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  ไดเ้ปิดด ำำเนินกำรมำเขำ้สู่ปีที่ 45 และยงัคงมุ่งม ัน่ปรับปรุงงำนเพื่อมุ่งบริกำร
ประชำชนชำวเชียงใหม่และชำวภำคเหนือต่อไปอยำ่งต่อเน่ือง ถึงแมว้ำ่ในปี 2563 ท่ีผำ่นไปนั้น ภำพรวมเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยยงัคงมีแนวโนม้ชะลอตวัลงอยำ่งต่อเน่ืองจำกปีก่อน ทั้งเหตุจำกปัจจยัภำยในและภำยนอกประเทศหลำย ๆ
ดำ้นท่ีมีผลกระทบต่อกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ทั้งจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ปลำยปี
2562 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั ซึ่ งส่งผลกระทบเป็นวงกวำ้งไปทัว่โลก ปัญหำวิกฤติกำรเงินโลก และมำตรกำรกีดกนั
ทำงกำรคำ้ ที่ท ำำใหเ้ศรษฐกิจเขำ้สู่ภำวะถดถอย รวมถึงปัญหำดำ้นกำรเมือง กำรแขง็ค่ำของเงินบำท ควำมล่ำชำ้ของ
กระบวนกำรงบประมำณ ผลกระทบจำกภยัแลง้ และปัญหำควำมไม่สงบใน 3 จงัหวดัภำคใต ้รวมถึงธุรกิจกำรท่องเท่ียวท่ี
ไดรั้บผลพวงจำกกำรปิดประเทศจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ซ่ึงเหตุกำรณ์ดงักล่ำวกระทบต่อภำวะ
เศรษฐกิจ  และกระทบต่อกำรลงทุนของภำคเอกชนรวมถึงกำรบริโภคภำยในประเทศซ่ึงชะลอตวัลงตำมไปดว้ย  และส่ง
ผลโดยรวมกบัสภำพเศรษฐกิจภำยในประเทศ  ดงันั้นรัฐบำลจะตอ้งรีบกำำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรกระตุน้และ
ผลกัดนักำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจ เพิ่มควำมเช่ือมัน่ต่อนกัลงทุน เพื่อใหเ้ศรษฐกิจมีกำรขยำยตวัเพิ่มขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง และ
เพื่อใหมี้เงินไหลเวียนกลบัเขำ้สู่ระบบเศรษฐกิจให้เร็วข้ึน

จำกปัจจยัต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศท่ีไม่เอ้ืออ ำำนวยต่อกำรฟ้ืนตวัทำงเศรษฐกิจของประเทศ ไดส่้งผล
กระทบต่อทุกภำคธุรกิจในวงกวำ้ง ประกอบกบัปัจจยัในเร่ืองเศรษฐกิจและกำำลงัซ้ือท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั รวมถึงปริมำณคนวำ่ง
งำนที่เพิ่มอตัรำสูงขึ้น  จำกสำเหตุดงักล่ำวจึงส่งผลต่อภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขนักนัที่รุนแรงของธุรกิจโรง
พยำบำลเอกชน  ท ำำใหโ้รงพยำบำลลำนนำตอ้งมีกำรปรับตวัใหส้อดรับกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว ไม่วำ่จะเป็นกำรปรับ
กลยทุธ์กำรแข่งขนัธุรกิจ กำรปรับปรุงคุณภำพในกำรใหบ้ริกำร โดยกำรมุ่งเนน้ใหมี้ควำมแขง็แกร่งในทุก ๆ ดำ้น ไม่วำ่จะ
เป็นกำรลงทุนดำ้นเคร่ืองมือทำงกำรแพทยท่ี์ทนัสมยัเพิ่มเติม เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจใหแ้ก่แพทยผ์ูรั้กษำตลอดจนผูป่้วยท่ีมำ
ใชบ้ริกำร เพิ่มศกัยภำพในกำรใหบ้ริกำรแก่ผูม้ำรับบริกำรอยำ่งดีที่สุด เพื่อใหผู้ม้ำรับบริกำรมีควำมเชื่อม ัน่วำ่จะไดร้ับ
บริกำรดว้ยควำมเป็นธรรมและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบริกำร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน  อยำ่งไร
กต็ำมเม่ือหนัมำพิจำรณำถึงผลกำรดำำเนินงำนของโรงพยำบำลลำนนำในปี 2563 นั้น ถึงแมว้ำ่ภำวะเศรษฐกิจโดยรวมทัว่ ๆ
ไปจะชะลอตวัลงอยำ่งต่อเนื่อง โดยโรงพยำบำลลำนนำไดร้ับผลกระทบไม่มำกนกั  ส่วนหนึ่งโรงพยำบำลไดม้ีกำร
พยำยำมหำรำยไดจ้ำกช่องทำงใหม่ๆ เขำ้มำเสริม เพื่อเป็นกำรรักษำฐำนลูกคำ้เก่ำและดึงลูกคำ้ใหม่ๆ เขำ้มำ อีกดำ้นหน่ึง
โรงพยำบำลยงัใหค้วำมสำำคญักบักำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยอยำ่งต่อเน่ืองจำกปีท่ีผำ่นมำ  ทำำใหผ้ลกำรดำำเนินงำนอยูใ่นระดบัท่ี
น่ำพึงพอใจ โดยโรงพยำบำลลำนนำยงัคงมีผูป่้วยเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2562 ท่ีผำ่นมำ 
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กำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองของโรงพยำบำลลำนนำตลอดระยะเวลำกวำ่ 44 ปีท่ีผำ่นมำ นอกจำกจะมำจำกแนวคิด
ของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรโรงพยำบำลแลว้ ควำมสำำเร็จดงักล่ำวยงัเกิดจำกควำมร่วมแรงร่วมใจของแพทย ์และ
บุคลำกรทุกคนของโรงพยำบำล ตลอดจนขอ้คิดเห็นและคำำแนะนำำจำกผูม้ำใชบ้ริกำรและผูถื้อหุน้ทุกท ่ำน มีผลใหฝ่้ำย
บริหำรจดักำรสำมำรถมุ่งม ัน่พฒันำโรงพยำบำลลำนนำ เพื่อกำ้วสู่ควำมเป็นหน่ึงดัง่วิสยัทศัน์ท่ีวำงไวว้ำ่ “เราจะเป็น
โรงพยาบาลเอกชนช้ันนำาในจังหวดัเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ”

ในนำมของคณะกรรมกำร บริษทั เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์จ ำำกดั (มหำชน)  ขอขอบพระคุณท่ำนผูถื้อหุน้
ทุกท่ำนท่ีสนบัสนุนกำรดำำเนินงำน และมอบควำมไวว้ำงใจดว้ยดีตลอดมำ ขอขอบคุณผูม้ีอุปกำระคุณท่ีใชบ้ริกำรก บั
ทำงโรงพยำบำลโดยตลอด  รวมทั้งขอขอบคุณคณะแพทยแ์ละเจำ้หนำ้ที่ทุกระดบัที่ต ั้งใจท ำำงำน และช่วยสร้ำงโรง
พยำบำลลำนนำ จนประสบควำมสำำเร็จและเจริญเติบโตข้ึนมำไดจ้นถึงทุกวนัน้ี และหวงัเป็นอยำ่งยิง่วำ่คงจะไดรั้บควำม
ร่วมมือจำกทุกท่ำนในโอกำสต่อไป

(นำยแพทยรั์ชช   สมบูรณสิน)
ประธำนกรรมกำรบริษทั

                              4                                              รายงานประจำาปี 2563
ANNUAL REPORT 2020



บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

       คณะกรรมกำรบริษทั เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์จำำกดั (มหำชน)    ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ณ วนัท่ี  31   ธนัวำคม   2563  ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรอิสระจำำนวน 3 ท่ำน  ดงัต่อไปน้ี

1. นำยแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ คณำปรำชญ์ ตำำแหน่ง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยเกริก จิตตำลำน ตำำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำงสำวพำภทัร สุเภำกิจ ตำำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ และ

กรรมกำรเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบติังำนตำมขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบท่ีสำำคญัไดแ้ก่
1. สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยำ่งเพียงพอ ทั้งรำยไตรมำสและ

รำยประจำำปี
2. สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal

Audit) ท่ีมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทำนกำรปฏิบตัิงำนของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้

กำำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั
4. พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจำ้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจำรณำค่ำตอบแทนของ ผูส้อบ

บญัชี
5. ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพื่อปรึกษำหำรือโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรร่วมดว้ย

6. พิจำรณำและใหค้วำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยำ้ย หรือเลิกจำ้ง และพิจำรณำควำมดีควำม
ชอบของหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

7. พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรำยกำรเก่ียวโยง หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ใหมี้ควำมถูกตอ้งและครบถว้น       

8. ปฏิบติังำนอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
9. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผดิชอบในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีต่อคณะกรรมกำรบริษทัโดยตรง

10. จดัท ำำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำำปีของบริษทั  ซ่ึง
รำยงำนดงักล่ำวลงนำมโดย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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ในระหวำ่งปี 2563  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้ีกำรประชุมรวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง เพื่อพิจำรณำประเดน็ท่ีเป็น
สำระสำำคญัดว้ยควำมเป็นอิสระ ทั้งยงัไดร่้วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภำยใน และรวมทั้งเชิญผูบ้ริหำรที่
เก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมประชุมดว้ย เพื่อใหข้อ้มูลและช้ีแจงเพิ่มเติมตำมควร ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี

1. ไดส้อบทำนงบกำรเงินทั้งรำยไตรมำส งบกำรเงินประจ ำำปี 2563  ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยก่อนนำำ
เสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัไดจ้ดัทำำขึ้นอยำ่งถูกตอ้งตำมท่ี
ควรในสำระสำำคญั และมีกำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศท่ีสำำคญัของบริษทัอยำ่งเพียงพอ และเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป

2. ไดส้อบทำนกำรเปิดเผยรำยงำนระหวำ่งกนัระหวำ่งบริษทัฯ กบักรรมกำรผูบ้ริหำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ รวมทั้งสอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่บริษทัไดด้ำำเนินกำรตำมเง่ือนไข
ทำงธุรกิจปกติ และตำมหลกัเกณฑท่ี์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกำำหนด

3. พิจำรณำกำรทำำรำยกำรกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั กำรเปิดเผยสำรสนเทศของรำยกำรกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
และกำรไดม้ำหรือจำำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำำหนดและกฎหมำยท่ีกำำกบัดูแล

4. ไดส้อบทำนระบบกำรควบคุมภำยในให้รัดกมุ ใหค้วำมเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบและรับทรำบผลกำร
ตรวจสอบตลอดจนกำรติดตำมและปรับปรุงแกไ้ขผลของกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อมุ่งเนน้กำรปฏิบติังำน
ตรวจสอบภำยในใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  และใหเ้พียงพอในจุดท่ีจ ำำเป็นและเป็นควำมเส่ียงของ
บริษทัฯ โดยไดร้ำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจำำ

5. ไดส้อบทำนใหบ้ริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ก ำำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง
6. ประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชี โดยไม่มีผูบ้ริหำรเขำ้ร่วม เพื่อควำมเป็นอิสระของผูต้รวจสอบบญัชีใน

กำรรำยงำนถึงปัญหำหรือขอ้จำำกดัท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตรวจสอบงบกำรเงิน ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีไดร้ำยงำนไม่มี
ขอ้จำำกดัใดท่ีเป็นสำระสำำคญั

7. พิจำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชีและก ำำหนดค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม เพื่อนำำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ
เพื่อเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชี ประจำำปี 2564 

      โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแลว้ มีควำมเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวำ่ งบกำรเงินของบริษทัฯ ถูก
ตอ้งตำมท่ีควรในสำระสำำคญัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ มีระบบควบคุม
ภำยในท่ีเหมำะสม และไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระสำำคญัในเร่ืองกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ และขอ้ก ำำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง

        คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำน และประเมินผลกำรปฏิบติังำนดว้ยตนเอง (Self-assessment)   ตำมกฎบตัร
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ ตำมแนวทำงปฏิบติัท่ีดีของตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบพอใจในผลกำรปฏิบตัิงำนในปี 2563  โดยมีกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงที่
ก ำำหนดไวอ้ยำ่งครบถว้น

                                                                                        
               (นำยแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณำปรำชญ)์

             ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
                       31  ธนัวำคม   2563
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

คณะกรรมกำรบริษทั เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์จ ำำกดั (มหำชน) (CMR)  เป็นผูรั้บผดิชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย รวมถึงสำรสนเทศที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำำปี งบกำรเงินดงักล ่ำวไดจ้ดัท ำำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป
โดยเลือกใชน้โยบำยกำรบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตัิอย ำ่งสม ำ่ำเสมอ ซ่ึงไดจ้ดัท ำำขึ้นอยำ่งรอบคอบและระมดัระวงั ตลอดจน
ประเมินถึงควำมเหมำะสมของกำรแสดงรำยกำรที่นำำเสนอในงบกำรเงินโดยรวม ในส่วนของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินคณะ
กรรมกำรบริษทัฯไดมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลไวอ้ยำ่งเพียงพอ

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อใหม้ ัน่ใจวำ่ขอ้มูลทำงบญัชีมี
กำรบนัทึกอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น และไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรตรวจสอบและกำรจดัเกบ็รักษำทรัพยสิ์น เพื่อป้องกนักำรทุจริตหรือเกิด
ควำมเสียหำยอยำ่งมีสำระสำำคญั

คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีควำมเห็นวำ่ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัโดยรวมอยูใ่นระดบัที่น่ำพอใจ และสำมำรถสร้ำง
ควำมเช่ือมัน่และควำมเช่ือถือไดต้่องบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563

(นำยแพทยรั์ชช   สมบูรณสิน)       (นำยแพทยดุ์สิต   ศรีสกลุ)
ประธำนกรรมกำร             กรรมกำรผูจ้ดักำร
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

บริษทั เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์จำำกดั (มหำชน)  มีทุนจดทะเบียน 4,084,333,300 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.10 บำท  และมีทุน
ชำำระแลว้ 4,023,125,000 หุน้  เป็นผูด้ ำำเนินกำร “โรงพยำบำลลำนนำ” และ “โรงพยำบำลลำนนำ 2”  ซ่ึงเป็นโรงพยำบำลเอกชนขนำด
210 เตียง ที่ใหบ้ริกำรรักษำโรคทัว่ไปโดยคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญ ทั้งแพทยป์ระจ ำำ 70 คน และแพทยท่ี์ปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะโรค 232
คน  พร้อมทั้งอุปกรณ์กำรรักษำและวินิจฉยัโรคท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภำพไวค้อยใหบ้ริกำรแก่ประชำชนทัว่ไปตลอด 24 ชัว่โมง  ดัง่
วสิยัทศัน์ที่ก ำำหนดไวว้ำ่ “เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนช้ันนำาในจังหวดัเชียงใหม่ ที่มีค ุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ”  โดยคณะ
กรรมกำรบริษทัไดก้ ำำหนดใหฝ่้ำยบริหำรเป็นผูว้ำงแผนคุณภำพระดบัโรงพยำบำลตำมวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และทิศทำงองคก์รตำมที่คณะ
กรรมกำรกำำหนด และมีกำรทบทวนวเิครำะห์จุดแขง็จุดอ่อนขององคก์รเป็นประจำำทุกปี มีกำรตรวจติดตำมควำมกำ้วหนำ้ ส่ือสำรสร้ำง
ควำมตระหนกั รับฟัง/แกไ้ขปัญหำอุปสรรคในกำรด ำำเนินกำรทุก ๆ ดำ้น ทั้งผูม้ำรับบริกำร พนกังำนขององคก์ร ผูถ้ือหุน้ และทุกภำค
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนช้ันนำาในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มคีณุภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ”

พนัธกจิ (Mission)

เพื่อใหบ้รรลุตำมวสิยัทศัน์ท่ีตั้งไว ้บริษทัฯ มีนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัดงัน้ี

 ใหบ้ริกำรตรวจรักษำ ป้องกนัโรค ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภำพแก่ผูป่้วยทัว่ไปและผูป้ระกนัตนในจงัหวดัเชียงใหม่
และจงัหวดัใกลเ้คียงอยำ่งมีมำตรฐำน                                                                                                                                 

 พฒันำศูนยรั์กษำโรคปวดหลงัท่ีรักษำโดยใชเ้ทคโนโลยทีำงกำรแพทยส์มยัใหม่                                                               
 พฒันำศูนยโ์รคหวัใจและหลอดเลือด และเป็นศูนยรั์บส่งต่อจำกโรงพยำบำลในโครงกำรประกนัสงัคม                          
 มุ่งมัน่พฒันำคุณภำพบริกำร เพื่อสร้ำงควำมประทบัใจทุกจุดบริกำร                                                                                  
 บุคลำกรทำำงำนร่วมกนัเป็นทีม อยำ่งมีควำมสุข

กลยทุธ์ในการดำาเนินการ

1. นโยบำยกำรวินิจฉยัท่ีถูกตอ้ง กำรรักษำท่ีถูกตอ้ง ในเวลำท่ีเหมำะสม และนโยบำยลดควำมเส่ียง มีกำรปฏิบติั 
อยำ่งเป็น รูปธรรม ทำำใหมี้คุณภำพกำรรักษำปลอดภยั 

2. รักษำโดยแพทยเ์ฉพำะทำง และมีเคร่ืองมือแพทยท่ี์ทนัสมยั เช่น Cath Lab, Minimal Invasive Surgery (MIS), 
CT multi- slices, MRI, Infusion Pump, Palm sat 

3. กระบวนกำรรักษำท่ีรวดเร็วและปลอดภยั ไดแ้ก่ มีระบบ Hospital Information System (HIS), หุ่นยนตจ์ดัยำ, 
บนัทึกกำรแพย้ำใน HIS, Picture Archiving and Communication System (PACS) 

4. โรงพยำบำลเอกชนแห่งเดียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีหอ้งปฏิบติักำรสำมำรถตรวจหำเช้ือโรคดว้ยเทคนิคทำง 
ชีววิทยำ โมเลกลุ (Bio Molecular Techniques) 

5. เป็นโรงพยำบำลเอกชนท่ีสำมำรถผำ่ตดัหลงัโดยเทคโนโลยผีำ่ตดัแผลเลก็ Minimal Invasive Surgery (MIS) 
6. มีกำรใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของทรัพยำกรระหวำ่งโรงพยำบำลในเครือ เช่น แพทยเ์ฉพำะทำง เคร่ืองมือ องค์

ควำมรู้ ทำำใหมี้กำรใชท้รัพยำกรอยำ่งคุม้คำ่
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ

7. มีกำรซ้ือยำ เวชภณัฑ ์เคร่ืองมือแพทยร่์วมกนัของโรงพยำบำลในเครือ ทำำใหต้น้ทุนของโรงพยำบำลลดลง
8. เป็นโรงพยำบำลในโครงกำรประกนัสงัคม ท่ีมีควำมสำมำรถดำ้นกำรรับส่งต่อผูป่้วยกลุ่มโรคหวัใจจำกโรงพยำบำล

ในเครือ และสำมำรถรักษำดว้ยกำรใชบ้อลลูนขยำยหลอดเลือดหวัใจ
9. มีระบบกำรโทรศพัทติ์ดตำมและสอบถำมอำกำรผูป่้วยกลุ่มเส่ียง ไดแ้ก่ ไข ้ปวดทอ้ง และอุบติัเหตุ เป็นกำรลดควำม

เส่ียงในกำรรักษำ นอกจำกน้ียงัเป็นกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัผูป่้วยและญำติ
10. มีกำรจดัทำำหนงัสือแสดงควำมยนิยอมใหแ้พทยท์ำำกำรรักษำและผำ่ตดัเฉพำะโรค และเอกสำรใหข้อ้มูลผูป่้วย และ

ญำติ (PFE : Patient and Family Education form) เพื่อใหข้อ้มูลผูป่้วยอยำ่งครบถว้นก่อนทำำกำรผำ่ตดั หรือหตัถกำร
ท่ีมีควำมเส่ียงสูง ทำำใหผู้ป่้วยพึงพอใจและลดกำรฟ้องร้อง

11. Brand ท่ีแขง็แกร่ง มีช่ือเสียงมำนำน เป็นท่ีไวว้ำงใจของผูป่้วยและผูป้ระกนัตน ทำำใหเ้ป็นโรงพยำบำลท่ีมีผู ้ ประกนั
ตนมำกท่ีสุดในจงัหวดัเชียงใหม่

12. มีฐำนะทำงกำรเงินท่ีมัน่คง เป็นบริษทัในตลำดหลกัทรัพย ์

ณ ปัจจุบนั โรงพยำบำลลำนนำมี (1) หอ้งตรวจโรคจ ำำนวน 70 หอ้งตรวจ สำมำรถใหบ้ริกำรผูป่้วยนอกไดป้ระมำณวนัละ
2,200 คน   มีผูม้ำใชบ้ริกำรท ั้งหมดเฉลี่ยประมำณวนัละ 2,186 คน   และ (2) ใหบ้ริกำรหอ้งพกัสำำหรับผูป่้วยในจ ำำนวน 165 หอ้ง
สำมำรถใหบ้ริกำรไดจ้ ำำนวน 210 เตียง (กรณีค ำำนวณเตม็พื้นที่ใหบ้ริกำร)  และมีผูป่้วยในทั้งหมดเฉลี่ยประมำณวนัละ 208 เตียง โดย
บริษทัมีผลกำรดำำเนินงำนและกำรเติบโตทำงธุรกิจมำตลอด ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นฐำนะกำรเงินและผลกำรดำำเนินงำนท่ีผำ่นมำดงัน้ี

นวตกรรมด้านการแพทย์และบริการ

ปี 2558-2559  บริษทัไดน้ำำระบบ Hospital Information System (HIS), ระบบ Picture Archiving and Communication System
(PACS) และหุ่นยนตจ์ดัยำ เพื่อเพิม่ควำมสะดวก รวดเร็ว และลดควำมผดิพลำดในกำรรักษำคนไข ้ ในส่วนของกำรรักษำ โรงพยำบำล
ลำนนำเป็นโรงพยำบำลเอกชนที่สำมำรถผำ่ตดัหลงัโดยเทคโนโลยผีำ่ตดัแผลเลก็ Minimal Invasive Surgery (MIS) และดำ้นกำรวินิจฉยั
โรคมีหอ้งปฏิบติักำรสำมำรถตรวจหำเช้ือโรคดว้ยเทคนิคทำงชีววิทยำโมเลกลุ (Bio Molecular Techniques)

ในปี 2560 ในส่วนของ Website : lanna-hopsital.com ใหส้ำมำรถใชง้ำนผำ่นมือถือ Smart Phone เพื่อเพิ่มควำมสะดวกรวดเร็ว
ผูใ้ชเ้ขำ้ถึงไดง้่ำยกวำ่กำรใชค้อมพวิเตอร์  และไดป้รับปรุงระบบสญัญำณ WIFI  ใหค้รอบคลุมทุกหอ้งพกั  รวมทั้งบริษทัไดท้ำำกำรพฒันำ
ระบบสำรสนเทศใหท้นัสมยัรวดเร็วข้ึน โดยไดน้ำำระบบ EMR และ ระบบ  Smart ward  เขำ้มำใชใ้นกำรบริหำรกำรดูแลรักษำคนไข ้ ลด
ระยะเวลำในกำรนำำส่งเอกสำร เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงและควำมผดิพลำดในขอ้มูลกำรรักษำ 

ในปี 2563 บริษทัไดป้รับปรุงพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองจำกปี 2562 โรงพยำบำลลำนนำไดจ้ดัซื้อเคร่ืองมือแพทยท์ี่ทนัสมยัเพื่อ
พฒันำศกัยภำพในกำรรักษำพยำบำล โดยเนน้ถึงควำมปลอดภยัและกำรวินิจฉยัโรคที่แม ่นย ำำกบัผูป่้วยเป็นสำำคญั  เช่น เคร่ือง CT 128
slices, เคร่ือง High Intensity Laser ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีเ่ลเซอร์บำำบดัระงบัปวด อีกทั้งโรงพยำบำลไดจ้ดัตั้งศูนยศ์ลัยกรรมส่องกลอ้ง ทั้ง
กำรผำ่ตดัไส้เลื่อนแบบใชก้ลอ้ง, กำรผำ่ตดัส่องกลอ้งก ำำจดัไทรอยด ์และศูนยส่์องกลอ้งผำ่ตดัแผลเลก็มดลูก-รังไข่ รวมทั้งไดป้รับปรุง
ขยำยหน่วยไตเทียมเพิ่มเป็น 22 เตียง เพื่อรองรับผูรั้บบริกำร   
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สำาคญั
เมื่อปี 2517 บริษทัไดก้่อต ั้งขึ้นโดยเป็นกำรร่วมลงทุนระหวำ่งกลุ่มคณะอำจำรยแ์พทย ์คณะแพทยศำสตร์ (มหำวิทยำลยั

เชียงใหม่) นกักฎหมำยและนกัธุรกิจในจงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อประกอบธุรกิจสถำนรักษำพยำบำลภำยใตช่ื้อ “โรงพยำบำลลำนนำ” และ
เมื่อวนัที่ 23 ธนัวำคม 2536   ที่ประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ไดล้งมติอนุมตัิใหค้ณะกรรมกำรบริษทัดำำเนินกำรแปรสภำพและจดทะเบียน
เป็นบริษทัมหำชนจำำกดั และไดร้ับอนุญำตใหเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในหมวดกำรแพทยข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่
17 ตุลำคม 2537

ในปี 2538-2539 บริษทั โรงพยำบำลธนบุรี จ ำำกดั (มหำชน)  ไดเ้ขำ้ร่วมลงทุนในบริษทั แต่ต่อมำในช่วงปี 2550 บริษทั โรงพยำบำล
ธนบุรี  จ ำำกดั (มหำชน)  ไดจ้ ำำหน่ำยหุน้ที่ถืออยูบ่ำงส่วนใหแ้ก่บุคคลอื่น  ผลของกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงผูถ้ือหุน้ท ำำใหม้ีกำร
เปล่ียนแปลงคณะกรรมกำรบริษทัเกือบทั้งชุด ประกอบดว้ย ผูบ้ริหำรชุดเดิมของบริษทั จ ำำนวน 2 ท่ำน ตวัแทนจำกเชียงใหม่รำม  จ ำำนวน
3 ท่ำน  และบุคคลอื่นจ ำำนวน 4 ท่ำน  และดูแลกำรบริหำรงำนกิจกำรโรงพยำบำลโดย นำยแพทยว์รพนัธ์   อุณจกัร  ซ่ึงด ำำรงต ำำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริหำรของบริษทั

เม่ือวนัที่ 2 พฤศจิกำยน 2550 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติใหอ้อกหุ้นเพิ ่มทุนจ ำำนวนไม่เกิน 22,843,333 หุน้ เพื่อใชใ้น
กำรแลกเปล่ียนหุ้นกบัผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม จ ำำกดั  ในรำคำแลกเปล่ียนหุน้ที่ 1 หุน้เพิ่มทุนของบริษทั ต่อ 1 หุน้
ของเชียงใหม่รำม (ยกเวน้ บมจ. โรงพยำบำลรำมคำำแหง) ซ่ึงเป็นกำรลงทุนในกลุ่มบริษทัของโรงพยำบำลเชียงใหม่รำม ซ่ึงประกอบดว้ย
โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม โรงพยำบำลเทพปัญญำ โรงพยำบำลชำ้งเผอืก โรงพยำบำลพะวอ  และโรงพยำบำลเขลำงคน์คร  ซ่ึงถือ
เป็นกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยโ์ดยมีขนำดรำยกำรร้อยละ 193 ของมูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทน  ซ่ึงไดด้ ำำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยและไดจ้ด
ทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัที่ 25 กมุภำพนัธ์ 2551   โดยหุน้เพิ่มทุนสำมำรถเร่ิมดำำเนินกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยไ์ด ้ตั้งแต่
วนัท่ี 4 มีนำคม 2551 เป็นตน้ไป

เมื่อวนัที่ 26  ตุลำคม  2554  บริษทั โรงพยำบำลวิภำวดี จ ำำกดั (มหำชน) (VIBHA)  ไดย้ืน่ค ำำเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ ั้งหมดของ
กิจกำรของ CMR จำกผูถื้อหุน้เดิม  ผลของกำรดำำเนินกำรมีผูถื้อหุน้เสนอเจตนำขำยและ VIBHA รับซ้ือไว ้จำำนวน 33,694,722 หุน้  หรือ
ร้อยละ 83.75 ซ่ึงจำกกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงผูถื้อหุน้ดงักล่ำว ไม่มีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงคณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำร

ในปี 2555-2556   บริษทัฯ ไดด้ ำำเนินกำรซ้ือหุน้สำมญัของ บริษทั โรงพยำบำลหริภุญชยั เมโมเรียล จ ำำกดั  จำกผูถ้ือหุน้เดิม
จำำนวน 26,010,000 หุน้ หรือร้อยละ 86.70 ของทุนเรียกชำำระแลว้ของบริษทั โรงพยำบำลหริภุญชยั เมโมเรียล จำำกดั

ในปี 2558 คณะกรรมกำรเครือรำมเชียงใหม่ไดม้ีมติใหซ้ื้อหุน้ของ บริษทั กสัซนั มำรีนำ กอลฟ์ คลบั จ ำำกดั จ ำำนวน 1.2 ลำ้น
หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท เป็นจ ำำนวนเงินรวม 120 ลำ้นบำท (เฉพำะกิจกำร จ ำำนวน 350,000 หุน้ เป็นจ ำำนวนเงิน 35 ลำ้นบำท) ผลจำก
กำรซ้ือหุน้ดงักล่ำวทำำใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย มีสดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำวเป็นสดัส่วนร้อยละ 11  (เฉพำะกิจกำรร้อยละ 1.75)

ในปี 2559 บริษทัไดเ้ปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ที่ตรำไวข้องบริษทัจำกเดิมหุน้ละ 10.00 บำท เป็น หุน้ละ 0.10 บำท  และใน
ระหวำ่งปีบริษทัฯ ไดท้ ำำกำรซ้ือกิจกำรและทรัพยสิ์นของโรงแรมเดอะลำนนำวิว แอนดรี์สอร์ท เชียงใหม ่ ที่เจำ้ของโรงแรมตอ้งกำรจะ
เลิกกิจกำร ขนำดจำำนวน 5 ชั้น  เน้ือที่รวม 1,250 ตำรำงวำ  อยูบ่นถนนสุขเกษม  ต ำำบลป่ำตนั  อ ำำเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  อยูใ่กลก้บั
โรงพยำบำล  เพื่อปรับปรุงเป็นหอพกัสวสัดิกำรพนกังำน 
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ในปี 2560 บริษทัไดท้ ำำกำรซ้ือที่ดินวำ่งเปล่ำเพิ่มเน้ือที่รวม 29 ไร่ 56 ตำรำงวำ  ต ั้งอยูถ่นนสุขเกษม ตำำบลป่ำตนั อ ำำเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อขยำยกิจกำรก่อสร้ำงเป็นโรงพยำบำลลำนนำ 3  และเพิ่มพื้นท่ีจอดรถ     

และในปี 2561 บริษทัไดด้ ำำเนินกำรลงทุนโครงกำรขนำดใหญ่ 2 รำยกำรคือ อนุมตัิโครงกำรก่อสร้ำงโรงพยำบำลลำนนำ 3
และอนุมติัใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยเขำ้ร่วมลงทุนในบริษทั โรงพยำบำลรำมคำำแหง เชียงใหม่ จ ำำกดั รำยละเอียดดงัน้ี

1.  โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3  โดยกำำหนดงบประมำณกำรลงทุนจ ำำนวนเงิน 900.00 ลำ้นบำท เป็นกำรก่อสร้ำง
โรงพยำบำลใหม่บนที่ดินของบริษทัฯ ในนำม “โรงพยำบำลลำนนำ 3”  ตั้งอยูถ่นนสุขเกษม ตำำบลป่ำตนั อำำเภอเมืองเชียงใหม่ เน้ือที่ 29
ไร่ 56 ตรว.  ซ่ึงอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัโรงพยำบำลลำนนำ 1 และ โรงพยำบำลลำนนำ 2 โดยจะเป็นโรงพยำบำลขนำด 220 เตียง อำคำร
ขนำด 5 ชั้น ใหบ้ริกำรทั้งคนไขน้อก และคนไขใ้น พร้อมอุปกรณ์กำรตรวจรักษำและกำรวินิจฉยัโรค คำดวำ่จะดำำเนินกำรแลว้เสร็จและ
สำมำรถเปิดใหบ้ริกำรไดภ้ำยในปี 2564

2.  อนุมตัิให้บริษัทและบริษทัย่อยเข้าร่วมลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จำากดั   จ ำำนวนหุน้ 36,040,400 หุน้
หรือร้อยละ 81.91 ของทุนจดทะเบียนบริษทั 440,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั 44,000,000 หุน้  โดยเปิดเป็นโรงพยำบำลเอกชน
ในนำม โรงพยำบำลรำมค ำำแหง เชียงใหม่ บนเน้ือที่ 12 ไร่ 66 ตรว. ซ่ึงคำดวำ่โรงพยำบำลแห่งใหม่ดงักล่ำวจะเปิดด ำำเนินกำรไดใ้นปี
2565  ณ ปัจจุบนั  บริษทั โรงพยำบำลรำมคำำแหง เชียงใหม่ จ ำำกดั  ไดท้ ำำกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษทัเป็น 1,000,000,000 บำท แบ่งออก
เป็นหุน้สำมญั 100,000,000 หุน้ บริษทัและบริษทัยอ่ยถือหุน้จำำนวน 82,741,100 หุน้ หรือร้อยละ 82.74 ของทุนจดทะเบียนบริษทั
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในเครือ
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป

รายช่ือบริษัท สถานท่ีติดต่อ/
สถานท่ีต้ัง

ประเภทธุรกจิ จำานวนหุ้นท่ีออก
และเรียกชำาระแล้ว

จำานวนหุ้น
ท่ีบริษัทถือ

อตัรา
การถือหุ้น

1. บจ. โรงพยำบำล
เชียงใหม่รำม
โทรศพัท์  053-920300

8 ถ.บุญเรืองฤทธ์ิ 
ต.ศรีภูมิ อำำเภอเมือง
เชียงใหม่

โรงพยำบำล
เอกชน

40,000,000 หุน้  
มูลค่ำท่ีตรำไว ้10.00 บำท
ต่อหุน้

22,546,250 56.37%

2. บจ. โรงพยำบำลหริ
ภุญชยัเมโมเรียล
โทรศพัท์  053-581600

109-111 หมู่ 4 ถ.ลำำพนู-
บำ้นธิ ต. บำ้นกลำง 
อำำเภอเมืองลำำพนู

โรงพยำบำล
เอกชน

30,000,000 หุน้  
มูลค่ำท่ีตรำไว ้5.00 บำท
ต่อหุน้

26,010,000 86.70%

3. บจ. โรงพยำบำล
รำมคำำแหง เชียงใหม่

ถ.เชียงใหม่-ลำำปำง ต. 
ท่ำศำลำ อำำเภอเมือง
เชียงใหม่

โรงพยำบำล
เอกชน

100,000,000 หุน้  
มูลค่ำท่ีตรำไว ้10.00 บำท
ต่อหุน้

18,000,000 18.00%

ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่

เมื่อวนัที่ 26  ตุลำคม  2554  บริษทั โรงพยำบำลวิภำวดี จ ำำกดั (มหำชน) (VIBHA)  ไดย้ืน่ค ำำเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ ั้งหมดของ
กิจกำรของ CMR จำกผูถื้อหุน้เดิม  ระยะเวลำเสนอซ้ือตั้งแต่วนัที่ 31 ตุลำคม 2554 ถึงวนัที่  2 ธนัวำคม  2554  ผลของกำรดำำเนินกำรมีผู ้
ถือหุน้เสนอเจตนำขำยและ VIBHA รับซ้ือไว ้จ ำำนวน 33,694,722 หุน้  หรือร้อยละ 83.75 ซ่ึงจำกกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงผูถื้อหุน้ดงั
กล่ำว ไม่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรแต่อยำ่งใด  โดยกลุ่มบริษทัในเครือมีนโยบำยใหบ้ริษทัในเครือ
แต่ละแห่งกำำหนดนโยบำย และกำรบริหำรงำนตำมวิสยัทศัน์ และศกัยภำพของตวัเอง

จะเห็นวำ่กำรแข่งขนัระหวำ่งโรงพยำบำลเอกชนส่วนใหญ่จะเนน้เร่ืองกำรใหบ้ริกำรที่สะดวกและรวดเร็วเป็นหลกั รวมถึง
แพทยท์ี่มีคุณภำพและกำรลงทุนในอุปกรณ์เคร่ืองมือทำงกำรแพทยท์ี่เทคโนโลยทีนัสมยั ที่สำมำรถตรวจวิเครำะห์อำกำรเจบ็ป่วยได้
ละเอียดข้ึน  ภำยหลงัจำกท่ีโรงพยำบำลลำนนำและกลุ่มโรงพยำบำลเชียงใหม่รำมไดร้วมเครือข่ำยกนั ทำำใหก้ลำยเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจ
ซ่ึงเป็นกำรลดจ ำำนวนคู่แข่งขนัในระดบัเดียวกนั และทำำใหโ้รงพยำบำลลำนนำและกลุ่มของโรงพยำบำลเชียงใหม่รำม กลำยเป็นโรง
พยำบำลเอกชนรำยใหญ่ที่สุดในจงัหวดัเชียงใหม่และภำคเหนือตอนบน มีกำรใชแ้พทยบ์ำงสำขำที่ขำดแคลนร่วมกนั มีกำรส่งคนไขไ้ป
รับบริกำรระหวำ่งกนั รวมถึงมีกำรใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือทำงกำรแพทยบ์ำงประเภทที่มีมูลค ่ำสูงร่วมกนัแทนกำรลงทุนเองทั้งหมด  จึง
เป็นกำรช่วยลดตน้ทุนกำรดำำเนินงำนแต่ยงัคงรักษำระดบักำรใหบ้ริกำรไวไ้ด ้

พร้อมกนัน้ี บริษทัจะมีกำรจดัประเภทของกำรใหบ้ริกำรของโรงพยำบำลแต ่ละแห่งใหช้ดัเจนและเหมำะสม เพื่อใชเ้ป็น
แนวทำงในกำรดำำเนินงำนและกำำหนดนโยบำยดำ้นกำรตลำดต่อไป 
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

แผนภูมิแสดงภาพรวมของกลุ่มโรงพยาบาลเครือข่าย
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บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
(400,000,000 บาท)

บจ. หริภญุชยัเมโมเรียล
(150,000,000 บาท)

บจ. โรงพยาบาลขอนแก่นราม
(80,000,000 บาท)

บจ. โรงพยาบาลเขลางนครราม
(89,708,200 บาท)

บมจ. โรงพยาบาล รามคำาแหง
(120,000,000 บาท)

บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี
(1,257,716,543 บาท)

บจ. ภมูิปัญญาอินเตอร์ เนชัน่แนล
(600,000,000 บาท)

บจ. กซัซนั มารีนา กอล์ฟ คลบั
(2,000,000,000 บำท)

บจ. กซัซนั มารีนา กอล์ฟ
คลบั (2,000,000,000 บาท)

บจ. โรงพยาบาลพะวอ
(11,625,750 บาท)

บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
(402,312,500 บาท)

บจ. เทพปัญญาธุรกิจ
(271,000,000 บาท)

บจ. โรงพยาบาลชยัภมิูราม
(558,000,000 บาท)

บจ. กซัซนั มารีนา กอล์ฟ คลบั
(2,000,000,000 บาท)

บจ. โรงพยาบาลพะเยาราม
(7,500,000 บาท)

บจ. รพ. พิษณโุลกอินเตอร์
(160,000,000 บาท)

บจ. รพ. รามคำาแหง เชียงใหม่
(560,000,000 บาท)

บจ. โรงพยาบาลน่าน-ราม
(150,000,000 บาท)

บจ. รพ. ชยัภมิูราม
(558,000,000 บาท)



บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั   (  มหาชน  )  

ทะเบียนบริษทัมหาชนเลขที่ : 0107536001621  (เดิมเลขท่ี บมจ. 236)
                                                                                                                                                                                                                                                
ที่อยู่สำานักงานใหญ่ : เลขท่ี  8  ถนนบุญเรืองฤทธ์ิ  ตำำบลศรีภูมิ

อำำเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่   50200
โทรศพัท์ (053) 920300
โทรสำร (053) 224880

ที่อยู่สำานักงานสาขา : เลขท่ี 1  ถนนสุขเกษม  ตำำบลป่ำตนั  แขวงนครพิงค์
อำำเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่   50300
โทรศพัท์ (052) 134777
โทรสำร (052) 134799
Home Page; www.lanna-hospital.com

                                                                                                                                                                                                                                                
ประเภทธุรกจิ  : สถำนบริกำรรักษำพยำบำล ในนำม “โรงพยำบำลลำนนำ” 

  และ     “โรงพยำบำลลำนนำ 2”
                                                                                                                                                                                                                                                
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 : ทุนจดทะเบียน      408,433,330.00 บำท

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำำระแลว้   402,312,500.00 บำท
จำำนวนหุน้สำมญัจดทะเบียนชำำระแลว้   4,023,125,000 หุน้
มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไว ้หุน้ละ                    0.10 บำท

                                                                                                                                                                                                                                                
บริษทัจดทะเบียน : ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  17  ตุลำคม  2537
                                                                                                                                                                                                                                                
สัญญลกัษณ์หุ้นสามัญ : CMR
                                                                                                                                                                                                                                                
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ :  บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จำำกดั  

อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดำภิเษก  แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ   10110
โทรศพัท ์(02) 3591200
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http://www.lanna-hospital.com/


บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

ผู้สอบบัญชี        : 1. นำงสำวโสรยำ            ตินตะสุวรรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 8658
2. นำยพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4752
3. นำงสำวสุลลิต      อำดสวำ่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 7517
4. นำยธนะวฒิุ      พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 6699

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำากดั
267/1  ถนนประชาราษฎร์  สาย 1
แขวงบางซ่ือ  เขตบางซ่ือ   กรุงเทพฯ  10800
โทรศัพท์  02-5878080 โทรสาร  02-5860301

                                                                                                                                                                                                                                                
ที่ปรึกษากฎหมาย      : ไม่มี
                                                                                                                                                                                                                                                
ที่ปรึกษาทางการเงิน      :  ไม่มี
                                                                                                                                                                                                                                                
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้       : ไม่มี
                                                                                                                                                                                                                                                
ที่ปรึกษาหรือจัดการ     : ไม่มี
ภายใต้สัญญาการจัดการ
                                                                                                                                                                                                                                                
สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำา : บริษทัดำำเนินกำรติดต่อกบัสถำบนัต่ำง ๆ
        ดงัรำยละเอียดตำมรำยกำรดงัต่อไปน้ี

ธนาคารหลกั :     ธนาคารกสิกรไทย จำากดั (มหาชน)
สำขำท่ำแพ
169 ถนนท่ำแพ ตำำบลชำ้งคลำน
อำำเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่

ธนาคารทหารไทย จำากดั (มหาชน)
สำขำส่ีแยกข่วงสิงห์ เชียงใหม่
275/5  ถนนชำ้งเผอืก  ตำำบลชำ้งเผอืก
อำำเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

ช่ือ - นามสกลุ ตำาแหน่ง
1. นำยแพทยรั์ชช          สมบูรณสิน ประธำนกรรมกำร
2. นำยแพทยว์รพนัธ์    อุณจกัร กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำร
3. นำยแพทยดุ์สิต          ศรีสกลุ กรรมกำร/ กรรมกำรผูจ้ดักำร
4. นำยแพทยธี์ระยทุธ    นิยมกลู กรรมกำรเลขำนุกำร
5. นำยแพทยสุ์เมธ       ฮัน่ตระกลู กรรมกำร
6. ทนัตแพทยช์ำำนำญ    ชนะภยั กรรมกำร
7. นำยสิทธิ                    ภำณุพฒันพงศ์ กรรมกำร
8. นำยชยัสิทธ์ิ               วิริยะเมตตำกลุ กรรมกำร
9. นำยฤชิษฐ ์                 กำญจนพิทกัษ์ กรรมกำร

10. นำยแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณำปรำชญ ์(1) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
11. นำยเกริก                    จิตตำลำน (1) กรรมกำรตรวจสอบ
12. นำงสำวพำภทัร          สุเภำกิจ (1) กรรมกำรตรวจสอบ

หมายเหตุ : (1) หมำยถึงคณะกรรมกำรบุคคลภำยนอก/ ผูท้รงคุณวฒิุตำมประกำศคณะกรรมกำร กลต.

