
แผนผงัแสดงโครงสร้างการจัดองค์กร สายงานการทำางานภายในองค์กร

โครงสรา้งการจดัการ

โครงสรา้งการจดัการ
บรษิทั เชียงใหมร่ามธรุกิจการแพทย ์จำากดั (มหาชน)



กรรมการและผูบ้ริหารของ บมจ.เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์เป็นผูท้ี่มีหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแลเจา้หนา้ที่ของบริษทั
จำานวน 1,000 กวา่คน   ทั้งน้ีรายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการบริษทั, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะ
กรรมการสรรหา และผูบ้ริหาร 4   อนัดบัแรกของบริษทั  มีดงัน้ี

คณะกรรมการบริษัท  ประกอบดว้ยกรรมการ จำานวน 12 ท่าน  

ช่ือ - นามสกลุ ตำาแหน่ง
1. นายแพทยรั์ชช         สมบูรณสิน ประธานกรรมการ
2. นายแพทยว์รพนัธ์    อุณจกัร * ประธานกรรมการบริหาร
3. นายแพทยดุ์สิต          ศรีสกลุ * กรรมการผูจ้ดัการ
4. นายแพทยธี์ระยทุธ    นิยมกลู * กรรมการเลขานุการ
5. นายแพทยสุ์เมธ       ฮัน่ตระกลู * กรรมการ
6. ทนัตแพทยช์ำานาญ    ชนะภยั กรรมการ
7. นายสิทธิ                    ภาณุพฒันพงศ ์*        กรรมการ
8. นายชยัสิทธ์ิ               วิริยะเมตตากลุ* กรรมการ
9. นายฤชิษฐ ์                กาญจนพิทกัษ์ กรรมการ

10. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณาปราชญ ์* กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายเกริก                   จิตตาลาน* กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นางสาวพาภทัร         สุเภากิจ* (1) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :  * ผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(1)  เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่ีมีคุณสมบติัท่ีทำาหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือ
ของงบการเงิน

คณะกรรมการบริษทั



   (  ข  )             ขอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ  ของคณะกรรมการบริษัท   
ดว้ยคณะกรรมการบริษทั มีหนา้ที่รับผดิชอบจดักิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงของบริษทัและมีอ ำานาจหนา้ที่ใน

ขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และตามมติของท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น และมีอำานาจกระทำา
การใด ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือท่ีเกี่ยวขอ้ง  ดงัน้ี
1. คณะกรรมการบริษทัมีความตระหนกัดีในความรับผดิชอบของคณะกรรมการท่ีพึงปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการเป็นผูร้ับผดิชอบจดัการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษทั  นอกจากจะตอ้งปฏิบตัิ ภายใต้

บทบญัญตัิของกฎหมาย  วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั และตามมติของที่ประชุมใหญ ่ผูถ้ือหุน้
และมีอ ำานาจกระทำาการใด ๆ ตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือที่เก ี่ยวขอ้ง  ยงัตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็น
ไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย ์ และสำานกังานก ำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

3. กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ก่อนเขา้รับตำาแหน่งบริษทัไดจ้ดัทำาคู่มือการปฏิบติัของกรรมการ ขอ้บงัคบั
ของบริษทั รวมทั้งหนา้ท่ีความรับผดิชอบของการเป็นกรรมการบริษทัภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย

4. บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัเป็นประจำาทุกปี  (  รายละเอยีดตามเอกสารแนบ   3)  

5. คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งม ัน่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารกิจการดว้ยความ
รอบคอบและระมดัระวงั  รับผดิชอบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ ดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรับผดิชอบ
ต่อการตดัสินใจและการกระทำาของตนเอง 

6. คณะกรรมการตระหนกัถึงความสำาคญัของการสร้างระบบการควบคุมภายใน ทั้งการควบคุมทางการเงิน
การด ำาเนินงาน และการก ำากบัดูแลการปฏิบตัิงาน ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยก
เป็นส่วนงานหน่ึงของบริษทั

7. คณะกรรมการบริษทั  จะตอ้งมีการประชุมโดยสมำ่าเสมอเป็นประจำาอยา่งนอ้ยทุกสามเดือนต่อคร้ัง และอาจ
มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ ำาเป็น โดยมีก ำาหนดการประชุมล่วงหนา้ มีการก ำาหนดวาระการ
ประชุมท่ีชดัเจน และมีการนำาส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ตามขอ้บงัคบัของบริษทั เพื่อให้คณะ
กรรมการบริษทัไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมการประชุม

8. จดัใหม้ีการประชุมใหญ่สามญัประจำาปีอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินงวด
บญัชีของบริษทั และจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญักรณีมีความจำาเป็น

9. คณะกรรมการจะดำาเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ
ท่ีสำาคญัของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย

10. บริษทัจะดำาเนินธุรกิจท่ีคำานึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ โดยไดมี้การควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม
11. บริษทัก ำาหนดใหก้รรมการตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน คูส่มรส และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตามที่ก ำาหนด

ไวใ้น พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงแจง้การถือหลกัทรัพยข์องตน คู ่สมรส และบุตรที่
ไม่บรรลุนิติภาวะต่อเลขานุการบริษทัเพื่อรายงานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

