
บริษทัไดต้ระหนกัถึงบทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการก ำากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือวา่การกำากบัดูแลกิจการ
เป็นตวักำาหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผูถื้อหุ้น และผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย 

นโยบายการกำากบัดูแลกจิการที่ดี
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั บริษัท เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั ((มหาชนมหาชน) (“) (“ลานนา”ลานนา”))

บริษทัมีนโยบายที่จะปฏิบตัิตามหลกัการก ำากบัดูแลกิจการที่ดี ตามขอ้ก ำาหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้
บริษทัดำาเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดส้ะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกนั และเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
ซ่ึงบริษทัเช่ือวา่ การปฏิบตัิดงักล่าวของบริษทัเป็นส่ิงที่มีความจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูถ้ือ
หุน้ นกัลงทุน และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายในอนัที่จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของบริษทัและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดย
บริษทัมีแนวทางการก ำากบัดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำาหนด  ท ั้งน้ี
บริษทัไดติ้ดตามกฎระเบียบใหม่ ๆ ท่ีประกาศใชแ้ละปรับแนวทางปฏิบติัของบริษทัใหเ้ขา้กบักฎระเบียบดงักล่าว   ดงัน้ี

นโยบายเกีย่วกบัการกำากบัดูแลกจิการ

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัและใหค้วามสำาคญัในหลกัการก ำากบัดูแลกิจการที่ดี  และปฏิบตัิที่ดีสำาหรับกรรมการ
บริษทัจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการไดมี้การทบทวนและแกไ้ขเพิ่ม
เติมนโยบายดา้นการก ำากบัดูแลกิจการที่มีอยูเ่พื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิในระดบัสากล โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองของ
นโยบายและทิศทางในการด ำาเนินธุรกิจ การจดัตั้งระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบใหเ้พียงพอ ตลอดจนการ
ดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตน้โยบายเพื่อใหธุ้รกิจของบริษทั มีความโปร่งใส มีจริยธรรม
และปฏิบตัิตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบัทั้งหมด เพื่อเนน้ความโปร่งใสของการดำาเนินธุรกิจ เพื่อเพิม่ความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้น
นกัลงทุน และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย  และในปีที่ผา่นมาคณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบร่าง
แผนการดำาเนินการตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่องคก์รปฏิบตัิตามนโยบายทั้งหมด ติดตามผล ทบทวน และปรับ
เปล่ียนนโยบายดา้นการกำากบัดูแลกิจการของบริษทัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  

การปฏบิัติตามหลกัการกำากบัดูแลกจิการที่ดี
ท่ีผา่นมาบริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัการกำากบัดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษทัจดทะเบียนตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยกำาหนดในเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเร่ืองท่ีเปิดเผยไวข้า้งตน้  ดงัน้ี

หมวด   (1)     ผู้ถือหุ้น   :   สิทธิและความเท่าเทยีมกนั  

ผูถื้อหุน้เปรียบเสมือนเจา้ของบริษทั ดงันั้นผูถื้อหุ้นทุกรายทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ยจึงมีสิทธิโดยชอบธรรม และ
ความเท่าเทียมกนั ทั้งในฐานะของเจา้ของบริษทัและนกัลงทุนในหลกัทรัพย ์เช่น สิทธิในการซ้ือ ขาย โอนหลกัทรัพย์
สิทธิในการรับทราบข่าวสารสารสนเทศของบริษทัอยา่งเพียงพอ รวดเร็ว ทนัเวลา การรับทราบความกา้วหนา้
พฒันาการ ตลอดจนสถานะทางการเงินของบริษทัผา่นช่องทางท่ีผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนสามารถเขา้ถึงไดง้่าย  โดยบริษทั
ไดม้ีการจดัทำารายงานประจำาปี (ทั้งภาษาไทย และองักฤษ) เพื่อรายงานขอ้มูลต่าง ๆ ใหผู้ถื้อหุ้นทราบอยา่งชดัเจน ครบ
ถว้น รวมทั้งไดจ้ดัประชุมผูถื้อหุ้นเป็นประจำาทุกปีก่อนส้ินเดือนเมษายนหลงัจากท่ีไดมี้การปิดรอบบญัชีประจำาปี บริษทั