ช่ือ - นามสกลุ ตำาแหน่ง
1. นำยแพทยว์รพนัธ์    อุณจกัร ประธำนกรรมกำรบริหำรฯ
2. นำยแพทยสุ์เมธ       ฮัน่ตระกลู กรรมกำรบริหำรและกำำกบัดูแลกิจกำร
3. นำยแพทยดุ์สิต          ศรีสกลุ กรรมกำรบริหำรและกำำกบัดูแลกิจกำร
4. นำยแพทยธี์ระยทุธ    นิยมกลู กรรมกำรบริหำรและกำำกบัดูแลกิจกำร
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

ช่ือ - นามสกลุ ตำาแหน่ง
1. นำยแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ    คณำปรำชญ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยเกริก                    จิตตำลำน กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำงสำวพำภทัร          สุเภำกิจ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรเลขำนุกำร***

หมายเหตุ    ***   กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอทีจ่ะสามารถทำาหนา้ทีใ่นการ  สอบทาน ความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ

ช่ือ - นามสกลุ ตำาแหน่ง
1. นำยแพทยว์รพนัธ์    อุณจกัร ประธำนกรรมกำร
2. นำยแพทยสุ์เมธ       ฮัน่ตระกลู กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
3. นำยแพทยดุ์สิต          ศรีสกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
4. นำยแพทยธี์ระยทุธ    นิยมกลู กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
5. นำยแพทยศุ์ภชยั        สินไตรรัตน์ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

ช่ือ - นามสกลุ ตำาแหน่ง
1. นำยแพทยดุ์สิต        ศรีสกลุ ประธำนกรรมกำร
2. นำยแพทยธี์ระยทุธ   นิยมกลู กรรมกำรสรรหำและกำำหนดค่ำตอบแทน
3. นำยแพทยศุ์ภชยั        สินไตรรัตน์ กรรมกำรสรรหำและกำำหนดค่ำตอบแทน
4. นำยแพทยป์ระมุข      อุณจกัร กรรมกำรสรรหำและกำำหนดค่ำตอบแทน
5. ทนัตแพทยศิ์ระ          ฮัน่ตระกลู กรรมกำรสรรหำและกำำหนดค่ำตอบแทน
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

ประวัติบริษทั
ความเป็นมาและการเปลีย่นแปลงพฒันาการที่สำาคญั  

พ.ศ. 2519 “โรงพยำบำลลำนนำ”  เร่ิมเปิดดำำเนินกำรเมื่อวนัที่ 1 กรกฎำคม 2519  เป็นโรงพยำบำลขนำด 60 เตียง    โดยกำรร่วม
ลงทุนระหวำ่งกลุ่มคณะอำจำรยแ์พทย ์คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ นกักฎหมำย และนกัธุรกิจในจงัหวดั
เชียงใหม่  ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 20 ลำ้นบำท 

พ.ศ. 2524 ไดก้่อสร้ำงอำคำรหอ้งพกัผูป่้วยในเพิ่มขึ้น โดยเช่ือมต่อกบัอำคำรผูป่้วยเดิม เป็นอำคำรสูง 4 ชั้นคร่ึง  ท ำำใหส้ำมำรถ
รองรับผูป่้วยในเพิ่มข้ึนอีก 65 เตียง รวมเป็น 125 เตียง

พ.ศ. 2526 ไดข้ยำยอำคำรผูป่้วยนอก  โดยเพิ่มหอ้งตรวจจำกเดิม 3 หอ้ง เป็น 12 หอ้งและเพิ่มพื้นที่สำำหรับผูป่้วยนอกนัง่รอตรวจ
มำกขึ้น  ชั้นบนของอำคำรทำำเป็นหอ้งผำ่ตดัเพิ่มเติม 2 หอ้งรวมเป็น 4 หอ้ง  และหอ้งพกัฟ้ืนหลงักำรผำ่ตดั  ตลอดจน
ขยำยหอ้งเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือสำำหรับกำรผำ่ตดั กำรขยำยอำคำรดงักล่ำวสร้ำงเสร็จและสำมำรถเปิดดำำเนินกำรได้
ในปี 2527

พ.ศ. 2535 ไดข้ยำยกำรดำำเนินกำรเป็นโรงพยำบำลขนำด 180 เตียง โดยกำรก่อสร้ำงอำคำรผูป่้วย 6 ชั้น  (รวมชั้นใตดิ้น)  ซ่ึงจะเป็น
หอ้งพิเศษสำำหรับผูป่้วยจ ำำนวน 36 หอ้ง  และหอ้งเดอร์ลุกซ์ 6 หอ้ง  ทำำใหม้ีเตียงสำำหรับรองรับผูป่้วยไดเ้พิม่ขึ้นอีก 42
เตียง  สำมำรถเปิดดำำเนินกำรไดใ้นปี 2537  โดยบริษทัไดท้ำำกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ลำ้นบำท

พ.ศ. 2536 ที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ไดล้งมติอนุมตัิใหค้ณะกรรมกำรบริษทั แปลงสภำพและจดทะเบียนเป็นบริษทัมหำชนจำำก ดั
กบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2536   โดยใชช่ื้อวำ่ “บริษทั เชียงใหม่ธุรกิจกำรแพทย ์จำำกดั (มหำชน)”  ใช้
ช่ือยอ่ “LNH”  บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ที่ตรำไวจ้ำกหุ้นละ 100 บำท เป็นหุน้ละ 10 บำท  ตลอดจนไดด้ ำำเนิน
กำรเพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 120 ลำ้นบำท

พ.ศ. 2537 ไดรั้บอนุญำตใหเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในหมวดกำรแพทยข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัที่ 17 ตุลำคม
2537

พ.ศ. 2539 เมื่อวนัที่ 25 มีนำคม 2539  บริษทั โรงพยำบำลธนบุรี จ ำำกดั (มหำชน)  ไดย้ืน่ค ำำเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทักบั
สำำนกังำนก ำำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละด ำำเนินกำรซื้อหุน้บริษทัต ั้งแต่วนัที่  27  มีนำคม  ถึง วนัที่ 7
พฤษภำคม เพื่อลงทุนและใชเ้ป็นฐำนในกำรขยำยธุรกิจในแถบภำคเหนือของประเทศไทย ผลของกำรทำำค ำำเสนอซื้อ
ทำำให ้บมจ.โรงพยำบำลธนบุรี  กลำยเป็นนิติบุคคลผูถื้อหุน้รำยใหญ่ คือ ถือหุน้ 6.35 ลำ้นหุน้ หรือ ร้อยละ 52.91 ของ
หุน้ท่ีจ ำำหน่ำยทั้งหมด 

พ.ศ. 2546 ก่อสร้ำงอำคำรใหม่ขนำด 2 ชั้น สำำหรับขยำยแผนกผูป่้วยนอกและจดัตั้งศูนยต์รวจสุขภำพ  และเปิดดำำเนินกำรไดใ้นปี
2547
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
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พ.ศ. 2550  ในเดือนมีนำคม บมจ.โรงพยำบำลธนบุรี ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัไดจ้ ำำหน่ำยหุ้นจ ำำนวน 4.60 ลำ้นหุน้
หรือร้อยละ 38.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำำระแลว้ 120 ลำ้นบำท ใหแ้ก่บุคคลอ่ืน ประกอบดว้ย คณะบุคคล
วี. อำร์ แอนด ์เอส. ซี และ พ.ต.อ. วิทยำ วงศไ์พบูลย ์ซ่ึงทำำให้ บมจ.โรงพยำบำลธนบุรีไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่
สุดของบริษทั และปัจจุบนัถือหุน้ในบริษทัจ ำำนวน 2,588,610  หุน้ หรือร้อยละ 6.43 ของทุนเรียกช ำำระแลว้
402,312,500 บำท 

 ตำมมติของที่ประชุมวสิำมญัผูถ้ือหุน้ครั้ งที่ 1/2550 เมื่อวนัที่ 4 มีนำคม 2550 บริษทัไดอ้อกและเสนอขำยหุน้
สำมญัเพิ่มทุนจ ำำนวน 6,000,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรำส่วน 2 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ ในรำคำเสนอขำย
หุน้ละ 20 บำท ซ่ึงบริษทัไดจ้ ำำหน่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพำณิชย ์เมื่อวนัที่ 22
พฤษภำคม 2550 กำรเพิ่มทุนดงักล่ำวมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นกำรปรับปรุงคุณภำพกำรใหบ้ริกำรและก ่อสร้ำง
อำคำรผูป่้วยใหม่ 

 ตำมมติของที่ประชุมวสิำมญัผูถ้ือหุน้ ครั้ งที่ 2/2550 เมื่อวนัที่ 2 พฤศจิกำยน 2550 ไดม้ีมติใหอ้อกหุน้เพิ่มทุน
จำำนวนไม่เกิน 22,843,333 หุน้ เพื่อใชใ้นกำรแลกเปล่ียนหุน้กบัผูถ้ือหุน้ของ บจ. โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม   ใน
รำคำแลกเปลี่ยนหุน้ที่ 1 หุน้เพิ่มทุนของบริษทั ต่อ 1 หุน้ของเชียงใหม่รำม (ยกเวน้ บมจ. รพ. รำมค ำำแหง) ซ่ึง
เป็นกำรลงทุนในกลุ่มบริษทัของโรงพยำบำลเชียงใหม่รำม ซ่ึงประกอบดว้ย โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม โรง
พยำบำลเทพปัญญำ โรงพยำบำลชำ้งเผอืก โรงพยำบำลพะวอ  และโรงพยำบำลเขลำงคน์คร  เป็นตน้ ซ่ึงถือ
เป็นกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยโ์ดยมีขนำดรำยกำรร้อยละ 193 ของมูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทน  

พ.ศ. 2551  บริษทัไดด้ ำำเนินกำรนำำหุ้นเพิ่มทุนไปจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2551   โดยหุน้เพิ่ม
ทุนเร่ิมดำำเนินกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยไ์ด ้ตั้งแต่วนัท่ี 4 มีนำคม 2551 เป็นตน้ไป

 ที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมตัิใหบ้ริษทัเปล่ียนช่ือใหม่ เป็น “บริษทั เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์จ ำำกดั
(มหำชน)”  และใชช่ื้อภำษำองักฤษเป็น “Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited” โดยได้
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2551

พ.ศ. 2554 เม่ือวนัที่ 26 ตุลำคม 2554  บมจ. โรงพยำบำลวิภำวดี  ไดย้ืน่ค ำำเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยมีก ำำหนดระยะเวลำ
รับซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลำคม ถึงวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2554  โดยเสนอค่ำตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุ้นของ CMR เป็น 2 ทำงเลือก
คือ

                      -  เงินสดท่ีรำคำ 46.00 บำท/หุน้  หรือ
                      -  หุน้สำมญัเพิ่มทุนของ VIBHA ในอตัรำ 10 หุน้ ต่อ 1 หุน้ของ CMR คิดเป็นรำคำ  4.60 บำท ต่อหุน้

         ผลจำกกำรทำำคำำเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์อง VIBHA มีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ แสดงเจตนำขำยและ      

         VIBHA ไดรั้บซ้ือไว ้ จำำนวน 33,694,722 หุน้ หรือ 83.75%  ซ่ึงจำกกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงผูถื้อ

         หุน้ดงักล่ำว ไม่มีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงคณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรแต่อยำ่งใด

พ.ศ. 2555 บริษทัไดด้ ำำเนินกำรซ้ือหุน้สำมญัของ บจ. โรงพยำบำลหริภุญชยั เมโมเรียล  จำกผูถื้อหุน้เดิม จ ำำนวน 16,010,000 หุน้
หรือร้อยละ 80.05 ของทุนเรียกชำำระแลว้ของบริษทั โรงพยำบำลหริภุญชยั เมโมเรียล จำำกดั ปัจจุบนัถือหุ้นอยูใ่นอตัรำ
ร้อยละ 86.70
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พ.ศ. 2558 บริษทัฯ ไดก่้อสร้ำงอำคำรหลงัใหม่เป็นอำคำรขนำด 5 ชั้น ในปี 2556  เพื่อขยำยพื้นท่ีบริกำรแผนกผูป่้วยนอก และ
เพิ่มจำำนวนเตียงรับบริกำรในแผนกผูป่้วยใน จำำนวน 30 เตียง ภำยใตช่ื้อ “โรงพยำบำลลำนนำ 2”   และสำมำรถ
เปิดดำำเนินกำรไดใ้นปี 2558 

พ.ศ. 2559 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวข้องบริษทัจำกเดิมหุน้ละ 10.00 บำท เป็นหุน้ละ 0.10 บำท โดยไดจ้ดทะเบียน
เปล่ียนแปลงกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2559

พ.ศ. 2560 บริษทัไดซ้ื้อที่ดินวำ่งเปล่ำเพิ่ม  ตั้งอยูถ่นนสุขเกษม ตำำบลป่ำตนั อ ำำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่กลก้บัโรงพยำบำล
ลำนนำ เน้ือท่ีรวม 29 ไร่ - งำน 56 ตำรำงวำ เพื่อขยำยกิจกำรก่อสร้ำง “โรงพยำบำลลำนนำ 3” และเพิ่มพื้นท่ีจอดรถ

พ.ศ. 2561 บริษทัไดด้ ำำเนินกำรลงทุนโครงกำรขนำดใหญ่ 2 รำยกำรคือ อนุมติัโครงกำรก่อสร้ำงโรงพยำบำลลำนนำ 3  และอนุมติั
ใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยเขำ้ร่วมลงทุนในบริษทั โรงพยำบำลรำมคำำแหง เชียงใหม่ จ ำำกดั รำยละเอียดดงัน้ี

1.  โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3   บนเน้ือท่ี 29 ไร่ 56 ตรว.  เป็นโรงพยำบำลขนำด 220 เตียง อำคำร
ขนำด 5 ชั้น คำดวำ่จะดำำเนินกำรแลว้เสร็จและสำมำรถเปิดใหบ้ริกำรไดภ้ำยในปี 2564

2.  อนุมัติให้บริษทัและบริษัทย่อยเข้าร่วมลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จำากดั   โดยเขำ้ถือ
หุน้ในบริษทัคิดเป็นอตัรำร้อยละ 18 และร้อยละ 63.91  ของทุนจดทะเบียน 560,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั
56,000,000 หุ้น  ตำมลำำดบั   โดยเปิดเป็นโรงพยำบำลเอกชนในนำม โรงพยำบำลรำมคำำแหง เชียงใหม่ บนเน้ือท่ี 12 ไร่
66 ตรว. ซ่ึงคำดวำ่โรงพยำบำลแห่งใหม่ดงักล่ำวจะเปิดด ำำเนินกำรไดใ้นปี 2565   ณ ปัจจุบนั  บริษทั โรงพยำบำล
รำมค ำำแหง เชียงใหม่ จ ำำกดั  ไดท้ ำำกำรเพิม่ทุนจดทะเบียนบริษทัเป็น 1,000,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั
100,000,000 หุน้ บริษทัและบริษทัยอ่ยถือหุน้จำำนวน 82,741,100 หุน้ หรือร้อยละ 82.74 ของทุนจดทะเบียนบริษทั
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ธุรกิจโรงพยำบำลถือไดว้ำ่เป็นกำรใหบ้ริกำรที่มีควำมจำำเป็นขั้นพื้นฐำนในกำรด ำำรงชีวิต ซ่ึงจะขยำยไปตำมจำำนวนประชำกรที่
เพิ่มขึ้น และมีกำรขยำยตวัเพิ่มสูงขึ้นเมื่อประชำกรมีระดบักำรศึกษำและฐำนะทำงเศรษฐกิจและสงัคมที่ดีขึ้น ในขณะที่ประเทศมีกำร
พฒันำกำ้วหนำ้ไปอยำ่งไม่หยดุน่ิง ธุรกิจโรงพยำบำลและกำรใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยจ์ึงเป็นธุรกิจที่มีกำรแข่งขนัสูง   โดยมีปัจจยับำง
ประกำรท่ีอำจจะมีผลกระทบต่อกำรดำำเนินงำนในอนำคต ดงัน้ี

1             ด้านปัจจัยภายนอก  
1.1 ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ
ภำวะเศรษฐกิจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อภำคกำรผลิตและภำคกำรบริกำร ทั้งดำ้นกำรเงินและกำรลงทุน ซ่ึงภำวกำรณ์ดงั
กล่ำวยอ่มส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมกำรใชจ้่ำยของผูบ้ริโภค ซ่ึงสะทอ้นในค่ำดชันีผูบ้ริโภค  และปัจจุบนัเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศอยูใ่นภำวะชะลอตวั สืบเน่ืองมำจำกปัญหำวิกฤตเศรษฐกิจทัว่โลก รวมทั้งปัญหำที่เกิดขึ้นในประเทศในช่วงที่ผำ่น
มำ เช่น ปัญหำกำรเมืองและเสถียรภำพของรัฐบำล กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัส COVID-19  ซ่ึงมีผลกระทบต่อธุรกิจต่ำงๆ
รวมถึงธุรกิจโรงพยำบำลดว้ย อยำ่งไรกต็ำม เน่ืองจำกอำกำรเจบ็ป่วยเป็นปัจจยัท่ีเป็นพื้นฐำนของกำรดำำรงชีวิตและอยูเ่หนือกำร
ควบคุมได ้  ดงันั้น กำรรักษำอำกำรเจบ็ป่วยต่ำงๆ ยงัคงตอ้งพึ่งพำแพทย ์อยำ่งเช่นที่ผำ่นมำ ถึงแมบ้ริษทัหรือหน่วยงำนหลำย
แห่งควบคุมหรือลดค่ำใชจ้่ำยบำงรำยกำรสำำหรับพนกังำนลงตำมภำวะเศรษฐกิจ มีผลทำำใหก้ลุ่มลูกคำ้ประเภทพนกังำนองคก์ร
และ/หรือ กลุ่มลูกคำ้ทัว่ไปมีสดัส่วนที่ลดลงในระยะแรกแต่กลุ่มลูกคำ้ดงักล่ำว ยงัสำมำรถเลือกใชบ้ริกำรรักษำพยำบำลตำม
โครงกำรประกนัสงัคมหรือโครงกำรสุขภำพดีถว้นหนำ้ได ้จึงนบัวำ่ผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจสำำหรับธุรกิจโรงพยำบำลอำจ
ไม่รุนแรงเหมือนกบัธุรกิจอ่ืน

1.2 สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ภำวะกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมโรงพยำบำลในปัจจุบนั มีควำมรุนแรงกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ สืบ เน่ืองมำจำกปัญหำวิกฤตเศรษฐกิจทัว่
โลก ปัญหำที่เกิดขึ้นในประเทศในช่วงที่ผำ่นมำ  รวมทั้งกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัส COVID-19 ซ่ึงทำำใหค้นไขต้่ำงประเทศ
ยงัไม่สำมำรถเขำ้มำรับบริกำรรักษำพยำบำลได ้ ทำำใหโ้รงพยำบำลเอกชนมีกำรแข่งขนักนัสูงเพื่อแยง่ลูกคำ้คนไทย ทั้งมำตรกำร
กำรแข่งขนัดำ้นรำคำ หวงัรักษำฐำนลูกคำ้เก่ำและดึงคนไขใ้หม่ มองหำธุรกิจดำ้นอ่ืนเพื่อสร้ำงรำยไดช้ดเชย  รวมถึงกำรรวมกลุ่ม
กนัของโรงพยำบำลใหญ่ ๆ แต่อำจมีผลกระทบต่อจ ำำนวนผูใ้ชบ้ริกำรจำกภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลง  อยำ่งไรกต็ำม เพื่อให้
สำมำรถรักษำฐำนลูกคำ้เก่ำไวแ้ละเพิ่มขยำยฐำนลูกคำ้ใหม่ บริษทัจึงปรับเปล่ียนรูปแบบกำรใหบ้ริกำรใหส้อดคลอ้งกบัควำม
ตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำรในแต่ละช่วงเวลำ   อยำ่งเช่น ในช่วงที่ผำ่นมำจำำนวนผูใ้ชบ้ริกำรในโครงกำรประกนัสงัคม มีจ ำำนวนที่
เพิ่มขึ้น  จึงไดม้ีกำรขยำยจ ำำนวนหอ้งตรวจและจดัใหเ้ป็นสดัส่วนเพื่อควำมสะดวกของผูใ้ชบ้ริกำร หรือในกรณีกลุ ่มลูกคำ้
ประกนั โรงพยำบำลจดัใหมี้หน่วยงำนท่ีทำำหนำ้ที่เป็นผูป้ระสำนงำนระหวำ่งผูใ้ชบ้ริกำรและบริษทัประกนัต่ำงๆ ซ่ึงกำรดำำเนิน
งำนดงักล่ำวเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรใหส้ะดวกและรวดเร็ว รวมถึงบริษทัเนน้กำรพฒันำคุณภำพของบริกำร
ทำงกำรแพทยแ์ละมีกำรลงทุนในเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพื่อใหส้ำมำรถแข่งขนัได ้
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2             ด้านการดำาเนินงาน  

2.1 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

เน่ืองจำกธุรกิจโรงพยำบำลจำำเป็นที่ตอ้งมีบุคลำกรในฝ่ำยต่ำงๆ ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมชำำนำญเป็นพิเศษ ทั้งแพทย์
พยำบำล เภสชักร และเจำ้หนำ้ท่ีเทคนิคต่ำงๆ อีกทั้งกำรกำำหนดจำำนวนบุคลำกรในแต่ละสำขำวิชำและแต่ละเวรของภำครัฐ ซ่ึงมี
ควำมเป็นไปไดท้ี่จะขำดแคลนบุคลำกรในดำ้นดงักล่ำว ประกอบกบัปริมำณแพทยท์ี่สำมำรถผลิตไดจ้ำกมหำวิทยำลยัต่ำง ๆ มี
จ ำำนวนจำำกดั และจำำนวนแพทยบ์ำงส่วนเขำ้ไปเป็นแพทยใ์นกรุงเทพฯ ขณะที่จ ำำนวนประชำกรทั้งในเขตจงัหวดัเชียงใหม่และ
จงัหวดัใกลเ้คียงมีปริมำณที่เพิ่มขึ้น จึงอำจทำำใหจ้ ำำนวนแพทยท์ี่รองรับกำรรักษำสำำหรับคนไขไ้ม่เพียงพอ  บริษทัมีมำตรกำรใน
กำรกำำหนดอตัรำผลตอบแทนที่เหมำะสมและสอดคลอ้งกบัอุตสำหกรรม นอกจำกน้ี สำำหรับบุคลำกรทัว่ไป บริษทัจดัใหม้ี
สวสัดิกำรอ่ืนๆ สภำพแวดลอ้มในกำรทำำงำน กำรจดัใหม้ีสนัทนำกำรเพื่อเช่ือมควำมสมัพนัธ์  กำรอบรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้
เป็นตน้  เพื่อจูงใจใหพ้นกังำนทำำงำนกบับริษทัในระยะยำว ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยลดควำมเส่ียงในดำ้นน้ีลงได้

2.2 ความเส่ียงจากการเกดิข้อพพิาททางกฎหมายและถูกฟ้องร้อง

เพื่อป้องกนัปัญหำกำรเกิดขอ้พิพำททำงกฎหมำยจนนำำไปสู่กำรฟ้องร้องท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคต โดยปกติแพทยห์รือคณะแพทย์
จะทำำกำรตรวจรักษำอยำ่งละเอียดรอบคอบ     และก ำำหนดแผนกำรรักษำของผูป่้วยแต่ละรำยที่เหมำะสม รวมถึงกำรประเมิน
ควำมเส่ียง ขอ้ดี – ขอ้เสีย จำกกำรรักษำแต่ละแนวทำงเพื่อใหผู้ป่้วยหรือญำติของผูป่้วยรับทรำบขอ้มูล และในกรณีที่จ ำำเป็นตอ้ง
ผำ่ตดัรักษำโรงพยำบำลก ำำหนดใหผู้ป่้วยเซ็นยนิยอมใหร้ักษำตำมอำกำรของโรคก่อนดำำเนินกำร อีกทั้งบริษทัยงัมีแผนกลูกคำ้
สมัพนัธ์ท ำำหนำ้ที่รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจำกผูม้ำใชบ้ริกำร โดยมีคณะกรรมกำรควำมเส่ียงร่วมพิจำรณำ วเิครำะห์
ประเมินสถำนกำรณ์และดำำเนินกำรแกไ้ขป้องกนั

3         ด้านการลงทุน  

3.1 ความเส่ียงทางเงินลงทุนในอุปกรณ์การแพทย์

กำรลงทุนในอุปกรณ์กำรแพทยท่ี์ทนัสมยั จะทำำใหโ้รงพยำบำลสำมำรถใหบ้ริกำรผูป่้วยไดมี้ประสิทธิภำพเพิ ่มข้ึน เม่ือเทียบกบัคู่
แข่งขนัในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั   และสร้ำงภำพพจน์ใหโ้ดดเด่นกวำ่คู่แข่งขนัรำยอ่ืน และเพื่อรักษำ/ขยำยส่วนแบ่งทำงกำรตลำด
ขณะเดียวกนักำรลงทุนในอุปกรณ์เคร่ืองมือทำงกำรแพทยด์งักล่ำวมกัมีมูลค่ำที่ค่อนขำ้งสูง ซ่ึงอำจทำำใหโ้รงพยำบำลตอ้งมอง
ขำ้มเร่ืองกำรประเมินควำมคุม้ค่ำต่อกำรลงทุน แต่เพื่อตอ้งกำรใหผู้รั้บบริกำรไดรั้บกำรรักษำท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว จำำเป็นอยำ่งยิง่
ท่ีโรงพยำบำลตอ้งตดัสินใจในกำรลงทุนในอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทยบ์ำงชนิดท่ีทนัสมยักวำ่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
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3.2 เงินลงทุนบริษัทในเครือและบริษัทที่เกีย่วข้องกนั

เงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จำากดั
เม่ือวนัที ่25 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรของบริษทัและบริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยำบำลเชียงใหมร่ำม จ ำำกดั ไดม้ีมตใิหบ้ริษทั 
เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์จ ำำกดั (มหำชน) และบริษทั โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม จ ำำกดั เขำ้ร่วมลงทุนในบริษทั โรง
พยำบำลรำมค ำำแหง เชียงใหม่ จ ำำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งใหม่ โดยเปิดเป็นโรงพยำบำลเอกชนในนำม โรงพยำบำล
รำมคำำแหง เชียงใหม่  ซ่ึงคำดวำ่โรงพยำบำลแห่งใหม่ดงักล่ำวจะเปิดดำำเนินกำรไดใ้นปี 2565

เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2562  บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยำบำลรำมคำำแหง เชียงใหม่ จำำกดั มีมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจำำนวน 56 ลำ้น
หุ้น ในรำคำหุน้ละ 10 บำท เป็นจำำนวนเงิน 560.00 ลำ้นบำท โดยบริษทัและบริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม จำำกดั
ไดช้ำำระค่ำหุ้นรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 180.80 ลำ้นบำท และบริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยำบำลรำมคำำแหง เชียงใหม่ จำำกดั ไดจ้ดทะเบียน
เพ่ิมทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้แลว้เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2563 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทั เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์จำำกดั (มหำชน) และบริษทั โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม จำำกดั ตกลง
เขำ้ถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวคิดเป็นอตัรำร้อยละ 18 และร้อยละ 64.74  ของทุนจดทะเบียนบริษทั 1,000,000,000 บำท แบ่งออกเป็น
หุ้นสำมญั 100,000,000 หุ้น  ตำมลำำดบั  

เงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลน่าน  -  ราม จำากดั  
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 9/2562 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2562 ของบริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม จำำกดั ไดมี้
มติให้เขำ้ร่วมลงทุนในบริษทั โรงพยำบำลน่ำน-รำม จำำกดั จำำนวน 1 ลำ้นหุ้น รำคำหุ้นละ 10 บำท เป็นจำำนวนเงิน 10.00 ลำ้นบำท คิดเป็น
อตัรำร้อยละ 6.67  บริษทัย่อยไดจ่้ำยชำำระค่ำหุ้นดงักล่ำวแลว้ทั้งจำำนวน

 3.3 ความเส่ียงด้านการรับชำาระค่ารักษาพยาบาล

เน่ืองจำกธุรกิจโรงพยำบำลเป็นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตและสุขภำพของผูป่้วย ซ่ึงบริษทัจะตอ้งใหก้ำรรักษำผูป่้วยก่อนกำรเรียก
เกบ็ค่ำรักษำพยำบำล จึงก่อใหเ้กิดควำมเส่ียงท่ีอำจจะไม่สำมำรถเรียกเกบ็เงินค่ำรักษำพยำบำลได ้อยำ่งไรกต็ำมบริษทัมีนโยบำย
ท่ีจะช่วยป้องกนัและลดควำมเส่ียงลงไดด้งัน้ี

1. บริษทัมีนโยบำยในกำรประเมินค่ำใชจ้่ำยสำำหรับกำรรักษำพยำบำลผูป่้วยที่รับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยดว้ยตนเองเพื่อให ้ผูร้ับผดิ
ชอบค่ำใชจ่้ำยไดท้รำบถึงงบประมำณ ยกเวน้กรณีผูป่้วยฉุกเฉินซ่ึงโรงพยำบำลจะตอ้งทำำกำรรักษำก่อน

2. บริษทัมีนโยบำยใหม้ีกำรแจง้ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึ้น ใหก้บัผูร้ับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทรำบเป็นระยะตลอดกำรรักษำ และใหท้ยอย
ชำำระเพื่อเป็นกำรแบ่งเบำภำระกำรชำำระค่ำรักษำพยำบำลคร้ังเดียวทั้งจ ำำนวน

3. สำำหรับกำรเรียกเกบ็ค่ำรักษำพยำบำลจำกบริษทัคู่สญัญำนั้น บริษทัมีนโยบำยในกำรใหเ้ครดิตอยำ่งระมดัระวงั และมี
กระบวนกำรในกำรติดตำมอยำ่งสมำ่ำเสมอ เพื่อนำำมำพิจำรณำในกำรต่อสญัญำครำวต่อไป
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4.        ด้านการเงนิ  

                บริษทัและบริษทัยอ่ยบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงินที่อำจเกิดขึ้นในสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินตำมปกติ
ธุรกิจ โดยใชร้ะบบกำรจดักำรและกำรควบคุมภำยในองคก์รโดยทัว่ไป และไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์ทำงกำรเงินใด ๆ   

4.1 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบี้ยเน่ืองจำกมีเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น เงิน
ให้กูย้ืมระยะยำว เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยำว  ทั้งน้ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มี
อตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั อยำ่งไรก็ตำมกลุ่ม
บริษทัเช่ือว่ำควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคตจะไม่ส่งผลกระทบอยำ่งเป็นสำระสำำคญัต่อผลกำรดำำเนินงำน
และกระแสเงินสดของกิจกำร บริษทัและบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชต้รำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินอ่ืนเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว

4.2 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือที่เกี่ยวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและระยะยำว

แก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำำหนดใหม้ีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่
เหมำะสม ดงันั้น บริษทัไม่คำดวำ่จะไดร้ับควำมเสียหำยที่เป็นสำระสำำคญัจำกกำรเกบ็เงินจำกลูกหน้ีดงักล่ำว นอกเหนือไป
จำกท่ีไดต้ั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวแ้ลว้
4.3 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนในสกลุเงินตรำต ่ำงประเทศ เน่ืองจำก
ธุรกรรมทำงกำรคำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทำำกบัธุรกิจภำยในประเทศ

4.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่อง โดยกำรรักษำระดบัของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสดให้เพียงพอต่อกำรดำำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยรวมทั้งจดัหำวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินตำ่งๆ เพือ่
สำำรองในกรณีท่ีมีควำมจำำเป็นและเพ่ือลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของกระแสเงินสด
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5.        ด้านเงนิให้กู้ยืม  
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั

สำำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ยอดเคล่ือนไหวในเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี

งบกำรเงินรวม (บำท)
ณ วนัท่ี 31 ในระหวำ่งปี ณ วนัท่ี 31

ธนัวำคม 2562 กูย้มืเพิ่ม รับชำำระคืน ธนัวำคม 2563
บริษทั โรงพยำบำลขอนแก่นรำม จำำกดั 18,000,000.00 - - 18,000,000.00
บริษทั กซัซนั มำรีนำ กอลฟ์ คลบั จ ำำกดั 88,000,000.00 - (88,000,000.00) -
บริษทั กซัซนั เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำำกดั 7,500,000.00 2,000,000.00 (9,500,000.00) -
บริษทั โรงพยำบำลพะเยำรำม จำำกดั 5,625,000.00 - - 5,625,000.00
บริษทั เอฟแอนดเ์อส 79 จ ำำกดั - 13,000,000.00 (13,000,000.00) -

รวม 119,125,000.00 15,000,000.00 (110,500,000.00) 23,625,000.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท)
ณ วนัท่ี 31 ในระหวำ่งปี ณ วนัท่ี 31

ธนัวำคม 2562 กูย้มืเพิ่ม รับชำำระคืน ธนัวำคม 2563
บริษทั โรงพยำบำลหริภุญชยั เมโมเรียล จำำกดั 100,000,000.00 81,000,000.00 (131,000,000.00) 50,000,000.00
บริษทั กซัซนั มำรีนำ กอลฟ์คลบั จ ำำกดั 10,000,000.00 - (10,000,000.00) -

รวม 110,000,000.00 81,000,000.00 (141,000,000.00) 50,000,000.00

บริษทัและบริษทัยอ่ยให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในรูปตัว๋แลกเงินมีกำำหนดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม โดยชำำระดอกเบ้ียทุกเดือน
และทุก 3 เดือน เงินให้กูย้มืดงักล่ำวไม่มีหลกัทรัพยค์ำ้ำประกนั

                              26                                              รายงานประจำาปี 2563
ANNUAL REPORT 2020

                                     ปัจจยัความเสี่ยง



บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

งบกำรเงินรวมสำำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี

งบกำรเงินรวม (บำท)
ณ วนัท่ี 31 ในระหวำ่งปี ณ วนัท่ี 31

ธนัวำคม 2562 กูย้มืเพิ่ม รับชำำระคืน ธนัวำคม 2563
บริษทั กซัซนั ขนุตำล กอลฟ์ แอนด ์รีสอร์ท จำำกดั 24,000,000.00 - - 24,000,000.00
บริษทั ภูมิปัญญำอินเตอร์เนชัน่แนล จำำกดั 29,228,729.89 - - 29,228,729.89
            รวม 53,228,729.89 - - 53,228,729.89
หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน
บริษทั ภูมิปัญญำอินเตอร์เนชัน่แนล จำำกดั (29,228,729.89) - - (29,228,729.89)
            สุทธิ 24,000,000.00 24,000,000.00

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินให้กู้ยมืระยะยำวแก่บริษทั กซัซนั ขนุตำน กอล์ฟ แอนด ์ รีสอร์ท จำำกดั  เป็นกำรกูย้มื
โดยมีกำรทำำสญัญำระหวำ่งกนั มีหลกัประกนัเป็นกำรจำำนำำหุ้นของ บริษทั กซัซนั มำรีนำ กอลฟ์ คลบั จ ำำกดั จำำนวน 240,000 หุ้น และมี
กำรคิดดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 5 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินให้กูยื้มระยะยำวแก่บริษทั ภูมิปัญญำอินเตอร์เนชัน่แนล จำำกดั เป็นกำรกูย้มืโดยมีกำร
ทำำสญัญำระหวำ่งกนั โดยไม่มีหลกัประกนัและมีกำรคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.50 ต่อปี และไม่ไดคิ้ดดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนกรกฎำคม
2557 เป็นตน้ไป

6.         ปัจจัยอ่ืน      ๆ    ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน     
6.1 ข้อพพิาททางกฎหมาย - ข้อพพิาทกรณกีารปิดทางภาระจำายอม

6.2 พนัธะผูกพนัในการออกหุ้นในอนาคต - ไม่มี

6.3 มติให้ออกหลกัทรัพย์ - ไม่มี

6.4 บัตรส่งเสริมการลงทุน - ไม่มี

6.5 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562   นอกจำกหน้ีสินท่ีปรำกฏในงบกำรเงินแลว้ บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีภำระผกูพนั และ
หน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน ดงัน้ี
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

6.5.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัตำมสญัญำก่อสร้ำงอำคำร ตกแต่งอำคำรและอ่ืนๆ กบับริษทัในประเทศหลำยแห่งมี

มูลคำ่ตำมสญัญำรวม 1,586.45 ลำ้นบำท และ 861.29 ลำ้นบำท ตำมลำำดบั       (งบเฉพำะกิจกำร : จำำนวน 930.90 ลำ้นบำท และ
590.55 ลำ้นบำท ตำมลำำดบั)

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรจ่ำยค่ำจำ้งตำมเง่ือนไขของสญัญำ 1,239.22 ลำ้นบำท และ 121.53 ลำ้นบำท ตำมลำำดบั (งบ
เฉพำะกิจกำร : จำำนวน 750.51 ลำ้นบำท และ 85.18 ลำ้นบำท ตำมลำำดบั) และมีภำระผกูพนัตำมสญัญำ คงเหลือ 347.23 ลำ้นบำท
และ 739.77 ลำ้นบำท ตำมลำำดบั (งบเฉพำะกิจกำร : จำำนวน 180.39 ลำ้นบำท และ 505.37 ลำ้นบำท ตำมลำำดบั)

6.5.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาให้บริการ
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผูกพนัในกำรชำำระค่ำบำำรุงรักษำเคร่ืองมือแพทยต์ำมสัญญำคงเหลือ ดงัน้ี

บำท
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562
จ่ำยชำำระภำยใน

1 ปี 9,845,265.48 8,071,606.36 5,710,563.16 2,150,147.86
2 - 3 ปี 7,286,232.97 5,971,012.23 5,968,485.82 2,531,880.40

17,131,498.45 14,042,618.59 11,679,048.98 4,682,028.26

6.5.3 การคำา้ประกัน
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผูกพนัจำกกำรให้ธนำคำรพำณิชยอ์อกหนงัสือคำ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ คำ้ำประกนักรมไปรษณียแ์ละคำ้ำ
ประกนัสำำนกังำนประกนัสังคมเป็นจำำนวน 57.20 ลำ้นบำท และ 43.52 ลำ้นบำท ตำมลำำดบั (งบเฉพำะกิจกำร : จำำนวน 24.76 ลำ้น
บำท และ 21.66 ลำ้นบำท ตำมลำำดบั)
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

1.     ตารางแสดงสรุปฐานะการเงนิของบริษทัฯ     ตั้งแต่ปี     2561-2563  
1.1        ตารางแสดงสรุปฐานะการเงนิเฉพาะบริษทัฯ ตั้งแต่ปี   2561-2563                                                     

