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สาสนจากคณะกรรมการ 
 
 ป 2556  ท่ีผานมา  บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  ไดเปดใหบรกิารรกัษาพยาบาลใน
กรุงเทพมหานคร  มาเปนเวลา 25 ป   ตลอดเวลาท่ีผานมาทางโรงพยาบาลไดพยายามปรับปรุงเปล่ียนแปลง  และ 
พัฒนาท้ังดานสถานท่ี  การใหบริการและเทคโนโลยีทางการแพทยมาตลอด 
 ภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2556   มีการขยายตัวเล็กนอยในชวงตนป  กลางป  และเริม่ชะลอตัวในชวง
ปลายป   เนื่องจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศ  ปจจยัภายนอกมาจากปญหาหนี้สาธารณะในยุโรป  ปญหา
เศรษฐกิจสหรัฐท่ียังไมฟนตัว  ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนและภัยทางธรรมชาต ิ  สวนปจจัยภายในอยูท่ี
เสถียรภาพทางการเมือง  โดยเฉพาะการออกมาชุมนุมประทวง   และปญหาตนทุนท่ีเพ่ิมสูงขึน้จากการปรับ
คาแรงวันละ 300 บาทท่ัวประเทศ  การปรับขึน้ของคาพลังงาน   ท้ังน้ํามัน  ไฟฟา  คาขนสง    ปญหาตาง ๆ ท่ี
กลาวมาสงผลตอกําลังซ้ือของประชาชน  การบริโภคภายในประเทศประชาชนมีความระมัดระวังในการใชจาย
มากขึ้น  ส่ิงเหลานี้จะมีผลกระทบตอธุรกิจโรงพยาบาลบางแตไมมากนกั ในป 2556  ทางโรงพยาบาลรามคําแหง 
ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกจิเล็กนอย   ทําใหอัตราการเจริญเติบโตของรายไดต่ํากวาปกอน  0.67%   แตมีอัตรา 
กําไรสุทธิ  26.72%   ซ่ึงยังถือวาอยูในระดับท่ีนาพอใจ 
 สําหรับทิศทางของโรงพยาบาลรามคําแหง  ในป 2557   ยังคงมุงม่ันท่ีจะพัฒนาความสามารถในการ
แขงขนั โดยการขยายศูนยแพทยเฉพาะโรค  โดยเนนรับแพทยเช่ียวชาญเฉพาะโรค และลงทุนในเครื่องมือแพทย 
ท่ีทันสมัยและใชเทคโนโลยีใหม ๆ 
 ในนามคณะกรรมการบริหารขอขอบคณุผูถือหุนท่ียังคงใหความม่ันใจ และใหการสนับสนนุการทํางาน 
ของคณะกรรมการบริหาร             ทางคณะกรรมการจะพยายามดูแลกิจการใหมีความกาวหนาและเติบโตภายใต 
หลักการธรรมาภิบาล   เพ่ือใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกผูปวย   ตลอดจนผูถือหุนทุกทาน 
 
 
       คณะกรรมการบริหาร 
              บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน   ผูถือหุน บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) 
 คณะกรรมการบรษิัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเปนกรรมการอิสระ 3 ทาน ประกอบกดวย 
 1.   นายประมล อภิรัตน   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.   ร.อ. ขจิต หัพนานนท  กรรมการตรวจสอบ 
 3.   น.ส. กิตติญารัตน จิโรจดํารงคชัย กรรมการตรวจสอบ 
  ขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  มีดังนี ้

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล 
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และ กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบรษิัท 
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท  รวมท้ังพิจารณาเสนอคาตอบแทนของ

ผูสอบบัญชีเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ  และขออนมัุติจากท่ีประชุมผูถือหุน 
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบรษิัท  กรณีท่ีอาจมีความขดัแยงทางผลประโยชน 
6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย 

 ในป 2556  คณะกรรมการตรวจสอบภายในไดมีการประชุมรวม 4 ครั้ง  เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายใน  และมีการประชุมรวมกับฝายบริหารระดับสูง  คณะกรรมการ 
ตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา  ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  โดยรวมมีความเหมาะสมเพียงพอและถือ
ปฏิบัติสมํ่าเสมอ  สามารถสรางความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลไดวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
ประจําปส้ินสุด  วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  มีความเช่ือถือไดเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ  โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีรับรองท่ัวไป  และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 
     
                                       (นายประมล   อภิรัตน) 
                     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                                                                            21 กุมภาพันธ 2557 
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1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
                    บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน)   ไดกอตั้งขึ้นโดยกลุมแพทยกลุม  ไดเริ่มเปดดําเนนิ
กิจการ 28 กุมภาพันธ 2531 มีเตียงรับผูปวยใน 115 เตียง และไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน(BOI) ในการประกอบกจิการรักษาพยาบาลเปนเวลา 5 ป  
                ในวนัท่ี 9 กันยายน 2534  บริษัทไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังเขาเปนบรษิัทรับอนุญาตใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และในวันท่ี  13  พฤษภาคม  2536  ไดดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชน จํากดั   และเปล่ียนช่ือจาก  " บรษิัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั "   เปน  "บรษิัท โรงพยาบาล
รามคําแหง จํากดั (มหาชน)"   ปจจุบันบรษิัทมีเตียงรับผูปวยใน 486 เตียง บนเนื้อท่ี  31 ไร  63  ตารางวา 
              อํานาจในการควบคุมและบริหารงานบรษิัทโดยกลุมแพทยกลุมเดิม       ปจจุบันมีกรรมการบริหาร 
8 ทาน คือ   นายแพทยรัชช  สมบูรณสิน,  นายแพทยเอ้ือชาติ  กาญจนพิทักษ,  นายแพทยวิรตัน  ช่ืนอ่ิม,  
นายแพทยบุญปรีดี     ศิริวงศ,    ทันตแพทยชํานาญ     ชนะภัย,     นายแพทยศิริพงศ     เหลืองวารินกุล,  
นายแพทยสุธี  ลีละเศรษฐกุล  และ  ทันตแพทยเจิมพล       ภูมิตระกูล 

      ลักษณะการประกอบธุรกจิ - ธุรกิจหลักเปนโรงพยาบาล  General Hospital ใหบรกิารรกัษาพยาบาล 
โรคท่ัวไปทุกสาขา  โดยแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพรอมเครื่องมือการรกัษาและวินิจฉัยโรคท่ีทันสมัย
และมีประสิทธิภาพสูง   เปดใหบรกิารรกัษาผูปวยนอกและในตลอด 24 ช่ัวโมง มีรถพยาบาลคอยรับ-สงผูปวย
ตลอดเวลา  และตั้งแตป 2553  ทางบริษัทไดรับใบรับรองระบบมาตรฐาน JCI (Joint Commission International 
Accreditation Standards for Hospital)  ซ่ึงเปนส่ิงท่ีแสดงใหเห็นวาโรงพยาบาลรามคําแหงเปนโรงพยาบาลหนึ่ง
ท่ีมีมาตรฐานการรักษาพยาบาลและดูแลผูปวยดีและมีความปลอดภัยเทียบเทาโรงพยาบาลระดับสากล 
                    นอกจากนี้ บรษิัทยังไดประกอบธุรกิจเสริมกบัธุรกิจโรงพยาบาลอีก 2 ประเภท คือ                 
                    1.  บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย (M.I.CAL.SYSTEM) 
                    2.     ขายเครื่องมือแพทยและเวชภัณฑบางประเภท   
                 บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)   มีบรษิทัยอย 2 แหง และบริษัทรวม  9  แหง  ดังนี ้
           บริษัทยอย :- บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จํากัด  ประกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 60 เตียง    
                                 ตั้งอยูท่ีจังหวัดชัยภูมิ 
     - บริษัท อาร พลัส แอสเซท จํากัด  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล  อยูระหวางการดําเนินการ  
                                  ตั้งอยูถนนเพชรบุรี  กรุงเทพฯ 
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           บริษัทรวม: - บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย จํากัด ประกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 287 เตียง   
                                 ตั้งอยูท่ีถนนรามอินทรา  กรุงเทพฯ  
                              -  บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม ราม จํากัด ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง 
                     ตั้งอยูท่ีจังหวัดเชียงใหม 
                              -  บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จํากดั ประกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง  
                     ตั้งอยูท่ีถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ  
                              -  บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จํากัด ประกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง 
                                  ตั้งอยูท่ีจังหวัดพะเยา 
                              -  บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จํากดั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง 
                                  ตั้งอยูจังหวัดเลย 

-  บริษัท ปยะศิริ จํากัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาด 80 
                                  เตียง   ตั้งอยูถนนสุขุมวิท 22  กรุงเทพฯ  

 -  บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน   
    ขนาด 260 เตียง    ตั้งอยูกรุงเทพฯ  

                              -  บริษัท รังสิภณัฑ จํากัด ประกอบธุรกจิขายและซอมเครื่องมือแพทย  
                    ตั้งอยูท่ีถนนบริพัตร  กรุงเทพฯ 

                 -  บริษัท เลกาซ่ีกอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด   ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับใหบริการและขาย 
                                 อุปกรณเกี่ยวกับสนามกอลฟ 
                                 ตั้งอยูท่ี 18 หมู 7 เลียบคลองสอง  แขวงสามวาตะวันตก   เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 

1.1   วิสัยทัศน   วัตถุประสงค   เปาหมาย  หรือ กลยุทธ  ในการดาํเนินงานของบริษัทหรือกลุมบริษัทใน
ภาพรวม 

        บริษัทและกลุมมีวัตถุประสงคท่ีจะขยายการดําเนนิธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใหกวางขวางออกไป  
ท้ังในกรุงเทพ และตางจังหวัด  และใหไดคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล  เพ่ือท่ีโรงพยาบาลจะไดมี Image ท่ีดี
ตลอดไป และเปนการรองรับ AEC ท่ีจะมีขึ้นในป 2558 นี ้

1.2   การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคญั 
        ในปท่ีผานมา บรษิัทไมมีการเปล่ียนแปลง และพัฒนาการท่ีสําคัญเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง  อํานาจ

ในการควบคุมบรษิัท และลักษณะการประกอบธุรกิจ  อยางมีนัยสําคัญ 
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1.3   โครงสรางการถือหุนของกลุมบรษิัท 
        (1)   นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม 

                             การประกอบธุรกิจของ  บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง  จํากัด  ( มหาชน ),  บริษัทยอย,   
บริษัทรวม   และบรษิัทในเครือ  มีความสัมพันธกนัดังนี ้
                             ก.  กลุมบรษิัทยอย,   บริษัทรวม     และบริษัทในเครือ     ท่ีประกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน 
 เหมือนทางบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  จะสงกรรมการบางทานเขารวมบริหารในรูปแบบ
ของการใหคําปรกึษาและแนะนํา   ผูบริหารของบริษัทรวมจะมีอิสระในการวางนโยบาย  และ  แผนการตลาดใน
พ้ืนท่ีของตนเอง   ทางบริษัทรวมและบรษิัทในเครือจะสงคนไขใหแกกันก็ตอเม่ือบริษัทรวม และบริษัทในเครือ
นั้นมีเครื่องมือไมพรอมในการรักษาคนไขรายนั้นได นอกจากนี้ บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  
เปนศูนยกลางในการชวยส่ังซ้ืออุปกรณแพทย,   ยา  และ  เวชภัณฑตาง ๆ  ใหกับบริษัทในเครือ  ทําใหบริษัทฯ มี
อํานาจตอรองในการส่ังซ้ือสูง  เพราะวาส่ังซ้ือครั้งละจํานวนมาก ๆ  บริษัทจึงสามารถส่ังซ้ือสินคาไดในราคาถูก 
ทําใหบริษัทยอย,  บริษัทรวม   และบริษัทในเครือ   ไดมีตนทุนในราคาถูกลงดวย 
                 ข. กลุมบรษิัทรวม และบรษิัทในเครือท่ีประกอบธุรกิจเกี่ยวของกับโรงพยาบาลมีอยู  2 แหง  
คือ  บรษิัท รังสิภณัฑ จํากัด ประกอบธุรกิจขายเครื่องมือแพทยและซอมเครื่องมือแพทย และ บริษัท สหแพทย 
จํากัด   ทําการผลิตและจําหนายยา   บริษัทท้ังสองนี้จะทําการขายและใหบริการกับ โรงพยาบาลในเครือโดยจะ
คิดราคากับโรงพยาบาลในเครือในราคาพิเศษ  ถูกกวาท่ีขายใหโรงพยาบาลท่ัวไป  

               ค.   กลุมบรษิัทรวมและบรษิัทในเครือท่ีประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ   
                      -  บางแหงบริษัทจะสงผูบริหารบางทานเขาไปรวมบริหาร  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ไดแก  

บริษัท เลกาซ่ีกอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด    
                      -    บางแหงจะดําเนินธุรกิจไปเอง    โดยไมไดเกี่ยวของ หรือมีผลประโยชนใด ๆ   กับ 

โรงพยาบาล 
        (2)  แผนภาพโครงสรางการถือหุนของบรษิัท 
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บริษัทรวม 

รังสิภัณฑ 
30.00 % 

ร.พ.พะเยา-ราม 
40 % 

ร.พ. สนิแพทย 
32.95 % 

บริษัททีเ่กี่ยวของและบริษัทอื่น 

รพ.ขอนแกนราม 
16.40 %   

ภูมิปญญา 
16.33 % 

 

รพ.สนามจันทร 
6.00 % 

กอปรสิน 
13.80 % 

 

รพ.เพชรรัตน 
(บจก.บูรณะเวช) 

17.90 % 

สหแพทยเภสัช 
10.03 % 

สมุนไพรไทย 
0.30 % 

บริษัทยอย 

ร.พ.เมืองเลยราม 
 40 % 

ร.พ.เชียงใหมราม 
42.89 % 

ปยะศิริ 
34.24 % 

ร.พ.ชัยภูมิ-ราม 
66 % 

ร.พ.วิภาวดี 
6.53 % 

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จาํกัด  (มหาชน)

ร.พ.วิภา ราม 
41.09 % 

บจก.อุดรพัฒนา 
(1994)    9.33 % 

หลกัทรัพยภัทร 
0.011 % 

เลกาซี่ กอลฟ 
40 % 

บ.อาร พลัส แอสเซท 
50 % 

รีนัล เซิรฟ 
19 % 
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นิติบุคคลที่บริษัทถอืหุนตัง้แตรอยละ 10 ขึน้ไป 
 
 

รายชื่อบริษัท สถานท่ีต้ัง ประเภทธรุกิจ 
จํานวนหุนท่ี
ออกและเรียก

ชําระแลว (หุน) 

จํานวนหุนท่ี
บริษัทถอื 

(หุน) 

อัตราการ
ถือหุน 

(รอยละ) 
1. บริษัทโรงพยาบาลชยัภูมิ

ราม จํากัด 
290/42 ถ.ชัยภูมิสีค้ิว 
ต.ในเมือง อ. เมือง  
จ. ชัยภูมิ 36000 

โรงพยาบาลเอกชน 5,580,000 3,682,800 66.00 

2. บริษัท อารพลสั แอสเซท 
จํากัด 

ถ.พชรบุรี  
กรุงเทพฯ  

โรงพยาบาลเอกชน 
อยูระหวางดําเนนิ- 
การ 

50,000,000 
(จํานวนหุนท่ี
ออก) 

25,000,000 50.00 

3. บริษัท โรงพยาบาล
เชยีงใหม  ราม จํากัด 

8  ถ. บุญเรืองฤทธิ ์
ต.ศรีภูมิ อ. เมือง  
จ. เชียงใหม 

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

4. บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม  
จํากัด 

2677  ถ.พัฒนาการ  
แขวง / เขต  สวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250 

โรงพยาบาลเอกชน 83,250,000 34,205,311 41.09 

5. บริษัท โรงพยาบาลพะเยา
ราม จํากัด 

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

โรงพยาบาลเอกชน 750,000 300,000 40.00 

6. บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย 
ราม จํากัด 

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

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

7. บริษัท เลกาซีก่อลฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

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

สนามกอลฟ 70,000,000 28,000,000 40.00 

8. บริษัท ปยะศริิ จํากัด  
(โรงพยาบาลสขุุมวิท) 

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

โรงพยาบาลเอกชน 1,760,000 602,624 34.24 

9. บริษัท โรงพยาบาลสนิแพทย 
จํากัด 

9/99  ถ.รามอินทรา 
กม. 8.5    แขวง/เขต 
คันนายาว  รุงเทพฯ  

โรงพยาบาลเอกชน 35,000,000 11,532,111 32.95 
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10. บริษัท รังสิภัณฑ จํากัด 170-172/1 (ชั้น 2,3) 
ถ. บริพัตร แขวง
บานบาตร เขตปอง
ปราบศัตรูพาย 
กทม. 10100 

ขายและซอม
เครือ่งมือแพทย 

10,000 3,000 30.00 

11. บริษัท บูรณะเวช จํากัด  
( โรงพยาบาลเพชรรัตน ) 

2/1 ถ.สามัคคีไทย 
ต.ในเมือง อ.เมือง     
จ.เพชรบูรณ  
67000 

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

12. บริษัท โรงพยาบาลขอนแกน 
ราม จํากัด 

193 ถ. ศรีจันทร 
อ. เมือง จ. 
ขอนแกน 40000 

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

13. บริษัท ภูมิปญญา อนิเตอร 
เนชัน่แนล จํากัด  

50 ถ.หวยแกว 
 ต.ชางเผือก อ. 
เมือง จ. เชยีงใหม 
50300 

สถาบันศึกษา 6,000,000 980,000 16.33 

14. บริษัท กอปรสิน จํากัด 81  ซ. สุขุมวิท 31  
(สวัสดี)  ถ. สุขุมวิท  
แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 

อสังหาริมทรัพย 2,970,000 410,000 13.80 

15. บริษัท สหแพทย จํากัด 450 ซ.พระราม 2 
ซอย 50 แขวงแสม
ดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150 

จําหนายยา 2,143,000 215,000 10.03 

 
รายการท่ี 1  และ  2  เปนบริษัทยอย   รายการท่ี  3  ถึง 10  เปนบริษัทรวม  ผูถือหุนสวนท่ีเหลือจากท่ีโรงพยาบาล
รามคําแหงถือในบรษิัทยอย และบริษัทรวม ไมเปนบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยงในเรื่องผลประโยชนของ
โรงพยาบาล 
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        (3)   ขนาดของบรษิทัท่ีประกอบธุรกิจหลัก  และขนาดของบริษัทอ่ืนท่ีเปรียบเทียบกับขนาดของ 
บริษัท และตรวจสอบวาเปนไปตามเกณฑหรือไม 

- ไมมี - 
 

1.4   ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 
                                                      - ไมมี - 
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
      (1)   โครงสรางรายได  แยกตามสายผลิตภณัฑ / กลุมธุรกิจ 
  โรงพยาบาลรามคําแหง ประกอบธุรกิจหลัก  คือ  ใหบริการรกัษาพยาบาลในรูปแบบโรงพยาบาล
เอกชนและมีธุรกิจเสริม  คือ  ขายเครื่องมือแพทย,  เวชภัณฑ และใหบรกิารตรวจสอบเครื่องมือแพทยใหได
มาตรฐาน  ในป 2556  มีรายไดเพียง  6.84 % ของรายไดรวม 
 โรงพยาบาลรามคําแหง  มีบริษัทยอย 2 แหง  คือ  โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม  ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชน และ บริษัท อารพลัส แอสเซท จํากัด ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  อยูระหวางดําเนินการ 
 โครงสรางรายได 

1. บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  -  งบการเงินรวม 
2. บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  -  งบการเงินเฉพาะ  
3. บริษัท โรงพยาบาล ชัยภูมิ ราม จํากัด 

        
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
 

2556 2555 2554  
บาท % บาท % บาท % 

รายไดจากกิจการโรงพยาบาล       
    คาตรวจรกัษาและผาตัด 631,753,547.79 19.21 622,591,107.70 17.83 555,255,781.17 18.24 
    คายาและเวชภัณฑ 1,319,423,999.64 40.11 1,342,670,634.05 38.44 1,208,985,480.98 39.72 
   คาอุปกรณทางการแพทย 257,309,141.14 7.82 249,023,412.53 7.13 229,321,014.03 7.53 
   Lab และ X-Ray 260,755,341.30 7.93 259,009,502.26 7.42 228,723,147.26 7.51 
        อ่ืน ๆ 404,352,894.13 12.29 419,686,058.82 12.02 393,709,250.24 12.93 
 2,873,594,924.00 87.36 2,892,980,715.36 82.84 2,615,994,673.68 85.94 
รายไดอื่น ๆ       
   ดอกเบ้ียรับ 9,886,055.00 0.30 9,754,421.00 0.28 9,866,587.00 0.32 
   เงินปนผล 153,128,336.00 4.66 118,538,494.00 3.39 122,950,485.00 4.04 
   อ่ืน ๆ  252,914,333.00 7.69 471,177,890.64 13.64 295,320,274.32 9.70 
รวมรายได 3,289,523,648.00 100.00 3,492,451,521.00 100.00 3,044,132,020.00 100.00 

ผลิตภัณฑ / บริการ  โรงพยาบาลเอกชน 

ดําเนินงานโดย  นายแพทยเอ้ือชาติ   กาญจนพิทักษ  และกรรมการบริหาร 
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) 
 

2556 2555 2554 
   

 

บาท % บาท % บาท % 
รายไดจากกิจการโรงพยาบาล       
    คาตรวจรกัษาและผาตัด 625,417,277.79 18.49 616,393,830.70 16.20 548,780,544.17 17.58 
    คายาและเวชภัณฑ 1,298,884,923.64 38.40 1,323,437,681.18 34.77 1,188,729,096.20 38.08 
   คาอุปกรณทางการแพทย 247,839,990.14 7.33 238,270,611.53 6.26 218,076,280.03 6.99 
   Lab และ X-Ray 254,276,334.38 7.52 251,435,002.36 6.61 222,151,053.26 7.12 
        อ่ืน ๆ 396,285,632.13 11.72 412,144,623.32 10.83 385,948,269.81 12.36 
 2,822,704,158.08 83.46 2,841,681,749.09 74.66 2,563,685,243.47 82.13 
รายไดอื่น ๆ       
   ดอกเบ้ียรับ  9,353,238.08 0.28 9,219,625.71 0.24 9,353,238.08 0.30 
   เงินปนผล 241,985,090.71 7.15 484,392,155.08 12.73 241,985,090.71 7.75 
   อ่ืน ๆ  308,113,788.76 9.11 470,644,537.07 12.37 306,610,155.46 9.82 
รวมรายได 3,382,156,275.63 100.00 3,805,938,066.95 100.00 3,121,633,727.72 100.00 

ผลิตภัณฑ / บริการ  โรงพยาบาลเอกชน 

ดําเนินงานโดย  นายแพทยเอ้ือชาติ   กาญจนพิทักษ  และกรรมการบริหาร 
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บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จํากัด 
 

2556 2555 2554  
บาท % บาท % บาท % 

รายไดจากกิจการโรงพยาบาล       
    คาตรวจรกัษาและผาตัด 6,336,270.00 11.97 6,197,277.00 11.76 6,475,237.00 12.14 
    คายาและเวชภัณฑ 20,539,076.00 38.81 19,232,952.87 36.50 20,256,384.78 37.96 
   คาอุปกรณทางการแพทย 9,469,151.00 17.89 10,752,801.00 20.41 11,244,734.00 21.08 
   Lab และ X-Ray 6,774,500.00 12.80 7,652,373.00 14.52 6,572,094.00 12.32 
        อ่ืน ๆ 8,067,262.00 15.25 7,541,435.50 14.31 7,760,980.43 14.55 
 51,186,259.00 96.73 51,376,839.37 97.51 52,309,430.21 98.04 
รายไดอื่น ๆ       
   ดอกเบ้ียรับ  1,099,645.57 2.08 534,795.46 1.01 511,770.51 0.96 
   อ่ืน ๆ  631,224.00 1.19 778,904.00 1.48 534,394.00 1.00 
รวมรายได 52,917,128.57 100.00 52,690,538.83 100.00 53,355,594.72 100.00 

 
ผลิตภัณฑ / บริการ    โรงพยาบาลเอกชน 
ดําเนินงานโดย     นายอิทธิศักดิ์   เอกศักดิ์   และ กรรมการบริหาร 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  ถือหุน  66.00 % 
 

        (2)   อธิบายโดยแบงตามสายผลิตภณัฑ / กลุมธุรกจิตามตารางโครงสรางรายได    
                 บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย  ประกอบธุรกิจหลัก คือ 
โรงพยาบาล เอกชน  มีรายไดหลัก คือ คาตรวจรกัษาและผาตัด,  คายาและเวชภัณฑ,  คาอุปกรณทางการแพทย 
Lab, X-Ray & อ่ืน ๆ และธุรกิจเสริม คือ  รายไดจากการขายเครื่องมือแพทย,  เวชภัณฑ และใหบริการสอบเทียบ
เครื่องมือแพทย 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ  หรือบรกิาร 
          โรงพยาบาลรามคําแหง  ประกอบธุรกิจใหบรกิารรกัษาพยาบาลผูปวยท่ีปวยดวยโรคภัยไขเจ็บ
ตาง ๆ ทุกโรค (General Hospital)  โดยแบงเปนผูปวยนอกและผูปวยใน  เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง  มี
รถพยาบาลคอยรับสงผูปวยตลอด 24 ช่ัวโมง 
  โรงพยาบาลรามคําแหง  มีการใหบรกิารรกัษาพยาบาลโรคตาง ๆ ดังนี ้
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 โรงพยาบาลรามคําแหงใหบรกิารตรวจรักษาแกผูปวย โดยแบงเปน 
1. ผูปวยนอก  มีหองตรวจ 108 หอง โดยมีศูนยและคลินกิเฉพาะโรคตาง ๆ ดังนี ้
 

   ศูนยโรคหัวใจ 24 ช่ัวโมง 

   ศูนยรักษาแผลเบาหวานที่เทา 

   ศูนยอัมพาตเฉียบพลัน 

   ศูนยโรคปวดหลัง ปวดคอ 

   คลินิกเบาหวาน 

 

  เบาหวานทําไมตองรักษา 

  อาหารสําหรับผูปวยเบาหววาน 

  มาตรฐานในการดูแลรักษาผูปวยเบาหวาน 

  เบาหวานอันตรายเปนภัยตอหลอดเลือดหัวใจ 

   คลินิกระบบทางเดินอาหาร 

  

  อยากรูไหมวาคุณเปนกรดไหลยอนหรือเปลา 

  กลองแคปซูลสํารวจทางเดินอาหาร 

  การตรวจเช้ือ Helicobacter Pylori 

  เช้ือแบคทีเรีย อ.ีโค.ไล.โอ. 104 

  มะเร็งลําใสใหญ  
   คลินิกโรคหัวใจ 

  

  บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ 

  ทําไมตองฟนฟูหัวใจและปอด 

  ภัยเงียบ..โรคหัวใจในผูปวยเบาหวาน 

  รักษาโรคหัวใจตีบดวยวิธีการผาตัด 

  ฟนฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด 

  การตรวจ ABI 

  หัวใจเตนผิดปกต ิ

  หัวใจคุณเปนอยางไรดวย CT 64 สไลซ 

  รูไดอยางไรเปนโรคหัวใจรึเปลา 

  ความดันโลหิตสูง 

  คลินิกโรคหัวใจ นวัตกรรมใหม  

   คลินิกสมองและระบบประสาท  

    โรคสมองเสื่อม 

    การดูแลผูปวยอบัไซเมอรทีบ่าน 

    เสนประสาที่ 7 อักเสบ (BELL'S PALSY) 
   คลินิกหู คอ จมูก  

    แรงดันน้ําในหูผิดปกต ิ

    โรคหินปูนในหูช้ันใน 

    ตรวจนอนกรน 

    กายบิรหารเพ่ือฟนฟูสมรรถภาพการทรงตัว 
   คลินิกตา  

     ทําไมตองตรวจจอประสาทตา 

     LASIK 

     ออฟติคอล การตรวจจอประสาทตา 

  ตรวจจอประสาทตา 
   คลินิกเด็ก  

     ทําอยางไรเมื่อลูกเปนสาวกอนวัย 

      ภาวะตัวเตี้ยในเด็ก 

  คําถามที่พบบอย เกี่ยวกบัโรคมือ เทา ปาก 

  โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 

  การขับเสมหะออกจากปอดและหลอดลม 

  โรคภูมิแพ 

  เด็กหายใจอุดตันขณะหลับ 

  เด็กติดเช้ือทางเดินปสสาวะ 

  โรคหืดในเดก็ 

  วัคซีน..ที่พอแมมักจะลืม 

  เมื่อไหร..ตองใชยาพน  

   คลินิดทันตกรรม 
    ทันตกรรมจัดฟน 
     การปองกันฟนผุในเด็ก 

  คลินิกอายุรกรรม 
   ภาวะโรคโโลหิตจางจากโรคไตวาย 

  คลินิกผิวหนังและเลเซอร 
             Cosmetic 
              การทํา Botox 
                            การทํา Polaris    
           ลบรอยสกัดวยเลเซอร 
       Eligth ST 

    คลินิกสูตินรีเวช 
              การทําเด็กหลอดแกว 
              การทําเด็กหลอดแกวรวมกับการทําอิ๊กซี ่
               ภาวะกระดูกพรุน 
               เย่ือบุมดลูกเจริญผิดที ่
               อาการเลือดออกผิดปกต ิ
               อาการปวดระด ู
                การทําสูติบัตร สําหรับทารกแรกเกิด 
                อัลตราซาวน 4 มิต ิ
                วัยทอง 

    คลินิกกระดูกและขอ 
    สองกลองกระดูกขอไหล 
   หมอนรองกระดูกสันหลงัทบัเสนประสาท 
  หมอนรองกระดูกทบัเสนประสาท เทคนิกใหม...  
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               2.   ผูปวยใน ประกอบดวย  
    หองพักผูปวย 

(1) หองเดี่ยว   -    ธรรมดา 
  -    พิเศษ 
  -    VIP 

      -    Platinum 
(2) หองรวม -    2  เตียง 

     -    4  เตียง 
    หองเด็กออน 
    หองคลอด 
    หองผูปวยวิกฤต (ICU) 
    หองผูปวยวิกฤต เฉพาะโรคหัวใจ (CCU) 
    หองสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath Lab) 
    หองผาตัด 
    หองไตเทียม 
    ศูนยสองกลองทางเดินอาหาร (GI Scope) 
 2.2   การตลาดและการแขงขนั 
                (ก)    นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑหรือบริการท่ีสําคัญ 
                               -   กลยุทธการแขงขัน     

                     1.  โรงพยาบาลจะเนนในดานภาพพจนการใหบริการดานตาง ๆ ครบทุกสาขาไมเจาะจง 
สาขาดานใดเปนพิเศษ  โดยทางโรงพยาบาลจะใหการบรกิารตรวจรักษาโดยแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขา ไมใช
แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป   และใชเครื่องมือทางการแพทยเฉพาะดานท่ีดี   ทันสมัย   ซ่ึงจะทําใหการรกัษามี 
ประสิทธิภาพ  และถูกตองแมนยํา 
                                   2.  โรงพยาบาลใหสวนลดแกลูกคาประจําของโรงพยาบาล   ท่ีสมัครเปนสมาชิกของ 
โรงพยาบาลรามคําแหง 10%  สําหรับผูท่ีจายเงินสด และ 7.5% สําหรับผูท่ีจายดวยเครดติการด    ดานกลุมลูกคา 
เปาหมาย โรงพยาบาลกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย คือ ผูท่ีอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงโรงพยาบาล  บริษัทประกนั
และ บริษัทตาง ๆ ท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับโรงพยาบาล    
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ขอไดเปรียบและเสียเปรียบของโรงพยาบาลเม่ือเทียบกับคูแขง  
 ขอไดเปรียบ   
 1.  ทําเลท่ีตั้งของโรงพยาบาล โรงพยาบาลรามคําแหงตั้งอยูบนถนนรามคําแหง  ซ่ึงเปนศูนยกลางของ
ชุมชนยานผูอยูอาศัยหนาแนนมากท่ีสุดชุมชนหนึ่ง   ตั้งแตป 2549 สนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงอยูในโซนเดียวกับ
โรงพยาบาลไดเปดดําเนนิการใชแลว ทําใหบริเวณนี้มีชุมชนหนาแนนมากขึน้ทุกป 

  2.   การใหบรกิารการรกัษาพยาบาล โรงพยาบาลรามคําแหงจะเนนการใหบรกิารการรกัษาเฉพาะทางท่ี 
มีคุณภาพ  กลาวคือ  การใชแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาเทานั้นในการรักษาคนไขจึงทําใหผลการรักษาพยาบาล
มีประสิทธิภาพดีกวาการใชแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปทําการตรวจรกัษาขั้นตนกอนแลวจึงสงตอแพทยเฉพาะสาขา
ตรวจรกัษาอีกครั้งหนึ่ง  ซ่ึงจะทําใหคนไขตองเสียคาใชจาย  และระยะเวลาในการรกัษามากขึน้  
 3.   ราคาอยูในระดับมาตรฐาน โรงพยาบาลมีนโยบายท่ีจะกําหนดราคาใหอยูในเกณฑท่ียุติธรรม และ 
เปนไปตามมาตรฐานของตลาด  ท้ังนี้โดยคํานึงถึงประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณนัน้ซ่ึงมีฐานะการเงินอยูใน 
ระดับปานกลาง  
             4.   หอพักพยาบาล ขณะนี้โรงพยาบาลมีหอพักพยาบาล 3 หลัง  
             5.   ภาพพจน (Image) โรงพยาบาลรามคําแหงไดเปดใหบรกิารรกัษาพยาบาลแกบุคคลท่ัวไปตั้งแต วันท่ี  
28 กุมภาพันธ 2531 ขณะนี้ครบรอบ 25 ปแลว  จํานวนคนไขของโรงพยาบาลก็เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ  การท่ี
โรงพยาบาลมีคนไขจํานวนมากในแตละวัน ก็สงผลใหมีแพทยจํานวนมากมาตดิตอขอทํางานท่ีนี่ ทําใหทาง
โรงพยาบาลสามารถคัดเลือกเฉพาะแพทยท่ีมีความรู ความสามารถดีใหกับโรงพยาบาลได การท่ีโรงพยาบาลมี
แพทยดี พนักงานดี บรกิารเยี่ยม ทําใหภาพพจนของโรงพยาบาลดใีนสายตาของประชาชนท่ีมาใชบริการ 
 6.   ดานบุคลากร  โรงพยาบาลรามคําแหงไดเปดดําเนนิกจิการมา  25  ปแลว       จํานวนคนไขของ 
โรงพยาบาลก็เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ   ทําใหโรงพยาบาลรามคําแหงเปนโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพและความม่ันคงสูง
โรงพยาบาลหนึ่ง  ทําใหมีพนกังานจํานวนมากมาสมัครงานท่ีนี่   ทางโรงพยาบาลจึงมีโอกาสคดัเลือกบุคลากรท่ี
ดีมาทํางานใหกับโรงพยาบาล 
 
 ขอเสียเปรียบ  
  1.  ดานการจราจร  เนื่องจากชุมชนดังกลาวเปนชุมชนท่ีมีผูอาศัยหนาแนน ดังนั้นจึงสงผลในเรื่องของ
การจราจรท่ีตดิขัดดวย แตปจจุบันทางกรุงเทพมหานครไดมีการตดัถนนสายใหม สะพานลอยและในอนาคตจะ
มีรถไฟฟาผานยานรามคําแหง  ซ่ึงจะชวยลดปญหาการจราจรไดมาก 
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 -   การจําหนายและชองทางการจําหนาย   
                        โรงพยาบาลจะขายบริการใหแกลูกคา 2 ประเภท คือ  
                        1.  ลูกคาท่ีเดินเขามาในโรงพยาบาลเอง    ชําระคาบรกิารเปนเงินสดมีประมาณ  76.08 %    ของ 
รายไดท้ังหมด 
                      2. ลูกคาท่ีเปนบรษิัท Contract โดยบริษัทนั้นจะสงพนักงานมาทําการรกัษาท่ีโรงพยาบาล แลว
ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บชําระจากบรษิัท Contract โดยตรง มีประมาณ 23.92 %  ของรายไดท้ังหมด  ทาง
บริษัทมีนโยบายท่ีจะเพ่ิมลูกคาประเภทนี้ใหมากขึน้แตกจ็ะเลือกเฉพาะลูกคาท่ีมีคุณภาพดีเทานั้น เพ่ือปองกันหนี้
สูญท่ีอาจจะเกิดขึ้นได   
         (ข)   ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
           ในปท่ีผานมาสภาพการแขงขันอยูในระดับปานกลาง โดยจะแขงขันในดานคุณภาพ ควบคูไป
กับราคา 
            ปจจัยแหงความสําเร็จของโรงพยาบาลเอกชน คือ ภาพลักษณ (Image) ท่ีดีท่ีจะทําใหผูปวยเขา
มารักษาในโรงพยาบาลเอกชน   เนื่องจากคณุภาพการรกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลแตละโรงนัน้ไมสามารถ
เปรียบเทียบกันไดโดยตรง  ทําใหความยดืหยุนของอุปสงค  (elasticity of demand) สูง  ผูปวยสามารถทนตอการ
เปล่ียนแปลงของราคาไดดี    โดยเฉพาะโรงพยาบาลท่ีสามารถสรางภาพลักษณไดดี    ภาพลักษณท่ีดขีอง 
อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนท่ีดีเกิดขึ้นจาก 
     1.   คุณภาพของแพทย (quality of core product)  โรงพยาบาลใดสามารถคัดเลือกแพทยท่ีมี
คุณภาพทางดานความรูความชํานาญ และมีศิลปการรกัษาพยาบาล ยอมทําใหไดรับความไวเนื้อเช่ือใจจากผูปวย 
และมีเครื่องมือแพทยท่ีทันสมัย เหมาะสมในเวลานั้น 
                               2.   การทําการตลาดท่ีเหมาะสม   จะทําใหภาพลักษณของคุณภาพการรักษาพยาบาลใน 
สายตาของผูปวยสูงขึ้นและเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง  

         ในป 2556   ทางโรงพยาบาลไดทําการตลาดดังนี ้
- ลงโฆษณา  ในหนังสือพิมพไทยรัฐ,  หนังสือพิมพเดลินิวส  
- ผานส่ือทางวิทยุ FM 100.5 Mhz. และ 103.5 Mhz. 
- ผานส่ือโทรทัศน TV Scoop ชอง  3, 5, 7, 11 
- ปายโฆษณากลางแจง   บริเวณถนนลาดพราว,  ถนนรามคําแหง,  ถนนเสรีไทย,  ถนน

