บริ ษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที . การประกอบธุรกิจ
.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

.

ประวัตคิ วามเป็ นมาและการเปลียนแปลงทีสําคัญ

. . การจัดตั$งบริษัท
บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เริ มก่อตั'งในปี *+,, เพือดําเนิ นธุรกิจการให้บริ การ
ทางการแพทย์ โดยการดําเนิ นงานในช่วงแรกอยู่ภายใต้ชือ บริ ษทั อยุธยาเวชการ จํากัด โดยคณะแพทย์ผูเ้ ชี ยวชาญ
ซึ งส่ วนใหญ่จบการศึ กษาจากคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราชพยาบาล ซึ งปั จจุบนั เป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในบริ ษทั ฯ ได้แก่
นายแพทย์วชิ ระ วุฒิกุลประพันธ์ แพทย์หญิ งพรทิ พย์ วุฒิกุลประพันธ์ และนายแพทย์สุรินทร์ ประสิ ทธิ> หิ รัญ โดย
ร่ ว มกับ นัก ธุ ร กิ จ ชั'น นํา ในพื' น ที จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา ซึ งมองเห็ น ความขาดแคลนการให้บ ริ ก ารทางด้า น
สาธารณสุขของประชาชนในบริ เวณจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ งเป็ นแหล่งทีตั'งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
จํานวนมาก แต่การให้บริ การของสถานพยาบาลต่างๆในเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและจังหวัดใกล้เคี ยงยัง มี
จํานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการดังกล่าว จึงได้ตดั สิ นใจก่อตั'งโรงพยาบาลราชธานีข' ึนในบริ เวณตําบลคลองสวนพลู
อําเภอเมือง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึงอยูใ่ นทําเลทีมีการเติบโตสู ง และอยูใ่ กล้ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนสายเอเชีย
และถนนโรจนะโดยได้เ ริ มเปิ ดดํา เนิ น งานในปี *+,+ ซึ งได้รั บ การตอบรั บ เป็ นอย่า งดี จ ากประชาชนจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงตลอดมา
นอกจากนี' การประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันสังคมตั'งแต่ปี *+,, ของภาครัฐ เพือยกระดับการให้บริ การ
ด้านสาธารณสุ ขแก่ประชาชน และเป็ นหลักประกันขั'นพื'นฐานแก่สมาชิ กผูเ้ ข้าร่ วม ให้ได้รับการรักษาพยาบาลและ
สนับสนุนด้านรายได้ในยามเจ็บป่ วย ซึ งบริ ษทั ฯได้เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าว รวมทั'งโอกาสในการให้การรักษา
พยาบาลแก่ประชาชนในจังหวัดทีมากขึ'น จึงได้ตดั สิ นใจเข้าร่ วมโครงการดังกล่าวตั'งแต่ปี *+,B จนถึงปั จจุบนั ส่งผลทํา
ให้บริ ษทั ฯ มีรายได้จากโครงการประกันสังคมเข้ามาสนับสนุนอีกทางหนึง
นับตั'งแต่เริ มเปิ ดดําเนิ นงานโรงพยาบาลตั'งแต่ปี *+,+ ปั จจัยหลักที บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญเสมอมา คือ การ
พัฒนาคุณภาพในการให้บริ การ และความสามารถในการรักษาพยาบาลของบุคลากร ซึ งส่ งผลให้ผูป้ ่ วยที เข้ามาใช้
บริ การมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การ ทําให้บริ ษทั ฯ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในพื'นที จังหวัด
พระนครศรี อยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงตลอดมา ซึงปรัชญาในการดําเนินธุรกิจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นเด่นชัดอยูใ่ นคํา
ขวัญของโรงพยาบาลทีว่า “อบอุ่นดังบ้าน บริ การดังญาติ ในราชธานี” และเป็ นเหตุผลหลักประการหนึ งทีทําให้ผลการ
ดําเนินงานบริ ษทั ฯ สามารถเติบโตอย่างต่อเนือง
ในปี *++B บริ ษัท ฯ มองเห็ น โอกาสในการเพิ มช่ อ งทางการรั บ บริ ก ารและขยายกํา ลัง การให้ บ ริ การ
รักษาพยาบาลแก่คนไข้ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ่ วยจากนิ คมอุตสาหกรรมในพื'นที ใกล้เคียง
บริ ษทั ฯ จึ งได้เข้าลงทุ นในบริ ษทั โรงพยาบาล โรจนเวช จํากัดในสัดส่ วนร้ อยละ +*.EB ซึ งตั'งอยู่บนถนนโรจนะ
บริ เวณใกล้กับนิ คมอุ ตสาหกรรมโรจนะ และต่อมาได้เ ปลี ยนชื อเป็ น บริ ษ ัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จํากัด
(“บริ ษทั ย่อย”) และดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลภายใต้ชือ โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ
ปั จจุบนั บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบี ยนรวม ,00 ล้านบาท โดยมีบริ ษทั ย่อย E
บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จํากัด โดยกลุ่มบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนเตียงผูป้ ่ วยจดทะเบียนรวม ,+, เตียง
และเปิ ดใช้งานจริ งจํานวน EBG เตียง
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การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ

ปี
ปี *+,,

-

ปี *+,+

-

เริ มเปิ ดดําเนินงาน เมือวันที *L มิถุนายน *+,+ โดยมีจาํ นวนเตียงรองรับผูป้ ่ วยได้ท' งั หมด ,, เตียง

ปี *+,G

-

แปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน และเปลียนชื อเป็ น บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)
เพือเตรี ยมเข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ นอกจากนี' ยงั ดําเนิ นการเพิมทุ นจดทะเบี ยนเป็ น
EGJ,JJJ,JJJ บาท เพือรองรับการเตรี ยมเสนอขายแก่ประชาชนทัวไป โดยยังมีทุนจดทะเบี ยนที
ชําระแล้วจํานวน EMJ,JJJ,JJJ บาท อย่างไรก็ตาม เนืองจาก ภาวะเศรษฐกิจและสภาพการซื' อขาย
ตลาดหลักทรัพย์ ณ ขณะนั'นไม่เอื'ออํานวยจึงยกเลิกแผนนําบริ ษทั เข้าจดทะเบียนดังกล่าว

ปี *+M*

-

เมือวันที 29 ธันวาคม 2542 บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 : 1994

ปี *+M+
ปี *+MG

-

บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 เมือวันที 8 ตุลาคม 2545
บริ ษทั พิจารณาลดทุนจํานวน G,,+EM,JJJ บาท จากการอนุมตั ิเพิมทุนในปี *+,G ซึ งยังไม่ได้เสนอ
ขายแก่ประชาชน คงเหลือทุนจดทะเบียนชําระแล้ว LW,MGW,JJJ บาท

ปี *++*

-

เนืองจากพื'นทีของโรงพยาบาลทีมีอยูเ่ ดิมเริ มมีความแออัด ดังนั'น บริ ษทั ฯ จึงลงทุนก่อสร้างอาคาร
เพิมเติม (อาคาร C) เพือขยายพื'นทีในการให้บริ การแก่ผูป้ ่ วย โดยบริ ษทั ฯ วางแผนให้อาคารแห่ ง
ใหม่ ใช้รองรับลูกค้ากลุ่มประกันสังคม รวมทั'ง ผูป้ ่ วยเด็กเป็ นหลัก นอกจากนี' ยงั ใช้เป็ นแผนก
กายภาพบําบัด ศูนย์ทนั ตกรรม และคลังยา อีกด้วย

ปี *++,

-

บริ ษทั ฯ ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อมและสุ ขภาพ (EHIA : Environmental and Health
Impact Assessment) จากสํานักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม โดยมีหน่วยวิจยั และพัฒนาบูรณาการเกษตรและ
สิ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็ นทีปรึ กษา

-

บริ ษทั ฯ เริ มเปิ ดให้บริ การในอาคาร C เมือวันที 8 ธันวาคม 2553 โดยอาคารดังกล่าวให้บริ การแก่
ผูป้ ่ วยกลุ่มประกันสังคมเป็ นหลัก