                     หน่วย   :   พนับำท  
                                              2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวยีน 552,051 13.80 635,894 18.93 533,899 17.95
สินทรัพย์รวม 4,000,849 100.00 3,359,522 100.00 2,974,313 100.00
หนีสิ้นหมุนเวียน 1,254,998 31.37 1,014,309 30.19 759,051 25.52
หนีสิ้นรวม 2,132,773 53.31 1,458,094 43.40 910,270 30.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,868,076 46.69 1,901,428 56.60 2,064,043 69.40
จำำนวนหุ้น (หุ้น) 4,023,125,000 4,023,125,000 4,023,125,000
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท) 0.46 0.47 0.51
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น (บำท) 0.10 0.10 0.10

ในปี 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเพิ่มขึ้นจำกปี 2562 มูลค่ำ 641 ลำ้นบำท เน่ืองมำจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เพิ ่มขึ้น 
จ ำำนวน 606 ลำ้นบำท  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลดลง 119 ลำ้นบำท และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้น จ ำำนวน 101 
ลำ้นบำท หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ในปี 2563 เพิ่มขึ้นไปจำกปี 2562 จ ำำนวน 675 ลำ้นบำท เน่ืองจำกมีเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงินเพิ่มข้ึน จ ำำนวน 468 ลำ้นบำท และ มีเงินรับล่วงหนำ้จำกสำำนกังำนประกนัสงัคมเพิ่มข้ึน จ ำำนวน 65 ลำ้นบำท ในส่วนของผู ้
ถือหุน้ของปี 2563 ลดลงจำำนวน 33 ลำ้นบำท

1.2        ตารางแสดงสรุปฐานะการเงนิของงบการเงนิรวม  ต้ังแต่ปี   2561-2563  
                                               หน่วย   :   พนับำท  

         รำยกำร   2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวยีน 939,607 8.68 1,227,238 12.09 1,086,202 12.53
สินทรัพย์รวม 10,825,457 100.00 10,151,011 100.00 8,666,493 100.00
หนีสิ้นหมุนเวียน 2,556,451 23.62 2,560,582 25.22 2,106,608 24.31
หนีสิ้นรวม 5,333,604 49.27 4,548,352 44.81 3,452,774 39.84
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,633,014 33.56 3,708,596 36.53 3,617,119 41.74
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำำนำจควบคุม 1,858,839 17.17 1,894,063 18.66 1,596,600 18.42
จำำนวนหุ้น (หุ้น) 4,023,125,000 4,023,125,000 4,023,125,000
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท) 0.90 0.92 0.90
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น (บำท) 0.10 0.10 0.10

        
ในปี 2563 มีสินทรัพยร์วมเพิ่มขึ้นจำกปี 2562 จ ำำนวน 674 ลำ้นบำท เน่ืองมำจำก ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เพิ ่มขึ้น จ ำำนวน

1,073 ลำ้นบำท เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง จำำนวน 233 ลำ้นบำท เงินลงทุนระยะสั้นแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัลดลง
จำำนวน 96 ลำ้นบำท หน้ีสินรวมเพิม่ขึ้น จ ำำนวน 785 ลำ้นบำท เน่ืองมำจำกมีเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึ้น จ ำำนวน
837 ลำ้นบำท เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึ้น จ ำำนวน 103 ลำ้นบำท และเงินรับล่วงหนำ้จำก
สำำนกังำนประกนัสงัคมเพิ่มข้ึน 80 ลำ้นบำท  ในส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง จำำนวน 111 ลำ้นบำท
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2. ตารางแสดงผลการดำาเนินงานของบริษทัฯ     ตั้งแต่ปี     2561-2563  
2.1      งบการเงนิเฉพาะกจิการ  ตั้งแต่ปี   2561-2563  

                             หน่วย   :    พนับาท  
                                      ตรวจสอบแล้ว

2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ

รำยได้
รำยได้จำกกำรรักษำพยำบำล 1,475,903 95.50 1,332,478 93.86 1,553,250 92.70
รำยได้เงนิปันผล 56,365 3.65 69,371 4.89 110,559 6.60
รำยได้อื่น 13,238 0.86 17,734 1.25 11,684 0.70

          รำยได้รวม 1,545,506 100.00 1,419,583 100.00 1,675,493 100.00
ค่ำใช้จ่ำย

ต้นทุนในกำรรักษำพยำบำล 1,076,263 69.64 1,101,870 77.62 1,043,072 62.25
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 193,969 12.55 203,687 14.35 194,673 11.62
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 22,505 1.46 26,087 1.84 23,298 1.39
ภำษีเงนิได้ 49,738 3.22 35,343 2.49 58,973 3.52

        รวมค่ำใช้จ่ำย 1,342,475 86.86 1,366,987 96.30 1,320,016 78.78
กำำไรสำำหรับปี 203,031 13.14 52,595 3.70 355,477 21.22
กำำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น
กำำไร(ขำดทุน) จำกกำรประมำณตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกนัภยั

- - - - - -

ภำษีเงนิได้เกี่ยวกับรำยกำรที่จะไม่ถูก
จัดประเภทรำยกำรใหม่

- - - - - -

กำำไรเบด็เสร็จอื่นสำำหรับปี - สุทธิจำก
ภำษีเงนิได้

- - - - - -

กำำไรเบด็เสร็จสำำหรับปี 203,031 13.14 52,595 3.70 355,477 21.22
กำำไร (ขำดทุน)/ หุ้น   (บำท) 0.05 0.01 0.09

     ผลกำรดำำเนินงำนของบริษทัฯ ประจำำปี 2563 มีผลกำำไรสุทธิ 203.03 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบัปี 2562 ซ่ึงมีผลกำำไรสุทธิ 52.60
ลำ้นบำท จะเห็นไดว้ำ่บริษทัมีก ำำไรเพิ่มขึ้น 150.44 ลำ้นบำท คิดเป็น 286.03% เป็นผลเน่ืองจำก ปี 2563 บริษทัมีรำยไดค้่ำรักษำ
พยำบำลเพิ่มขึ้น จ ำำนวน 143.43 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.76 เน่ืองมำจำกในปี 2562 บริษทัไดบ้นัทึกลดรำยไดค้่ำรักษำ
พยำบำลในงบกำำไรขำดทุนเบด็เสร็จและบนัทึกเงินรับล่วงหนำ้จำกสำำนกังำนประกนัสงัคม เป็นจำำนวนเงิน 166.90 ลำ้นบำท ซ่ึง
คำดวำ่จะถูกสำำนกังำนประกนัสงัคมเรียกคืนค่ำบริกำรทำงกำรแพทยจ์ำกกำรตรวจสอบ ในส่วนของค่ำใชจ่้ำยรวมลดลง จ ำำนวน
24.50 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.79 

                              30                                              รายงานประจำาปี 2563
ANNUAL REPORT 2020

ขอ้มลูทางการเงินท่ีสำาคญัของบรษิทั



บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

2.2          งบการเงนิรวม  ตั้งแต่ปี   2561-2563  
                                               หน่วย   :    พนับาท  

2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ

รำยไดจ้ำกกำรรักษำพยำบำล 3,667,977 96.90 3,926,688 96.29 3,935,328 98.22
รำยไดเ้งินปันผล 64,874 1.71 88,335 2.17 17,485 0.44
รำยไดอ่ื้น 51,511 1.36 44,229 1.08 42,597 1.07
ส่วนแบ่งกำำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,129 0.03 18,807 0.46 10,746 0.27
                   รวมรายได้ 3,785,491 100.00 4,078,059 100.00 4,006,516 100.00
ตน้ทุนในกำรรักษำพยำบำล 2,861,219 75.58 3,023,115 74.13 2,831,873 70.68
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 537,415 14.20 535,072 13.12 512,264 12.79
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 75,760 2.00 89,331 2.19 90,888 2.27
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 67,519 1.78 122,125 2.99 104,105 2.60
                   รวมค่าใช้จ่าย 3,541,913 93.57 3,769,643 92.44 3,539,130 88.33
       กำาไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) 243,578 6.43 308,416 7.56 467,386 11.67
กำาไร(ขาดทุน)/หุ้น (บาท) 0.05 0.04 0.09
รำยกำรท่ีอำจถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่ในภำยหลงัเขำ้ไปไว้
ในกำำไรหรือขำดทุน
กำำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย - - 348,252 8.54 (326,287) (8.14)
ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่ - - (69,650) (1.71) 65,257 1.63
รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นกำำไรหรือขำดทุน
ขำดทุนจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีก ำำหนดใหว้ดัมูลค่ำ (250,998) (5.44)
   ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นกำำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
  ขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (27,803) (0.68) - -
   ส่วนแบ่งกำำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม - - - -
   ขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (304) (0.01) - -
   ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่ 41,200 1.09 5,560 0.14 - -
กำำไรเบด็เสร็จอ่ืนสำำหรับปี - สุทธิจำกภำษีเงินได้ (164,798) (4.35) 256,055 6.28 (261,030) (6.52)
กำำไรเบด็เสร็จรวมสำำหรับปี 78,780 2.08 564,471 13.84 206,356 5.15
การแบ่งปันกำาไร
       ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 198,109 5.23 158,071 3.88 375,379 9.37
        ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอำำนำจควบคุม 45,469 1.20 150,346 3.69 92,007 2.30
การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จรวม
        ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 105,212 2.78 300,679 7.37 228,236 5.70
         ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอำำนำจควบคุม (26,432) (0.70) 263,792 6.47 (21,880) (0.55)

ผลกำรดำำเนินงำนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจำำปี 2563 มีผลกำำไรสุทธิ 243.58 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบัปี 2562 มีผลกำำไรสุทธิ 
308.42 ลำ้นบำท จะเห็นไดว้ำ่บริษทัมีก ำำไรลดลง 64.84 ลำ้นบำท  เน่ืองจำกรำยไดร้วมลดลง จ ำำนวน 292.57 ลำ้นบำท คิดเป็น 
7.17%  ซ่ึงค่ำใชจ่้ำยรวมกล็ดลงไปในทิศทำงเดียวกนักบัรำยได้  โดยลดลง จำำนวน 227.73 ลำ้นบำท คิดเป็น 6.04%  เป็นผลกระทบ
เน่ืองมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
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ขอ้มลูทางการเงินท่ีสำาคญัของบรษิทั



บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีสำำคญัท่ีสะทอ้นถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรดำำเนินงำนในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ   ซ่ึงทำำกำร
เปรียบเทียบ 3 ปี  ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี

อตัราส่วนทางการเงนิที่สำาคญั      ปี     2561, 2562   และ     2563  (  กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ  )  
อตัราส่วนทางการเงินเฉพาะกจิการ

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
อตัราส่วนสภาพคล่อง    (LIQUIDITY RATIO)  
อตัรำส่วนสภำพคล่อง สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 0.44 เท่ำ 0.63 เท่ำ 0.73 เท่ำ
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเวียน เงินสดและเงินฝำกธนำคำร + หลกัทรัพยใ์นควำม

ตอ้งกำรของตลำด + ลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ / 
หน้ีสินหมุนเวียน

0.33 เท่ำ 0.46 เท่ำ 0.55 เท่ำ

อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด กระแสเงินสดจำกกำรดำำเนินงำน / หน้ีสิน
หมุนเวียนเฉล่ีย

0.27 เท่ำ 0.33 เท่ำ 0.41 เท่ำ

อตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้ ขำยสุทธิ / (ลูกหน้ีกำรคำ้ก่อนหน้ีสงสัยจะสูญ + 
ตัว๋เงินรับกำรคำ้) (เฉล่ีย)

6.09 เท่ำ 5.49 เท่ำ 6.30 เท่ำ

ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉล่ีย 365 / อตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้ 60 วนั 66 วนั 58 วนั
อตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ ตน้ทุนขำย / สินคำ้คงเหลือ (เฉล่ีย) 39.74 เท่ำ 38.09 เท่ำ 39.56 เท่ำ
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย 365 / อตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ 9 วนั 10 วนั 10 วนั
อตัรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หน้ี ซ้ือหรือตน้ทุนขำย /  (เจำ้หน้ีกำรคำ้ + ตัว๋เงินจ่ำย

กำรคำ้) (เฉล่ีย)
13.07 เท่ำ 14.72 เท่ำ 14.81 เท่ำ

ระยะเวลำชำำระหน้ี 365 / อตัรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หน้ี 28 วนั 25 วนั 25 วนั
Cash Cycle ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย + ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย

-  ระยะเวลำชำำระหน้ี   
41 วนั 51 วนั 43 วนั

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร    (PROFITABILITY RATIO)  
อตัรำกำำไรขั้นตน้ กำำไรขั้นตน้ / ขำยสุทธิ 27.08% 17.31% 32.85%
อตัรำกำำไรสุทธิ กำำไรสุทธิ / รำยไดร้วม 13.14% 3.70% 21.22%
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ กำำไรสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เฉล่ีย) 10.77% 2.65% 17.95%
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน   (EFFICIENCY RATIO)  
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ กำำไรสุทธิ / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 5.52% 1.66% 12.39%
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร กำำไรสุทธิ + ค่ำเส่ือมรำคำ / สินทรัพยถ์ำวรสุทธิ (เฉล่ีย) 12.12% 10.58% 37.41%
อตัรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์ รำยไดร้วม / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 0.42 เท่ำ 0.45 เท่ำ 0.58 เท่ำ
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ   (FINANCIAL POLICY RATIO)  
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ 1.14 เท่ำ 0.77 เท่ำ 0.44 เท่ำ
อตัรำส่วนควำมสำมำรถชำำระดอกเบ้ีย กระแสเงินสดจำกกำรดำำเนินงำน + ดอกเบ้ียจ่ำย

จำกกำรดำำเนินงำน + ภำษี / ดอกเบ้ียจ่ำย
14.64 เท่ำ 13.29 เท่ำ 15.32 เท่ำ
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        อตัราสว่นทางการเงินท่ีสำาคญั



บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

ข้อมูลต่อหุ้นและอตัราการเติบโตของทุกประเภทธุรกจิ
รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่ำตำมบญัชีต่อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้ / จำำนวนหุน้ชำำระเตม็มูลค่ำแลว้

ปลำยปี
 0.46 บำท  0.47 บำท   0.51 บำท

กำำไรสุทธิต่อหุน้ กำำไรสุทธิ/ จำำนวนหุน้ชำำระเตม็มูลค่ำแลว้ปลำยปี
   

0.05 บำท 0.01 บำท 0.09 บำท

อตัราการเติบโต
สินทรัพยร์วมเพิ่มข้ึน 19.09% 12.95% 7.54%
หน้ีสินรวมเพิ่มข้ึน (ลดลง) 46.27% 60.18% 4.85%
รำยไดจ้ำกกำรขำยหรือบริกำรเพิ่มข้ึน 10.76% (14.21)% 8.73%
คำ่ใชจ่้ำยดำำเนินงำนเพิ่มข้ึน (4.77)% 4.63% 2.47%
กำำไรสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง) 286.05% (85.21)% 14.87%

อตัราส่วนทางการเงนิรวม
อัตราส่วนทางการเงินรวม

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
อตัราส่วนสภาพคล่อง    (LIQUIDITY RATIO)  
อตัรำส่วนสภำพคล่อง สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 0.37 เท่ำ 0.48 เท่ำ 0.52 เท่ำ
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเวียน เงินสดและเงินฝำกธนำคำร + หลกัทรัพยใ์นควำม

ตอ้งกำรของตลำด + ลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ / หน้ี
สินหมุนเวียน

0.30 เท่ำ 0.38 เท่ำ 0.38 เท่ำ

อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด กระแสเงินสดจำกกำรดำำเนินงำน / หน้ีสิน
หมุนเวียนเฉล่ีย

0.27 เท่ำ 0.39 เท่ำ 0.32 เท่ำ

อตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้ ขำยสุทธิ / (ลกูหน้ีกำรคำ้ก่อนหน้ีสงสัยจะสูญ + ตัว๋เงิน
รับกำรคำ้) (เฉล่ีย)

7.29 เท่ำ 7.80 เท่ำ 8.34 เท่ำ

ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉล่ีย 365 / อตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้ 50 วนั 47 วนั 44 วนั
อตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ ตน้ทุนขำย / สินคำ้คงเหลือ (เฉล่ีย) 24.62 เท่ำ 26.01 เท่ำ 25.06 เท่ำ
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย 365 / อตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ 15 วนั 14 วนั 15 วนั
อตัรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หน้ี ซ้ือหรือตน้ทุนขำย /  (เจำ้หน้ีกำรคำ้ + ตัว๋เงินจ่ำย

กำรคำ้) (เฉล่ีย)
13.00 เท่ำ 13.73 เท่ำ 13.58 เท่ำ

ระยะเวลำชำำระหน้ี 365 / อตัรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หน้ี 28 วนั 27 วนั 27 วนั
Cash Cycle ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย + ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย

-  ระยะเวลำชำำระหน้ี   
37 วนั 34 วนั 32 วนั
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                              อตัราสว่นทางการเงินท่ีสำาคญั



บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

อตัราส่วนทางการเงนิรวม
อัตราส่วนทางการเงินรวม

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร    (PROFITABILITY RATIO)  
อตัรำกำำไรขั้นตน้ กำำไรขั้นตน้ / ขำยสุทธิ 21.99% 23.01% 28.04%
อตัรำกำำไรสุทธิ กำำไรสุทธิ / รำยไดร้วม 5.23% 3.89% 9.39%
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ กำำไรสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เฉล่ีย) 5.41% 4.32% 10.43%
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน   (E  F  FICIENCY RATIO)  
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ กำำไรสุทธิ / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 4.11% 5.53% 7.59%
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร กำำไรสุทธิ + ค่ำเส่ือมรำคำ / สินทรัพยถ์ำวรสุทธิ 

(เฉล่ีย)
9.55% 12.87% 16.20%

อตัรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์ รำยไดร้วม / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 0.40 เท่ำ 0.43 เท่ำ 0.46 เท่ำ
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ   (FINANCIAL POLICY RATIO)  
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ 1.47 เท่ำ 1.23 เท่ำ 0.95 เท่ำ

อตัรำส่วนควำมสำมำรถชำำระดอกเบ้ีย กระแสเงินสดจำกกำรดำำเนินงำน + ดอกเบ้ียจ่ำย
จำกกำรดำำเนินงำน + ภำษี / ดอกเบ้ียจ่ำย

9.41 เท่ำ 11.52 เท่ำ 8.58 เท่ำ

ข้อมูลต่อหุ้นและอตัรารายการเติบโตของทุกประเภทธุรกจิ
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่ำตำมบญัชีต่อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้ / จำำนวนหุน้ชำำระเตม็มูลค่ำแลว้

ปลำยปี
0.90 บำท 0.92 บำท 0.90 บำท

กำำไรสุทธิต่อหุน้ กำำไรสุทธิ/ จำำนวนหุน้ชำำระเตม็มูลค่ำแลว้ปลำยปี 0.05 บำท 0.04 บำท 0.09 บำท
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        อตัราสว่นทางการเงินท่ีสำาคญั



บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

ภาพรวมของการประกอบธุรกจิ
บริษทั เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์ จ ำำกดั (มหำชน) เป็นผูด้ ำำเนินกำร “โรงพยำบำลลำนนำ”  และ “โรงพยำบำลลำนนำ 2”

ซ่ึงเป็นโรงพยำบำลเอกชนขนำด 180 เตียง และ 30 เตียง  ปัจจุบนัโรงพยำบำลมีหอ้งตรวจโรคจำำนวน  70  หอ้งตรวจ  สำมำรถใหบ้ริกำร
ผูป่้วยนอกไดป้ระมำณวนัละ 2,200 คน มีผูม้ำใชบ้ริกำรเฉล่ียประมำณวนัละ 2,186 คน  และมีจ ำำนวนผูป่้วยในเฉล่ียวนัละประมำณ 208
เตียง 

โรงพยำบำลลำนนำเป็นโรงพยำบำลที่ใหบ้ริกำรรักษำโรคทัว่ไป โดยคณะแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชำญเฉพำะโรคทุกสำขำพร้อมทั้ง
อุปกรณ์กำรรักษำและวินิจฉยัโรคท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภำพสูงไวค้อยใหบ้ริกำรตลอด 24 ชัว่โมง    นอกจำกน้ีโรงพยำบำลยงัติดตั้ง
เคร่ืองอำำนวยควำมสะดวกและอุปกรณ์ฉุกเฉินท่ีจำำเป็นไวภ้ำยในหอ้งพกัผูป่้วยอยำ่งครบถว้น

โครงสร้ำงรำยไดท่ี้เกิดจำกกำรใหบ้ริกำรของโรงพยำบำลลำนนำนั้น ประกอบดว้ย
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของธุรกจิการให้บริการเฉพาะบริษัท 

หน่วย : พนับาท ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2560
ผู้ป่วยทั่วไป 794,203 51.39 861,703 60.70 830,568 49.57 774,229 51.10
ผู้ป่วยประกันสังคม 681,700 44.11 470,775 33.16 722,682 43.13 654,332 43.18
รำยได้อื่นๆ 69,603 4.50 87,105 6.14 122,243 7.30 86,626 5.72
       รำยได้รวมสุทธิ 1,545,506 100.00% 1,419,583 100.00% 1,675,493 100.00% 1,515,187 100.00%

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้งบการเงินรวม
หน่วย : พนับาท ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2560
ผู้ป่วยทั่วไป 2,639,058 69.74 3,159,286 77.82 2,947,471 73.76 2,762,228 72.40
ผู้ป่วยประกันสังคม 1,028,919 27.19 767,402 18.91 987,857 24.73 985,409 25.83
รำยได้อื่นๆ 116,385 3.08 132,564 3.27 60,441 1.51 67,736 1.78
       รำยได้รวมสุทธิ 3,784,362 100.00% 4,059,252 100.00% 3,995,769 100.00% 3,815,373 100.00%
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ
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ภาวะอุตสาหกรรม
จะเห็นวำ่ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนยงัคงมีกำรแข่งขนัที่รุนแรงอยำ่งต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำกกำรแข่งขนักนัในกำรขยำย

สำขำและปรับปรุงสถำนประกอบกำรใหมี้รูปแบบท่ีทนัสมยั สวยงำม และกำรปรับปรุงคุณภำพในกำรใหบ้ริกำรซ่ึงเป็นจุดขำยของธุรกิจ
โรงพยำบำลเอกชน รวมทั้งยงัมีกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงในกำรใหบ้ริกำร โดยกำรเปิดใหบ้ริกำรในรูปแบบศูนยก์ำรแพทยเ์ฉพำะทำงมำก
ขึ้นไม่วำ่ จะเป็น ศูนยโ์รคปวดหลงั ศูนยโ์รคหวัใจ  ศูนยโ์รคทำงสมอง และศูนยโ์รคมะเร็ง ในขณะที่ ธุรก ิจโรงพยำบำลเอกชนซ่ึงเป็น
ธุรกิจที่ตอ้งใชเ้งินลงทุนค่อนขำ้งสูง ท ั้งดำ้นกำรก่อสร้ำงอำคำรสถำนที่ ดำ้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ตลอดจนกำรจำ้ง
บุคลำกรที่เช่ียวชำญ จึงเกิดกระแสกำรควบรวมกิจกำรที่ยงัคงมีอยูอ่ยำ่งต่อเน่ืองในธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน พร้อมทั้งกำรนำำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้นกำรบริหำรกิจกำรในเครือโรงพยำบำลของตน  เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพในกำรบริหำรตน้ทุนและสร้ำง
ควำมแขง็แกร่งในกำรใหบ้ริกำร นอกเหนือจำกกำรจดั โปรโมชัน่ในรูปแบบ Package รำคำประหยดักนัมำกขึ้น เพื่อดึงดูดผูบ้ริโภคให้
เขำ้มำใชบ้ริกำรในช่วงท่ีภำวะเศรษฐกิจชะลอตวัลง ทั้งน้ี เพื่อช่วงชิงควำมไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขนัเชิงธุรกิจของตนไว้

อีกทั้ง เศรษฐกิจไทยในปีท่ีผำ่นมำอยูใ่นภำวะท่ีชะลอตวัลงอยำ่งต่อเน่ือง อนัเน่ืองจำกผลกระทบจำก สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ
โรคไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ปลำยปี 2562 ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงส่งผลกระทบเป็นวงกวำ้งไปทัว่โลก ปัญหำวิกฤติกำรเงินโลก และ
มำตรกำรกีดกนัทำงกำรคำ้ ที่ท ำำใหเ้ศรษฐกิจเขำ้สู่ภำวะถดถอย รวมถึงปัญหำดำ้นกำรเมือง กำรแขง็ค่ำของเงินบำท ควำมล่ำชำ้ของ
กระบวนกำรงบประมำณ ผลกระทบจำกภยัแลง้ และปัญหำควำมไม่สงบใน 3 จงัหวดัภำคใต ้รวมถึงธุรกิจกำรท่องเท่ียวซ่ึงไดรั้บผลกระ
ทบจำกกำรปิดประเทศ ซ่ึงเหตุกำรณ์ดงักล่ำวกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจ  และกระทบต่อกำรลงทุนของภำคเอกชนรวมถึงกำรบริโภค
ภำยในประเทศซ่ึงชะลอตวัลงตำมไปดว้ย    ดงันั้นรัฐบำลจะตอ้งรีบก ำำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรกระตุน้และผลกัดนักำรขยำยตวัทำง
เศรษฐกิจ และเพิ่มควำมเช่ือมัน่ต่อนกัลงทุน  เพื่อใหมี้เงินไหลเวียนกลบัเขำ้สู่ระบบเศรษฐกิจใหเ้ร็วข้ึน

จำกภำวะกำรณ์ขำ้งตน้ท่ีมีผลกระทบในวงกวำ้ง   ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนจึงเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบอยำ่งหลีกเล่ียงไม่
ไดด้ว้ยเช่นกนั ดงันั้น จำกสำเหตุดงักล่ำวจึงส่งผลกระทบต่อภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขนักนัของธุรกิจโรงพยำบำลเอกชน จะเห็น
ไดว้ำ่ในปี 2563 กำรเจริญเติบโตของโรงพยำบำลเอกชนชะลอตวั เน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย และอตัรำกำรวำ่งงำนเพิ่มขึ้น ท ำำให้
คนไขบ้ำงส่วนหนัไปใชบ้ริกำรของโรงพยำบำลรัฐบำลท่ีมีค่ำใชจ้่ำยท่ีต ำ่ำกวำ่และสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรได ้  ซ่ึงจำกสำเหตุดงั
กล่ำวจึงส่งผลกระทบต่อภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขนักนัของธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนดงัน้ี

(1) นโยบายของภาครัฐ

นโยบายของรัฐ : ตำมพระรำชบญัญติักฤษฎีกำกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลของขำ้รำชกำร มีขอ้จำำกดัในเร่ืองกำรพิจำรณำกำรเบิกจ่ำยค่ำ
รักษำพยำบำลในสถำนพยำบำลเอกชน ถึงแมว้ำ่จะมีระบบกำรเขำ้ร่วมทำำสญัญำกำรรักษำพยำบำลกบักรมบญัชีกลำงเพื่อเบิกค่ำรักษำ
พยำบำลโดยตรงท่ีเรียกวำ่ EMCO และตำมนโยบำยกำรแพทยฉุ์กเฉิน UCEP

โครงการประกนัสังคม : เน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง และกำรวำ่งงำน รวมทั้งปัญหำประชำชนขำดกำำลงัซ้ือ จึงทำำใหโ้รง
พยำบำลเอกชนหนัมำใหค้วำมสำำคญักบัลูกคำ้ประกนัสงัคม ตำมพระรำชบญัญตัิแรงงำนและสวสัดิกำรสงัคมอยำ่งจริงจงั โดยมุ่ง
หวงัใหเ้ป็นกลุ่มลูกคำ้หลกัในระยะยำว จะเห็นไดว้ำ่ที่ผำ่นมำจงัหวดัเชียงใหม่มีโรงพยำบำลเอกชนที่เขำ้โครงกำรประกนัสงัคม
จำำนวนหลำยแห่ง   ขณะท่ีกลุ่มผูป้ระกนัตนยงัคงมีจำำนวนเท่ำเดิมจึงทำำใหเ้กิดกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน
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โครงการหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ : เป็นโครงกำรที่จดัตั้งขึ้นโดยรัฐบำล ซ่ึงกลุ่มน้ีโรงพยำบำลของรัฐ และของเอกชนมีกำร
แบ่งผูม้ีสิทธิตำมภูมิศำสตร์และก ำำหนดค่ำตอบแทนในกำรรักษำผูป่้วยรวมโดยภำครัฐ  จึงไม่มีกำรแข่งขนัระหวำ่งโรงพยำบำลที่
เขำ้ร่วมโครงกำร  ขณะที่โรงพยำบำลลำนนำ โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม และโรงพยำบำลเทพปัญญำไม่ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรน้ี  ดงั
นั้นจึงอำจมีกลุ่มลูกคำ้ทัว่ไปบำงส่วนซ่ึงเป็นฐำนลูกคำ้เดิมของกลุ่มโรงพยำบำลเลือกใชบ้ริกำรของโรงพยำบำลท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร
แทน

(2) อำานาจการซ้ือของประชาชนลดลง

เน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง  จึงทำำใหธุ้รกิจหลำยแห่งชะลอกำำลงักำรผลิตหรือปิดตวัลง ปริมำณคนวำ่งงำนเพิ่มอตัรำสูง
ขึ้น ผูบ้ริหำรตลอดจนพนกังำนทั้งในภำครัฐและเอกชนหลำยแห่งถูกควบคุมสวสัดิกำรลงเพื่อควำมอยูร่อดขององคก์ร จึงเป็น
สำเหตุที่ส่งผลใหป้ระชำชนตอ้งลดค่ำใชจ้่ำยที่ไม่จ ำำเป็นลง ประกำรหน่ึงโดยกำรหนัไปใชบ้ริกำรกำรรักษำพยำบำลของโรง
พยำบำลรัฐบำลเน่ืองจำกมีค่ำใชจ่้ำยท่ีตำ่ำกวำ่โรงพยำบำลเอกชน หรือใชบ้ริกำรตำมโครงกำรของภำครัฐแทน

(3) การขยายตัวของโรงพยาบาลเอกชน

โรงพยำบำลเอกชนเกือบทุกแห่งตอ้งประสบปัญหำเกี่ยวกบักำรขยำยตวัและตอ้งชะลอโครงกำรต่ำงๆ ออกไป  และสงัเกตไดจ้ำก
จำำนวนโรงพยำบำลและขนำดเตียงยงัคงตวัเลขเดิมเทียบกบัตวัเลขปี 2562 ซ่ึงเป็นผลมำจำกนโยบำยของภำครัฐที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
รักษำพยำบำล และกำำลงัซ้ือของประชำชนที่ลดลง และกระทบต่อจ ำำนวนผูเ้ลือกรักษำในโรงพยำบำลเอกชนและรำยไดจ้ำกกำร
รักษำ ขณะที่ตน้ทุนค่ำรักษำพยำบำล (ไดแ้ก่ ยำและเวชภณัฑ ์ ค่ำธรรมเนียมแพทย ์เป็นตน้) มีแนวโนม้ที่สูงขึ้น ดงันั้นจึงท ำำให้
หลำยโรงพยำบำลมีกำรปรับกลยทุธ์ทำงกำรตลำดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภำวกำรณ์ปัจจุบนั เช่น กำรเนน้ลูกคำ้กลุ่มบริษทัประกนั
กำรรักษำพยำบำลแบบเป็นโปรแกรม  (โปรแกรมตรวจสุขภำพประจำำปี หรือคลอดบุตร)  เป็นตน้  ยิง่ท ำำใหก้ำรแข่งขนัของโรง
พยำบำลเอกชนสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน

(4) การปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐบาล

เน่ืองจำกโรงพยำบำลรัฐบำลไดม้ีกำรปรับปรุงทำงดำ้นกำรใหบ้ริกำรที่ดีขึ้น เพื่อแข่งขนักบักำรใหบ้ริกำรของโรงพยำบำลเอกชน
ดงันั้น  จึงเป็นอีกสำเหตุหน่ึงท่ีทำำใหผู้ม้ำใชบ้ริกำรส่วนหน่ึงเลือกใชบ้ริกำรของรัฐบำลแทน เน่ืองจำกมีค่ำใชจ่้ำยท่ีถูกกวำ่ และกำร
ใหบ้ริกำรมีมำตรฐำนเทียบเท่ำโรงพยำบำลเอกชน
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สภาพการแข่งขัน
กรณีวเิครำะห์สภำพกำรแข่งขนัของอุตสำหกรรมโดยใชว้ิธี Five Forces  ซ่ึงประกอบดว้ยกำรวเิครำะห์ปัจจยัต่ำงๆ 5 ดำ้น ประกอบดว้ย
ควำมยำกง่ำยของคู่แข่งขนัรำยใหม่ สินคำ้/บริกำรทดแทน อำำนำจต่อรองของผูซ้ื้อและผูข้ำย และคู่แข่งขนัในอุตสำหกรรม  ซ่ึงอำจสรุป
ไดว้ำ่ธุรกิจโรงพยำบำลจดัไดว้ำ่เป็นธุรกิจท่ีมีกำรแข่งขนัระดบัปำนกลำง

(1) ความยากง่ายของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งรายใหม่   (Entry Barrier)    ธุรกิจโรงพยำบำลเป็นธุรกิจท่ีมีกำรเขำ้มำของคู่แข่งขนัรำย
ใหม่ค่อนขำ้งยำก เน่ืองจำกเป็นธุรกิจที่จะตอ้งใชเ้งินลงทุนค่อนขำ้งสูง (Capital Incentive) รวมถึงปัญหำกำรจดัหำบุคลำกรให้
เพียงพอท่ีจะใหบ้ริกำร โดยเฉพำะบุคลำกรดำ้นกำรแพทยท่ี์มีอยูจ่ ำำนวนจำำกดั โดยเฉพำะแพทยท่ี์มีคุณภำพและแพทยเ์ฉพำะทำง 

(2) อำานาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Power of Buyer) จำกภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลงทำำใหอ้ ำำนำจในกำรใชจ้ ่ำยของผูบ้ริโภคทัว่ไป
ลดนอ้ยลง ดงันั้นจึงทำำใหผู้ใ้ชบ้ริกำรบำงส่วนหนัไปใชบ้ริกำรของโรงพยำบำลรัฐ โครงกำรประกนัสงัคม และโครงกำรหลกั
ประกนัสุขภำพแห่งชำติ ดงันั้นกำรแข่งขนัระหวำ่งโรงพยำบำลเอกชนจะมีภำวกำรณ์แข่งขนัที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงหลำยแห่งไดม้ีกำร
ปรับเปล่ียนกลยทุธเพื่อใหเ้หมำะสมต่อประเภทและควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ปัจจุบนั อยำ่งไรกต็ำม เน่ืองจำกกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย
ของทั้งโรงพยำบำลลำนนำและโรงพยำบำลเชียงใหม่รำมที่เป็นลูกคำ้ทัว่ไป มกัอยูใ่นระดบัปำนกลำงถึงระดบับน ซ่ึงส่วนใหญ่
มกัเลือกคุณภำพของกำรใหบ้ริกำร และ/หรือ คุณภำพของแพทยม์ำกกวำ่ดำ้นรำคำค่ำรักษำ

(3) อำานาจการต่อรองของผู้ขาย (Power of Supplier)      อำำนำจกำรต่อรองของผูข้ำยในอุตสำหกรรมโรงพยำบำลค ่อนขำ้งต ำ่ำ
เน่ืองจำกผูผ้ลิตยำและเวชภณัฑมี์จ ำำนวนมำกทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  ซ่ึงส่วนใหญ่ผูผ้ลิตเหล่ำน้ีมกัจะเป็นผูน้ ำำเสนอ
สินคำ้ต่อแพทยห์รือบุคคลที่เกี่ยวขอ้งเพื่อพิจำรณำสัง่ซ้ือ   และผลของกำรรวมกนัของเครือรำม ทำำใหโ้รงพยำบำลลำนนำเพิ ่ม
อำำนำจกำรต่อรองกบัผูข้ำยไดม้ำกข้ึน                  

(4) สินค้าทดแทน (Substitute Product) ปัจจุบนัโรงพยำบำลของรัฐเร่ิมมีกำรพฒันำตวัเองเพื่อใหส้ำมำรถแข่งกบัโรงพยำบำล
เอกชน  เช่น  กำรมีคลีนิคพิเศษใหบ้ริกำรในช่วงหลงัเวลำทำำงำนของแพทยใ์นโรงพยำบำลของรัฐ อยำ่งไรกต็ำม หำกเปรียบ
เทียบคุณภำพของกำรใหบ้ริกำรระหวำ่งโรงพยำบำลเอกชนและโรงพยำบำลรัฐ กำรใหบ้ริกำรของโรงพยำบำลเอกชนยงัคงมี
ควำมคล่องตวัและรักษำระดบัคุณภำพของกำรใหบ้ริกำรที่ดีกวำ่ นอกจำกน้ี สินคำ้ทดแทนประเภทอื่น ไดแ้ก่ ร้ำนขำยยำ หรือ
คลีนิครักษำ   อำจมีผลกบัโรงพยำบำลเอกชนท่ีมีกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยระดบักลำงถึงระดบัล่ำง                

(5) คู่แข่งในอุตสาหกรรม (Competitor) จำกกำรสำำรวจของสำำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัเชียงใหม่มีกำรบนัทึกรำยงำนวำ่ โรง
พยำบำลในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีเตียงรับผูป่้วยไวค้ำ้งคืนมีทั้งส้ินจ ำำนวน  43  แห่ง    ในจำำนวนน้ีเป็นโรงพยำบำลเอกชนประเภท
ทัว่ไป จำำนวน 11 แห่ง  และมี 8 แห่ง  ที่เป็นโรงพยำบำลขนำด 100 เตียงข้ึนไปในระดบัเดียวกบัโรงพยำบำลลำนนำ  ดงัปรำกฏ
ในตำรำงเปรียบเทียบจำำนวนเตียงท่ีข้ึนทะเบียน  และจำำนวนเตียงท่ีเปิดใหบ้ริกำรจริงในปี 2563  ดงัน้ี
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำานวนเตียงที่ขึน้ทะเบียนและจำานวนเตียงที่เปิดให้บริการของโรงพยาบาลเอกชน 
ปี    2563  

โรงพยาบาลเอกชน  จำานวนเตียงผู้ป่วยขึน้ทะเบียน สัดส่วนร้อยละ
โรงพยำบำลลำนนำ + โรงพยำบำลลำนนำ 2 210 12.75
โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม 220 13.35
โรงพยำบำลเทพปัญญำ                     109 6.61
โรงพยำบำลเทพปัญญำ 2                          60 3.64
รวมโรงพยำบำลลำนนำและกลุ่มเชียงใหม่รำม 599 36.35
โรงพยำบำลแมคคอร์มิค                   400 24.27
โรงพยำบำลรำชเวช 150 9.10
โรงพยำบำลเซ็นทรัลเมมโมเรียล 120 7.28
โรงพยำบำลเชียงใหม่ใกลห้มอ 119 7.22
โรงพยำบำลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์                 100 6.07
โรงพยำบำลกรุงเทพ เชียงใหม่ 59 3.58
โรงพยำบำลเชียงใหม่ฮอสพิทอล 50 3.04
อ่ืน ๆ  (ขนำดตำ่ำกวำ่ 100 เตียง) 51 3.09

รวม 1,648 100.00%
หมายเหตุ :  กลุ่มเชียงใหม่รำม ไดแ้ก่ โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม โรงพยำบำลเทพปัญญำ และโรงพยำบำลเทพปัญญำ 2

จำกตวัเลขที่ไดจ้ำกกำรสำำรวจของสำำนกัมำตรฐำนสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ สำำนกังำนปลดักระทรวง
สำธำรณสุข และขอ้มูลจำกสำำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ ปรำกฏวำ่จ ำำนวนเตียงผูป่้วยที่ขึ้นทะเบียนของโรงพยำบำล
เอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่   ณ  ส้ินปี  2563   มีจ ำำนวน 1,648 เตียง  เท่ำกบัปี 2562  โดยโรงพยำบำลแมคคอร์มิคเป็นโรงพยำบำล
เอกชนท่ีขนำดใหญ่ท่ีสุด จำำนวน 400 เตียง หรือร้อยละ 24.27 รองลงมำคือ โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม จำำนวน 220 เตียง หรือร้อย
ละ 13.35 และโรงพยำบำลลำนนำ+โรงพยำบำลลำนนำ 2 เป็นลำำดบัที่ 3 มีจ ำำนวน 210 เตียง หรือร้อยละ 12.75 อยำ่งไรกต็ำม
ภำยหลงักำรรวมกิจกำรระหวำ่งโรงพยำบำลลำนนำ และโรงพยำบำลในกลุ่มเชียงใหม่รำม ทำำใหโ้รงพยำบำลในกลุ่มมีขนำดเพิ่ม
ข้ึนเป็น 599 เตียง หรือร้อยละ 36.35  ซ่ึงจะกลำยเป็นกลุ่มโรงพยำบำลเอกชนท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตจงัหวดัเชียงใหม่
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จำกขอ้มูลโรงพยำบำลเอกชนขำ้งตน้ โรงพยำบำลเอกชนที่มีระดบัรำคำใกลเ้คียงก นั ไดแ้ก่ โรงพยำบำลลำนนำ โรงพยำบำล
เชียงใหม่รำม โรงพยำบำลกรุงเทพ เชียงใหม่ และโรงพยำบำลรำชเวช เป็นตน้  หลงัจำกที่โรงพยำบำลลำนนำและกลุ ่มโรงพยำบำล
เชียงใหม่รำมไดร้วมเครือข่ำยกนัจึงท ำำใหจ้ ำำนวนคู่แข่งขนัโดยตรงลดลง กำรแข่งขนัระหวำ่งโรงพยำบำลเอกชนส่วนใหญ่จะเนน้เร่ือง
กำรใหบ้ริกำรที่สะดวกและรวดเร็วเป็นหลกั รวมถึงแพทยท์ี่มีคุณภำพและกำรลงทุนในอุปกรณ์เคร่ืองมือทำงกำรแพทยท่ี์เทคโนโลยทีนั
สมยั ท่ีสำมำรถตรวจวเิครำะห์อำกำรเจบ็ป่วยไดล้ะเอียดข้ึน 