มอเตอรเวย 
- เว็บไซด http://www.ram-hosp.co.th, facebook 
- ออกวารสารโรงพยาบาล สงถึงสมาชิก 3 ฉบับ 
- จัดสัมมนาวิชาการ  ใหความรูกับประชาชน  3  ครั้ง  ดังนี ้
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 ครั้งท่ี 1.   วันท่ี 2 ก.พ. 2556  งานสัมมนา “กระดกูหักผา-ไมผา   อยางไหนดีกวากันแน ?”  โดย  
     นพ. สงัด  ลิมปวัฒกี   ณ.  หองประชุมโรงพยาบาลรามคาํแหง 
ครั้งท่ี 2.   วันท่ี 18 พ.ค. 2556  งานสัมมนา  “เทคโนโลยีเพ่ือความงาม  ตอน ยุทธการกําจัดรอย”  โดย 
                 นพ. พีระพัชร   ภรูีวัฒน  และ  นพ. พรชัย  โพธินามทอง   ณ.  หองประชุมโรงพยาบาล 
                รามคําแหง 
ครั้งท่ี 3.  วันท่ี 10 พ.ย. 2556  งานสัมมนา  “Know Pain Stop Pain ตอนเรื่องปวด ๆ ท่ีทําใหปวย”  โดย  
                พญ. อริยา  ทิมา   ณ. หองประชุมโรงพยาบาลรามคําแหง 
2.3   การจัดหาผลิตภัณฑหรือบรกิาร 
         (ก)   ลักษณะการจัดใหไดมาซ่ึงผลิตภณัฑ 
                 -   กําลังการผลิต                                   

  กําลังการใ  กําลังการใหบรกิารเต็มท่ี 2556 2555 2554 
             ผูปวยใน (จํานวนเตียง) / วัน 486 486 486 
             ผูปวยนอก (จํานวนคน) / วนั 2,500 2,500 2,500 
ปริมาณการใหบรกิารจริง    
             ผูปวยใน / วัน 229.1 248 245.0 
             ผูปวยนอก / วนั 1,506 1,565 1,516 
อัตราการใหกําลังการใหบรกิารผูปวย (Occupancy rate)    
             ผูปวยใน  (%) 47.1 51.0 50.4 
             ผูปวยนอก  (%) 60.2 62.6 60.6 
อัตราการเพ่ิม (ลด) ของปริมาณการใหบรกิาร    
             ผูปวยใน  (%) (3.9) 1.2 (1.2) 
             ผูปวยนอก  (%) (2.4) 3.2 (0.8) 
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-   การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑเพ่ือจําหนาย 
                  วัตถุดิบท่ีสําคัญสําหรับโรงพยาบาลเอกชน  คือ 
  1.   แพทย 

  2.  ยาและเวชภัณฑ 
       1.  แพทย  ถือวาเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญมากสําหรับธุรกิจโรงพยาบาล  โรงพยาบาลรามคําแหง
มีเฉพาะแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะโรคเทานั้นและมีจํานวนมากในแตละแผนก 

       2.  ยาและเวชภัณฑ ถือวาเปนวตัถุดิบท่ีมีความสําคัญมากสําหรับธุรกิจโรงพยาบาลเชนเดียว 
กับแพทย  แตยาและเวชภณัฑสามารถท่ีจะหาซ้ือไดท่ัวไปในทองตลาด  ท้ังนี้เนื่องจากผูขาย (Supplier) มีจํานวน
มาก  มีใหเลือกท้ังชนิดผลิตในประเทศ (Local)  หรือผลิตตางประเทศ  (Original)    ถาผลิตภายในประเทศจะมี
ราคาถูกกวาผลิตจากตางประเทศ    แตคนไขบางรายก็มีความจําเปนตองใชวัตถุดิบท่ีผลิตจากตางประเทศ 
            -   จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบ 
                 สําหรับโรงพยาบาลรามคําแหงจัดซ้ือยาและวัตถุดิบจากบรษิัทท่ีจัดจําหนายท่ัว ๆ ไปไมมีการผูกขาด
ในสินคาดังกลาว  
     ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต 
        สวนใหญทางโรงพยาบาลจะใชเครื่องมือทางการแพทยท่ีทันสมัย       ซ่ึงจะตองส่ังซ้ือจาก 
ตางประเทศ  เชน  ประเทศญี่ปุน,   เยอรมัน,  สหรัฐอเมริกา    ถาเครื่องมือเหลานี้มีปญหาทางบริษัทจะสงคนมา
ดูแลและซอมแซมให  หรือใหบริษัทท่ีเปนตัวแทนจําหนายในประเทศไทยเปนผูดําเนินการให  
                (ข)    ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากกระบวนการใหบริการ 
      -   การดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
            หลังจากขั้นตอนการรักษาพยาบาลจะมีวัสดุใชแลว  เชน  สําลี,  ผากอซ,  สายยาง ฯลฯ  ท่ีมีเลือด 
 น้ําเหลือง   ของผูปวยตดิอยู  ส่ิงเหลานี้จะตองเก็บใสถุงสีแดงใหเรียบรอยกอนท่ีจะสงตอใหรถเก็บขยะนําไปท้ิง
ซ่ึงเปนการบงบอกวาเปนของเหลือใชจากโรงพยาบาลท่ีสามารถแพรเช้ือไปสูบุคคลภายนอกได      เปนการสง 
สัญญาณใหบุคคลภายนอกรูวาส่ิงท่ีอยูในถุงนั้นตองระมัดระวัง   นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมีบอบําบัดน้ําเสีย  
2  บอ  เพ่ือกําจัดน้ําเสียกอนออกไปสูภายนอก 
             -   ผลของการปฏิบัติจริงในชวง  3  ปท่ีผานมาเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

     -   ขอพิพาทหรือการถูกฟองรองเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
-  ไมมี  - 

 2.4   งานท่ียังไมสงมอบ  เฉพาะงานโครงการหรือช้ินงานท่ีมีมูลคาสูง และใชเวลาในการสงมอบ 
                    -  ไมมี  - 
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3.   ปจจัยความเสี่ยง   (Risk Factors) 
       ปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกดิขึ้นกับทางบรษิัท โรงพยาบาลรามคําแหง  จํากัด  (มหาชน)  มีดังนี ้
 (1)   ความเส่ียงตอการดําเนินธุรกจิของบรษิัท / กลุมบรษิัท 
        1.1   ความเส่ียงจากผลการดําเนนิงานท่ีอาจจะไมแนนอน  
        1.2   ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบริหาร 
        1.3   ความเส่ียงจากการไมไดรับเงินกูยืมคนืจากบริษัทรวม  
                     1.4   ความเส่ียงจากเงินลงทุนท่ีดอยคา 
                     1.5   ความเส่ียงจากการถูกฟองรอง 
        1.1   ความเส่ียงจากผลดําเนินงานท่ีอาจจะไมแนนอน มีสาเหตุจากปจจัยภายในและภายนอกองคกร   
                           สาเหตุจากภายในองคกร  ไดแก 

1.  การบริหารกระบวนการใหบรกิารรกัษาพยาบาล 
2.  การบริหารดานพัฒนาบุคลากร 
3.  การบริหารการจดัการดานการเงินจากการใหบริการรักษาพยาบาล 

                           สาเหตุจากภายนอกองคกร ไดแก 
1.  ระดับการแขงขนัในธุรกิจโรงพยาบาล 
2.  นโยบายรัฐบาล 

                     การบริหารกระบวนการใหบริการรักษาพยาบาล 
                        การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  ปญหาความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในกระบวนการให 
บริการ หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีจะกระทบตอการใหบรกิารการพยาบาลผูปวย  ฝายบริหารถือเปนนโยบายสําคญั 
ในการบริหารความเส่ียงในองคกร โดยยดึหลักการความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ (patient safety) โดยเนน 
กระบวนการการใหบรกิารรกัษาพยาบาลผูปวย  เพ่ือใหผูปวยไดรับความปลอดภัยสูงสุด     ซ่ึงทางโรงพยาบาล 
ไดมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในองคกร  โดยเปนผูประสานงานและติดตามปญหาความเส่ียงตางๆ ของ 
โรงพยาบาล    เพ่ือนําเขามาพัฒนาแกไขและปองกนั  ซ่ึงจะดูแลครอบคลุมท่ัวท้ังองคกรในความเส่ียงประเภท 
ตาง ๆ  อาทิเชน   ความเส่ียงทางกายภาพ,   ความเส่ียงอันเกดิจากกระบวนการทํางาน,    ความปลอดภัย     และ  
อาชีวอนามัย  ดานสิทธิผูปวย  และจริยธรรมองคกรฯลฯ  ขณะเดียวกนัฝายบริหารก็จะเนนในเรื่องการพัฒนา 
บุคลากรใหเขาใจ และปฏิบัติตามมาตรฐานของกระบวนการท่ีโรงพยาบาลกําหนดนโยบายไว  เพ่ือใหแตละ 
หนวยงานกําหนดมาตรฐานงานขึ้น และมีการสอนจนเช่ียวชาญ และปฏิบัติไดอยางด ี  
  นอกจากนีก้ารกําหนดตวัช้ีวัดในแตละเรื่องของความเส่ียง ก็ถือเปนเรื่องสําคัญท่ีจะตองทําอยาง 
ตอเนื่อง เพ่ือติดตามผลลัพธในการตดิตามความเส่ียงในแตละเรื่องในแตละหนวยงาน  ตั้งแตป 2553  ทาง 
โรงพยาบาลไดรับใบรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International Accreditation Standards for  
Hospitals)  จากสหรัฐอเมริกา  และทางโรงพยาบาลไดถือปฏิบัติการรักษาพยาบาลผูปวยตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลระดบัสากลตั้งแตนั้นมาจนถึงปจจุบัน 
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         การบริหารดานพัฒนาบุคลากร 
  ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล     แพทยเปนบุคลากรท่ีสําคัญมากท่ีมีผลกระทบตอการ 
ดําเนินธุรกจิ  ทางโรงพยาบาลไดพยายามจัดหาแพทยท่ีมีคุณภาพมาประจําอยูท่ีโรงพยาบาล  และสงแพทยไป
อบรมสัมมนาทางวิชาการท่ีมีการจดัขึน้ท้ังในและตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือแพทยจะไดนําเอาวิชาความรู
และนวัตกรรมใหม ๆ มาใชกับผูปวย  นอกจากแพทยแลวบุคลากรดานอ่ืน ๆ ไดแก  พยาบาล  เภสัช  กายภาพ  
รังสีเทคนิค  นกัเทคนคิการแพทย  บัญชี  ธุรการฯลฯ   ก็มีความสําคัญตอบรษิัทเชนกัน  ทางบรษิัทจึงไดบริหาร
และพัฒนาบุคคลากร โดยมุงเนน 

1. การพัฒนาสมรรถนะของแพทยและพนกังาน (High Competent Staff)  
2. สงเสริมใหแพทยและพนักงานมีผลปฏิบัติงานท่ีดี (High Perform Staff) 
3. พัฒนาใหมีความรูมากขึน้ (Knowledge Management) 
4. สงเสริมใหพนักงานมีความผูกพันและรกัองคกร (High Engagement)  

              นอกจากนี้บรษิัทจะเนนในเรื่องความเช่ียวชาญดานเทคนิค (Technical Skill),     การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ(High efficiency communication) และใหบรกิารท่ีดีเลิศแกผูมาใชบรกิาร (Excellent Service Mind 
Behavior) บริษัทเช่ือวากลยุทธดังกลาวจะชวยใหบุคลากรมีประสิทธิภาพ และทําใหบริษัทบรรลุเปาหมายท่ีวาง
ไวได    

      การบริหารการจัดการดานการเงิน 
  บริษัทมีนโยบายบริหารความเส่ียงดานการเงินจากการใหบริการรกัษาพยาบาลโดยเนนลด
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกดิขึน้จากการเรยีกเก็บคารกัษาพยาบาลท่ีอยูในระบบเครดิต (สินเช่ือ)  และระบบเงินสด 
ไมได ดังนี ้
    1.  ระบบสินเช่ือ มีการวางแผนและควบคุมการใหเครดติคารักษาพยาบาลอยางเครงครดั กอนท่ี
บริษัทจะกําหนดใหลูกคานั้นเปนคูสัญญา      บรษิัทจะมีการวิเคราะหเครดิตและฐานะการเงินของลูกคาอยาง 
รอบคอบวาเปนลูกคาช้ันด ี ไมมีปญหาดานการเงินจึงจะใหเครดิต  หลังจากนั้นจะมีการตดิตามดูสถานะของ
คูสัญญาเปนระยะ ๆ วา ณ. เวลานั้นไมมีปญหาดานการเงินและมีการติดตาม ทวงถามหนี้เปนระยะ ๆ 
  2.  ระบบเงินสด  เปนระบบท่ีผูปวยตองรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเอง  ในกรณีท่ีไมใชฉกุเฉิน  
ทางบริษัทจะประมาณคาใชจายสําหรับการรกัษาพยาบาลท้ังหมดใหใกลเคียงกับความเปนจริงและแจงใหผูปวย
ทราบ  เพ่ือผูปวยจะไดทราบถึงงบประมาณท่ีตองใชจายท้ังหมด  และตัดสินใจวาจะทําการรักษาหรือไม  ใน
กรณีท่ีผูปวยเขารบัการรกัษาจะมีการทยอยเรียกชําระเงินทุก 3 วัน  เพ่ือเปนการแบงเบาภาระผูปวย ไมตองชําระ
ทีเดียวท้ังหมด 
      นโยบายดังกลาวจะชวยใหบริษัทลดความเส่ียงท่ีอาจเกดิขึน้จากการเรียกเก็บเงินไมได โดยปกติ
ผูปวยของโรงพยาบาลจะชําระเปนเงินสดประมาณ 76.08% และเปนเครดติ 23.92% จะเห็นวาผูปวยท่ีใหสินเช่ือ
มีเพียง 23.92 % เทานั้น  ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินไมได จึงมีไมมาก 
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                     ระดับการแขงขันในธุรกิจโรงพยาบาล 
  การแขงขันในธุรกจิโรงพยาบาล จะตองแขงกันทางดานคณุภาพ และระดับราคาควบคูกนัไป  
ถาโรงพยาบาลสามารถรักษาระดับคณุภาพใหดี มีภาพลักษณท่ีดี จะทําใหโรงพยาบาลนั้นมีจุดแข็ง และสามารถ
ยืนหยัดอยูในธุรกิจนี้ไดนาน  นอกจากนี้ยังตองพิจารณาถึงระดับราคาจะตองยุติธรรม ไมสูงจนเกนิไป,  สภาวะ
ของการแขงขัน  ถาเศรษฐกิจของประเทศไมดีจะมีการแขงขันสูง  โดยเนนในเรื่องของราคา ในทางตรงกันขาม
ถาเศรษฐกิจดจีะไมแขงขันดานราคาแตจะแขงขันดานคณุภาพและบริการ   ในป 2556  ระดับของการแขงขันใน
ธุรกิจโรงพยาบาลอยูในระดับปานกลาง  ทางดานโรงพยาบาลรามคําแหงไดเนนในเรื่องคณุภาพดีและราคา
ยุติธรรมมาเปนระยะเวลานานแลว  ทางโรงพยาบาลจึงคาดวาความเส่ียงท่ีจะเกิดกับบรษิัทคงจะมีนอยมาก 
         นโยบายของรัฐบาล 
  ปจจุบันนโยบายของรัฐบาล คือ ใหบรกิารรกัษาฟรีสําหรบัผูมีบัตรทอง  นโยบายนี้ปรับปรุงมา
จากนโยบาย 30 บาท รกัษาทุกโรค  ในอดีตทางโรงพยาบาลไมไดรับผลกระทบจากนโยบายนี ้  ในอนาคตกค็าด
วาจะไมไดรับผลกระทบจากนโยบายรกัษาฟรีเชนกนั 
            1.2   ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบริหาร 

      ผูบริหารของโรงพยาบาลในปจจุบันเปนผูท่ีมีทัศนวิสัยท่ีกวางไกล      ไดพยายามทําใหโรงพยาบาล 
เปนโรงพยาบาลท่ีทันสมัยมีคณุภาพและรักษาเสถียรภาพทางดานการเงินไวอยางม่ันคง จะเห็นไดจากการท่ี
ผูบริหารสามารถนําโรงพยาบาลผานพนชวงวกิฤตการณมาได และมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 
ผูบริหารชุดนี้ไดตระหนกัดวีาการใหบรกิารรกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนจะชวยแบงเบาภาระจากภาค 
รัฐ   ทางโรงพยาบาลจึงไดวางนโยบายกําหนดราคาขายท่ียุติธรรมตอผูมาใชบรกิาร และมีคุณภาพของการรกัษา
ท่ีดี    ดังนั้นในอนาคตถามีการเปล่ียนแปลงผูบริหารใหมกอ็าจจะทําใหมีปจจัยเส่ียงตอผลการดําเนนิงานได 
             1.3   ความเส่ียงจากการไมไดรับเงินกูยืมคนืจากบรษิัทรวม และบรษิัทท่ีเกี่ยวของกัน  

      ณ. 31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯ ยังคงมียอดเงินใหกูยืมแกบริษัทรวม 2 แหง    ดังนี ้
      1.  บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จํากัด เปนหนีค้างชําระเงินตนเดิม 4.73 ลานบาท  ดอกเบ้ีย 48.19

ลานบาท   
                      ในป 2555 บรษิัทฯ ไดใหโรงพยาบาลพะเยา ราม  ตอสัญญาเงินกูในเดือนตุลาคม  จํานวน 45 
ลาน ระยะเวลากู 2 ป  ในป 2556  มีดอกเบ้ียคางชําระ 480,000 บาท  แตไดรับชําระแลวในเดือนมกราคม 2557 
       2.  บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จํากดั  เปนหนีค้างชําระเงินตน  97.46 ลานบาท  ดอกเบ้ีย 96.86  
ลานบาท บริษัทไดทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้  เม่ือ 1 ตุลาคม 2556  และเริ่มผอนชําระในเดือน มกราคม 
2557 
             ในป 2556 บริษัทไมไดใหเงินกูกอนใหมกับบรษิัทรวมและบรษิัทท่ีเกี่ยวของ ถึงแมบริษัทจะ
ไมไดรับเงินกูยืมบางสวนคืน ก็จะไมมีผลกระทบตอกระแสเงินสดของโรงพยาบาล เนื่องจากหนี้ท่ีมีปญหาเปน
หนี้ท่ีใหกูยืมในอดตี  และปจจุบันผลประกอบการของโรงพยาบาลดี  และมีเงินสดเหลือเพียงพอมาจายเงินปน
ผลใหผูถือหุน   (ในป 2556 มีการจายเงินปนผล 2 ครั้ง คอื เดือนพฤษภาคม 2556 จาย หุนละ 6.00 บาท และ
เดือนพฤศจิกายน 2556 จายอีกหุนละ 6.00 บาท)   และลงทุนในเครื่องมือแพทยเพ่ิมขึ้น 
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            1.4   ความเส่ียงจากเงินลงทุนท่ีดอยคา 
      ผูบริหารมีนโยบายท่ีจะลงทุนในบริษัทตาง ๆ เพ่ือหวังผลตอบแทนกลับมาในรูปเงินปนผล  แตการ

ลงทุนในบางกิจการก็ไมประสบความสําเร็จ ทําใหบรษิัทตองตัดบัญชีดอยคาของเงินลงทุนบางรายการ เนื่องจาก
ผลประกอบการในป 2556 ประสบผลขาดทุน  ในป 2556 มีการตัดบัญชีดอยคาของเงินลงทุนดังนี ้

      1.  เงินลงทุนในบรษิัท กอปรสิน จํากดั มีการตัดบัญชีดอยคา  จํานวน   2,279,600 บาท 
      2.  เงินลงทุนในโรงพยาบาลชัยภูมิ ราม  มีการตัดบัญชีดอยคา จํานวน 10,700,000 บาท     เนื่องจาก