การกำากบัดแูลกิจการ

การกำากบัดแูลกิจการ
บรษิทั เชียงใหมร่ามธรุกิจการแพทย ์จำากดั (มหาชน)



จะจดัการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจเร่ืองสำาคญัของบริษทั เป็นตน้
โดยบริษทักำาหนดนโยบายเป็นขอ้ควรปฏิบติัดงัน้ี
 บริษทัไดม้ีการไดก้ ำาหนดนโยบายเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้น  เสนอรายช่ือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และคุณสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกต ั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ รวมทั้งเสนอวาระสำาหรับการ
ประชุมประจ ำาปีล่วงหนา้ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ก่อนวนัประชุม โดยในกรณีที่
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่วาระดงักล่าวเป็นเร่ืองที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต ่อองคก์ร คณะ
กรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาต่อไป  นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือ
หุน้ส่งคำาถามไปยงับริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจำาปีโดยผูถื้อหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ รวม
ถึงดาวน์ โหลดแบบคำาขอที่เก่ียวขอ้งไดจ้ากเวบ็ไซดข์องบริษทั ที่ http://www.lanna-hospital.com ภายใต้หมวดข้อมูล
นักลงทุน  (Investor Relations)

      บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมรวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในทุกวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนการประชุม บริษทัได้
ทำาการประกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทย เร่ืองคำาบอกกล่าวนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 
วนัก่อนวนัประชุม  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดม้ีการเปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเวบ็
ไซดข์องบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
 บริษทัยงัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม  เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้
ผูอ้ ื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนผูถ้ือหุน้ในกรณีผูถ้ือหุน้ไม ่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้และไดม้ีการเพิ่ม
ทางเลือกใหก้บัผูถื้อหุ้นโดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการของ
บริษทั เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นได ้หากผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 
 บริษทัไดจ้ดัใหม้ีการลงทะเบียนในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงก่อนกำาหนดเวลา
เปิดการประชุม และภายหลงัเปิดการประชุมแลว้ผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดต้ลอดเวลาการประชุม 
เพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระที่ยงัไม่ไดล้งมติ  และผูถื้อหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดการลงมติการประชุมได้
ภายหลงัเสร็จส้ินการประชุม
 ก่อนท่ีจะเขา้ระเบียบวาระการประชุมประธานท่ีประชุมไดแ้นะนำากรรมการบริษทั กรรมการยอ่ย ผูบ้ริหาร 
และ ผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งไดแ้จง้ขอ้มูลท่ีสำาคญัใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนเร่ิมตน้การประชุม เช่น จำานวน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม แจง้วิธีปฏิบติั วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในระหวา่งการประชุม โดยการซกัถาม แสดงความคิดเห็นในที่
ประชุม และกรรมการไดร่้วมกนัตอบคำาถามของผูถื้อหุ้นอยา่งครบถว้นในประเดน็สำาคญั
 บริษทัไดจ้ดัท ำาบตัรลงคะแนนเสียงสำาหรับการลงคะแนนเสียงแต ่ละวาระ  โดยเฉพาะวาระการแต่งต ั้ง
กรรมการ บริษทัไดจ้ดัท ำาบตัรลงคะแนนรายตวัของกรรมการ เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล  โดยการลง
คะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งรวดเร็วและเปิดเผย การนบัคะแนนจะนบั 1 หุน้เป็น 1 เสียง และถือ
เสียงขา้งมากเป็นมติ (สำาหรับวาระปกติท ัว่ไปซึ่ งกฎหมายมิไดก้ ำาหนดเป็นอยา่งอื่น) ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานท่ีประชุมเป็น
 บริษทัไดบ้นัทึกการประชุมท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น มีการบนัทึกการออกเสียงของผูถื้อหุน้แต่ละวาระอยา่ง
ครบถว้น และไดเ้ปิดเผยมติการประชุมผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยภ์ายในวนัทำาการถดัไป และจดัส่งรายการการ
ประชุมผูถื้อหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนัหลงัการประชุม และทำาการเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบริษทั เพื่อใหผู้ ้
ถือหุน้ไดรั้บทราบ และสามารถตรวจสอบได ้
 ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิ และความเท่าเทียมกนัในการไดรั้บความสะดวก สามารถตรวจสอบการ 
ดำาเนินงานของบริษทั สอบถาม แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี

หมวด   (2)     ผู้ถือหุ้น   :   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

      บริษทัไดต้ระหนกัดีวา่ผูถ้ือหุ้นทุกรายทั้งผูถ้ือหุ้นที่เป็นฝ่ายบริหาร และไม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้ต่างชาติ
รวมถึงผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ต่างไดรั้บการปฏิบตัิจากบริษทัที่เท่าเทียมกนั โดยบริษทัมีนโยบายในเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน
ของบริษทัอยา่งชดัเจน โปร่งใส บริษทัไดก้ำาหนดขอ้บงัคบัใชก้บั กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งใน

http://www.lanna-hospital.com/


เร่ืองการหา้มนำาขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน หรือเผยแพร่ใหบุ้คคลอื่นทราบ และหา้มทำาการซื้อ
หรือขายหลกัทรัพยภ์ายใน 30 วนัก่อนงบการเงินเผยแพร่ รวมทั้งบริษทัไดก้ ำาหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร จะตอ้ง
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย ์การรายงานการมีส่วนไดเ้สียในการด ำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทัต่อ
เลขานุการบริษทั เพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมทุกครั้ ง รวมทั้งใหก้รรมการมีหนา้ที่ตอ้ง
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงที่ผา่นมาบริษทัยงัไม่พบการใชข้อ้มูล
ภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนแต่อยา่งใด

ในการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัไดด้ ำาเนินการประชุมเป็นไปตามลำาดบัระเบียบวาระการประชุม โดยไม ่มีการ
เพิม่วาระการประชุมที่ไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้ เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดม้ีโอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบระเบียบวาระก่อนตดัสินใจ
และไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลสำาคญัในท่ีประชุมอยา่งกระทนัหนั                      

หมวด   (3)     สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ท ั้งผูม้ีส่วนไดเ้สียภายในคือ พนกังานของ
บริษทั และผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้น นกัลงทุน เจา้หน้ี ลูกคา้ ผูส้อบบญัชีของบริษทั ตลอดจน
สาธารณชนและสงัคม  บริษทัไดใ้หค้วามสำาคญัต่อสิทธิของผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียทุก ๆ กลุ่ม และไดใ้หก้ารสนบัสนุน
เตม็ที่  โดยบริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายที่จะปกป้องสิทธิของบุคคลดงักล่าวทุกกลุ่ม ดว้ยการปฏิบตัิตามระเบียบและ
กฎหมายที่ใชบ้งัคบั ตลอดจนคำานึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่าย โดยบริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายสิทธิของผูม้ีส่วนได้
เสียกลุ่มต่าง ๆ 

  การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ  

บริษทัมีนโยบายใหค้วามสำาคญักบัผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั แมว้า่บริษทัยงัไม่ไดท้ ำาการจดัตั้ง
หน่วยงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์ข้ึน แต่ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ และกรรมการเลขานุการทำาหนา้ท่ีในการให้
ขอ้มูลสารสนเทศ และข่าวสารต่าง ๆ ต่อผูถื้อหุน้ และนกัลงทุน ซ่ึงสามารถติดต่อไดท่ี้ สำานกัผูอ้ ำานวยการ หมายเลข
โทรศพัท ์053-999701 หมายเลขโทรสาร 053-999799 หรือติดต่อทาง E-mail ; lanna@lanna-hospital.com 
คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูร้ับผดิชอบในการจดัท ำารายงานและขอ้มูลทางการเงิน ตามขั้นตอนมาตรฐานการบญัชี
รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสม และถือปฏิบตัิอยา่งสมำ่าเสมอ โดยใชดุ้ลยพินิจอยา่ง
ระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สุดในการจดัทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสำาคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินทุกครั้ ง  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกบัความ
ถูกตอ้ง ครบถว้นของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดป้รากฎ
ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจำาปีของบริษทัแลว้
บริษทัไดจ้ดัใหม้ีการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ ผลการดำาเนินงาน งบการเงิน และการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการผ า่นช่อง
ทางของระบบตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมท ั้งเผยแพร่ผา่นทาง Website ของบริษทัที่  http://www.lanna-
hospital.com  ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน  (Investor Relations) เพื่อใหผู้ถ้ือหุ้น นกัลงทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ
รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งไดใ้ชข้อ้มูลสารสนเทศของบริษทัอยา่งเท่าเทียมกนั
     การประชุมผู้ถือหุ้น  