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ    (Key Success Factors)  
อยำ่งไรกดี็ท่ำมกลำงกำรแข่งขนัที่สูงขึ้นของทั้งโรงพยำบำลเอกชนดว้ยกนัและของรัฐบำล บริษทัฯ ไดต้ระหนกัและมีกำร

ปรับตวัในควำมเปล่ียนแปลงต่อภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขนัที่เกิดขึ้น เพื่อใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบของบริษทัฯ รวมทั้งเป็นกำรรักษำ
ฐำนลูกคำ้เก่ำและขยำยฐำนลูกคำ้ใหม่ใหบ้ริษทัต่อไป  โดยกลยทุธ์หรือปัจจยัแห่งควำมสำำเร็จของผูป้ระกอบกำร (Key Success Factors)
ท่ีบริษทัฯ นำำมำใชใ้นกำรแข่งขนัคือ

1. นโยบายทางด้านการพฒันาบุคลากร
โรงพยำบำลลำนนำไดเ้ปิดใหบ้ริกำรมำนำนกวำ่ 44 ปี  โดยบริษทัฯ ไดมุ้่งเนน้นโยบำยทำงดำ้นกำรพฒันำบุคลำกรมำ
โดยตลอด

2. นโยบายด้านการตลาด
ไดม้ีกำรขยำยกำรบริกำรเขำ้สู่ชุมชน เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ท ำำใหม้ีกลุ ่มลูกคำ้มำใชบ้ริกำรมำกขึ้น
รวมทั้งไดมี้กำรประชำสมัพนัธ์และเขำ้ร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม  นอกจำกน้ีโรงพยำบำลไดมุ้่ง
เนน้ใหด้ ำำเนินตำมกลยทุธทำงกำรตลำดตำมนโยบำยที่ต ั้งไวอ้ยำ่งเคร่งครัด รวมทั้งไดท้ ำำโครงกำรขยำยเครือขำ่ย,
คลีนิคเครือข่ำยตำมอำำเภอรอบนอกของจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัใกลเ้คียงเพื่อขยำยฐำนลูกคำ้

3. นโยบายทางด้านการบริหารงาน
กำรที่เป็นระบบเครือของโรงพยำบำลลำนนำ ท ำำใหม้ีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก นัระหวำ่งโรงพยำบำลในเร่ืองต่ำง ๆ  
ทั้งดำ้นกำรจดัสรรทรัพยำกร และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำร รวมถึงกำรพฒันำดำ้นกำรรักษำพยำบำล

4. นโยบายด้านคุณภาพ
ดำำเนินโครงกำรพฒันำบุคลำกรแก่พนกังำนทุกระดบั เพื่อยกมำตรฐำนคุณภำพกำรใหบ้ริกำร เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจ
และประทบัใจแก่ผูม้ำรับบริกำร      โดยโรงพยำบำลไดร้ับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพบริกำรระบบ ISO 9001 :
2015 จำก United Registrar of System (Thailand) Limited Company ทั้งองคก์ร ทำงหอ้งปฏิบตัิกำรไดร้ับใบรับรอง
มำตรฐำนคุณภำพ  ISO 15189 แห่งแรกของภำคเหนือ, ISO 15190 (หอ้งปฏิบติักำร)  จำกสำำนกัมำตรฐำนหอ้งปฏิบติั
กำร กระทรวงสำธำรณสุข และดำำเนินโครงกำร Hospital  Accreditation (HA)  อยำ่งต่อเน่ืองโดยโรงพยำบำลไดร้ับ
ใบรับรองมำตรฐำน HA ในปี 2556 ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ดำ้นคุณภำพบริกำรแก่ผูใ้ชบ้ริกำร
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จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว
ณ วนัที่ 31  ธนัวำคม 2563 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 408,433,330 บำท เรียกช ำำระแลว้ 402,312,500 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั

4,023,125,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท  โดย
              -  บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่ำงจำกหุน้สำมญั
              -  บริษทัไม่มีโครงกำรออกและเสนอขำยหุน้ หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภำพใหก้องทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ซ่ึงเป็นคนต่ำงดำ้ว
- บริษทัไม่มีหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่หุน้สำมญั

          โครงสร้างผู้ถือหุ้น

จำานวนหุ้นที่ออก
จำาหน่าย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2563 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

จำำนวน 4,023,125,000 หุน้ นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา
จำานวนราย จำานวนหุ้น จำานวนราย จำานวนหุ้น จำานวนราย จำานวนหุ้น จำานวน

ราย
จำานวนหุ้น

สัญชาติ
ผูถื้อหุน้สญัชำติไทย 6 3,736,350,832 352 284,563,668 6 3,710,133,266 366 310,781,234
ผูถื้อหุน้สญัชำติต่ำงดำ้ว 1 2,210,500 0 0 1 2,210,500 0 0
รวมผูถื้อหุ้น 7 3,738,561,332 352 284,563,668 7 3,712,343,766 366 310,781,234

การกระจายการถือหุ้น  (1)  
ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้นเกินกวำ่ 0.5 % 2 3,733,889,432 0 0 2 3,707,671,866 0 0
ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้นนอ้ยกวำ่ 0.5 % 5 4,671,900 352 284,563,668 5 4,671,900 366 310,781,234
รวมการถือหุ้น 7 3,738,561,332 352 284,563,668 7 3,712,343,766 366 310,781,234

หมายเหตุ     (1)     -   จ ำำนวนหุน้/ หน่วยแบบไร้ใบหุน้ จำำนวน 426,099,932 หุน้/หน่วย
-   ไม่ไดร้วมหุน้ท่ีถือโดยส่วนรำชกำร, กองทุนฟ้ืนฟูระบบสถำบนักำรเงิน, รัฐวิสำหกิจ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมำยเฉพำะ

      จดัตั้งข้ึนอีกจำำนวน 0 รำย

สรุปโครงสร้างผู้ถือหุ้นในปี 2563    โดยรวมดงัน้ี

1. ผูถื้อหุน้สญัชำติไทย     358  รำย จ ำำนวนหุน้4,020,914,500  หุน้  คิดเป็น   99.95 % 
2. ผูถื้อหุน้สญัชำติต่ำงดำ้ว  1  รำย จำำนวนหุน้        2,210,500  หุน้  คิดเป็น        0.05 %
3. กำรกระจำยกำรถือหุ้น

ก. กลุ่มผูถื้อหุน้เกินกวำ่ 0.5 % หรือถือเกินกวำ่ 20,110,000 หุน้ต่อรำย
มีจำำนวน  2 รำย จ ำำนวนหุน้ 3,733,889,432 หุน้ คิดเป็น 92.81% ของหุน้ท่ีออกจำำหน่ำย

ข. กลุ่มผูถื้อหุน้นอ้ยกวำ่ 0.5 % หรือถือนอ้ยกวำ่ 20,110,000 หุน้ต่อรำย
มีจำำนวน 357 รำย จำำนวนหุน้    289,235,568 หุน้ คิดเป็น  7.19%  ของหุน้ท่ีออกจำำหน่ำย
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 ตาราง แสดงรายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่   10   รายแรก   
รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำานวนหุ้น ร้อยละ

1. บริษทั โรงพยำบำลวิภำวดี จ ำำกดั (มหำชน) 3,310,000,000 82.274
2. นำยแพทยช์ยักำร     สุนทโรทก 20,000,000 0.497
3. นำยธิติเขษม            นิวำสวตั 11,750,000 0.292
4. นำยอำำพนั                วิประกษิต 10,000,000 0.249
5. นำงสำวภำวดี          จิวะวิชกลุ 10,000,000 0.249
6. นำงบุญสม               ชยัมงคล 6,000,000 0.149
7. นำงพรรณำงค ์         ปำณิกบุตร 5,000,000 0.124
8. นำงอำำไพ                 ศรีสวสัด์ิ 5,000,000 0.124
9. นำงเพญ็ศรี              วตัรนนัท์ 5,000,000 0.124
10. นำงประภำศรี           สุรพฒัน์ 5,000,000 0.124
11. อ่ืนๆ 635,375,000 15.794

รวม 4,023,125,000 100.00

        การถือหุ้นของคณะกรรมการในบริษัทฯ ณ วนัท      31   ธันวาคม    2563    

ช่ือกรรมการ
ประเภท

หลกัทรัพย์
จำานวนท่ีเปลีย่นแปลง

ระหว่างปี  (หุ้น)
จำานวนคงเหลือ ณ วนัท่ี
31 ธันวาคม 2563 (หุ้น)

นำยแพทยรั์ชช           สมบูรณสิน ไม่มี - -
นำยแพทยว์รพนัธ์     อุณจกัร หุน้สำมญั 20,000 1,069,000
นำยแพทยดุ์สิต          ศรีสกลุ หุน้สำมญั 20,000 350,000
นำยแพทยธี์ระยทุธ   นิยมกลู หุน้สำมญั - 20,000
นำยแพทยสุ์เมธ         ฮัน่ตระกลู ไม่มี - -
ทนัตแพทยช์ำำนำญ    ชนะภยั ไม่มี - -
นำยสิทธิ                    ภำณุพฒันพงศ์ ไม่มี -
นำยชยัสิทธ์ิ                วิริยะเมตตำกลุ หุน้สำมญั - 38,985,000
นำยฤชิษฐ ์                  กำญจนพิทกัษ์ ไม่มี - -
นำยแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณำปรำชญ์ ไม่มี - -
นำยเกริก                    จิตตำลำน ไม่มี - -
นำงสำวพำภทัร         สุเภำกิจ ไม่มี - -
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมที่จะเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลให้แกผู่้ถือ

หุ้นอตัราที่ไม่ตำ่ากวา่ร้อยละ 50  ของกำาไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการหกัสำารองตามกฎหมายและการชำาระภาษีแล้ว
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแตล่ะครัง้ขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ และแผนการใช้เงินในแตล่ะปี  รวมถึงความจำาเป็นและความ
เหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต โดยต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซึง่ได้รับอนมุติัจ่ายเงินปันผล
โดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บริษัทมีผลประกอบการท่ีดีและมีสภาพคลอ่งเพียงพอ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
หากบริษัทย่อยไม่มีโครงการที่จะลงทนุเพิ่มเติม หรือแผนการใช้เงินในแตล่ะปี รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นใด

ให้เพียงพอสำาหรับการดำาเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการใน
แตล่ะงวดบญัชี หลงัจากหกัสำารองตามกฎหมายและการชำาระภาษีแล้ว โดยต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่าย
เงินปันผลระหวา่งกาล ซึง่ได้รับอนมุติัจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัท 

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
ในปี 2563 บริษัทฯ  มีกำาไรสทุธิจากผลการดำาเนินงานของปี 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำานวน 52.60 ล้านบาท

และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเป็นเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินการตัง้แตเ่ดือนมกราคม – เดือนธนัวาคม 2562   ในอตัรา
หุ้นละ  0.0585 บาท  คิดเป็นร้อยละ 447.48 ของกำาไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้วเม่ือวนัท่ี 25  พฤษภาคม  2563   

ในระหวา่งปี 2559-2563  บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล  สรุปได้ดงันีคื้อ

รำยกำร
เงนิปันผลของผลกำรดำำเนินงำนประจำำปี

2558 2559 2560 2561 2562
จำำนวนหุ้น (หุ้น) 
Par = 0.10 บำท

4,023,125,000 4,023,125,000 4,023,125,000 4,023,125,000 4,023,125,000

อัตรำกำำไรสุทธิต่อหุ้น  
(บำท/หุ้น)

0.087 0.080 0.080 0.090 0.040

อัตรำเงนิปันผล
(บำท/หุ้น)

0.042 0.046 0.047 0.052 0.0585

อัตรำกำรจ่ำยเงนิปันผลต่อกำำไร
สุทธิ (%)

47.96 55.77 61.10 58.85 447.48

จำำนวนเงนิปันผลรวม  (บำท) 167,362,000.00 185,063,750.00 189,086,381.61 209,202,500.00 235,532,812.50

วันที่จ่ำยเงนิปันผล 25/05/2559 25/05/2560 23/05/2561 15/05/2562 25/05/2563

                              43                                              รายงานประจำาปี 2563
ANNUAL REPORT 2020

นโยบายการจ่ายเงินปันผล



บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

           บริษทั เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์จำำกดั (มหำชน)   มีกำรจดัโครงสร้ำงกำรจดักำร สำยงำนกำรทำำงำนภำยในของ
องคก์ร  ดงัต่อไปน้ี

แผนผงัแสดงโครงสร้างการจัดองค์กร สายงานการทำางานภายในองค์กร
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1.    คณะกรรมการบริษัท  
(1) รายช่ือกรรมการบริษัทฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  ประกอบดว้ยกรรมกำร จำำนวน 12 ท่ำน  ดงัมีรำยช่ือต่อไปน้ี
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(ก) ขอบเขตอำำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

ดว้ยคณะกรรมกำรบริษทั มีหนำ้ที่รับผดิชอบจดักิจกรรมท ั้งหลำยท ั้งปวงของบริษทัและมีอ ำำนำจหนำ้ที่ในขอบเขตของ
กฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และตำมมติของที่ประชุมใหญ ่ผูถ้ือหุน้ และมีอ ำำนำจกระท ำำกำรใด ๆ ตำมที่ระบุไวใ้น
หนงัสือบริคณห์สนธิ หรือท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี

1. คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมตระหนกัดีในควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรที่พึงปฏิบตัิต ่อผูถ้ือหุน้ และผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มอยำ่งเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย

2. คณะกรรมกำรเป็นผูร้ับผดิชอบจดักำรกิจกำรทั้งหลำยทั้งปวงของบริษทั  นอกจำกจะตอ้งปฏิบตัิ ภำยใตบ้ทบญัญตัิของ
กฎหมำย  วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั และตำมมติของที่ประชุมใหญ่ผูถ้ือหุน้ และมีอ ำำนำจกระทำำกำรใด ๆ
ตำมที่ระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ  หรือที่เกี่ยวขอ้ง   ยงัตอ้งปฏิบตั ิใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงปฏิบตั ิท ี่ด ีของ
ตลำดหลกัทรัพย ์ และสำำนกังำนกำำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์
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3. กรรมกำรที่ไดร้ับกำรแต่งตั้งใหม่ก่อนเขำ้รับตำำแหน่งบริษทัไดจ้ดัทำำคู่มือกำรปฏิบตัิของกรรมกำร ขอ้บงัคบัของบริษทั
รวมทั้งหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของกำรเป็นกรรมกำรบริษทัภำยใตบ้ทบญัญติัของกฎหมำย

4. บริษทัมีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรทั้งเป็นรำยบุคคลและรำยคณะ รวมถึงกำรประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัเป็นประจำำทุกปี   

5. คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมมุ่งมัน่ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่กิจกำรในระยะยำว บริหำรกิจกำรดว้ยควำมรอบคอบและ
ระมดัระวงั  รับผดิชอบต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมสำมำรถและมีประสิทธิภำพที่เพียงพอ เพื่อใหเ้ก ิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผูถื้อหุน้ ดูแลมิใหเ้กิดปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และรับผดิชอบต่อกำรตดัสินใจและกำรกระทำำของตนเอง

6. คณะกรรมกำรตระหนกัถึงควำมสำำคญัของกำรสร้ำงระบบกำรควบคุมภำยใน ทั้งกำรควบคุมทำงกำรเงิน กำรดำำเนินงำน
และกำรกำำกบัดูแลกำรปฏิบติังำน ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในแยกเป็นส่วนงำนหน่ึงของบริษทั

7. คณะกรรมกำรบริษทั  จะตอ้งมีกำรประชุมโดยสมำ่ำเสมอเป็นประจำำอยำ่งนอ้ยทุกสำมเดือนต่อคร้ัง และอำจมีกำรประชุม
พิเศษเพิม่เติมตำมควำมจำำเป็น โดยมีก ำำหนดกำรประชุมล่วงหนำ้ มีกำรกำำหนดวำระกำรประชุมท่ีชดัเจน และมีกำรนำำส่ง
เอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหนำ้ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษทัไดม้ีเวลำศึกษำขอ้มูลอย ำ่ง
เพียงพอก่อนเขำ้ร่วมกำรประชุม

8. จดัใหม้ีกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำำปีอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ ง ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินงวดบญัชีของ
บริษทั และจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมวิสำมญักรณีมีควำมจำำเป็น

9. คณะกรรมกำรจะดำำเนินงำนเป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศที่สำำคญัของ
บริษทัอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลำ แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย

10. บริษทัจะดำำเนินธุรกิจท่ีคำำนึงถึงควำมเส่ียงอยูเ่สมอ โดยไดมี้กำรควบคุมและบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม
11. บริษทักำำหนดใหก้รรมกำรตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตน คู่สมรส และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตำมท่ีกำำหนดไวใ้น พรบ . หลกั

ทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวมถึงแจง้กำรถือหลกัทรัพยข์องตน คู ่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะต่อเลขำนุกำร
บริษทัเพื่อรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั

12. บริษทัจะดูแลใหม้ีแนวทำงเกี่ยวกบัจริยธรรมในกำรด ำำเนินธุรกิจของบริษทั ขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีส ำำหรับกรรมกำรและ
พนกังำน รวมทั้งไดส่ื้อสำรใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยรับทรำบ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดยที่ประชุมใหญ่เป็นผูพ้ิจำรณำเลือก

ตั้ง  และใหค้ณะกรรมกำรเลือกตั้งกรรมกำรดว้ยกนั เป็นประธำนกรรมกำร และเลือกรองประธำนกรรมกำร,  กรรมกำรผูจ้ดักำร
และต ำำแหน่งอื่นตำมที่เหมำะสมดว้ยกไ็ด ้และกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำำนวนกรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถิ่นที่อยูใ่นรำช
อำณำจกัร ทั้งน้ี  คณะกรรมกำรบริษทัจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

1.  คณะบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ จ ำำนวนอยำ่งนอ้ย 3 คน
2.  คณะบุคคลท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ จำำนวนอยำ่งนอ้ย 3 คน (1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งหมด)
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การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
กำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทัฯ จะตอ้งไดร้ับอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยประธำนกรรมกำรจะเป็นผูเ้สนอรำยช่ือบุคคลที่จะ

แต่งตั้งเป็นกรรมกำรต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ทำงบริษทัฯ ยงัไม่ไดม้ีขอ้บงัคบัเพิ่มเติมใด ๆ จำกมำตรำ 70  จึงถือใชข้อ้บงัคบัตำมมำตรำ 70 แห่ง พ.ร.บ. มหำชน   ซ่ึงกำร

เลือกตั้งกรรมกำรบริษทัฯ   จะกระทำำโดยท่ีประชุมผูถื้อ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัต่อไปน้ี
     1)     ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง

2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีตนมีอยูท่ ั้งหมด  ตำม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ หลำยคนเป็น     กรรมกำร
กไ็ดแ้ต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้กล่ำวคือจะใชว้ิธี Cumulative Voting ไม่ได้

3)  บุคคลซ่ึงไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้ับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำำนวนกรรมกำร ที่พึงมี
หรือ   จะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดร้ับกำรเลือกตั้งในลำำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกิน
จำำนวนกรรมกำรท่ีพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด

4) ในกำรประชุมสำมญัประจำำปีทุกครั้ ง ใหก้รรมกำรออกจำกตำำแหน่ง  1 ใน 3 เป็นอตัรำ ถำ้จ ำำนวนกรรมกำรที่จะแบ่ง
ออกเป็นสำมส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจำำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3

5) กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกตำำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรท่ีอยูใ่นตำำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกตำำแหน่ง

6) ใหก้รรมกำรชุดเดิมรักษำกำรในตำำแหน่ง เพื่อดำำเนินกิจกำรของบริษทัต่อไปพลำงก่อนเท่ำท่ีจ ำำเป็น  จนกวำ่กรรมกำร
ชุดใหม่ท่ีไดรั้บเลือกตำมขอ้บงัคบับริษทัจะเขำ้รับหนำ้ท่ี

กรรมการอสิระ
อน่ึงกำรแต่งต ั้งกรรมกำรอิสระ  จะใชห้ลกัเกณฑว์ิธีกำรเดียวกนักบักระบวนกำรแต่งต ั้งกรรมกำรบริษทั ประกอบ
ดว้ยจำำนวนกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกวำ่ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ โดยนิยำมของกรรมกำรอิสระที่ก ำำหนดเท่ำกบั
ขอ้ก ำำหนดขั้นต ำ่ำ ของสำำนกังำนคณะกรรมกำรก ำำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นไปตำมเกณฑท์ี่ประกำศโดยคณะกรรมกำรก ำำกบัตลำดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เร่ืองกำรขออนุญำต
และกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ (ฉบบัประมวล) ตำมคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระของบริษทัฯ มีดงัน้ี

คุณสมบัติของกรรมการอสิระ
1. ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจ ำำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมกำรถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ไดเ้งินเดือนประจำำ หรือผูม้ีอ ำำนำจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลำำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูม้ีอ ำำนำจควบคุมของ
บริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี  ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถึง
กรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำร ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำำนำจ
ควบคุมของบริษทั
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู ่
สมรส พี่นอ้ง และบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ ำำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้ับกำรเสนอใหเ้ป็นผู ้
บริหำรหรือผูมี้อำำนำจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อำำนำจควบคุมของ
บริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี
นยั หรือผูมี้อำำนำจควบคุม ของผูท่ี้มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่ หรือผูมี้อำำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้กำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำำนำจ
ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ ำำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสำำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ ำำนำจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้
แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือท่ีปรึกษำทำงกำร
เงิน ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผู ้
มีอ ำำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ ำำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนั้น
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้กำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนบักบักิจกำรของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงิน
เดือนประจำำ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจำำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ี
มีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทำำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรดำำเนินงำนของบริษทั

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท

ในกำรประชุมใหญ่สำมญัประจำำปี กรรมกำรบริษทัจะตอ้งออกจำกตำำแหน่ง 1 ใน 3 ถำ้จ ำำนวนกรรมกำรบริษทัแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจำำนวนใกลเ้คียงที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3  โดยใหก้รรมกำรที่อยูใ่นตำำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู ้
ออกจำกตำำแหน่ง  อยำ่งไรกต็ำม กรรมกำรบริษทัซ่ึงพน้จำกตำำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขำ้มำเป็นกรรมกำรใหม่
ได้

วธีิการลงนามผูกพนับริษัทของคณะกรรมการ
กรรมกำรบริษทัฯ สองคนลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำสำำคญัของบริษทั
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(  ง  )      การพ้นสภาพหรือการลาออกและการถอดถอนกรรมการบริษัทฯ  
ในกำรประชุมสำมญัประจ ำำปีทุกครั้ ง กรรมกำรจะตอ้งออกจำกตำำแหน่งอยำ่งนอ้ยจ ำำนวนหน่ึงในสำม (1/3) โดยอตัรำ ถำ้จ ำำนวน

กรรมกำรแบ่งออกเป็นสำมส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจำำนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสำม (1/3)
กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกตำำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลำกวำ่ผูใ้ดจะออก ส่วนในปีต่อไป

ใหก้รรมกำรท่ีอยูใ่นตำำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกตำำแหน่ง  กรรมกำรผูอ้อกจำกตำำแหน่งไปนั้น อำจจะเลือกเขำ้รับตำำแหน่งอีกกไ็ด้
นอกจำกกำรพน้จำกตำำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรอำจพน้จำกตำำแหน่งเม่ือ
(1) ตำย
(2) ลำออก
(3) ขำดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ย บริษทัมหำชน จำำกดั

        (4)   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก ก่อนถึงครำวออกตำมวำระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่ สำมในส่ี (3/4)  ของจำำนวน  
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจำำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้
ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศำลมีคำำสัง่ใหอ้อก

2.    คณะกรรมการบริหารและกำากบัดูแลกจิการ  
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม คณะกรรมกำรบริหำรและก ำำกบัดูแลกิจกำร ประกอบดว้ยกรรมกำร  จ ำำนวน 4 ท่ำน  ดงัมีรำยช่ือและรำย

ละเอียดต่ำง ๆ ต่อไปน้ี

(  ก  )        รายช่ือคณะกรรมการบริหารและกำากบัดูแลกจิการ     ประกอบดว้ย

ช่ือ - นามสกลุ ตำาแหน่ง
1. นำยแพทยว์รพนัธ์ อุณจกัร ประธำนกรรมกำรบริหำรฯ
2. นำยแพทยสุ์เมธ      ฮัน่ตระกลู กรรมกำรบริหำรและกำำกบัดูแลกิจกำร
3. นำยแพทยดุ์สิต      ศรีสกลุ กรรมกำรบริหำรและกำำกบัดูแลกิจกำร
4. นำยแพทยธี์ระยทุธ   นิยมกลู กรรมกำรบริหำรและกำำกบัดูแลกิจกำร

   (  ข  )           อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและกำากบัดูแลกจิการ    

(1) กำำหนดวิสยัทศัน์ ทิศทำงกำรด ำำเนินธุรกิจ นโยบำย กลยทุธ์ของบริษทั เพื่อนำำเสนอขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษทั

(2) ใหม้ีอ ำำนำจตดัสินใจในเร่ืองกำรด ำำเนินงำนที่สำำคญั รวมทั้งก ำำหนดแนวทำงและกลยทุธ์ในกำรด ำำเนินงำน
ของบริษทัใหมี้ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลสูงสุด ตำมมติคณะกรรมกำรบริษทัก ำำหนด

                              51                                              รายงานประจำาปี 2563
ANNUAL REPORT 2020

     โครงสรา้งการจดัการ



บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

(3) กำำหนดเป้ำหมำยธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ประเมินกลัน่กรองโครงกำรลงทุน งบประมำณกำรปรับ
เงินเดือนประจ ำำปี งบประมำณกำรจ่ำยโบนสัพนกังำน แผนงำนดำ้นควำมรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร
(Corporate Social Responsibility)  รวมทั้งงบประมำณค่ำใชจ่้ำยใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั

(4) พจิำรณำกลัน่กรองและนำำเสนอขออนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษทั ในเร่ืองที่หำกท ำำไปแลว้จะเก ิดกำร
เปลี่ยนแปลงอยำ่งส ำำคญัแก่กิจกำรของบริษทั และเร่ืองที่ตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

(5) จดัโครงสร้ำงองคก์รและระบบกำรบริหำรงำนใหเ้หมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจเพื่อใหก้ำรด ำำเนิน
ธุรกิจเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมทั้งทบทวนผลกำรด ำำเนินงำนเป็นระยะ เพื่อหำแนวทำงแกไ้ขอยำ่ง
รวดเร็วใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำยธุรกิจ

(6) ก ำำหนดโครงสร้ำงเงินเดือน คำ่จำ้ง และจดัท ำำหลกัเกณฑใ์นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทั้งที่เป็นตวัเงิน และผล
ตอบแทนอยำ่งอ่ืน รวมทั้งจดัทำำหลกัเกณฑใ์นปรับเงินเดือนและจ่ำยโบนสัใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์บริษทั

(7) มีอ ำำนำจสรรหำ ประเมินผล แต่งต ั้ง โยกยำ้ย ถอดถอน พนกังำนบริษทั ในต ำำแหน่งที่ต ำ่ำกวำ่กรรมกำรผู ้
จดักำรลงมำ

(8) ลงนำมเอกสำรผกูพนัสญัญำของบริษทักบัสถำบนักำรเงิน รวมทั้งเป็นผูแ้ทนของบริษทัและด ำำเนินกำรใน
นำมของบริษทักบับุคคลภำยนอก ในกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งตำมกำรคำ้ปกติ หรือท่ีเป็นประโยชน์ต่อกิจกำร

(9) มีอำำนำจในกำรอนุมติักำรลงทุนท่ีไม่เกิน 1,000,000 บำท  ตำมมติของคณะกรรมกำรบริษทั หำกเป็นกรณีเร่ง
ด่วนท่ีวงเงินเกินหน่ึงลำ้นบำท ใหค้ณะกรรมกำรบริหำรอนุมติัดำำเนินกำรไปก่อนแลว้ขอคำำสตัยำบนัจำกคณะ
กรรมกำรบริษทัทีหลงั  ทั้งน้ีไม่รวมถึงรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย รวมทั้งรำยกำรท่ีตอ้งขอ
ควำมเห็นจำกผูถื้อหุน้ตำมขอ้กำำหนดของ กลต. และตลำดหลกัทรัพย์

(10) มีหนำ้ที่เสนอ ทบทวน กำรก ำำกบัดูแลงำนดำ้นกำรก ำำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของบริษทั รวมทั้งระบบกำรจดักำร
ควบคุมควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมร่วมกบัผูต้รวจสอบภำยใน และกรรมกำรตรวจสอบ

(11) สอบทำนกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำรเป็นประจ ำำทุกปี ในกรณีที่เห็นว ำ่มีควำมจ ำำเป็นตอ้งปรับปรุง
กฎบตัรดงักล่ำวใหเ้หมำะสมกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั และสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ใหค้ณะกรรมกำร
บริหำรเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบต่อไป

(12) กรรมกำรบริหำรมีหนำ้ที่จะตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตน คูส่มรส และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตำมที่ก ำำหนดไว ้
ใน พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวมถึงแจง้กำรถือหลกัทรัพยข์องตน คู ส่มรส และบุตร (ที่ไม่
บรรลุนิติภำวะ) ต่อเลขำนุกำรบริษทั เพื่อรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั

(13) กำรอ่ืนใดนอกเหนือจำกที่กล่ำวมำขำ้งตน้ คณะกรรมกำรบริหำรไม่สำมำรถกระทำำได ้เวน้แต่จะไดร้ับมอบ
หมำยจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเป็นครำว ๆ ไป
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ทั้งน้ี กำรไดร้ับมอบอำำนำจหนำ้ที่และควำมรับผดิชอบดงักล่ำวขำ้งตน้จะไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอำำนำจ  หรือมอบ
อำำนำจช่วงที่ท ำำใหก้รรมกำรบริหำร หรือผูร้ับมอบอำำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่
อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  (ตำมนิยำมที่สำำนกังำนคณะกรรมกำรก ำำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยป์ระกำศ
กำำหนด) มีส่วนไดเ้สีย ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยของบริษทั (ถำ้มี) ยกเวน้เป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเป็นลกัษณะ
กำรดำำเนินธุรกรรมกำรคำ้ปกติที่มีเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไปของบริษทัที่คณะกรรมกำรก ำำหนดกรอบกำรพิจำรณำไวอ้ยำ่งชดัเจน
แลว้ และเป็นไปตำมเกณฑข์อ้บงัคบัของสำำนกังำนคณะกรรมกำรก ำำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพย์
ท่ีกำำหนด

(  ค  )        องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารและกำากบัดูแลกจิการ  

คณะกรรมกำรบริหำรฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษทัอยำ่งนอ้ย 3 คน  โดยคณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูแ้ต ่งต ั้ง
ประธำนกรรมกำรบริหำร และมอบอำำนำจหนำ้ท่ีใหเ้ป็นผูส้รรหำกรรมกำรใหค้รบตำมจำำนวน แลว้นำำเสนอต่อกรรมกำรบริษทั
เพื่อขออนุมติัแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรบริหำรต่อไป  ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริหำรอำจไดรั้บคดัเลือกมำจำกกรรมกำรบริษทั  (ท่ี
ไม่ใช่กรรมกำรตรวจสอบ) หรือจำกพนกังำนหรือผูม้ีควำมรู้ควำมสำมำรถ ซ่ึงคณะกรรมกำรบริหำรจะมีกำรประชุมปกติทุก
เดือน อยำ่งนอ้ยเดือนละ 2 คร้ัง

3.       คณะกรรมการตรวจสอบ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำร จำำนวน 3 ท่ำน  ดงัมีรำยช่ือและรำยละเอียดต่ำง ๆ ดงัน้ี

(  ก  .)             รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ย

ช่ือ - นามสกลุ ตำาแหน่ง
1. นำยแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณำปรำชญ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยเกริก              จิตตำลำน กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำงสำวพำภทัร   สุเภำกิจ** กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรเลขำนุกำร

     หมายเหตุ    **   กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอที่จะสามารถทำาหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอื
 ของงบการเงนิ
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(  ข  .)       อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1.สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น เชื่อถือได ้ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่

ยอมรับ โดยทัว่ไป และเปิดเผยอยำ่งเพียงพอ ทั้งรำยไตรมำสและรำยประจำำปี
2.สอบทำนใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ท่ีมี ค ว ำ ม
เหมำะสมและมีประสิทธิผล
3.สอบทำนกำรปฏิบตัิงำนของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว ำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำำหนดของ

ตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั
4.พิจำรณำคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั พจิำรณำค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี  รวมถึงพิจำรณำเลิก

จำ้งผูส้อบบญัชีของบริษทั
5.ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพื่อปรึกษำหำรือโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรร่วมดว้ย
6.พจิำรณำและใหค้วำมเห็นชอบในกำรแต่งต ั้ง ถอดถอน โยกยำ้ย หรือเลิกจำ้ง และพิจำรณำควำมดีควำมชอบของ

หวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
7.พจิำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีที่เก ิดรำยกำรเกี่ยวโยง หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผล 

ประโยชน์ใหมี้ควำมถูกตอ้งและครบถว้น
8.ปฏิบติังำนอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
9.คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผดิชอบในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีต่อคณะกรรมกำรบริษทัโดยตรง
10.จดัทำำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจำำปีของบริษทั  ซ่ึงรำยงำนดงั ก ล ่ำ ว

ลงนำมโดย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
11.สอบทำนกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำำทุกปี ในกรณีที่เห็นว ำ่มีควำมจ ำำเป็นตอ้งปรับปรุงกฎบตัร

ดงักล่ำวใหเ้หมำะสมกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั และสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนไป ใหเ้สนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ

   (  ค  .)      องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยคณะกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน  โดยไดร้ับกำรแต่งต ั้งจำกคณะ

กรรมกำรบริษทั หรือที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำำปี และด ำำรงต ำำแหน่งวำระละ 3 ปี  แต่อำจไดร้ับกำรแต่งต ั้งโดยคณะ
กรรมกำรบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจำำปีใหด้ ำำรงตำำแหน่งต่อไปอีกวำระหน่ึงก็ได ้   ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบ
จะมีกำรประชุมปกติอยำ่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมกำรตรวจสอบของบริษทัตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ ทั้งน้ีผูท่ี้ด ำำรงตำำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบจะตอ้งมีคุณสมบติั
ตำมตำำแหน่งกรรมกำรอิสระท่ีบริษทักำำหนด  และตำมขอ้กำำหนดของคณะกรรมกำรกำำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกั 
ทรัพย ์(คุณสมบติักรรมกำรอิสระ)

2. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัใหต้ดัสินใจในกำรดำำเนินกิจกำรของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วมลำำดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้

3. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และเวลำในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดม้อบหมำย
4. ตอ้งไม่เป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงอยูใ่นธุรกิจ  หรืออุตสำ   

หกรรมเดียวกนักบับริษทั และไม่เป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยอ่ื์นเกินกวำ่ 5 
บริษทั เน่ืองจำกอำจมีผลใหก้ำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในบริษทัใดบริษทัหน่ึงทำำไดไ้ม่เตม็ท่ี
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4.       คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีวำระในกำรด ำำรงต ำำแหน่งเป็นระยะเวลำ 3 ปี  ซ่ึงประกอบดว้ย
กรรมกำร จำำนวน 5 ท่ำน ดงัมีรำยช่ือและรำยละเอียดต่ำง ๆ ต่อไปน้ี

(  ก  )        รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง      ประกอบดว้ย

ช่ือ - นามสกลุ ตำาแหน่ง
1. นำยแพทยว์รพนัธ์    อุณจกัร ประธำนกรรมกำร
2. นำยแพทยสุ์เมธ       ฮัน่ตระกลู กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
3. นำยแพทยดุ์สิต          ศรีสกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
4. นำยแพทยธี์ระยทุธ    นิยมกลู กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
5. นำยแพทยศุ์ภชยั        สินไตรรัตน์ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

(  ข  )       ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
1.ดูแลและตรวจสอบในดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำง ๆ ท ั้งดำ้นกำรเงิน (Financial Risks) ควำมเส่ียงดำ้นธุรกิจ 

(Business Risks) ควำมเส่ียงดำ้นกำรลงทุน (Investment Risks) ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติังำน (Operation  Risks)  
หรือควำมเส่ียงในดำ้นเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ (Event Risks)

2.ท ำำกำรจดัท ำำกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเส่ียงที่อำจเก ิดขึ้น แนวโนม้ ซ่ึงมีผลกระทบต่อบริษทัทั้งภำยในและ
ภำยนอกองคก์ร

3.ใหจ้ดัทำำรำยงำนประเมินผลควำมเส่ียง (Risk Management Report) เสนอคณะกรรมกำรบริษทั
4.กำรอ่ืนใดนอกเหนือจำกที่กล่ำวมำขำ้งตน้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไม่สำมำรถกระทำำได ้เวน้แต่จะไดร้ับ

มอบหมำยจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเป็นครำว ๆ ไป
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5.       คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม คณะกรรมกำรสรรหำและก ำำหนดค่ำตอบแทน มีวำระในกำรด ำำรงต ำำแหน่งเป็นระยะเวลำ 3 ปี  ซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมกำร จำำนวน 5 ท่ำน ดงัมีรำยช่ือและรำยละเอียดต่ำง ๆ ต่อไปน้ี

(  ก  )        รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน      ประกอบดว้ย

ช่ือ - นามสกลุ ตำาแหน่ง
1. นำยแพทยดุ์สิต        ศรีสกลุ ประธำนกรรมกำร
2. นำยแพทยธี์ระยทุธ   นิยมกลู กรรมกำร
3. นำยแพทยศุ์ภชยั        สินไตรรัตน์ กรรมกำร
4. นำยแพทยป์ระมุข      อุณจกัร กรรมกำร
5. ทนัตแพทยศิ์ระ          ฮัน่ตระกลู กรรมกำร

(  ข  )       ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
1.กำำหนดคุณสมบติัของกรรมกำรท่ีตอ้งกำรสรรหำใหเ้ป็นไปตำมโครงสร้ำง ขนำด และองคป์ระกอบของคณะ 

กรรมกำรท่ีคณะกรรมกำรบริษทักำำหนด
2.ก ำำหนดวิธีกำรสรรหำบุคคลเพื่อด ำำรงต ำำแหน่งกรรมกำรใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะขององคก์ร เช่น พจิำรณำ

กรรมกำรเดิมเพื่อเสนอใหด้ ำำรงต ำำแหน่งต่อไป เปิดรับกำรเสนอชื่อจำกผูถ้ือหุน้ กำรใชบ้ริษทัภำยนอกใหช้ ่วย
สรรหำ กำรพิจำรณำบุคคลจำกทำำเนียบกรรมกำรอำชีพ หรือ กำรใหก้รรมกำรแต ่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมำะสม 
เป็นตน้

3.ดำำเนินกำรพิจำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือมำ คดัเลือกท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัท่ี
กำำหนดไว ้และตรวจสอบใหร้อบคอบวำ่บุคคลท่ีจะถูกเสนอช่ือนั้นมีคุณสมบติัตำมกฎหมำยและขอ้กำำหนดของ
หน่วยงำนทำงกำร

4.ดำำเนินกำรทำบทำมบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์กำำหนดไว ้และเสนอช่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทั
พิจำรณำและบรรจุช่ือในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้ง ต่อไป

5.คณะกรรมกำรสรรหำอำจไดรั้บมอบหมำยจำกกรรมกำรบริษทัใหพ้ิจำรณำสรรหำผูบ้ริหำรระดบัสูง โดยเฉพำะ
กรรมกำรผูจ้ดักำร หรือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรได้

6.ใหค้ ำำแนะนำำแก่คณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบัโครงสร้ำง และองคป์ระกอบค่ำตอบแทน

7.กำำหนดหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำค่ำตอบแทนอยำ่งเหมำะสมกบัหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของกรรมกำร โดยเช่ือมโยง 
ค่ำตอบแทนกบัผลกำรดำำเนินงำนโดยรวมของบริษทัฯ เพื่อใหส้ำมำรถจูงใจและรักษำกรรมกำรท่ีมีควำมสำมำรถ 
มีคุณภำพ และศกัยภำพ

8.รำยงำนผลกำรสรรหำกรรมกำร และพิจำรณำค่ำตอบแทนต่อคณะกรรมกำรบริษทั
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9.สอบทำนกฎบตัรของคณะกรรมกำรสรรหำและกำำหนดค่ำตอบแทนเป็นประจำำทุกปี ในกรณีท่ีเห็นวำ่มีควำม
จำำเป็น ตอ้งปรับปรุงกฎบตัรดงักล่ำวใหเ้หมำะสมกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั และสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ให้
คณะกรรมกำรสรรหำและกำำหนดค่ำตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบต่อไป

10. กำรอ่ืนใดนอกเหนือจำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำำหนดค่ำตอบแทนไม่สำมำรถกระทำำได ้
เวน้แต่จะไดรั้บมอบหมำยจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเป็นครำว ๆ ไป