โรงพยาบาลรามคําแหงถือหุนในโรงพยาบาลชัยภูมิ 66% จึงเปนผูหุนรายใหญ  ถาโรงพยาบาลรามคําแหงไม
ลงทุนตอไป โรงพยาบาลชัยภูมิก็อาจจะตองหยุดกจิการ  ทางโรงพยาบาลรามคําแหงยังคาดหวังวา ในอนาคตอีก 
4-5 ป โรงพยาบาลชัยภูมินาจะมีผลประกอบการท่ีดี และมีกําไรพอท่ีจะจายเงินปนผลกลับมาใหโรงพยาบาล
รามคําแหงได 

1.5   ความเส่ียงของหุนจากการถูกฟองรอง  
         ณ.  31  ธันวาคม  2556  ผูปวยบางรายท่ีมาทําการรกัษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาล  และไมพอใจผล 

ของการรกัษา   อาจเนื่องจากมีการส่ือสารท่ีคลาดเคล่ือนไมเขาใจกัน     จึงทําใหเกิดการฟองรองและยังอยูในขึ้น
ตอนของศาลอยู 3 คดี   มี 1 คดีอยูในศาลขั้นตน,   1 คดีอยูในศาลฎีกา  และอีก 1 คดีอยูระหวางยื่นคํารองตอศาล
ฎีกา   บริษัทคาดวามูลคาของความเสียหายท้ังหมดมีไมมากเม่ือเทียบกับรายไดและสินทรัพยรวมของบริษัท 
                      ความเส่ียงตอการดําเนินธุรกิจของบรษิัท   ผูบริหารรูถึงปญหาท่ีจะกอใหเกิดขึ้นเปนอยางดี  จึงได
บริหารงานดวยความระมัดระวัง   ไมใหเกิดปญหาเรื่องภาพพจนของโรงพยาบาล  ซ่ึงเปนสวนท่ีสําคัญมาก
สําหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน   ผูบริหารตองสามารถรกัษาช่ือเสียงและคุณภาพของโรงพยาบาลใหดี   จึงจะ
ไมมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ   ปจจุบันบรษิัทก็สามารถรักษาช่ือเสียงและคุณภาพของการรกัษาพยาบาลไว
ไดด ีในเรื่องของคณุภาพ บรษิัท ก็เลือกท่ีจะปฏิบัติตามมาตรฐาน JCI ซ่ึงเปนมาตรฐานสากลสําหรับโรงพยาบาล                 
           (2)   ความเส่ียงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย 
                   -   บริษัทไมมีผูถือหุนรายใหญ  ท่ีถือหุนตั้งแต 75 %   ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ
บริษัท   จึงไมมีผูถือหุนใหญรายใดมีอํานาจในการควบคุมบริษัท และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบริษัท 
         -    ความเส่ียงจากผูถือหุนรายใหญหรือผูบริหารมีความขัดแยงทางผลประโยชนเนื่องจากมีกิจการท่ี  
แขงขันกับบรษิัท    (ไมมี)   
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4.   ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 
       ขอมูลท่ัวไป 

   ช่ือ     : บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) 
   ประกอบธุรกจิหลักประเภท  : โรงพยาบาลเอกชน   ภายใตช่ือ 

       โรงพยาบาลรามคําแหง 
   เลขทะเบียนบริษัท   : บมจ. 78  

                ท่ีตั้งสํานักงานใหญ   : 436  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะป 
       กรุงเทพมหานคร 10240 

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

    ทุนจดทะเบียน    : มูลคา 150 ลานบาท โดยเปนทุนท่ีออกและเรียก 
                                                                                               ชําระแลว 120 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน  
       12 ลานหุน มูลคาท่ีตราไว หุนละ 10 บาท 
    ขอมูลท่ีอางอ่ืน 
    นายทะเบียนหลักทรัพย   : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
       ช้ัน 4  อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
       62 ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
       โทรศัพท : 02-2292800, 02-6545599 
       โทรสาร : 02-3591259 
    ผูสอบบัญชี    :  นายธนะวุฒิ  พิบูลยสวัสดิ์  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
       ทะเบียนเลขท่ี 6699 
       บริษัท ธรรมนติิ จํากดั 
       267/1 ถนนประชาราษฎร สาย 1  แขวงบางซ่ือ 
       เขตบางซ่ือ 10800 
       โทรศัพท :  02-5878080 
       โทรสาร   :  02-5860301 
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5.   ผูถือหุน 
       รายช่ือผูถือหุนใหญ   
                 กลุมผูถือหุนท่ีถือหุนสูงสุด 10 รายแรก   ณ. 24 ตุลาคม 2556 มีดังนี ้
 

 
หมายเหต ุ  1.  นายฤชิษฐ  กาญจนพิทักษ       ถือหุน 174,197  หุน  คิดเปน    1.45 % 
  2.  น.ส.ฤกขจ ี กาญจนพิทักษ        ,,               207,436   ,, ,, 1.73 % 
  3.  นายธฤต  ช่ืนอ่ิม         ,,    19,802   ,, ,, 0.17 % 
   บุคคลท้ังสามเปนบุตร-ธิดา ท่ีบรรลุนิติภาวะแลว  และไมอยูในอํานาจควบคุมของบิดา 
 
 
 
 
 
 

ลําดบัที ่ ผูถือหุน จํานวนหุน % ของจํานวนหุนทัง้หมด 
1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 4,588,424 38.24 
2 บริษัท เอฟ แอนด เอส 79 จํากัด  1,256,899 10.97 
3 บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม ราม จํากัด 862,300 7.19 
4 กลุมชนะภยั 

ประกอบดวย ท.พ. ชํานาญ  ชนะภัย 
                      นางจินนภา  ชนะภัย (คูสมรส) 

335,385 
327,499 

7,886 

2.79 
2.73 
0.07 

5 นพ. วิรัตน   ช่ืนอ่ิม 332,500 2.77 
6 กลุมศิริวงศ 

ประกอบดวย  นพ.บุญปรดีี   ศิริวงศ 
                       นางอัญชนา   ศิริวงศ (คูสมรส) 

331,802 
330,500 

1,302 

2.76 
2.76 
0.01 

7 กลุมสมบูรณสิน 
ประกอบดวย น.พ.รัชช       สมบูรณสิน 
                       พ.ญ.วิไลพรรณ    สมบูรณสิน 
                       (คูสมรส) 

318,302 
115,000 
201,202 

2.64 
0.96 
1.68 

8 น.พ.ศิริพงศ เหลืองวารินกุล 239,372 1.99 
9 น.พ.เรวัติ    นิพัทธโกศลสุข 220,000 1.83 
10 น.ส.ฤกขจี   กาญจนพิทักษ 207,436 1.73 
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คาตอบแทนจากการสอบบญัช ี
รายการท่ี ช่ือบริษัทผูจาย ช่ือผูสอบบัญชี    คาสอบบัญชี 

1 บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) บ.ธรรมนิต ิจํากัด 985,000 

2 บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จํากัด บ.ธรรมนิต ิจํากดั 75,000 

                                                                                     รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,060,000 
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6.   นโยบายการจายเงินปนผล 
         คณะกรรมการของบรษิัทมีนโยบายเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หุนแตละป    โดยมีอัตราท่ีคาดวาจะจายตามผลการดําเนนิงานในอัตราไมเกนิรอยละ 60  ของกําไรสุทธิเฉพาะ
บริษัทหลังจากชําระภาษีแลว ในป  2556 บริษัทไดจายเงินปนผลรวม 144 ลานบาท      (12 ลานหุน @ 12 บาท) 

        สําหรับบริษัทยอย ไดแก บรษิัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จํากดั   มีนโยบายจายเงินปนผลไมเกิน
รอยละ 60 ของกําไรสุทธิ เฉพาะบรษิัทหลังจากชําระภาษแีลว ในป 2556 บรษิัทยอยยังมีผลขาดทุนจึงไมมีการ
จายเงินปนผลมายังบรษิัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) 

 
ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง 

ป 2551 2552 2553 2554 2555 
กําไรสุทธิตอหุน 33.03 28.50 47.59 63.01 106.47 
เงินปนผลตอหุน 12 12 12 12 12 
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 36.33 42.11 25.22 19.04 11.27 
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7.   โครงสรางการจัดการ 
 7.1   คณะกรรมการบรษิัท 
        -   รายช่ือและตําแหนงของกรรมการ,   จํานวนครั้งการประชุม   และจํานวนครั้งท่ีกรรมการแตละรายเขารวม
ประชุมในป 2556 
         คณะกรรมการบรษิัทมีจํานวน 12 คน  และในจํานวนนี้เปนกรรมการอิสระ 4 คน 
         ณ. วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการบรษิัทประกอบดวยจํานวน 12 คน ดังนี ้

1.    นายรัชช    สมบูรณสิน                   ประธานกรรมการ 
2.    นายเอ้ือชาต ิ   กาญจนพิทักษ                   กรรมการผูจัดการ 
3.    นายวิรัตน    ช่ืนอ่ิม                    กรรมการ 
4.    นายบุญปรีด ี   ศิริวงศ                   กรรมการ 
5.    นายชํานาญ    ชนะภยั                   กรรมการ  
6.    นายศิริพงศ    เหลืองวารินกุล                   กรรมการ 
7.    นายสุธี    ลีละเศรษฐกุล                   กรรมการ 
8.    นายเจิมพล    ภูมิตระกูล                   กรรมการ 

              9.    นายประมล    อภิรัตน                ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ      
            10.    นายขจติ    หัพนานนท                   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
            11.    น.ส. กิตติญารัตน  จิโรจดํารงคชัย            กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
.           12.    นายพันภัทร   สุเภากิจ                กรรมการอิสระ 

             
         กรรมการท่ีมีอํานาจลงนามแทนบริษัท มี  นายรัชช  สมบูรณสิน,   นายเอ้ือชาติ  กาญจนพิทักษ,  นายวิรัตน  
ช่ืนอ่ิม,   นายบุญปรีดี  ศิริวงศ  และ  นายชํานาญ  ชนะภัย     วิธีการลงนาม  คือ  2 ใน 5 ทาน  
         กรรมการท่ีเปนกรรมการอิสระ 4 คน ประกอบดวย   
  1.   นายขจติ       หัพพานนท 

   2.   นายพันภัทร       สุเภากิจ 
                            3.   นายประมล        อภิรัตน 

4.   น.ส. กิตติญารัตน  จิโรจดํารงคชัย        
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         ป 2556  มีการประชุมคณะกรรมการบรษิัท 12 ครั้ง,   กรรมการบริหาร 39 ครั้ง  และกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง 
โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมดังนี ้

 

 
กรรมการ 

บริษัท 
กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

  1.  นายรัชช          สมบูรณสิน 12 43 - 
  2.   นายเอ้ือชาติ    กาญจนพิทักษ  12 43 - 
  3.   นายวิรัตน       ช่ืนอ่ิม 12 43 - 
  4.   นายบุญปรีดี    ศิรวิงศ 12 42 - 
  5.   นายชํานาญ     ชนะภัย 12 43 - 
  6.   นายศิริพงศ     เหลืองวารินกุล 12 43 - 
  7.   นายสุธี           ลีละเศรษฐกุล 12 42 - 
  8.   นายเจิมพล     ภูมิตระกูล 12 43 4 
  9.   นายประมล    อภิรัตน 4 - 4 
10.  นายขจติ          หัพพานนท 4 - 4 
11.  น.ส. กิตติญารัตน จิโรจดํารงคชัย 4 - 4 
12.  นายพันภัทร     สุเภากิจ 4 - - 

 
 7.2   ผูบริหาร 
         -   รายช่ือและตําแหนงของผูบริหาร 
                           ณ. วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  บรษิัทมีผูบรหิาร จํานวน  10  ทาน  ดังนี ้     

           รายชื่อผูบริหาร ตําแหนง 
1.    นายเอ้ือชาติ     กาญจนพิทักษ กรรมการผูจัดการ 
2.    นายวิรัตน     ช่ืนอ่ิม  ผูอํานวยการโรงพยาบาล 
3.    นายสุธี     ลีละเศรษฐกุล ผูอํานวยการฝายการแพทย 
4.    นายรัชช     สมบูรณสิน กรรมการบริหาร 
5.    นายบุญปรีด ี    ศิริวงศ กรรมการบริหาร 
6.    นายชํานาญ    ชนะภัย กรรมการบริหาร 
7.    นายศิริพงศ     เหลืองวารินกุล  กรรมการบริหาร 
8.    นายเจิมพล    ภูมิตระกูล กรรมการบริหาร 
9.    นางอัญชนา     ศิริวงศ รองผูอํานวยการโรงพยาบาล 
10.  นางวรรณา      พฤกษมหาชัยกุล ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
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- โครงสรางองคกร (Organization Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                     
                     
           
                     
                     
                     
                     
                     
 
                  

คณะกรรมการบรษิัท 
 

กรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการบริหาร 
สายงานแพทย 

คณะกรรมการบริหาร 
สายงานบริการ 

คณะกรรมการบริหาร 
สายงานสนับสนุน 

คณะกรรมการบริหาร 
สายงานบริหาร 

       แพทยประจํา    
       แพทยเวร 

งานผูปวยนอก 

           เวรเปล 
          E.R. 
          O.P.D. 
          O.P.D. เด็ก 
           เ วชระเบียน 
           เภสัชกรรม 
          LAB 
           เอกซเรย 
          การเงิน 
           รับผูปวยใน 
           บรกิารและลูกคาสมัพันธ 
           ทันตกรรม   
           กายภาพบําบัด 

             ประชาสัมพันธ 
             บัตรบน 
            โอเปอเรเตอร 

                 การเงินนอก 
                   การเงินใน 

งานผูปวยใน 

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

ไตเทียม 
หองเด็กออน 
หองคลอด 
หองพักฟน 
ผูปวยนอก 

           หองผาตัด-จายกลาง 
                หองไอ ซี ยู   
 หอง ซี ซี ยู 
               หองสองกลองทางเดินอาหาร 

บุคคล   พัฒนาบุคลากร   คอมพิวเตอร   แมบาน   ซอมบํารุง บัญชี-การเงิน   ธุรการ   เคร่ืองมือ-   จัดซื้อ   สตอก 
                                       แพทย และ 

   เวชภัณฑ 
งานความสะอาด 
โภชนาการ 
หองผา 
ยานพาหนะ 
รักษาความปลอดภัย 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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       7.3   คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
         (1)   คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน  
                      (ก)   คาตอบแทนกรรมการรวม 12 ราย  เทากับ 3,120,000 บาท ในป 2556 โดยเปนคาตอบแทนใน 
                              รูปเบ้ียประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้

น.พ. รัชช         สมบูรณสิน จํานวนเงิน 360,000 บาท 
น.พ. วิรัตน      ช่ืนอ่ิม ,, 360,000 ,, 
น.พ. เอ้ือชาติ   กาญจนพิทักษ ,, 360,000 ,, 
น.พ. บุญปรีดี  ศิรวิงศ ,, 360,000 ,, 
ท.พ. ชํานาญ    ชนะภัย ,, 360,000 ,, 
ท.พ. เจิมพล     ภูมิตระกูล ,, 360,000 ,, 
น.พ. ศิริพงศ    เหลืองวารินกุล ,, 360,000 ,, 
น.พ. สุธี          ลีละเศรษฐกุล ,, 360,000 ,, 
นายขจติ          หัพนานนท ,, 60,000 ,, 
นายพันภัทร    สุเภากิจ ,, 60,000 ,, 
นายประมล     อภิรัตน ,, 60,000 ,, 
น.ส. กิตติญารัตน จิโรจดํารงคชัย ,, 60,000 ,, 

                      (ข)   คาตอบแทนกรรมการบริหาร   
                              ในป 2556  มีกรรมการบริหาร 8 ราย โดยจายในรูปของ 
                               เงินเดือน        จํานวน     8,676,000  บาท    
                               เบ้ียประชุม     จํานวน  14,171,000  บาท 
               (2)   คาตอบแทนอ่ืน ๆ       (ไมมี ) 
       7.4   บุคลากร 
   บริษัท  มีพนกังานท้ังหมด  1,700 คน   โดยในป 2556   บรษิัทไดจายคาตอบแทนใหกับพนกังาน 

จํานวนท้ังส้ิน  495,290,133  บาท   ไดแก   เงินเดือน   คาลวงเวลา   คาครองชีพ   คาเวรพยาบาลและเงินโบนัส   
นอกจากนี้บรษิัทยอยไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานในลักษณะเดียวกับบรษิัท รวม   18,497,163  บาท 
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8.   การกํากับดูแลกิจการ 
      การปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล 15 ขอ 

 นโยบายเกี่ยวกับการกํากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการไดตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี เพ่ือใหองคกรมีความม่ันคง อีกท้ังเปน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการแขงขันของกิจการ และ เปนการเพ่ิมความเช่ือม่ันใหแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย จึงไดมีการกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการ 

 โดยมุงม่ันที่จะดําเนินธุรกิจใหเกดิความโปรงใสตรวจสอบได โดยเฉพาะผูเกีย่วของ หรือผูมีสวนไดเสีย
เชน โรงพยาบาลมีระบบใหผูปวยสามารถตรวจสอบราคาคารักษาพยาบาล เพ่ือใหเกิดความโปรงใส นอกจากนี้
ในสวนของบริษัทประกนัท่ีสงผูปวยเขามาในโรงพยาบาลก็มีระบบการเขามาตรวจสอบความถูกตองท้ังในดาน
การรกัษาพยาบาล ตลอดจนการคิดคารกัษาพยาบาล 

 ในเร่ืองของความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนเปนธุรกิจท่ีมีความม่ันคง
ในตวัเอง ทางฝายบริหารไดพยายามดูแลความเส่ียงท้ังในระดับปฏิบัติการ ตลอดจนความเส่ียงทางดานการเงิน
ความเส่ียงท่ีเกิดจากระบบการควบคุม หรือ พ.ร.บ. ท่ีเปล่ียงแปลงไป โดยติดตามและควบคุมใหอยูในเกณฑท่ี
เหมาะสม  

 ในปจจุบันคณะกรรมการใหความสนใจและความเขาใจ และประเมินความเส่ียงท่ีมีผลตอธุรกิจโดยให
ความสําคัญกับรายงานทางการเงิน โดยมีแนวทางดังนี ้

 1. รายงานภายใน ไดแก รายงานท่ีสําเสนอฝายจัดการ กรรมการ และ คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณา
ติดตามระบบงาน และผลประกอบการรายเดือน 

 2. รายงานภายนอก ทางโรงพยาบาลไดจดัใหมีการายงานงบไตรมาส รายงานในรูปของรายงานประจําป 
และการเปดเผยตอบุคคลภายนอกอ่ืน  ๆ

 3. นอกจากนี้คณะกรรมการยังถือเปนความรับผิดชอบ ในการท่ีจะตองจดัทํารายงานทางการเงินให
ถูกตองครบถวน ควบคูไปกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป 

 การควบคุมความเส่ียงโดยการควบคุมภายใน คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะรวบรวมและตดิตามความ
เส่ียงโดยมีระบบการติดตาม และเฝาระวังเพ่ือประเมินความเส่ียงอยางตอเนื่อง 
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 การควบคุม และตรวจสอบ บริษัทไดมีการจดัใหมีการประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ
อยางสมํ่าเสมอทุกเดือน เพ่ือติดตามดูผลการดําเนินงาน การควบคุมดูแลตนทุน ตลอดจนรวมกนัปรับกลยุทธ
เพ่ือใหโรงพยาบาลมีความแข็งแกรง และคงไวซ่ึงศักยภาพการแขงขันอยูเสมอ ท้ังนี้ รวมไปถึงโรงพยาบาลรวม
ทุนในเครือโรงพยาบาลรามคําแหงก็ปฏิบัติเชนกัน 

