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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร  
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564



 

คณะกรรมการบริษทั  
  

 ประวติักรรมการ 
ช่ือ-สกลุ    นายสธุน ศรียะพนัธุ ์
การด ารงต าแหน่ง  ประธานกรรมการ 
ประเภทกรรมการ  กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
    กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั 
อาย ุ    76 ปี 
 
การถือหุ้นในบริษทั  8,000,810 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 1.47 
    (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
 
ประสบการณ์และความช านาญ   การจดัการองคก์ร, การแพทย,์ ผูน้ า, บรรษทัภบิาล/ การก ากบัดแูล 
การศึกษาและการอบรม  - บรหิารธรุกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติ 
    - วฒุบิตัรหลกัสตูร การรกัษาความมัน่คงของชาต ิกองอ านวยการรกัษาความมัน่คง 

  ภายใน 
    - รฐัประศาสนศาสตรบ์ณัฑติ คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    - Certificate “Health Care Administration And Hospital Management” Galilee  

  Collage, Israel 
- Master of Business Administration Alabama A&M University, U.S.A. 

 ประวติัการท างาน 
ต าแหน่งงานในปัจจบุนั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  จ านวน 8 แหง่ 
- ประธานกรรมการ   บรษิทั โรงพยาบาล ราษฎรย์นิด ีจ ากดั (มหาชน) จ.สงขลา 
- ทีป่รกึษา    บรษิทั โรงพยาบาลสโิรรส จ ากดั (มหาชน) 
     โรงพยาบาลสโิรรส จ.ปัตตานี 
- ทีป่รกึษา    โรงพยาบาลสโิรรส จ.ยะลา 
- รองประธานกรรมการ    โรงพยาบาลธนบรุ ีทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช  
     (โรงพยาบาลในกลุ่มเครอืขา่ยบรษิทัธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)) 
 
- รองประธานกรรมการ    บรษิทั โรงพยาบาลชุมเวช จ ากดั (มหาชน) 
     โรงพยาบาลชมุเวช จ.ชุมพร  
     (โรงพยาบาลในกลุ่มเครอืขา่ยบรษิทัธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)) 
- ทีป่รกึษา     บรษิทั สริเิวช จนัทบรุ ีจ ากดั (มหาชน) โรงพยาบาลสริเิวช จ.จนัทบรุี 
   
 



 

ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน/อ่ืน ๆ   จ านวน 2 แหง่ 
- ทีป่รกึษา    โรงพยาบาลราษฎรน์รา จ.นราธวิาส 
- ประธานกรรมการ   บรษิทั อุบลรกัษ์ จ ากดั  โรงพยาบาลอุบลรกัษ์ ธนบรุ ีจ.อุบลราชธานี 
 

 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั   - ไมม่ ี– 
 กจิการของรฐั          -ไมม่ ี- 

 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ    20 กุมภาพนัธ ์2564 
ปีท่ีเข้าต าแหน่งและจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   ปี 2563 (23 เมษายน 2563) 
         (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 2 ปี) 

 การอบรมและสมัมนา ปี 2564 
- สมัมนากจิกรรม Director’s Briefing 13/2021: How Boards have Risen to The Covid-19 Challenge, and  
  What’s Next เมือ่วนัที ่30 มถิุนายน 2564 จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Director's Briefing 14/2021: ทางเลอืกการระงบัขอ้พพิาทในสถานการณ์โควดิ-19 เมือ่วนัที ่28 ตุลาคม 2564   
  จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Chairman Forum 1/2021: Chairing a Virtual Board Meeting เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน 2564 จดัโดย สมาคม 
  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษทัในปี 2564     5/5 ครัง้   
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    -ไมม่-ี 
 ประวติัการท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา     -ไมม่-ี  
 ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งกบับริษทัในปี 2564    -ไมม่-ี 

 
 
 

 

  



 

 ประวติักรรมการ 
ช่ือ-สกลุ    ศาสตราจารยน์ายแพทยว์ลัลภ เหล่าไพบลูย ์
การด ารงต าแหน่ง  รองประธานกรรมการ 
ประเภทกรรมการ  กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
    กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั 
สญัชาติ      ไทย 
อาย ุ    66 ปี 
 
การถือหุ้นในบริษทั  24,497,360 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 4.49 
    (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
 
ประสบการณ์และความช านาญ   การจดัการองคก์ร, การแพทย ์
การศึกษาและการอบรม  - แพทยศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- วทิยาศาสตรบณัฑติ (แพทยศาสตร)์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
    - วฒุบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม อนุสาขารงัสรีว่ม 

  รกัษาของล าตวั สาขารงัสวีนิิจฉยั ราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์หง่ประเทศไทย 
- Diploma in Angiography and Interventional Radiology Singapore General    
  Hospital ประเทศสงิคโปร ์
- วฒุบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขารงัสวีนิิจฉยั 

    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาพฒันาสขุภาพ Thai CERTC Consortium   

   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 133/2017 Thai Institute of Directors  
  (IOD) 

 ประวติัการท างาน 
ต าแหน่งงานในปัจจบุนั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
- รองประธานกรรมการ         บรษิทัโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) จ.ขอนแก่นน 
 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน           - ไมม่ ี–       

ต าแหน่งงานในอดีต 
- อาจารยป์ระจ าและหวัหน้าภาควชิารงัสวีทิยา         โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั   - ไมม่ ี– 
 กจิการของรฐั          -ไมม่-ี 

 



 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นรองประธานกรรมการ    6 เมษายน 2559 
ปีท่ีเข้าต าแหน่งและจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   ปี 2536 (16 เมษายน 2536) 
         (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 28 ปี) 

 การอบรมและสมัมนา ปี 2564 
- สมัมนา Director's Briefing 3/2021: Reenergizing and Refocusing Board Members in 202122  
  เมือ่ 22 กุมภาพนัธ ์2564 จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- สมัมนาDirector’s Briefing 5/2021: Founder Mentality: Roadmap for Post-Pandemic World  
  เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2564 จดัโดย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- สมัมนา Director's Briefing 14/2021: ทางเลอืกการระงบัขอ้พพิาทในสถานการณ์โควดิ-19  
  เมือ่วนัที ่28 ตุลาคม 2564 จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Independent Director Forum 1/2021: It's Time for Board Meeting Reformation 
  เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2564 จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- กจิกรรม CAC National Conference 2021: รวมพลงัธรุกจิโปรง่ใสใสใ่จตา้นคอรร์ปัชนั เมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม   
  2564 จดัโดย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รว่มกบัคณะกรรมการแนวรว่มปฏบิตัขิอง 
  ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption   
  : CAC) 
 

