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   ในปี 2561 ท่ีผา่นไปนั้นมีอตัราการขยายตวัต่อเน่ืองจากปีก่อนจากอุปสงคใ์น
ประเทศเป็นสำาคญั โดยมีแรงส่งจากการใชจ้่ายและการลงทุนของภาครัฐทั้งมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายการลงทุนขนาดเลก็
ภายหลงัการทบทวนโครงการใหส้อดคลอ้งกบัแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ  มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่าง ๆ ของ
ภาครัฐท่ีออกมาอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวจากจีน อินเดีย
และไตห้วนั ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากมาตรการยกเวน้ค่าธรรมเนียม Visa on Arrival ประกอบกบัมีการเปิดเส้นทางบินใหม่
หลายเส้นทางระหวา่งไทย-จีน และ ไทย-อินเดีย ส่งผลใหธุ้รกิจบริการท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการท่องเท่ียวขยายตวัไดดี้ตามไป
ดว้ย ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนท่ีสามารถฟ้ืนตวัและเติบโตตามการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานสาธารณูปโภคต่อเน่ืองจากปีท่ีผา่นมา  อยา่งไรกต็ามเศรษฐกิจไทยยงัคงเผชิญกบัความผนัผวนมาโดยตลอด ทั้ง
ปัจจยัภายในและภายนอกประเทศหลาย ๆ ดา้น ท่ีมีผลกระทบต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ทั้งเหตุการณ์ก่อการร้าย
จากการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกนัทางการคา้ และความผนัผวนในระบบการเงินโลก การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจทั้งยโุรป
และญ่ีปุ่ นท่ีขยายตวัเล็กนอ้ย และเศรษฐกิจของจีนท่ีคงยงัชะลอตวัต่อเน่ือง  ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวเหล่าน้ีจะเป็นขอ้จ ำากดัต่อ
การขยายตวัทางเศรษฐกิจ และอาจมีผลโดยรวมกบัสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ  ดงันั้นรัฐบาลจะตอ้งรีบก ำาหนด
มาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุน้และผลกัดนัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ เพิ่มความเช่ือมัน่ต่อนกัลงทุน เพื่อใหเ้ศรษฐกิจ
มีการขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

ถึงแมว้า่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทัว่ไปจะค่อนขา้งทรงตวั แต่เม่ือพิจารณาถึงธุรกิจทางดา้นโรงพยาบาลแลว้ โดย
ทัว่ไปกย็งัถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่ถูกกระทบกระเทือนมากนกั โดยเฉพาะโรงพยาบาลลานนา คนไขท่ี้มาใชบ้ริการยงัคงมี
มากเช่นเดิม แต่โรงพยาบาลกมี็ขีดจำากดัในดา้นเตียงรับผูป่้วยไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่ีมีผูป่้วยมากทำาใหไ้ม่
สามารถสนองความตอ้งการของจำานวนผูป่้วยซ่ึงเกินศกัยภาพท่ีโรงพยาบาลสามารถรับได ้โรงพยาบาลจึงไดก้่อสร้างโรง
พยาบาลลานนา 3 ข้ึนในบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาลลานนา  และโรงพยาบาลลานนา 2  ซ่ึงคาดวา่จะสามารถเปิดให้
บริการไดภ้ายในปี 2564 เพื่อรองรับการให้บริการทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยในท่ีเพิ่มขึ้นทุกปี  อยา่งไรกต็ามภายใตภ้าวะ
การณ์เช่นน้ีบริษทัฯ มีผลการด ำาเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจมาโดยตลอด  โดยในปี 2561 โรงพยาบาลลานนามี
จำานวนผูป่้วยเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.84 ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการดำาเนินงานเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2560 ท่ีผา่นมา ซ่ึงถือวา่ผลการ
ดำาเนินงานอยูใ่นระดบัท่ีน่าพึงพอใจ
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ดา้นการลงทุน โรงพยาบาลลานนาไดล้งทุนซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัเพิ่มเติม เพื่อสร้างความมัน่ใจ
ใหแ้ก่แพทยผ์ูรั้กษาตลอดจนผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการ รวมทั้งไดท้ำาการปรับปรุงและขยายในส่วนของการให้บริการ  และจาก
การท่ีการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลในปัจจุบนัมีความเปล่ียนแปลงไปจากอดีตมาก ทุกโรงพยาบาลไดม้ีการปรับตวัให้
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งความตอ้งการของลูกคา้ที่นบัวนัจะมีความหลากหลายและ
สลบัซบัซอ้นมากขึ้น โรงพยาบาลลานนาไดป้รับปรุงองคก์รเพื่อใหส้ามารถด ำาเนินธุรก ิจไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
สถานการณ์ดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเนน้คุณภาพดา้นการบริการ เพื่อใหลู้กคา้ทุกกลุ ่มเป้าหมายไดรั้บความพึง
พอใจสูงสุด

การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของโรงพยาบาลลานนาตลอดระยะเวลา 40 ปีท่ีผา่นมา นอกจากจะมาจากแนวคิดของ
คณะกรรมการและผูบ้ริหารโรงพยาบาลแลว้ ความสำาเร็จดงักล ่าวยงัเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของแพทย ์และ
บุคลากรทุกคนของโรงพยาบาล ตลอดจนขอ้คิดเห็นและค ำาแนะนำาจากผูม้าใชบ้ริการและผูถื้อหุน้ทุกท ่าน มีผลใหฝ่้าย
บริหารจดัการสามารถมุ่งมัน่พฒันาโรงพยาบาลลานนา เพื่อกา้วสู่ความเป็นหน่ึงดัง่วิสยัทศัน์ท่ีวางไวว้า่ “เราจะเป็นโรง
พยาบาลเอกชนช้ันนำาในจังหวดัเชียงใหม่ ทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ”

ในนามของคณะกรรมการ บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จำากดั (มหาชน)  ขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหุน้
ทุกท่านท่ีสนบัสนุนการดำาเนินงาน และมอบความไวว้างใจดว้ยดีตลอดมา ขอขอบคุณผูม้ีอุปการะคุณท่ีใชบ้ริการก บั
ทางโรงพยาบาลโดยตลอด  รวมทั้งขอขอบคุณคณะแพทยแ์ละเจา้หนา้ที่ทุกระดบัที่ต ั้งใจท ำางาน และช่วยสร้างโรง
พยาบาลลานนา จนประสบความสำาเร็จและเจริญเติบโตข้ึนมาไดจ้นถึงทุกวนัน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คงจะไดรั้บความ
ร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไป

(นายแพทยรั์ชช   สมบูรณสิน)
ประธานกรรมการบริษทั
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       คณะกรรมการบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จำากดั (มหาชน)    ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
ณ วนัท่ี  31   ธนัวาคม   2561  ประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน  ดงัต่อไปน้ี

1. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ คณาปราชญ์ ตำาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเกริก จิตตาลาน ตำาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวพาภทัร สุเภากิจ ตำาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีสำาคญัไดแ้ก่
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ ทั้งรายไตรมาสและ

รายประจำาปี
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal

Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้

กำาหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจา้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของ ผูส้อบ

บญัชี
5. ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพื่อปรึกษาหารือโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย

6. พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจา้ง และพิจารณาความดีความ
ชอบของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน

7. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น       

8. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง

10. จดัท ำารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ ำาปีของบริษทั  ซ่ึง
รายงานดงักล่าวลงนามโดย ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ในระหวา่งปี 2561  คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชุมรวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง เพื่อพิจารณาประเดน็ท่ีเป็น
สาระสำาคญัดว้ยความเป็นอิสระ ทั้งยงัไดร่้วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และรวมทั้งเชิญผูบ้ริหารที่
เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมดว้ย เพื่อใหข้อ้มูลและช้ีแจงเพิ่มเติมตามควร ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี

1. ไดส้อบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส งบการเงินประจ ำาปี 2561  ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยก่อนนำา
เสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ รายงานทางการเงินของบริษทัไดจ้ดัทำาขึ้นอยา่งถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระสำาคญั และมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีสำาคญัของบริษทัอยา่งเพียงพอ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป

2. ไดส้อบทานการเปิดเผยรายงานระหวา่งกนัระหวา่งบริษทัฯ กบักรรมการผูบ้ริหารท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริษทัไดด้ำาเนินการตามเง่ือนไข
ทางธุรกิจปกติ และตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกำาหนด

3. พิจารณาการทำารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การเปิดเผยสารสนเทศของรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
และการไดม้าหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก ำาหนดและกฎหมายท่ีกำากบัดูแล

4. ไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในให้รัดกมุ ใหค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบและรับทราบผลการ
ตรวจสอบตลอดจนการติดตามและปรับปรุงแกไ้ขผลของการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่งเนน้การปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  และใหเ้พียงพอในจุดท่ีจ ำาเป็นและเป็นความเส่ียงของ
บริษทัฯ โดยไดร้ายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจำา

5. ไดส้อบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ก ำาหนดท่ีเก่ียวขอ้ง
6. ประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชี โดยไม่มีผูบ้ริหารเขา้ร่วม เพื่อความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบบญัชีใน

การรายงานถึงปัญหาหรือขอ้จำากดัท่ีเกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีไดร้ายงานไม่มี
ขอ้จำากดัใดท่ีเป็นสาระสำาคญั

7. พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีและก ำาหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ
เพื่อเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชี ประจำาปี 2562 

      โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ มีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่ งบการเงินของบริษทัฯ ถูก
ตอ้งตามท่ีควรในสาระสำาคญัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ มีระบบควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสม และไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสำาคญัในเร่ืองการปฏิบติัตามกฎระเบียบ และขอ้ก ำาหนดท่ีเก่ียวขอ้ง

        คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน และประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเอง (Self-assessment)   ตามกฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบพอใจในผลการปฏิบตัิงานในปี 2561  โดยมีการปฏิบตัิตามแนวทางที่
ก ำาหนดไวอ้ยา่งครบถว้น

                                                                                        
          (นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณาปราชญ)์

             ประธานกรรมการตรวจสอบ
                       31  ธนัวาคม   2561
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

คณะกรรมการบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั (มหาชน) (CMR)  เป็นผูร้ับผดิชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั
และบริษทัยอ่ย รวมถึงสารสนเทศท่ีปรากฏในรายงานประจำาปี งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทำาข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
โดยเลือกใชน้โยบายการบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย า่งสม ำ่าเสมอ ซ่ึงไดจ้ดัท ำาขึ้นอยา่งรอบคอบและระมดัระวงั ตลอดจน
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำาเสนอในงบการเงินโดยรวม ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินคณะ
กรรมการบริษทัฯไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลไวอ้ยา่งเพียงพอ