 การบริหารงานเพ่ือใหเกดิความเทาเทียมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ นโยบายการบริหาร
ของโรงพยาบาล เราตระหนกัถึงการดูแลใหเกดิความสมดลุ ระหวาง กลุมลูกคา (ผูปวย), กลุมแพทยผูใหการ
รักษา , กลุมพนกังาน ,กลุมผูถือหุน ตลอดจนกลุมผูมีสวนไดเสีย กลุมอ่ืนๆ เชนกลุมลูกคา กลุมบริษัทประกัน 
บริษัทคูสัญญา โรงพยาบาลมีความมุงม่ันท่ีจะดําเนินกจิการดวยความซ่ือสัตยและใหความเปนธรรมกับกลุม
ตางๆอยางเทาเทียมกัน 

 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

 คณะกรรมการไดมีการกําหนดวิสัยทัศน   และพันธกิจรวมกัน   เพ่ือกําหนดภาระหนาท่ีของกรรมการ 
บริหารตลอดจนเปาหมาย และมีการติดตามการทํางานของฝายบริหารอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความไดเปรียบใน
การแขงขัน และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

 คณะกรรมการไดกําหนดนโยบาย และมอบหมาย ตลอดจนการติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทมี
ความกาวหนาไปตามทิศทางคณะกรรมการกําหนด ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานของ
ตลาดหลักทรัพยโดยเครงครัด 

 จริยธรรมธุรกิจ 

 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เปนธุรกิจท่ีถูกควบคุมดวยพระราชบัญญัต ิ และองคกรของรัฐฯ คอนขางมาก 
เชน พระราชบัญญตัิสถานพยาบาล 2541 , กองประกอบโรคศิลป กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของมาตรฐาน
โรงพยาบาลนอกจากนีก้ารปฏิบัติงานของแพทยยังถูกควบคุมโดยแพทยสภาในเรื่องของจรรยาบรรณทาง
การแพทย เนื่องจากผูบริหารสวนใหญของโรงพยาบาลรามคําแหงเปนแพทยและทันตแพทย ซ่ึงเขาใจถึงแนว
ทางการปฏิบัติหนาท่ีตามจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการแพทย เนื่องจากจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการ
แพทย กลาวคือการดําเนนิธุรกิจ ภารกิจของบรษิัทดวยความซ่ือสัตย สุจริต และความโปรงใสตรวจสอบได 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีดูแลองคกรใหดําเนนิการไปตามเปาหมายท่ีวางไว หรือเสมือนตัวผูถือหุน คอย
ตรวจสอบและดูแลในการจดัการบริษัท ซ่ึงบางสวนมีกฎหมายกํากับใหตองปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ขอบังคับของบรษิัท ตลอดจนปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตยสุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบรษิัทโดยเครงครดั 

นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหนาท่ีในการใหความเห็นชอบกับงานท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก การเสนอแตงตั้ง
กรรมการผูสอบบัญชี และการประกาศจายเงินปนผล เปนตน 

ในสวนการดําเนินกิจการของบรษิัท คณะกรรมการจะถูกมอบหมายใหรับผิดชอบในฐานะผูเฝาติดตามและ
ประเมินผลของฝายจัดการอยางสมํ่าเสมอไดแก 

1) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆโดยระบบการติดตามตรวจสอบภายในเพ่ือปองกัน
ความเส่ียงและรวมจดัการแกปญหาตางๆอยางรวดเร็วและทันการณ 

2) ติดตามและประเมินผล กําหนดคาตอบแทนของฝายจัดการ พนกังาน เพ่ือใหใกลเคียงกับคาเฉล่ียของ
ตลาดแรงงาน ตลอดจนวางแนวทางในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรใหเกดิประสิทธิภาพและสามารถแขงขัน
ได 

3) ติดตามและตรวจสอบ ตลอดจนการประเมินความเส่ียงทางดานการเงิน เพ่ือใหเกิดความแนใจ วาระบบ
รายงานทางการเงิน และการตรวจสอบมีความถูกตองเช่ือถือได รวมท้ังดูแลใหมีกระบวนการควบคุมภายใน การ
ติดตามและประเมินความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ 

4) ติดตามและดูแลปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนของฝายจัดการ คณะกรรมการ และผูถือหุนรวมท้ังการ
ใชทรัพยสินของบริษัทในทางมิชอบและการกระทําท่ีไมถูกตองในรายการระหวางบุคคลท่ีเกีย่วของในการนี้
คณะกรรมการกําหนดใหคณะกรรมการแตละทานมีสิทธิอนุมัติของเงินฉกุเฉนิไดในวงเงินไมเกินหนึ่งแสนบาท
ถวน การอนุมัติเงินมากกวานี้จะตองผานท่ีประชุมคณะกรรมการ และมีกรรมการผูมีอํานาจอยางนอย 2 ทาน 
ตามท่ีระบุไว เปนผูอนุมัต ิ
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การกํากบัดแูลกิจการในบริษัทยอย และบริษัทรวม 
                          คณะกรรมการฯ ไดตระหนกัถึงความสําคญัในการบริหารดูแลกิจการท่ีดี ตามหลักของบรรษัท
ธรรมาภิบาล โดยมุงเนนการดําเนินธุรกิจใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได ซ่ึงคณะกรรมการฯ   ไดใหนโยบาย
แกกรรมการท่ีเขารวมทํางานกับบรษิัทยอย และบริษัทรวม โดยเฉพาะการใหนโยบายโดยตรงกับคณะกรรมการ
ในบรษิัทยอย และบริษัทรวม  
       ในเรื่องของความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือเปนธุรกิจท่ีมี
ความม่ันคง ซ่ึงตองดูแลคนไขตามจรรยาบรรณทางการแพทย ทางฝายคณะกรรมการบริหารจึงมีเนนเรื่องการมี
ระบบคุณภาพท่ีไดมาตรฐาน     ความเส่ียงในเรื่องสิทธิผูปวย       ความเส่ียงในเรื่องอ่ืน ๆ      ในระบบปฏิบัติการ 
นอกจากนั้นความเส่ียงในเรื่องระบบการเงิน การรายงานทางการเงิน มาตรฐานทางบัญชี และการประเมินความ
เส่ียงทางดานการเงิน ท่ีมีผลตอธุรกจิ  โดยกําหนดแนวทางคลายกับการทํางานของ บมจ.โรงพยาบาลรามคําแหง 
จํากัด  (มหาชน) โดยมีแนวทางดังนี ้
      ระบบการรายงานภายในคณะกรรมการ            มีแนวทางใหมีการประชุมเพ่ือรายงานในระดับ 
กรรมการบริหาร เพ่ือพัฒนาระบบงานและแกไขปญหาเปนรายอาทิตย และรายงานผลประกอบการเปนรายเดือน 
      ระบบการรายงานภายนอก คณะกรรมการไดจัดใหมีระบบการรายงานผลประกอบการราย
ไตรมาส และ ระบบรายงานในรูปแบบรายงานประจําป ตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ควบคูไปกับการรายงานของผูตรวจสอบบัญชี ในรายงานประจําป 
      นโยบายการเปดเผยขอมูล ฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน.  การทํารายการบุคคลท่ีเกี่ยว
โยง การไดมาซ่ึงทรัพยสิน หรือการทํารายการอ่ืนๆท่ีสําคญั  ทางคณะกรรมการฯ จะรายงานตามมาตรฐานการ
บัญชี ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูตรวจสอบรับอนุญาต ตามหลักการและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
      สําหรับขอบเขตและอํานาจของกรรมการและผูบริหารท่ีเปนตัวแทนของบริษัท มีหนาท่ี
กําหนดนโยบาย ซ่ึงเปนไปตามหลักการและ / หรือมติตามท่ีคณะกรรมการฯ กําหนดในวาระสําคัญ เชน การ
ออกเสียงในวาระท่ีตองใชเสียงผูถือหุนมากกวา 50 % ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึง
โดยท่ัวไปกรรมการท่ีเปนตวัแทนก็จะนาํเขาปรกึษากับคณะกรรมการฯ ในการประชุมเครือขายทุกเดือนอยูแลว
การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
                บริษัทมีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน โดยหามกรรมการและผูบริหารท่ีรูเกีย่วกับขอมูล 
ภายในท่ีมีสาระสําคัญของบรษิัท ซ่ึงยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน นําไปแสวงหาผลประโยชนสวนตัว ซ่ึง
รวมถึงการซ้ือนอกจากนี้บริษัท นอกจากนี้บรษิัทไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตาง  ๆ ใหเขาใจบทบาทหนาท่ี
ในการถือครองหลักทรัพยในบรษิัทของตนเอง คูสมรส และ บุตรท่ียังไมไดบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ตาม
มาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
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9.  CSR  (Corporate Social Responsibilities) 
  บริษัทและบริษัทยอย  ไดตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอสังคม   ส่ิงแวดลอม   เพ่ือความ
ยั่งยืนของกจิการและสังคมโดยรวม   โดยแยกเปน 
  -   CSR in process   การดําเนินธุรกจิโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  โดยให
อยูในกระบวนการ ทํางานหลักของกิจการ 
  -    CSR after process  การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการชวยเหลือสังคมและชุมชน   
  บริษัทไดดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหลักการ CSR  8 ขอ  ดังนี ้

1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 
2. การตอตานการทุจริต 
3. การเคารพสิทธิมนษุยชน 
4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
6. การดูแลรกัษาส่ิงแวดลอม 
7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 
8. นวัตกรรมและการเผยแพรนวตักรรม  CSR 

1.   การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 
 -   การแขงขันท่ีเปนธรรม 
 -   การเคารพสิทธิในทรัพยสินของผูอ่ืน 
 -   การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกจิ 
2.   การตอตานการทุจริต 
 -   นโยบายตอตานการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ (รวมกับองคกรอ่ืน) 
 -   แนวปฏิบัตใินหนวยงานท่ีเปนไปตามนโยบาย 
 -   การเปดเผยผลการดําเนินงานและความคืบหนาในการปฏิบัต ิ
3.   การเคารพสิทธิมนษุยชน 
 -   การนําหลักการแนวทางท่ีเปนบรรทัดฐานสากลมาใชในหนวยงาน 
 -   นโยบายและแนวปฏิบัตใินหนวยงาน (และขอตกลงกับองคกรอ่ืน) 
 -   มาตรการท่ีสําคัญเกีย่วกับสิทธิของแรงงาน 
4.   การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 
 -   การจางงานและแรงงานสัมพันธ 
 -   อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
 -   ความหลากหลายและโอกาสแหงความเทาเทียม 
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5.   ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
 -   สุขภาพและความปลอดภัยของลูกคา 
 -   การแสดงฉลากผลิตภณัฑและบริการ 
 -   การส่ือสารการตลาดและความเปนสวนตัวของลูกคา 
6.   การดูแลรกัษาส่ิงแวดลอม 
 -   การใชทรัพยากรอยางยั่งยนื 
 -   การปองกันและลดผลกระทบจากมลพิษ 
 -   การปกปองฟนฟูส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
7.   การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 
 -   บทบาทในตลาดและการสรางแรงงาน 
 -   การมีสวนรวมในชุมชน 
 -   การลงทุนทางสังคม และประเมินผลกระทบทางสังคม 
8.   นวัตกรรมและการเผยแพรนวตักรรม  CSR 
 -  รูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมเชิงสรางสรรค (Creative CSR) 
 -   การสรางสรรครวม (Co-Creation)   กับผูมีสวนไดเสีย 
 -   การคิดคนและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม  (Social Innovation) 
      ในป  2556   บรษิัทไดทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  (CSR after Process)   ดังนี ้
 1.   โรงพยาบาลรามคําแหง  รวมกับสํานกังานเขตบางกะป   รณรงคใหประชาชนปองกันและกําจัด 
ยุงลาย   โดยใชมาตรการ   5 ป   ไดแก  ปด   เปล่ียน   ปลอย   ปรับปรุง   ปฏิบัติ  ดังนี ้

1.1 ปดฝาภาชนะกักเก็บน้ํา 
1.2 เปล่ียนถายน้ําทุก 7 วัน เชน แจกนัดอกไม,  ถังเก็บน้ําสําหรบัอาบ   เปนตน 
1.3 ปลอยปลาหางนกยูง หรือ ปลากินลูกน้ําลงในอางหรือท่ีถึงเก็บน้ําท่ีไมมีฝาปด 
1.4 ปรับปรุง   ส่ิงแวดลอมไมใหมีน้ําขังในท่ีตาง ๆ โดยเฉพาะยางรถยนต 
1.5 ปฏิบัติการดังกลาวขางตนเปนประจําทุกสัปดาห 

 2.   โรงพยาบาลรามคําแหงรวมกับสภากาชาดไทย   จัดใหมีการรับบรจิาคโลหิต  ณ. หองประชุมช้ัน 10 
ของโรงพยาบาล  รวม 3 ครั้ง 
 ในป  2556   บรษิัทไดทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  (CSR in Process)   ดังนี้ 
 1.   โรงพยาบาลไดประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม   ใหผูปวยไดรับการรกัษาท่ีดีในราคาท่ียตุิธรรม 
ตอผูปวย   และแขงขนักับโรงพยาบาลอ่ืน ๆ โดยคํานึงถึงคุณภาพของการรักษาผูปวย   ใหผูปวยไดรับการรกัษา
ท่ีดีท่ีสุด   โดยจดัหาแพทยท่ีมีความชํานาญดานตาง ๆ มาประจําอยูท่ีโรงพยาบาล 
 2.   โรงพยาบาลไดตอตานการทุจริต  โดยการออกใบเสร็จรับเงินใหผูปวยตามความจริงของการรกัษา 
 พยาบาล   ไมมีการบิดเบือนหรือตกแตงตวัเลข 
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 3.   โรงพยาบาลไดเคารพสิทธิมนษุยชน  คือ ใหผูปวยเปนผูเลือกเองวาจะทําการรกัษาท่ีนี่หรือจะสง 
ตอไปท่ีอ่ืน   ทางโรงพยาบาลก็จะอํานวยความสะดวกให 
 4.   โรงพยาบาลไดปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม   พนกังานจะไดรับการวาจางตามกฎหมายแรงงาน 
และมีส่ิงอํานวยความสะดวกให  เชน  หอพัก   และดูแลพนักงานในเรื่องของการเจ็บไขไดปวย  ใหไดรับการ
รักษาอยางด ี
 5.   โรงพยาบาลไดรับผิดชอบตอผูบริโภค   ผูปวยทุกรายของโรงพยาบาลจะไดรับการดูแลรกัษาและ 
ความปลอดภัยตามระบบสากล JCI   ทุกคน   ท้ังนี้  เนื่องจากโรงพยาบาลไดรับการตรวจสอบวาไดรับ 
มาตรฐานสากล JCI   ตั้งแตป 2553  ดังนั้น   ทางโรงพยาบาลจึงมีคุณภาพการรกัษาพยาบาลในดานตาง ๆ ตาม
ระดับสากล   ผูปวยจึงสามารถม่ันใจไดวาจะไดรับการดูแลรักษาพยาบาลดีท่ีสุด 
 6.   โรงพยาบาลไดดูแลรกัษาส่ิงแวดลอม   โดยมีบอบําบัดน้ําเสียอยู 2 บอ   และส่ิงของเหลือใชจากการ
รักษาพยาบาล   เชน   เข็มฉีดยา   สําลีท่ีมีเลือดปน ฯลฯ   ทางโรงพยาบาลไดแยกเก็บถึงขยะธรรมดา และ ขยะท่ี
เปนอันตราย   และมีรถขยะมาเก็บไปโดยแยกเก็บดวยความระมัดระวัง 
 7.   ทางโรงพยาบาลไดรวมพัฒนาชุมชนและสังคม (อยูในหัวขอ  CSR after Process)    
 8.   ทางโรงพยาบาลไดรวมนวัตกรรม และการเผยแพรนวตักรรม   
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10.   การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงคณะกรรมการบรษิัท ฝายบริหาร และ
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ภายในบรษิัท เปนผูมีสวนรวมและกําหนดใหมีขึน้ เพ่ือปองกันความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึน้กับบรษิัทฯ โดยรวม ครอบคลุมท้ังดานการเงิน การดําเนนิงาน การบริหารความเส่ียงและการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคเกีย่วกับ 

 1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 

 2. ความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน 

 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

 บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน 5 องคประกอบท่ีมีความเช่ือมโยงกัน ดังนี ้

1. โครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมของการควบคุม 

 บริษัทมีโครงสรางบรหิารองคกรอยางเหมาะสม มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ
อยางชัดเจน มีนโยบายสงเสริมวัฒนธรรมองคกรใหพนกังานทุกระดับมีจิตสํานกึท่ีดใีนการปฏิบัติงาน ในหนาท่ี 
มีความรอบรู มีความรับผิดชอบ ใหความสําคัญของระบบการควบคุมภายใน ถือปฏิบัติตานนโยบายและคูมือ
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานอยางเครงครัด มีการสอบทานกนัระหวางขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีระบบการจัดการ
มาตรฐานคณุภาพ 

2. การบริหารความเส่ียง 

 บริษัทมีกระบวนการประเมินความเส่ียงท้ังปจจัยท่ีมาจากภายในและภายนอกเพ่ือพิจารณาลักษณะ
โอกาส และระดับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมท้ังการกําหนดมาตรการในการควบคุมความเส่ียงหรือการบริหาร
ความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมยอมรับได ซ่ึงฝายบริหารไดจัดประชุมกันอยางสมํ่าเสมอ และมีแผนรองรับ
ความเส่ียงในกรณีตางๆ เชน จัดทําคูมือระเบียบปฏิบัตใินกรณีพิเศษ มีการกําหนดตวัผูกํากับดูแลการส่ังการ
ประสานงาน มีการซอมปฏิบัติงานหากเกดิกรณีฉกุเฉิน 

3. การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝายบริหาร 

 บริษัทมีการกําหนดกจิกรรมควบคุมท่ีฝายบริหารนํามาใช เพ่ือใหม่ันใจวาแนวทางท่ีฝายบริหารกําหนด
ไวไดรับการตอบสนอง และการปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท มาตรการควบคุมจะถูกกําหนดไวในวิธีการ
ปฏิบัติงาน เชน การอนุมัต,ิ การแบงแยกหนาท่ีและสอบทานงานกนัโดยอิสระ เปนตน 
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4. สารสนเทศและการส่ือสารขอมูล  

 บริษัทจดัใหมีระบบสารสนเทศอยางเพียงพอ และมีความระมัดระวังในการส่ือสารขอมูล ท้ังเพ่ือภายใน
องคกร มีการสังเคราะหคณุภาพของขอมูล ใหมีเนื้อหาเหมาะสมเพียงพอตอการตัดสินใจ มีความถูกตองสมบูรณ 
มีความเปนปจจุบัน มีรูปแบบท่ีเขาใจงาย และมีการจัดเก็บท่ีด ีเพ่ือใหผูมีสวนเกี่ยงของโดยเฉพาะบุคลากรของ
บริษัทมีความเขาใจตรงกัน สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองรวดเร็ว 

5. ระบบการตดิตามประเมินผล 

 บริษัทสนับสนุนใหมีเครื่องมือของฝายบริหารคุณภาพในการจัดใหมีกระบวนการดําเนนิการ ในการ
ติดตามประเมินผล เชน การประเมินผลดวยตนเองเทียบกับตัวช้ีวัด การประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระโดยผู
ท่ีไมมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานนั้น การกําหนดในแผนการตรวจสอบภายใน เพ่ือให ความม่ันใจวาระบบ
การควบคุมภายในยังดําเนนิอยูอยางตอเนื่อง อยางเหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติจริง 