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษทัในปี 2564     5/5 ครัง้   
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    -ไมม่-ี 
 ประวติัการท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา     -ไมม่-ี  
 ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งกบับริษทัในปี 2564    -ไมม่-ี 

 
  



 

 ประวติักรรมการ 
ช่ือ-สกลุ    นายแพทยธี์ระวฒัน์ ศรีนัครินทร ์
การด ารงต าแหน่ง  กรรมการ 
ประเภทกรรมการ  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 
    กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั 
สญัชาติ     ไทย 
อาย ุ    65 ปี 
 
การถือหุ้นในบริษทั  63,701,900 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 11.67 
    (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
 
ประสบการณ์และความช านาญ   การจดัการองคก์ร, การแพทย,์ ผูน้ า 
การศึกษาและการอบรม  - แพทยศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- วทิยาศาสตรบณัฑติ (แพทยศาสตร)์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
    - วฒุบิตัรผูม้คีวามรูค้วามช านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม สาขาโสต นาสกิ   

  ลารงิซ ์วทิยา 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 133/2017 Thai Institute of Directors  
  (IOD) 

 ประวติัการท างาน 
ต าแหน่งงานในปัจจบุนั    
 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  จ านวน 1 แหง่ 
- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร   บรษิทัโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน/อ่ืน ๆ  จ านวน 2 แหง่ 
- ผูร้บัอนุญาตด าเนินการสถานพยาบาล         ธรีะวฒัน์ไมโครคลนิิก 
- กรรมการผูม้อี านาจลงนาม             บรษิทั ไตรสกิขา จ ากดั (โรงเรยีนปิตศิกึษา จงัหวดัเชยีงราย) 
 
ต าแหน่งงานในอดีต 
- อาจารยป์ระจ า     โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั - ไมม่ ี– 
 กจิการของรฐั         -ไมม่-ี 

 
 วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   9 กนัยายน 2559 
 ปีท่ีเข้าต าแหน่งและจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   ปี 2536 (16 เมษายน 2536) 

         (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 28 ปี) 
 



 

 
 การอบรมและสมัมนา ปี 2564 

- สมัมนา Director's Briefing 3/2021: Reenergizing and Refocusing Board Members in 202122  
  เมือ่ 22 กุมภาพนัธ ์2564 จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- สมัมนาDirector’s Briefing 5/2021: Founder Mentality: Roadmap for Post-Pandemic World  
  เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2564 จดัโดย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- สมัมนา Director's Briefing 14/2021: ทางเลอืกการระงบัขอ้พพิาทในสถานการณ์โควดิ-19  
  เมือ่วนัที ่28 ตุลาคม 2564 จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Independent Director Forum 1/2021: It's Time for Board Meeting Reformation 
  เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2564 จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- กจิกรรม CAC National Conference 2021: รวมพลงัธรุกจิโปรง่ใสใสใ่จตา้นคอรร์ปัชนั เมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม   
  2564 จดัโดย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รว่มกบัคณะกรรมการแนวรว่มปฏบิตัขิอง 
  ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption   
  : CAC) 

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษทัในปี 2564    5/5 ครัง้   
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    คูส่มรสเป็นผูบ้รหิาร 
 ประวติัการท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา   -ไมม่-ี  
 ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งกบับริษทัในปี 2564   -ไมม่-ี 

 
 

 

 

 

  



 

 ประวติักรรมการ 
ช่ือ-สกลุ    รองศาสตราจารยน์ายแพทยศ์รีชยั ครสุนัธ์ิ 
การด ารงต าแหน่ง  กรรมการ  
ประเภทกรรมการ  กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
    กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั 
สญัชาติ      ไทย 
อาย ุ    66 ปี 
 
การถือหุ้นในบริษทั  6,200,060 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.13 
    (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
 
ประสบการณ์และความช านาญ   การแพทย ์
การศึกษาและการอบรม  - แพทยศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- วทิยาศาสตรบณัฑติ (แพทยศาสตร)์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
    - วฒุบิตัรรงัสรีกัษาและเวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 133/2017 Thai Institute of Directors  
  (IOD) 

 ประวติัการท างาน 
ต าแหน่งงานในปัจจบุนั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  จ านวน 1 แหง่ 
- กรรมการ     บรษิทัโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืน ๆ 
- กรรมการสมาคมรงัสรีกัษาและ  สมาคมรงัสรีกัษาและมะเรง็วทิยาแหง่ประเทศไทย 
  มะเรง็วทิยาแหง่ประเทศไทย  
- อนุกรรมการการฝึกอบรมและ          สมาคมรงัสรีกัษาและมะเรง็วทิยาแหง่ประเทศไทย 
  สอบบอรด์ สาขารงัสรีกัษาและ 
  มะเรง็วทิยา  
ต าแหน่งงานในอดีต 
- รองหวัหน้าภาควชิารงัสวีทิยาฝ่ายรงัสรีกัษา   ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั  – ไมม่ ี– 
 กจิการของรฐั          – ไมม่ ี– 

 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ     16 เมษายน 2536 
ปีท่ีเข้าต าแหน่งและจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   ปี 2536 (16 เมษายน 2536) 
         (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 28 ปี) 



 

 การอบรมและสมัมนา ปี 2564        -ไมม่-ี  

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษทัในปี 2564     5/5 ครัง้   
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร               -ไมม่-ี 
 ประวติัการท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา     -ไมม่-ี  
 ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งกบับริษทัในปี 2564    -ไมม่-ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ประวติักรรมการ 
ช่ือ-สกลุ    ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทย ์สพุรรณ ศรีธรรมมา 
การด ารงต าแหน่ง  กรรมการ 
ประเภทกรรมการ  กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
สญัชาติ     ไทย 
อาย ุ    66 ปี 
 
การถือหุ้นในบริษทั  2,400,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.43 
    (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
 
ประสบการณ์และความช านาญ   การแพทย,์ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม, ผูน้ า 
การศึกษาและการอบรม  - แพทยศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- วทิยาศาสตรบณัฑติ (แพทยศาสตร)์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
    - ปรญิญาบตัร วปอ.(วปอ.50)  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
    - อนุมตับิตัรผูเ้ชีย่วชาญ สาขาเวชศาสตรป้์องกนั 