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มูลทางบญัชีมี
การบนัทึกอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และไดจ้ดัใหม้ีระบบการตรวจสอบและการจดัเกบ็รักษาทรัพยสิ์น เพื่อป้องกนัการทุจริตหรือเกิด
ความเสียหายอยา่งมีสาระสำาคญั

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยูใ่นระดบัที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่และความเช่ือถือไดต้่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

(นายแพทยรั์ชช   สมบูรณสิน) (นายแพทยดุ์สิต   ศรีสกลุ)
ประธานกรรมการ        กรรมการผูจ้ดัการ
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานงบการเงิน



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

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จำากดั (มหาชน)  มีทุนจดทะเบียน 4,084,333,300 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท  และมีทุน
ชำาระแลว้ 4,023,125,000 หุน้  เป็นผูด้ ำาเนินการ “โรงพยาบาลลานนา” และ “โรงพยาบาลลานนา 2”  ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด
210 เตียง ที่ใหบ้ริการรักษาโรคทัว่ไปโดยคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ทั้งแพทยป์ระจ ำา 53 คน และแพทยท่ี์ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรค 220
คน  พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาและวินิจฉยัโรคท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพไวค้อยใหบ้ริการแก่ประชาชนทัว่ไปตลอด 24 ชัว่โมง  ดัง่
วสิยัทศัน์ที่ก ำาหนดไวว้า่ “เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนช้ันนำาในจังหวดัเชียงใหม่ ที่มีค ุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ”  โดยคณะ
กรรมการบริษทัไดก้ ำาหนดใหฝ่้ายบริหารเป็นผูว้างแผนคุณภาพระดบัโรงพยาบาลตามวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และทิศทางองคก์รตามที่คณะ
กรรมการกำาหนด และมีการทบทวนวเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนขององคก์รเป็นประจำาทุกปี มีการตรวจติดตามความกา้วหนา้ ส่ือสารสร้าง
ความตระหนกั รับฟัง/แกไ้ขปัญหาอุปสรรคในการด ำาเนินการทุก ๆ ดา้น ทั้งผูม้ารับบริการ พนกังานขององคก์ร ผูถ้ือหุน้ และทุกภาค
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนช้ันนำาในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มคีณุภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ”

พนัธกจิ (Mission)
เพื่อใหบ้รรลุตามวสิยัทศัน์ท่ีตั้งไว ้บริษทัฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบติัดงัน้ี

1. ใหบ้ริการตรวจรักษา ป้องกนัโรค ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผูป่้วยทัว่ไปและผูป้ระกนัตนในจงัหวดัเชียงใหม่
และจงัหวดัใกลเ้คียงอยา่งมีมาตรฐาน                                                                                                                            

2. พฒันาศูนยรั์กษาโรคปวดหลงัท่ีรักษาโดยใชเ้ทคโนโลยทีางการแพทยส์มยัใหม่                                                          
3. พฒันาศูนยโ์รคหวัใจและหลอดเลือด และเป็นศูนยรั์บส่งต่อจากโรงพยาบาลในโครงการประกนัสงัคม                     
4. มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพบริการ เพื่อสร้างความประทบัใจทุกจุดบริการ                                                                             
5. บุคลากรทำางานร่วมกนัเป็นทีม อยา่งมีความสุข

กลยทุธ์ในการดำาเนินการ
1. นโยบายการวินิจฉยัท่ีถูกตอ้ง การรักษาท่ีถูกตอ้ง ในเวลาท่ีเหมาะสม และนโยบายลดความเส่ียง มีการปฏิบติั 

อยา่งเป็นรูปธรรม ทำาใหมี้คุณภาพการรักษาปลอดภยั 
2. รักษาโดยแพทยเ์ฉพาะทาง และมีเคร่ืองมือแพทยท่ี์ทนัสมยั เช่น Cath Lab, Minimal Invasive Surgery (MIS), 

CT multi-slices, MRI, Infusion Pump, Palm sat 
3. กระบวนการรักษาท่ีรวดเร็วและปลอดภยั ไดแ้ก่ มีระบบ Hospital Information System (HIS), หุ่นยนตจ์ดัยา, 

บนัทึกการแพย้าใน HIS, Picture Archiving and Communication System (PACS) 
4. โรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีหอ้งปฏิบติัการสามารถตรวจหาเช้ือโรคดว้ยเทคนิคทาง 

ชีววิทยาโมเลกลุ (Bio Molecular Techniques) 
5. เป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีสามารถผา่ตดัหลงัโดยเทคโนโลยผีา่ตดัแผลเลก็ Minimal Invasive Surgery (MIS) 
6. มีการใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของทรัพยากรระหวา่งโรงพยาบาลในเครือ เช่น แพทยเ์ฉพาะทาง เคร่ืองมือ องค ์

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

7. มีการซ้ือยา เวชภณัฑ ์เคร่ืองมือแพทยร่์วมกนัของโรงพยาบาลในเครือ ทำาใหต้น้ทุนของโรงพยาบาลลดลง
8. เป็นโรงพยาบาลในโครงการประกนัสงัคม ท่ีมีความสามารถดา้นการรับส่งต่อผูป่้วยกลุ่มโรคหวัใจจากโรง

พยาบาลในเครือ และสามารถรักษาดว้ยการใชบ้อลลูนขยายหลอดเลือดหวัใจ
9. มีระบบการโทรศพัทติ์ดตามและสอบถามอาการผูป่้วยกลุ่มเส่ียง ไดแ้ก่ ไข ้ปวดทอ้ง และอุบติัเหตุ เป็นการ

ลดความเส่ียงในการรักษา นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูป่้วยและญาติ
10. มีการจดัทำาหนงัสือแสดงความยนิยอมใหแ้พทยท์ำาการรักษาและผา่ตดัเฉพาะโรค และเอกสารใหข้อ้มูลผูป่้วย

และญาติ (PFE : Patient and Family Education form) เพื่อใหข้อ้มูลผูป่้วยอยา่งครบถว้นก่อนทำาการผา่ตดัหรือ
หตัถการท่ีมีความเส่ียงสูง ทำาใหผู้ป่้วยพึงพอใจและลดการฟ้องร้อง

11. Brand ท่ีแขง็แกร่ง มีช่ือเสียงมานาน เป็นท่ีไวว้างใจของผูป่้วยและผูป้ระกนัตน ทำาใหเ้ป็นโรงพยาบาลท่ีมีผู ้
ประกนัตนมากท่ีสุดในจงัหวดัเชียงใหม่

12. มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์

ณ ปัจจุบนั โรงพยาบาลลานนามี (1) หอ้งตรวจโรคจ ำานวน 70 หอ้งตรวจ สามารถใหบ้ริการผูป่้วยนอกไดป้ระมาณวนัละ
2,200 คน   มีผูม้าใชบ้ริการท ั้งหมดเฉลี่ยประมาณวนัละ 1,830 คน   และ (2) ใหบ้ริการหอ้งพกัสำาหรับผูป่้วยในจ ำานวน 165 หอ้ง
สามารถใหบ้ริการไดจ้ ำานวน 210 เตียง (กรณีค ำานวณเตม็พื้นที่ใหบ้ริการ)  และมีผูป่้วยในทั้งหมดเฉลี่ยประมาณวนัละ 210 เตียง โดย
บริษทัมีผลการดำาเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจมาตลอด ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานท่ีผา่นมาดงัน้ี

นวตกรรมด้านการแพทย์และบริการ

ปี 2558  บริษทัไดน้ำาระบบ Hospital Information System (HIS), ระบบ Picture Archiving and Communication System (PACS) และ
หุ่นยนตจ์ดัยา เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดความผดิพลาดในการรักษาคนไข้   ในส่วนของการรักษา โรงพยาบาลลานนาเป็นโรง
พยาบาลเอกชนที่สามารถผา่ตดัหลงัโดยเทคโนโลยผีา่ตดัแผลเลก็ Minimal Invasive Surgery (MIS) และดา้นการวินิจฉยัโรคมีหอ้งปฏิบตัิการ
สามารถตรวจหาเช้ือโรคดว้ยเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกลุ (Bio Molecular Techniques)

ในปี 2560 บริษทัไดป้รับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2559 ในส่วนของ Website : lanna-hopsital.com ใหส้ามารถใชง้านผา่นมือถือ
Smart Phone เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ผูใ้ชเ้ขา้ถึงไดง้ ่ายกวา่การใชค้อมพิวเตอร์  และไดป้รับปรุงระบบสญัญาณ WIFI  ใหค้รอบคลุมทุก
หอ้งพกั  รวมทั้งบริษทัไดท้ำาการพฒันาระบบสารสนเทศใหท้นัสมยัรวดเร็วข้ึน โดยไดน้ำาระบบ EMR และ ระบบ  Smart ward  เขา้มาใชใ้นการ
บริหารการดูแลรักษาคนไข ้ ลดระยะเวลาในการนำาส่งเอกสาร เพื่อป้องกนัความเส่ียงและความผดิพลาดในขอ้มูลการรักษา 

และในปี 2561 โรงพยาบาลลานนาไดจ้ดัซ้ือเคร่ืองมือแพทยท์ี่ทนัสมยัเพื่อพฒันาศกัยภาพในการรักษาพยาบาล โดยเนน้ถึง
ความปลอดภยัและการวินิจฉยัโรคที่แม ่นย ำากบัผูป่้วยเป็นสำาคญั  เช่น เคร่ือง CT 128 slices, เคร่ือง High Intensity Laser ซึ่ งเป็น
เทคโนโลยีเ่ลเซอร์บำาบดัระงบัปวด อีกทั้งโรงพยาบาลไดจ้ดัตั้งศูนยศ์ลัยกรรมส่องกลอ้ง ทั้งการผา่ตดัไส้เลื่อนแบบใชก้ลอ้ง, การผา่ตดั
ส่องกลอ้งก ำาจดัไทรอยด ์และศูนยส์่องกลอ้งผา่ตดัแผลเลก็มดลูก-รังไข่ รวมทั้งไดป้รับปรุงขยายหน่วยไตเทียมเพิ่มเป็น 22 เตียง เพื่อ
รองรับผูรั้บบริการ        
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สำาคญั
เมื่อปี 2517 บริษทัไดก้่อต ั้งขึ้นโดยเป็นการร่วมลงทุนระหวา่งกลุ่มคณะอาจารยแ์พทย ์คณะแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลยั

เชียงใหม่) นกักฎหมายและนกัธุรกิจในจงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อประกอบธุรกิจสถานรักษาพยาบาลภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลลานนา” และ
เมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม 2536   ที่ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ไดล้งมติอนุมตัิใหค้ณะกรรมการบริษทัดำาเนินการแปรสภาพและจดทะเบียน
เป็นบริษทัมหาชนจำากดั และไดร้ับอนุญาตใหเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในหมวดการแพทยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่
17 ตุลาคม 2537

ในปี 2538-2539 บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี จ ำากดั (มหาชน)  ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในบริษทั แต่ต่อมาในช่วงปี 2550 บริษทั โรง
พยาบาลธนบุรี  จ ำากดั (มหาชน)  ไดจ้ ำาหน่ายหุน้ท่ีถืออยูบ่างส่วนใหแ้ก่บุคคลอ่ืน  ผลของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้ทำาใหมี้การ
เปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริษทัเกือบทั้งชุด ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารชุดเดิมของบริษทั จ ำานวน 2 ท่าน ตวัแทนจากเชียงใหม่ราม  จ ำานวน
3 ท่าน  และบุคคลอื่นจ ำานวน 4 ท่าน  และดูแลการบริหารงานกิจการโรงพยาบาลโดย นายแพทยว์รพนัธ์   อุณจกัร  ซ่ึงด ำารงต ำาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารของบริษทั

เม่ือวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติใหอ้อกหุ้นเพิ ่มทุนจ ำานวนไม่เกิน 22,843,333 หุน้ เพื่อใชใ้น
การแลกเปล่ียนหุ้นกบัผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ำากดั  ในราคาแลกเปล่ียนหุน้ที่ 1 หุน้เพิ่มทุนของบริษทั ต่อ 1 หุน้
ของเชียงใหม่ราม (ยกเวน้ บมจ. โรงพยาบาลรามคำาแหง) ซ่ึงเป็นการลงทุนในกลุ่มบริษทัของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ซ่ึงประกอบดว้ย
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลชา้งเผอืก โรงพยาบาลพะวอ  และโรงพยาบาลเขลางคน์คร  ซ่ึงถือ
เป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพยโ์ดยมีขนาดรายการร้อยละ 193 ของมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  ซ่ึงไดด้ ำาเนินการเสร็จเรียบร้อยและไดจ้ด
ทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2551   โดยหุน้เพิ่มทุนสามารถเร่ิมดำาเนินการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้ตั้งแต่
วนัท่ี 4 มีนาคม 2551 เป็นตน้ไป

และเมื่อวนัที่ 26  ตุลาคม  2554  บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ำากดั (มหาชน) (VIBHA)  ไดย้ืน่ค ำาเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ ั้งหมด
ของกิจการของ CMR จากผูถื้อหุน้เดิม  ระยะเวลาเสนอซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 ถึงวนัท่ี  2 ธนัวาคม  2554  ผลของการดำาเนินการ
มีผูถื้อหุน้เสนอเจตนาขายและ VIBHA รับซ้ือไว ้จ ำานวน 33,694,722 หุน้  หรือร้อยละ 83.75 ซ่ึงจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้
ดงักล่าว ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารแต่อยา่งใด

ในปี 2555-2556   บริษทัฯ ไดด้ ำาเนินการซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จ ำากดั  จากผูถ้ือหุน้เดิม
จำานวน 26,010,000 หุน้ หรือร้อยละ 86.70 ของทุนเรียกชำาระแลว้ของบริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จำากดั

ในปี 2558 คณะกรรมการเครือรามเชียงใหม่ไดม้ีมติใหซ้ื้อหุน้ของ บริษทั กสัซนั มารีนา กอลฟ์ คลบั จ ำากดั จ ำานวน 1.2 ลา้น
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจ ำานวนเงินรวม 120 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จ ำานวน 350,000 หุน้ เป็นจ ำานวนเงิน 35 ลา้นบาท) ผลจาก
การซ้ือหุน้ดงักล่าวทำาใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย มีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเป็นสดัส่วนร้อยละ 11  (เฉพาะกิจการร้อยละ 1.75)

ในปี 2559 บริษทัไดเ้ปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษทัจากเดิมหุน้ละ 10.00 บาท เป็น หุน้ละ 0.10 บาท  และใน
ระหวา่งปีบริษทัฯ ไดท้ ำาการซ้ือกิจการและทรัพยสิ์นของโรงแรมเดอะลานนาวิว แอนดรี์สอร์ท เชียงใหม ่ ที่เจา้ของโรงแรมตอ้งการจะ
เลิกกิจการ ขนาดจำานวน 5 ชั้น  เน้ือที่รวม 1,250 ตารางวา  อยูบ่นถนนสุขเกษม  ต ำาบลป่าตนั  อ ำาเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  อยูใ่กลก้บั
โรงพยาบาล  เพื่อปรับปรุงเป็นหอพกัสวสัดิการพนกังาน 
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ในปี 2560 บริษทัไดท้ ำาการซ้ือที่ดินวา่งเปล่าเพิ่มเน้ือที่รวม 29 ไร่ 56 ตารางวา  ต ั้งอยูถ่นนสุขเกษม ตำาบลป่าตนั อ ำาเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อขยายกิจการก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลลานนา 3  และเพิ่มพื้นท่ีจอดรถ     

และในปี 2561 บริษทัไดด้ ำาเนินการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 2 รายการคือ อนุมตัิโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3
และอนุมติัใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยเขา้ร่วมลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จ ำากดั รายละเอียดดงัน้ี

1.  โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3  โดยกำาหนดงบประมาณการลงทุนจ ำานวนเงิน 900.00 ลา้นบาท เป็นการก่อสร้าง
โรงพยาบาลใหม่บนที่ดินของบริษทัฯ ในนาม “โรงพยาบาลลานนา 3”  ตั้งอยูถ่นนสุขเกษม ตำาบลป่าตนั อำาเภอเมืองเชียงใหม่ เน้ือที่ 29
ไร่ 56 ตรว.  ซ่ึงอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาลลานนา 1 และ โรงพยาบาลลานนา 2 โดยจะเป็นโรงพยาบาลขนาด 220 เตียง อาคาร
ขนาด 5 ชั้น ใหบ้ริการทั้งคนไขน้อก และคนไขใ้น พร้อมอุปกรณ์การตรวจรักษาและการวินิจฉยัโรค คาดวา่จะดำาเนินการแลว้เสร็จและ
สามารถเปิดใหบ้ริการไดภ้ายในปี 2564

2.  อนุมตัิให้บริษัทและบริษทัย่อยเข้าร่วมลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จำากดั   จ ำานวนหุน้ 32,400,000 หุน้
หรือร้อยละ 81.00 ของทุนจดทะเบียนบริษทั 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 40,000,000 หุน้  โดยเปิดเป็นโรงพยาบาลเอกชน
ในนาม โรงพยาบาลรามค ำาแหง เชียงใหม่ บนเน้ือที่ 12 ไร่ 66 ตรว. ซ่ึงคาดวา่โรงพยาบาลแห่งใหม่ดงักล่าวจะเปิดด ำาเนินการไดใ้นปี
2565
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในเครือ
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป

รายช่ือบริษัท สถานท่ีติดต่อ/สถานท่ี
ต้ัง

ประเภทธุรกจิ จำานวนหุ้นท่ีออกและ
เรียกชำาระแล้ว

จำานวนหุ้น
ท่ีบริษัทถือ

อตัราการถือ
หุ้น

1. บจ. โรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม
โทรศพัท์  053-920300

8 ถ.บุญเรืองฤทธ์ิ 
ต.ศรีภูมิ อำาเภอเมือง
เชียงใหม่

โรงพยาบาล
เอกชน

40,000,000 หุน้  มูลค่าท่ี
ตราไว ้10.00 บาทต่อหุน้

22,546,250 56.37%

2. บจ. โรงพยาบาลหริ
ภุญชยัเมโมเรียล
โทรศพัท์  053-581600

109-111 หมู่ 4 ถ.ลำาพนู-
บา้นธิ ต. บา้นกลาง 
อำาเภอเมืองลำาพนู

โรงพยาบาล
เอกชน

30,000,000 หุน้  มูลค่าท่ี
ตราไว ้5.00 บาทต่อหุน้

26,010,000 86.70%

ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่
เมื่อวนัที่ 26  ตุลาคม  2554  บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ำากดั (มหาชน) (VIBHA)  ไดย้ืน่ค ำาเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ ั้งหมดของ

กิจการของ CMR จากผูถื้อหุน้เดิม  ระยะเวลาเสนอซ้ือตั้งแต่วนัที่ 31 ตุลาคม 2554 ถึงวนัที่  2 ธนัวาคม  2554  ผลของการดำาเนินการมีผู ้
ถือหุน้เสนอเจตนาขายและ VIBHA รับซ้ือไว ้จ ำานวน 33,694,722 หุน้  หรือร้อยละ 83.75 ซ่ึงจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้ดงั
กล่าว ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารแต่อยา่งใด  โดยกลุ่มบริษทัในเครือมีนโยบายใหบ้ริษทัในเครือ
แต่ละแห่งกำาหนดนโยบาย และการบริหารงานตามวิสยัทศัน์ และศกัยภาพของตวัเอง

จะเห็นวา่การแข่งขนัระหวา่งโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จะเนน้เร่ืองการใหบ้ริการที่สะดวกและรวดเร็วเป็นหลกั รวมถึง
แพทยท์ี่มีคุณภาพและการลงทุนในอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทยท์ี่เทคโนโลยทีนัสมยั ที่สามารถตรวจวิเคราะห์อาการเจบ็ป่วยได้
ละเอียดข้ึน  ภายหลงัจากท่ีโรงพยาบาลลานนาและกลุ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่รามไดร้วมเครือข่ายกนั ทำาใหก้ลายเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ
ซ่ึงเป็นการลดจ ำานวนคู่แข่งขนัในระดบัเดียวกนั และทำาใหโ้รงพยาบาลลานนาและกลุ่มของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม กลายเป็นโรง
พยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดในจงัหวดัเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน มีการใชแ้พทยบ์างสาขาที่ขาดแคลนร่วมกนั มีการส่งคนไขไ้ป
รับบริการระหวา่งกนั รวมถึงมีการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทยบ์างประเภทที่มีมูลค ่าสูงร่วมกนัแทนการลงทุนเองทั้งหมด  จึง
เป็นการช่วยลดตน้ทุนการดำาเนินงานแต่ยงัคงรักษาระดบัการใหบ้ริการไวไ้ด ้