6.       กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหาร  
บริษทัฯ ไดแ้บ่งแยกหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษทั และฝ่ำยบริหำรอยำ่งชดัเจน โดยคณะกรรมกำร
บริษทัจะทำำหนำ้ท่ีกำำหนดนโยบำยและกำำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยบริหำรในระดบันโยบำย  โดยคณะกรรมกำรบริษทัจะ
ประชุมอยำ่งนอ้ยทุกไตรมำส เพื่อติดตำมและสนบัสนุนนโยบำยของบริษทั  ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัจะไม ่เขำ้ไปยุง่เก่ียวกบั
งำนประจ ำำ หรือกำรท ำำธุรกรรมต่ำง ๆ ที่อยูภ่ำยใตค้วำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริหำร และฝ่ำยบริหำร  ขณะที่ฝ่ำย
บริหำรภำยใตก้ำรก ำำกบัดูแลของกรรมกำรผูจ้ดักำรจะทำำหนำ้ที่บริหำรงำนประจำำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและเป้ำหมำยที่
คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริษทัซ่ึงไดก้ ำำหนดไว ้ นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดก้ำำหนดขอบเขตหนำ้ท่ีและอำำนำจของ
คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำง ๆ รวมทั้งฝ่ำยบริหำรทุกระดบัไวอ้ยำ่งชดัเจน

(  ก  )       รายช่ือผู้บริหาร   4   อนัดบัแรก     ประกอบดว้ย

คณะผูบ้ริหำรของบริษทั ณ วนัท่ี 31  ธนัวำคม 2563   มีรำยละเอียดดงัน้ี

ช่ือ - นามสกลุ ตำาแหน่ง
1. นำยแพทยดุ์สิต          ศรีสกลุ กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูอ้ ำำนวยกำรโรงพยำบำล
2. นำยแพทยธี์ระยทุธ    นิยมกลู รองผูอ้ ำำนวยกำรโรงพยำบำล
3. นำงสำวพรชนน        บุษบรรณ รองผูอ้ ำำนวยกำรโรงพยำบำล สำยบญัชีและกำรเงิน
4. นำยแพทยศุ์ภชยั         สินไตรรัตน์ ท่ีปรึกษำกรรมกำรบริหำร
5. นำยแพทยป์ระมุข       อุณจกัร ท่ีปรึกษำกรรมกำรบริหำร
6. นำยแพทยศิ์ระ            ฮัน่ตระกลู ท่ีปรึกษำกรรมกำรบริหำร

   ***หมายเหตุ ผูบ้ริหำรตำมค ำำนิยำมของสำำนกังำนคณะกรรมกำรก ำำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ซ่ึงไดแ้ก่ กรรมกำร ผูจ้ดักำร และ
ผูด้ ำำรงตำำแหน่งระดบับริหำรส่ีรำยแรกต่อจำกผูจ้ดักำรลงมำ ผูซ่ึ้งดำำรงตำำแหน่งเทียบเท่ำผูด้ ำำรงตำำแหน่งระดบับริหำรรำยท่ีส่ีทุกรำย และ
ใหห้มำยควำมรวมถึงผูด้ ำำรงตำำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

(  ข  )              ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผดิชอบ  ของผู้บริหาร  
1. ด ำำเนินกำรบริหำรงำนของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน เป้ำหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ใหเ้ป็นไปตำม

กฎหมำยและขอ้กำำหนดต่ำง ๆ  รวมทั้งหลกักำรกำำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำร
บริษทักำำหนด

2. มีอ ำำนำจด ำำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรบริษทั ไดม้อบหมำย ตลอดจนใหม้ีอ ำำนำจในกำรมอบ
หมำยใหบุ้คคลอ่ืนที่เห็นสมควรทำำหนำ้ที่จดักำรและดำำเนินกำรแทน ทั้งน้ีจะไม่มีกำรมอบอำำนำจช่วงใหแ้ก่บุคคลที่
อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในกำรดำำเนินกำร

3. มีอ ำำนำจออกคำำสัง่ ระเบียบ ประกำศ บนัทึก เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมนโยบำยและผลประโยชน์ของบริษทั
และเพื่อรักษำระเบียบวินยักำรทำำงำนภำยในองคก์ร

4. พจิำรณำกลัน่กรองกำรลงทุนต่ำง ๆ เพื่อนำำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร หรือ กรรมกำรบริษทั
5. รำยงำนผลงำน และควำมกำ้วหนำ้ในกำรดำำเนินงำนของบริษทัในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเป็นประจำำ เพื่อ

ใหม้ัน่ใจวำ่กำรดำำเนินงำนของบริษทัเป็นไปตำมเป้ำหมำยและแผนงำนท่ีก ำำหนดไว้
6. ผูบ้ริหำรมีหนำ้ที่จะตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตน คู่สมรส และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตำมที่ก ำำหนดไวใ้น พรบ. หลกั

ทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวมถึงแจง้กำรถือหลกัทรัพยข์องตน คู ่สมรส และบุตร (ที่ไม่บรรลุนิติภำวะ) ต่อ
เลขำนุกำรบริษทั เพื่อรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริษทั

ทั้งน้ีผูบ้ริหำรจะพิจำรณำและอนุมติัรำยกำรตวัผูบ้ริหำรมีส่วนไดเ้สีย หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั
หรือบริษทัยอ่ยไม่ได ้ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรบริษทั หรือที่
ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำและอนุมตัิไวแ้ลว้ และเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำำหนด โดยคณะกรรมกำรบริษทัอำจยกเลิก เพิก
ถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอำำนำจผูบ้ริหำรไดโ้ดยมติคณะกรรมกำรบริษทั

             ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
คำ่ตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นผลประโยชน์ที่จ่ำยใหแ้ก่ผูบ้ริหำรและกรรมกำรของบริษทั ประกอบดว้ยค ่ำตอบแทนที่เป็นตวั
เงินไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้ง และค่ำตอบแทนกรรมกำร รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน โดยไม ่
รวมค ่ำธรรมเนียมแพทย ์ท ั้งนี้ ผ ูบ้ริหำรของบริษทัหมำยถึงบุคคลที่ก ำำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทร ัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย์
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

(  ก  )         ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

ประเภทค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)

คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปี 2563
1. จำำนวนกรรมกำร/ผู้บริหำร 12 คน 7 คน
2. เงนิเดือน/ ค่ำตอบแทน - 192,720.00
3. เบีย้ประชุม - -
4. เงนิโบนัส – ค่ำสมนำคุณ 7,100,000.00 -
5. ค่ำประจำำตำำแหน่ง           - 12,742,000.00

รวม 7,100,000.00 12,934,720.00
ประมำณกำรค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ ปี  2564
รวมทกุประเภท 8,000,000.00 13,500,000.00

                         แสดงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล ปี   2563  
คำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทัในรูปเงินเดือน ค่ำเบ้ียประชุม และบำำเหน็จกรรมกำร ซ่ึงแปรตำมผลกำรดำำเนินงำน    
ของบริษทั  

ช่ือ - นามสกลุ กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ

    กรรมการ
บริหาร/ผู้บริหาร

กรรมการสรรหา
และกำาหนดค่า

ตอบแทน
1. นำยแพทย์รัชช          สมบูรณสิน 598,010.00

2. นำยแพทย์วรพันธ์       อุณจักร 592,800.00 4,020,000.00

3. นำยแพทย์ดุสิต           ศรีสกุล 590,710.00 1,872,000.00

4. นำยแพทย์ธีระยุทธ      นิยมกูล 590,710.00 1,080,000.00

5. นำยแพทย์สุเมธ          ฮั่นตระกูล 590,710.00 1,600,000.00

6. ทนัตแพทย์ชำำนำญ      ชนะภยั 590,710.00

7. นำยสิทธิ                  ภำณุพัฒนพงศ์ 590,710.00

8. นำยชัยสิทธิ์               วิริยะเมตตำกุล 590,710.00

9. นำยฤชิษฐ์                 กำญจนพทิกัษ์** 590,710.00

10. นำยแพทย์สุทธิศักดิ์    คณำปรำชญ์ 592,800.00

11. นำยเกริก                  จติตำลำน 590,710.00

12. นำงสำวพำภทัร           สุเภำกิจ 590,710.00

13. นำยแพทย์ศุภชัย          สินไตรรัตน์ 720,000.00

14. นำยแพทย์ประมุข        อุณจักร 2,250,000.00

15. ทนัตแพทย์ศิระ           ฮั่นตระกูล 1,200,000.00

16. นำงสำวพรชนน           บุษบรรณ 192,720.00
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

(ข)  ค่าตอบแทนอ่ืน 
นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนในรูปของค่ำเบี้ยประชุม  และเงินบ ำำเหน็จกรรมกำรที่ไดร้ับอนุมตัิจำกผูถ้ือหุ้นแลว้
เน่ืองจำกบริษทัเป็นกิจกำรที่ใหบ้ริกำรดำ้นกำรรักษำพยำบำล  ดงันั้น กรรมกำรและผูบ้ริหำรจึงไดร้ับสวสัดิกำร
รักษำพยำบำลตำมระเบียบของบริษทัท่ีไดว้ำงไวเ้ช่นเดียวกบัพนกังำนทัว่ไป

(ค) สัญญาการจัดการ (ถ้ามี) 
-  ไม่มี

หน้าที่และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท

บริษทัไดม้ีค ำำสัง่แต่งต ั้ง นำงสำวรุ่งอรุณ  พทุธิมูล ด ำำรงต ำำแหน่งเลขำนุกำรบริษทั โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครั้ งที่
4/2551 วนัที่ 11 สิงหำคม 2551   โดยตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ก ำำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบญัญตัิหลกั
ทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ดว้ยควำมรับผดิชอบ ระมดัระวงั และควำมซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบตัิให้
เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนำ้ที่ตำมกฎหมำยของ
เลขำนุกำรบริษทั มีดงัน้ี

1. จดัทำำและเกบ็รักษำเอกสำรดงัต่อไปน้ีคือ ทะเบียนกรรมกำร, หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร-รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำร, หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้-รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้  และรำยงำนประจำำปีของบริษทั

2. เกบ็รักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร และจดัส่งสำำเนำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียตำม 
มำตรำ 89/14 ใหป้ระธำนคณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัทำำกำร นบัแต่วนัท่ีบริษทั 
ไดรั้บรำยงำนนั้น

3. บริษทัไดก้ำำหนดใหเ้ลขำนุกำรบริษทั เป็นผูด้ ำำเนินกำรสรุปผลกำรประเมิน เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั
4. นอกจำกน้ีเลขำนุกำรบริษทัยงัมีหนำ้ท่ีอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย ดงัน้ี

4.1 สนบัสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษทั เก่ียวกบัขอ้กฎหมำยระเบียบปฏิบติัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งหลกักำรกำำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี

4.2 จดักำรประชุมผูถื้อหุน้และประชุมคณะกรรมกำรบริษทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ
ปฏิบติัและขอ้พึงปฏิบติัต่ำง ๆ

4.3 จดัทำำและเกบ็รักษำเอกสำรของบริษทัตำมท่ีพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำำหนด
4.4 ติดต่อส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้และดูแลผูถื้อหุน้อยำ่งเหมำะสม รวมถึงนำยทะเบียนผูถื้อหุน้
4.5 ติดต่อส่ือสำรกบัหน่วยงำนท่ีกำำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สำำนกังำน กลต. ตลำดหลกัทรัพยฯ์ และ

ดูแลกำรเปิดเผยขอ้มูล และรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนท่ีกำำกบัดูแล  และสำธำรณชนให้
ถูกตอ้งครบถว้นตำมกฎหมำย

4.6 ติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยในบริษทัใหป้ฏิบติัตำมมติคณะกรรมกำรบริษทัและมติผูถื้อหุน้
4.7 จดัใหมี้กำรปฐมนิเทศ ใหค้ ำำแนะนำำแก่กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั ((มหาชนมหาชน) (“) (“ลานนา”ลานนา”))

บริษทัมีนโยบำยท่ีจะปฏิบติัตำมหลกักำรกำำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ตำมขอ้กำำหนดของหน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหบ้ริษทัดำำเนิน
ธุรกิจอยำ่งโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบไดส้ะดวก รวดเร็ว เท่ำเทียมกนั และเป็นธรรมกบัทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงบริษทัเช่ือวำ่ กำรปฏิบติัดงั
กล่ำวของบริษทัเป็นส่ิงท่ีมีควำมจำำเป็นต่อกำรดำำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยในอนัท่ีจะ
ส่งผลดีต่อกำรเจริญเติบโตของบริษทัและกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง โดยบริษทัมีแนวทำงกำรกำำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงเป็นไปตำมแนวทำง
ที่ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกำำหนด  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดติ้ดตำมกฎระเบียบใหม่ ๆ ท่ีประกำศใชแ้ละปรับแนวทำงปฏิบตัิของบริษทั
ใหเ้ขำ้กบักฎระเบียบดงักล่ำว   ดงัน้ี 

นโยบายเกีย่วกบัการกำากบัดูแลกจิการ

คณะกรรมกำรบริษทัไดต้ระหนกัและใหค้วำมสำำคญัในหลกักำรก ำำกบัดูแลกิจกำรที่ดี  และปฏิบตัิที่ดีสำำหรับกรรมกำรบริษทัจด
ทะเบียนตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรไดม้ีกำรทบทวนและแกไ้ขเพิ่มเติมนโยบำยดำ้นกำร
กำำกบัดูแลกิจกำรที่มีอยูเ่พื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิในระดบัสำกล โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองของนโยบำยและทิศทำงในกำรด ำำเนินธุรกิจ
กำรจดัตั้งระบบควบคุมภำยในและระบบตรวจสอบใหเ้พียงพอ ตลอดจนกำรดูแลฝ่ำยบริหำรใหป้ฏิบตัิงำนอย ำ่งมีประสิทธิภำพภำยใต้
นโยบำยเพื่อใหธุ้รกิจของบริษทั มีควำมโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่ใชบ้งัคบัทั้งหมด เพื่อเนน้ควำมโปร่งใสของกำร
ดำำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มควำมเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย  และในปีที่ผำ่นมำคณะกรรมกำรไดม้อบหมำยใหค้ณะ
กรรมกำรตรวจสอบร่ำงแผนกำรดำำเนินกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่องคก์รปฏิบติัตำมนโยบำยทั้งหมด ติดตำมผล ทบทวน และ
ปรับเปลี่ยนนโยบำยดำ้นกำรก ำำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั  โดยมีแนวทำงกำรสนบัสนุนกำรก ำำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีครอบคลุมเร่ืองต่ำงๆ ดงัน้ี

(1) มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศต่อสำธำรณะอยำ่งครบถว้นเพียงพอ เช่ือถือได ้ทนัเวลำ และเท่ำเทียมกนัแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง      
ทุกฝ่ำย

(2) กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยำ่งเท่ำเทียมกนั และเป็นธรรม

(3) คณะกรรมกำรตอ้งปฏิบติัหนำ้ท่ีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผล
ประโยชน์

(4) สนบัสนุนใหมี้ระบบควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อลดควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน

(5) กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหม่ ก่อนเขำ้รับตำำแหน่งบริษทัไดจ้ดัทำำคู่มือกำรปฏิบติัของกรรมกำร รวมทั้งหนำ้ท่ี
ควำมรับผดิชอบของกำรเป็นกรรมกำรบริษทั

(6) บริษทัมีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรทั้งเป็นรำยบุคคลและรำยคณะ รวมถึงกำรประเมินควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั  

(7) คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนในบริษทัตอ้งพึงปฏิบติัหนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบภำยใตจ้ริยธรรมธุรกิจของ
บริษทัดว้ยควำมรอบคอบโปร่งใส เพื่อสร้ำงประโยชน์ และมูลค่ำสูงสุดทั้งต่อบริษทั ผูถื้อหุน้ และทุกฝ่ำย
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

   หมวด   (1)     ผู้ถือหุ้น   :   สิทธิและความเท่าเทียมกนั  

ผูถื้อหุน้เปรียบเสมือนเจำ้ของบริษทั ดงันั้นผูถื้อหุ้นทุกรำยทั้งผูถื้อหุน้รำยใหญ่และรำยยอ่ยจึงมีสิทธิโดยชอบธรรม และควำมเท่ำ
เทียมกนั ทั้งในฐำนะของเจำ้ของบริษทัและนกัลงทุนในหลกัทรัพย ์เช ่น สิทธิในกำรซ้ือ ขำย โอนหลกัทรัพย ์สิทธิในกำรรับทรำบ
ข่ำวสำรสำรสนเทศของบริษทัอยำ่งเพียงพอ รวดเร็ว ทนัเวลำ กำรรับทรำบควำมกำ้วหนำ้ พฒันำกำร ตลอดจนสถำนะทำงกำรเงินของ
บริษทัผำ่นช่องทำงที่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนสำมำรถเขำ้ถึงไดง้่ำย  โดยบริษทัไดม้ีกำรจดัทำำรำยงำนประจำำปี (ทั้งภำษำไทย และองักฤษ)
เพื่อรำยงำนขอ้มูลต่ำง ๆ ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบอยำ่งชดัเจน ครบถว้น รวมทั้งไดจ้ดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นประจำำทุกปีก่อนส้ินเดือนเมษำยนหลงั
จำกที่ไดม้ีกำรปิดรอบบญัชีประจ ำำปี บริษทัจะจดักำรประชุมผูถ้ือหุน้ รวมถึงสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น สิทธิในกำรร ่วมตดัสินใจ
เร่ืองสำำคญัของบริษทั เป็นตน้  โดยบริษทัก ำำหนดนโยบำยเป็นขอ้ควรปฏิบติัดงัน้ี

 บริษทัไดมี้กำรไดก้ำำหนดนโยบำยเพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุ้น  เสนอรำยช่ือบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบติั ท่ี
เหมำะสม เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัล่วงหนำ้ รวมทั้งเสนอวำระสำำหรับกำรประชุมประจำำปีล่วงหนำ้ต่อคณะ
กรรมกำรบริษทัเป็นระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 60 วนัก่อนวนัประชุม โดยในกรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นวำ่วำระดงักล่ำว  
เป็นเร่ืองที่มีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร คณะกรรมกำรจะบรรจุเป็นวำระกำรประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือ
หุน้พิจำรณำต่อไป นอกจำกน้ียงัเปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้ส่งค ำำถำมไปยงับริษทั ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้ประจ ำำปี โดยผูถ้ือหุน้
สำมำรถดูรำยละเอียดหลกัเกณฑแ์ละว ิธีกำร รวมถึงดำวน์โหลดแบบค ำำขอที่เก ี่ยวขอ้งไดจ้ำกเวบ็ไซดข์องบริษทั ท ี่ 
http://www.lanna-hospital.com  ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน  (Investor Relations)

      บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยมีรำยละเอียดวำระกำรประชุมรวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรใน
ทุกวำระ พร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนกำรประชุม  บริษทัไดท้ ำำกำรประกำศลงในหนงัสือ 
พิมพร์ำยวนัภำษำไทย เร่ืองคำำบอกกล่ำวนดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนัก่อนวนัประชุม  นอกจำกน้ีบริษทัยงั
ไดม้ีกำรเปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมบนเวบ็ไซดข์องบริษทัล ่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 45 วนัก่อนวนั
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้
 บริษทัยงัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วม
ประชุมและออกเสียงแทนผูถื้อหุ้นในกรณีผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้และไดมี้กำรเพิม่ทำงเลือกใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยให้
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือกรรมกำรอิสระ และ/หรือ กรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทัเป็น ผูร้ับมอบฉนัทะจำกผูถ้ือหุน้
ได ้หำกผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดงักล่ำว 
 บริษทัไดจ้ดัใหม้ีกำรลงทะเบียนในวนัประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ล ่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ชัว่โมง ก่อนก ำำหนดเวลำเปิดกำร 
ประชุม และภำยหลงัเปิดกำรประชุมแลว้ผูถ้ือหุน้สำมำรถลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมไดต้ลอดเวลำกำรประชุม เพื่อใชสิ้ทธิออก
เสียงในวำระที่ยงัไม่ไดล้งมติ  และผูถ้ือหุน้สำมำรถขอตรวจสอบรำยละเอียดกำรลงมติกำรประชุมได ้ภำยหลงัเสร็จสิ ้นกำร
ประชุม
 ก่อนที่จะเขำ้ระเบียบวำระกำรประชุมประธำนที่ประชุมไดแ้นะนำำกรรมกำรบริษทั กรรมกำรย อ่ย ผูบ้ริหำร และผูส้อบ 
บญัชีที่เขำ้ร่วมประชุม รวมทั้งไดแ้จง้ขอ้มูลที่สำำคญัใหผู้ถ้ือหุน้ทรำบก่อนเร่ิมตน้กำรประชุม เช่น จ ำำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุม  แจง้
วิธีปฏิบติั วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน
 บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้มีส่วนร่วมในระหวำ่งกำรประชุม โดยกำรซกัถำม แสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุม และ 
กรรมกำรไดร่้วมกนัตอบคำำถำมของผูถื้อหุน้อยำ่งครบถว้นในประเดน็สำำคญั

                              62                                              รายงานประจำาปี 2563
ANNUAL REPORT 2020

     การจดัการและการกำากบัดแูลกิจการ

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


บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

 บริษทัไดจ้ดัท ำำบตัรลงคะแนนเสียงสำำหรับกำรลงคะแนนเสียงแต ่ละวำระ โดยเฉพำะวำระกำรแต่งต ั้งกรรมกำร บริษทัได้
จดัทำำบตัรลงคะแนนรำยตวัของกรรมกำร เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเป็นรำยบุคคล โดยกำรลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงเป็นไป
อยำ่งรวดเร็วและเปิดเผย กำรนบัคะแนนจะนบั 1 หุน้เป็น 1 เสียง และถือเสียงขำ้งมำกเป็นมติ (สำำหรับวำระปกติท ัว่ไปซึ่ ง
กฎหมำยมิไดก้ำำหนดเป็นอยำ่งอ่ืน) ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนท่ีประชุมเป็นเสียงช้ีขำด 
 บริษทัไดบ้นัทึกกำรประชุมที่ถูกตอ้ง ครบถว้น มีกำรบนัทึกกำรออกเสียงของผูถื้อหุน้แต ่ละวำระอยำ่งครบถว้น และไดเ้ปิด
เผยมติกำรประชุมผ ำ่นระบบของตลำดหลกัทรัพยภ์ำยในวนัท ำำกำรถดัไป และจดัส ่งรำยกำรกำรประชุม ผ ูถ้ ือหุน้ต ่อ
ตลำดหลกัทรัพยภ์ำยใน 14 วนัหลงักำรประชุม และท ำำกำรเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบริษทั  เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดร้ับทรำบ และ
สำมำรถตรวจสอบได ้
 ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิ และควำมเท่ำเทียมกนัในกำรไดร้ับควำมสะดวก  สำมำรถตรวจสอบกำรดำำเนินงำนของ     
บริษทั สอบถำม แสดงควำมคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี   

หมวด   (2)     ผู้ถือหุ้น   :   การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

      บริษทัไดต้ระหนกัดีวำ่ผูถื้อหุน้ทุกรำยทั้งผูถื้อหุน้ที่เป็นฝ่ำยบริหำร และไม่เป็นผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้ต่ำงชำติ รวมถึงผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย
ต่ำงไดร้ับกำรปฏิบตัิจำกบริษทัที่เท่ำเทียมกนั โดยบริษทัมีนโยบำยในเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษทัอยำ่งชดัเจน และเพื่อควำม
โปร่งใสและป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษทัที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน บริษทัได้
กำำหนดนโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยใน รำยละเอียดตำมนโยบำยกำรดูแลเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษทั  ซ่ึงที่ผำ่นมำบริษทัยงัไม่พบ
กำรใชข้อ้มูลภำยในเพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตนแต่อยำ่งใด

ในกำรประชุมผูถื้อหุน้บริษทัไดด้ ำำเนินกำรประชุมเป็นไปตำมลำำดบัระเบียบวำระกำรประชุม โดยไม ่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมที่
ไม่ไดแ้จง้ล่วงหนำ้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกำสศึกษำขอ้มูลประกอบระเบียบวำระก่อนตดัสินใจ และไม่มีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลสำำคญัใน
ท่ีประชุมอยำ่งกระทนัหนั
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หมวด   (3)     สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  

บริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมสำำคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยในคือ พนกังำนของบริษทั และผูม้ีส่วน
ไดเ้สียภำยนอก ไม่วำ่จะเป็นผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจำ้หน้ี ลูกคำ้ ผูส้อบบญัชีของบริษทั ตลอดจนสำธำรณชนและสงัคม  บริษทัไดใ้หค้วำม
สำำคญัต่อสิทธิของผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุก ๆ กลุ่ม และไดใ้หก้ำรสนบัสนุนเตม็ท่ี  คณะกรรมกำรมีรำยละเอียดดงัน้ี

กลุ่มพนักงาน บริษทัไดป้ฏิบติักบัพนกังำนอยำ่งเท่ำเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมำะสมตำมแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติักำรของ
บริษทั นอกจำกน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้เพื่อเพิ ่มพนูทกัษะ และควำมสำมำรถของพนกังำนอยำ่งต่อเน่ือง มี
กำรส่งเสริมวฒันธรรมและบรรยำกำศที่ดีในองคก์ร รวมถึงดูแลเร่ืองสุขภำพ สภำพแวดลอ้มในกำรทำำงำนใหมี้ควำมปลอดภยั
ทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น และสวสัดิกำรต่ำงๆ แก่พนกังำน  โดยมีคณะกรรมกำรควำมปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม ทำำงำนร่วมกบั
คณะกรรมกำรสวสัดิกำรสถำนประกอบกำร  

ถึงแมว้ำ่บริษทัไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุนสำำรองเลี้ยงชีพสำำหรับพนกังำนโดยตรง แต่จะอยูใ่นรูปของเงินสะสมที่บริษทัสมทบให้
พนกังำนทุกเดือนโดยฝำกธนำคำรในบญัชีของพนกังำนแต่ละคน รวมทั้งบริษทัไดจ้ดัสวสัดิกำรในรูปแบบของสหกรณ์ออม
ทรัพย ์ภำยใตก้ฎหมำยของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์

ในปี 2563  บริษทัฯ ไดรั้บรำงวลัสถำนประกอบกิจกำรดีเด่น ระดบัประเทศ 2 ดำ้นติดต่อกนัมำหลำยปี คือ

*  ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรทำำงำนระดบัประเทศ

*  ดำ้นแรงงำนสมัพนัธ์และดำ้นสวสัดิกำรแรงงำนระดบัประเทศ

สามารถดูรายละเอยีดได้จาก หมวด   8.5.2   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ฝ่ายบริหาร บริษทัไดมี้กำรจดัทำำโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรอยำ่งเหมำะสม โดยสำมำรถเปรียบเทียบไดก้บัผูบ้ริหำรระดบัเดียวกนั
ของธุรกิจสถำนพยำบำล นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรยงัท ำำงำนตำมหนำ้ที่และควำมรับผดิชอบของตนเองอยำ่งอิสระ เพื่อเป็น
ประโยชน์สูงสุดร่วมกนัขององคก์รและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย

กลุ่มผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน

บริษทัไดท้ำำกำรเผยแพร่ข่ำวสำรของบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ และนกัลงทุนรับทรำบอยำ่งเท่ำเทียมกนั ถูกตอ้ง โปร่งใส และทนัเวลำ
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในระยะยำวแก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุน ดว้ยกำรจดักำรใหธุ้รกิจเติบโตและมีควำมสำมำรถในกำรทำำ
กำำไรอยำ่งย ัง่ยนืภำยใตธ้รรมำภิบำลที่ดี รวมทั้งดำำรงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั โดยไดมี้กำรวำงแผนและค ำำนึงถึงควำมเส่ียง
ทำงธุรกิจและกำรดำำเนินงำนทั้งในปัจจุบนัและอนำคตอยำ่งรอบคอบและทำำกำรทบทวนอยำ่งสมำ่ำเสมอ  โดยเนน้กำรดำำเนิน
กำรเพื่อใหไ้ดผ้ลก ำำไรอยำ่งสมำ่ำเสมอโดยกำรบริหำรจดักำรอยำ่งมีคุณภำพ และกำรควบคุมภำยในระบบกำรตรวจสอบ และ
กำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถดูรำยละเอียดไดจ้ำก หมวด  (1)   ผู้ถือหุ้น   :   สิทธิและความเท่าเทียมกนั และ  
หมวด  (2)   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  

กลุ่มคู่ค้า/ คู่สัญญา บริษทัมีกำรซ้ือสินคำ้และบริกำรจำกคู่คำ้เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้   รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมสญัญำต่อคู่คำ้อยำ่งยตุิธรรม มี
จริยธรรม และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ  ท ั้งน้ีบริษทัมีนโยบำยหลีกเลี่ยงกำรกระท ำำใด  ๆ กต็ำมที่อำจส่งผลใหเ้กิดควำมไม่
ซ่ือสตัยสุ์จริต หรือท่ีอำจเป็นกำรละเมิดสิทธิของคู่สญัญำตำมกฎหมำยกำำหนด หรือท่ีไดต้กลงร่วมกนั

เจ้าหนี้ บริษทัปฏิบติัตำมเง่ือนไขตำมขอ้ตกลงในสญัญำท่ีใหไ้วก้บัเจำ้หน้ีต่ำง ๆ ของบริษทั ดว้ยควำมซ่ือสตัย ์สุจริต โปร่งใส ชำำระหน้ี
ตรงกำำหนด สำมำรถตรวจสอบได ้ เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ ควำมไวว้ำงใจและควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจำ้หน้ี

ผู้สอบบัญชี บริษทัใหค้วำมร่วมมือเปิดเผยขอ้มูลกำรดำำเนินงำน และอำำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  ต่อผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งมีกำร
ประชุมร่วมกนัระหวำ่งผูส้อบบญัชี กบักรรมกำรตรวจสอบ หรือประชุมร่วมกบัฝ่ำยบริหำร
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ลูกค้า/ ผู้รับบริการ บริษทัเอำใจใส่และรับผดิชอบต่อลูกคำ้ มีกำรปรับปรุงพฒันำคุณภำพบริกำรรักษำพยำบำลอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งดำ้นกำรพฒันำ
บุคลำกร และเทคโนโลยทีำงกำรแพทยท่ี์ทนัสมยั  โดยบริษทัไดมุ้่งเนน้นโยบำยดำ้นคุณภำพ เป็นกำรรับประกนัคุณภำพและยก
มำตรฐำนคุณภำพกำรใหบ้ริกำร เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจและประทบัใจแก่ผูม้ำรับบริกำร เพิ่มศกัยภำพในกำรใหบ้ริกำรคุณภำพ
มำตรฐำนกำรบริกำรอยูต่ลอดเวลำ โดยบริษทัไดรั้บกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนกำรใหบ้ริกำร ในระบบ ISO 9001 : 2015 จำก
United Registrar of System (Thailand) Limited Company ท ั้งองคก์ร , ISO 15189, ISO 9001 : 2000 และด ำำเนินกำรตำม
มำตรฐำนระบบ Hospital Accreditation (HA) โดยบริษทัฯ ไดต้ระหนกัอยูเ่สมอวำ่ผูร้ับบริกำรเป็นปัจจยัสู่ควำมสำำเร็จที่สำำคญั
ประกำรหน่ึงในกำรด ำำเนินธุรกิจ โดยบริษทัมีกำรปฏิบตัิตำมสิทธิของผูป่้วยอยำ่งเคร่งครัด รวมทั้งไดม้ีมำตรกำรป้องกนัใน
เร่ืองขอ้มูลของผูรั้บบริกำรทุกท่ำนตอ้งเป็นควำมลบัและไม่นำำมำเปิดเผย เวน้แต่ตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยกำำหนด หรือจนกวำ่จะ
ไดรั้บควำมยนิยอมจำกผูรั้บบริกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

คู่แข่ง บริษทัยดึหลกักำรปฏิบตัิกำรแข่งขนัทำงกำรตลำดตำมกติกำกำรแข่งขนัที่ดี รักษำบรรทดัฐำนของขอ้พึงปฏิบตัิในกำรแข่งขนั
หลีกเล่ียงวิธีกำรไม่สุจริตเพื่อทำำลำยคู่แข่ง และภำยใตก้ำรปฏิบติัอยำ่งสุจริต เป็นธรรม และตำมกฎหมำย

ชุมชน/ สังคม /       

ส่ิงแวดล้อม

บริษทัมีควำมรับผดิชอบต่อสภำพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคม รวมทั้งไดเ้ขำ้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ของชุมชนและ
สงัคม 

ทั้งน้ีบริษทัจะปฏิบตัิตำมขอ้ก ำำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่ำน้ีไดร้ับ
กำรดูแลอยำ่งดี และเพื่อสร้ำงควำมสัมพนัธ์ไมตรีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย  รวมทั้งเพื่อเป็นกำรประสำนใหส้อดคลอ้งกบักำรทำำธุรกิจ
ของบริษทัไดอ้ยำ่งมัน่คง และสร้ำงช่ือเสียงใหก้บับริษทั ตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำย  นอกจำกน้ีบริษทัยงัได้
ร่วมกนัทำำกิจกรรมเพื่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มเป็นประจำำทุกปี ตามรายละเอยีดหมวด   10   ความรับผดิชอบต่อสังคม  

หมวด   (4)     การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

  การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ  

บริษทัมีนโยบำยใหค้วำมสำำคญักบัผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทุกกลุ่มอยำ่งเท่ำเทียมกนั แมว้ำ่บริษทัยงัไม่ไดท้ ำำกำรจดัตั้งหน่วยงำน
ดำ้นผูล้งทุนสมัพนัธ์ขึ้น แต่ไดม้อบหมำยใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร และกรรมกำรเลขำนุกำรทำำหนำ้ที่ในกำรใหข้อ้มูลสำรสนเทศ
และข่ำวสำรต่ำง ๆ ต่อผูถ้ือหุน้ และนกัลงทุน ซึ่ งสำมำรถติดต ่อไดท้ี่ ส ำำนกัผูอ้ ำำนวยกำร หมำยเลขโทรศพัท ์052-134701
หมำยเลขโทรสำร 052-134799 หรือติดต่อทำง E-mail ; lanna@lanna-hospital.com 

คณะกรรมกำรบริษทัจะเป็นผูร้ับผดิชอบในกำรจดัท ำำรำยงำนและขอ้มูลทำงกำรเงิน ตำมข ั้นตอนมำตรฐำนกำรบญัชีรับรอง
ทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบำยบญัชีท่ีเหมำะสม และถือปฏิบติัอยำ่งสมำ่ำเสมอ โดยใชดุ้ลยพินิจอยำ่งระมดัระวงัและ
ประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำรจดัทำำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลสำำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินทุกครั้ ง  ซ่ึง
คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ที่ดูแลรับผดิชอบเกี่ยวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้นของรำยงำน
ทำงกำรเงิน และระบบควบคุมภำยใน ซ่ึงควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้รำกฏในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ซ่ึงแสดงไวใ้นรำยงำนประจำำปีของบริษทัแลว้
บริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรเผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศ ผลกำรดำำเนินงำน งบกำรเงิน และกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำรผำ่นช่องทำงของ
ระบบตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่ผำ่นทำง Website ของบริษทัท่ี  http://www.lanna-hospital.com  ภายใต้
หมวดข้อมูลนักลงทุน  (Investor Relations) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำง ๆ รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งไดใ้ชข้อ้มูล
สำรสนเทศของบริษทัอยำ่งเท่ำเทียมกนั
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

     การประชุมผู้ถือหุ้น  

นโยบำยของบริษทัคือ กำรจดัประชุมผูถื้อหุน้อยำ่งเหมำะสมตำมกฎหมำยและเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิของตนเองอยำ่งเตม็
ที่  ท ั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัประชุมสำมญัประจ ำำปีภำยใน 4 เดือน นบัจำกวนัสิ้นสุดปีงบกำรเงินบริษทั กำรจดัประชุมจะจดัตำม
กฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัและขอ้กำำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ท่ีมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงใน
หำ้ของจำำนวนหุน้ที่จ ำำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวำ่ยีสิ่บหำ้คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสิบ
ของจำำนวนหุน้ที่จ ำำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด สำมำรถเขำ้ช่ือทำำหนงัสือขอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัเรียกประชุมวสิำมญัผูถ้ือหุน้ได้
ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั โดยระบุเหตุผลในกำรขอเรียกประชุมอยำ่งชดัเจน และคณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมวิสำมญัผู ้
ถือหุน้ภำยใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 

หมวด   (5)     ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

     โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563  คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒุิและมีประสบกำรณ์สูงในกำรด ำำเนินธุรก ิจ ดว้ย
ควำมรู้ควำมสำมำรถ จำำนวน 12 ท่ำนประกอบดว้ย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอสิระ
1. นำยแพทยว์รพนัธ์      อุณจกัร นำยแพทยรั์ชช          สมบูรณสิน นำยแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ       คณำปรำชญ์
2. นำยแพทยสุ์เมธ         ฮัน่ตระกลู ทนัตแพทยช์ำำนำญ    ชนะภยั นำยเกริก                       จิตตำลำน
3. นำยแพทยดุ์สิต          ศรีสกลุ นำยสิทธิ                    ภำณุพฒันพงศ์ นำงสำวพำภทัร             สุเภำกิจ
4. นำยแพทยธี์ระยทุธ    นิยมกลู นำยชยัสิทธ์ิ               วิริยะเมตตำกลุ
5. นำยฤชิษฐ์                  กำญจนพิทกัษ์
6. นำยแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณำปรำชญ์
7. นำยเกริก                   จิตตำลำน
8. นำงสำวพำภทัร         สุเภำกิจ

กำรกำำหนดระยะเวลำในกำรดำำรงตำำแหน่ง แมว้ำ่ตำมหลกักำรคณะกรรมกำรไม่ควรด ำำรงต ำำแหน่งติดต่อกนัเป็นระยะเวลำ
เกินกวำ่ 3 วำระกต็ำม  เน่ืองจำกขอ้จ ำำกดัในเร่ืองกำรสรรหำบุคคลที่เขำ้มำแทนอยำ่งเหมำะสม รวมทั้งควำมรู้ ควำมเขำ้ใจใน
ธุรกิจโรงพยำบำล ซ่ึงตอ้งอำศยัผูท่ี้มีควำมชำำนำญเฉพำะดำ้นอยำ่งแทจ้ริง  ดงันั้นบริษทัจึงยงัไม่ไดก้ำำหนดระยะเวลำในกำรดำำรง
ตำำแหน่งของกรรมกำรไวอ้ยำ่งชดัเจน  ทั้งน้ีบริษทัไดก้ ำำหนดใหก้รรมกำรบริษทัสำมำรถรับตำำแหน่งเป็นกรรมกำรจดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพยไ์ดอี้กไม่เกิน 5 แห่ง  ยกเวน้ตำำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร สำมำรถรับเป็นกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนฯ ได้
ไม่เกิน 2 แห่ง  และจะตอ้งไม่เป็นคู่แข่งทำงกำรคำ้กบับริษทั
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     การจดัการและการกำากบัดแูลกิจการ



บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

  ภาวะผู้นำาและวสัิยทัศน์  

- คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุและมีประสบกำรณ์สูงในกำรดำำเนินธุรกิจ ดว้ยควำมรู้ควำมสำมำรถที่
ผสมผสำนกนัในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ ไดน้ำำมำซ่ึงกำรเป็นผูน้ำำ และใหแ้นวทำงแก่ผูบ้ริหำรในกำรกำำหนดทิศทำง และวิสยั
ทศัน์กำรด ำำเนินงำนธุรกิจของบริษทัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  ท ั้งน้ีบทบำท
หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรที่ใหต้่อบริษทันั้นเป็นไปตำมที่ไดร้ะบุไวใ้นหวัขอ้โครงสร้ำงกำรจดักำร
ปัจจุบนับริษทัมีกรรมกำรผำ่นกำรเขำ้รับกำรอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)
11 ท่ำน  จำกจำำนวนทั้งหมด 12 ท่ำน โดยกรรมกำรท่ีเหลือคำดวำ่จะเขำ้รับกำรอบรมภำยในปี 2564

- คณะกรรมกำรไดจ้ดัใหบ้ริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในและมีกำรตรวจสอบ  รวมทั้งไดมี้กำรติดตำมกำรดำำเนินงำน
เร่ืองดงักล่ำวอยำ่งสมำ่ำเสมอในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

    - คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพ้ิจำรณำกำรกำำหนดและแยกบทบำทหนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจ
สอบ คณะกรรมกำรบริหำรอยำ่งชดัเจน

    - คณะกรรมกำรบริษทัจะกำำกบัดูแลใหค้ณะกรรมกำรบริหำรดำำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีก ำำหนดไว ้โดยคณะกรรมกำร
บริหำรมีอำำนำจอนุมติักำรลงทุนท่ีไม่เกิน 1,000,000.-บำท  หำกเป็นกรณีเร่งด่วนท่ีวงเงินเกินหน่ึงลำ้นบำท ใหค้ณะ
กรรมกำรบริหำรอนุมติัดำำเนินกำรไปก่อน แลว้ขอคำำสตัยำบนัจำกคณะกรรมกำรบริษทัทีหลงั   ทั้งน้ีไม่รวมถึงรำยกำรท่ี
มีควำมขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย รวมท ั้งรำยกำรที่ตอ้งขอควำมเห็นจำกผูถ้ือหุน้ตำมขอ้ก ำำหนดของ  กลต. และ
ตลำดหลกัทรัพย ์(  ดูรำยละเอียดในขอ้     9.2.2   อำำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร  )  