12. บริษทัจะดูแลใหม้ีแนวทางเกี่ยวกบัจริยธรรมในการด ำาเนินธุรกิจของบริษทั ขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีส ำาหรับ
กรรมการและพนกังาน รวมทั้งไดส่ื้อสารใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายรับทราบ



   (  ค  )             องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดยท่ีประชุมใหญ่เป็น

ผูพ้ิจารณาเลือกตั้ง  และใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดว้ยกนั เป็นประธานกรรมการ และเลือกรองประธาน
กรรมการ,  กรรมการผูจ้ดัการ  และต ำาแหน่งอื่นตามที่เหมาะสมดว้ยกไ็ด ้และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ่งหน่ึงของ
จำานวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร ทั้งน้ี  คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคล ดงัต่อ
ไปน้ี 

1.  คณะบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น จ ำานวนอยา่งนอ้ย 3 คน
2.  คณะบุคคลท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ จำานวนอยา่งนอ้ย 3 คน (1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด)

การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
การแต่งต ั้งกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งไดร้ับอนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ โดยประธานกรรมการจะเป็นผู ้

เสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ทางบริษทัฯ ยงัไม่ไดม้ีขอ้บงัคบัเพิ่มเติมใด ๆ จากมาตรา 70  จึงถือใชข้อ้บงัคบัตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ.
มหาชน   ซ่ึงการเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ   จะกระทำาโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี

1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง
2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่ตนมีอยูท่ ั้งหมด  ตาม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ หลายคนเป็น

กรรมการกไ็ดแ้ต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้กล่าวคือจะใชว้ธีิ Cumulative Voting
ไม่ได้

3)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ ำานวนกรรมการ
ท่ีพึงมี หรือ   จะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในลำาดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจำานวนกรรมการท่ีพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด

4) ในการประชุมสามญัประจำาปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตำาแหน่ง  1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ ำานวนกรรมการท่ี
จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจำานวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3

5) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนัวา่ผู ้
ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตำาแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตำาแหน่ง

6) ใหก้รรมการชุดเดิมรักษาการในตำาแหน่ง เพื่อด ำาเนินกิจการของบริษทัต่อไปพลางก่อนเท่าที่จ ำาเป็น  จนกวา่
กรรมการชุดใหม่ท่ีไดรั้บเลือกตามขอ้บงัคบับริษทัจะเขา้รับหนา้ท่ี

กรรมการอสิระ
อน่ึงการแต่งต ั้งกรรมการอิสระ จะใชห้ลกัเกณฑว์ิธีการเดียวกนักบักระบวนการแต่งต ั้งกรรมการบริษทั
ประกอบดว้ยจำานวนกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยนิยามของกรรมการอิสระ
ที่ก ำาหนดเท่ากบัขอ้ก ำาหนดขั้นตำ่า ของสำานกังานคณะกรรมการก ำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่ประกาศโดยคณะกรรมการก ำากบัตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบบัประมวล) ตามคุณสมบติัของ
กรรมการอิสระของบริษทัฯ มีดงัน้ี



คุณสมบัติของกรรมการอสิระ
1. ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ
ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจำา หรือผู ้
มีอ ำานาจควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำาดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือของผูม้ี
อ ำานาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  ทั้งน้ี ลกัษณะ
ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อำานาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ ำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้ับการ
เสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อำานาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ ำานาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที่มีนยั หรือผูม้ีอ ำานาจควบคุม ของผูท้ี่มีความสมัพนัธ์ทางธุรก ิจกบับริษทั บริษทัใหญ่
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ ำานาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้การมีลกัษณะดงั
กล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ ำานาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ีอ ำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานกังานสอบ
บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อำานาจควบคุม
ของบริษทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดร้ับค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ ำานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ีอ ำานาจควบคุม หรือหุน้ส่วน
ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนบักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจำานวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั
อ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทั
ยอ่ย

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทำาใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดำาเนินงานของบริษทั



วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมใหญ่สามญัประจ ำาปี กรรมการบริษทัจะตอ้งออกจากต ำาแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ ำานวนกรรมการ
บริษทัแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได ้กใ็ห้ออกโดยจำานวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3  โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตำาแหน่ง
นานที่สุดเป็นผูอ้อกจากตำาแหน่ง  อยา่งไรกต็าม กรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากตำาแหน่งตามวาระอาจไดร้ับเลือกตั้งกลบั
เขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได้

(  ง  )              การพ้นสภาพหรือการลาออกและการถอดถอนกรรมการบริษัท  
ในการประชุมสามญัประจำาปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตำาแหน่งอยา่งนอ้ยจำานวนหน่ึงในสาม (1/3)

โดยอตัรา ถา้จ ำานวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ ำานวนใกลเ้คียงที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม
(1/3) กรรมการที่จะตอ้งออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากวา่ผูใ้ดจะ
ออกส่วนในปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการที่อยูใ่นต ำาแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต ำาแหน่งกรรมการผูอ้อกจาก
ตำาแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเขา้รับตำาแหน่งอีกกไ็ด ้ นอกจากการพน้จากตำาแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการอาจพน้จาก
ตำาแหน่งเม่ือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ย บริษทัมหาชน จำากดั
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติให้ออก ก่อนถึงคราวออกตามวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ สามในส่ี (3/4)  

ของจำานวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจำานวน
หุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำาสัง่ใหอ้อก
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