-

บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ บันไดขั'นที E สู่ HA (Hospital Accreditation) จากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) เมือวันที ** มิถุนายน *+++
บริ ษทั ฯ ได้รับกิตติกรรมประกาศ บันไดขั'นที * สู่ HA เมือวันที *L พฤศจิกายน *+++

ปี *++W

-

บริ ษทั ฯ ได้รับกิตติกรรมประกาศธํารง บันไดขั'นที * สู่ HA เมือวันที *E พฤศจิกายน *++W

ปี *++B

-

บริ ษทั ฯ เข้าซื'อหุน้ บริ ษทั โรงพยาบาล โรจนเวช จํากัด จํานวน 12 ล้านหุน้ ราคาหุน้ ละ EJ.+J บาท
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ +*.EB โดยภายหลังได้เปลียนชือเป็ น บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ
จํากัด ดํา เนิ น งานภายใต้ชื อ โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ ตั'ง อยู่บนถนนโรจนะ ใกล้กับ นิ ค ม
อุตสาหกรรมโรจนะ มีเตียงจดทะเบียนจํานวน EJJ เตียง เพือเพิมช่องทางในการให้บริ การลูกค้า
โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ่ วยจากนิคมอุตสาหกรรมในพื'นทีใกล้เคียง

ปี *+++

การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญของบริษัทฯ
ดํา เนิ น การจัด ตั'ง บริ ษ ัท อยุธ ยาเวชการ จํา กัด เพื อประกอบกิ จ การโรงพยาบาลภายใต้ชื อ
“โรงพยาบาลราชธานี ” มีทุนจดทะเบี ยนเริ มต้น EJ,JJJJ,JJJ บาท มูลค่าหุ ้นละ EJ บาท ตั'งอยู่
บริ เวณถนนโรจนะ ใกล้กบั ถนนสายเอเชียและศาลากลางจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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ปี
ปี *++G

-

-

ปี *++L

.

การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ เปิ ดให้บริ การสวนหัวใจเมือวันที B มกราคม *++G เพือให้บริ การสวนหัวใจและดูแลผูป้ ่ วย
โรคหัวใจในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี'ยงั ได้รับอนุญาตเป็ นศูนย์ส่ง
ต่อด้านหัวใจของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึงทําให้บริ ษทั ฯ สามารถรับส่ ง
ต่อผูป้ ่ วยจากโรงพยาบาลอืนในบริ เวณใกล้เคียงซึงเข้าร่ วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เปลี ยนแปลงมู ล ค่ า หุ ้ น ที ตราไว้จ าก EJ บาทต่ อ หุ ้ น เป็ น E บาทต่ อ หุ ้ น ส่ ง ผลให้จ ํา นวนหุ ้ น
เปลียนแปลงจากเดิม L,WMG,WJJ หุน้ เป็ น LW,MGW,JJJ หุน้
เพิมทุนจดทะเบี ยนจํานวน *J,,+EM,JJJ หุ ้น จากเดิ ม LW,MGW,JJJ บาท เป็ น ,JJ,JJJ,JJJ บาท
เพือรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลจํานวน E*G,+EM,MJE หุ ้น และการเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครั'ง
แรกจํานวน BM,LLL,+LL หุน้ โดยทุนจดทะเบียนชําระแล้วอยูท่ ี LW,MGW,JJJ บาท

-

จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนิ นงานปี *++B โดยจ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นสดในอัตรา
J.EMBLL บาทต่อหุน้ และจ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลในอัตรา J.B+JBB หุ ้นเดิมต่อ E หุ ้นปั นผล หรื อเท่ากับ
E.,,EL+ บาทต่อหุ ้น โดยจ่ายหุ ้นปั นผลคิดเป็ นจํานวน E*G,+EM,MJE หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ E
บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนชําระแล้วอยูท่ ี **+,JJJ,MJE บาท

-

บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ บันไดขั'นที , สู่ HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ *++G โดยมีระยะเวลาการรับรอง * ปี

-

คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้การพิจารณาเห็ นชอบแผนเพิมทุนของบริ ษทั ย่อย
จํานวน 100 ล้านบาทโดยเสนอขายหุน้ เพิมทุนแก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ย่อยตามสัดส่วน ภายใน 3
เดือนนับจากบริ ษทั ฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

โครงสร้ างการถือหุ้นและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) มี บริ ษทั ย่อย 1 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั โรงพยาบาล
ราชธานี โรจนะ จํากัด โดยมีโครงสร้างการถือหุน้ แสดงดังแผนภาพ
แผนภาพที 2-1 : โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) ณ วันที 3 มีนาคม 2559
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บริ ษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

..

ธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาล

บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยได้แก่ บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จํากัด
ตั'งอยูใ่ นเขตจังหวัดพระนครศรี อยุธยา รวมทั'งยังตั'งอยูใ่ กล้เคียงกับจังหวัดปทุมธานี ซึ งในบริ เวณดังกล่าวเป็ นที ตั'งของ
นิ คมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวม 5 แห่ ง โดย M นิ คม ได้แก่ นิ คมอุตสาหกรรมโรจนะ, นิ คมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
(ไฮ-เทค), นิ คมอุตสาหกรรมบางปะอิน, นิ คมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร ตั'งอยู่ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ส่ วนนิ คม
อุตสาหกรรม นวนคร ตั'งอยูใ่ นเขตจังหวัดปทุมธานี โดยบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นคุณภาพในการรักษาพยาบาล และการให้บริ การ
ซึ งแต่ละสาขาให้บริ การโดยแพทย์ผูเ้ ชี ยวชาญ ด้วยเครื องมือทางการแพทย์ทีมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั'งใช้เทคโนโลยีทีมี
ความทันสมัยอยูเ่ สมอ

บริ ษทั ฯ ให้บริ การรักษาพยาบาล การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ฟื' นฟูสมรรถภาพ และป้ องกันโรค ให้แก่ผูป้ ่ วยนอกและ
ผูป้ ่ วยใน โดยครอบคลุมทั'งโรคทัวไปและภาวะฉุ กเฉิ น ผ่านแพทย์เวชกรรมทัวไปและเวชกรรมเฉพาะทาง ซึ งมีบริ การ
รักษาพยาบาลหลักใน L สาขาดังต่อไปนี'
1. สาขาอายุรกรรม
2. สาขาศัลยกรรม
3. สาขากุมารเวชกรรม
4. สาขาสูตินรี เวชกรรม
5. สาขาโสต ศอ นาสิ ก ลาริ งซ์วทิ ยา
6. สาขาจักษุวทิ ยา
7. สาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
8. สาขารังสี วทิ ยา
9. สาขาทันตกรรม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีเตียงจดทะเบียนทั'งสิ'น ,+, เตียง โดยปั จจุบนั มีเตียงทีเปิ ดให้บริ การรองรับผูป้ ่ วยแล้ว
จํานวน EWB เตียง โดยมีห้องพักสําหรับผูป้ ่ วยหลากหลายประเภท อาทิเช่น ห้องพักพิเศษ V.I.P. ห้องพักผูป้ ่ วยประเภท
พิเศษเดี ยว ห้องพักผูป้ ่ วยประเภทเดี ยว ห้องพักผูป้ ่ วยรวม ห้องพักผูป้ ่ วยหนัก (ICU) และห้องเด็กแรกเกิ ด เป็ นต้น โดย
บริ ษทั ฯ มีความโดดเด่นในการให้การรักษาพยาบาลดังนี'
• การรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุ กเฉิน : ทั'งกรณี อุบตั ิเหตุและการเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ น โรงพยาบาลได้จดั ระบบการ
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น มีแพทย์ประจําห้องฉุ กเฉิ น มีแพทย์เฉพาะทางในสาขาหลักปฏิบตั ิงานตลอด
24 ชัวโมง ได้แก่ ศัลยกรรมทัวไป ศัลยกรรมออร์ โธปิ ดิกส์ อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และสู ตินรี เวช
กรรม มีระบบการปรึ กษาแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ ระบบประสาท สาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ
ได้อย่างรวดเร็ วโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ Internet wifi โดยเฉพาะในกรณี ทีผูป้ ่ วยต้องผ่าตัด
เร่ งด่วน โรงพยาบาลจัดทีมผ่าตัดและทีมวิสญ
ั ญีแพทย์ สามารถให้บริ การผ่าตัดได้ทนั ที
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บริ ษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

