temple University Hospital, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.
2512 – 2514
Hospital Of The University Of Pennsylvania, U.S.A.
2514 – 2531
อาจารย์ภาควิชารังสีวทิ ยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
2530 – 2540
กรรมการบริ ษทั ศูนย์เอกเรย์คอมพิวเตอร์
และ กรรมการบริ ษทั ศูนย์พญาไทเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จากัด
2531 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
2546 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลวิภา ราม จากัด
2548 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ปิ ยะศิริ จากัด ( โรงพยาบาลสุขมุ วิท )
2550 – ปั จจุบนั
ประธารกรรมการ บริ ษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จากัด (มหาชน)-รพ.ลานนา
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ทันตแพทย์ ชานาญ ชนะภัย
ตาแหน่ง
กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
อายุ
75 ปี
สัดส่วนการถือหุน้
1.06 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร คุณวุฒิการศึกษา
- 2511 ทันตแพทยศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2520 Cosmetic Restoration N.Y. , U.S.A.
ประวัติการทางาน
2514 – 2530
ทันตแพทย์ประจาโรงพยาบาลรามาธิบดี
2524 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร บริ ษทั เอฟ แอนด์ เอส ’79 จากัด (โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก )
2531 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
2540 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร บริ ษทั สินแพทย์ จากัด (โรงพยาบาลสินแพทย์)
2546 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลวิภา ราม จากัด
2548 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ปิ ยะศิริ จากัด ( โรงพยาบาลสุขมุ วิท )
2549 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลเสรี รักษ์ จากัด
2549 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จากัด
2551 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จากัด ( มหาชน )
หรื อ โรงพยาบาลลานนา
2561 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จากัด
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นายแพทย์ วริ ัตน์ ชื่ นอิม่
ตาแหน่ง
กรรมการบริ หารและผูอ้ านวยการ
อายุ
82 ปี
สัดส่วนการถือหุน้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร คุณวุฒิการศึกษา
- แพทยศาสตร์บณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( รุ่ น 15 ) พ.ศ. 2508
- แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- วุฒิบตั ร Orthopedics โรงพยาบาลรามาธิบดี
- Fellowship Orthopedics Training จาก Hospital Of Special Surgery, N. Y. พ.ศ. 2517 – 2519
ประวัติการทางาน
2515 – 2524
อาจารย์แผนก ภาค Orthopedics โรงพยาบาลรามาธิบดี
2525 – 2530
แพทย์ Orthopedics โรงพยาบาลสมิติเวช
2531 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารและผูอ้ านวยการ บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
2540 – ปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการ บริ ษทั สินแพทย์ จากัด ( โรงพยาบาลสินแพทย์ )