 การติดตามควบคุมการดําเนนิงานของบริษัท และบริษัทยอย ทางโรงพยาบาลรามคําแหง โดย
คณะกรรมการบริหาร ไดมีการกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลในเครือขายในฐานะบริษัท
ยอย หรือบริษัทรวม เปนประจําทุกเดือน เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธการทํางาน หรือเพ่ือปรับปรุงแกไขปญหา
ตางๆในการดําเนนิงาน โดยเฉพาะมีการทบทวนงบกําไรขาดทุน รายได/ตนทุน คาใชจายแตละหมวดหมู เพ่ือ
ติดตามการดําเนนิงานของแตละโรงพยาบาลฯ 

 ขณะเดียวกนัคณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการผูจัดการหรือกรรมการผูไดรับมอบหมายไดมีการ
เดินทางไปเยี่ยมเพ่ือทบทวนการดําเนนิการของโรงพยาบาลในเครือขายในฐานะบรษิัทยอยหรือบริษัทรวมอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง 
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11.    รายการระหวางกัน 
 บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบรษิัทยอย,  บริษัทรวม และบริษัทท่ีเกี่ยวของกนั โดยไมมี
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงถือหุนในบรษิัทดังกลาวเกนิรอยละ 10  ไดแก โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม, โรงพยาบาล
สินแพทย,  โรงพยาบาลเชียงใหม ราม,  โรงพยาบาลลานนา,  โรงพยาบาลวภิา ราม, โรงพยาบาลวิภา ราม ปาก
เกร็ด,  โรงพยาบาลพะเยา ราม,  โรงพยาบาลเมืองเลย ราม,  โรงพยาบาลสุขุมวิท,  โรงพยาบาลวิภาวด,ี  
โรงพยาบาลเสรีรักษ,  โรงพยาบาลแพทยปญญา,  โรงพยาบาลขอนแกน,  โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก,  บริษัท 
รังสิภัณฑ จํากัด  และบรษิัท สหแพทย จํากดั  โดยรายการระหวางกนัประกอบดวย  รายการซ้ือ / ขายสินคา และ
บริการ ซ่ึงมีการกําหนดราคาหรือคาตอบแทนเปนไปตามเง่ือนไขปกติของธุรกจิ และรายการใหความชวยเหลือ
ทางดานการเงินแก โรงพยาบาลพะเยา ราม และ โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ซ่ึงสวนใหญเปนการใหกูเงินตั้งแต
ชวงเกิดวิกฤตการณทางการเงินในป 2540  และมีการผอนชําระเงินกูยืมมาแลวบางสวน  ท้ังนี้บริษัทไดเปดเผย
รายละเอียดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว 
มาตรการหรือข้ันตอนการอนมุัติการทํารายการระหวางกัน 
  ในการทํารายการระหวางกนัท่ีเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ   เชน   การส่ังซ้ือยา, 
เวชภัณฑและอุปกรณแพทยระหวางกัน  ซ่ึงอาจเกิดขึน้ในชวงท่ีสินคาขาดตลาดระยะหนึ่ง  ก็จะตองขอซ้ือจาก
อีกแหงหนึ่งท่ีมีอยู,  ซ้ือจากบริษัทในเครือไดราคาท่ีมีสวนลด 10-20 %   
 รายการระหวางกนัเกี่ยวกับการใหบริการทางดานตรวจวิเคราะหโรคของหองปฏิบัติกลาง  (Central  
Laboratory)  เนื่องจากการลงทุนเครื่องมือตรวจวิเคราะห และน้ํายาท่ีใชมีตนทุนสูง ในขณะท่ีปริมาณการตรวจ
วิเคราะหของบางโรคเพียงแหงเดียวไมเพียงพอท่ีจะถึงจุดคุมทุน   จึงไดใหบริษัทรวมบางแหงตั้งเปนศูนยการ 
ตรวจวิเคราะหบางโรค และโรงพยาบาลในเครือสงมาตรวจ  เชนนี้จะทําใหตนทุนในการใหบรกิารต่ําลงได  โดย
บริษัทนัน้จะคดิราคาโดยคํานึงถึงตนทุนบวกกําไรท่ีเหมาะสมสําหรับบริษัทในเครือและบริษัทท่ีเกีย่วของกัน 
 รายการระหวางกนั เกี่ยวกับใหบริการเปนท่ีปรกึษาดานคอมพิวเตอร  โดยโรงพยาบาลรามคําแหงจะ
เปนศูนยกลางและสงคนไปใหความชวยเหลือทางดานคอมพิวเตอรกับบรษิัทรวม  และคิดคาบรกิารท่ีปรกึษา
จากบรษิัทรวม   วิธีนี้จะชวยใหบริษัทรวมเสียคาใชจายดานนี้ถูกกวาใชบริการจากภายนอก 
 สําหรับรายการระหวางกันเกี่ยวกับกูยืมเงิน  บริษัทจะกําหนดอัตราดอกเบ้ียและเง่ือนไขเหมือนกบัท่ี
ปฏิบัติกับผูใหกูยืมรายอ่ืน ๆ  โดยบริษัทจะคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบรษิัทเปนสําคัญ  ท้ังนี้ บริษัทจะจัด
ใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปน    และสมเหตุสมผลของรายการ    และ 
คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาอีกครั้งกอนตัดสินใจทํารายการ 
 ท้ังนี้  ในการทํารายการระหวางกัน บรษิัทฯ จะปฏิบัตใิหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวม
ตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือจําหนาย
ไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัท  โดยท่ีในการอนุมัติรายการดังกลาวกรรมการหรือผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย ไมมีสิทธ์ิ
ออกเสียงดังกลาว   
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12.  ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 
 
บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
ผลการดําเนินงาน (ลานบาท) 2556 2555 2554 
   รายไดรวม 3,289.52 3,492.45 3,044.13 
   กําไรกอนภาษีเงินได ดอกเบ้ียจาย คาเส่ือมราคา และรายจายรอตัดบัญชี     
   (EBITDA) 

 
975.13 1,372.56 

 
1,080.01 

   กําไรสุทธิ 878.98 1,116.99 881.89 
ฐานะการเงิน (ลานบาท)    
   สินทรัพยรวม 7,783.07 6,772.96 5,479.42 
   หนี้สินรวม 2,573.59 2,194.11 2,110.25 
   สวนของผูถือหุนสวนนอย 127.62 82.68 94.05 
   สวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท 5,081.86 4,496.17 3,275.12 
อัตราสวนทางการเงิน    
   อัตรากําไรขั้นตน(%) 39.57 46.79 44.73 
   อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม (%) 26.72 31.98 28.97 
   อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.49 0.48 0.64 
   อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 17.96 28.11 29.69 
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) 12.08 18.19 17.42 
ขอมูลตอหุน    
   จํานวนหุนท่ีออก (ลานหุน) 12 12 12 
   กําไรสุทธิตอหุน (บาท) (E.P.S.) 73.68 94.04 76.23 
   มูลคาตามบัญชีตอหุน(บาท) 434.12 381.57 267.56 
   เงินปนผลจาย ตอหุน (บาท) 12.00 12.00 12.00 
   ราคาปดตอหุน ณ. วันส้ินป (บาท) 1,880 1,576 782 
   P/E ratio 25.52 16.76 10.26 
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13.  การวิเคราะห และคําอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)  
     1.   ภาพรวมของการดําเนินธุรกจิและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญ (Overview)  
 ในป 2556  การดําเนินงานของบรษิัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน)   และ  บรษิัทยอย  มี
รายไดจากการรักษาพยาบาลผูปวย  ซ่ึงเปนธุรกิจหลักของโรงพยาบาลลดลง  0.67 %  เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน 
และมีกําไรสุทธิลดลง  21.31 %   รายไดจากธุรกจิหลักอยูในสภาพคงท่ี  แตมีรายไดอ่ืน ๆ ไดแก   กําไรจากการ
แลกเปล่ียนหุนและขายเงินลงทุน   และคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืม และดอกเบ้ียคางรับโอนกลับลดลงมาก  
ประกอบกับคาใชจายของบรษิัทสูงขึ้น  เนื่องจากคาครองชีพท่ีสูงขึ้น  จึงทําใหกําไรสุทธิของบริษัทลดลง
คอนขางมาก 
 ภาวะเศรษฐกิจในป 2556  มีการขยายตวัเพียง 4.5 %  โดยป 2554  ขยายตวั 5.6 %  และป 2555  ขยายตัว 
5.4 %    ซ่ึงถือวานาเปนหวงเพราะมีปจจัยลบท้ังภายในและภายนอกท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกจิไทย  ปจจัยลบ
ท่ีสงผลตอเศรษฐกิจไทยในป 2556  มาจากความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลก   ท้ังปญหาหนี้สาธารณะในยุโรป  
ปญหาเศรษฐกิจสหรัฐท่ียังไมฟนตัว   รวมท้ังมีปญหาเสถียรภาพการเมืองโลก  เชน  สหรัฐมีปญหากับศาสนา
อิสลาม   ปญหาการวางงานในสหรัฐและยุโรป   ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน  ภัยทางธรรมชาติ  สวน
ปจจัยลบภายในประเทศอยูท่ีเสถียรภาพทางการเมือง  โดยเฉพาะการออกมาชุมนุมประทวง   หากยืดเยือ้และ
รุนแรงจะสงผลกระทบตอเศรษฐกจิ  ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเงินบาทจะแข็งคามากขึ้น  สงผล
กระทบตอการสงออก   ภัยธรรมชาต ิ   ท่ีสําคัญปญหาตนทุนท่ีเพ่ิมสูงขึ้นจากการปรับคาแรงวันละ 300 บาทท่ัว
ประเทศ   รวมไปถึงการปรับขึ้นของคาพลังงาน   ท้ังน้ํามัน  คาขนสง ฯลฯ  นอกจากนีใ้นป 2556  หนี้สวนบุคคล
ไดโตเร็วเกินไป  จนอาจทําใหเกดิหนี้ไมกอใหเกิดรายไดหรือหนี้เสีย (NPL) ได   จะเห็นวาภาวะเศรษฐกิจในป 
2556  จะทําใหตนทุนในการประกอบกิจการสูงขึ้น  ประชาชนมีแนวโนมวาจะมีกําลังซ้ือนอยลง   ซ่ึงจะสงผล
ตอธุรกิจโรงพยาบาลระดับกลางและสูง   จะมีคนท่ีมีกําลังซ้ือมาใชบริการลดนอยลง   เนื่องจากเหตุผลท่ีกลาวมา   
การแขงขันในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนจะมีสูงขึ้น  ท้ังดานราคาและคุณภาพ  ทางโรงพยาบาล
รามคําแหงไดกําหนดนโยบายไววา ใหบริการรักษาพยาบาลใหดีท่ีสุด  ภายใตสภาวะแวดลอมท่ีมีอยู และ
กําหนดราคายุติธรรม ไมสูงเกนิไป  เนื่องจากลูกคาของโรงพยาบาลสวนใหญเปนคนระดับกลาง  ทาง
โรงพยาบาลเนนใหบรกิารรกัษา ผูปวยทุกโรค  แตละโรคจะมีแพทยผูเช่ียวชาญสาขานัน้ ๆ ดูแล  ทาง
โรงพยาบาลคาดวาตนป 2558  เปด AEC จะทําใหทางโรงพยาบาลมีผูปวยมากขึน้  เนื่องจากไทยเปนประเทศท่ีมี
ช่ือเสียงดีทางการแพทยในเอเชีย  จึงคาดวาในอนาคตไทยจะไดเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub 
of Asia)  ทางโรงพยาบาลรามคําแหงก็คาดวาจะไดรับผลประโยชนจากการเปด AEC นี้  คือทําใหมีผูปวยมาใช
บริการมากขึ้น   โดยเปนผูปวยจากตางประเทศ เชน  พมา  เขมร  ลาว  ฟลิปปนส ฯลฯ    
 ทางบริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน)  และบริษัทยอย  ประกอบธุรกิจหลักเพียงอยางเดียว 
คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือวาเปนธุรกิจท่ีใหบริการดานสุขภาพท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต  เนือ่งจาก
เปนธุรกิจท่ีสามารถพัฒนาไปพรอมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พรอมท้ังชวยใหบรกิารทางดานการแพทย
แกประชาชน และมีธุรกจิเสริมคือ การสอบเทียบเครื่องมือแพทย (M.I. Calibration) และขายเวชภณัฑ   
เครื่องมือแพทย บางชนิด  แตธุรกจิเสริมยังมีขนาดเล็กเพียง 6.84 %  ของรายไดรวม   
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    2.   ผลการดําเนินงาน   และความสามารถในการทํากําไร 
 ผลการดําเนินงานของบรษิัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน)   ในป 2556   มีดังนี ้
 1.   บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)   และ บริษัทยอย  มีรายไดรวม 3,289.52 ลานบาท   
หรือลดลง  5.81 %    ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก 
        1.1 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืมและดอกเบ้ียคางรับโอนกลับในป 2556  ลดลง 35.92 ลานบาท 
                                                                                                                                                     หนวย : ลานบาท 

       ป 2556      ป 2555 
  คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืม และดอกเบ้ียคางรับโอนกลับ 11.06 46.98 

             ในป 2555 โรงพยาบาลรามคําแหง ไดรับเงินกูยืมและดอกเบ้ียท่ีตัดเปนหนี้สูญกลับคืนมาจาก 
ก.   โรงพยาบาลเชียงใหม ราม      จํานวน    46.58  ลานบาท    โดยแยกเปนเงินตน  10.67 ลานบาท และดอกเบ้ีย  
       35.91 ลานบาท 
ข.   โรงพยาบาลพะเยา ราม           จํานวน     0.4    ลานบาท   (เงินตน) 
                    ป 2556 โรงพยาบาลรามคําแหง  ไดรับเงินกูยืมคืนจากโรงพยาบาลพะเยา ราม       1.2  ลานบาท 
                                      โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม   ไดรับเงินกูยืมคนืจากโรงพยาบาลเมืองเลย ราม   7.16 ลานบาท  
                                       และดอกเบ้ีย  2.70 ลานบาท 
        1.2  กําไรจากการแลกเปล่ียนหุนและขายเงินลงทุน  ในป 2555  มีกําไร 288.89 ลานบาท  
ในขณะท่ีป 2556  มีผลขาดทุน  2.37 ลานบาท   รายละเอียดมีดังนี ้
 ป 2555 
 -  บมจ.ธ. เกียรตนิาคนิ 
  กําไรจากการแลกเปล่ียนหุน  = 368.52    ลานบาท 
  กําไร (ขาดทุน) จากการขาย  = (106.36) ลานบาท 
 -  บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ  กําไรจากการขาย = 19.47      ลานบาท 
 -  เงินลงทุนเผ่ือขายอ่ืน ๆ  กําไรจากการขาย = 7.26        ลานบาท 
     รวม  = 288.89    ลานบาท 
 ป 2556 
 -  บมจ. รพ.วภิาวดี  กําไรจากการขาย  = 157.14   ลานบาท 
 -  บมจ.ธ.เกียรตนิาคนิ ขาดทุนจากการขาย  =          (167.36)   ลานบาท 
     เงินลงทุนเผ่ือขายอ่ืน ๆ กําไรจาการขาย  =     7.85  ลานบาท 
    รวม ขาดทุนจากการขาย =    (2.37)  ลานบาท 
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         1.3  บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)   และบริษัทยอยมีรายไดจากการรกัษาพยาบาล 
ในป 2556  จํานวน  2,873.59 ลานบาท    ซ่ึงลดลงจากปกอน 0.67 %   โดยแยกเปนรายไดจากโรงพยาบาล 
  -   รามคําแหง   จํานวน  2,822.70  ลานบาท 
  -   ชัยภูมิ-ราม   จํานวน       50.89  ลานบาท 
        2,873.59  ลานบาท 
 
 รายละเอียดเปรียบเทียบจํานวนคนไขนอก,  คนไขใน,  รายไดคนไขนอก,  รายไดคนไขใน,  รายไดรวม
จากการดําเนนิกจิการป 2556 และ ป 2555  ของโรงพยาบาลรามคําแหง 
 
 % เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 2556 2555 
จํานวนคนไขนอก       (ครัง้) (3.76) 549,605 571,095 
จํานวนเตียงคนไข       (เตยีง) (7.79) 83,632 90,697 
รายไดคนไขนอก        (บาท) 2.52 1,282,762,729 1,251,169,084 
รายไดคนไขใน           (บาท) (3.18) 1,539,941,429 1,590,512,665 
รายไดรวม                   (บาท) (0.67) 2,822,704,158 2,841,681,749 
  
             รายไดคนไขนอกเพ่ิมขึ้น 2.52%  เนื่องจากจํานวนคนไขนอกลดลง 3.76% และราคาสินคาสูงขึ้น 6.53% 
             รายไดคนไขในลดลง 3.18% เนื่องจากจํานวนการใชเตียงคนไขลดลง 7.79% และราคาสินคาเพ่ิมขึน้ 5% 
             รายไดจากกจิการรักษาพยาบาลโดยรวมแลว ป 2556 ลดลงจากป 2555  =  0.67% 
          1.4  รายไดอ่ืนนอกจากท่ีกลาวไวใน 1.1  และ  1.2    แลวยังมีรายไดอ่ืน  ดังนี ้
                     หนวย : ลานบาท 

                     ป 2556                    ป 2555 
ดอกเบ้ียรับ 9.89 9.75 
รายไดเงินปนผล 153.13 118.54 
รายไดอ่ืน ๆ  241.86 135.31 

     รายไดอ่ืน ๆ เปนรายไดจากการ 
ก. ขายเครื่องมือแพทยและสอบเทียบเครื่องมือแพทย ในป 2556 มีจํานวน  224.89 ลานบาท   

เพ่ิมขึ้นจากปกอน 88.98 % รายไดสวนนี้เปนรายไดเสริมของบริษัท  คิดเปน 6.84 %  
ของรายไดรวม 

   ข.    รายไดคาเชาสถานท่ีและอ่ืน ๆ จํานวน  16.31 ลานบาท 
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2. คาใชจายของบรษิัท และบริษัทยอย มีรายละเอียดดังนี ้
             หนวย : ลานบาท 

          ป 2556         ป 2555 
ตนทุนในการรกัษาพยาบาล 2,149.05 2,006.25 
คาใชจายในการบริหาร 321.88 269.80 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 2.37 - 
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน 2.28 2.67 
ตนทุนทางการเงิน 89.97 74.46 
ตนทุนทางการเงิน  (สุทธิ) 80.08 64.71 
สัดสวนตนทุนในการรกัษาพยาบาล / รายไดรวม 65.33 57.45 
สัดสวนคาใชจายในการบริหาร / รายไดรวม 9.79 7.73 

 จะเห็นวาสัดสวนของตนทุนในการรกัษาพยาบาลและคาใชจายในการบริหาร / รายไดรวม ในป 2556 
สูงกวา ป 2555   เนื่องจาก รายไดลดลง และตนทุนสูงขึ้น   สาเหตุท่ีตนทุนสูงขึน้เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของ
จํานวนบุคลากร,  คาซอมแซมและบํารุงรักษา  รวมท้ังการปรับมาตรฐานการรักษาพยาบาลตามเกณฑ JCI   
 3. ในปนี้บรษิัท และบริษัทยอยมีกําไรจากการดําเนนิงานกอนหักคาใชจายทางการเงิน ภาษี คาเส่ือม
ราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) จํานวน 975.13 ลานบาท  ลดลงจากปกอน 397.43 ลานบาท  คิดเปน 28.96% 
  บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบรษิัทรวม  ดังนี ้
           หนวย : ลานบาท 