พร้อมกนัน้ี บริษทัจะมีการจดัประเภทของการใหบ้ริการของโรงพยาบาลแต ่ละแห่งใหช้ดัเจนและเหมาะสม เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการดำาเนินงานและกำาหนดนโยบายดา้นการตลาดต่อไป 
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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. โรงพยาบาลพะเยาราม
(7,500,000 บาท)

บจ. โรงพยาบาลเขลางนครราม
(89,708,200 บาท)

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

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
(80,000,000 บาท)

บจ. กซัซนั มารีนา กอล์ฟ คลบั
(2,000,000,000 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  ตำาบลศรีภูมิ

อำาเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่   50200
โทรศพัท์ (053) 920300
โทรสาร (053) 224880

ที่อยู่สำานักงานสาขา : เลขท่ี 1  ถนนสุขเกษม  ตำาบลป่าตนั  แขวงนครพิงค์
อำาเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่   50300
โทรศพัท์ (053) 999777
โทรสาร (053) 999799
Home Page; www.lanna-hospital.com

                                                                                                                                                                                                                                                
ประเภทธุรกจิ  : สถานบริการรักษาพยาบาล ในนาม “โรงพยาบาลลานนา” 

  และ     “โรงพยาบาลลานนา 2”
                                                                                                                                                                                                                                                
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 : ทุนจดทะเบียน      408,433,330.00 บาท

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแลว้   402,312,500.00 บาท
จำานวนหุน้สามญัจดทะเบียนชำาระแลว้   4,023,125,000 หุน้
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ                    0.10 บาท

                                                                                                                                                                                                                                                
บริษทัจดทะเบียน : ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  17  ตุลาคม  2537
                                                                                                                                                                                                                                                
สัญญลกัษณ์หุ้นสามัญ : CMR
                                                                                                                                                                                                                                                
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ :  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จำากดั  

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก  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        : นายพจน์         อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4891
นางสาววนันิสา  งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838
นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7517
นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752
นายสุวฒัน์      มณีกนกสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8134
นางสาวโสรยา    ตินตะสุวรรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8658
นางสาวธญัพร     ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9169

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 : บริษทัดำาเนินการติดต่อกบัสถาบนัต่าง ๆ
        ดงัรายละเอียดตามรายการดงัต่อไปน้ี

ธนาคารหลกั :     ธนาคารกสิกรไทย จำากดั (มหาชน)
สาขาท่าแพ
169 ถนนท่าแพ ตำาบลชา้งคลาน
อำาเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่

ธนาคารทหารไทย จำากดั (มหาชน)
สาขาส่ีแยกข่วงสิงห์ เชียงใหม่
275/5  ถนนชา้งเผอืก  ตำาบลชา้งเผอืก
อำาเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

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

10. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณาปราชญ ์(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายเกริก                    จิตตาลาน (1) กรรมการตรวจสอบ
12. นางสาวพาภทัร          สุเภากิจ (1) กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : (1) หมายถึงคณะกรรมการบุคคลภายนอก/ ผูท้รงคุณวฒิุตามประกาศคณะกรรมการ กลต.

ช่ือ - นามสกลุ ตำาแหน่ง
1. นายแพทยว์รพนัธ์    อุณจกัร ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทยสุ์เมธ       ฮัน่ตระกลู กรรมการบริหาร
3. นายแพทยดุ์สิต          ศรีสกลุ กรรมการบริหาร
4. นายแพทยธี์ระยทุธ    นิยมกลู กรรมการบริหาร
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

ช่ือ - นามสกลุ ตำาแหน่ง
1. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ    คณาปราชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเกริก                    จิตตาลาน กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวพาภทัร          สุเภากิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการเลขานุการ***

หมายเหตุ    ***   กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอทีจ่ะสามารถทำาหนา้ทีใ่นการ  สอบทาน ความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ

ช่ือ - นามสกลุ ตำาแหน่ง
1. นายแพทยว์รพนัธ์    อุณจกัร ประธานกรรมการ
2. นายแพทยสุ์เมธ       ฮัน่ตระกลู กรรมการบริหารความเส่ียง
3. นายแพทยดุ์สิต          ศรีสกลุ กรรมการบริหารความเส่ียง
4. นายแพทยธี์ระยทุธ    นิยมกลู กรรมการบริหารความเส่ียง
5. นายแพทยศุ์ภชยั        สินไตรรัตน์ กรรมการบริหารความเส่ียง

ช่ือ - นามสกลุ ตำาแหน่ง
1. นายแพทยดุ์สิต        ศรีสกลุ ประธานกรรมการ
2. นายแพทยธี์ระยทุธ   นิยมกลู กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
3. นายแพทยศุ์ภชยั        สินไตรรัตน์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
4. นายแพทยป์ระมุข      อุณจกัร กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
5. ทนัตแพทยศิ์ระ          ฮัน่ตระกลู กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

ประวัติบริษทั
ความเป็นมาและการเปลีย่นแปลงพฒันาการที่สำาคญั  

พ.ศ. 2519 “โรงพยาบาลลานนา”  เร่ิมเปิดดำาเนินการเมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2519  เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง    โดยการร่วม
ลงทุนระหวา่งกลุ่มคณะอาจารยแ์พทย ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นกักฎหมาย และนกัธุรกิจในจงัหวดั
เชียงใหม่  ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 20 ลา้นบาท 

พ.ศ. 2524 ไดก้่อสร้างอาคารหอ้งพกัผูป่้วยในเพิ่มขึ้น โดยเช่ือมต่อกบัอาคารผูป่้วยเดิม เป็นอาคารสูง 4 ชั้นคร่ึง  ท ำาใหส้ามารถ
รองรับผูป่้วยในเพิ่มข้ึนอีก 65 เตียง รวมเป็น 125 เตียง

พ.ศ. 2526 ไดข้ยายอาคารผูป่้วยนอก  โดยเพิ่มหอ้งตรวจจากเดิม 3 หอ้ง เป็น 12 หอ้งและเพิ่มพื้นที่สำาหรับผูป่้วยนอกนัง่รอตรวจ
มากขึ้น  ชั้นบนของอาคารทำาเป็นหอ้งผา่ตดัเพิ่มเติม 2 หอ้งรวมเป็น 4 หอ้ง  และหอ้งพกัฟ้ืนหลงัการผา่ตดั  ตลอดจน
ขยายหอ้งเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือสำาหรับการผา่ตดั การขยายอาคารดงักล่าวสร้างเสร็จและสามารถเปิดดำาเนินการได้
ในปี 2527

พ.ศ. 2535 ไดข้ยายการดำาเนินการเป็นโรงพยาบาลขนาด 180 เตียง โดยการก่อสร้างอาคารผูป่้วย 6 ชั้น  (รวมชั้นใตดิ้น)  ซ่ึงจะเป็น
หอ้งพิเศษสำาหรับผูป่้วยจ ำานวน 36 หอ้ง  และหอ้งเดอร์ลุกซ์ 6 หอ้ง  ทำาใหม้ีเตียงสำาหรับรองรับผูป่้วยไดเ้พิม่ขึ้นอีก 42
เตียง  สามารถเปิดดำาเนินการไดใ้นปี 2537  โดยบริษทัไดท้ำาการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ลา้นบาท

พ.ศ. 2536 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดล้งมติอนุมตัิใหค้ณะกรรมการบริษทั แปลงสภาพและจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจำาก ดั
กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2536   โดยใชช่ื้อวา่ “บริษทั เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย ์จำากดั (มหาชน)”  ใช้
ช่ือยอ่ “LNH”  บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวจ้ากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 10 บาท  ตลอดจนไดด้ ำาเนิน
การเพิม่ทุนจดทะเบียนเป็น 120 ลา้นบาท

พ.ศ. 2537 ไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในหมวดการแพทยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัที่ 17 ตุลาคม
2537

พ.ศ. 2539 เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2539  บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี จ ำากดั (มหาชน)  ไดย้ืน่ค ำาเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทักบั
สำานกังานก ำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละด ำาเนินการซื้อหุน้บริษทัต ั้งแต่วนัที่  27  มีนาคม  ถึง วนัที่ 7
พฤษภาคม เพื่อลงทุนและใชเ้ป็นฐานในการขยายธุรกิจในแถบภาคเหนือของประเทศไทย ผลของการทำาค ำาเสนอซื้อ
ทำาให ้บมจ.โรงพยาบาลธนบุรี  กลายเป็นนิติบุคคลผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ ถือหุน้ 6.35 ลา้นหุน้ หรือ ร้อยละ 52.91 ของ
หุน้ท่ีจ ำาหน่ายทั้งหมด 

พ.ศ. 2546 ก่อสร้างอาคารใหม่ขนาด 2 ชั้น สำาหรับขยายแผนกผูป่้วยนอกและจดัตั้งศูนยต์รวจสุขภาพ  และเปิดดำาเนินการไดใ้นปี
2547
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

พ.ศ. 2550  ในเดือนมีนาคม บมจ.โรงพยาบาลธนบุรี ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัไดจ้ ำาหน่ายหุ้นจ ำานวน 4.60 ลา้นหุน้
หรือร้อยละ 38.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแลว้ 120 ลา้นบาท ใหแ้ก่บุคคลอ่ืน ประกอบดว้ย คณะบุคคล
วี. อาร์ แอนด ์เอส. ซี และ พ.ต.อ. วิทยา วงศไ์พบูลย ์ซ่ึงทำาให้ บมจ.โรงพยาบาลธนบุรีไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่
สุดของบริษทั และปัจจุบนัถือหุน้ในบริษทัจ ำานวน 2,588,610  หุน้ หรือร้อยละ 6.43 ของทุนเรียกช ำาระแลว้
402,312,500 บาท 

 ตามมติของที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ครั้ งที่ 1/2550 เมื่อวนัที่ 4 มีนาคม 2550 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทุนจ ำานวน 6,000,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 2 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาเสนอขาย
หุน้ละ 20 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ้ ำาหน่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที่ 22
พฤษภาคม 2550 การเพิ่มทุนดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการและก ่อสร้าง
อาคารผูป่้วยใหม่ 