• การรั กษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก : โรงพยาบาลมีศักยภาพในด้านการรักษาพยาบาลโรคทางกุมารเวชกรรม
โดยจัดบริ การทางการแพทย์เพือให้บริ การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยเด็ก ได้แก่ แผนกผูป้ ่ วยนอกเด็ก คลินิกเด็ก
สุขภาพดี แผนกทารกแรกเกิด แผนกผูป้ ่ วยในเด็ก แผนกผูป้ ่ วยหนัก และมีระบบการส่ งต่อผูป้ ่ วยเด็กทีมี
ประสิ ทธิภาพ ในกรณี ทีผูป้ ่ วยเด็กต้องรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลระดับสูงกว่า
• การดูแลผู้ป่วยศั ลยกรรมออร์ โธปิ ดิกส์ : โรงพยาบาลได้จดั ตั'งศูนย์โรคกระดูกและข้อ เพือให้การบริ การ
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วยที มีปัญหาสุ ขภาพด้านโรคกระดูกและข้อ สามารถผ่าตัดเปลียนข้อเข่าเที ยม ผ่าตัด
เปลียนข้อสะโพกเที ยม ผ่าตัดข้อเข่าโดยใช้กล้อง ผ่าตัดกระดูกสันหลังส่ วนต้นคอในกรณี บาดเจ็บจาก
อุบตั ิเหตุ (Cervical Spine Injury) เป็ นต้น
สรุปการดําเนินธุรกิจ ณ วันที @A มิถุนายน BBC
บริษัท
ทุนจด
สัดส่ วนการ ลักษณะการ จํานวนเตียง
ทะเบียน
ถือหุ้น
ประกอบ จดทะเบียน
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
ธุรกิจ
บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)
,00
โรงพยาบาล
*+,
บริ ษทั โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จํากัด
*,J
+*.EB
โรงพยาบาล
100
รวมบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
3B@
1.3
.@.

1.3.2

จํานวน
เตียงทีใช้
งานจริง
E+J
*M
EF

เป้ าหมายการดําเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ
เป้ าหมายการดําเนินธุรกิจ
• ผูป้ ่ วยทุกรายได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
• ผูม้ ารับบริ การได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็ นอย่างดี ด้วยบริ การทีรวดเร็ วและเหมาะสม
• บุคลากรของโรงพยาบาลต้องมีความเชียวชาญและมีคุณสมบัติตรงกับค่านิยมองค์กร
• มีระบบการบริ หารและระบบการให้บริ การทีมีประสิ ทธิภาพ
วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็ นโรงพยาบาลเอกชนที มี คุ ณภาพในด้า นการรั ก ษาและบริ ก ารทางการแพทย์ช' ันนํา ในจังหวัดพระนคร
ศรี อยุธยา และภาคกลาง
1.3.3

พันธกิจ (Mission)
เป็ นโรงพยาบาลทีให้บริ การด้วยมาตรฐานและจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง

1.3.4

ค่ านิยม (Values)
• คุณภาพ (Quality) : การปฏิบตั ิงานทีสอดคล้องกับมาตรฐาน มีความถูกต้อง ความปลอดภัย รวดเร็ ว ไม่
พบความผิดพลาดที สําคัญ ผูร้ ั บบริ การมี ความพึงพอใจหรื อประทับใจ และให้บริ การที ตรงตามความ
คาดหวังของผูร้ ับบริ การ
• สามัคคี (Unity) : การทํางานร่ วมกันเป็ นที ม ทํางานร่ วมกันอย่างเอื'อเฟื' อต่อกัน ประสานงานกันอย่าง
ราบรื น เอื'ออาทรต่อกัน
• ภูมิใจ (Pride) : ความรู ้สึกยึดมันในองค์กรและมีความภูมิใจทีได้ทาํ งานในองค์กรแห่ งนี' เป็ นความผูกพัน
ระหว่างพนักงานและองค์กรทีมีต่อกัน เปรี ยบเสมือน “ราชธานี” คือ “บ้านของเรา”
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