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10.

โครงสร้ างการจัดการ

10.1

โครงสร้ างการจัดการ
ณ วันที 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯมีโครงสร้างการจัดการดังนี$ I

โครงสร้ า งการจัด การของบริ ษ ัท ฯประกอบด้ว ยคณะกรรมการหลัก 3 ชุ ด ได้แ ก่ คณะกรรมการบริ ษ ัท
คณะกรรมการบริ หาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการของบริ ษ ัทฯและผูบ้ ริ หารประกอบด้ว ย
ผูท้ รงคุณวุฒิทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุ นที เกี ยวข้อง โดยคณะกรรมการดังกล่าวมี รายชื อ และขอบเขตอํานาจ หน้าที และความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี$
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10.1.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที 31 มีนาคม 2559 มี จํานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
รายชือ

ตําแหน่ ง

1. นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณี รัตน์

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. นายแพทย์วชิระ วุฒิกลุ ประพันธ์

กรรมการ

3. นายแพทย์นพดล นพคุณ

กรรมการ

4. แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกลุ ประพันธ์

กรรมการ

5. นางสมร ประสิ ทธิ<หิรัญ

กรรมการ

6. นายจรู ญศักดิ< ศรี โภชน์สมบูรณ์

กรรมการ

7. นางสาวพิชญ์ระพี ประสิ ทธิ<หิรัญ

กรรมการ

8. นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

9. นายธีระศักดิ< ณ ระนอง

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมี นายพลวัชร วุฒิกลุ ประพันธ์เป็ นเลขานุการบริ ษทั ซึงมีคุณสมบัติเป็ นไปตามเอกสารแนบ 1
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯประกอบด้วย นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์ นายแพทย์นพดล
นพคุณ นายจรู ญศักดิ< ศรี โภชน์สมบูรณ์ และนางสาวพิชญ์ระพี ประสิ ทธิ< หิ รัญ กรรมการสองคนในสี คนนี$ ลงลายมือ
ร่ วมกัน และประทับตราสําคัญบริ ษทั ฯ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ปี 2557 และ ปี 2558 บริ ษทั ฯมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 7 ครั$งและ 5 ครั$งตามลําดับ โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี$
(หน่วย: ครั$ง)
รายชือ

ปี 2557

ปี 2558

1

นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณี รัตน์

-

5/5

2

นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์

7 /7

5/5

3

นายแพทย์นพดล นพคุณ

6 /7

4/5

4

แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์

7 /7

5/5

5

นางสมร ประสิ ทธิ<หิรัญ

7 /7

5/5

6

นายจรู ญศักดิ< ศรี โภชน์สมบูรณ์

7 /7

5/5

7

นางสาวพิชญ์ระพี ประสิ ทธิ<หิรัญ

-

3/5

8

นายศรัณย์ สุ ภคั ศรัณย์

-

4/5
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รายชือ

ปี 2557

ปี 2558

นายธีระศักดิ< ณ ระนอง

-

5/5

10 นาย สุ รินทร์ ประสิ ทธิ<หิรัญ /1

7/7

-

11 นาย สุ ธน ศรี ยะพันธุ์ /1

5/7

-

12 นาย เอื$อชาติ กาญจนพิทกั ษ์ /1

7/7

-

13 นาย บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ /2

7/7

2/5

9

หมายเหตุ : /1 ลาออก โดยมีผลตั$งแต่วนั ที 5 มกราคม 2558

/2

ออกตามวาระเมือวันที 17 กรกฎาคม 2558

10.1.2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ณ วันที 31 มีนาคม 2559 มีจาํ นวน 3 ท่านประกอบด้วย
รายชือ

ตําแหน่ ง

1. นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณี รัตน์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2. นายศรัณย์ สุภคั ศรัณย์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นายธีระศักดิ< ณ ระนอง

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั$งนี$ นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณี รัตน์ นายศรัณย์ สุ ภคั ศรัณย์ และ นายธี ระศักดิ< ณ ระนอง ถือเป็ นผูม้ ีความรู ้
และประสบการณ์ทางด้านบัญชี และการเงิ นเพียงพอที จะหน้าทีสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินของบริ ษทั ฯ
โดยมีนายพลวัชร วุฒิกลุ ประพันธ์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
10.1.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯมีคณะกรรมการบริ หาร จํานวน 4 ท่านประกอบด้วย
รายชือ

ตําแหน่ ง

1.

นายแพทย์วชิระ วุฒิกลุ ประพันธ์

ประธานกรรมการบริ หาร

2.

นายแพทย์นพดล นพคุณ

กรรมการบริ หาร

3.

แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกลุ ประพันธ์

กรรมการบริ หาร

4.