 ตามมติของที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครั้ งที่ 2/2550 เมื่อวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ไดม้ีมติใหอ้อกหุน้เพิ่มทุน
จำานวนไม่เกิน 22,843,333 หุน้ เพื่อใชใ้นการแลกเปล่ียนหุน้กบัผูถ้ือหุน้ของ บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม   ใน
ราคาแลกเปลี่ยนหุน้ที่ 1 หุน้เพิ่มทุนของบริษทั ต่อ 1 หุน้ของเชียงใหม่ราม (ยกเวน้ บมจ. รพ. รามค ำาแหง) ซ่ึง
เป็นการลงทุนในกลุ่มบริษทัของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ซ่ึงประกอบดว้ย โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรง
พยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลชา้งเผอืก โรงพยาบาลพะวอ  และโรงพยาบาลเขลางคน์คร  เป็นตน้ ซ่ึงถือ
เป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพยโ์ดยมีขนาดรายการร้อยละ 193 ของมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  

พ.ศ. 2551  บริษทัไดด้ ำาเนินการนำาหุ้นเพิ่มทุนไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2551   โดยหุน้เพิ่ม
ทุนเร่ิมดำาเนินการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้ตั้งแต่วนัท่ี 4 มีนาคม 2551 เป็นตน้ไป

 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมตัิใหบ้ริษทัเปล่ียนช่ือใหม่ เป็น “บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั
(มหาชน)”  และใชช่ื้อภาษาองักฤษเป็น “Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited” โดยได้
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2551

พ.ศ. 2554 เม่ือวนัที่ 26 ตุลาคม 2554  บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี  ไดย้ืน่ค ำาเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยมีก ำาหนดระยะเวลา
รับซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2554  โดยเสนอค่าตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุ้นของ CMR เป็น 2 ทางเลือก
คือ

                      -  เงินสดท่ีราคา 46.00 บาท/หุน้  หรือ
                      -  หุน้สามญัเพิ่มทุนของ VIBHA ในอตัรา 10 หุน้ ต่อ 1 หุน้ของ CMR คิดเป็นราคา  4.60 บาท ต่อหุน้

         ผลจากการทำาคำาเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์อง VIBHA มีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ แสดงเจตนาขายและ      
         VIBHA ไดรั้บซ้ือไว ้ จำานวน 33,694,722 หุน้ หรือ 83.75%  ซ่ึงจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อ
         หุน้ดงักล่าว ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารแต่อยา่งใด

พ.ศ. 2555 บริษทัไดด้ ำาเนินการซ้ือหุน้สามญัของ บจ. โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล  จากผูถื้อหุน้เดิม จ ำานวน 16,010,000 หุน้
หรือร้อยละ 80.05 ของทุนเรียกชำาระแลว้ของบริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จำากดั ปัจจุบนัถือหุ้นอยูใ่นอตัรา
ร้อยละ 86.70
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พ.ศ. 2558 บริษทัฯ ไดก่้อสร้างอาคารหลงัใหม่เป็นอาคารขนาด 5 ชั้น ในปี 2556  เพื่อขยายพื้นท่ีบริการแผนกผูป่้วยนอก และ
เพิ่มจำานวนเตียงรับบริการในแผนกผูป่้วยใน จำานวน 30 เตียง ภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลลานนา 2”   และสามารถ
เปิดดำาเนินการไดใ้นปี 2558 

พ.ศ. 2559 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัจากเดิมหุน้ละ 10.00 บาท เป็นหุน้ละ 0.10 บาท โดยไดจ้ดทะเบียน
เปล่ียนแปลงกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559

พ.ศ. 2560 บริษทัไดซ้ื้อที่ดินวา่งเปล่าเพิ่ม  ตั้งอยูถ่นนสุขเกษม ตำาบลป่าตนั อ ำาเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่กลก้บัโรงพยาบาล
ลานนา เน้ือท่ีรวม 29 ไร่ - งาน 56 ตารางวา เพื่อขยายกิจการก่อสร้าง “โรงพยาบาลลานนา 3” และเพิ่มพื้นท่ีจอดรถ

พ.ศ. 2561 บริษทัไดด้ ำาเนินการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 2 รายการคือ อนุมติัโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3  และอนุมติั
ใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยเขา้ร่วมลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จ ำากดั รายละเอียดดงัน้ี

1.  โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3   บนเน้ือท่ี 29 ไร่ 56 ตรว.  เป็นโรงพยาบาลขนาด 220 เตียง อาคาร
ขนาด 5 ชั้น คาดวา่จะดำาเนินการแลว้เสร็จและสามารถเปิดใหบ้ริการไดภ้ายในปี 2564

2.  อนุมตัิให้บริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จำากดั   จ ำานวน
หุน้  32,400,000 หุน้ หรือร้อยละ 81.00 ของทุนจดทะเบียนบริษทั 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั
40,000,000 หุน้  โดยเปิดเป็นโรงพยาบาลเอกชนในนาม โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ บนเน้ือท่ี 12 ไร่ 66 ตรว. ซ่ึง
คาดวา่โรงพยาบาลแห่งใหม่ดงักล่าวจะเปิดดำาเนินการไดใ้นปี 2565
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ธุรกิจโรงพยาบาลถือไดว้า่เป็นการใหบ้ริการที่มีความจำาเป็นขั้นพื้นฐานในการด ำารงชีวิต ซ่ึงจะขยายไปตามจำานวนประชากรที่
เพิ่มขึ้น และมีการขยายตวัเพิ่มสูงขึ้นเมื่อประชากรมีระดบัการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมที่ดีขึ้น ในขณะที่ประเทศมีการ
พฒันากา้วหนา้ไปอยา่งไม่หยดุน่ิง ธุรกิจโรงพยาบาลและการใหบ้ริการทางการแพทยจ์ึงเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขนัสูง   โดยมีปัจจยับาง
ประการท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานในอนาคต ดงัน้ี

1             ด้านปัจจัยภายนอก  
1.1 ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจยัหน่ึงที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและภาคการบริการ ทั้งดา้นการเงินและการลงทุน ซ่ึงภาวการณ์ดงั
กล่าวยอ่มส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค ซ่ึงสะทอ้นในค่าดชันีผูบ้ริโภค  และปัจจุบนัเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศอยูใ่นภาวะชะลอตวั สืบเน่ืองมาจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจทัว่โลก รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศในช่วงที่ผา่นมา
เช่น ปัญหาการเมืองและเสถียรภาพของรัฐบาล ซ่ึงมีผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ  รวมถึงธุรกิจโรงพยาบาลดว้ย อยา่งไรกต็าม
เน่ืองจากอาการเจบ็ป่วยเป็นปัจจยัที่เป็นพื้นฐานของการดำารงชีวิตและอยูเ่หนือการควบคุมได ้ดงันั้น การรักษาอาการเจบ็ป่วย
ต่างๆ ยงัคงตอ้งพึ่งพาแพทย ์อยา่งเช่นที่ผา่นมา ถึงแมบ้ริษทัหรือหน่วยงานหลายแห่งควบคุมหรือลดค่าใชจ้่ายบางรายการ
สำาหรับพนกังานลงตามภาวะเศรษฐกิจ มีผลทำาใหก้ลุ่มลูกคา้ประเภทพนกังานองคก์รและ/หรือกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปมีสดัส่วนที่ลด
ลงในระยะแรก แต่กลุ่มลูกคา้ดงักล่าวยงัสามารถเลือกใชบ้ริการรักษาพยาบาลตามโครงการประกนัสงัคมหรือโครงการสุขภาพ
ดีถว้นหนา้ได ้จึงนบัวา่ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจสำาหรับธุรกิจโรงพยาบาลอาจไม่รุนแรงเหมือนกบัธุรกิจอ่ืน

1.2 สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลในปัจจุบนั   ไม่รุนแรงเหมือนที่ผา่นมาเพราะการรวมกลุ่มกนัของโรงพยาบาล
ใหญ่ ๆ แต่อาจมีผลกระทบต่อจำานวนผูใ้ชบ้ริการบา้งจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง   อยา่งไรกต็าม เพื่อใหส้ามารถรักษาฐาน
ลูกคา้เก่าไวแ้ละเพิ่มขยายฐานลูกคา้ใหม่ บริษทัจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบ้ริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
บริการในแต่ละช่วงเวลา   อยา่งเช่น   ในช่วงท่ีผา่นมาจำานวนผูใ้ชบ้ริการในโครงการประกนัสงัคมมีจำานวนท่ีเพิ่มข้ึน   จึงไดมี้
การขยายจ ำานวนหอ้งตรวจและจดัใหเ้ป็นสดัส่วนเพื่อความสะดวกของผูใ้ชบ้ริการ หรือในกรณีกลุ่มลูกคา้ประกนั โรงพยาบาล
จดัใหม้ีหน่วยงานกลางท ำาหนา้ที่เป็นผูป้ระสานงานระหวา่งผูใ้ชบ้ริการและบริษทัประกนัต่างๆ ซ่ึงการด ำาเนินงานดงักล่าว
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการใหส้ะดวกและรวดเร็ว รวมถึงบริษทัเนน้การพฒันาคุณภาพของบริการทางการแพทย์
และมีการลงทุนในเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได ้

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้เป็นเครือข่ายโรงพยาบาลรามค ำาแหง ซ่ึงก่อนการท ำารายการโรงพยาบาลลานนาและโรงพยาบาล
เชียงใหม่รามนบัเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีระดบัการใหบ้ริการเท่าเทียมกนั และเป็นคู่แข่งขนักนัโดยตรง ดงันั้น ภายหลงัการ
ทำารายการจะกลายเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นการลดจ ำานวนคู่แข่งขนัในระดบัเดียวกนั และทำาใหโ้รงพยาบาลลานนาและ
กลุ่มของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม กลายเป็นโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดในจงัหวดัเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนพร้อม
กนัน้ี บริษทัจะมีการจดัประเภทของการใหบ้ริการของโรงพยาบาลแต่ละแห่งใหช้ดัเจนและเหมาะสม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ดำาเนินงานและกำาหนดนโยบายดา้นการตลาดต่อไป
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2             ด้านการดำาเนินงาน  
2.1 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