- แพทยสภา 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 134/2017 Thai Institute of Directors  
  (IOD) 

 ประวติัการท างาน 
ต าแหน่งงานในปัจจบุนั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  จ านวน 1 แหง่ 
- กรรมการ     บรษิทัโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืน ๆ   – ไมม่ ี– 

 
ต าแหน่งงานในอดีต 
- 2556 – 2559    อธบิดกีรมการแพทย ์กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ 
- 2555 – 2556    รองปลดักระทรวงสาธารณสขุ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
- 2554 – 2555    อธบิดกีรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
     กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวง 

สาธารณสขุ 
 

 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั   – ไมม่ ี– 
 กจิการของรฐั          – ไมม่ ี– 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ     16 เมษายน 2536 
ปีท่ีเข้าต าแหน่งและจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   ปี 2536 (16 เมษายน 2536) 
         (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 28 ปี) 



 

 การอบรมและสมัมนา ปี 2564        -ไมม่-ี 
 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษทัในปี 2564     5/5 ครัง้   
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร               -ไมม่-ี 
 ประวติัการท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา     -ไมม่-ี  
 ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งกบับริษทัในปี 2564    -ไมม่-ี 

 
 

  



 

 ประวติักรรมการ 
ช่ือ-สกลุ    นายศรณัย ์สภุคัศรณัย ์
การด ารงต าแหน่ง  กรรมการ 
     (กรรมการทีเ่ป็นไมผู่บ้รหิาร, กรรมการอสิระ) 
ประเภทกรรมการ  กรรมการเดมิ 
อาย ุ    49 ปี 
 
การถือหุ้นในบริษทั  1,055,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.19 
    (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
 
ประสบการณ์และความช านาญ   บญัช,ี การตรวจสอบ 
การศึกษาและการอบรม  - วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเงนิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
    - บญัชบีณัฑติมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
    - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
    - หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program 8/2019- IOD 
    - หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program 25/2017- IOD 
    - หลกัสตูร Director Accreditation Program 114/2015 - IOD 

 ประวติัการท างาน 
ต าแหน่งงานในปัจจบุนั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน   จ านวน 4 แหง่ 
- กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ    บรษิทัโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน)  
- กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ   บรษิทัโรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ,  บรษิทัสบายเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด  บรษิทัอนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 
  คา่ตอบแทน  
- กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการ   บรษิทั เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) 
  ตรวจสอบ, ประธานกรรมการบรหิาร 
  ความเสีย่ง 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     จ านวน 2 แหง่  
- กรรมการ     บรษิทั เอสเอส ไอพโีอ คอนโซลเิดชนั จ ากดั 
- ทีป่รกึษาในคณะกรรมการวชิาชพีบญัช ี  สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 
ดา้นการบญัชภีาษอีากร  
ต าแหน่งงานในอดีต 
- 2556 – 2558              ผูอ้ านวยการ สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 
- 2558 – 2562              กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทับญัชกีจิ พแีอนดเ์อส คอนโซลเิดชัน่ จ ากดั 
 



 

 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั   – ไมม่ ี– 
 กจิการของรฐั          – ไมม่ ี– 

 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ    20 กุมภาพนัธ ์2564 
ปีท่ีเข้าต าแหน่งและจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   ปี 2558 (30 พฤศจกิายน 2558) 
         (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 6 ปี) 

 การอบรมและสมัมนา ปี 2564 
 

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษทัในปี 2564     5/5 ครัง้ 
 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการตรวจสอบ     4/4 ครัง้   
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร               -ไมม่-ี 
 ประวติัการท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา     -ไมม่-ี  
 ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งกบับริษทัในปี 2564    -ไมม่-ี 

 
*หมายเหตุ ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2564 ประชมุเมือ่ 20 กุมภาพนัธ ์2564 มมีตแิต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทน นายวนัชยั วฒันศพัท ์ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ในวนัที ่1 มกราคม 
2564   

 

 

   



 

 ประวติักรรมการ 
ช่ือ-สกลุ    ดร.ธีระศกัด์ิ ณ ระนอง 
การด ารงต าแหน่ง  กรรมการ 
     (กรรมการทีเ่ป็นไมผู่บ้รหิาร, กรรมการอสิระ) 
ประเภทกรรมการ  กรรมการเดมิ 
อาย ุ    46 ปี 
 
การถือหุ้นในบริษทั  - ไมม่ ี- (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 
   
ประสบการณ์และความช านาญ   การเงนิ, การตรวจสอบ, เศรษฐศาสตร ์
การศึกษาและการอบรม  - ปรญิญาเอก PhD Finance University of Exeter 

- ปรญิญาโท MBA Financial Management University of Exeter    
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 116/2015 Thai Institute of Directors  
  (IOD)  
- advanced audit committee program รุน่ 26/2016 
 

 ประวติัการท างาน 
ต าแหน่งงานในปัจจบุนั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  จ านวน 2 แหง่ 
- กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ   บรษิทัโรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ  บรษิทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน/อ่ืน ๆ   จ านวน 3 แหง่  
- กรรมการตรวจสอบ   องคก์ารบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื  

(องคก์ารมหาชน) 
- กรรมการบรหิารเงนิ   ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
- อาจารยป์ระจ าและหวัหน้าภาควชิา  มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
  (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
  
ต าแหน่งงานในอดีต 
- 2552 – 2554                                       อนุกรรมการตรวจสอบ องคก์ารบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การ 
                                                          ทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 
- 2553 – 2554    อนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง การประปานครหลวง 
- 2546 – 2559    Full-time Lecturer MBA Program มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- 2540 – 2559    Full-time Lecturer  ภาคการเงนิและการธนาคาร คณะบรหิารธรุกจิและ 

เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 



 

 
 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั   – ไมม่ ี– 
 กจิการของรฐั          – ม ี– 

 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้กรรมการอิสระ            6 เมษายน 2559 
ปีท่ีเข้าต าแหน่งและจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ    ปี 2559 (6 เมษายน 2559) 
             (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 5 ปี) 

 การอบรมกรรมการและสมัมนา ปี 2564      -ไมม่-ี 
 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษทัในปี 2564     5/5 ครัง้  
 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการตรวจสอบ     4/4 ครัง้  
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร               -ไมม่-ี 
 ประวติัการท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา     -ไมม่-ี  
 ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งกบับริษทัในปี 2564    -ไมม่-ี 