นางสาวสุภาพ เชียวสารี กิจ

กรรมการบริ หาร
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10.1.4 ผู้บริหาร
ณ วันที 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯมีผบู ้ ริ หาร จํานวน 8 ท่านประกอบด้วย
รายชือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตําแหน่ ง

นายแพทย์วชิระ วุฒิกลุ ประพันธ์
นายแพทย์นพดล นพคุณ
แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกลุ ประพันธ์
นางสาวสุภาพ เชียวสารี กิจ
นายพลวัชร วุฒิกลุ ประพันธ์
นางชุลีวรรณ วัชรกรโยธิน
นายยอดชาย เลาะหมุด
นางสาวศิริพร อานนทเสถียร

กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
รองผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ ด้านคุณภาพและสถิติ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ ด้านกฎหมาย
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ ด้านเทคนิคบริ การ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

หมายเหตุ : ในปี 2559 มี ก ารเปลี ยนแปลงผูบ้ ริ ห าร โดยนายนพดล นพคุ ณได้รับการแต่งตั$งดํารงตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการ
โรงพยาบาลราชธานี มีผลตั$งแต่วนั ที 1 มกราคม 2559
ทั$งนี$ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล รองผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ โดยผูบ้ ริ หารลําดับที 4 คือ ระดับผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ รวมถึงผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายการเงิน
10.1.5 เลขานุการบริษัท
มติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั$งที 3/2558 เมือวันที 24 กันยายน 2558 ได้มีมติแต่งตั$งนายพลวัชร
วุฒิกุลประพันธ์ เป็ นเลขานุการบริ ษทั ซึ งเป็ นไปตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทั$งทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริ ษทั เป็ นไปตามเอกสารแนบ 1
10.2

ค่ าตอบแทนกรรมการ

10.2.1 กรรมการ
10.2.1.1 ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 เมือวันที 17 มีนาคม 2559 มีมติกาํ หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจําปี 2558 ดังนี$
•

•

คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทนดังนี$
-

ค่าเบี$ยประชุม ซึงจ่ายตามจํานวนครั$งทีเข้าประชุม โดยกรรมการทุกท่านได้รับครั$งละ 20,000 บาท

-

ค่าบําเหน็จ โดยกรรมการทุกท่านได้รับท่านละ 360,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเป็ นค่าเบี$ยประชุม ซึ งจ่ายตามจํานวนครั$งทีเข้าประชุมโดย
กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้รับครั$งละ 20,000 บาท
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ในปี 2557 และ ปี 2558 บริ ษทั ฯได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั$งหมด 4.44 ล้านบาท และ 4.30 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยค่าตอบแทนแก่ กรรมการแต่ละท่ าน ในรู ปของเบี$ ยประชุ มและค่าบําเหน็ จ มีรายละเอี ยดดังตาราง
ต่อไปนี$
(หน่ วย: บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชือ

เบี$ยประชุม
งวด 12 เดือน ปี 2557

นางสาววิไลลักษณ์ อัญมณี รัตน์
นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์
นายแพทย์นพดล นพคุณ
แพทย์หญิงพรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์
นางสมร ประสิ ทธิ<หิรัญ
นายจรู ญศักดิ< ศรี โภชน์สมบูรณ์
นางสาวพิชญ์ระพี ประสิ ทธิ<หิรัญ
นายศรัณย์ สุ ภคั ศรัณย์
นายธีระศักดิ< ณ ระนอง
นาย สุ รินทร์ ประสิ ทธิ<หิรัญ
นาย สุ ธน ศรี ยะพันธุ์
นาย เอื$อชาติ กาญจนพิทกั ษ์
นาย บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

กรรมการ กรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ
140,000
120,000
140,000
140,000
140,000
140,000
100,000
140,000
140,000
-

รวม

1,200,000

-

ค่าบําเหน็จ
ปี 2557

360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
3,240,000

เบี$ยประชุม
งวด 12 เดือน ปี 2558
กรรมการ กรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ
100,000 140,000
100,000
80,000
100,000
100,000
100,000
60,000
80,000 140,000
100,000 140,000
40,000
860,000

420,000

ค่าบําเหน็จ
ปี 2558

360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
3,240,000

กรรมการของบริ ษทั ฯทีดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั ย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนในปี 2557 แต่อย่างใด
เนื องจากบริ ษทั ย่อยอยู่ในช่วงเริ มปรับปรุ งระบบการบริ หารใหม่ และยังไม่มีการกําหนดค่าตอบแทนอย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร อย่างไรก็ตามในปี 2558 กรรมการของบริ ษทั ย่อยจะได้รับค่าตอบแทนดังนี$
•