เน่ืองจากธุรกิจโรงพยาบาลจำาเป็นที่ตอ้งมีบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำานาญเป็นพิเศษ ทั้งแพทย์
พยาบาล เภสชักร และเจา้หนา้ท่ีเทคนิคต่างๆ อีกทั้งการกำาหนดจำานวนบุคลากรในแต่ละสาขาวิชาและแต่ละเวรของภาครัฐ ซ่ึงมี
ความเป็นไปไดท้ี่จะขาดแคลนบุคลากรในดา้นดงักล่าว ประกอบกบัปริมาณแพทยท์ี่สามารถผลิตไดจ้ากมหาวิทยาลยัต่าง ๆ มี
จ ำานวนจำากดั และจำานวนแพทยบ์างส่วนเขา้ไปเป็นแพทยใ์นกรุงเทพฯ ขณะที่จ ำานวนประชากรทั้งในเขตจงัหวดัเชียงใหม่และ
จงัหวดัใกลเ้คียงมีปริมาณท่ีเพิม่ข้ึน จึงอาจทำาใหจ้ ำานวนแพทยท่ี์รองรับการรักษาสำาหรับคนไขไ้ม่เพียงพอ

บริษทัมีมาตรการในการกำาหนดอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรม นอกจากน้ี สำาหรับบุคลากรทัว่ไป
บริษทัจดัใหม้ีสวสัดิการอ่ืนๆ สภาพแวดลอ้มในการทำางาน การจดัใหมี้สนัทนาการเพื่อเช่ือมความสมัพนัธ์  การอบรมเพื่อเสริม
สร้างความรู้ เป็นตน้  เพื่อจูงใจใหพ้นกังานทำางานกบับริษทัในระยะยาว ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยลดความเส่ียงในดา้นน้ีลงได้

2.2 ความเส่ียงจากการเกดิข้อพพิาททางกฎหมายและถูกฟ้องร้อง

เพื่อป้องกนัปัญหาการเกิดขอ้พิพาททางกฎหมายจนนำาไปสู่การฟ้องร้องท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยปกติแพทยห์รือคณะแพทย์
จะทำาการตรวจรักษาอยา่งละเอียดรอบคอบ     และก ำาหนดแผนการรักษาของผูป่้วยแต่ละรายที่เหมาะสม รวมถึงการประเมิน
ความเส่ียง ขอ้ดี – ขอ้เสีย จากการรักษาแต่ละแนวทางเพื่อใหผู้ป่้วยหรือญาติของผูป่้วยรับทราบขอ้มูล และในกรณีที่จ ำาเป็นตอ้ง
ผา่ตดัรักษาโรงพยาบาลก ำาหนดใหผู้ป่้วยเซ็นยนิยอมใหร้ักษาตามอาการของโรคก่อนดำาเนินการ อีกทั้งบริษทัยงัมีแผนกลูกคา้
สมัพนัธ์ท ำาหนา้ที่รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูม้าใชบ้ริการ โดยมีคณะกรรมการความเส่ียงร่วมพิจารณา วเิคราะห์
ประเมินสถานการณ์และดำาเนินการแกไ้ขป้องกนั

3           ด้านการลงทุน  
3.1 ความเส่ียงทางเงินลงทุนในอุปกรณ์การแพทย์

การลงทุนในอุปกรณ์การแพทยท่ี์ทนัสมยั จะทำาใหโ้รงพยาบาลสามารถใหบ้ริการผูป่้วยไดมี้ประสิทธิภาพเพิ ่มข้ึน เม่ือเทียบกบัคู่
แข่งขนัในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั   และสร้างภาพพจน์ใหโ้ดดเด่นกวา่คู่แข่งขนัรายอ่ืน และเพื่อรักษา/ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด
ขณะเดียวกนัการลงทุนในอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทยด์งักล่าวมกัมีมูลค่าที่ค่อนขา้งสูง ซ่ึงอาจทำาใหโ้รงพยาบาลตอ้งมอง
ขา้มเร่ืองการประเมินความคุม้ค่าต่อการลงทุน แต่เพื่อตอ้งการใหผู้รั้บบริการไดรั้บการรักษาท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว จำาเป็นอยา่งยิง่
ท่ีโรงพยาบาลตอ้งตดัสินใจในการลงทุนในอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทยบ์างชนิดท่ีทนัสมยักวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
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3.2 เงินลงทุนบริษัทในเครือและบริษัทที่เกีย่วข้องกนั

ภายหลงัการเขา้ลงทุนใน บจก. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ท ำาให ้ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์(CMR) จะมี บจก. เทพ
ปัญญาธุรกิจ เป็นบริษทัยอ่ย และมีบริษทัร่วมคือ บจก. โรงพยาบาลเขลางคน์คร และ บจก.โรงพยาบาลพะวอ นอกจากน้ียงัมี
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอีก 4 แห่ง คือ บจก. โรงพยาบาลพะเยาราม, บจก. ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล, บจก. ชยัภูมิราม และ บจก.
ขอนแก่นราม  ซึ่ งผลประกอบการของบริษทัดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อเงินลงทุนของ CMR ในอนาคต  และ ณ วนัที่ 31
ธนัวาคม 2561  ทุกบริษทัมีผลประกอบการดีขึ้น นอกจาก บจก. ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล ยงัมีผลขาดทุนอยู ่เน่ืองจาก
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการกูเ้งิน และยงัมิไดป้ระกอบพาณิชยกิจ  อยา่งไรกต็าม บจก. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ไดต้ ั้งสำารอง
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวทั้งจ ำานวนเรียบร้อยแลว้  

และระหวา่งปี 2555  บริษทัฯ ไดด้ ำาเนินการซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จ ำากดั จากผูถ้ือหุน้เดิม
จำานวน 16,010,000 หุน้ หรือร้อยละ 80.05 ของทุนเรียกชำาระแลว้ของบริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จำากดั ซ่ึงถือเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  ซ่ึงผลประกอบการดีข้ึนจากปีก่อน 

และมติคณะกรรมการบริษทัฯ ครั้ งที่ 4/2556 เมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 2556  ไดม้ีมติใหซ้ื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนจดทะเบียน
ของบริษทัยอ่ย บริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จ ำากดั โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 
ตามสดัส่วน 2 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุนโดยเสนอขายหุน้ละ 20.00 บาท บริษทัมีการซื้อหุน้เพิม่ทุน จ ำานวน 
10,000,000 หุน้ เป็นจ ำานวนเงิน 200 ลา้นบาทและเมื่อวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2556 บริษทัไดจ้่ายชำาระคา่หุน้ครบถว้นแลว้ 
การซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวทำาใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุ้น เปล่ียนจากเดิมร้อยละ 80.05 เป็นร้อยละ 86.70
จากการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 1/2556 เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556 ของบริษทัยอ่ย บริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั 
เมโมเรียล จำากดั ไดม้ีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 300 ลา้นบาท เป็น 150 ลา้นบาท ลดมูลคา่จากเดิมหุน้ละ 
10.00 บาท เป็นมูลคา่หุน้ละ 5.00 บาท  ทุนที่ลดลงจ ำานวน 150 ลา้นบาท  แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ ำานวน 30,000,000 
หุน้ มูลคา่หุน้ละ 5.00 บาท โดยไม่มีการคืนทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้แต่นำาเงินดงักล่าวไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั
ยอ่ยดงักล่าว บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนการลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2556

 3.3 ความเส่ียงด้านการรับชำาระค่ารักษาพยาบาล

เน่ืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตและสุขภาพของผูป่้วย ซ่ึงบริษทัจะตอ้งใหก้ารรักษาผูป่้วยก่อนการเรียก
เกบ็ค่ารักษาพยาบาล จึงก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีอาจจะไม่สามารถเรียกเกบ็เงินค่ารักษาพยาบาลได ้อยา่งไรกต็ามบริษทัมีนโยบาย
ท่ีจะช่วยป้องกนัและลดความเส่ียงลงไดด้งัน้ี

1. บริษทัมีนโยบายในการประเมินค่าใชจ้่ายสำาหรับการรักษาพยาบาลผูป่้วยที่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายดว้ยตนเองเพื่อให้
ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายไดท้ราบถึงงบประมาณ ยกเวน้กรณีผูป่้วยฉุกเฉินซ่ึงโรงพยาบาลจะตอ้งทำาการรักษาก่อน

2. บริษทัมีนโยบายใหมี้การแจง้ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้น ใหก้บัผูร้ับผดิชอบค่าใชจ้่ายทราบเป็นระยะตลอดการรักษา และให้
ทยอยชำาระเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการชำาระค่ารักษาพยาบาลคร้ังเดียวทั้งจ ำานวน

3. สำาหรับการเรียกเกบ็ค่ารักษาพยาบาลจากบริษทัคู่สญัญานั้น บริษทัมีนโยบายในการใหเ้ครดิตอยา่งระมดัระวงั และมี
กระบวนการในการติดตามอยา่งสมำ่าเสมอ เพื่อนำามาพิจารณาในการต่อสญัญาคราวต่อไป
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
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4.          ด้านการเงนิ  
                บริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารความเส่ียงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามปกติ

ธุรกิจ โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมภายในองคก์รโดยทัว่ไป และไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์ทางการ

4.1 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ยเน่ืองจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น เงินให้
กูย้ืมระยะยาว เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว   ทั้งน้ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด   หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  อยา่งไรก็ตาม
กลุ่มบริษทัเช่ือว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต  จะไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระสำาคญัต่อผลการ  
ดำาเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ บริษทัและบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอ่ืน เพื่อป้องกนัความ 
เส่ียงดงักล่าว

4.2 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือที่เกี่ยวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและระยะยาว

แก่บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกำาหนดใหม้ีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเช่ือที่เหมาะสม ดงันั้น บริษทัไม่คาดวา่จะไดร้ับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคญัจากการเกบ็เงินจากลูกหน้ีดงักล่าว นอก
เหนือไปจากท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวแ้ลว้
4.3 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในสกลุเงินตราต ่างประเทศ เน่ืองจาก
ธุรกรรมทางการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทำากบัธุรกิจภายในประเทศ

4.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดให้เพียงพอต่อการดำาเนินงานของบริษทัรวมทั้งจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะส้ันจากสถาบนัการเงินต่างๆ เพ่ือสำารองในกรณีท่ีมี
ความจำาเป็นและเพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด
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5.          ด้านเงนิให้กู้ยืม  
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั

งบการเงินรวมสำาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ยอดเคล่ือนไหวในเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท)
ณ วนัท่ี 31 ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2560 กูย้มืเพิ่ม รับชำาระคืน ธนัวาคม 2561
บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำากดั 18,000,000.00 - - 18,000,000.00
บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จ ำากดั 30,000,000.00 - (30,000,000.00) -
บริษทั กซัซนั มารีนา กอลฟ์คลบั จ ำากดั 86,000,000.00 - (10,000,000.00) 76,000,000.00
บริษทั กซัซนั เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำากดั - 7,500,000.00 - 7,500,000.00
บริษทั โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จำากดั - 49,200,000.00 (2,400,000.00) 46,800,000.00