รายงานประจาปี 2561 / 72

นายแพทย์ เอือ้ ชาติ กาญจนพิทกั ษ์
ตาแหน่ง
กรรมการบริ หาร
อายุ
75 ปี
สัดส่วนการถือหุน้
0.97 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร คุณวุฒิการศึกษา
- จบแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( รุ่ น 4 ) 2510
- แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2510 – 2511
- แพทย์ประจาบ้านโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2511 - 2514
- วุฒิบตั ร โสต ศอ นาสิกแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2514
- วุฒิบตั ร โสต ศอ นาสิกแพทย์ ประเทศเยอรมันนี 2521
- ปริ ญญาเอก Doctor of Medicine จาก University of Essen, Germany 2521
ประวัติการทางาน
2515
– 2522 อาจารย์ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริ งซ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2524
– ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอฟ แอนด์ เอส’79 จากัด ( โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก )
25
31 – ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั โรงพยาบาลรา-มคาแหง จากัด (มหาชน)
2538
– 2542 ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
2540
– ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร บริ ษทั บริ ษทั สินแพทย์ จากัด (โรงพยาบาลสินแพทย์)
2543 – ปั จจุบนั รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนที่ 1 มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
2544 – ปั จจุบนั ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ประจาคณะกรรมาธิการสาสธารณสุข วุฒิสภา
2546 – ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลวิภา ราม จากัด
2547 – ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
2548
– ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลเจ้าพระยา จากัด (มหาชน)
2548
– ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ปิ ยะศิริ จากัด ( โรงพยาบาลสุขมุ วิท )
2549
– ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลเสรี รักษ์ จากัด
2550 – ปั จจุบนั กรรมการและผูจ้ ดั การมูลนิธิสถาบันโรคไต ภูมิราชนคริ นทร์
2550 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บริ ษทั เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จากัด (มหาชน) หรื อ รพ. ลานนา
2561 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จากัด
2561 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั บุรีรัมย์รวมแพทย์ จากัด
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นายแพทย์ ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล
ตาแหน่ง
กรรมการบริ หาร
อายุ
59 ปี
สัดส่วนการถือหุน้
2.00 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
คุณวุฒิการศึกษา
- จบแพทยศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2526
- แพทยศาสตร์วฒ
ุ ิบตั ร โสต นาสิก ลาริ งซ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ( NIDA ) พ.ศ. 2533
- Senior Executive Program, Sasin ( SEP 17, 2003 )
- Advanced Senior Executive Program ( ASEP, Sasin ), Kellogg School of Management
Western University ( 2006 )
- Advanced Senior Executive Program ( ASEP, Sasin ), Kellogg School of Management
Western University ( 2010 )
ประวัติการทางาน
- อาจารย์ภาควิชา โสต นาสิก ลาริ งซ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2530 – 2532
- แพทย์ประจาแผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลรามคาแหง ปี 2533 - ปั จจุบนั
- กรรมการบริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด ( มหาชน ) ปี 2538 – ปั จจุบนั
- กรรมการบริ หาร โรงพยาบาลสินแพทย์ ปี 2540 – ปั จจุบนั
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด ( มหาชน) ปี 2545 – ปั จจุบนั
- กรรมการบริ หาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ปี 2546 – ปั จจุบนั
- กรรมการบริ หาร โรงพยาบาลลานนา ปี 2550 – ปั จจุบนั
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นายแพทย์ สุธี ลีละเศรษฐกุล
ตาแหน่ง
กรรมการบริ หาร
อายุ
62 ปี
สัดส่วนการถือหุน้
0.01 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร คุณวุฒิการศึกษา
- 2524 แพทยศาสตร์บณั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2532 แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทางาน
2525 – 2526
อาจารย์ภาควิชาเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล
2526 – 2529
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2529 – 2532
แพทย์ประจาบ้านอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2532 – 2534
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2534 – ปั จจุบนั
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลรามคาแหง
2540 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
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ทันตแพทย์ เจิมพล ภูมติ ระกูล
ตาแหน่ง
กรรมการบริ หาร และผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร
อายุ
58 ปี
สัดส่วนการถือหุน้
0.16 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร คุณวุฒิการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตร์บณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง ผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท ( M.B.A.) คณะบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ( NIDA )
- นิติศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการอบรม
- ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผูบ้ ริ หารระดับสูง Advance senior executive program (A.S.E.P.I. )
Kellog graduate school of management, Northwestern University : U.S.A.
- ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( S.E.P.17 )
- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย ( I.O.D. )
- หลักสูตร Advance Audit Committee Programe
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการไทย ( I.O.D. ) ปี 9/2555
ประสบการณ์ทางาน
- กรรมการบริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
- คณะเจ้าหน้าที่บริ หาร โรงพยาบาลสุขมุ วิท ปี 2551 - ปั จจุบนั
- อนุกรรมการศึกษาราคากลางทันตกรรม ในโครงการหลักประกันสุขภาพ ทันตแพทยสภา
- อนุกรรมการศึกษาและติดตามผลกระทบการเปิ ดเสรี การค้าบริ การ ( FTA ) สาขาทันตกรรม
ทันตแพทยสภา
- ผูบ้ ริ หารโครงการหลักสูตร พัฒนาผูบ้ ริ หารโรงพยาบาล โดย สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่ง
ประเทศไทย
- ผูจ้ ดั การระบบคุณภาพและที่ปรึ กษาระบบคุณภาพ ISO 9000 โรงพยาบาลรามคาแหง และ
โรงพยาบาลในเครื อโรงพยาบาลรามคาแหง
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นางสาวทัศน์ วรรณ ศิริวงศ์
ตาแหน่ง
กรรมการบริ หาร
อายุ
44 ปี
สัดส่วนการถือหุน้
0.83 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร

บุตรี นางอัญชนา ศิริวงศ์

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี Bachelor of Economics มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2539
- Master of Business Administration (MBA) INSEAD ประเทศฝรัง่ เศส ปี 2545
ประวัติการทางาน
2539 – 2544 - Export Executive บริ ษทั เหล็กสยามยามาโตะ จากัด ในเครื อบริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย
2546 – 2549 - คณะทางานที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
2548 – ปั จจุบนั - กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั Babebite Co.,Ltd.
2561 – ปั จจุบนั - กรรมการบริ หาร บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
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นายประมล อภิรัตน์
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ
52
ปี
สัดส่วนการถือหุน้
0.12 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร

-

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น อิลินอย สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม
- ISO 9000 และ การจัดการคุณภาพ JF Consultant Limited USA.
ประวัติการทางาน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายธนาคาร ตัวแทน ธนาคารเอเชีย จากัด (มหาชน)
- เจ้าหน้าที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
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นางอัญชนา ศิริวงศ์
ตาแหน่ง
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร
อายุ
72
ปี
สัดส่วนการถือหุน้
0.95 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร - มารดา น.ส. ทัศน์วรรณ ศิริวงศ์
คุณวุฒิการศึกษา
- อนุปริ ญญาพยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทางาน
2531 – ปั จจุบนั

โรงพยาบาลรามคาแหง ( โรงพยาบาลเอกชน)
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นางวรรณา พฤกษ์ มหาชัยกุล
ตาแหน่ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
อายุ
62
ปี
สัดส่วนการถือหุน้
0.01 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี
- ปริ ญญาโท

เอกการบัญชี
MBA

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทางาน
2531 – ปั จจุบนั

โรงพยาบาลรามคาแหง ( โรงพยาบาลเอกชน)
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นางวรัดดา ตันทนะเทวินทร์

ตาแหน่ง
อายุ
สัดส่วนการถือหุน้
คุณวุฒิการศึกษา
2524 – 2529

เลขานุการบริ ษทั
57 ปี
-

ปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ / โทการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประวัติการทางาน
2536 – ปั จจุบนั เจ้าหน้าที่แผนกธุรการ บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
2551 – ปั จจุบนั เลขานุการบริ ษทั บริ ษทั โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด ( มหาชน )
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15. ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์เพิม่ เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) ของบริ ษทั ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th
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