ค่าเบี$ยประชุม ซึงจ่ายตามจํานวนครั$งทีเข้าประชุม โดยกรรมการทุกท่านได้รับครั$งละ 2,000 บาท และ
ไม่เกินท่านละ 20,000 บาทต่อปี

•

ค่าบําเหน็จ โดยกรรมการทุกท่านจะได้รับเมือบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรจากการประกอบธุรกิจ
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ในปี 2557 และ ปี 2558 ค่าตอบแทนบริ ษทั ฯทีดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั ย่อย แต่ละท่าน ในรู ปของเบี$ย
ประชุม มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี$
(หน่ วย: บาท)
รายชือ
ปี 2557
ปี 2558
1 นายแพทย์วชิระ วุฒิกลุ ประพันธ์
10,000
10,000
2 นางสมร ประสิ ทธิ<หิรัญ
6,000
6,000
3 นายจรู ญศักดิ< ศรี โภชน์สมบูรณ์
6,000
6,000
4 นางสาวพิชญ์ระพี ประสิ ทธิ<หิรัญ
6,000
6,000
5 นาย สุรินทร์ ประสิ ทธิ<หิรัญ
10,000
10,000
6 นาย สุธน ศรี ยะพันธุ์ /3
2,000
2,000
7 นาย เอื$อชาติ กาญจนพิทกั ษ์ /3
4,000
4,000
8 นาย บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ /3
4,000
4,000
รวม
48,000
48,000
หมายเหตุ : /3 ออกตามวาระตามมติทีประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ย่อย เมือวันที 28 กรกฎาคม 2558

10.2.1.2 ค่ าตอบแทนอืน
บริ ษทั ฯมีนโยบายให้ค่าตอบแทนอืนแก่คณะกรรมการบริ ษทั ตามข้อตกลง เช่น โทรศัพท์มือถือ รวมทั$ง
ค่าใช้จ่ายเกียวข้อง เช่น ค่าโทรศัพท์มือถือ นํ$ามันรถ และสวัสดิการรักษาพยาบาล เป็ นต้น
10.2.2 ผู้บริหาร
10.2.2.1 ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)
ในปี 2557 และ ปี 2558 บริ ษทั ฯมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผบู ้ ริ หาร ซึงรวมเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน
สํารองเลี$ยงชีพ และค่าตอบแทนอืน รวมทั$งสิ$น 10.07 ล้านบาท และ 14.65 ล้านบาท ตามลําดับ
เวลา

จํานวนผู้บริหาร (ท่ าน)

ค่ าตอบแทน (ล้ านบาท)

งวด 12 เดือน ปี 2557

9

14.65

งวด 12 เดือน ปี 2558

9

14.65

ทั$งนี$ ในระหว่างปี 2558 มีผูบ้ ริ หาร จํานวน 1 ท่าน ได้แก่ 1) นายธนวิทย อินธาระ ซึ งดํารงตําแหน่งรอง
ผูอ้ าํ นวยการด้านบริ หาร ซึงในปี 2558 ได้ทาํ งานจนครบกําหนดอายุ 55 ปี ซึงต้องเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั
ฯ และ 2) นางสาวจินตนา อินทรประสิ ทธิ< ดํารงตําแหน่ง ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี ได้ลาออกจากการเป็ นพนักงานของ
บริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯได้แต่งตั$งผูบ้ ริ หารเพิมขึ$น จํานวน 2 รายได้แก่ 1) นายพลวัชร วุฒิกุลประพันธ์ ดํารงตําแหน่ ง
ผูช้ ่วยอํานวยการฝ่ ายกฎหมาย และ 2) นายยอดชาย เลาะหมุด ดํารงตําแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี ส่ งผลทําให้ ณ วันที
31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีผบู ้ ริ หารทั$งหมด 9 ท่าน
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บริ ษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

10.2.2.2 ค่ าตอบแทนอืน
บริ ษทั ฯไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอืนแก่ผบู ้ ริ หาร
10.3

บุคลากร

10.3.1 จํานวนบุคลากร
จํานวนพนักงานทั$งหมดของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และวันที 31 ธันวาคม 2558
มีจาํ นวนทั$งสิ$น 879 คน และ 956 คน ตามลําดับ โดยแบ่งตามสายงานได้ดงั นี$
จํานวนบุคคลากรบริษัทฯ