รวม 134,000,000.00 56,700,000.00 (42,400,000.00) 148,300,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ณ วนัท่ี 31 ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2560 กูย้มืเพิ่ม รับชำาระคืน ธนัวาคม 2561
บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จ ำากดั 30,000,000.00 - (30,000,000.00) -
บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั - 60,000,000.00 - 60,000,000.00
บริษทั โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จำากดั - 24,000,000.00 (2,400,000.00) 21,600,000.00

รวม 30,000,000.00 84,000,000.00 (32,400,000.00) 81,600,000.00

บริษทัและบริษทัยอ่ยให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในรูปตัว๋แลกเงินมีกำาหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม โดยชำาระดอกเบ้ียทุกเดือน
เงินให้กูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ำ้าประกนั
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เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
งบการเงินรวมสำาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหว ดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท)
ณ วนัท่ี 31  ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2560 กูย้มืเพิ่ม รับชำาระคืน ธนัวาคม 2561
บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จำากดั 5,625,000.00 - - 5,625,000.00
บริษทั กซัซนั ขนุตาล กอลฟ์ แอนด ์รีสอร์ท จำากดั 24,000,000.00 - - 24,000,000.00
บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จำากดั 29,228,729.89 - - 29,228,729.89
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (29,228,729.89) - (29,228,729.89)

            สุทธิ 29,625,000.00 - - 29,625,000.00

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จ ำากดั เป็นการกูย้มืในรูปตัว๋แลกเงิน
ระยะเวลา 10 ปี โดยไม่มีหลกัประกนัและมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ  8  ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทั กซัซนั ขนุตาน กอลฟ์ แอนด ์รีสอร์ท จำากดั เป็นการกูย้มืโดย
มีการทำาสญัญาระหวา่งกนั มีหลกัประกนัเป็นการจ ำานำาหุน้ของ บริษทั กซัซนั มารีนา กอลฟ์คลบั จ ำากดั จ ำานวน 240,000 หุน้ และมีการ
คิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 5 ต่อปี

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จำากดั เป็นการกูย้มืโดยมีการทำา
สญัญาระหวา่งกนั โดยไม่มีหลกัประกนัและมีการคิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ  4.50 ต่อปี และไม่ไดค้ิดดอกเบี้ยต ั้งแต่เดือนกรกฎาคม
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 ธนัวาคม 2561 และ 2560   นอกจากหน้ีสินท่ีปรากฏในงบการเงินแลว้ บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีภาระผกูพนั 

   และหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงัน้ี
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6.5.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้างอาคาร ตกแตง่อาคาร ปรับปรุงระบบนำ้าและอ่ืนๆ กบับริษทัในประเทศ
หลายแห่งมีมูลค่าตามสัญญารวม 42.43 ลา้นบาท และ 34.63 ลา้นบาท ตามลำาดบั (งบเฉพาะกิจการ : จำานวน 20.19 ลา้นบาท และ
1.14 ลา้นบาท ตามลำาดบั)

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการจ่ายค่าจา้งตามเง่ือนไขของสญัญา 21.46 ลา้นบาท และ 22.07 ลา้นบาท ตามลำาดบั (งบเฉพาะ
กิจการ : จำานวน 6.94 ลา้นบาท และ 0.57 ลา้นบาท ตามลำาดบั) และมีภาระผกูพนัตามสญัญา คงเหลือ 20.97 ลา้นบาท และ 12.56
ลา้นบาท ตามลำาดบั (งบเฉพาะกิจการ : จำานวน 13.25 ลา้นบาท และ 0.57 ลา้นบาท ตามลำาดบั)

6.5.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัในการชำาระค่าบำารุงรักษาเคร่ืองมือแพทยต์ามสญัญาคงเหลือ ดงัน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

จ่ายชำาระภายใน 2561 2560 2561 2560
1 ปี 10,512,761.33 3,714,142.98 3,985,527.58 2,508,085.40
2 - 3 ปี 4,147,758.66 13,643,827.33 1,952,860.60 1,206,057.58
มากกว่า 5 ปี - - - -

14,660,519.99 17,357,970.31 5,938,388.18 3,714,142.98

6.5.3 การคำา้ประกัน
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารพาณิชยอ์อกหนงัสือคำ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า คำ้าประกนักรมไปรษณีย ์คำ้า
ประกนัสำานกังานประกนัสงัคมและคำ้าประกนัตัว๋อาวลัเป็นจำานวน 40.04 ลา้นบาท และ 46.78 ลา้นบาท ตามลำาดบั (งบเฉพาะ
กิจการ : จำานวน 22.41 ลา้นบาท และ 22.27 ลา้นบาท ตามลำาดบั)
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ขอ้มลูทางการเงินท่ีสำาคญัของบรษิทั

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

1.     ตารางแสดงสรุปฐานะการเงนิของบริษทัฯ     ตั้งแต่ปี     2559-2561  
1.1             ตารางแสดงสรุปฐานะการเงนิเฉพาะบริษทัฯ ตั้งแต่ปี   2559-2561                                                     

                                  หน่วย   :   พนับาท  
                                              2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวยีน 533,899 17.95 386,423 13.97 367,898 13.42
สินทรัพย์รวม 2,974,313 100.00 2,765,808 100.00 2,742,143 100.00
หนีสิ้นหมุนเวียน 759,051 25.52 644,615 23.31 634,167 23.13
หนีสิ้นรวม 910,270 30.60 868,156 31.39 969,866 35.37
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,064,043 69.40 1,897,652 68.61 1,772,277 64.63
จำำนวนหุ้น (หุ้น) 4,023,125,000 4,023,125,000 4,023,125,000
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท) 0.51 0.47 0.44
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น (บำท) 0.10 0.10 0.10

ในปี 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเพิ่มขึ้นจากปี 2560 มูลค่า 209 ลา้นบาท เน่ืองมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 
จ ำานวน 64 ลา้นบาท เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน  จำานวน 52 ลา้นบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เพิ่มขึ้น 49 ลา้นบาท หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ในปี 2561 เพิ่มขึ้นไปจากปี 2560 จ ำานวน 42 ลา้นบาท เน่ืองจากมีเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน 250 ลา้นบาท เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง จำานวน 114 ลา้นบาท 
และ เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง จำานวน 94 ลา้นบาท ในส่วนของผูถื้อหุน้ของปี 2561 เพิ่มข้ึน 166
ลา้นบาท

1.2             ตารางแสดงสรุปฐานะการเงนิของงบการเงนิรวม  ต้ังแต่ปี   2559-2561  
                                               หน่วย   :   พนับาท  

         รำยกำร   2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวยีน 1,086,202 12.53 1,007,239 11.45 816,592 9.79
สินทรัพย์รวม 8,666,493 100.00 8,793,358 100.00 8,344,817 100.00
หนีสิ้นหมุนเวียน 2,106,608 24.31 1,868,071 21.24 1,794,257 21.50
หนีสิ้นรวม 3,452,774 39.84 3,527,467 40.12 3,046,752 36.51
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,617,119 41.74 3,577,969 40.69 3,526,554 42.26
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำำนำจควบคุม 1,596,600 18.42 1,687,922 19.20 1,771,511 21.23
จำำนวนหุ้น (หุ้น) 4,023,125,000 4,023,125,000 4,023,125,000
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท) 0.90 0.89 0.88
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น (บำท) 0.10 0.10 0.10

        
ในปี 2561 มีสินทรัพยร์วมลดลงจากปี 2560 จ ำานวน 127 ลา้นบาท เน่ืองมาจาก เงินลงทุนเผือ่ขายลดลง จ ำานวน 314 ลา้น

บาท, เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง จ ำานวน 103 ลา้นบาท, ลูกหน้ีการคา้เพิ่มขึ้นจ ำานวน 150 ลา้นบาท, ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น จ ำานวน 82 ลา้นบาท หน้ีสินรวมลดลง 75 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการลดลงของเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการ
เงิน จำานวน 298 ลา้นบาท เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัลดลงจำานวน 179 ลา้นบาท และการเพิ่มขึ้นของ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จำานวน 409 ลา้นบาท ในส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจำานวน 52 ลา้นบาท
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2. ตารางแสดงผลการดำาเนินงานของบริษทัฯ     ตั้งแต่ปี     2559-2561  
2.1         งบการเงนิเฉพาะกจิการ  ตั้งแต่ปี   2559-2561  

                             หน่วย   :    พนับาท  
                                      ตรวจสอบแล้ว

2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ

รำยได้
รำยได้จำกกำรรักษำพยำบำล 1,553,250 92.70 1,428,561 94.28 1,310,300 90.54
รำยได้เงนิปันผล 110,559 6.60 75,442 4.98 7,803 0.54
รำยได้อื่น 11,684 0.70 11,184 0.74 129,105 8.92

          รำยได้รวม 1,675,493 100.00 1,515,187 100.00 1,447,208 100.00
ค่ำใช้จ่ำย

ต้นทุนในกำรรักษำพยำบำล 1,043,072 62.25 934,236 61.66 840,564 58.08
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 194,673 11.62 189,987 12.54 175,575 12.13
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 23,298 1.39 26,922 1.78 21,318 1.47
ภำษีเงนิได้ 58,973 3.52 54,591 3.60 77,901 5.39

        รวมค่ำใช้จ่ำย 1,320,016 78.78 1,205,736 79.58 1,115,358 77.07
กำำไรสำำหรับปี 355,477 21.22 309,451 20.42 331,850 22.93
กำำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น
กำำไร(ขำดทุน) จำกกำรประมำณตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกนัภยั

0.00 0.00 1,234 0.08 2,826 0.20

ภำษีเงนิได้เกี่ยวกับรำยกำรที่จะไม่ถูก
จัดประเภทรำยกำรใหม่

0.00 0.00 (247) (0.02) (565) (0.04)

กำำไรเบด็เสร็จอื่นสำำหรับปี - สุทธิจำก
ภำษีเงนิได้

0.00 0.00 987 0.07 2,261 0.16

กำำไรเบด็เสร็จสำำหรับปี 355,477 21.22 310,438 20.49 334,111 23.09
กำำไร (ขำดทุน)/ หุ้น   (บำท) 0.09 0.08 0.08