 

 

 

  



 

 ประวติักรรมการ 
ช่ือ-สกลุ    นายวรเทพ รางชยักลุ 
การด ารงต าแหน่ง  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการ  กรรมการอสิระ 
    (กรรมการใหมท่ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ทดแทนกรรมการเดมิ) 
สญัชาติ    ไทย 
อาย ุ    61 ปี 
 
การถือหุ้นในบริษทั  – ไมม่ ี–  (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 
ประสบการณ์และความช านาญ   การตลาด, ผูน้ า, การจดัการกลยทุธ ์
การศึกษาและการอบรม  - วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
    - ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัดทีรอยท ์เมอรซ์ี่ รฐัมชิแิกน  

  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- Advanced Management Program (AMP) โรงเรยีนธรุกจิมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์  
  (Hardvard Business School : HBS) เมอืงบอสตนั รฐัแมสซาซเูซตส ์ประเทศ 
  สหรฐัอเมรกิา 
- ประกาศนียบตัรฝึกอบรม Digital Marketing มหาวทิยาลยัโคลมัเบยี 
 

 ประวติัการท างาน 
ต าแหน่งงานในปัจจบุนั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  จ านวน 1 แหง่ 
- กรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน/อ่ืน ๆ   จ านวน 1 แหง่ 
- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูก้่อตัง้   บรษิทั เทด็ พารท์เนอรส์ จ ากดั 
ต าแหน่งงานในอดีต 
- 2552 – 2556      ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
     บรษิทั ดชัมลิล ์จ ากดั 
- 2552 – 2556    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ  
     บรษิทั กุยบรุผีลไมก้ระป๋อง จ ากดั 
- 2556 – 2559    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุม่บรษิทั  

บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
- 2560 – 2561      ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุม่บรษิทั กลุ่มบรษิทั พรเีมยีร ์
 

 การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั   – ไมม่ ี– 
 กจิการของรฐั          – ไมม่ ี– 

 



 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   12 กุมภาพนัธ ์2564 
ปีท่ีเข้าต าแหน่งและจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ       ปี 2564 (12 กุมภาพนัธ ์2564) 
                 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 10 เดอืน) 

 การอบรมและสมัมนา ปี 2564        -ไมม่-ี 
 

 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษทัในปี 2564     4/5 ครัง้*  
 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการตรวจสอบ     4/4 ครัง้  
 ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร               -ไมม่-ี 
 ประวติัการท าความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา     -ไมม่-ี  
 ประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งกบับริษทัในปี 2564    -ไมม่-ี 

 
*หมายเหตุ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 ซึง่ประชมุเมือ่ 12 กุมภาพนัธ ์2564 มมีตแิต่งตัง้ใหน้ายวรเทพ ราง
ชยักุล ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ แทนนายวนัชยั วฒันศพัท ์ซึง่ลาออกจากต าแหน่ง เมือ่วนัที ่1 
มกราคม 2564  
 



นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

นางสาวสุภาพร สุขี
ผู้อาํนวยการฝ� าย
บัญชีและการเงิน

นางสาวสิรีธร ปาลเกิด
ผู้อาํนวยการฝ� าย

การพยาบาล

แพทย์หญิงจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์
ผู้อาํนวยการฝ� ายแพทย์

นางขนิษฐา ป� ดสายะตัง
ผู้อาํนวยการฝ� าย

บริหารทรัพยากรมนุษย์

นายแพทย์อนวัช รัชธร
ผู้อาํนวยการฝ� ายสารสนเทศ

นายยุทธนา วงษ์บาํหลาบ
ผู้อาํนวยการฝ� าย
สนับสนุนบริการ

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์
เลขานุการบริษัท

นายแพทย์เจษฎา พันธวาศิษฏ์
ผู้ช่วยอาวุโสประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

นางภัทราภรณ์ จิรชัยประวิตร
ผู้ช่วยอาวุโสประธานเจ้าหน้าที�บริหาร

คณะผู้บริหาร
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร  
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564



ผู้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
และผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชี  

รายงานประจาํป�  2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเกี�ยวกบัผูรั้บมอบหมายผู้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบญัชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทาํ

บัญช ี และรายละเอียดเกี�ยวกบัเลขานุการบริษัท



ปริญญาตรี บญัชบีณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

หลกัสูตร Internal Control System For Hospitals and Healthcare Organizations

หลกัสูตร การอบรมเจา้หนา้ที�ควมปลอดภยัระดบับรหิาร

หลกัสูตร การจดัทาํรายงานทางการเงนิสาํหรบัผูบ้รหิาร

หลกัสูตร สรุปสารสาํคญัประเด็นที�ควรทราบของ TFRS For PAEs ที�ใชใ้นการเปลี�ยนแปลงป�  2564

หลกัสูตร การจดัทาํรายงานทางการเงนิสาํหรบัผูบ้รหิาร

หลกัสูตร แนวทางปฎิบติับญัชทีรพัยส์นิ หารหกัคา่สกึหรอ คา่เสื�อมราคา ตามมาตรฐานการบญัชี

หลกัสูตร การจดัทาํบญัชขีองธุรกจิขายอสงัหารมิทรพัย์
หลกัสูตร ประเดน็ทางบญัชทีี�สาํคญัเกี�ยวกบัรายได ้คา่ใชจ้า่ย

หลกัสูตร การคาํนวณกาํไรสทุธแิละ กรอกแบบ ภงด.50

หลกัสุตร เทคนคิการจดัทาํงบการเงนิและ การนาํสง่งบการเงนิผา่นระบบ E-Filing

หลกัสูตร Update กฎหมายใหมท่ี�มผีลตอ่การคาํนวณกาํไรสทุธิ

หลกัสูตร แนวทางการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษัิทที�ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ ์Covid-19

หลกัสุตร กลยทุธบ์ริหารการเงนิเพื�อพลกิฟ�� นองคก์รและสรา้งการเตบิโตในยคุ New normal

อาย ุ: 50 ป�

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ* : ไมม่ี

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร** : ไมม่ี

คณุวุฒิทางการศึกษา/ประวตัอิบรม

 ประวตักิารฝ� กอบรมหลักสูตร 

สัมมนา/เขา้ร่วมกจิกรรม

นางสาวสุภาพร สุขี
รักษาการผูอํ้านวยการฝ� ายบญัชแีละการเงิน

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
และผู้ควบคมุดูแลการทําบัญชี 