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

เพื่อเป็นกำรป้องกนักำรเกิดปัญหำในเร่ืองควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษทัไดดู้แลอย ำ่งรอบคอบเมื่อเกิด
รำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  รวมทั้งก ำำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแลไม่ใหผู้บ้ริหำรและผูเ้กี่ยวขอ้งนำำขอ้มูล
ภำยในของบริษทัไปเปิดเผยหรือไปใชป้ระโยชน์ส่วนตนดงัน้ี

รายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรไดท้รำบถึงควำมสำำคญัของรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ไดม้ีกำรพิจำรณำ
อยำ่งรอบคอบวำ่ กำรท ำำรำยกำรดงักล่ำวมีขอ้ใดที่ขดัแยง้ หรือตอ้งหำ้มตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห ่ง
ประเทศไทยหรือไม่ รำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้น จะใชร้ำคำและเงื่อนไขเช่นเดียวกบัที่
บริษทัพึงกระทำำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก และเพื่อขจดัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียในแต่ละ
เร่ืองจะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตดัสินใจในเร่ืองนั้น อีกทั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้ีส่วนร่วมในกำรใหค้วำมเห็น
เก่ียวกบัรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั เพื่อใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่เป็นรำยกำรท่ีมีควำมโปร่งใส และแสดงมูลค่ำยตุิธรรมตำมรำคำ
ตลำด รวมถึงกำรกำำหนดอำำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรไวอ้ยำ่งชดัเจน    (  ตามทีร่ะบุในข้อ   8.1.2)   ซ่ึงไดมี้กำรเปิด
เผยรำยละเอียดของรำยกำรเหล่ำนั้นใหเ้ป็นท่ีรับทรำบทัว่กนั ไวใ้นรำยงำนแสดงขอ้มูลประจำำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน
ประจำำปี
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       จริยธรรมธุรกจิ  

บริษทัเช่ือมัน่ในจริยธรรมทำงธุรกิจอนัเป็นเง่ือนไขสำำคญัส่ิงหน่ึงในกำรด ำำเนินธุรกิจ  โดยบริษทัไดอ้อกขอ้พึงปฏิบตัิเกี่ยวกบั
จรรยำบรรณของคณะกรรมกำรบริษทั กรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และพนกังำน เพื่อใหผู้ท้ี่เก ี่ยวขอ้งยดึถือเป็น
แนวทำงปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมภำรกิจของบริษทัดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต และเท่ียงธรรม และบริษทัไดติ้ดต่อส่ือสำรกบัพนกังำนอยำ่ง
สม ำ่ำเสมอทั้งโดยตรงหรือผำ่นฝ่ำยบุคคล รวมทั้งคอยติดตำมกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงดงักล่ำวเป็นประจ ำำ รวมถึงก ำำหนดบท
ลงโทษทำงวินยัไวด้ว้ย

     การพฒันาความรู้ของกรรมการ  

บริษทัมีนโยบำยสนบัสนุนใหก้รรมกำรบริษทัและบริษทัในเครือไดเ้ขำ้อบรมหลกัสูตร Director Certification Program (DCP)
และ Director Accreditation Program (DAP) จดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) เพื่อส่งเสริมให้
กรรมกำรมีควำมเขำ้ใจในเร่ืองกำรก ำำกบัดูแลกิจกำรใหม้ีประสิทธิผลสูงสุด และสำมำรถนำำควำมรู้มำใชใ้นกำรดำำเนินงำมตำม
นโยบำยของบริษทัไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  รวมทั้งบริษทัสนบัสนุนใหก้รรมกำรเขำ้อบรมเกี่ยวกบักฎหมำย กฎระเบียบ นโยบำย หรือ
ขอ้กำำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์และสำำนกังำน กลต.  ที่ไดม้ีกำรปรับปรุงใหม่ เพื่อถือปฏิบตัิใหถู้กตอ้ง  ท ั้งน้ีกรรมกำรของ
บริษทัไดผ้ำ่นกำรอบรมหลกัสูตร DCP และ/หรือ DAP แลว้ จ ำำนวน 11 ท่ำน  ส่วนท่ำนท่ีเหลือคำดวำ่จะเขำ้อบรมในปี 2564

       การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

คณะกรรมกำรบริษทัมีจ ำำนวน 12 ท่ำน  ประกอบดว้ยกรรมกำรที่เป็นอิสระ 3 ท่ำน กรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร 5 ท่ำน และ
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 4 ท่ำน  นอกจำกน้ีบริษทัมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีมีควำมเป็น
อิสระจำำนวน 3 ท่ำน ซ่ึงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรบริหำรงำนประจ ำำ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั ท ำำหนำ้ที่ถ่วงดุล
และตรวจทำนกำรบริหำรงำนของบริษทัอีกดว้ย และมีนโยบำยทบทวนคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระอยำ่งสมำ่ำเสมอ เพื่อใหเ้ป็น
ไปตำมกฎหมำยของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

       การรวมหรือแยกตำาแหน่ง  

ปัจจุบนั บริษทัมีผูด้ ำำรงตำำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษทั, ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ, ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำำหนด
คำ่ตอบแทน, ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร แยกจำกกนั มีกำรก ำำหนดบทบำท อ ำำนำจหนำ้ที่ไวช้ดัเจน ทั้ง
ประธำนกรรมกำรบริษทั ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรไม ่มีอ ำำนำจเบด็เสร็จเดด็ขำด  ประธำนกรรมกำร
บริษทั, ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรสรรหำและกำำหนดค่ำตอบแทน จะเป็นกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร
ส่วนประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรและมีหนำ้ท่ีบริหำรงำนประจำำวนัของบริษทั
โดยบริษทัไดก้ ำำหนดหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบระหวำ่งกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรไวอ้ยำ่งชดัเจน  และคณะกรรมกำรบริษทัได้
แต่งตั้งกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำง ๆ เพื่อช่วยในเร่ืองกำรพิจำรณำกลัน่กรอง และปฏิบตัิเฉพำะเร่ืองตำมที่มอบหมำย ซ่ึงอำำนำจหนำ้ที่
ของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำง ๆ ไ  ด้ระบุไว้ในแบบ   56-1      หมวดที่   8.   โครงสร้างการจัดการ   
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ในส่วนของตำำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษทั จะเป็นกรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน และบริษทัไดก้ ำำหนดให้
ประธำนกรรมกำรบริษทัจะตอ้งไม่ด ำำรงต ำำแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เพื่อใหป้ระธำนกรรมกำรบริษทัสำมำรถทำำ
หนำ้ที่ไดอ้ยำ่งเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และมีอิสระในกำรตดัสินใจ ท ำำหนำ้ที่ไดอ้ย ำ่งเที่ยงธรรม รวมถึงก ำำกบัดูแลคณะ
กรรมกำรใหท้ ำำหนำ้ที่ไดอ้ยำ่งโปร่งใส เพื่อใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของบริษทั  ส่วนอำำนำจหนำ้ที่ของคณะ
กรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทัอำจมอบหมำยใหก้รรมกำรอิสระตดัสินใจในกำร
ดำำเนินกำรของบริษทั, บริษทัยอ่ย, บริษทัร่วม, บริษทัยอ่ยลำำดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลอ่ืนที่อำจมีควำมขดัแยง้ โดยมีกำรตดัสิน
ใจในรูปแบบขององคค์ณะได ้

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัไดก้ ำำหนดนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัไวอ้ยำ่งชดัเจนและโปร่งใส ซ่ึงอยูใ่นระดบั
ท่ีเหมำะสมท่ีจะสำมำรถรักษำผูมี้คุณสมบติัเหมำะสมเป็นกรรมกำรของบริษทั โดยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนจะ
อยูใ่นรูปของค่ำเบี้ยประชุม ส่วนเงินโบนสัพิเศษจะจ่ำยตำมผลประกอบกำรของบริษทัของแต่ละปี  โดย
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูพ้ิจำรณำกลัน่กรองในเบื้องตน้ ท ั้งน้ีกำรพิจำรณำ
อนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นกำรพิจำรณำอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร กำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรไดค้ ำำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถของผูบ้ริหำรแต ่ละท่ำน เทียบกบันโยบำย
และเป้ำหมำยท่ีก ำำหนดใหส้อดคลอ้งกบัผลกำรปฏิบตัิงำนของผูบ้ริหำร รวมไปถึงสถำนะทำงกำรเงินของ
บริษทั บริษทัจะพิจำรณำประโยชน์อ่ืนๆ ใหแ้ก่ผูบ้ริหำรของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัเดียวกบักิจกำรประเภท
เดียวกนั และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษำผูบ้ริหำรที่มีควำมสำมำรถสูงใหอ้ยูก่บับริษทั เพื่อใหบ้ริษทั
แขง็แกร่งและสำมำรถแข่งขนัไดใ้นธุรกิจ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู ้
พิจำรณำกลัน่กรองในเบ้ืองตน้

จำานวนค่าตอบแทนในปี 2563 บริษทัไดจ้่ำยค่ำตอบแทนต่ำงๆ ใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร  มีรำยละเอียดตำมหวัขอ้ค่ำตอบแทน
กรรมกำรและผูบ้ริหำรบริหำร

       การประชุมคณะกรรมการ  

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดก้ ำำหนดใหม้ีกำรประชุมอยำ่งต่อเน่ือง โดยสำำนกัผูอ้ ำำนวยกำรจะจดัทำำตำรำงกำรประชุมเป็น
ตำรำงปีล่วงหนำ้ เพื่อกรรมกำรสำมำรถจดัสรรเวลำไดอ้ยำ่งสะดวก และมีกำรก ำำหนดวำระกำรประชุมไวล้่วงหนำ้ตั้งแต่ตน้ปี
นอกจำกกำรประชุมตำมปกติแลว้ อำจจดัใหม้ีกำรประชุมวำระพิเศษขึ้นตำมควำมจ ำำเป็น วำระกำรประชุมถูกก ำำหนดโดย
กรรมกำรผูจ้ดักำร และผำ่นกำรอนุมตัิโดยประธำนกรรมกำร  เอกสำรประกอบกำรประชุมจะไดม้ีกำรจดัส่งใหก้รรมกำรล่วง
หนำ้ก่อนกำรประชุม 14 วนั  เวน้แต่กรณีมีเหตุจ ำำเป็นเร่งด่วน เพื่อใหก้รรมกำรไดม้ีเวลำท ำำควำมเขำ้ใจในระเบียบวำระและ
เอกสำรต่ำง ๆ เป็นกำรล่วงหนำ้ ระหวำ่งกำรประชุม ประธำนกรรมกำรไดเ้ปิดโอกำสใหก้รรมกำรทุกท่ำนแสดงควำมคิดเห็นได้
อยำ่งเตม็ท่ีและอิสระ เพื่อใหก้ำรตดัสินใจมีควำมรอบคอบและรัดกมุ โดยเฉพำะวำระท่ีมีควำมสำำคญั ในกำรประชุมแต่ละคร้ัง
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เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัจะทำำหนำ้ที่บนัทึกและจดัเกบ็เอกสำร และรำยงำนกำรประชุมที่ผำ่นกำรรับรองจำกที่ประชุม
พร้อมใหผู้เ้กี่ยวขอ้งตรวจสอบได ้ ปกติกำรประชุมแต่ละครั้ งจะใชเ้วลำประมำณ 2-3 ช ัว่โมง  ในปี 2563  ที่ผำ่นมำคณะ
กรรมกำรบริษทัไดมี้กำรประชุมตำมวำระปกติจำำนวน  5  คร้ัง  โดยกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมอยำ่งพร้อมเพรียงกนัครบทุกท่ำน

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะกรรมการ

รายช่ือกรรมการ ตำาแหน่ง
กรรมการบริษัท

(คร้ัง)
กรรมการตรวจสอบ

(คร้ัง)
กรรมการบริหาร/

กำากบักจิการ
(คร้ัง)

กรรมการความ
เส่ียงฯ  (คร้ัง)

กรรมการสรรหาฯ
(คร้ัง)

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563

1. นายแพทย์รัชช    สมบูรณสิน ประธานกรรมการ 4/4 5/5
2. นายแพทย์วรพนัธ์     อุณจักร ประธานกรรมการบริหาร 4/4 5/5 4/4 4/4 42/43 40/41
3. นายแพทย์ดุสิต          ศรีสกลุ กรรมการผู้จัดการ 4/4 5/5 4/4 4/4 43/43 41/41 12/12 12/12 2/2 2/2
4. นายแพทย์ธีระยุทธ    นิยมกูล กรรมการเลขานุการ 4/4 5/5 4/4 4/4 43/43 41/41 12/12 12/12 2/2 2/2
5. นายแพทย์สุเมธ      ฮ่ันตระกูล กรรมการ 4/4 5/5 4/4 4/4 43/43 41/41 12/12 12/12
6. นายแพทย์ชำานาญ     ชนะภัย กรรมการ 4/4 5/5
7.  นายสิทธิ         ภาณุพฒันพงศ์ กรรมการ 4/4 5/5
8.  นายชัยสิทธ์ิ     วริิยะเมตตากลุ กรรมการ 4/4 5/5
9.  นายฤชิษฐ์       กาญจนพทัิกษ์ กรรมการ 4/4 5/5
10. นพ. สุทธิศักด์ิ   คณาปราชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 5/5 4/4 5/5
11. นายเกริก          จิตตาลาน กรรมการตรวจสอบ 4/4 5/5 4/4 5/5
12. นางสาวพาภัทร   สุเภากจิ** กรรมการตรวจสอบ 4/4 5/5 4/4 5/5
13. นพ. ศุภชัย    สินไตรรัตน์ ที่ปรึกษากรรมการบริหาร 43/43 41/41 12/12 12/12 2/2 2/2
14. นายแพทย์ประมุข   อุณจักร ที่ปรึกษากรรมการบริหาร 42/43 40/41 2/2 2/2
15. ทันตแพทย์ศิระ   ฮ่ันตระกูล ที่ปรึกษากรรมการบริหาร 42/43 40/41 2/2 2/2

**   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ ท่ีมีคุณสมบติัท่ีทำำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

       คณะอนุกรรมการ  

ปัจจุบนั บริษทัไม่มีกำรจดัตั้งคณะอนุกรรมกำรอ่ืนใด นอกเหนือจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรและก ำำกบั
ดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรสรรหำและกำำหนดค่ำตอบแทน  ในส่วนของกำรบริหำรจดักำรของโรงพยำบำล ผูบ้ริหำรไดแ้ต่ง
ตั้งกรรมกำรชุดยอ่ยเพื่อดำำเนินกำรจดักำรใหบ้รรลุตำมนโยบำยของบริษทั  ตามหัวข้อแบบ 56-1 หมวด (3)   สิทธิของผู้มีส่วนได้
เสียกลุ่มต่าง ๆ

คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อใหก้ำรดำำเนินกำรในเร่ืองสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียบรรลุตำมบรรษทัภิบำลท่ีบริษทัก ำำหนด บริษทัยงัไดม้อบหมำยใหผู้บ้ริหำร
ก ำำหนดนโยบำยและแต่งต ั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ยเพื่อบริหำรจดักำรระบบภำยในโรงพยำบำล โดยก ำำหนดใหร้ำยงำนต่อผู ้
บริหำรทุกเดือน  ดงัน้ี

กรรมการชุดย่อย หน้าที่ความรับผดิชอบ
1. คณะกรรมกำรทีมนำำ    

โรงพยำบำล
เป็นผูว้ำงแผนคุณภำพระดบัโรงพยำบำล จดัท ำำแผนยทุธศำสตร์ กำรบริกำรจดักำร
องคก์ร ตำมวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และทิศทำงองคก์รท่ีไดบ้ญัญติัไว้

2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คน้หำ วำงระบบ ป้องกนั ติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือลดและ
จดักำรควำมเส่ียงดำ้นต่ำง ๆ 

3. คณะกรรมกำรตรวจติดตำม
คุณภำพภำยใน 

ตรวจสอบ ประเมินผลอยำ่งเป็นระบบและเป็นอิสระ ตรวจติดตำมระบบวำ่ปฏิบตัิตรง
ตำมแผนงำนที่ไดว้ำงไว ้และสำมำรถปฏิบตัิไดอ้ย ำ่งมีประสิทธิผล และบรรลุตำม
วตัถุประสงคท่ี์วำงไว้

4. คณะกรรมกำรพฒันำคุณภำพ
กำรบริกำร

พฒันำคุณภำพบริกำรโดยรวม และเพิ่มกำรส่งมอบคุณค่ำใหผู้รั้บบริกำร ติดตำมและ
ประเมินผลควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำร

5. คณะกรรมกำรสหสำขำวิชำชีพ พฒันำระบบกำรใหบ้ริกำรดูแลผูป่้วยแบบสหสำขำวิชำชีพ ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์
องคก์ร ส่ือสำรประสำนงำนและแกปั้ญหำระหวำ่งหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือส่งต่อปัญหำ
ใหที้มนำำสุงสุด

6. คณะกรรมกำรพฒันำระบบ
สำรสนเทศ-เวชระเบียน และ
ทรัพยำกรบุคคล

วำงแผน ออกแบบระบบและพฒันำระบบเพ่ือกำรจดักำรขอ้มูลสำรสนเทศ ส่งเสริมและ
สนบัสนุนกำรใชป้ระโยชน์จำกขอ้มูลสำรสนเทศ วำงแผนและบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ใหมี้ประสิทธิภำพ รวมถึงกำรพฒันำบุคลำกรตำมทิศทำงองคก์ร

7. คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั
อำชีว อนำมยั ส่ิงแวดลอ้ม และ
สวสัดิกำรสถำนประกอบกำร

เพื่อตรวจสอบ วำงแผน และประเมินควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในสถำนประกอบ
กิจกำรและเพื่อประสำนงำน และส่ือสำรกำรบริหำรจดักำรดำ้นสวสัดิกำรระหวำ่งผู ้
บริหำรและพนกังำน

8. คณะกรรมกำรดำ้นกำรจดักำร
พลงังำน

ด ำำเนินกำรจดักำรพลงังำนใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยอนุรักษพ์ลงังำนขององคก์ร
ประสำนงำน ควบคุม ดูแล และวิธีกำรจดักำรพลงังำน รวมทั้งก ำำหนดแผนกำรอบรม
หรือกิจกรรมดำ้นกำรอนุรักษพ์ลงังำนใหเ้หมำะสม
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

       การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒุิและมีประสบกำรณ์สูงในกำรด ำำเนินธุรก ิจ ดว้ยควำมรู้ควำมสำมำรถที่ผสม
ผสำนกนัในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ ไดน้ำำมำซ่ึงกำรเป็นผูน้ ำำ และใหแ้นวทำงแก่ผูบ้ริหำรในกำรก ำำหนดทิศทำง และวิสยัทศัน์กำร
ดำำเนินงำนธุรกิจของบริษทัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  ทั้งน้ีบทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผดิ
ชอบของคณะกรรมกำรที่ใหต้่อบริษทันั้นเป็นไปตำมที่ไดร้ะบุไวใ้นหวัขอ้หมวดที่ 8 โครงสร้ำงกำรจดักำร  อยำ่งไรกด็ี บริษทั
ไดม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรทั้งเป็นรำยบุคคลและรำยคณะ รวมถึงกำรประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั  เพื่อเป็นกำรทบทวนผลกำรด ำำเนินงำน ปัญหำ และอุปสรรค รวมทั้งกำรทำำงำนของคณะ
กรรมกำรใหมี้ประสิทธิภำพเป็นประจำำทุกปี  

ทั้งน้ีบริษทัไดก้ำำหนดใหเ้ลขำนุกำรบริษทั เป็นผูด้ ำำเนินกำรสรุปผลกำรประเมิน เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัใหรั้บทรำบ
และพิจำรณำแกไ้ขต่อไป หรือในบำงกรณีอำจเชิญผูท้ี่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะดำ้นเพื่อแนะนำำหรือร่วมกนัพิจำรณำกบัคณะ
กรรมกำรบริษทัต่อไป  สำำหรับสรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรทั้งเป็นรำยบุคคลและรำยคณะ รวมถึงกำร
ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ ในปี 2563  ประกอบดว้ยหวัขอ้กำรประเมินดงัน้ี

แบบประเมินผลการปฏบิัติงานตนเองของกรรมการบริษัท  หัวข้อประเมิน  7  ด้าน  ดงันี้

1. ประเมินในดำ้นควำมพร้อมของกรรมกำร
2. ประเมินดำ้นกำรกำำหนดกลยทุธ์ และวำงแผนธุรกิจ (Strategy Setting and Policy Making)
3. ประเมินดำ้นกำรจดักำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน (Risk Management and Internal Control)
4. ประเมินดำ้นกำรดูแลไม่ใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
5. ประเมินดำ้นกำรติดตำมรำยงำนทำงกำรเงินและกำรดำำเนินงำน (Financial Reporting)
6. ประเมินดำ้นกำรประชุมของคณะกรรมกำร 
7. ประเมินดำ้นอ่ืน ๆ เช่น ดำ้นกำรสรรหำ กำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และ กำรประเมินผลงำนของผูบ้ริหำร

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  หัวข้อประเมิน  5  ด้าน  ดงันี้

1. ประเมินในดำ้นองคก์รและสภำพแวดลอ้ม (Organization and Environment Measure)
2. ประเมินดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Measure)
3. ประเมินดำ้นกำรควบคุมกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยบริหำร (Management Control Activities)
4. ประเมินดำ้นระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล (Information and Communication Measure)
5. ประเมินดำ้นระบบกำรติดตำม (Monitoring)

                              72                                              รายงานประจำาปี 2563
ANNUAL REPORT 2020

     การจดัการและการกำากบัดแูลกิจการ
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       ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยในและกำรจดักำรควำมเส่ียงของบริษทั โดยบริษทั
ไดก้ำำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรดำำเนินกำรดงักล่ำวดงัน้ี

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน

บริษทัไดใ้หค้วำมสำำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในทั้งในระดบับริหำร และระดบัปฏิบตัิงำนที่มีประสิทธิภำพ จึงได้
กำำหนดภำระหนำ้ท่ี อ ำำนำจกำรดำำเนินกำรของผูป้ฏิบตัิงำนไวอ้ยำ่งชดัเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใชท้รัพยสิ์นของบริษทั
ใหเ้กิดประโยชน์และมีกำรแบ่งแยกหนำ้ที่ผูป้ฏิบตัิงำน ผูต้ิดตำมควบคุมและประเมินผลออกจำกกนัเพื่อใหเ้กิดกำรถ่วง
ดุลและสำมำรถตรวจสอบระหวำ่งกนัไดอ้ยำ่งเหมำะสม   นอกจำกน้ียงัมีกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวกบัระบบกำรเงิน โดย
บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผูบ้ริหำรตำมสำยงำนท่ีรับผดิชอบ รวมถึงเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั
รับทรำบดว้ยอยำ่งสมำ่ำเสมอ

บริษทัมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในทำำหนำ้ที่ตรวจสอบเพื่อใหม้ ัน่ใจวำ่ กำรปฏิบตัิงำนหลกัและกิจกรรมทำงกำรเงินสำำคญั
ของบริษทั ไดด้ ำำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำำหนดและมีประสิทธิภำพ และเพื่อใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็น
อิสระ สำมำรถทำำหนำ้ที่ตรวจสอบไดอ้ยำ่งเตม็ที่ คณะกรรมกำรจึงก ำำหนดใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจ
สอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ดักำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ

การบริหารความเส่ียง

คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้หค้วำมสำำคญัเกี่ยวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นอยำ่งมำก โดยไดก้ ำำหนดและประเมินควำม
เส่ียงของกิจกำร มีกำรกำำหนดมำตรกำรและจดักำรควำมเส่ียง ซ่ึงรวมถึงควำมเส่ียงที่มีผลต่อกำรด ำำเนินงำนของบริษทั
ตำมท่ีระบุในแบบ 56-1 มีกำรกำำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้กำำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง

      รายงานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูร้ับผดิชอบต่องบกำรเงินของบริษทั     และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำำปี งบ
กำรเงินดงักล่ำวจดัท ำำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบำยบญัชีที่เหมำะสมและถือ
ปฏิบตัิอยำ่งสมำ่ำเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยำ่งระมดัระวงัและประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำรจดัทำำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลสำำคญั
อยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

คณะกรรมกำรไดจ้ดัใหม้ีกำรดำำรงรักษำไวซ่ึ้งระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหม้ ัน่ใจไดอ้ยำ่งมีเหตุผลวำ่กำรบนัทึก
ขอ้มูลทำงบญัชีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที่จะดำำรงรักษำไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และใหท้รำบจุดอ ่อนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิด
กำรทุจริตหรือกำรดำำเนินกำรท่ีผดิปกติอยำ่งมีสำระสำำคญั

ในกำรน้ีคณะกรรมกำรบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร  เป็นผูดู้แลรับผดิ
ชอบเก่ียวกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เก ี่ยวกบัเร่ืองน้ี
ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรำยงำนประจำำปีแลว้
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     การจดัการและการกำากบัดแูลกิจการ

       ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน  

คณะกรรมกำรบริษทัตระหนกัดีวำ่ขอ้มูลของบริษทั ทั้งท่ีเก่ียวกบักำรเงินและขอ้มูลทัว่ไปลว้นมีผลต่อกระบวนกำรตดัสินใจของ
ผูล้งทุนและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั จึงไดก้ ำำชบัใหฝ่้ำยบริหำรดำำเนินกำรในเร่ืองที่เกี่ยวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลที่ครบถว้น
ตรงต่อควำมเป็นจริง เช่ือถือได ้สม ำ่ำเสมอ และทนัเวลำ  ซ่ึงฝ่ำยบริหำรของบริษทัไดใ้หค้วำมสำำคญัและยดึถือปฏิบตัิมำโดย
ตลอด โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ดงักล่ำวเพื่อใหผู้ล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทรำบ  ทั้งโดยกำรประชำสมัพนัธ์โดยตรง
เช่น กำรลงประกำศทำงหนงัสือพิมพท์ั้งส่วนทอ้งถ่ินและส่วนกลำง ทำงจดหมำย และผำ่นทำงส่ือกำรเผยแพร่ขอ้มูลต่ำง ๆ ของ
ตลำดหลกัทรัพย ์

ในส่วนของงำนดำ้นผูล้งทุนสมัพนัธ์นั้น ยงัไม่ไดจ้ดัตั้งหน่วยงำนขึ้นเฉพำะ แต่ไดม้อบหมำยใหป้ระธำนกรรมกำรบริหำร และ
กรรมกำรผูจ้ดักำร ทำำหนำ้ที่ติดต่อส่ือสำรกบัสถำบนั ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวิเครำะห์และภำครัฐที่เกี่ยวขอ้ง เน่ืองจำกกิจกรรมใน
เร่ืองดงักล่ำวยงัไม่มำกนกั โดยสำมำรถติดต่อไดท้ี่โทรศพัทเ์ลขหมำย 052-134-701 โทรสำร 052-134-799 หรือ  Website
www.lanna-hospital.com,  E-mail lanna@lanna-hospital.com

หมวด   (6)     นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

   การสรรหาพนักงานและการสร้างแรงจูงใจพนักงาน  

บริษทัจะเนน้กำรสรรหำพนกังำนจำกภำยในเป็นหลกั แลว้ทำำกำรฝึกอบรมเพิ ่มเติม เน่ืองจำกกำรเล่ือนตำำแหน่งจำกภำยในทำำให้
ไดพ้นกังำนที่คุน้เคยกบักำรดำำเนินงำนและยงัมีส่วนช่วยสร้ำงขวญัก ำำลงัใจในกำรทำำงำนใหก้บัพนกังำน สร้ำงควำมรู้สึกเป็น
เจำ้ขององคก์ร และสร้ำงแรงจูงใจใหพ้นกังำนทำำงำนอยูก่บับริษทัเป็นระยะเวลำนำน ดงัเช่น กำรใหผ้ลตอบแทนอยำ่งเป็นธรรม
มีสวสัดิกำรต่ำงๆ มีกำรจดักิจกรรมสนัทนำกำรใหพ้นกังำนเพื่อสร้ำงควำมสำมคัคี นอกจำกน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัสภำพแวดลอ้มและ
บรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรทำำงำน ซ่ึงในปีท่ีผำ่นมำบริษทัไดรั้บรำงวลัสถำนประกอบกิจกำรดีเด่นระดบัประเทศ 2 ดำ้นติดต่อกนัมำ
หลำยปี คือ ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรทำำงำน และในดำ้นแรงงำนสมัพนัธ์และดำ้นสวสัดิกำร
แรงงำนระดบัประเทศ จะเห็นไดว้ำ่พนกังำนของบริษทัมีอำยกุำรทำำงำนเฉล่ียประมำณ 7 ปี  ซ่ึงมีอำยกุำรทำำงำนกบับริษทัตั้งแต่
5 ปีข้ึนไป คิดเป็น 49.53% ของพนกังำนทั้งหมด

   นโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคล  

1. บริษทัไดค้ ำำนึงถึงควำมสำำคญัของพนกังำน  ซ่ึงเป็นปัจจยัสำำคญัท่ีสุดท่ีจะเป็นแรงผลกัดนับรรลุเป้ำหมำยขององคก์ร  
ดงันั้น  ในแต่ละปีบริษทัจึงไดก้ำำหนดใหมี้แผนงำนและมีกำรจดัสรรงบประมำณไวอ้ยำ่งชดัเจน และเพียงพอกบั 
โครงกำรกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคล ดงัน้ี
1.1 โครงกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ ซ่ึงเป็นกำรแนะนำำองคก์รและช่วยใหพ้นกังำนใหม่ไดเ้ขำ้ใจในวฒันธรรมองคก์ร

โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำร ทั้งน้ีเพื่อใหพ้นกังำนใหม่ไดมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของตนเอง
ในเบ้ืองตน้ รวมทั้งทำำใหพ้นกังำนไดป้รับตวัเขำ้กบัเพื่อนร่วมงำน สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมองคก์รต่อไป
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1.2 กำรฝึกอบรมและพฒันำควำมสำมำรถของพนกังำน  บริษทัมีกำรจดัอบรมพนกังำนทั้งในลกัษณะกำรสอนพร้อมกบั
กำรทำำงำน โดยกำรใชร้ะบบพี่เล้ียง  ซ่ึงจะเป็นพนกังำนอำวโุสคอยดูแลใหค้ ำำแนะนำำและสอนงำนใหพ้นกังำนใหม่ 
และในลกัษณะอบรมเสริมควำมรู้ในหลกัสูตรต่ำง ๆ  ทั้งจำกดำำเนินกำรเองโดยบุคลำกรภำยในบริษทัฯ หรือเชิญ
บุคคลภำยนอก รวมถึงกำรส่งพนกังำนเขำ้ร่วมอบรมหลกัสูตรภำยนอก  ท่ีครอบคลุมทั้งดำ้นกำรพฒันำควำมรู้ดำ้น 
ทศันคติ และดำ้นทกัษะ โดยในปี 2563   พนกังำนไดรั้บกำรอบรมทั้งภำยในและหน่วยงำนภำยนอก เฉล่ียคนละ 3 
หวัขอ้กำรอบรม
-  ส่งบุคลำกรไปอบรมหรือฟ้ืนฟูวิชำกำร (ภำยนอก) จำำนวน  61 เร่ือง จำำนวน        101    คน
-  จดัอบรมวิชำกำร/ กำรพฒันำบริกำรภำยใน จำำนวน  30 เร่ือง จำำนวน          2,870   คน

2. บริษทัไดพ้ฒันำศกัยภำพของทรัพยำกรบุคคลทุก ๆ ดำ้นอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งดำ้นสำยวิชำชีพแต่ละสำขำ ดำ้นสงัคม เพื่อ
เป็นกำรวำงพื้นฐำนใหมี้ควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพและตำำแหน่งงำน รวมทั้งบริษทัไดก้ำำหนดหลกัเกณฑก์ำรเล่ือน
ตำำแหน่ง/ ปรับระดบัตำำแหน่งงำนท่ีชดัเจนใหก้บัพนกังำน

3. บริษทักำำหนดใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนพนกังำนทุกระดบั โดยทำำกำรประเมินทุก ๆ 3 เดือน

   นโยบายการร้องทุกข์ของพนักงาน  

บริษทัไดก้ ำำหนดนโยบำยกำรร้องทุกขข์องพนกังำน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหพ้นกังำนมีประสิทธิภำพ เพียบพร้อมเป็นไป
ดว้ยควำมเขำ้ใจท่ีดีระหวำ่งบริษทัและพนกังำน อนัจะยงัประโยชน์สุขดว้ยกนัทั้งสองฝ่ำย ดงันั้น ก ร ณ ีท ี่พ น กั ง ำ น ม ีป ัญ ห ำ
อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงอนัเป็นผลมำจำกกำรท ำำงำน หรือสภำพกำรท ำำงำน หรือไม ่ไดร้ับควำมเป็นธรรมในเร่ืองใด ๆ ในสถำน
ประกอบกำร พนกังำนมีสิทธิท่ีจะยืน่ค ำำร้องทุกขไ์ด ้ตำมขั้นตอนและกระบวนกำรร้องทุกขท่ี์กำำหนดไว ้ 

โดยบริษทัฯ ไดม้ีมำตรกำรใหค้วำมคุม้ครองผูย้ืน่เร่ืองร้องทุกขแ์ละผูเ้ก ี่ยวขอ้งไวอ้ยำ่งชดัเจน โดยยดึหลกัควำมเสมอภำคและ
ควำมเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีในระยะยำวภำยในองคก์รเป็นสำำคญั ดงันั้นบริษทัจะใหค้วำมดูแลเอำใจ
ใส่และพิจำรณำดว้ยควำมเป็นธรรม เพื่อดำำรงไวซ่ึ้งบรรยำกำศแรงงำนสมัพนัธ์ท่ีดี

   นโยบายด้านสวสัดกิารพนักงาน  

1. บริษทัไดจ้ดักิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมผกูพนัและควำมสำมคัคีของพนกังำนในองคม์ำอยำ่งต่อเน่ือง  อำทิ
เช่น กิจกรรมกีฬำสีภำยใน กิจกรรมรดนำ้ำดำำหวัผูบ้ริหำรและแพทยอ์ำวโุสเน่ืองในวนัสงกรำนต ์ กิจกรรม CSR  กิจกรรม 
Singing Contest และกิจกรรมสงัสรรคปี์ใหม่

2. บริษทัใหค้วำมสำำคญัต่อสุขภำพอนำมยัและควำมปลอดภยัของพนกังำนเป็นอยำ่งยิง่ โดยไดจ้ดัใหม้ีสวสัดิกำรตรวจ
สุขภำพประจำำปีพนกังำน กำรอบรมใหค้วำมรู้เร่ืองควำมปลอดภยัในกำรทำำงำน จดัอบรมเร่ืองกำรปฏิบตัิตำมกฎจรำจรและ
รณรงคค์ำดเขม็และสวมหมวกกนัน๊อค จดัอบรมฝึกซอ้มตำมแผนอคัคีภยั และแผน่ดินไหว โดยอยูภ่ำยใตค้ณะกรรมกำร
ควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรทำำงำน  และคณะกรรมกำรสวสัดิกำรพนกังำน

3. บริษทัไดจ้ดัใหม้ีวนัหยดุพกัผอ่น,วนัหยดุตำมประเพณี ซ่ึงจะประกำศใหท้รำบล่วงหนำ้เป็นปีๆ ไป รวมทั้งสิทธิกำรลำ
ป่วย ลำคลอด ลำเพื่อรับรำชกำรทหำร ลำบวช และกำรลำกิจไดต้ำมกฎหมำยแรงงำน
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4. เน่ืองจำกบริษทัเป็นกิจกำรที่ใหบ้ริกำรดำ้นกำรรักษำพยำบำล  ดงัน ั้นบริษทัจึงไดใ้หสิ้ทธิกำรรักษำพยำบำลแก ่
กรรมกำร, ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน ซ่ึงครอบคลุมถึงญำติสำยตรงดว้ย
5. บริษทัจดัสวสัดิกำรเงินช่วยเหลือฌำปนกิจทั้งของพนกังำน และญำติสำยตรง
6. ถึงแมว้ำ่บริษทัไม่ไดจ้ดัตั้งกองทุนสำำรองเล้ียงชีพสำำหรับพนกังำนโดยตรง แต่จะอยูใ่นรูปแบบของเงินสะสมและเงิน
สมทบใหแ้ก่พนกังำนทุกเดือน โดยฝำกธนำคำรในบญัชีของพนกังำนแต่ละคน รวมทั้งบริษทัไดจ้ดัสวสัดิกำรในรูปแบบของ
สหกรณ์ออมทรัพย ์ภำยใตก้ฎหมำยของสหกรณ์ออมทรัพย ์ในนำม “  สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาล  ลานนา จำากดั”

ทั้งน้ีจะเห็นไดว้ำ่ บริษทัฯ ไดรั้บรำงวลัสถำนประกอบกิจกำรดีเด่น ระดบัประเทศทั้ง 2 ดำ้น  ติดต่อกนัมำหลำยปี 
รวมทั้งในปี 2563 น้ีดว้ย คือ

1. ดำ้นควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรทำำงำนระดบัประเทศ

2. ดำ้นแรงงำนสมัพนัธ์และดำ้นสวสัดิกำรแรงงำนระดบัประเทศ
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การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทัมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผูบ้ริหำรในกำรนำำขอ้มูลภำยในของบริษทั ซ่ึงยงัไม ่เปิดเผยต่อสำธำรณชน

ไปใชเ้พื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ ดงัน้ี

1.  ใหค้วำมรู้แก่กรรมกำรรวมทั้งผูบ้ริหำรฝ่ำยต่ำง ๆ เก่ียวกบัหนำ้ที่ที่ตอ้งรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู ่สมรส 
และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อสำำนกังำนคณะกรรมกำรก ำำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตำมมำตรำ 59 
และบทลงโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และใหจ้ดัส่งสำำเนำรำยงำนน้ีให้
แก่บริษทัในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีส่งรำยงำนต่อสำำนกังำนคณะกรรมกำรกำำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์

2.  บริษทัจะด ำำเนินกำรแจง้ใหผู้บ้ริหำรทรำบวำ่ ผูบ้ริหำรที่ไดร้ับทรำบขอ้มูลภำยในที่เป็นสำระสำำคญั ซึ่ งมีผลต ่อกำร
เปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพย ์พึงระมดัระวงัในกำรทำำรำยกำรซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอน  หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงเวลำก่อนท่ี
งบกำรเงินหรือขอ้มูลภำยในนั้นจะเปิดเผยสู่สำธำรณชน และหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสำระสำำคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน

นอกจำกบทลงโทษซึ่งก ำำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ .ศ. 2535 และขอ้ก ำำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ หำกกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฝ่ำฝืน และ/หรือ ไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำย
ของบริษทัในเร่ืองกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์โดยใชข้อ้มูลภำยใน กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนผูน้ั้นจะถูกพิจำรณำตำมมำตรกำร
ทำงวินยั และ/หรือ ตำมกฎหมำยแลว้แต่กรณี

ระบบการควบคุมภายใน

        คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุและมีประสบกำรณ์สูงในกำรดำำเนินธุรกิจ ดว้ยควำมรู้ควำมสำมำรถที่ผสม
ผสำนกนัในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ ไดน้ำำมำซ่ึงกำรเป็นผูน้ ำำ และใหแ้นวทำงแก่ผูบ้ริหำรในกำรก ำำหนดทิศทำง และวสิยัทศัน์กำร
ด ำำเนินงำนธุรกิจของบริษทัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  รวมถึงกำรประเมินควำมเพียงพอ
ของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั  เพื่อเป็นกำรทบทวนผลกำรดำำเนินงำน ปัญหำ และอุปสรรค โดยบริษทัไดจ้ดัมีบุคลำกร
อยำ่งเพียงพอท่ีจะดำำเนินกำรตำมระบบไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีระบบกำรควบคุมภำยในในเร่ืองกำรติดตำมควบคุมดูแล
กำรด ำำเนินงำนของบริษทัยอ่ยใหส้ำมำรถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงกำรทำำธุรกรรมกบับุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแยง้และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัอยำ่งเพียงพอแลว้   สำำหรับกำรควบคุมภำยในในหวัขอ้อ่ืน คณะกรรมกำรเห็นว ำ่บริษทัมี
กำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั บริษทัไดจ้ดัใหม้ีกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัรวมทั้งกำรทำำงำนของ
คณะกรรมกำรใหมี้ประสิทธิภำพเป็นประจำำทุกปี   ประกอบดว้ยหวัขอ้กำรประเมินดงัน้ี

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  หัวข้อประเมิน  5  ด้าน  ดงันี้

1.ประเมินในดำ้นองคก์รและสภำพแวดลอ้ม (Organization and Environment Measure)
2.ประเมินดำ้นควำมเส่ียง (Risk Assessment)
3.ประเมินดำ้นกำรควบคุมกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยบริหำร (Management Control Activities)
4.ประเมินดำ้นระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล (Information and Communication)
5.ประเมินดำ้นระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)

                              77                                              รายงานประจำาปี 2563
ANNUAL REPORT 2020

                       การควบคมุภายในและการบรหิารความเสี่ยง



บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

ในกำรประชุมกรรมกำรคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25  กมุภำพนัธ์  2564  คณะกรรมกำรบริษทั (ซ่ึงรวมถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ไดแ้ก่ นำยแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ  คณำปรำชญ ์ นำยเกริก  จิตตำลำน และ นำงสำวพำภทัร  สุเภำกิจ) ไดท้ ำำกำรประเมินควำมเพียงพอและระบบ
กำรควบคุมภำยในพร้อมกบัคณะกรรมกำรบริษทั โดยจำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัในดำ้นต่ำง ๆ สำมำรถสรุปได้
ดงัน้ี