วันที 31 ธันวาคม 2557

วันที 31 ธันวาคม 2558

แพทย์ /พนักงาน

แพทย์ /พนักงาน

แพทย์ /พนักงาน

แพทย์ /พนักงาน

ประจํา

ชัวคราว/นอกเวลา

ประจํา

ชัวคราว/นอกเวลา

แพทย์

38

87

41

109

ฝ่ ายการพยาบาล

398

15

420

16

ฝ่ ายเทคนิคบริ การ

55

12

59

13

ฝ่ ายเภสัช

54

14

61

10

อืนๆ

195

5

204

9

702

46

744

48

รวม
จํานวนบุคคลากร
บริษัทย่ อย

วันที 31 ธันวาคม 2557

วันที 31 ธันวาคม 2558

แพทย์ /พนักงาน

แพทย์ /พนักงาน

แพทย์ /พนักงาน

แพทย์ /พนักงาน

ประจํา

ชัวคราว/นอกเวลา

ประจํา

ชัวคราว/นอกเวลา

แพทย์

4

33

6

38

ฝ่ ายการพยาบาล

10

1

10

4

ฝ่ ายเทคนิคการแพทย์

5

3

10

4

ฝ่ ายเภสัชกร

5

3

10

4

อืนๆ

39

20

65

3

61

70

124

40

รวม
10.3.2 ค่ าตอบแทนแพทย์ พนักงาน

ในปี 2557 และ ปี 2558 บริ ษทั ฯมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของแพทย์ พนักงานในรู ปของ ค่าธรรมเนี ยม
แพทย์ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี$ยง เท่ากับ 347 ล้านบาท
และ 384 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี$
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บริ ษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

ค่ าตอบแทน

ปี 2557

ปี 2558

ค่าธรรมเนียมแพทย์

153,848,359.00

166,608,335.00

เงินเดือน

125,693,024.00

144,528,427.69

โบนัส

13,177,847.00

15,641,790.00

ค่าล่วงเวลา

47,130,271.00

49,544,698.00

เงินสมทบประกันสังคม

4,858,974.00

5,272,248.00

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี$ยงชีพ

2,290,174.00

2,557,453.00

346,998,649.00

384,152,951.69

รวม

นอกจากนี$ ยงั มีสวัสดิ การอืนๆ แก่พนักงาน คือ เครื องแบบพนักงาน และ สวัสดิการรักษาพยาบาล รวมทั$ง
มอบทองคํานํ$าหนักหนึ งสลึงแก่พนักงานทีมีอายุงานครบ 10 ปี เพือเป็ นขวัญและกําลังใจในการทํางานให้บริ ษทั ฯ
ต่อไปในอนาคต
10.3.3 กองทุนสํารองเลิย= งชีพ
บริ ษทั ฯได้จดั ตั$งกองทุนสํารองเลี$ยงชี พ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี$ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั$งที มี
การแก้ไข) ตั$งแต่ปี 2546 ซึ งบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมบัวหลวงจํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก
เพือสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน และเพือจูงใจให้พนักงานทํางานกับบริ ษทั ฯในระยะยาว โดยพนักงานทีเข้า
ร่ วมกองทุนสํารองเลี$ยงชีพนั$น บริ ษทั ฯจะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 3 ของค่าจ้างของเงินเดือนของพนักงานและพนักงาน
จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง
หมายเหตุ : เมือวันที 1 มกราคม 2546 บริ ษทั ฯขอจดทะเบียนเข้าร่ วมในกองทุนสํารองเลี$ยงชี พ โรงพยาบาลธนบุรี และต่อมาเมือวันที 20
กรกฎาคม 2558 บริ ษทั ฯได้ขอจดทะเบียนเข้าร่ วมในกองทุนสํารองเลี$ยงชี พ สิ นสถาพร ซึ งไม่มีความเกียวข้องกับโรงพยาบาล
ธนบุรี แต่อย่างใด

10.3.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯได้เล็งเห็นถึงความสําคัญเกี ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯ ดังนั$นบริ ษทั ฯจึ งมีนโยบายการ
พัฒนาบุคลากรของบริ ษทั ฯอย่างต่อเนือง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู ้กบั พนักงานในกระบวนการทํางานและเทคนิ คการ
ทํางาน เพือให้พนักงานสามารถทํางานได้อย่างเป็ นระบบ และมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั$งจัดทําระบบการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานโดยมีตวั ชี$วดั ทีชัดเจน และมีประสิ ทธิภาพ รวมทั$งทบทวนการทํางานเพือให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
บริ ษ ัท ฯมี น โยบายการแต่ ง ตั$ง หรื อ เลื อนตํา แหน่ ง ตามผลการดํา เนิ น งานและความเหมาะสมทุ ก ปี เพื อ
สนับสนุนพนักงานทีมีความรู ้ ความสามารถ รวมทั$งการสนับสนุนพนักงานในการเข้าอบรมและสัมมนาในหลักสู ตร
ต่างๆ ทีเกียวข้องกับการทํางาน
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