หมายเหตุ   *  :  รวมการถือครองหุ้ นของคู่ สมรสและบุตรที�ยังไ ม่บรรลุนิติภาวะ
            **  :  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  หมายถึง  ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพัน์ โดยการสมรส 
                  และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

043-333 555 ตอ่ 4003 supaporn.s@rph.co.th www.rph.co.th

รายงานประจาํป�  2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)



เลขานุการบริษัท

รายงานประจาํป�  2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)



ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบ์ณัฑติ คณะนติศิาสตร ์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่
ปรญิญาโท  รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ วทิยาลยัปกครองทอ้งถิ�น มหาวทิยาลยัขอนแกน่

 หลกัสูตรประกาศนยีบตัร Company Secretary Program : CSP  รุน่ 104/2020 

หลกัสตูรกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล สาํหรบังานตรวจสอบภายใน  (PDPA for Internal
Audit) รุน่ 4/2563 
หลกัสตูร Healthcare Data Security, Privacy, and Compliance  (Online/2021) 

หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP Online) BRP รุน่ 39/2022 (IOD)
หลกัสตูร Effective Minutes Taking (EMT Online)  EMT รุน่ 50/2022 (IOD)

2564 - ป� จจุบนั      เลขานกุารบรษัิทและนกัลงทนุสมัพันธ ์

2564 – ป� จจุบนั       เจา้หนา้ที�คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (DPO) 

2562 - ป� จจุบนั       เลขานกุารประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

2562– 2564         ตาํแหนง่ผูช้ว่ยเลขานกุารบรษัิท    

อาย ุ: 27 ป�
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ* : ไมม่ี
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร** : ไมม่ี

คณุวุฒิทางการศึกษา

 การฝ� กอบรมหลกัสูตร 

        โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

       Coursera online courses รว่มกบั Johns Hopkins University 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ป� ยอ้นหลงั

                                    บรษัิท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน)

                                    บรษัิท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน)

                                    บรษัิท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน)

                                   บรษัิท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน)

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์
เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

เลขานกุารบริษัท

043-333 555 ตอ่ 1401 chularat.s@rph.co.th www.rph.co.th

หมายเหตุ   *  :  รวมการถือครองหุ้ นของคู่ สมรสและบุตรที�ยังไ ม่บรรลุนิติภาวะ
            **  :  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง  ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพัน์ โดยการสมรส 
                  และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกี�ยวกบัเลขานกุารบริษัท รายงานประจาํป�  2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)



หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน

รายงานประจาํป�  2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)



ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (เทคนคิการแพทย)์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่
วุฒิบตัร Internal Control System for Hospital and Healthcare Organization

 หลกัสูตรประกาศนยีบตัร ประกาศนยีบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย

2540 - 2561         รองผูอ้าํนวยการฝ� ายแพทย ์(บรหิารคณุภาพ)

2561 – ป� จจุบนั       เจา้หนา้ที�คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (DPO) 

อาย ุ: 49 ป�
สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ* : ไมม่ี
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร** : ไมม่ี
คณุวุฒิทางการศึกษา

การฝ� กอบรมหลกัสูตร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ป� ยอ้นหลงั

                                    บรษัิท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน)

                                    บรษัิท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน)

นางจุฬาลกัษณ ์ บญุฤทธิ�
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายใน

043-333 555 ตอ่ 1303 julalak.b@rph.co.th www.rph.co.th

หมายเหตุ   *  :  รวมการถือครองหุ้ นของคู่ สมรสและบุตรที�ยังไ ม่บรรลุนิติภาวะ
            **  :  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  หมายถึง  ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพัน์ โดยการสมรส 
                  และความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายในรายงานประจาํป�  2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)



เอกสารแนบ 4
ทรัพยสิ์นที�ใชใ้นการประกอบธุรกจิ

และรายละเอียดเกี�ยวกบัรายการประเมนิราคาทรัพยสิ์น 

รายงานประจาํป�  2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)



บรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน)

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564

สรปุทีด่นิและอาคารโรงพยาบาล

โปรดใสร่ายละเอยีด ใน [x]

รพ.ราชพฤกษ์

ราคาทนุทีซ่ ือ้มา ขอ้มลู NBV ณ 31/12/64

มลูคา่ (ลา้นบาท) ลกัษณะกรรมสทิธิ ์* ภาระผกูพนั **

อาคาร รพ.เดมิ

     ทีด่นิ 41,182,742.00          เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - โฉนดเลขที ่11099

     - พืน้ทีด่นิ 1 ไร่ 1 งาน 94.2 ตรว.

     อาคาร 616,734.48              เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - 4 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อย 4,468 ตรม.

     - ทีจ่อดรถ พืน้ทีใ่ชส้อย 1,112 ตรม.

รหสั 0210010001+0210010002+0210010006+0210010007+0210010008 30,729,115.47          616,734.48                    

ทีจ่อดรถหนา้หอ้ง LAB

     ทีด่นิ (รวม 2 โฉนด) 8,000,000.00           เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - โฉนดเลขที ่66196

     - พืน้ทีด่นิ 0 ไร่ 0 งาน 33 ตรว.

     - โฉนดเลขที ่66573

     - พืน้ทีด่นิ 0 ไร่ 2 งาน 20 ตรว.

     - พืน้ทีใ่ชส้อย 1,012 ตรม.

     สว่นปรับปรุงลานจอดรถ (บันทกึอยูใ่นอาคาร)

ตกึแถว-อาคารเก็บเวชระเบยีน

     ทีด่นิ 306,574.43              เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - โฉนดเลขที ่67252

     - พืน้ทีด่นิ 0 ไร่ 2 งาน 12.0 ตรว.

     อาคาร 173,809.90              เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - พืน้ทีใ่ชส้อย 246 ตรม.

รหสั 0210010005 2,358,188.85            173,809.90                    

ทีจ่อดรถหลงัหอ้งยา

     ทีด่นิ 23,000,000.00          เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - โฉนดเลขที ่11098

     - พืน้ทีด่นิ 1 ไร่ 0 งาน 44.7 ตรว.

อาคารใหม่

     ทีด่นิ (รวม 2 โฉนด) 135,400,750.00        เป็นเจา้ของ จ านอง ธ.กรุงศรอียธุยา

     - โฉนดเลขที ่5834

     - พืน้ทีด่นิ 29 ไร่ 3 งาน 41.3 ตรว.