องค์กรและสภาพแวดล้อม : บริษทัมี (1) กำรบริหำรจดักำรภำยใตโ้ครงสร้ำงองคก์รท่ีมีประสิทธิภำพและมีควำมคล่องตวัในกำร
ดำำเนินงำน ซ่ึงเป็นกำรสนบัสนุนต่อระบบกำรควบคุมภำยใน เช่น กำรกำำหนดบทบำท อำำนำจและหนำ้ท่ีของฝ่ำยบริหำร กำรจดั
ใหม้ีระเบียบวิธีกำรปฏิบตัิงำนหรือคู ่มือเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ (2) กำรกำำหนดเป้ำหมำยธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยำว
เพื่อใชใ้นกำรวำงแผนงำนของแต่ละหน่วยงำน และ (3) กำรประเมินและทบทวนผลกำรดำำเนินงำนเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยและ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งสมำ่ำเสมอ 

การบริหารความเส่ียง : บริษทัมีกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเส่ียง (ทั้งปัจจยัที่มำจำกภำยนอกและภำยใน) วำงแนวทำงกำร
ป้องกนัควำมเส่ียง ก ำำหนดบทบำทและหนำ้ที่ของผูบ้ริหำรในกำรติดตำมประเมินผล และทบทวนควำมเส่ียงดงักล ่ำวอยำ่ง
สมำ่ำเสมอ

การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร : บริษทัมีกำรกำำหนดขอบเขต อ ำำนำจหนำ้ที่และกำรอนุมตัิวงเงินอยำ่งชดัเจน และ
เป็นไปตำมกฎหมำยและประกำศที่เก ี่ยวขอ้งของสำำนกังำนคณะกรรมกำรก ำำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีกำรแบ่งแยกอำำนำจและหนำ้ที่ระหวำ่งฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยปฏิบตัิกำรอยำ่งชดัเจน รวม
ทั้งมีแผนกตรวจสอบภำยในทำำหนำ้ท่ีดูแลกำรปฏิบติังำนของแต่ละหน่วยงำนใหเ้ป็นไปตำมระเบียบหรือขอ้กำำหนด

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู :  บริษทัจดัใหม้ีขอ้มูลและระยะเวลำที่เหมำะสมและเพียงพอสำำหรับคณะกรรมกำร
บริษทัในกำรพิจำรณำตดัสินใจ รวมทั้งเลขำนุกำรบริษทัจะทำำหนำ้ที่จดบนัทึกควำมเห็นของกรรมกำร และจดัท ำำ /เกบ็มติกำร
ประชุมเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรรับรองในคร้ังถดัไป 

ระบบการติดตาม : บริษทัมีกำรติดตำมผลกำรดำำเนินงำนเพื่อเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยท่ีกำำหนดไว ้เพื่อวเิครำะห์และหำแนวทำง
แกไ้ข และจดัใหม้ีตรวจสอบระบบควบคุมภำยในอยำ่งสม ำ่ำเสมอเป็นประจำำทุกปี โดยมีแผนกตรวจสอบภำยในทำำหนำ้ที่ดูแล
กำรปฏิบตัิงำนของแต่ละหน่วยงำน พร้อมท ั้งใหข้อ้เสนอแนะในกำรปรับปรุงระบบควบคุมภำยใน โดยรำยงำนต ่อคณะ
กรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรตรวจสอบ

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้หค้วำมเห็นเกี่ยวกบักำรประเมินประสิทธิภำพกำรควบคุมภำยในดำ้นบญัชีของ
บริษทัวำ่ บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม ตลอดจนไม ่พบขอ้บกพร่องที่เป็นสำระสำำคญัในระบบ
ควบคุมภำยในของบริษทัอนัท่ีจะมีผลกระทบต่อกำรบริหำรงำน กำรปฏิบติังำนและผลประกอบกำรของบริษทั 
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ระบบการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน กำรก ำำกบัดูแลกำรปฏิบตัิงำน และกำรจดักำร
ควำมเส่ียงของบริษทั โดยมอบหมำยให ้นำงสำวรุ่งอรุณ  พทุธิมูล เพื่อท ำำหนำ้ที่ก ำำกบัดูแลกำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑข์องหน่วย
งำนที่ก ำำกบัดูแลกำรประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงระบบกำรตรวจสอบภำยใน เน่ืองจำกมีควำมเขำ้ใจในกิจกรรมและกำร
ด ำำเนินงำนของบริษทั จึงเห็นวำ่มีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบตัิหนำ้ที่ดงักล่ำวไดอ้ยำ่งเหมำะสม  โดยบริษทัไดก้ ำำหนดนโยบำย
หลกัเกณฑ ์และวิธีกำรด ำำเนินกำรดงักล่ำว โดยบริษทัไดจ้ดัมีบุคลำกรอยำ่งเพียงพอที่จะด ำำเนินกำรตำมระบบไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งมีระบบกำรควบคุมภำยในในเร่ืองกำรติดตำมควบคุมดูแลกำรด ำำเนินงำนของบริษทัย อ่ยใหส้ำมำรถ
ป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงกำรทำำธุรกรรมกบับุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัอยำ่ง
เพียงพอแลว้ สำำหรับกำรควบคุมภำยในในหวัขอ้อ่ืน คณะกรรมกำรเห็นวำ่บริษทัมีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอแลว้เช่นกนั ซ่ึง
บริษทัไดจ้ดัใหม้ีกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัรวมทั้งกำรทำำงำนของคณะกรรมกำรใหม้ีประสิทธิภำพเป็น
ประจำำทุกปี  ประกอบดว้ยหวัขอ้กำรประเมินดงัน้ี

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  หัวข้อประเมิน  5  ด้าน  ดงันี้

1. ประเมินในดำ้นองคก์รและสภำพแวดลอ้ม (Organization and Environment Measure)
2. ประเมินดำ้นควำมเส่ียง (Risk Assessment)
3. ประเมินดำ้นกำรควบคุมกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยบริหำร (Management Control Activities)
4. ประเมินดำ้นระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล (Information and Communication)
5. ประเมินดำ้นระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
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                                    ขอ้พิพาททางกฎหมาย

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

ข้อพพิาททางกฎหมายเฉพาะกจิการ
บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั ((มหาชนมหาชน) (“) (“ลานนา”ลานนา”))
บริษทัฯ  มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยปีท่ีผำ่นมำดงัน้ี

ข้อพพิาทกรณกีารปิดทางภาระจำายอม
สืบเน่ืองจำกเจำ้ของที่ดินโฉนดเลขที่ 49732 ต ำำบลชำ้งเผอืก อ ำำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ (โจทก)์  ซ่ึงไดจ้ด

ภำระจำำยอมที่ดินเพื่อเป็นถนนเขำ้ออกดำ้นขำ้งสู่ถนนสำยเชียงใหม่-ล ำำปำง กวำ้ง 4.5 เมตร ยำว 102.80 เมตร  โดยบริษทัไดใ้ช้
เป็นทำงเขำ้ออกสำำหรับอำคำร B  และที่จอดรถพนกังำน (ซ่ึงไม่ใช่ทำงเขำ้-ออกหลกัของโรงพยำบำล) ต่อมำเมื่อตน้ปี 2549
เจำ้ของท่ีดินมีควำมตอ้งกำรเพิกถอนภำระจำำยอมดงักล่ำว  จึงไดฟ้้องบงัคบับริษทัใหเ้พิกถอนภำระจำำยอมและทำำกำรปิดทำงโดย
พลกำร บริษทัจึงไดย้ืน่ค ำำใหก้ำรและฟ้องแยง้โจทกเ์พื่อใหเ้ปิดทำงภำระจ ำำยอม รวมทั้งร้องขอใหศ้ำลคุม้ครองชัว่ครำวโดย
ฉุกเฉิน ศำลจึงไดมี้คำำสัง่ใหเ้จำ้ของท่ีดินเปิดทำงภำระจำำยอมจนกวำ่ศำลจะเปล่ียนแปลงคำำสัง่หรือมีคำำพิพำกษำ 

และเมื่อวนัที่ 3 ธนัวำคม 2550  ศำลชั้นตน้มีค ำำสัง่พิพำกษำ “ยกฟ้องโจทก”์ และในส่วนฟ้องแยง้ของจ ำำเลย ศำลพิพำกษำ “ให้
โจทกร้ื์อถอนส่ิงปลูกสร้ำงบนที่ดินภำรยทรัพยข์องโจทก ์ กบัใหโ้จทกช์ดใชค้ำ่เสียหำยแก่จ ำำเลย”  โดยโจทกไ์ดย้ืน่อุทธรณ์
คดัคำ้นคำำพิพำกษำศำลชั้นตน้   

ต่อมำเมื่อวนัที่ 18 มกรำคม 2554  ศำลชั้นตน้นดัฟังค ำำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ ภำค 5  โดยศำลมีค ำำพิพำกษำ “ใหโ้จทกร้ื์อถอนส่ิง
ปลูกสร้ำงบนที่ดินภำรยทรัพยข์องโจทก ์ กบัใหโ้จทกช์ดใชค้่ำเสียหำยแก่จ ำำเลย” โจทกย์ืน่ฎีกำ เมื่อวนัที่ 5 มีนำคม 2554 และ
จำำเลยยืน่แกฎี้กำ   

เม่ือวนัท่ี 2 ตุลำคม 2558  ศำลจงัหวดัเชียงใหม่ไดอ่้ำนคำำพิพำกษำของศำลฎีกำท่ีมีคำำสัง่พิพำกษำ “ใหโ้จทกร้ื์อถอนส่ิงปลูกสร้ำง
ที่สร้ำงคร่อมบนท่ีดินโฉนดเลขที่ 49732 ของโจทก ์กวำ้ง 4.5 เมตร ยำว 24.40 เมตร และใหโ้จทกช์ดใชค้่ำเสียหำยแก่จ ำำเลยเป็น
เงินจำำนวน 20,000.00 บำท ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นฎีกำใหเ้ป็นพบั”

สถำนะคดีปัจจุบนั  บริษทัฯ ไดอ้อกหมำยคำำบงัคบัใหโ้จทกป์ฏิบติัตำมคำำพิพำกษำศำลฎีกำ ซ่ึงโจทกไ์ดรั้บหมำยคำำบงัคบัเม่ือวนั
ท่ี 18 ตุลำคม 2558 ขณะน้ีอยูร่ะหวำ่งกำรออกหมำยบงัคบัคดีตำมคำำพิพำกษำศำลฎีกำ

ในระหวำ่งปี 2563  บริษทั และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำย หรือ มีคดีท่ีขอ้พิพำทยงัไม่ส้ินสุด ที่มีผลกระทบดำ้นลบ
ต่อสินทรัพยข์องบริษทั หรือบริษทัยอ่ย ที่มีจ ำำนวนสูงกวำ่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัส้ินปีบญัชีล่ำสุด หรือมีผลกระ
ทบต่อกำรดำำเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยอยำ่งมีนบัสำำคญั รวมถึงไม่มีคดีท่ีมิไดเ้กิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของ
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย

ข้อพพิาททางกฎหมายบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
ไม่มี
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CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

เปิดเผยรายการระหว่างกนักบับุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา  
ในปี 2563 ที่ผำ่นมำ รำยกำรควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบริษทัฯ  กบับริษทัยอ่ยหรือบุคคลที่อำจมีควำมเกี่ยวขอ้งกนัไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้

ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ประจำำปี 2563  แลว้ โดยสำมำรถจำำแนกลกัษณะรำยกำรไดเ้ป็น 2 ประเภท 

1.    รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติและธุรกรรมที่สนับสนุนธุรกจิปกติ  

บริษทัมีนโยบำยในกำรทำำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเป็นรำยกำรท่ีมีลกัษณะตำมปกติทัว่ไป เช่น รำยกำรรำยไดค้่ำรักษำพยำบำลท่ีเกิดจำกกำร
ส่งต่อคนไขร้ะหวำ่งกนั รำยไดค้่ำวเิครำะห์ Lab ระหวำ่งกนั รวมทั้งรำยกำรที่สนบัสนุนธุรกิจปกติ เช่น กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรจดัซ้ือยำ
และเวชภณัฑ ์ซ่ึงรำยกำรระหวำ่งกนัที่เกิดขึ้นนั้นเป็นควำมจำำเป็นและมีควำมสมเหตุสมผลของกำรทำำรำยกำรที่เป็นปกติของธุรก ิจกำร
รักษำพยำบำล หรือเพื่อเป็นกำรสนบัสนุนกำรดำำเนินธุรกิจปกติของบริษทั และบริษทัยอ่ย เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั โดยมี
เง่ือนไขทำงกำรคำ้และกำรทำำรำยกำรไม่แตกต่ำงจำกกำรทำำรำยกำรกบัลูกคำ้ทัว่ไปหรือบุคคลภำยนอกอ่ืน

2.    รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกนั  

2.1    เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร สำำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ี เก่ียวขอ้งกนัมี
กำรเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี

บำท
ณ วนัท่ี 31 ในระหวำ่งปี ณ วนัท่ี 31

ธนัวำคม 2562 กูย้มืเพิ่ม ชำำระคืน ธนัวำคม 2563
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

กรรมกำรบริษทัและญำติ 9,000,000.00 - (5,000,000.00) 4,000,000.00
9,000,000.00 - (5,000,000.00) 4,000,000.00
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งบกำรเงินรวมสำำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกำรเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี
บำท

ณ วนัท่ี 31 ในระหวำ่งปี ณ วนัท่ี 31
ธนัวำคม 2562 กูย้มืเพิ่ม ชำำระคืน ธนัวำคม 2563

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
กรรมกำรบริษทัและญำติ 633,053,817.50 - (257,800,000.00) 375,253,817.50

รวม 633,053,817.50 - (257,800,000.00) 375,253,817.50

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นกำรกูย้มืในรูปตัว๋สญัญำ
ใชเ้งินระยะเวลำ 3 เดือน อตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.94 – 3.35 และร้อยละ 3.35 - 3.75 ต่อปี ตำมลำำดบั (งบเฉพำะกิจกำรอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 2.94 - 3.35 และร้อยละ 3.35 - 3.75 ต่อปี ตำมลำำดบั) โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ำ้ำประกนั

2.2 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืนมี
กำรเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี

บำท
ณ วนัท่ี 31  ในระหวำ่งปี ณ วนัท่ี 31

ธนัวำคม 2562 กูย้มืเพิ่ม ชำำระคืน  ธนัวำคม 2563
บุคคลอ่ืน 19,000,000.00 3,000,000.00 (5,000,000.00) 17,000,000.00

งบกำรเงินรวมสำำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืนมีกำร
เคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี

บำท
ณ วนัท่ี 31 ในระหวำ่งปี ณ วนัท่ี 31

ธนัวำคม 2562 กูย้มืเพิ่ม ชำำระคืน ธนัวำคม 2563
บุคคลอ่ืน 70,800,000.00 28,000,000.00 (13,500,000.00) 85,300,000.00

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืน เป็นเงินกูย้มืโดยกำรออกตัว๋
สญัญำใชเ้งินระยะเวลำประมำณ 3 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.94 – 3.75 ต่อปี (งบเฉพำะกิจกำร อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.94-  
3.75 ต่อปี) โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ำ้ำประกนั
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2.3 การคำา้ประกนัเงินกู้
บริษทัฯ  กบับริษทัยอ่ย ไม่มีกำรคำ้ำประกนัเงินกูร้ะหวำ่งกนั

ข้ันตอนการเข้าทำารายการ

บริษทัฯ มีมำตรกำรและข ั้นตอนกำรอนุมตัิในกำรท ำำรำยกำรระหวำ่งกนัคือ ฝ่ำยจดักำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำและสำมำรถตดัสินใจ
อนุมตัิกำรทำำธุรกรรมในกรณีที่เป็นกำรทำำรำยกำรระหวำ่งกนัที่มีขนำดเลก็ รวมถึงรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัและมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ใน
ลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระทำำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั  และกรรมกำรบริษทัจะเป็นผู ้อนุมติั ในกรณีท่ีเป็นกำร
ทำำรำยกำรระหวำ่งกนัที่มีขนำดกลำงและขนำดใหญ่ที่เป็นรำยกำรที่มีเง่ือนไขกำรคำ้ปกติ รวมถึงรำยกำรที่มีขนำดเลก็และขนำดกลำงที่
ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ปกติ  สำำหรับรำยกำรขนำดใหญ่และไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ปกตินั้นคณะกรรมกำรบริษทัฯ จะนำำ
เสนอขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้

สำำหรับกำรทำำรำยกำรประเภทอ่ืนหรือกำรทำำธุรกรรมท่ีเป็นรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกนั ตำมควำมหมำยของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ จะไดป้ฏิบตัิตำมกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกำศอ่ืนที่เก ี่ยวขอ้งที่ก ำำหนด และเพื่อใหผู้ล้งทุนเกิดควำมมัน่ใจ
บริษทัฯ ไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบดูแลใหร้ำยกำรระหว ำ่งกนัเป็นไปอยำ่งยตุิธรรรมโปร่งใส   ส่วนในกรณีที่คณะ
กรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน บริษทัมีนโยบำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถจดัหำบุคลำกร
ท่ีมีควำมเป็นอิสระและมีควำมรู้ควำมชำำนำญเป็นผูใ้หค้วำมเห็นต่อรำยกำรดงักล่ำว 
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ในกรณีที่บริษทัมีรำยกำรระหวำ่งกนัอยำ่งต่อเน่ืองบริษทัไดม้ีมำตรกำรคุม้ครองผูล้งทุน เพื่อป้องกนัมิใหม้ีกำรถ่ำยผลประโยชน์
หรือป้องกนัผูม้ีส่วนไดเ้สียมิใหไ้ดร้ับประโยชน์ทำงกำรเงินอ่ืน นอกจำกประโยชน์พึงไดต้ำมปกติ  โดยมำตรกำรคุม้ครองผูล้งทุนของ
บริษทัสำมำรถตรวจสอบไดมี้ดงัน้ี
1. กำรทำำสญัญำ เพื่อกำำหนดผลตอบแทนของแต่ละฝ่ำยใหช้ดัเจน โดยสญัญำดงักล่ำวควรมีลกัษณะดงัน้ี

- เป็นสญัญำระยะยำวไม่นอ้ยกวำ่ 3 ปี ถำ้อำยสุญัญำสั้นกวำ่น้ีตอ้งกำำหนดวิธีกำรต่อสญัญำอยำ่งชดัเจน และยติุธรรม 
มีเง่ือนไขท่ีไม่แตกต่ำงกบักำรทำำกบับุคคลภำยนอก

- มีกำรกำำหนดผลตอบแทนระหวำ่งกนัเป็นจำำนวนท่ีแน่นอน หรือสำมำรถอำ้งอิงกบัรำคำตลำดได ้โดยผูส้อบบญัชี
ตอ้งสำมำรถตรวจสอบและเปิดเผยรำยกำรดงักล่ำวไดใ้นภำยหลงั

- มีกำรกำำหนดผลตอบแทนหรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีชดัเจนและเป็นธรรมแก่บริษทั
2. กำรรับรองโดยกรรมกำรที่ไม่มีส่วนไดเ้สีย  บริษทัมีขอ้ก ำำหนดที่ชดัเจนใหก้รรมกำรที่ไม่มีส่วนไดเ้สียหรือมีควำมเกี่ยวขอ้งกบั

ผลประโยชน์ดงักล่ำวเป็นผูด้ ำำเนินกำรและตดัสินใจเกี่ยวกบัเร่ืองรำยกำรระหวำ่งกนั 
3. กำรรับรองโดยผูเ้ชี่ยวชำญที่เป็นบุคคลที่ 3 ที่เป็นอิสระ กรณีที่กรรมกำรที่ไม่มีส่วนไดเ้สียไม่มีควำมช ำำนำญในกำรพิจำรณำ

รำยกำรระหวำ่งกนัที่อำจเกิดขึ้น เน่ืองจำกกำรพิจำรณำรำยกำรดงักล่ำวตอ้งใชค้วำมรู้ หรือควำมเช่ียวชำญพิเศษ บริษทัไดก้ ำำหนด
ใหก้รรมกำรผูท้ี่ไม่มีส่วนไดเ้สียสำมำรถร้องขอใหบ้ริษทัจดัหำบุคคลที่มีควำมรู้ควำมช ำำนำญพิเศษเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก ี่ยวกบั
ควำมเหมำะสมของรำยกำรระหวำ่งกนันั้น เพื่อนำำไปใชป้ระกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรหรือผูถ้ือหุน้หุน้ตำมแต ่กรณี  
ทั้งน้ีบุคคลท่ี 3 ดงักล่ำวตอ้งเป็นอิสระจำกบริษทัและบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกนัในอนาคต
ด้านนโยบายการลงทุนในอนาคต  :  

บริษทัไดก้ำำหนดนโยบำยในกำรทำำรำยกำรระหวำ่งกนัทั้งในปัจจุบนัและอนำคต โดยกำรทำำรำยกำรระหวำ่งกนั บริษทัจะกำำหนด
ขอ้ตกลงและเง่ือนไขใหเ้ป็นไปตำมรำคำและเง่ือนไขทำงกำรคำ้ท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ และใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบและขอ้กำำหนดต่ำง ๆ  ซ่ึงรำยกำรระหวำ่งกนับริษทัคำดวำ่จะยงัคงเกิดข้ึนต่อเน่ืองในอนำคต เช่น รำยกำรท่ีเก่ียวกบักำร
ท ำำธุรกรรมปกติทำงกำรคำ้ กำรใหบ้ริกำรรักษำพยำบำล กำรใหบ้ริกำรทำงหอ้งปฏิบตัิกำรทำงกำรแพทย ์กำรบ ำำรุงรักษำระบบทำง
สำธำรณูปโภค ระบบสำรสนเทศ  กำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เป็นตน้  ท ั้งน้ีบริษทัไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
ภำยใน และคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูท้ ำำกำรตรวจสอบและใหค้วำมเห็นถึงควำมเหมำะสมของกำรทำำรำยงำน และพิจำรณำเปิดเผย
ขอ้มูลของรำยกำรระหวำ่งกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ใหมี้ควำมถูกตอ้งครบถว้นตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั คำำสัง่ ประกำศ หรือขอ้
กำำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำำหนด ในกรณีรำยกำรที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มี
ควำมชำำนำญในกำรพิจำรณำ บริษทัจะจดัใหม้ีบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมชำำนำญในรำยกำรดงักล ่ำวเขำ้ร่วมพิจำรณำ เช่น ผูส้อบบญัชีบริษทั
หรือผูเ้ช่ียวชำญอิสระ เพื่อเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเกี่ยวกบัรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำว
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ในอนำคต หำกบริษทัมีกำรลงทุนเพิ่มเติมในกิจกำรอ่ืนสำมำรถดำำเนินกำรได ้ อยำ่งไรกต็ำม คณะกรรมกำรจะคำำนึงถึงควำมเหมำะ
สมในกำรลงทุน โดยพิจำรณำจำกปัจจยัภำยนอก-ปัจจยัภำยใน ดงัน้ี

(1) ปัจจยัภำยนอก ซ่ึงไดแ้ก่ สถำนท่ีตั้งและระยะทำงของกิจกำรเป้ำหมำย วฒันธรรมทอ้งถิ่น และวฒันธรรมขององคก์ร 

(2) ปัจจยัภำยใน  ซ่ึงไดแ้ก่ ควำมพร้อมและเพียงพอของบุคลำกรดำ้นบริหำรจดักำร  ผลประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดร้ับ ทั้งดำ้นกำรเงิน 
และดำ้นสงัคม เป็นตน้

นอกเหนือจำกปัจจยัขำ้งตน้ กำรลงทุนในกิจกำรโรงพยำบำลส่วนใหญ่มกัเป็นกำรร่วมลงทุนแบบพนัธมิตรทำงธุรกิจ ซ่ึงเป็นกำร
ตกลงร่วมกนัทั้งสองฝ่ำย เน่ืองจำกผูเ้ขำ้ร่วมลงทุนใหม่มีควำมจำำเป็นตอ้งพึ่งพิงบุคลำกรทำงกำรแพทยเ์ดิมของโรงพยำบำลเป้ำหมำย
นั้นๆ เป็นหลกั ทั้งน้ีเพื่อไม่ทำำใหเ้กิดปัญหำดำ้นกำรดำำเนินงำน

ด้านรายการที่เกีย่วโยงในอนาคต  :  

ประเภทรายการ แนวโน้มและนโยบายการกำาหนดราคาและเง่ือนไขระหว่างกนั

รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติ เช่น
การตรวจวเิคราะห์ผล Lab การให้การ
รักษาพยาบาล และการ ส่งต่อคนไข้
ระหว่างกนั

บริษทัฯ มีนโยบำยใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวโยงกนั คิดค่ำ
ตอบแทนระหวำ่งกนัในรำคำตลำด โดยมีอตัรำค่ำบริกำรรักษำพยำบำล และเงื่อนไขในลกัษณะ
เดียวกนักบัท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย พึงกระทำำกบัผูรั้บบริกำรอ่ืน ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดำหรือบริษทัคู่
สญัญำอ่ืน ๆ ทัว่ไปภำยใตส้ถำนกำรณ์เดียวกนั

รายการธุรกรรมที่สน ับสนุนการค้า
ทั่วไป เช่น บริษัทเปิดเครดติ ลูกหนีก้าร
ค้า และเจ้าหนีก้ารค้า

กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง หรือกำรเขำ้ทำำสญัญำต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นรำยกำรระหวำ่งกนั หรือรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั
กบับริษทั ซ่ึงรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นเพื่อสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทั หรือบริษทั
ยอ่ย รำยกำรดงักล่ำวจะตอ้งมีรำคำหรืออตัรำค่ำบริกำรตำมรำคำตลำดท่ีสำมำรถแข่งขนั หรืออำ้งอิง
ที่มำของรำคำได ้ และมีเง่ือนไขทำงกำรคำ้ไม่แตกต่ำงจำกกำรท่ีเขำ้ไปทำำกบัคู่คำ้รำยอ่ืน ๆ ทัว่ไป
ภำยใตส้ถำนกำรณ์เดียวกนั

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษทัมีเป้ำหมำยและนโยบำยใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วมภำยใน
กลุ่ม  โดยอตัรำดอกเบี้ยจะตอ้งไม่ต ำ่ำกวำ่ตน้ทุนทำงกำรเงินของบริษทั ทั้งน้ีกำรเขำ้ท ำำรำยกำรดงั
กล่ำวจะตอ้งเป็นไปตำมประกำศ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ/หรือ กฎ ระเบียบหรือ
ขอ้กำำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกำศของคณะกรรมกำรตลำดทุน
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การทำารายการ  เงนิลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จำากดั  

เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้มติใหบ้ริษทั เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์จำำกดั
 (มหำชน) และบริษทั โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม จ ำำกดั เขำ้ร่วมลงทุนในบริษทั โรงพยำบำลรำมค ำำแหง เชียงใหม่ จ ำำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัจดทะเบียนจดัตั้งใหม่ เมื่อวนัที่ 30 ตุลำคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 440 ลำ้นบำท บริษทั เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย์
จ ำำกดั (มหำชน) และบริษทั โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม จ ำำกดั ตกลงถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวคิดเป็นอตัรำร้อยละ 18 และ ร้อยละ 63
ของหุน้ท่ีออกและเรียกชำำระแลว้ของบริษทัดงักล่ำว ตำมลำำดบั และเม่ือวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2562 บริษทัดงักล่ำวไดเ้รียกชำำระค่ำหุน้
ในอตัรำร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยชำำระค่ำหุน้ท่ีเรียกแลว้ทั้งจ ำำนวนเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2562 บริษทั
ยอ่ย - บริษทั โรงพยำบำลรำมคำำแหง เชียงใหม่ จำำกดั มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำำนวน 56 ลำ้นหุ้น ในรำคำหุ้นละ 10 บำท เป็นจำำนวน
เงิน 560.00 ลำ้นบำท โดยบริษทัไดจ้่ำยชำำระคำ่หุ้นเป็นเงิน 40.32 ลำ้นบำท และบริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม จำำกดั ได้
ชำำระค่ำหุ้นเป็นเงิน 146.48 ลำ้นบำท รวมเป็นทั้นส้ิน 180.80 ลำ้นบำท และบริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยำบำลรำมคำำแหง เชียงใหม่ จำำกดั
ไดจ้ดทะเบียนเพิม่ทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้แลว้เม่ือวนัที่ 24 กมุภำพนัธ์ 2563 ผลจำกรำยกำรดงักล่ำว ทำำให ้ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม
2562 บริษทัมีเงินจ่ำยล่วงหนำ้คำ่หุ้นคงเหลือ 40.32 ลำ้นบำท แสดงไวใ้นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และมีเงินรับล่วงหนำ้คำ่หุ้นคงเหลือ
จำำนวน 36.38 ลำ้นบำท แสดงไวใ้นงบกำรเงินรวม และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีเจำ้หน้ีคำ่หุ้นคงเหลือ 60.48 ลำ้นบำท แสดง
ไวใ้นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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1.             สรุปผลการดำาเนินงาน  

บริษทั เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย ์จ ำำกดั (มหำชน) รำยงำนผลกำรดำำเนินงำนประจำำปี 2563 เทียบกบัปีท่ีผำ่นมำ  บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย มีก ำำไรสุทธิลดลง 64.84 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 21.02  เน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยไดร้วม 3785.49 ลำ้นบำท
ลดลง 292.57 ลำ้นบำท  คิดเป็นร้อยละ 7.17 ในส่วนของตน้ทุนค่ำรักษำพยำบำลบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ ำำนวน 2,861.22  ลำ้นบำท
ลดลง 161.90  ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 5.36  และค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร  537.41 ลำ้นบำท   เพิม่ขึ้น 2.34 ลำ้นบำท  หรือร้อยละ 0.44
ดอกเบี้ยจ่ำยลดลง 13.57 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 15.19 และค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้67.52 ลำ้นบำท ลดลง 54.61 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 44.71
โดยมีรำยละเอียดและคำำอธิบำยดงัน้ี

2.        ผลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไร  
2.1     ผลการดำาเนินงาน  

     2.1.1   รายได้
ในปี 2563  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกค่ำรักษำพยำบำลรวม จ ำำนวน  3,667.98 ลำ้นบำท  เปรียบเทียบกบัปี 2562

มีจ ำำนวน 3,926.69 ลำ้นบำท ลดลง 258.71 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 6.59  เป็นกำรเพิ่มขึ้นของบริษทัฯ 143.43  ลำ้นบำท แต่ในส่วนของ
บริษทัยอ่ย ลดลงจำำนวน  402.14  ลำ้นบำท  จึงทำำใหอ้ตัรำกำำไรขั้นตน้ลดลง เป็นผลกระทบเน่ืองมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  

    2.1.2 ต้นทุนการรักษาพยาบาล

ในปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนในกำรรักษำพยำบำลจำำนวน 2,861.22 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562 จำำนวน 161.90
ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 5.36  เป็นกำรลดลงของบริษทัฯ  25.61 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 2.32  เป็นของบริษทัยอ่ย โรงพยำบำลเชียงใหม่
รำม ลดลง  161.96  ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 9.32 และของโรงพยำบำลหริภุญชยัเมมโมเรียล ลดลง 7.34 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ  2.39
ตน้ทุนในกำรรักษำพยำบำลที่สำำคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยค่ำแพทย ์ค่ำตอบแทนพยำบำล ค่ำยำและเวชภณัฑ ์ลดลง
ตำมจำำนวนรำยไดข้องบริษทัฯ สดัส่วนของตน้ทุนกำรรักษำต่อรำยไดค้่ำรักษำพยำบำลของปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 75.58   เปรียบเทียบ
กบั 2562 คิดเป็นร้อยละ  74.13   จะเห็นไดว้ำ่สดัส่วนของกำรเพิ่มของตน้ทุนต่อรำยไดน้ั้น เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.45
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2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรจ ำำนวน 537.41  ลำ้นบำท ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 จ ำำนวน 2.34 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 0.44
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรท่ีสำำคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย ค่ำตอบแทนพนกังำนในฝ่ำยสนบัสนุน  ผูบ้ริหำร และ
กรรมกำร ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2563  คิดเป็นร้อยละ 14.20 ของรำยไดร้วม  เปรียบเทียบกบัปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 13.12
ส่วนของตน้ทุนทำงกำรเงิน ในปี 2563 จำำนวน 75.76 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562  จำำนวน 13.57 ลำ้นบำท   คิดเป็นร้อยละ 15.19  และคิด
เป็นร้อยละ 2 ของรำยไดร้วม

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในปี 2563 จ ำำนวน 67.52 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบัปี  2562  ลดลง 54.61 ลำ้นบำท คิด
เป็นร้อยละ 6.04 

         2.2.   ความสามารถในการทำากำาไร  

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีกำำไรขั้นตน้ในปี 2563  จ ำำนวน 806.76 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัปี 2562 ลดลง 96.82 ลำ้นบำท คิดเป็น
ร้อยละ 10.72    ส่วนกำำไรสุทธิในปี  2563 จ ำำนวน 243.58 ลำ้นบำท    เมื่อเทียบกบั ปี 2562  ลดลง 64.84 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 21.02
ส่วน EBITDA ในปี 2563 จ ำำนวน 665.16 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัปี 2562 จำำนวน 782.48 ลำ้นบำท มีอตัรำกำำไรก่อนภำษี ค่ำเส่ือม และค่ำ
ใชจ้่ำยตดัจ่ำยร้อยละ 17.57 และ ร้อยละ 19.19 ในปี 2562  ท ำำใหง้บกำรเงินรวมของบริษทัฯ มีก ำำไร/หุน้  0.05 บำท  ในปี 2563  ซ่ึงเพิ่ม
ข้ึนจำกปี 2562  กำำไร/หุน้  0.04 บำท

งบกำาไรขาดทุน                 2563                 2562       เปลีย่นแปลง
(%)

รำยไดจ้ำกกำรรักษำพยำบำล 3,667,976,888.75 3,926,687,990.21 (6.59)
ส่วนแบ่งกำำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,129,820.01 18,807,116.03 (93.99)
รวมรายได้ 3,785,491,346.84 4,078,059,307.84 (7.17)
รวมค่าใช้จ่าย 3,541,913,091.10 3,769,642,748.65 (6.04)
กำาไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) 243,578,255.74 308,416,559.19 (21.02)
       ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 198,108,796.07 158,070,771.36 25.33
       ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอำำนำจควบคุม 45,469,459.04 150,345,787.83 (69.76)

                              88                                              รายงานประจำาปี 2563
ANNUAL REPORT 2020

   การวิเคราะหแ์ละคำาอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A)



บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

3     ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน  

3.1  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดในปี 2563 จ ำำนวน 271.90  เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 ลดลง  232.98 ลำ้นบำท  เน่ืองจำก
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์เพิ่มข้ึน

3.2 ลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับ ในปี 2563 จ ำำนวน 501.81 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัปี 2562 เพิ่มข้ึน 42.25 ลำ้นบำท 
3.3 สินคำ้คงเหลือ ในปี 2563 จ ำำนวน 103.66  เมื่อเทียบกบัปี 2562  ลดลง 12.41  ลำ้นบำท  ซ่ึงเป็นกำรลดลงของสินคำ้คงเหลือ

ประเภทยำและเวชภณัฑ ์
3.4 สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ในปี 2563 จ ำำนวน 2,754.72 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบัปี 2562 ลดลงจำำนวน 130.09 สำเหตุ

ของกำรลดลงเน่ืองจำกเงินลงทุนของบริษทัยอ่ยมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม
3.5 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัในปี 2563  จ ำำนวน 23.63  ลำ้นบำท ในปี 2562 จ ำำนวน 119.13 ลำ้นบำท ลดลง

จำำนวน 95.50 ลำ้นบำท สำเหตุมำจำกมีกำรกูย้มืเพิ่มระหวำ่งงวดจำำนวน 15 ลำ้นบำท และชำำระคืนระหวำ่งกนัจำำนวน 110.50 ลำ้นบำท  
3.6 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีมูลค ่ำของสินทรัพยถ์ำวรเพิ่มข ึ้น จำกปี 2562 จ ำำนวน

1,073.36 ลำ้นบำท เน่ืองจำกปี 2563 ทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้กำรซ้ือท่ีดินและกำรสร้ำงอำคำรเพื่อรองรับจำำนวนผูป่้วยท่ีเพิ่มมำกข้ึน
        3.7 อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  ในปี 2563 ลดลง 2.19 ลำ้นบำท เน่ืองจำกที่บริษทัยอ่ยไดม้ีหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมเพิ่มขึ้น 2.19
ลำ้นบำท

สรุปโดยรวมในปี 2563 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนในปีลดลงจำกปี 2562 ในส่วนของลูกหน้ีกำรคำ้ลดลง, เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดลดลง ส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้นมีจ ำำนวนเพิ่มข้ึน ในส่วนของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์

 3.8 หน้ีสินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ 31 ธนัวำคม 2563 จ ำำนวน 5,333.60 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 785.25 ลำ้นบำทหรือร้อยละ
17.26 จำกปี 2562 ซ่ึงสำเหตุมำจำกหน้ีสินหมุนเวียนลดลงจำำนวน 4.13 ลำ้นบำท เน่ืองจำกเงินรับล่วงหนำ้จำกสำำนกังำนประกนัสงัคม
เพิ่มข้ึนจ ำำนวน 80.37 ลำ้บบำท, เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลอ่ืนลดลง จ ำำนวน  257.80 ลำ้นบำท, เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินที่
ถึงกำำหนดชำำระภำยในหน่ึงปีเพิ่มขึ้น จ ำำนวน 106.31 ลำ้นบำท และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เพิม่ขึ้น
102.96 ลำ้นบำท ส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น จ ำำนวน 789.38  ลำ้นบำท เน่ืองจำกปี 2563 บริษทัมีกำรกูย้มืเงินระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงินเพิ่มข้ึนจำำนวน 730.84 ลำ้นบำท และหน้ิสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 52.18 ลำ้นบำท

    
งบแสดงฐานะการเงิน : บาท

สินทรัพย์
        

    2563
         

   2562
         เปลีย่นแปลง

(%)
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 939,607,094.35 1,227,238,353.19 (23.44)
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,885,849,517.21 8,923,772,617.25 10.78
 รวมสินทรัพย์ 10,825,456,611.56 10,151,010,970.44 6.64
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,556,451,324.11 2,560,582,024.90 (0.16)
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,777,152,524.81 1,987,770,293.37 39.71
รวมหนีสิ้น 5,333,603,848.92 4,548,352,318.27 17.26
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,491,852,762.64 5,602,658,652.17 (1.98)
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4.       สภาพคล่อง  

                 ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำำเนินงำน 619.28 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบัปี 2562 ลดลง จ ำำนวน
284.77 ลำ้นบำท กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนในปี 2563 จ ำำนวน 1,236.58 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 190.68 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบัปี 2562
กำรเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นเน่ืองจำกมีกำรไปลงทุนจ่ำยซ้ือที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เพิม่ขึ้น จ ำำนวน 263.59 ลำ้นบำท บริษทัและบริษทั
ยอ่ยมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 384.32 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบัปี 2562 ลดลงจ ำำนวน 16.74 ลำ้นบำท กำรเปล่ียนแปลงน้ีเกิด
จำกกำรมีเงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เพิ่มข้ึนจำำนวน 199 ลำ้นบำท และเงินสดรับในเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงินเพิม่ขึ้น จ ำำนวน 303 ลำ้นบำท, เงินสดจ่ำยในเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัเพิ่มขึ้น จ ำำนวน 237 ลำ้นบำท
และเงินสดจ่ำยในเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มข้ึน จำำนวน 108.29 ลำ้นบำท เหตุกำรณ์ท่ีกล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้เป็นผลใหบ้ริษทั
มีเงินสด ณ วนัส้ินงวด ณ 31 ธนัวำคม 2563 อยูท่ี่ 271.90 ลำ้นบำท เมื่อเทียบเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 31 ธนัวำคม 2562 มีอยู ่504.89 ลำ้น
บำท

จำกอตัรำส่วนสภำพคล่องขำ้งตน้ จะเห็นไดว้ำ่ บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยห์มุนเวียนนอ้ยกวำ่หน้ีสินหมุนเวียนคือมี
สินทรัพยห์มุนเวียนนอ้ยกวำ่ร้อยละ 63.25 ของหน้ีสินหมุนเวียน และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเวียนในปี 2563 ลดลง จำกปี 2562 คือ
0.11 เท่ำ                                      

ควำมสำมำรถในกำรชำำระหน้ีและกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรกูย้มืเงินที่สำำคญั ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
บริษทัมีควำมสำมำรถในกำรชำำระหน้ีและปฏิบติัตำมเง่ือนไขของกำรกูย้มืเงินไดอ้ยำ่งครบถว้น ส่งผลใหไ้ดรั้บเครดิตท่ีดีจำกสถำบนักำร
เงิน ประกอบกบัมีหลกัทรัพยค์ ำ้ำประกนัที่สูงท ำำใหบ้ริษทัมีควำมสำมำรถในกำรหำเงินทุนเพิ ่มเติมได ้และบริษทัมีอตัรำส่วนควำม
สำมำรถในกำรชำำระดอกเบ้ีย 9.41 เท่ำ

                          หน่วย : บาท 2563 2562
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดำาเนินงาน 619,276,325.91 904,044,944.43
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน (1,236,580,513.03) (1,045,898,082.78)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 384,320,709.09 401,063,670.24
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (232,983,478.03) 259,210,531.89
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 271,901,725.17 504,885,203.20
อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.37 0.48
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวยีน 0.30 0.38
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.27 0.39

                              90                                              รายงานประจำาปี 2563
ANNUAL REPORT 2020

   การวิเคราะหแ์ละคำาอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A)



บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

5.     ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล   
-  ไม่มีภำระผกูพนัดำ้นหน้ีสินและกำรบริหำรจดักำรภำระนอกงบดุล