นโยบายของบริษทัคือ การจดัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมตามกฎหมายและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิของตนเอง
อยา่งเตม็ที่  ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัประจำาปีภายใน 4 เดือน นบัจากวนัส้ินสุดปีงบการเงินบริษทั การจดัประชุม
จะจดัตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบัและขอ้ก ำาหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ที่มีหุน้นบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจำานวนหุน้ที่จ ำาหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจำานวนหุ้นที่จ ำาหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด สามารถเขา้ช่ือทำาหนงัสือขอให้คณะกรรมการบริษทั
เรียกประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นไดต้ามขอ้บงัคบัของบริษทั โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมอย า่งชดัเจน และคณะ
กรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

http://www.lanna-hospital.com/
http://www.lanna-hospital.com/
mailto:lanna@lanna-hospital.com


หมวด   (4)     ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

  ภาวะผู้นำาและวสัิยทัศน์  

- คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุและมีประสบการณ์สูงในการด ำาเนินธุรก ิจ ดว้ยความรู้ความ
สามารถที่ผสมผสานกนัในสาขาวชิาชีพต่างๆ ไดน้ ำามาซ่ึงการเป็นผูน้ ำา และใหแ้นวทางแก่ผูบ้ริหารในการ
กำาหนดทิศทาง และวิสยัทศัน์การดำาเนินงานธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั  ทั้งน้ีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการที่ให้ต่อบริษทันั้นเป็นไปตามที่ได้
ระบุไวใ้นหวัขอ้ 9.2 โครงสร้างการจดัการ  ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการผา่นการเขา้รับการอบรมหลกัสูตรที่จดั
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 10 ท่าน  จากจ ำานวนทั้งหมด 12 ท่าน โดยกรรมการที่
เหลือคาดวา่จะเขา้รับการอบรมภายในปี 2561
- คณะกรรมการไดจ้ดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและมีการตรวจสอบ รวมทั้งไดมี้การติดตามการ

ดำาเนินงานเร่ืองดงักล่าวอยา่งสมำ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
- คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาการกำาหนดและแยกบทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะ

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารอยา่งชดัเจน
- คณะกรรมการบริษทัจะกำากบัดูแลใหค้ณะกรรมการบริหารดำาเนินการตามนโยบายท่ีก ำาหนดไว ้โดยคณะ 

กรรมการบริหารมีอำานาจอนุมติัการลงทุนท่ีไม่เกิน 1,000,000.-บาท  หากเป็นกรณีเร่งด่วนท่ีวงเงินเกินหน่ึง
ลา้นบาท ใหค้ณะกรรมการบริหารอนุมติัดำาเนินการไปก่อน แลว้ขอคำาสตัยาบนัจากคณะกรรมการบริษทั
ทีหลงั  ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย รวมทั้งรายการท่ีตอ้งขอความเห็นจากผูถื้อ
หุน้ตามขอ้กำาหนดของ กลต. และตลาดหลกัทรัพย ์(  ดูรายละเอยีดในข้อ   9.2.2   อำานาจหน้าที่ของคณะ  
กรรมการบริหาร  )  

        การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุและมีประสบการณ์สูงในการดำาเนินธุรก ิจ ดว้ยความรู้ความสามารถที่
ผสมผสานกนัในสาขาวชิาชีพต่างๆ ไดน้ำามาซ่ึงการเป็นผูน้ำา และใหแ้นวทางแก่ผูบ้ริหารในการกำาหนดทิศทาง และวสิยั
ทศัน์การด ำาเนินงานธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  ท ั้งน้ีบทบาท
หนา้ที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการที่ใหต้่อบริษทันั้นเป็นไปตามที่ไดร้ะบุไวใ้นหวัขอ้หมวดที่ 8 โครงสร้าง
การจดัการ  อยา่งไรกดี็ บริษทัไดม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวม
ถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั  เพื่อเป็นการทบทวนผลการด ำาเนินงาน ปัญหา
และอุปสรรค รวมทั้งการทำางานของคณะกรรมการใหมี้ประสิทธิภาพเป็นประจำาทุกปี  

ทั้งน้ีบริษทัไดก้ำาหนดใหเ้ลขานุการบริษทั เป็นผูด้ ำาเนินการสรุปผลการประเมิน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัให้
รับทราบและพิจารณาแกไ้ขต่อไป หรือในบางกรณีอาจเชิญผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นเพื่อแนะนำาหรือร่วมกนั
พิจารณากบัคณะกรรมการบริษทัต่อไป  สำาหรับสรุปผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคล
และรายคณะ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในปี 2561  สรุปผลตามราย
ละเอยีดตามเอกสารแนบ   3     ประกอบดว้ยหวัขอ้การประเมินดงัน้ี

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการบริษัท  หัวข้อประเมิน  7  ด้าน  ดงันี้
1. ประเมินในดา้นความพร้อมของกรรมการ
2. ประเมินดา้นการกำาหนดกลยทุธ์ และวางแผนธุรกิจ (Strategy Setting and Policy Making)
3. ประเมินดา้นการจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control)
4. ประเมินดา้นการดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
5. ประเมินดา้นการติดตามรายงานทางการเงินและการดำาเนินงาน (Financial Reporting)
6. ประเมินดา้นการประชุมของคณะกรรมการ 
7. ประเมินดา้นอ่ืน ๆ เช่น ดา้นการสรรหา การพิจารณาค่าตอบแทน และ การประเมินผลงานของผูบ้ริหาร



แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  หัวข้อประเมิน  5  ด้าน  ดงันี้
1. ประเมินในดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Organization and Environment Measure)
2. ประเมินดา้นความเส่ียง (Risk Assessment)
3. ประเมินดา้นการควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ประเมินดา้นระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information and Communication)
5. ประเมินดา้นระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

 แนวทางปฏิบัติเพิม่เติมเกีย่วกบัการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน

นอกจากนโยบายส่ิงแวดลอ้มแลว้ บริษทัยงัก ำาหนดนโยบายและกฎระเบียบการปฏิบติังานวา่ดว้ยมาตรการการต่อ
ตา้นและการรับสินบน รวมถึงการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ พร้อมกบัสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกระดบัตระหนกัและร่วมกนัต่อ
ตา้นการรับสินบนและการคอร์รัปชัน่

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดด้ ำาเนินการเพื่อป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่  ดงัน้ี
 บริษทัไดส่ื้อสารนโยบายและกฎระเบียบการปฏิบติังานวา่ดว้ยมาตรการการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

และการรับสินบนทุกรูปแบบ ใหแ้ก่พนกังานทุกระดบัทั้ง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ผา่น
ทางช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ การบรรจุแนวทางปฏิบตัิและบทลงโทษเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่ไวใ้น
คู่มือพนกังาน และจดัไวใ้นวาระการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ แจง้ในการประชุมประจำาเดือนของ
หวัหนา้แผนก  และส่ือสารทางระบบ Intranet  โดยกำาหนดให้การด ำาเนินการทุกกระบวนการอยู ่
ในขอบข่ายกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