     - โฉนดเลขที ่205819

     - พืน้ทีด่นิ 3 ไร่ - งาน 97.7 ตรว.

     อาคาร  (อาคารระหวา่งกอ่สรา้ง) 514,267,450.19        เป็นเจา้ของ จ านอง ธ.กรุงศรอียธุยา 551,694,024.95 514,267,450.19

     - 14 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อย 36,000 ตรม.

ส านกัผูอ้ านวยการ,อาคารตกึแถวช ัน้เดยีว,อาคารโกดงัช ัน้เดยีว

     ทีด่นิ (รวม 2 โฉนด) 5,633,977.76           เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - โฉนดเลขที ่9624

     - พืน้ทีด่นิ 0 ไร่ 2 งาน 12.0 ตรว.

     - โฉนดเลขที ่33826

     - พืน้ทีด่นิ 1 ไร่ 0 งาน 09.9 ตรว.

     อาคาร (รวม 2 โฉนด) 346,890.12              เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - 3 ชัน้พรอ้มชัน้ลอยและสว่นตอ่เตมิ พืน้ทีใ่ชส้อย 246 ตรม.

     - ตกึแถวชัน้เดยีว พืน้ทีใ่ชส้อย 330 ตรม.

     - อาคารโกดังชัน้เดยีว พืน้ทีใ่ชส้อย 480 ตรม.

รหสั 0210010004 6,976,022.24            346,890.12                    

ตกึแถว-อาคารหอ้ง LAB,คลงัยา

     ทีด่นิ (รวม 2 โฉนด) 720,000.00              เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - โฉนดเลขที ่66195

     - พืน้ทีด่นิ 0 ไร่ 0 งาน 32.1 ตรว.

     - โฉนดเลขที ่67250

     - พืน้ทีด่นิ 0 ไร่ 0 งาน 16.0 ตรว.

     อาคาร (รวม 2 โฉนด) 103,542.28              เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - โฉนดเลขที ่66195

     - 2 คหูา พืน้ทีใ่ชส้อย 376 ตรม.

     - โฉนดเลขที ่67250

     - 3 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อย 154 ตรม.

รหสั 0210010003 2,130,000.00            103,542.28                    

ทีด่นิชุมแพ

     ทีด่นิ (รวม 4 โฉนด) 12,000,000.00          เป็นเจา้ของ ไมม่ี

     - โฉนดเลขที ่277

     - พืน้ทีด่นิ 0 ไร่ 0 งาน 51.7 ตรว.

     - โฉนดเลขที ่58589 

     - พืน้ทีด่นิ 0 ไร่ 1 งาน 00.0 ตรว.

     - โฉนดเลขที ่58600 ทีด่นิโฉนดเลขที ่301 

     - พืน้ทีด่นิ 4 ไร่ 3 งาน 66.0 ตรว. ไดท้ าการเวนคนื และเป็น

     - โฉนดเลขที ่58601 สว่นหนึง่ของถนนมติรภาพแลว้

     - พืน้ทีด่นิ 0 ไร่ 1 งาน 28.0 ตรว.

ขอ้มลูจากตาราง งบการเงนิ 31/12/2564

Land 214,244,044.19        214,244,044.19                 

อาคาร รพ.เดมิ+ตกึ สนง.+หอ้งแถว + LAB 1,240,976.78           1,240,976.78                    

อาคาร รพ.ใหม่ 514,267,450.19        514,267,450.19                 

รวม 729,752,471.16     729,752,471.16              -                                 

IP 12,000,000.00          12,000,000.00                  ในงบการเงนิอยูใ่นอสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ

741,752,471.16     741,752,471.16              -                                 

* เป็นเจา้ของ หรอืเชา่

** ไมม่ ีหรอื เป็นหลักประกันวงเงนิ [x] จ านวน [x] ลา้นบาท ของธนาคาร [x]

เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินทรัพย์สิน



เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบตักิารกาํกบัดแูลกจิการ

และจรรยาบรรณธุรกจิ

รายงานประจาํป�  2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)



 
การก ากับและดแูลกิจการ 

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 

 1  

การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of  Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และ
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการก าหนดหลักการในการก ากับดูแลกิจการ โดยเป็นการปฏิบัติตามแนว
ทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทั้งนี้ หลักการในการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจัดเป็น 5 หมวด ดังนี้  

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทและใน
ฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้ อมูลของ
บริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัทสิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอด
ถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็น
ต้น 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว  บริษัทยังได้ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการอ านวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ :- 

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปทีุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีใน
แต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า 
7 วันก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา  3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวัน
ประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย 

2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งชี้แจงสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่ บริษัทได้จัดส่ง
ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม  

4. นอกจากนี้ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะท าการแนบแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวัน เวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 

5. ก่อนการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 



 
การก ากับและดแูลกิจการ 

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
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6. ในการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที่
ประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่
เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค าถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม 

หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และก าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตาม
จ านวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการจ ากัดหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้
กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อ
ร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาด าเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเร่ือง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการ
อิสระจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเร่ืองส าคัญและมี
ผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทกรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

บริษัทจะอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ให้สามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับแนวทางในการให้ผู้ถือหุ้นราย
ย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่า บริษัทจะเพิ่มวาระการประชุม
ตามที่ผู้ถอืหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่ 

การด าเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามล าดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ
วาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตัดสินใจ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามล าดับวาระที่ก าหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน 

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาใน
วาระที่เก่ียวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระในวาระที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ 

นอกจากนั้น บริษัทได้ก าหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคล
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี และควรรอคอยอย่าง
น้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคล
อื่นด้วย 
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บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน บริษัท
และบทก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรายงานการถือ
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท าการ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

 บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่  พนักงาน
และผู้บริหารของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การ
สนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท
ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็น
อย่างดี นอกจากนั้น บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีสว่นได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความ
มั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมี
รายได้และผลก าไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด  

(ข) ผู้รับบริการ (ลูกคา้) : บริษัทค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และ
รับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม  

(ค) คู่ค้า : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม  เป็นไปตามเงื่อนไขทางการ
ค้า และ/หรือ ข้อตกลงในสัญญาที่ท าร่วมกัน  เพื่อก่อให้เกิดความ สัมพันธ์อันดี
ทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย 

(ง) คู่แข่ง : บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะ
ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี  

