โครงสร้างการถือหน้ ุ
จำำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำำระแล้ ว
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 408,433,330 บาท เรี ยกชำาระแล้ว 402,312,500 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 4,023,125,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.10 บาท โดย
- บริ ษทั ไม่มีหุน้ ประเภทอื่นที่มีสิทธิหรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุน้ สามัญ
- บริ ษทั ไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุน้ หรื อหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ซึ่งเป็ นคนต่างด้าว
- บริ ษทั ไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุน้ สามัญ

โครงสร้ ำงผู้ถือหุ้น
จำำนวนหุ้นที่ออก
จำำหน่ ำย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

จำานวน 4,023,125,000 หุน้

นิติบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บุคคลธรรมดำ

นิติบุคคล

บุคคลธรรมดำ

จำำนวนรำย

จำำนวนหุ้น

จำำนวนรำย

จำำนวนหุ้น

จำำนวนรำย

จำำนวนหุ้น

จำำนวน
รำย

จำำนวนหุ้น

ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย
ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติต่างด้าว
รวมผูถ้ ือหุ ้น

6
1
7

3,736,350,832
2,210,500
3,738,561,332

352
0
352

284,563,668
0
284,563,668

6
1
7

3,710,133,266
2,210,500
3,712,343,766

366
0
366

310,781,234
0
310,781,234

ผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุ ้นเกินกว่า 0.5 %
ผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุ ้นน้อยกว่า 0.5 %
รวมกำรถือหุ้น

2
5
7

3,733,889,432
4,671,900
3,738,561,332

0
352
352

0
284,563,668
284,563,668

2
5
7

3,707,671,866
4,671,900
3,712,343,766

0
366
366

0
310,781,234
310,781,234

สั ญชำติ

กำรกระจำยกำรถือหุ้น(1)

หมำยเหตุ (1) -

จำานวนหุน้ / หน่วยแบบไร้ใบหุน้
จำานวน 426,099,932 หุน้ /หน่วย
ไม่ได้รวมหุน้ ที่ถือโดยส่ วนราชการ, กองทุนฟื้ นฟูระบบสถาบันการเงิน, รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้นอีกจำานวน 0 ราย

สรุปโครงสร้ ำงผู้ถือหุ้นในปี 2563 โดยรวมดังนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย 358 ราย
จำานวนหุน้ 4,020,914,500 หุน้ คิดเป็ น
99.95 %
2. ผูถ้ ือหุน้ สัญชาติต่างด้าว 1 ราย
จำานวนหุน้
2,210,500 หุน้ คิดเป็ น
0.05 %
3. การกระจายการถือหุ ้น
ก. กลุ่มผูถ้ ือหุน้ เกินกว่า 0.5 % หรื อถือเกินกว่า 20,110,000 หุน้ ต่อราย
มีจาำ นวน 2 ราย
จำานวนหุน้ 3,733,889,432 หุน้ คิดเป็ น 92.81% ของหุน้ ที่ออกจำาหน่าย
ข. กลุ่มผูถ้ ือหุน้ น้อยกว่า 0.5 % หรื อถือน้อยกว่า 20,110,000 หุน้ ต่อราย
มีจาำ นวน 357 ราย
จำานวนหุน้ 289,235,568 หุน้ คิดเป็ น 7.19% ของหุน้ ที่ออกจำาหน่าย

บริ ษทั เชียงใหม่ รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน)

CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY LIMITED

1

โครงสร้างการถือหน้ ุ
ตำรำง แสดงรำยชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รำยแรก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รำยชื่ อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
บริ ษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)
นายแพทย์ชยั การ สุ นทโรทก
นายธิติเขษม
นิวาสวัต
นายอำาพัน
วิประกษิต
นางสาวภาวดี
จิวะวิชกุล
นางบุญสม
ชัยมงคล
นางพรรณางค์
ปาณิ กบุตร
นางอำาไพ
ศรี สวัสดิ์
นางเพ็ญศรี
วัตรนันท์
นางประภาศรี
สุ รพัฒน์
อื่นๆ
รวม

บริ ษทั เชียงใหม่ รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน)

CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY LIMITED

จำำนวนหุ้น
3,310,000,000
20,000,000
11,750,000
10,000,000
10,000,000
6,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
635,375,000
4,023,125,000

2

ร้ อยละ
82.274
0.497
0.292
0.249
0.249
0.149
0.124
0.124
0.124
0.124
15.794
100.00

โครงสร้างการถือหน้ ุ
กำรถือหุ้นของคณะกรรมกำรในบริษัทฯ ณ วันท 31 ธันวำคม 2563
ชื่ อกรรมกำร

นายแพทย์รัชช
นายแพทย์วรพันธ์
นายแพทย์ดุสิต
นายแพทย์ธีระยุทธ
นายแพทย์สุเมธ
ทันตแพทย์ชาำ นาญ
นายสิ ทธิ
นายชัยสิ ทธิ์
นายฤชิษฐ์
นายแพทย์สุทธิศกั ดิ์
นายเกริ ก
นางสาวพาภัทร

สมบูรณสิ น
อุณจักร
ศรี สกุล
นิยมกูล
ฮัน่ ตระกูล
ชนะภัย
ภาณุพฒั นพงศ์
วิริยะเมตตากุล
กาญจนพิทกั ษ์
คณาปราชญ์
จิตตาลาน
สุเภากิจ

บริ ษทั เชียงใหม่ รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน)

ประเภท
หลักทรัพย์

จำำนวนทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ระหว่ำงปี (หุ้น)

ไม่มี
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
หุน้ สามัญ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY LIMITED

20,000
20,000
-

3

จำำนวนคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563 (หุ้น)

1,069,000
350,000
20,000
-

38,985,000
-