   บริษัท                 ป 2556         ป 2555 
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม ราม จํากัด 105.39 68.46 
บริษัท รังสิภณัฑ จํากัด 0.04 0.03 
บริษัท สินแพทย จํากัด 85.88 103.57 
บริษัท ปยะศิริ จํากดั (8.58) 6.34 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) 36.47 29.45 
บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จํากดั 21.34 17.17 
บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จาํกัด 41.18 0.47 
บริษัท เลกาซ่ี กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด    5.05    1.43 
             รวม 286.77 226.92 

  
  จากท่ีกลาวมาขางตน บรษิัทและบรษิัทยอยมีกําไรสุทธิ จํานวน 878.98 ลานบาท  ลดลงจากป
กอน จํานวน 238.01 ลาน  คิดเปนรอยละ 21.31 
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 ถึงแมโรงพยาบาลจะมีผลประกอบการลดลงจากปกอน  แตโรงพยาบาลก็ยังมีความสามารถในการทํา
กําไรท่ีดี  โดยพิจารณาจากอัตราสวนทางการเงิน  ดังนี ้
 ป 2556 ป 2555 ป 2554 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.45 0.63 0.32 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)   (ROE) 17.96 28.11 30.94 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 12.08 18.23 18.08 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.49 0.48 0.64 
อัตราสวนหมุนเวียนทรัพยสิน (%) 0.45 0.57 0.61 
อัตรากําไรขั้นตน (%) 39.28 46.93 44.73 
EBIT Margin (%) 33.16 40.97 38.87 
อัตรากําไรสุทธิ 26.72 31.98 28.97 
 จะเห็นวาอัตรากําไรขัน้ตน,  EBIT Margin,   อัตรากําไรสุทธิ  และอัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE)  
ของบริษัท ในป 2556  เทากับ 39.28,   33.16,  26.72  และ  17.96 (%)   ซ่ึงถือวามีความสามารถในการทํากําไร
อยูในเกณฑดี  เม่ือเปรียบเทียบกับบรษิัทอ่ืน ๆ ท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน   ถึงแมวาความสามารถในการทํา
กําไรในปนีจ้ะลดลงจากปกอน  เนื่องจากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน 
             3.    ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน 
                    (1)   ลักษณะการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลสวนใหญจะเปนขายเงินสด     สําหรับป 2556  
โรงพยาบาลรามคําแหง   จะมีการขายเงินสด  76.08%   ขายเครดิต  23.92%   การขายใหเครดิต  23.92%   นัน้จะ
เปนลูกหนี้ประเภทบรษิัทขนาดกลางและใหญท่ัวไปท่ีเปนคูสัญญากับทางโรงพยาบาล,   บริษัทประกันชีวิต,   
บริษัทประกันภัยและกรมแรงงาน   บรษิัทเหลานี้จะไมคอยมีปญหาการชําระเงิน   ปญหามีอยูบางเล็กนอยตรงท่ี
เง่ือนไขของการสงผูปวยมารับการรักษาพยาบาลจะยกเวนบางโรคหรือยกเวนคาใชจายบางอยาง  แตทางผูปวย
ไมยอมสํารองจายสวนท่ียกเวนขอใหทางโรงพยาบาลเรียกเก็บกับทางบรษิัทท้ังจํานวน  เครดิตท่ีทางโรงพยาบาล 
ใหคือ 2 เดือน 
        การขายเงินสด  76.08%  นั้น  ก็จะมีปญหาอยูบางสําหรับกรณีท่ีผูปวยเปนผูปวยฉุกเฉิน และผูปวย
บางรายไมมีเงินชําระเม่ือรับการรักษาพยาบาลหายดีแลว  ใน 1 ป   จะมีอยูประมาณ 0.1 - 0.5%   ของยอดขาย  
ในป  2556  มีอยูประมาณ  3.71 ลานบาท   คิดเปน 0.13%  ของยอดขาย   รายละเอียดของลูกหนีก้ารคาท่ีมีอายุ
มากกวา 3 เดือน  มีดังนี ้
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บาท อายุลกูหนี ้
              2556             2555 

มากกวา  3  เดือน  ถึง    6  เดือน 28,826,528 10,474,077 
มากกวา  6  เดือน  ถึง  12  เดือน 3,110,275 7,383,616 
มากกวา 12 เดือน  ขึน้ไป 21,681,390 23,033,229 
                                               รวม 53,618,193 40,890,922 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (23,695,061) (27,794,017) 

        ในป 2556  บริษัทคิดวาไดตั้งสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพียงพอแลว  เพราะวาไดตั้งไวสูงขึน้ 
44.19%  ของลูกหนีก้ารคาท่ีมีอายุมากกวา  3  เดือนขึ้นไป 
        (2)   สินคาคงเหลือและการเส่ือมสภาพหรือลาสมัย 
                            ในป  2556  บริษัทมีสินคาคงเหลือท่ีลาสมัยจากธุรกจิการขายเครื่องมือแพทย  ซ่ึงเปนธุรกิจ
เสริม   จํานวน  13,500,819 บาท   แตในธุรกิจการรกัษาพยาบาลผูปวย  ไดแก  ยา   เวชภัณฑ ฯลฯ   ไมมีสินคา
คงเหลือเส่ือมสภาพ  หรือลาสมัย 
                     (3)   เงินลงทุนคาความนิยม และการดอยคา 
     -   เงินลงทุนในบริษัทยอย  ณ. 31 ธันวาคม 2556   มีราคาทุน  ดังนี ้

                     ราคาทุน     วิธีสวนไดเสีย 
1. บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จํากัด 368,280,000 241,137,689 
2. บริษัท อาร พลัส แอสเซท จํากัด 62,000,000 60,987,626 
 หัก  ป 2556  มีการตัดบัญชีดอยคาเงินลงทุนในบรษิัทยอย-   
        บริษัท ชัยภูมิ ราม จํากัด (120,800,000)                     - 
     309,980,000   302,125,315 

 จะเห็นวาเงินลงทุนในบรษิัทยอย- โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม  มีการดอยคาของสินทรัพย รวม 127,142,311 
บาท และ บริษัท อาร พลัส แอสเซท จํากัด เปนบริษัทท่ีอยูระหวางดําเนินการ และมีการตัดบัญชีดอยคา  
1,012,374 บาท 
     -  เงินลงทุนในบริษัทรวม  ณ.  31 ธันวาคม 2556  มีราคาทุน                          1,978,286,466  บาท 
                                                                                    มีราคาคิดตามวิธีสวนไดเสีย    2,961,702,888    ,, 
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   รายละเอียดมีดังนี ้
                        ราคาทุน                  วิธีสวนไดเสีย 
1. บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม ราม จํากัด 47,617,004 398,046,889 
2. บริษัท รังสิภณัฑ จํากัด 3,000,000 924,7255 
3.   บริษัท สินแพทย จํากัด 303,450,892 636,055,086 
4. บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จํากดั 167,000 - 
5. บริษัท ปยะศิร ิ 199,939,110 216,269,972 
6. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) 373,969,580 446,777,973 
7. บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จํากดั 107,000 71,968,892 
8. บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จาํกัด 605,385,880 738,390,858 
9.   บริษัท เลกาซ่ีกอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด 446,800,000 453,268,493 
 หัก  ป  2556 มีการตัดบัญชีดอยคาเงินลงทุน   
        ในบรษิัทรวม บ.รังสิภัณฑ จาํกัด      (2,150,000)                              - 
  1,978,286,466 2,961,702,888 

จะเห็นวาบรษิัทรวมท่ีมีการดอยคา  ไดแก 
 1.  บริษัท รังสิภัณฑ จํากัด  มีราคาทุน  3,000,000  บาท   ปจจุบันมีราคาตามวิธีสวนไดเสีย เพียง 
924,725 บาท   แสดงวามีการดอยคาของสินทรัพย รวม 2,075,275 บาท 
 2.   บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จํากดั   มีราคาทุน   167,000 บาท   ปจจุบันมีราคา  0   บาท 
         แสดงวามีการดอยคาของสินทรัพย  รวม 167,000 บาท 
       บริษัทรวมอ่ืน ๆ นอกจาก บรษิัท รังสิภัณฑ จํากัด  และ  บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จํากัด  มี
ราคาตามวิธีสวนไดเสียเพ่ิมขึ้นจากราคาทุน  แสดงใหเห็นวาสินทรัพยมีราคาสูงขึน้ 
     -   เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 เงินลงทุนในกิจการท่ีเกี่ยวของ และบริษัทอ่ืน  มีการบันทึกในราคาทุนและมีการตดับัญชีดอยคาอยู 2 
แหง คือ 

  ราคาทุน ตัดบญัชดีอยคา 
ราคาเงินลงทนุ 

ณ. 31 ธ.ค. 2556 
1. บริษัท ภูมิปญญาอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 98,000,000 98,000,000 0 
2. บริษัท กอปรสิน จํากดั 30,750,000 30,750,000 0 
  128,750,000 128,750,000 0 

     -  เงินลงทุนเผ่ือขาย ณ. 31 ธันวาคม 2556   มีราคาทุน                       1,831,120,284  บาท 
                                                                                  มีกําไรท่ียังไมเกิดขึน้          22,291,350     ,, 
                                                                                  มูลคายุติธรรม                1,853,411,634    ,, 
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                    (4)  สวนประกอบสําคัญของทรัพยสินอ่ืนและสาเหตุการเปล่ียนแปลง 
                           สินทรัพยอ่ืนนอกจากลูกหนี,้  สินคาคงเหลือ  และเงินลงทุนแลว ยังมี 
  -  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  บริษัทพยายามบริหารเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
ใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  เพราะเงินสดเก็บไวมากจะทําใหไดผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียรับนอยลง  แตถาเก็บ
ไวไมเพียงพอก็จะทําใหธุรกจิสะดุดและตดิขัดได  ณ. 31 ธันวาคม 2556   บริษัทถือเงินสด  และรายการเทียบเทา
เงินสดไว  150.28  ลานบาท  นอยกวาปกอนอยู  2.28 ลานบาท 
  -  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  ประกอบดวยรายการ  ภาษีซ้ือสวนท่ียังไมไดเรยีกคืน  6.7 ลานบาท,  
สตอกสวนท่ีเปนครุภัณฑและเบ็ดเตล็ด  2.1 ลานบาท,   คาใชจาย จายลวงหนา  1.9 ลานบาท,  รายไดคางรับ  2.3 
ลานบาท  และอ่ืน ๆ  ซ่ึงเปนรายการท่ีเกิดขึน้ตามปกติ  ในการดาํเนินธุรกจิ  ณ. 31 ธันวาคม 2556  มีจํานวน 
17.21 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอนอยู  3.33 ลานบาท 
  -  สินทรัพยไมมีตวัตน  ประกอบดวย  โปรแกรมคอมพิวเตอรรอตัดจาย  ณ. 31 ธันวาคม 2556 
มีจํานวน  16.01 ลานบาท  เพ่ิมขึน้จากปกอน  3.34 ลานบาท   เนื่องจากบรษิัทมีการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ในป 2556  เพ่ิมขึน้จํานวน  6.08 ลานบาท  เพ่ือใชในการดาํเนินงานเกี่ยวกับงานทางดานคอมพิวเตอร 
  -  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  ประกอบดวยรายการเงินค้ําประกันท่ีทางบริษัทเรียกเก็บจากบรษิัท
ท่ีมารับเหมากอสราง  เพ่ือประกันผลงานระยะหนึ่งตามสัญญา,   เงินมัดจําท่ีทางบรษิัทจะตองจายเม่ือตกลงซ้ือ
สินคา และอ่ืน ๆ   ณ. 31 ธันวาคม 2556   มีจํานวน  16.45 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอน  1.26 ลานบาท 
 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  ในป 2556 =  12.08%   ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑด ี
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4.   สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 
      (1)   แหลงท่ีมาและใชไปของเงินทุน  ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 
 -  แหลงท่ีมาของเงินทุน ในป 2556  มีดังนี ้

1. เงินสดสุทธิไดจากกิจกรรมดําเนนิงาน 407,713,731 บาท 
2. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 590,946,211 ,, 
3. เงินรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเกี่ยวของ(สุทธิ) 1,600,000 ,, 
4. เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาว(สุทธิ) 30,800,000 ,, 
5. ทุนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมในบรษิัทยอย 45,296,390 ,, 
6. รับเงินจากการขายคนืเงินลงทุนช่ัวคราว 400,323,001 ,, 
7. รับคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 8,360,000 ,, 
8. รับเงินจาการขายเงินลงทุนในกิจการท่ีเกีย่วของกันและบรษิัทอ่ืน 10,250,000 ,, 
9. รับเงินจากการขายอุปกรณ 1,757,100 ,, 

10. เงินปนผลรับจากเงินลงทุนเผ่ือขาย 129,014,161 ,, 
11. เงินปนผลรับจากการลงทุนในบรษิัทรวม 136,263,710 ,, 
12. เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในกิจการท่ีเกี่ยวของกันและบรษิัทอ่ืน 23,535,745 ,, 
13. ดอกเบ้ียรับ        8,197,497 ,, 

   1,794,057,546 ,, 
              -  แหลงใชไปของเงินทุนในป 2556  มีดังนี ้

1. ซ้ือเงินลงทุนเผ่ือขาย (สุทธิ) 1,136,846,254 บาท 
2. ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทรวม 37,441,130 ,, 
3. ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวของกันและบรษิัทอ่ืน 5,700,000 ,, 
4. ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 264,512,027 ,, 
5. ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน 5,476,331 ,, 
6. จายคาสิทธิการเชาท่ีดนิ 79,395,330 ,, 
7. จายเงินมัดจําคาทรัพยสิน 7,331,328 ,, 
8. จายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 17,600,000 ,, 
9. ชําระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี ้ 8,190,200 ,, 

10. จายชําระหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน 698,102 ,, 
11. จายเงินปนผล 144,000,000 ,, 
12. ดอกเบ้ียจาย     89,146,917 ,, 

                                                            รวม 1,796,337,619 ,, 
 สุทธิป 2556  ใชไป     (2,280,073) ,, 
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            -  ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน  โดยพิจารณาจากอัตราสวนหนี้สินตอสวนทุน    
                ในป 2556  บรษิัทมีอัตราสวนหนี้สิน : สวนทุน   =    0.49 : 1  
                จะเห็นบริษัทมีหนี้สินเพียง  49%  ของสวนทุนเทานั้น   ซ่ึงแสดงใหเห็นวาบรษิัทมีความม่ันคงทาง 
                โครงสรางเงินทุน  โดยปกติธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนจะตองลงทุนใน Fixed Asset สูง (ลงทุนใน 
                อาคารผูปวยและซ้ืออุปกรณแพทย)     อัตราสวนของหนี้สิน : สวนทุน   =     1 : 1   โดยประมาณ 
     (2)   รายจายลงทุน   อธิบายวัตถุประสงคและแหลงเงินทุน      
        ในป 2556  บรษิัทมีรายจายท่ีมีลักษณะเปนการลงทุน  ดังนี ้
       1.   ซ้ือท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณแพทย  จํานวน  264.51 ลานบาท  
             -   ท่ีดิน  จํานวน  45.91 ลานบาท  เปนการซ้ือท่ีดนิสวนท่ีอยูติดกับโรงพยาบาล   วัตถุประสงค
ของการซ้ือเพ่ือเปนการขยายพ้ืนท่ีท่ีใชในการประกอบกิจการ   ทําใหโรงพยาบาลมีพ้ืนท่ีมากขึน้  สามารถท่ีจะ
ขยาย ทําอาคาร,  ท่ีจอดรถ  ไดในอนาคต 
             -   อาคารและส่ิงปลูกสราง   10.84 ลานบาท   เปนการปรับปรุงภายในอาคารหลังเดิม  ไดแก  
การทาสีหองใหม,   เปล่ียนระบบแอร  และทําลานจอดรถใหม  
                         -   อาคารระหวางกอสราง  53.87  ลานบาท   เปนการสรางอาคารหลังใหม    เพ่ือใชเกี่ยวกับรังสี 
รักษา และขยายหองตรวจผูปวย 
            -   เครื่องใชทางการแพทย  มีการซ้ือเพ่ิม  117.95 ลานบาท  เชน  เครื่อง MRI ราคา 31.3 ลานบาท
เครื่อง X-Ray  Somatom,   เครื่อง C-Arm  สําหรับใชในแผนก X-Ray  จํานวน 17 ลานบาท,   เครื่องตรวจหัวใจ 
ดวยคล่ืนเสียง  ความถ่ีสูงดวยภาพสามมิติ  จํานวน 3.6 ลานบาท   และอ่ืน ๆ   เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีทาง
การแพทยเจริญรุดหนาไปมาก  และมีการเปล่ียนแปลงบอย  ทําใหทางโรงพยาบาลตองลงทุนในสวนนี้มาก  เพ่ือ
ทําใหโรงพยาบาลเปนโรงพยาบาลช้ันหนึ่ง   ท่ีมีเครื่องมือแพทยทันสมัย 
            -   นอกจากนี้ยังมีการลงทุนเพ่ิมทางดานเครื่องใชสํานักงาน,   เครื่องเรือน,   ยานพาหนะ    และ
อ่ืน ๆ ซ่ึงเปนการลงทุนตามปกติของการดําเนินกิจการ ท่ีจะตองมีการซ้ืออุปกรณเพ่ิมขึ้นเพ่ือทดแทนของเกาท่ี
ชํารุดหรือลาสมัย 
            แหลงเงินทุนท่ีใช :  เงินทุนจากการดําเนินงานของบริษัท 
           2.  ซ้ือเงินลงทุนเผ่ือขาย (สุทธิ) จํานวน 1,136,.85 ลานบาท   เปนการลงทุนซ้ือหุนในตลาดหลักทรัพย 
(SET) เพ่ือหวัง ผลตอบแทนกลับมาในรูปเงินปนผล   ซ่ึงสวนใหญจะมากกวาอัตราดอกเบ้ียในตลาด  ทําให
บริษัทมีกําไรจากผลตางของเงินปนผลรับและดอกเบ้ียจาย   นอกจากนี้ในบางครั้ง ราคาหุนขึน้สูงมาก  บริษทัก็
จะขายออกไปเพ่ือไดผลตอบแทนกลับมาในรูป capital gain 
            แหลงเงินทุนท่ีใช  :   กูจากสถาบันการเงินภายในประเทศ 
           3.   ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทรวม,   บรษิัทท่ีเกีย่วของกันและบริษัทอ่ืน  มีจํานวน  43.14 ลานบาท  เปนการ
ลงทุนระยะยาว เพ่ือหาผลตอบแทนกลับในรูปเงินปนผล   และเปนการเพ่ิมพันธมิตรในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
ทําใหบริษัทสามารถรวมบริหารงานและพ่ึงพากันได  ทําใหบริษัทมีอํานาจตอรองสูงขึน้  ตนทุนขายจะถูกลง 
            แหลงเงินทุนท่ีใช  :   เงินทุนจากการดําเนินงานของบริษัท 
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      (3)   ความเพียงพอของสภาพคลอง 
      บริษัทมีสภาพคลองดใีนการดําเนนิกจิการ  เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเปนธุรกิจท่ีสวนใหญ
จะขายเปนเงินสด  สําหรับโรงพยาบาลรามคําแหง ในป 2556  มีการขายเปนเงินสด 76.08%  มีการขายเปน
เครดิตเพียง 23.92%  นอกจากนี้บริษัทยังมีผลประกอบการเปนกําไรสุทธิ  26.72%  ถาพิจารณาทางดาน
อัตราสวนสภาพคลอง  (LIQUIDITY RATIO) มีดังนี้  
      อัตราสวนสภาพคลอง    = 0.45 
      อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว   = 0.18 
      อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด  = 0.49 
 ถาพิจารณาสภาพคลองในรูปของสินทรัพยหมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียน  จะเห็นวาบรษิัทมี 
สินทรัพยหมุนเวียนนอยกวาหนี้สินหมุนเวียน คือมีสินทรพัยหมุนเวียนนอยกวาประมาณ 50%  ของหนี้สิน
หมุนเวียน  

อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา = 19.82 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย = 18.16 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ = 24.92 
ระยะเวลาขายเฉล่ีย = 14.45 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี ้ = 12.90 
ระยะเวลาชําระหนี ้ = 27.91 
Cash Cycle = 4.70 

 แตถาพิจารณา  ดานขายและลูกหนีก้ารคา              จะเห็นวาระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียเพียง  18.16 วัน 
             ดานตนทุนขายและสินคาคงเหลือ  จะเห็นวาระยะเวลาขายเฉล่ียเพียง       14.45 วัน 
             ดานซ้ือและเจาหนี้การคา                จะเห็นวาระยะเวลาชําระหนี้เทากับ    27.91 วนั 
 ดังนั้น Cash Cycle ของโรงพยาบาล 18.16 + 14.45 – 27.91  =  4.7 วันเทานั้น  ซ่ึงถือวาโรงพยาบาลมี 
Cash Cycle ท่ีดี  จึงสงผลใหมีสภาพคลองท่ีด ี
      (4)   ความสามารถในการชําระหนี้และการปฏิบัติตามเง่ือนไขการกูยืมท่ีสําคญั      ความสามารถในการหา 
แหลงเงินทุนเพ่ิมเติม 
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 ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง  มีความสามารถในการชําระหนี้   และปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขการกูยืมไดครบถวน      จนทําใหบรษิัทไดรับเครดิตท่ีดีจากสถาบันการเงิน     ประกอบกับทาง 
โรงพยาบาลมีท่ีดินจํานวนมาก และยังมีสินทรัพยถาวรอ่ืน   ทําใหบริษัทมีความสามารถในการหาเงินทุนเพ่ิมเติม
ไดงาย   เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการดีและสินทรัพยถาวรท่ีม่ันคง 

 ป 2556 ป 2555 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย 7.74 15.07 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน 0.20 0.41 

 จะเห็นอัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย และความสามารถชําระภาระผูกพัน ในป 2556  จะต่ํากวา
ป 2555  เนื่องจากในป 2556  บริษัทมีรายจายลงทุนจํานวนมาก   แตบรษิัทสามารถชําระหนี้ตามกําหนดได  
เนื่องจากบรษิัทสามารถกูเงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศเพ่ิมเติมได  เนื่องจากเหตุผลท่ีกลาวมาแลว 
5.   ภาระผูกพันดานหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล   (ไมมี) 
6.   ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลการดําเนนิงานในอนาคต 
 1.   ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบริหาร   ผูบริหารของโรงพยาบาลในปจจุบันเปนผูท่ีมีทัศนวิสัยท่ีกวาง 
ไกล  ไดพยายามทําใหโรงพยาบาลมีคุณภาพโดยจัดหาแพทยท่ีดีและซ้ือเครื่องมือทางการแพทยท่ีทันสมัยมาใช 
ในโรงพยาบาล  นอกจากนี้ยังไดใหความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพทางดานการเงินไวอยางม่ันคง  จะเห็นได
จากการท่ีผูบริหารสามารถทําใหโรงพยาบาลเปนระดับแนวหนา  ในระยะเวลา 25 ปท่ีผานมา  สามารถนําพา
บริษัทผานพนวกิฤตในป 2540 มาได ดังนัน้ ในอนาคต ถามีการเปล่ียนแปลงผูบริหารใหมก็อาจจะทําใหมีปจจยั
เส่ียงตอผลการดําเนินงานได 
       ธุรกิจโรงพยาบาล  ส่ิงท่ีสําคัญ คือ  Image ของโรงพยาบาล  ถาเราสามารถรักษาไวได ธุรกจินีก้็จะ
สามารถดําเนินตอไปไดอยางราบรืน่ 
 2.   นโยบายรัฐบาล   ในอนาคตถารัฐบาลมีนโยบายใหบรกิารรกัษาพยาบาลแกประชาชนดีเทียบเทา  
หรือใกลเคียงกับโรงพยาบาลเอกชน   และมีการอํานวยความสะดวก  จัดหาแพทยและพยาบาลท่ีดีมาใหบรกิาร 
และคิดคารกัษาพยาบาลต่ํากวาโรงพยาบาลเอกชน    โรงพยาบาลเอกชนก็จะไดรับผลกระทบจากนโยบายนี ้
       ทางบริษัทไดพยายามปรับปรุงกลยุทธอยูตลอดเวลา  โดยดูปจจัยรอบขางดวย   ถาในอนาคตมีการ
แขงขัน ดานราคา   ทางโรงพยาบาลกจ็ะตองพยายามลดตนทุนใหต่ําลง  เพ่ือท่ีจะไดกําหนดราคาขายท่ีต่ําลงได   
ทางโรงพยาบาลไดยึดถือคณุภาพของการรกัษาพยาบาลท่ีดแีละราคายุติธรรมมาตลอด 25 ป 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  ผูบริหาร  ผูมีอํานาจควบคมุ  และเลขานุการบริษัท 

    
นายแพทยรัชช    สมบูรณสิน 

 
ตําแหนง  ประธานกรรมการ 
อาย ุ   75 ป 
สัดสวนการถือหุน 0.96  % 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -    2504   ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร  ศิริราชพยาบาล   

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

ประวัติการทํางาน 
 2507 – 2509     ภาควิชารงัสีวิทยา   โรงพยาบาลศิริราช 
 2509 – 2512     Temple  University  Hospital, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.      
 2512 – 2514     Hospital  Of  The  University  Of  Pennsylvania, U.S.A.   
 2514 – 2531     อาจารยภาควิชารังสีวิทยา   โรงพยาบาลรามาธิบด ี
 2530 – 2540           กรรมการบรษิัท  ศูนยเอกเรยคอมพิวเตอร 

    และ  กรรมการบริษัท ศูนยพญาไทเอกซเรยคอมพิวเตอร จํากัด 
 2531 – ปจจุบัน     ประธานกรรมการ   บรษิัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน)  
 2546 – ปจจุบัน     กรรมการบริหาร   บรษิัท โรงพยาบาลวิภา ราม จํากดั 
 2548 – ปจจุบัน     กรรมการบริหาร   บรษิัท  ปยะศิริ  จํากดั  ( โรงพยาบาลสุขุมวิท ) 
 2550 – ปจจุบัน     ประธารกรรมการ บรษิัท เชียงใหมรามธุรกิจการแพทย จํากัด(มหาชน)-รพ.ลานนา 
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นายแพทยเอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ 
 

ตําแหนง   กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ 
อาย ุ    70 ป 
สัดสวนการถือหุน  0.84       % 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -  จบแพทยศาสตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม  ( รุน 4 )    2510 

-   แพทยฝกหัด  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา    2510 – 2511 
-  แพทยประจําบานโสต ศอ นาสกิ   คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี    2511 -  2514 
-  วุฒิบัตร  โสต ศอ นาสิกแพทย  โรงพยาบาลรามาธิบดี   2514 
-  วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย   ประเทศเยอรมันนี    2521 
-  ปริญญาเอก  Doctor of Medicine จาก University of Essen, Germany   2521 

ประวัติการทํางาน  
 2515 – 2522     อาจารยภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลารงิซ   คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 2524 – ปจจุบัน     กรรมการผูจัดการ บริษัท เอฟ แอนด เอส’79 จํากัด ( โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก ) 
 2531 – ปจจุบัน     กรรมการผูจัดการ บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) 
 2538 – 2542     ประธานราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย 
 2540 – ปจจุบัน     กรรมการบริหาร บรษิัท  บริษัท สินแพทย จํากัด (โรงพยาบาลสินแพทย) 
 2543 – ปจจุบัน     รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนท่ี  1  มูลนิธิวชริเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ 
 2544 – ปจจุบัน     ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิประจําคณะกรรมาธิการสาสธารณสุข  วุฒิสภา 
 2546 – ปจจุบัน     กรรมการผูจัดการ / กรรมการบริหาร  บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จํากัด 
 2547 – ปจจุบัน     กรรมการ / กรรมการบริหาร  บรษิัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) 
 2548 – ปจจุบัน     กรรมการ   บริษัท โรงพยาบาลเจาพระยา จํากัด (มหาชน) 
 2548 – ปจจุบัน     กรรมการผูจัดการ บริษัท ปยะศริิ จํากัด ( โรงพยาบาลสุขุมวิท ) 
 2549 – ปจจุบัน     กรรมการบริหาร   บริษัท โรงพยาบาลเสรรีักษ จํากัด 

2550 – ปจจุบัน     กรรมการและผูจัดการมูลนธิิสถาบันโรคไต  ภูมิราชนครนิทร 
2550 – ปจจุบัน     กรรมการบริหาร   บริษัท เชยีงใหมธุรกิจการแพทย (จํากดั) (มหาชน) หรอื รพ. ลานนา 

 
 
 
 
 
 
 

56 



  
 

นายแพทยวิรัตน     ช่ืนอิ่ม 
 
ตําแหนง  กรรมการบริหารและผูอํานวยการ 
อาย ุ   77 ป 
สัดสวนการถือหุน 2.77  % 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -    แพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ( รุน  15 )  พ.ศ.  2508   

-    แพทยฝกหัด    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
-    วุฒิบัตร  Orthopedics   โรงพยาบาลรามาธิบด ี
-     Fellowship  Orthopedics  Training  จาก  Hospital  Of  Special  Surgery, N. Y.  พ.ศ.  2517 – 2519 

ประวัติการทํางาน 
 2515 – 2524     อาจารยแผนก  ภาค Orthopedics  โรงพยาบาลรามาธิบด ี
 2525 – 2530     แพทย  Orthopedics  โรงพยาบาลสมิติเวช 
 2531 – ปจจุบัน     กรรมการบริหารและผูอํานวยการ   บรษิัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) 
 2540 – ปจจุบัน     ผูอํานวยการ   บริษัท  สินแพทย  จํากดั  ( โรงพยาบาลสินแพทย ) 
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นายแพทยบุญปรีดี    ศิริวงศ 
 
ตําแหนง   กรรมการบริหาร 
อาย ุ    70 ป 
สัดสวนการถือหุน  2.75       % 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -  จบแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ( รุน 5 )    2511 

-   กรรมการแพทยสวนกลาง   2511 – 2512 
-  แพทยฝกหัด   โรงพยาบาลรามาธิบดี   2513 
-  วุฒิบัตรสูตินรีแพทย  โรงพยาบาลรามาธิบดี   2515 
-  Maternal  And Child Health  จาก  University  of  California, Berkeley   2519 
-  Certificate  Reproductive  Medicine  ( Perinatology )  Johns  Hopkins  University  And  Medical 
   And   Medical   School.    2520 

ประวัติการทํางาน  
 -    อาจารยพิเศษ   มหาวิทยาลัยมหิดล    2514 – 2528 
 -    อาจารยพิเศษ   มหาวิทยาเกษตรศาสตร  
 -    ผูชวยศาสตราจารย   ระดับ  8  ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบด ี
 -    สูตินรีแพทย  โรงพยาบาลสมิติเวช   2529 – 2531 
 -    กรรมการบริหาร  บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)   ป  2531 – ปจจุบัน 
 -    กรรมการบริหาร  บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จํากัด  ป  2546 – ปจจุบัน 
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ทันตแพทยชํานาญ  ชนะภัย 
 

ตําแหนง  กรรมการบริหาร 
อาย ุ   70 ป 
สัดสวนการถือหุน 2.73       % 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -    2511     ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล  

-    2520    Cosmetic   Restoration   N.Y. ,  U.S.A. 
ประวัติการทํางาน 
 2514 – 2530     ทันตแพทยประจําโรงพยาบาลรามาธิบด ี
 2524 – ปจจุบัน     กรรมการบริหาร บรษิัท เอฟ แอนด เอส ’79 จํากดั (โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก )  
 2531 – ปจจุบัน     กรรมการบริหาร   บรษิัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) 
 2540 – ปจจุบัน     กรรมการบริหาร   บรษิัท สินแพทย จํากัด (โรงพยาบาลสินแพทย)  
 2546 – ปจจุบัน     กรรมการบริหาร   บรษิัท โรงพยาบาลวิภา ราม จํากดั 

2548 – ปจจุบัน     กรรมการบริหาร   บรษิัท  ปยะศิร ิจํากดั ( โรงพยาบาลสุขุมวิท ) 
2549 – ปจจุบัน     กรรมการบริหาร   บรษิัท โรงพยาบาลเสรีรักษ จํากดั 
2549 – ปจจุบัน     กรรมการบริหาร   บรษิัท  โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จํากัด 
2551 – ปจจุบัน     กรรมการบริหาร   บรษิัท โรงพยาบาลเชียงใหมธุรกิจการแพทย จํากดั ( มหาชน )    

    หรือ  โรงพยาบาลลานนา  
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นายแพทยศิริพงศ    เหลืองวารินกุล 
 
ตําแหนง  กรรมการบริหาร 
อาย ุ   54 ป 
สัดสวนการถือหุน 1.99       % 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -    จบแพทยศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยขอนแกน   พ.ศ.  2526      

-    แพทยศาสตรวุฒิบัตร  โสต นาสิก ลาริงซ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2530 
-    ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ( NIDA )  พ.ศ.  2533 
-    Senior  Executive  Program,  Sasin  ( SEP  17, 2003 ) 
-    Advanced  Senior  Executive  Program ( ASEP, Sasin ), Kellogg  School  of  Management      

                   Western  University   ( 2006 ) 
 -    Advanced  Senior  Executive  Program  ( ASEP, Sasin ), Kellogg  School  of  Management 
      Western  University  ( 2010 ) 
ประวัติการทํางาน 
 -    อาจารยภาควิชา โสต นาสิก ลาริงซ  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ป  2530 – 2532 
 -    แพทยประจําแผนกหู  คอ  จมูก   โรงพยาบาลรามคําแหง     ป   2533 - ปจจุบัน 
 -    กรรมการบริหาร   บริษัท  โรงพยาบาลรามคําแหง  จํากดั  ( มหาชน )   ป   2538 – ปจจุบัน 
 -    กรรมการบริหาร   โรงพยาบาลสินแพทย    ป   2540 – ปจจุบัน 
 -    รองกรรมการผูจดัการ  บริษัท  โรงพยาบาลรามคําแหง  จํากัด ( มหาชน)  ป  2545 – ปจจุบัน 
 -    กรรมการบริหาร  โรงพยาบาลเชียงใหม  ราม     ป   2546 – ปจจุบัน 
 -    กรรมการบริหาร   โรงพยาบาลลานนา     ป   2550 – ปจจุบัน 
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นายแพทยสุธี  ลีละเศรษฐกุล 
 
ตําแหนง   กรรมการบริหาร 
อาย ุ    57 ป 
สัดสวนการถือหุน  0.01       % 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -  2524    แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล   

-  2532     แพทยผูเช่ียวชาญอายุรกรรม  คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประวัติการทํางาน  
 2525 – 2526     อาจารยภาควิชาเภสัชศาสตร   คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   ม. มหิดล 
 2526 – 2529     สถาบันมะเร็งแหงชาติ   กรมการแพทย   กระทรวงสาธารณสุข 
 2529 – 2532     แพทยประจําบานอายุรกรรม   คณะแพทยศาสตร   โรงพยาบาลรามาธิบด ี
 2532 – 2534     สถาบันมะเร็งแหงชาติ   กรมการแพทย   กระทรวงสาธารณสุข 
 2534 – ปจจุบัน       อายุรแพทย   โรงพยาบาลรามคําแหง 
 2540 – ปจจุบัน     กรรมการบริหาร   บรษิัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) 
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ทันตแพทยเจิมพล    ภูมิตระกูล 
 

ตําแหนง   กรรมการบริหาร 
อาย ุ    53 ป 
สัดสวนการถือหุน  0.16       % 
คุณวุฒิการศึกษา 

-    ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 -    ประกาศนียบัตรชั้นสูง   ผูเชีย่วชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 -    ปริญญาโท ( M.B.A.)  คณะบริหารธรุกิจ    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ( NIDA ) 
 -    นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประวัติการอบรม 
 -    ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผูบริหารระดับสงู  Advance senior  executive program (A.S.E.P.I. ) 
       Kellog  graduate  school  of  management, Northwestern  University  :  U.S.A. 

-    ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผูบริหารระดับสงู    สถาบันบัณฑิตบริหารธรุกิจศศนิทร  
     แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  ( S.E.P.17 ) 
-    หลักสูตร  Director  Certification  Program    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (  I.O.D. )   
-    หลักสูตร  Advance  Audit  Committee  Programe  
     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (  I.O.D. )    ป   9/2555              

ประสบการณทํางาน  
 -     กรรมการบริหาร  บรษิัท  โรงพยาบาลรามคําแหง  จํากัด (มหาชน) 

-     คณะเจาหนาท่ีบริหาร  โรงพยาบาลสุขุมวิท   ป  2551 - ปจจุบัน 
 -     อนุกรรมการศกึษาราคากลางทันตกรรม   ในโครงการหลกัประกันสขุภาพ   ทันตแพทยสภา 
 -     อนุกรรมการศกึษาและติดตามผลกระทบการเปดเสรีการคาบริการ  ( FTA )   สาขาทันตกรรม  
                    ทันตแพทยสภา 
 -    ผูบริหารโครงการหลักสูตร   พัฒนาผูบริหารโรงพยาบาล  โดย   สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแหง                  

     ประเทศไทย 
 -    ผูจัดการระบบคุณภาพและท่ีปรกึษาระบบคุณภาพ  ISO  9000  โรงพยาบาลรามคําแหงและโรงพยาบาลใน                   
                    เครือโรงพยาบาลรามคําแหง 
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นางอัญชนา    ศิริวงศ 
ตําแหนง  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
อาย ุ   67 ป 
สัดสวนการถือหุน 0.01  % 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
 -    ภรรยา   นายแพทยบุญปรดีี    ศิริวงศ 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -    อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ   มหาวิทยาลัยมหิดล   
ประวัติการทํางาน 
 2531 – ปจจุบัน  โรงพยาบาลรามคําแหง ( โรงพยาบาลเอกชน)  
       

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

นางวรัดดา   ตันทนะเทวนิทร 
ตําแหนง   เลขานุการบรษิัท 
อาย ุ    52 ป 
สัดสวนการถือหุน         - 
คุณวุฒิการศึกษา 
    2524 – 2529     ปริญญาตรี  คณะมนษุยศาสตร   เอกวิชาภาษาอังกฤษ  / โทการส่ือสารมวลชน 
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประวัติการทํางาน  
 2536 – ปจจุบัน   เจาหนาท่ีแผนกธุรการ  บรษิัท โรงพยาบาลรามคําแหง  จาํกัด (มหาชน) 
 2551 – ปจจุบัน  เลขานุการบรษิัท   บรษิัท  โรงพยาบาลรามคําแหง   จํากดั ( มหาชน )   
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14.   ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบรษิัทท่ีออกหลักทรพัยเพ่ิมเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
        (แบบ 56-1)  ของบริษัทท่ีแสดงไวใน www.sec.or.th 
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