(จ) 
 

พนักงาน : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน 

(ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยด าเนินธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อ
สังคมตามความเหมาะสม  

(ช) สิ่งแวดล้อม : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี 
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หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทตระหนักดีถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  บริษัทจะด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

 การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 ข้อมูลทางการเงินผ่าน เว็บไซต์ 
 https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=RPH

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจ าปี (Annual Report)  

 ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท http://www.rph.co.th 
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น  บริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท า

หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เก่ียวข้อง  

นอกจากนี้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว จะน ามาเผยแพร่
รวมไว้ใน website ของบริษัทด้วย โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทัน
ต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด 

ส าหรับงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี กรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบ
ทานคุณภาพของงบการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพี ยงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมถึงจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี นอกจากนี้
คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจั ดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบ
การเงิน 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ(Responsibilities of the Board of Directors) 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ 

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการท าหน้าที่ก ากับดูแลด าเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส 

https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=RPH
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ตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม 
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย 
ในขณะที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดังนั้น ประธาน
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองต าแหน่งต้องผ่านการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อก ากับดูแลการบริหารงานดังนี้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษทั

ในการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งจัดท ารายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและน่าเชื่อถือ  

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ 

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้น า 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางใน
การประกอบธุรกิจ และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อติดตามและดูแลการด าเนินงานของบริษัท 

2.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวเป็นประจ า นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว  บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการก ากับดูแล
กิจการไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

2.2  จรรยาบรรณธุรกิจ 

 บริษัทได้ก าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้ง
การปฏิบัติต่อบริษัทผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวเป็นประจ า 
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ทั้งนี้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการ

ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มี
อ านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มี
การเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ด้วย 

เนื่องจากก่อนบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มี บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้น
ในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ซึ่งประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัทจึงอาจมีประเด็น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  บริษัทจึงได้ท าการก าหนดแนวทางลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยระบุในกฎบัตร
ว่า กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกับบริษัทและ/หรือ บริษัทที่บริษัทมีอ านาจ
ควบคุมกิจการ หรือใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทที่บริษัทมีอ านาจควบคุมกิจการ จะต้องไม่เข้าร่วม
ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้ง ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะเกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบธุรกิจปกติของบริษัทหรือไม่ก็ตาม อาทิเช่น การขยายสาขา การซื้อกิจการทั้งที่เป็นธุรกิจสถานพยาบาลหรือ
กิจการอ่ืนใด การขยายโรงพยาบาล การอนุมัติงบลงทุนอื่นใดที่มีนัยส าคัญนอกเหนือจากการขยายกิจการ เป็นต้น 

กฎบัตรคณะกรรมการฉบับนี้ได้อนุมัติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2560 แล้ว และหากจะมีการแก้ไขกฎบัตรดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงนั้น ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยจะนับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น และไม่นับผู้ถือหุ้นที่งดออก
เสียงและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้กรรมการทุกท่านรวมถึงกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้  

2.4 ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  บริษัทจึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงานและผู้บริหารไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยก
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อท าหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
และมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระ เพื่อท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักที่ส าคัญของบริษัทได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด
และมีประสิทธิภาพ 
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3.  การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

ตามข้อบังคับของบริษัทนั้น  บริษัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะ
จัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่ วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัททั้งนี ้ในการประชุมแต่ละคร้ังได้มีการก าหนดวาระในการประชุม
อย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้
คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม  

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ  บริษัทจะด าเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง 
เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการ
คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และ
จัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุม
คร้ังถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง 

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดย
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้ งนี้ ในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
ปรับปรุงและแก้ไขการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดหัวข้อที่จะวัดผลการประเมินอย่างชัดเจนเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม 

4. ค่าตอบแทน 

บริษัทก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้
ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี (Annual General Meeting: AGM) 

ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

5.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบก ากับดูแลกิจการของ

บริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ  บริษัทจะจัดให้มีการแนะน าแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ
หน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และ 
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวข้อง  
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การสรรหากรรมการ 
บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่น ๆ มาประกอบกัน เช่ น 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ และความเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นต้น 
มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอน ดังนี้ 

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน

หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร 
แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คน
ใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็น
ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้ เป็น
ประธานเป็นผู้ชี้ขาด 

2.  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม โดย
อัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่
สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด
เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

3.  กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนี้แล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
4.  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่  

5.  กรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งยังคงรักษาการในต าแหน่งเพื่อ
ด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จ าเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่าง
อื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นต าแหน่งตามค าสั่งศาล ซึ่งคณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม 
โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน 

6.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
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ค่าตอบแทนกรรมการคือค่าเบี้ยประชุมและโบนัส ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยจะค านึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบตัิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณา
จากผลการด าเนินงานของบริษัทเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการจะต้องไม่เป็นจ านวนที่แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของโดยเฉลี่ยของคณะกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก  

บริษัทมีกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทข้างต้น และจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท และต้องมีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการตามรูปแบบที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด 

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกคร้ังที่กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจ าเป็นที่
จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม  บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งในปัจจุบันจะมีการปรึกษาหารือ
ร่วมกัน เพื่อก าหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทรวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต่ าตามหัวข้อข้างล่างนี้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทเพื่อพิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป 

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และ มีกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ 
ความสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้นรวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลท าให้
บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ
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ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณ
มูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยว
โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความ 
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท 

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทบริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

ทั้งนี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
จะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี ส าหรับการจัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และ
รายงานประจ าปีของบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่ง
มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ 
อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือ การเงิน เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและก ากับดูแลการด าเนินงานของ
บริษัทรวมถึงก ากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ป ี
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บริษัทจะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือกิจการที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทอันจะท าให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มมาก
ขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทโดยสามารถสนับสนุนการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัท
ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัททั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณา
ลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักหรือธุรกิจอ่ืนของบริษัทหากคณะกรรมการเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่
มีศักยภาพและการลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม 

ในการก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารที่มี
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคัญและควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม
ดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องท าหน้าที่ในการก ากับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือด าเนินงานต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทก าหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อนุมัติในเรื่องที่ส าคัญของบริษัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท 