 บริษทัจดัใหม้ีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำาทุจริต
คอร์รัปชัน่ และมีมาตรการคุม้ครองใหก้บัผูร้ายงาน  คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ทำาหนา้ท่ีตรวจสอบและสอบทานให้บริษทัมีการก ำากบักิจการท่ีดีสอดคลอ้งกบั
นโยบายที่ก ำาหนดไว ้มีการก ำาหนดช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือ
พบเห็นการกระทำาทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 บริษทัจดัใหม้ีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำาทุจริต
คอร์รัปชัน่ และมีมาตรการคุม้ครองใหก้บัผูร้ายงาน  ช่องทางรับขอ้ร้องเรียน/แจง้การกระท ำา
ทุจริต
1.  เวบ็ไซดโ์รงพยาบาลลานนา http://www.lanna-hospital.com
2.  กล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งหนา้หอผูป่้วย และจุดใหบ้ริการท่ีสำาคญัภายในโรงพยาบาล
3.  จดหมาย/ไปรษณีย ์ ส่งถึง ผูอ้ ำานวยการ/ รองผูอ้ ำานวยการ

           โรงพยาบาลลานนา เลขท่ี 1 ถนนสุขเกษม ตำาบลป่าตนั อำาเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300
4.  โทรศพัท ์ 053-999777
5.  โทรสาร  053-999799
6.  ติดต่อดว้ยตนเองท่ี  หวัหนา้แผนกควบคุมคุณภาพ  ชั้น 3 อาคารเคหะบริการ

http://www.lanna-hospital.com/


       สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน
       และการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุและมีประสบการณ์สูงในการดำาเนินธุรก ิจ ดว้ยความรู้ความสามารถที่
ผสมผสานกนัในสาขาวชิาชีพต่างๆ ไดน้ำามาซ่ึงการเป็นผูน้ำา และใหแ้นวทางแก่ผูบ้ริหารในการกำาหนดทิศทาง และวสิยั
ทศัน์การด ำาเนินงานธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  รวมถึงการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั  เพื่อเป็นการทบทวนผลการด ำาเนินงาน ปัญหา และ
อุปสรรค โดยบริษทัไดจ้ดัมีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดำาเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการ
ควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงานของบริษทัยอ่ยใหส้ามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย รวมถึงการทำาธุรกรรมกบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัอยา่งเพียงพอแลว้ สำาหรับการ
ควบคุมภายในในหวัขอ้อ่ืน คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลว้เช่นกนั ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัใหม้ี
การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัรวมทั้งการทำางานของคณะกรรมการใหมี้ประสิทธิภาพเป็นประจำาทุกปี
ประกอบดว้ยหวัขอ้การประเมินดงัน้ี

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  หัวข้อประเมิน  5  ด้าน  ดงันี้
1. ประเมินในดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Organization and Environment Measure)
2. ประเมินดา้นความเส่ียง (Risk Assessment)
3. ประเมินดา้นการควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ประเมินดา้นระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information and Communication)
5. ประเมินดา้นระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

การบริหารความเส่ียง
บริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารความเส่ียงทางการเงินที่อาจเกิดข้ึนในสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ

เงินตามปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมภายในองคก์รโดยทัว่ไป และไม่ไดถ้ือหรือออกอนุพนัธ์
ทางการเงินใด ๆ   
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  

      บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจาก
ธุรกรรมทางการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทำากบัธุรกิจภายในประเทศ

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย  
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ยเน่ืองจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น

เงินให้กูย้ ืมระยะยาว เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาว ทั้งน้ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั
อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัเชื่อว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระ
สำาคญัต่อผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษทัและบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอื่น
เพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว

 การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง



ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ  
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือที่เกี่ยวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและ

ระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกำาหนดใหมี้นโยบายและวิธีการใน
การควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม ดงันั้น บริษทัไม่คาดวา่จะไดร้ับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคญัจากการเกบ็เงินจากลูก
หน้ีดงักล่าว นอกเหนือไปจากท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวแ้ลว้

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
       บริษทัและบริษทัยอ่ยมกีารควบคมุความเส่ียงจากการขาดสภาพคลอ่ง โดยการรกัษาระดบัของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำาเนินงานของบริษทัรวมทั้งจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินต่างๆ
เพ่ือสำารองในกรณีท่ีมีความจำาเป็นและเพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด

มูลค่ายุติธรรม  
       ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินมีอตัราดอกเบี้ยปรับข้ึนลงตาม

อตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงที่ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่มูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสำาคญักบัมูลค่าตามบญัชี