6      รายการที่มิได้เกดิจากการดำาเนินงานตามปกติ และมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานอย่างมีสาระสำาคญั  
-  ไม่มี

7     การเปลีย่นแปลงที่สำาคญัภายหลงังบการเงินล่าสุด  
           -  ไม่มี

8     ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น  
-  ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงผูถื้อหุน้ท่ีมีผลกระทบต่อกำรดำำเนินงำนของบริษทั

9     ปัจจยัหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานอย่างมีนัยสำาคญัในอนาคต   (  Forward looking)  

จำกสถำนกำรณ์โรคระบำด COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั มีผลทำำใหก้ำรด ำำเนินงำนของโรงพยำบำลที่มีกำรรับผูป่้วยต ่ำง
ชำติและผูป่้วยที่ตอ้งจ่ำยเงินเอง และมีประกนัสุขภำพร่วม  ซ่ึงมีแนวโนม้ในกำรไปใชสิ้ทธิกำรรักษำที่ตนเองไดร้ับเพื่อไม ่ตอ้งจ่ำยส่วน
เกินที่ตอ้งจ่ำยเพิ่ม จึงทำำใหบ้ริษทัยอ่ยไดร้ับผลกระทบที่เป็นสำระสำำคญัมำกกบังบกำรเงิน ส่วนของโรคระบำดอยำ่งอื่น เช่น ไขห้วดั
ใหญ่ ไขเ้ลือดออก ถำ้มีกำรระบำดเกิดขึ้น อำจจะสวนทำงกบัโรค COVID-19  ที่จะทำำใหโ้รงพยำบำลมีผูป่้วยกลุ่มน้ีเขำ้มำรักษำพยำบำล
หำกเป็นสถำนกำรณ์ปกติ กจ็ะท ำำใหม้ีผ ูเ้ขำ้มำรับบริกำรเป็นจ ำำนวนมำก จนท ำำใหผ้ ูป่้วยตอ้งรอในเร่ืองของกำรเขำ้รับกำรรักษำ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวจะกลบัมำสู่ภำวะปกติคงตอ้งใชเ้วลำอีกระยะหน่ึง แต่โรงพยำบำลกมี็กำรปรับตวัเพื่อไม่ใหเ้กิดภำวะถดถอยในเร่ือง
ของผลกำรดำำเนินงำน  ส่วนโรงพยำบำลที่มีผูร้ับบริกำรกลุ ่มประกนัสงัคมดว้ยกจ็ะมีผลกระทบในเร่ืองของรำยรับบำ้งแต่นอ้ยกวำ่โรง
พยำบำลท่ีรับผูป่้วยท่ีตอ้งชำำระเงินเองหรือมีประกนัสุขภำพร่วมดว้ย  กำรปรับตวัของโรงพยำบำลเพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบรุนแรง คือกำร
ควบคุมเร่ืองของตน้ทุนต่ำงๆ ใหเ้พียงพอกบัรำยรับ แต่อำจจะมีกำรลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกบัโรคระบำดต่ำงๆ ที่เป็นโรคระบำด
ปัจจุบนัและอำจมีโรคระบำดเกิดข้ึนใหม่ โรงพยำบำลเองจะตอ้งจดัหอ้งท่ีมีคุณสมบติัในกำรรองรับกำรใหบ้ริกำรกบัผูป่้วยกลุ่มน้ี
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แบบยืนยนัความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

             1.     ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี   (Audit Fee)  

  รายการที่                  ช่ือบริษัทผู้จ่าย                ช่ือผู้สอบบัญชี        ค่าสอบบัญชี
1. บมจ. เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย์

รวมค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จำำกดั
โดย นำงสำวโสรยำ   ตินตะสุวรรณ์
ค่ำใชจ่้ำย

1,120,000.00

111,408.00

1,231,408.00
2. บริษทั โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม จำำกดั

รวมค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จำำกดั
โดย นำงสำวโสรยำ   ตินตะสุวรรณ์
ค่ำใชจ่้ำย

910,000.00

73,113.00

983,113.00
3. บริษทั เทพปัญญำธุรกิจ จำำกดั

รวมค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จำำกดั
โดย นำงสำวโสรยำ   ตินตะสุวรรณ์

ค่ำใชจ่้ำย

340,000.00

53,129.00

393,129.00
4. บริษทั โรงพยำบำลหริภุญชยั เมโมเรียล จำำกดั

รวมค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จำำกดั
โดย นำงสำวโสรยำ   ตินตะสุวรรณ์
ค่ำใชจ่้ำย

405,000.00

61,011.00

466,011.00
5. บริษทั โรงพยำบำลรำมคำำแหง เชียงใหม่ จำำกดั

รวมค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จำำกดั
โดย นำงสำวโสรยำ   ตินตะสุวรรณ์
ค่ำใชจ่้ำย

40,000.00

0.00
40,000.00

                      
                                    รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  (Audit Fee) 3,113,661.00
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2.         ค่าบริการอ่ืน   (Non-Audit Fee)  

รายการ
    ช่ือบริษัทผู้จ่าย

ประเภทของงาน
บริการอ่ืน

(Non-audit service)
ผู้ให้บริการ

    ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน
ส่วนที่จ่ายไป

ในระหว่างปีบัญชี
ส่วนที่จะต้องจ่าย

ในอนาคต
     1. บมจ. เชียงใหม่รำม

ธุรกิจกำรแพทย์
                    - บริษทั สอบบญัชี

ธรรมนิติ จำำกดั
- -

     2. บจ. โรงพยำบำลเชียงใหม่
รำม 

                    - บริษทั สอบบญัชี
ธรรมนิติ จำำกดั

- -

     3. บจ. เทพปัญญำธุรกิจ                     - บริษทั สอบบญัชี
ธรรมนิติ จำำกดั

- -

     4. บจ. โรงพยำบำลหริภุญชยั 
เมโมเรียล 

                    - บริษทั สอบบญัชี
ธรรมนิติ จำำกดั

- -

     5. บจ. โรงพยำบำล
รำมคำำแหง เชียงใหม่

                    - บริษทั สอบบญัชี
ธรรมนิติ จำำกดั

- -

                                    รวมค่าตอบแทนสำาหรับงานบริการอ่ืน  (Non-audit Fee) - -

ข้อมูลข้างต้น

 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้    ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ขอยนืยนัวำ่ไม่มีขอ้มูลกำรใหบ้ริกำรอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยใหข้ำ้พเจำ้ 
สำำนกังำนสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้สงักดั และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำ้พเจำ้ และสำำนกังำนสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้
สงักดัท่ีขำ้พเจำ้ทรำบและไม่มีกำรเปิดเผยไวข้ำ้งตน้

 ไม่ครบถว้น กล่ำวคือ...................................................................................……….....................................................
..................................................................................................................………........................................................
เม่ือปรับปรับขอ้มูลขำ้งตน้ (ถำ้มี)  แลว้  ขำ้พเจำ้ขอยนืยนัวำ่ขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดงค่ำตอบแทนสอบ
บญัชีและค่ำบริกำรอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยใหข้ำ้พเจำ้ สำำนกังำนสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้สงักดั และบุคคลหรือ 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำ้พเจำ้ และสำำนกังำนสอบบญัชีดงักล่ำว ท่ีถูกตอ้งครบถว้น

 ลงช่ือ..........โสรยำ   ตินตะสุวรรณ์.........
                   (นำงสำวโสรยำ   ตินตะสุวรรณ์)

     ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี 8658
สงักดั บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำำกดั

ผูส้อบบญัชีของ บมจ. เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย์
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นโยบายภาพรวม
คณะกรรมกำรของบริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมสำำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูม้ีส่วนไดเ้สียภำยในคือ พนกังำนของ

บริษทั และผูม้ีส่วนไดเ้สียภำยนอก ไม่วำ่จะเป็นผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจำ้หน้ี ลูกคำ้ ผูส้อบบญัชีของบริษทั ตลอดจนสำธำรณชนและสงัคม
บริษทัไดใ้หค้วำมสำำคญัต่อสิทธิของผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียทุก ๆ กลุ่ม และไดใ้หก้ำรสนบัสนุนเตม็ที่ โดยไดก้ ำำหนดใหฝ่้ำยบริหำรเป็นผู ้
วำงแผนคุณภำพระดบัโรงพยำบำลตำมวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และทิศทำงองคก์รตำมท่ีคณะกรรมกำรกำำหนด และมีกำรทบทวนวเิครำะห์จุด
แขง็จุดอ่อนขององคก์รเป็นประจ ำำทุกปี มีกำรตรวจติดตำมควำมกำ้วหนำ้ ส่ือสำรสร้ำงควำมตระหนกั รับฟัง/แกไ้ขปัญหำอุปสรรคใน
กำรดำำเนินกำรทุก ๆ ดำ้น ทั้งผูม้ำรับบริกำร พนกังำนขององคก์ร ผูถ้ือหุน้ และทุกภำคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ีคณะกรรมกำรมีนโยบำย
ใหก้ำรดำำเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นไปดว้ยควำมรับผดิชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย ตำมหลกั 8 ขอ้
รำยละเอียดดงัน้ี

1. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม
2. กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่
3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
4. กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม
5. ควำมรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค
6. กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม
7. กำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสงัคม
8. กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ำกกำรดำำเนินงำนท่ีมีควำมรับผดิชอบต่อสงัคม

ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนช้ันนำาในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มคีณุภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ”

พนัธกจิ (Mission)

เพื่อใหบ้รรลุตำมวสิยัทศัน์ท่ีตั้งไว ้บริษทัฯ มีนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัดงัน้ี

 ใหบ้ริกำรตรวจรักษำ ป้องกนัโรค ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภำพแก่ผูป่้วยทัว่ไปและผูป้ระกนัตนในจงัหวดัเชียงใหม่และ 
จงัหวดัใกลเ้คียงอยำ่งมีมำตรฐำน

  พฒันำศูนยรั์กษำโรคปวดหลงัท่ีรักษำโดยใชเ้ทคโนโลยทีำงกำรแพทยส์มยัใหม่        
 พฒันำศูนยโ์รคหวัใจและหลอดเลือด และเป็นศูนยรั์บส่งต่อจำกโรงพยำบำลในโครงกำรประกนัสงัคม                          
 มุ่งมัน่พฒันำคุณภำพบริกำร เพื่อสร้ำงควำมประทบัใจทุกจุดบริกำร                                                                                  
 บุคลำกรทำำงำนร่วมกนัเป็นทีม อยำ่งมีควำมสุข
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การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม
คณะกรรมกำรบริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมสำำคญัในกำรด ำำเนินธุรก ิจโดยปฏิบตัิตำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรที่เป็นธรรมและ

โปร่งใส ภำยใตก้ฎหมำยและจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษทั และยดึกติกำกำรแข่งขนัที่เสมอภำคและตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของกำรไดร้ับผล
ตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย กำรดำำเนินธุรกิจกบัคู่คำ้จะตอ้งไม่เป็นกำรขดัแยง้กบัจริยธรรมธุรกิจและกฎหมำย และ ตำมขอ้ก ำำหนด
ของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหบ้ริษทัด ำำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้ ทั้งน้ีบริษทัยงัมีนโยบำยในกำรรักษำ
ควำมลบั หรือสำรสนเทศของคู่คำ้ ไม่นำำไปใชเ้พื่อประโยชน์ตนเองหรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งอ่ืน

บริษทัไม่ด ำำเนินกำรใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรือเป็นกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ รวมทั้งส่งเสริมใหผู้บ้ริหำร พนกังำนใชท้รัพยำกร
และทรัพยสิ์นของบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพ ใชสิ้นคำ้และบริกำรที่มีลิขสิทธ์ิ และไม่สนบัสนุนสินคำ้หรือกำรกระทำำที่เป็นกำรละเมิด
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ่ื้น โดยไดก้ ำำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจนในจรรยำบรรณกำรดำำเนินธุรกิจของบริษทั และคูมื่อพนกังำน

การดำาเนินการและการจัดทำารายงาน
คณะกรรมกำรของบริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมสำำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอกและภำยใน โดย

ควำมรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุน ในดำ้นกำรเปิดเผยขอ้มูลและสำรสนเทศ กำรจดัทำำงบกำรเงิน กำรใชข้อ้มูลภำยใน รวมถึงผล
ประโยชน์ที่ขดัแยง้ ผูบ้ริหำรจะตอ้งมีจริยธรรม ซ้ือสตัยแ์ละเป็นธรรม ทั้งต่อผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูถื้อหุน้รำยยอ่ย นกัลงทุน เพื่อประโยชน์
โดยรวมของทุกฝ่ำย

โดยกรรมกำรไดต้ระหนกัถึงควำมรับผดิชอบของตนเองในกำรใหค้วำมสำำคญัต ่อสิทธิและกำรปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้ทุกคนอยำ่งเท่ำ
เทียมกนั  และสิทธิในกำรรับทรำบข่ำวสำรสำรสนเทศและขอ้มูลของบริษทัท่ีเพียงพอและในเวลำท่ีเหมำะสม นอกจำกน้ีบริษทัยงัมีหนำ้
ที่เผยแพร่ขอ้มูลอยำ่งโปร่งใสและเพียงพอ ทั้งทำงดำ้นกำรประชุม กำรเผยแพร่ทำงเวบ็ไซดบ์ริษทั www.lanna-hospital.com ผำ่นทำง
ส่ือสำรมวลชน หรือผำ่นช่องทำงส่ือสำรของตลำดหลกัทรัพย์

การดำาเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม
ในกำรใหบ้ริกำรรักษำพยำบำลนั้น ขั้นตอนในกำรรักษำพยำบำลบำงคร้ังอำจมีส่ิงของเคร่ืองใชบ้ำงอยำ่งติดเช้ือที่รุนแรง เจำ้หนำ้ที่

ทุกคนจะไดร้ับกำรอบรมใหเ้ขำ้ใจวิธีกำรดูแล ป้องกนั และกำรก ำำจดัเช้ือโรคที่ถูกตอ้งตำมหลกัวิธีกำรป้องกนัสำกล (Universal Pre-
caution)   และโรงพยำบำลจะดำำเนินกำรฆ่ำเช้ือโรคขั้นตน้ทุกคร้ังก่อนท่ีจะนำำส่ิงปนเป้ือนต่ำงๆ ไปทำำลำยอยำ่งถูกตอ้งต่อไป นอกจำกน้ี
โรงพยำบำลยงัไดม้องถึงควำมปลอดภยัของอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดลอ้ม ควำมปลอดภยัของกำรทำำงำน และกำรอนุรักษพ์ลงังำน กำร
จดักำรขยะท่ีเกิดจำกกำรใหบ้ริกำร อีกทั้งยงัไดท้ ำำกำรติดตั้งระบบบำำบดันำ้ ำเสียเพื่อบำำบดันำ้ ำท้ิงต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรใหบ้ริกำรก่อนท่ีจะ
ปล่อยท้ิง โดยมีวิธีป้องกนั และรำยละเอียดดงัน้ี

(1) ระบบบำาบดันำา้เสีย

นำ้ำเสียของโรงพยำบำลจะมำจำกกิจกรรมต่ำงๆ ทั้งในส่วนที่ใหก้ำรบริกำรต่อผูป่้วยและมำจำกกิจกรรมของบุคลำกรโรง
พยำบำลเอง โดยนำ้ำเสียจำกกิจกรรมทั้งหมดจะผำ่นกำรบำำบดัโดยระบบบำำบดันำ้ ำเสียรวม ซ่ึงมีอยู ่3 แห่ง ฝังอยูใ่ตดิ้น ก่อน
ท่ีจะระบำยลงสู่คลองระบำยนำ้ำซ่ึงเป็นแหล่งรองรับนำ้ำท้ิงจำกชุมชนต่อไป ทั้งน้ี เพื่อช่วยลดมลภำวะต่ำงๆ ท่ีจะส่งผลต่อส่ิง
แวดลอ้มที่อำจจะเกิดขึ้นได ้  โดยอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมดูแลของสำำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดัเชียงใหม ่ และกองช่ำง
สุขำภิบำล สำำนกังำนเทศบำลนครเชียงใหม่  ซ่ึงไดม้ำตรวจคุณภำพนำ้ำทิ้งของโรงพยำบำลเป็นประจ ำำทุกปี และปัจจุบนั
คุณภำพของนำ้ำท้ิงอยูใ่นช่วงค่ำมำตรฐำนท่ีกฎหมำยกำำหนดไว้
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(2) การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
กำรจดักำรมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูของโรงพยำบำลจะแยกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี

(ก) มูลฝอยธรรมดำ      ไดแ้ก่  กระดำษ, ถุงพลำสติก, เศษอำหำร เป็นตน้  ซ่ึงจะแยกเป็นขยะแหง้ ขยะเปียก  และขยะ 
Recycle โดยในแต่ละวนัจะมีพนกังำนทำำควำมสะอำดของโรงพยำบำลคอยเกบ็กวำดและใส่ในถุงดำำ เกบ็รวบรวม
ไวย้งัหอ้งพกัขยะ  ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีรถเกบ็ขยะมูลฝอยของเทศบำลนครเชียงใหม่มำเกบ็เพื่อนำำไปกำำจดัต่อไป   
ส่วนขยะ Recycle จะขำยให ้กบับริษทัท่ีรับขยะเหล่ำน้ีไปผำ่นกระบวนกำรเพื่อนำำกลบัมำใชใ้หม่ ซ่ึงจะเป็นกำร
ลดปริมำณขยะและลดปริมำณกำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติ

(ข) มูลฝอยติดเช้ือ  ไดแ้ก่  ผำ้พนัแผล สำำลี สำยและขวดนำ้ำเกลือ เขม็ฉีดยำ ขยะจำกหอ้งผำ่ตดั เป็นตน้  เจำ้หนำ้ท่ีจะ
ทำำกำรแยกขยะท้ิงในถุงสีแดง และเกบ็รวบรวมไวใ้นหอ้งพกัขยะติดเช้ือเพื่อรอกำรกำำจดัในขั้นต่อไป  

 (ค) มูลฝอยอนัตรำย         ไดแ้ก่ ถ่ำนไฟฉำย แบตเตอร์ร่ี โรงพยำบำลจะทำำกำรแยกใส่ถุงพลำสติก สีฟ้ำ และติดป้ำย   
“ขยะอนัตรำย”   โดยพนกังำนเทศบำลนครเชียงใหม่หรือบริษทัภำยนอกรับไปดำำเนินกำรกำำจดัขยะ

(3) ระบบป้องกนัและเตือนอคัคภีัย

(ก) โรงพยำบำลไดมี้ระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั  และไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์-เคร่ืองมือในกำรป้องกนัให้ เป็นไป
ตำมขอ้กำำหนดของกฎกระทรวง  ตำมควำมในพระรำชบญัญติัควบคุมอำคำรโดยเคร่งครัด โดยทำำกำรตรวจสอบ
ควำมพร้อมใชเ้ป็นประจำำทุกเดือน   และเจำ้พนกังำนจำกสำำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดั  และสำำนกังำนแรงงำน
จงัหวดัเชียงใหม่ มำตรวจควำมพร้อมอยูเ่ป็นประจำำทุกปี

(ข) โรงพยำบำลไดท้ำำกำรอบรมและฝึกปฏิบติักำรดบัเพลิงเบ้ืองตน้ใหก้บัพนกังำนทุกคนเป็นประจำำทุกปี   โดยกำร
ควบคุมกำรฝึกอบรมและฝึกปฏิบติั จำกเจำ้หนำ้ท่ีของหน่วยฝึกอบรมอคัคีภยั เทศบำลนครเชียงใหม่ และกำำหนด  
ใหทุ้กหน่วยงำนทำำกำรซอ้มแผนยอ่ยของตนเองอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   และกำำหนดใหมี้กำรซอ้มแผนอพยพทั้ง
โรงพยำบำลร่วมกบัทีมดบัเพลิงของเทศบำลนครเชียงใหม่ปีละ 1 คร้ัง

(4) ระบบป้องกนัสารเคมี/ สารอนัตราย

บริษทัฯ ไดว้ำงแผนในกำรจดัท ำำทะเบียนสำรเคมีที่หน่วยงำนต่ำง ๆ ครอบครองไว ้และไดม้ีกำรแต่งต ั้งคณะ
กรรมกำรควำมปลอดภยัดำ้นสำรเคมี โดยมีหนำ้ที่รับผดิชอบวำงแผนงำนดูแลเร่ืองกำรจดัเก บ็สำรเคมีและวตัถุ
อนัตรำย และแนวทำงในกำรปฏิบติัเม่ือเกิดอุบติัเก่ียวกบัสำรเคมีดงักล่ำวข้ึน

(5) การตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหม้ีกำรตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มตำมกฎหมำยเป็นประจำำทุกปี ทั้งกำรตรวจวดัคุณภำพเสียง ตรวจปริมำณ
ฝุ่ น กำรตรวจแสงสวำ่งในกำรทำำงำน ตรวจระดบัควำมร้อน รวมถึงกำรตรวจวดัปริมำณสำรเคมีอนัตรำยในพื ้นที่
ปฏิบติังำน  ผลกำรตรวจสอบอยูใ่นมำตรฐำนท่ีกฎหมำยกำำหนด
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(6) การตรวจสภาพความปลอดภัยโครงสร้างอาคาร

บริษทัฯ ไดม้ีกำรจดัทีมในกำรตรวจสอบประเมินอำคำรต ่ำง ๆ ตำมมำตรฐำนที่ก ำำหนดไว ้ร่วมกบัผูต้รวจสอบรับ
อนุญำตภำยนอก เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยควบคุมอำคำร รวมทั้งไดแ้ต่งต ั้งคณะกรรมกำรสวสัดิกำรและควำม
ปลอดภยัในกำรทำำงำน โดยกำรตรวจสภำพแวดลอ้มในกำรทำำงำน ในเร่ืองของกำรวดัแสง เสียง ฝุ่ นละออง และ
Particle ต่ำง ๆ ใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนท่ีกำำหนดไว้

(7) การประหยดัพลงังาน

บริษทัฯ ไดมี้กำรรณรงคส์ร้ำงควำมตระหนกัในกำรใชพ้ลงังำนอยำ่งคุม้ค่ำและประหยดัพลงังำน โดยกำรนำำหลกักำร
ของระบบ lean  มำใชใ้นกำรปรับปรุงกระบวนกำร มีกำรลดอุปกรณ์ท่ีไม่จ ำำเป็นในกำรใชอ้อกไป และปรับระบบกำร
ทำำงำนใหเ้หมำะสมเพื่อสำมำรถทำำใหผ้ลกำรดำำเนินงำนในเร่ืองอนุรักษพ์ลงังำนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและได้
ผลตำมท่ีตั้งเป้ำหมำยไว ้พร้อมทั้งปลูกจิตสำำนึกพนกังำนเพื่อรณรงคใ์นเร่ืองกำรอนุรักษพ์ลงังำนและส่ิงแวดลอ้ม 

(8) การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

บริษทัไดม้ีกำรรณรงคแ์ละมีนโยบำยกำรลดปริมำณของเสียโดยจดัใหม้ีระบบกำรนำำมำใชใ้หม ่ โดยกำรนำำระบบ
5 ส.  ซ่ึงเป็นพื้นฐำนของระบบคุณภำพมำใช ้ในกำรปลูกจิตสำำนึกใหแ้ก่พนกังำน เพื่อเป็นกำรลดภำวะโลกร้อน เช่น
กำรนำำกระดำษที่ใชเ้พียงดำ้นเดียวกลบัมำใชเ้ป็นกระดำษ Recycle มีกำรปรับปรุงระบบกำรส่ือสำรโดยผำ่นระบบ
Computer ทำง Internet และ Intranet  แทนกำรส่ือสำรดว้ยกระดำษ

กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม   (CSR)  
คณะกรรมกำรบริษทัไดต้ระหนกัวำ่ โรงพยำบำลลำนนำ เป็นโรงพยำบำลเอกชนท่ีมุ ่งเนน้คุณภำพกำรใหบ้ริกำรรักษำพยำบำล

ผูป่้วย โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญ และทีมสุขภำพที่คอยดูแลใหก้ำรรักษำพยำบำล ขณะเดียวกนักิจกรรมต่ำงๆ ทุกขั้นตอนจะตอ้งตระหนกัถึง
ควำมสำำคญัต่อผลกระทบอนัอำจจะเกิดกบัส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกรธรรมชำติ รวมทั้งควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้ม
ในกำรทำำงำน และที่มีต่อชุมชน ดงันั้นบริษทัจึงใหค้วำมสำำคญัในกำรดำำเนินงำนทำงธุรกิจควบคู่กบักำรดูแลและรับผดิชอบต่อสงัคม
ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม โดยกำรดำำเนินธุรกิจดว้ยควำมถูกตอ้ง โปร่งใส และมีจริยธรรม รวมถึงคำำนึงถึงผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ำยทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรง เช่น ลูกคำ้ คู่คำ้ พนกังำน ผูถื้อหุน้ ชุมชน และต่อผูเ้ก่ียวขอ้งโดยออ้ม เช่น หน่วยงำนของรัฐบำล หรือองคก์ร
ภำยนอกที่เกี่ยวขอ้ง ดงันั้นบริษทัจึงไดแ้ต่งต ั้งคณะทำำงำนรวมถึงก ำำหนดเป็นนโยบำยและแผนกำรด ำำเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมและส่ิง
แวดลอ้ม CSR ข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองมำกวำ่ 10 ปี โดยกำรกำำหนดแผนงำนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยของบริษทัและหมุนเวียนคณะทำำงำนทุก 2
ปี โดยนโยบำยส่ิงแวดลอ้มของโรงพยำบำลลำนนำ 3 ป. 1 ท. ตำมแผนปฏิบตัิกำรปี 2562-2563 ที่ประกำศและเผยแพร่ต่อสำธำรณชน
ดงัน้ี

ป.1 ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้กำำหนดอ่ืน ๆ รวมถึงมำตรฐำนส่ิงแวดลอ้ม
ป.2 ป้องกนัและลดมลพิษดำ้นส่ิงแวดลอ้มต่ำง ๆ ทั้งดำ้นกำรจดักำรขยะทัว่ไป ขยะอนัตรำยและติดเช้ือ กำรบำำบดันำ้ ำเสีย 

รวมถึงกำรเตรียมพร้อมรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
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ป.3 ปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง โดยกำรตรวจติดตำม และประเมินผลเพื่อกำรนำำมำแกไ้ขพฒันำและปรับปรุง
ท.1 ใชท้รัพยำกรและพลงังำนอยำ่งประหยดั กระตุน้และส่งเสริมพนกังำนในกำรใชท้รัพยำกรและพลงังำน

อยำ่งประหยดัตำมนโยบำย ประกำศ และตำมท่ีไดรั้บกำรฝึกอบรม

-  จัดสัมมนาวชิาการ โรงพยำบำลไดจ้ดักิจกรรมทำงวิชำกำรท่ีใหค้วำมรู้กบัประชำชน  ทั้งในโรงพยำบำลและจดันอกสถำนท่ี 
ประจำำปี 2563  จำำนวนทั้งส้ิน 6 คร้ัง  ดงัน้ี

คร้ังที่ กจิกรรม/ประชุมวชิาการ กลุ่มเป้าหมาย

1 กิจกรรมใหค้วำมรู้เร่ืองท่ำบริหำรร่ำงกำย เพื่อเพิ่ม
ควำมยดืหยุน่ของกลำ้มเน้ือ

ตวัแทนสถำนประกอบกำร และบุคคลทัว่ไป

2 กิจกรรมแจกใบปลิวใหค้วำมรู้เร่ืองกำรปฏิบติัตน
เพื่อป้องกนัตนเองจำกไขห้วดัสำยพนัธ์ุต่ำง ๆ

ตำมโรงเรียนและสถำนศึกษำ
สถำนท่ีรำชกำร ชุมชนต่ำง ๆ และส่ือทุกแขนง

3 กิจกรรมวิชำกำรเร่ือง วคัซีน 3 ชนิด ท่ีจ ำำเป็นสำำหรับ
ผูใ้หญ่

แพทย ์เภสชักร พยำบำล และบุคลำกรทำงกำร
แพทย์

4 กิจกรรมวิชำกำรเร่ือง คุณแม่ยคุใหม่ใส่ใจ
สุขภำพ

กลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ ์และบุคคลทัว่ไป 

5 กิจกรรมโครงกำรรณรงคต์รวจสุขภำพสำำหรับ
ผูป้ระกนัตน และตรวจสุขภำพช่องปำก

กลุ่มผูป้ระกนัตนในโครงกำรประกนัสงัคม

6 กิจกรรมใหค้วำมรู้และรณรงคเ์ตรียมควำมพร้อม
รับมือ Covid-19  และสถำนประกอบกำรปลอดภยั
ไร้โรคติดเช้ือ Covid-19

ตวัแทนสถำนประกอบกำร และบุคคลทัว่ไป

-    กจิกรรมเพ่ือสังคม และโรงพยำบำลไดจ้ดักิจกรรมเพื่อสงัคม  ประจำำปี 2563  จ ำำนวนทั้งส้ิน 5 คร้ัง  ดงัน้ี

คร้ังที่ กจิกรรม สถานที่
1. กิจกรรมวนัเดก็  “ลำนนำ ลำนเดก็”

วนัเสำร์ท่ี 12 มกรำคม 2563
บริเวณลำนจอดรถ ศูนยแ์ม่และเดก็  
โรงพยำบำลลำนนำ

2. กิจกรรม  “ลำนนำ ตำ้นภยัหนำว”
วนัท่ี 17-18 มกรำคม 2563

โรงเรียนบำ้นถำ้ำตบัเตำ อำำเภอเชียงดำว 
จงัหวดัเชียงใหม่

3. กิจกรรม “ลำนนำรวมใจบริจำคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อน
มนุษย”์  วนัท่ี 23 เมษำยน 2563

หอ้งประชุม โรงพยำบำลลำนนำ

4. กิจกรรมจิตอำสำร่วมกบัชำวเชียงใหม่  “โครงกำร
พฒันำปรับปรุงภูมิทศัน์คลองแม่ข่ำ”

คลองสำธำรณะแม่ข่ำตลอดสำยก่อนลงสู่
แม่นำ้ ำปิง

5. ออกหน่วยพยำบำลเคล่ือนท่ี “คดักรองโรคระบำด
ไวรัส COVID-19”

สถำนท่ีรำชกำร หน่วยงำน และชุมชน ในจงัหวดั
เชียงใหม่
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แนวปฏบิัติด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน
ในดำ้นกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน บริษทัมีนโยบำยไม่เลือกปฏิบติัและใหโ้อกำสท่ีเท่ำเทียมกนัในกำรจำ้งงำนไม่วำ่จะเป็นสตรี

ผูพ้ิกำรและกลุ่มผูด้อ้ยโอกำสอื่น ๆ  ปัจจุบนับริษทัไดร้ับผูพ้ิกำรเป็นพนกังำนของบริษทั  จ ำำนวน 11 คน โดยบริษทัไดจ้ดัหำ
ตำำแหน่งงำน อุปกรณ์อ ำำนวยควำมสะดวก และสวสัดิกำรที่เหมำะสมแก่ลูกจำ้งที่ทุพพลภำพ และบริษทัไดใ้หค้วำมเคำรพใน
สิทธิขั้นพื้นฐำนของกำรรวมกลุ่ม และกำรร่วมเจรจำต่อรองของพนกังำน ทั้งโดยตรง และผำ่นทำงคณะกรรมกำรสวสัดิกำร
ควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั และคณะกรรมกำรสวสัดิกำรสถำนประกอบกิจกำร รวมทั้งตูรั้บควำมคิดเห็น

ด้านความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค
ในดำ้นควำมรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค บริษทัไดมุ้่งเนน้กำรใหบ้ริกำรโดยยดึลูกคำ้เป็นศูนยก์ลำง มุ ่งตอบสนองควำม

ตอ้งกำรของผูรั้บบริกำร ดว้ยกำรใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีกำรช้ีแจงรำยละเอียด เง่ือนไขต่ำง ๆ เพื่อใหผู้รั้บบริกำรเกิดควำมประทบั
ใจ รวมทั้งเพื่อควำมเขำ้ใจอนัดีโดยคำำนึงถึงควำมปลอดภยัและสิทธิของผูป่้วยเป็นหลกั อีกทั้งบริษทัไดน้ำำระบบคุณภำพเขำ้มำ
ใชใ้นกระบวนกำรทำำงำน เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหเ้กิดแก่ผูเ้ขำ้มำรับกำรรักษำ

เพื่อใหก้ระบวนกำรรักษำท่ีรวดเร็วและปลอดภยับริษทัไดน้ำำระบบกำรบริหำรคุณภำพเขำ้มำ เช่น ระบบ Hospital
Information System (HIS), หุ่นยนตจ์ดัยำ, บนัทึกกำรแพย้ำใน HIS, Picture Archiving and Communication System (PACS)

บริษทัไดก้ำำหนดแนวทำงและหลกัเกณฑก์ำรโฆษณำกำรใหบ้ริกำรของโรงพยำบำล เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและกฎ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

ในเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียง บริษทัไดม้ีระบบบริหำรควำมเส่ียงและควำมปลอดภยัของผูป่้วย โดยภำยใตก้ำรจดักำร
ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (RM) และคณะกรรมกำรตรวจสอบระบบภำยใน (IS)

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทัไดป้ฏิบตัิกบัพนกังำนอยำ่งเท่ำเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนที่เหมำะสมตำมแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิ

กำรของบริษทั นอกจำกน้ีบริษทัไดจ้ดัใหม้ีกำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้เพื่อเพิ ่มพนูทกัษะ และควำมสำมำรถของพนกังำนอยำ่งต่อ
เน่ือง มีกำรส่งเสริมวฒันธรรมและบรรยำกำศที่ดีในองคก์ร รวมถึงดูแลเร่ืองสุขภำพ สภำพแวดลอ้มในกำรทำำงำนใหม้ีควำม
ปลอดภยัทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น และสวสัดิกำรต่ำงๆ แก่พนกังำน  โดยมีคณะกรรมกำรควำมปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม ทำำงำน
ร่วมกบัคณะกรรมกำรสวสัดิกำรสถำนประกอบกำร  โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี
1.  ดำ้นผลตอบแทน  บริษทัปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งเท่ำเทียมกนัโดยใหผ้ลตอบแทนอยำ่งเป็นธรรมแก่พนกังำนทุกคนในรูป

แบบของเงินเดือน หรือค่ำตอบแทนในกำรทำำงำน รวมทั้งจดัสวสัดิกำรในรูปแบบต่ำง ๆ อยำ่งเท่ำเทียมกนัทุกคน
2.  กำรประเมินผลงำน กำรแต่งตั้ง และโยกยำ้ย รวมถึงกำรใหร้ำงวลัควำมดีควำมชอบ และกำรลงโทษพนกังำน ตอ้งกระทำำ

ดว้ยควำมเสมอภำค สุจริตใจ และตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม
3.  บริษทัใหค้วำมสำำคญัแก่พนกังำนที่ท ำำควำมดีควำมชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต โดยจดัมอบเกียรติบตัรและรำงวลั เพื่อเป็นแรง

จูงใจใหพ้นกังำนทำำควำมดีเป็นประจำำทุกปี
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4.  บริษทัไดมุ้่งเนน้และใหค้วำมสำำคญัต่อกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนกังำน โดยไดเ้ปิดโอกำสใหพ้นกังำนเขำ้
อบรมและเรียนรู้พฒันำกำรต่ำง ๆ อยำ่งทัว่ถึงและเสมอภำค
5.  ดูแลดำ้นสภำพแวดลอ้มในกำรท ำำงำนใหม้ีควำมปลอดภยัท ั้งชีวิตและทรัพยสิ์นต่ำงๆ แก่พนกังำนทุกคน  โดยมีคณะ

กรรมกำรควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ทำำงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรสวสัดิกำรสถำนประกอบกำร 
6.  บริษทัเปิดโอกำสใหพ้นกังำนทุกระดบัมีช่องทำงในกำรเสนอแนะควำมคิดเห็นต่ำง ๆ อยำ่งเท่ำเทียมและเสมอภำค ทั้งผำ่น

ทำงคณะกรรมกำรควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  คณะกรรมกำรสวสัดิกำรสถำนประกอบกำร ผูบ้งัคบับญัชำ รวมทั้งตูร้ับ
เร่ืองร้องเรียนและควำมคิดเห็น
7.  ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบกำรปฏิบตัิงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวกบัพนกังำนอยำ่งเคร่งครัด ใหค้วำมเคำรพต่อ

สิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งเป็นธรรมและเสมอภำคกนั
8.  บริษทัไดจ้ดัสวสัดิกำรต่ำงๆ แก่พนกังำน ดูแลต ั้งแต่เร่ิมท ำำงำนจนถึงเกษียณอำย ุไดแ้ก่ ดำ้นสุขภำพอนำมยั โดยไดจ้ดั

สวสัดิกำรตรวจสุขภำพประจำำปีพนกังำน สวสัดิกำรดำ้นกำรรักษำพยำบำลแก่พนกังำนและครอบครัว จดักิจกรรมกระตุน้ให้
พนกังำนดูแลสุขภำพตนเอง

        ถึงแมว้ำ่บริษทัไม่ไดจ้ดัใหม้ีกองทุนสำำรองเลี้ยงชีพสำำหรับพนกังำนโดยตรง แต่จะอยูใ่นรูปของเงินสะสมที่บริษทั
สมทบใหพ้นกังำนทุกเดือนโดยฝำกธนำคำรในบญัชีเงินฝำกประจำำของพนกังำนแต่ละคน  อีกทั้งบริษทัไดจ้ดัสวสัดิกำรในรูปแบบ
ของสหกรณ์ออมทรัพย ์ภำยใตก้ฎหมำยของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์

ในปี 2563 บริษทัฯ ไดรั้บรำงวลัสถำนประกอบกิจกำรดีเด่น ระดบัประเทศ 2 ดำ้นติดต่อกนัมำหลำยปี คือ

     *  ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรทำำงำนระดบัประเทศ
*  ดำ้นแรงงำนสมัพนัธ์และดำ้นสวสัดิกำรแรงงำนระดบัประเทศ

แนวทางปฏิบัตเิพิม่เตมิเกีย่วกบัการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน
นอกจำกนโยบำยส่ิงแวดลอ้มแลว้ บริษทัยงัก ำำหนดนโยบำยและกฎระเบียบกำรปฏิบติังำนวำ่ดว้ยมำตรกำรกำรต่อตำ้นและกำร

รับสินบน รวมถึงกำรคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ พร้อมกบัสนบัสนุนใหพ้นกังำนทุกระดบัตระหนกัและร่วมกนัต่อตำ้นกำรรับสินบนและ
กำรคอร์รัปชัน่   ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดด้ ำำเนินกำรเพื่อป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตและคอร์รัปชัน่  ดงัน้ี
 บริษทัไดส่ื้อสำรนโยบำยและกฎระเบียบกำรปฏิบตัิงำนวำ่ดว้ยมำตรกำรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่และกำรรับสินบนทุกรูปแบบ
ใหแ้ก่พนกังำนทุกระดบัทั้ง กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ผำ่นทำงช่องทำงต่ำง ๆ ไดแ้ก่ กำรบรรจุแนวทำงปฏิบตัิและบทลงโทษ
เร่ืองกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ไวใ้นคู่มือพนกังำน และจดัไวใ้นวำระกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ แจง้ในกำรประชุมประจำำเดือนของหวัหนำ้
แผนก  และส่ือสำรทำงระบบ Intranet  โดยกำำหนดใหก้ำรดำำเนินกำรทุกกระบวนกำรอยูใ่นขอบข่ำยกฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด 
 บริษทัจดัใหม้ีช่องทำงในกำรรำยงำนหำกมีกำรพบเห็นกำรฝ่ำฝืน หรือพบเห็นกำรกระท ำำทุจริตคอร์รัปชัน่ และมีมำตรกำร
คุม้ครองใหก้บัผูร้ำยงำน  คณะกรรมกำรตรวจสอบ และหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ทำำหนำ้ที่ตรวจสอบและสอบทำนใหบ้ริษทัมีกำร
กำำกบักิจกำรที่ดี สอดคลอ้งกบันโยบำยที่ก ำำหนดไว ้มีกำรก ำำหนดช่องทำงในกำรรำยงำนหำกมีกำรพบเห็นกำรฝ่ำฝืน หรือพบเห็นกำร
กระทำำทุจริตคอร์รัปชัน่
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 บริษทัจดัใหม้ีช่องทำงในกำรรำยงำนหำกมีกำรพบเห็นกำรฝ่ำฝืน หรือพบเห็นกำรกระท ำำทุจริตคอร์รัปชัน่ และมีมำตรกำร
คุม้ครองใหก้บัผูร้ำยงำน  ช่องทำงรับขอ้ร้องเรียน/แจง้กำรกระทำำทุจริต

1.  เวบ็ไซดโ์รงพยำบำลลำนนำ http://www.lanna-hospital.com
2.  กล่องรับควำมคิดเห็น ติดตั้งหนำ้หอผูป่้วย และจุดใหบ้ริกำรท่ีสำำคญัภำยในโรงพยำบำล
3.  จดหมำย/ไปรษณีย ์ ส่งถึง ผูอ้ ำำนวยกำร/ รองผูอ้ ำำนวยกำร

      โรงพยำบำลลำนนำ เลขท่ี 1 ถนนสุขเกษม ตำำบลป่ำตนั อำำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300
4.  โทรศพัท ์ 052-134777
5.  โทรสำร   052-134799
6.  ติดต่อดว้ยตนเองท่ี  หวัหนำ้แผนกควบคุมคุณภำพ  ชั้น 3 อำคำรเคหะบริกำร
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งบการเงนิและรายงานผูส้อบบญัชี
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บรษิทั เชยีงใหมร่ามธุรกจิการแพทย ์จำากดั
(มหาชน)

31 ธนัวาคม 2563 และ 2562
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