นอกจากนี้ กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องก ากับดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูล
การท ารายการระหว่างบริษัทย่อยดังกล่าวกับบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
หรือ การท ารายการส าคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดเผยข้อมูลและการท ารายการดังกล่าวข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทรวมถึงการก ากับดูแลให้
บริษัทย่อยมีการจัดท างบการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้และจัดท าแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย เพื่อ
ป้องกันข้อผิดพลาดและเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยมีการ
ตรวจสอบเป็นระยะและจัดท ารายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา   

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ 

 ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท าการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่ 
บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 บริษัทจะก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา



 
การก ากับและดแูลกิจการ 

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 
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อย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลัง
การเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น 

บริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การ
ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้การลงโทษจะพิจารณา
จากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ 

 



เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาํป�  2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกัด (มหาชน)



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒ ิมคีวามรู้และประสบการณ์เพยีงพอที่ในการท าหน้าที่สอบทานความ
น่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 3 ทา่น คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย 

(1) นายศรณัย ์     สภุคัศรณัย ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2) นายธรีะศกัดิ ์  ณ ระนอง  กรรมการตรวจสอบ 
(3) นายวรเทพ      รางชยักุล  กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บรหิารหรอืพนักงานของบรษิทัและมคีุณสมบตัิ
ครบถ้วนเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ซึ่งไดร้บัมอบหมายภารกจิใหท้ าการก ากบัดูแลและสอบทานขอ้มลูต่าง  ๆ ของบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
รายงานและการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิ ระบบการควบคมุภายใน การปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหน่วยงานทีค่วบคุมดแูล
ทีเ่กีย่วขอ้ง และรวมถงึการสง่เสรมิใหบ้รษิทัมกีารก ากบัดแูลกจิการทีเ่หมาะสมตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ี 

ทัง้น้ี นายศรณัย์ สุภคัศรณัย์ และนายธีระศกัดิ ์ณ ระนอง เป็นผู้มคีวามรู้และประสบการณ์ทางด้านบญัชแีละ
การเงนิเพยีงพอทีจ่ะหน้าทีส่อบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิของบรษิทั 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มกีารประชุมรวม 4 ครัง้ โดยท าการประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาต ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั ฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิารระดบัสงูจากกลุ่มงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่พจิารณาสอบทานขอ้มลู
จากงบการเงนิ รายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั รบัฟังค าชีแ้จงและใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อความถูกตอ้ง ความ
ครบถว้น และเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ รวมถงึการปรบัปรงุประสทิธภิาพของการควบคมุภายในองคก์ร ซึง่ผลจาก
การประชมุในแต่ละครัง้ จะน าสรุปประเดน็ทีส่ าคญัเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่รบัทราบและด าเนินการปรบัปรงุ ทัง้น้ี
การด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมสีาระส าคญัในปีทีผ่า่นมา สรปุไดด้งัน้ี 

1) ความถกูต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปีของบรษิทั 
โดยหารอืร่วมกบัผูส้อบบญัชแีละผูบ้รหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ นอกจากน้ียงัไดจ้ดัใหม้กีารประชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่ม ีฝ่ายจดัการของบรษิทัเขา้ร่วมประชุม เพื่อปรกึษาหารอืเกี่ยวกบัความเป็น
อสิระในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการแสดงความเหน็ของผูส้อบบญัช ีเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ งบการเงนิจดัท าขึน้ตาม
หลกัการบญัชีที่รบัรองโดยทัว่ไป มคีวามถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญั มกีารเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้  พร้อมทัง้ให้ข้อสงัเกตและรบัทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิด
ประโยชน์แก่บรษิทั  

2) ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ 
โดยรวมถงึระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกบัการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ และพจิารณาใหบ้รษิทัมกีาร
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยไดห้ารอืกบัผูต้รวจสอบภายในอิสระ ในการวางแผนและอนุมตัิ
แผนการตรวจสอบประจ าปี รวมถงึความเพยีงพอ ความเหมาะสมของบคุลากรและความเป็นอสิระในการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน และมกีารตดิตามผลการปฏบิตังิานและการด าเนินการแกไ้ขตามรายงานผล



การตรวจสอบในประเดน็ทีม่นียัส าคญัอยา่งต่อเนื่อง ซึง่จะน าไปสูร่ะบบการควบคมุภายในทีด่ ีการบรหิาร
ความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพและการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 

3) การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์กฎหมายหรือข้อก าหนดอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ท าการสอบทาน และติดตามการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธรุกจิของบรษิทั 
เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้า่ บรษิทัไดม้กีารปฏบิตัติามกฎเกณฑด์งักลา่วโดยครบถว้น 

4) การบริหารความเส่ียง 
ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง  ๆ ขององค์กร
โดยรวมและได้พจิารณาและน าเสนอปัจจยัเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานและแผนธุรกิจที่มี
นยัส าคญัต่อคณะกรรมการบรษิทั 

5) ผู้สอบบญัชี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 
2565 โดยค านึงถงึคุณสมบตั ิความเป็นอสิระ ผลการปฏบิตังิานและค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมของผูส้อบ
บญัชแีละน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

6) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบทานการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยพจิารณาภายใตค้วามจ าเป็น ความสมเหตุสมผล ความโปรง่ใส การเปิดเผย
ขอ้มลูรวมถึงขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามทีไ่ดร้บัขอ้มูลจากบรษิทัก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ
อนุมตักิารท ารายการดงักลา่ว 

7) การพิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ม ัน่ใจว่าการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมปีระสทิธภิาพและเป็นปัจจบุนั 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแล้วมคีวามเห็นว่า บรษิทัได้มกีารจดัท ารายงานและการเปิดเผยข้อมูลทาง
การเงนิ อย่างเหมาะสม เพยีงพอและสอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในมกีารด าเนินการที่มปีระสทิธภิาพที่เพยีงพอและเหมาะสม ตลอดจนการบรหิารความเสี่ยงที่มี
ประสทิธภิาพ การก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั และมกีารดแูล
ใหผู้ส้อบบญัชปีฏบิตัหิน้าทีใ่นการแสดงความเหน็ในรายงานทางการเงนิไดอ้ยา่งเป็นอสิระ รวมถงึรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอื
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้กีารด าเนินการดว้ยความโปรง่ใส สมเหตุสมผลและการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ 

 
 
 

 
(นายศรณัย ์สภุคัศรณัย)์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 