ผลการด ำาเนินงานของบริษทัฯ ประจ ำาปี 2561 มีผลก ำาไรสุทธิ 355.47 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี 2560 ซ่ึงมีผลก ำาไรสุทธิ
309.45 ลา้นบาท จะเห็นไดว้า่บริษทัมีกำาไรเพิ่มข้ึน 46.03 ลา้นบาท คิดเป็น 14.87%  เป็นผลเน่ืองจาก ปี 2561 บริษทัมีรายไดร้วม
เพิ่มข้ึนจำานวน 160.31 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.58 ในส่วนของค่าใชจ่้ายรวมเพิม่ข้ึนจำานวน 114.28 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.66
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2.2             งบการเงนิรวม  ตั้งแต่ปี   2559-2561  
                                               หน่วย   :    พนับาท  

2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ

รำยได้จำกกำรรักษำพยำบำล 3,935,328 98.22 3,747,637 98.05 3,482,323 98.45
รำยได้เงนิปันผล 17,485 0.44 21,117 0.55 18,507 0.52
รำยได้อื่น 42,597 1.07 46,620 1.22 37,119 1.05
ส่วนแบ่งกำำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 10,749 0.27 6,932 0.18 (641) (0.02)
                   รวมรำยได้ 4,006,516 100.00 3,822,306 100.00 3,537,308 100.00
ต้นทุนในกำรรักษำพยำบำล 2,831,873 70.68 2,554,963 66.84 2,337,068 66.07
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 512,264 12.79 489,208 12.80 476,162 13.46
ต้นทุนทำงกำรเงนิ 90,888 2.27 87,351 2.29 56,676 1.57
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 104,105 2.60 123,003 3.22 151,222 4.28
                   รวมค่ำใช้จ่ำย 3,539,130 88.33 3,254,525 85.15 3,020,128 85.38
กำำไรสำำหรับปี 467,386 11.67 567,781 14.85 517,180 14.62
กำำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น
รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในกำำไรหรือขำดทุน
กำำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย

0.00 0.00 3,151 0.08 11,561 0.33

ส่วนแบ่งกำำไรเบด็เสร็จอื่นในบริษัทร่วม
ขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 0.00 0.00 (20) (0.00)
ภำษีเงนิได้เกี่ยวกับรำยกำรที่จะไม่ถกูจัดประเภทรำยกำรใหม่ 0.00 0.00 630 0.02 (2,312) (0.07)
รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่ในภำยหลัง
เข้ำไปไว้ในกำำไรหรือขำดทุน
กำำไรที่ยังไม่เกิดขึน้จำกหลักทรัพย์เผ่ือขำย (326,287) (8.14) (448,490) (11.73) 1,265,766 35.78
ภำษีเงนิได้เกี่ยวกับรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่ 65,257 1.63 89,698 2.32 (253,153) (7.16)
กำำไรเบด็เสร็จอื่นสำำหรับปี - สุทธิจำกภำษีเงนิได้ (261,030) (6.52) (361,333) (9.45) 1,021,862 28.89
กำำไรเบด็เสร็จรวมสำำหรับปี 206,356 5.15 206,448 5.40 1,539,042 43.51
กำรแบ่งปันกำำไร
       ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 375,379 9.37 440,484 11.52 387,685 10.96
        ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำำนำจควบคุม 92,007 2.30 127,297 3.33 129,495 3.66
กำรแบ่งปันกำำไรเบด็เสร็จรวม
        ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 228,236 5.70 236,478 6.19 964,695 27.27
        ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำำนำจควบคุม (21,880) (0.55) (30,030) (0.79) 574,347 16.24

                              
ผลการด ำาเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจ ำาปี 2561 มีผลกำาไรสุทธิ 467.39 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี 2560 มีผล

กำาไรสุทธิ 567.78 ลา้นบาท จะเห็นไดว้า่บริษทัมีกำาไรลดลง 100.39 ลา้นบาท เน่ืองจากรายไดร้วมเพิ่มข้ึน จ ำานวน 184.21 ลา้นบาท
คิดเป็น 4.82% ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายรวมเพิม่ข้ึน จ ำานวน 284.60 ลา้นบาท คิดเป็น 8.74%  จะเห็นไดว้า่รายไดเ้พิม่ข้ึนนอ้ยกวา่รายจ่าย
เน่ืองมาจากในปี 2561 บริษทัยอ่ยสองแห่ง ไดแ้ก่ บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จำากดั และบริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จำากดั
ไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาเรียกเงินค่าบริการทางการแพทย์  จ ำานวนท่ีเกินกวา่ท่ีโรงพยาบาลพึงไดรั้บคืนจากโรงพยาบาลร้อยละของ
ค่า AdjRW สำานกังานประกนัสงัคมตรวจพบจำานวนเงินที่ขอรับเงินค่าบริการทางการแพทยใ์นปี 2558 ไม่ถูกตอ้งเป็นจ ำานวนเงิน
รวม 85.40 ลา้นบาท 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีสำาคญัท่ีสะทอ้นถึงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ   ซ่ึงทำาการ
เปรียบเทียบ 3 ปี  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี

อตัราส่วนทางการเงนิที่สำาคญั      ปี     2559, 2560   และ     2561  (  กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ  )  
อตัราส่วนทางการเงินเฉพาะกจิการ

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
อตัราส่วนสภาพคล่อง    (LIQUIDITY RATIO)  
อตัราส่วนสภาพคล่อง สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 0.73 เท่า 0.60 เท่า 0.58 เท่า
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลกัทรัพยใ์นความ

ตอ้งการของตลาด + ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ / 
หน้ีสินหมุนเวียน

0.55 เท่า 0.51 เท่า 0.44 เท่า

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน / หน้ีสิน
หมุนเวียนเฉล่ีย

0.41 เท่า 0.48 เท่า 0.46 เท่า

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ ขายสุทธิ / (ลูกหน้ีการคา้ก่อนหน้ีสงสัยจะสูญ + 
ตัว๋เงินรับการคา้) (เฉล่ีย)

6.30 เท่า 6.59 เท่า 6.81 เท่า

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย 365 / อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ 58 วนั 56 วนั 54 วนั
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ ตน้ทุนขาย / สินคา้คงเหลือ (เฉล่ีย) 39.56 เท่า 45.16 เท่า 43.26 เท่า
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 365 / อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 10 วนั 8 วนั 8 วนั
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี ซ้ือหรือตน้ทุนขาย /  (เจา้หน้ีการคา้ + ตัว๋เงินจ่าย

การคา้) (เฉล่ีย)
14.81 เท่า 14.66 เท่า 14.49 เท่า

ระยะเวลาชำาระหน้ี 365 / อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี 25 วนั 25 วนั 25 วนั
Cash Cycle ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย

-  ระยะเวลาชำาระหน้ี   
43 วนั 40 วนั 38 วนั

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร    (PROFITABILITY RATIO)  
อตัรากำาไรขั้นตน้ กำาไรขั้นตน้ / ขายสุทธิ 32.85% 34.60% 35.85%
อตัรากำาไรสุทธิ กำาไรสุทธิ / รายไดร้วม 21.22% 20.42% 22.93%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ กำาไรสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เฉล่ีย) 17.95% 16.86% 19.65%
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน   (EFFICIENCY RATIO)  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ กำาไรสุทธิ / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 12.39% 11.24% 13.36%
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร กำาไรสุทธิ + ค่าเส่ือมราคา / สินทรัพยถ์าวรสุทธิ (เฉล่ีย) 37.41% 34.13% 43.50%
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ รายไดร้วม / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 0.58 เท่า 0.55 เท่า 0.58 เท่า
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ   (FINANCIAL POLICY RATIO)  
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ 0.44 เท่า 0.46 เท่า 0.55 เท่า
อตัราส่วนความสามารถชำาระดอกเบ้ีย กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน + ดอกเบ้ียจ่าย

จากการดำาเนินงาน + ภาษี / ดอกเบ้ียจ่าย
15.32 เท่า 13.36 เท่า 16.27 เท่า
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

ข้อมูลต่อหุ้นและอตัราการเติบโตของทุกประเภทธุรกจิ
รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้ / จำานวนหุน้ชำาระเตม็มูลค่าแลว้

ปลายปี
  0.51 บาท   0.47 บาท   0.44 บาท

กำาไรสุทธิต่อหุน้ กำาไรสุทธิ/ จำานวนหุน้ชำาระเตม็มูลค่าแลว้ปลายปี
   

0.09 บาท 0.08 บาท 0.08 บาท

อตัราการเติบโต
สินทรัพยร์วมเพิ่มข้ึน 7.54% 0.86% 23.25%
หน้ีสินรวมเพิ่มข้ึน (ลดลง) 4.85% (10.49)% 56.61%
รายไดจ้ากการขายหรือบริการเพิ่มข้ึน 8.73% 9.03% 7.15%
คา่ใชจ่้ายดำาเนินงานเพิ่มข้ึน 2.47% 8.21% 7.44%
กำาไรสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง) 14.87% (6.75)% (4.90)%

อตัราส่วนทางการเงนิรวม
อัตราส่วนทางการเงินรวม

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
อตัราส่วนสภาพคล่อง    (LIQUIDITY RATIO)  
อตัราส่วนสภาพคล่อง สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 0.52 เท่า 0.54 เท่า 0.46 เท่า
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลกัทรัพยใ์นความ

ตอ้งการของตลาด + ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ / หน้ี
สินหมุนเวียน

0.38 เท่า 0.40 เท่า 0.32 เท่า

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน / หน้ีสิน
หมุนเวียนเฉล่ีย

0.32 เท่า 0.45 เท่า 0.46 เท่า

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ ขายสุทธิ / (ลกูหน้ีการคา้ก่อนหน้ีสงสัยจะสูญ + ตัว๋เงิน
รับการคา้) (เฉล่ีย)

8.34 เท่า 9.59 เท่า 9.64 เท่า

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย 365 / อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ 44 วนั 38 วนั 38 วนั
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ ตน้ทุนขาย / สินคา้คงเหลือ (เฉล่ีย) 25.06 เท่า 24.62 เท่า 24.80 เท่า
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 365 / อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 15 วนั 15 วนั 15 วนั
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี ซ้ือหรือตน้ทุนขาย /  (เจา้หน้ีการคา้ + ตัว๋เงินจ่าย

การคา้) (เฉล่ีย)
13.58 เท่า 12.70 เท่า 12.42 เท่า

ระยะเวลาชำาระหน้ี 365 / อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี 27 วนั 29 วนั 29 วนั
Cash Cycle ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย

-  ระยะเวลาชำาระหน้ี   
32 วนั 25 วนั 24 วนั
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

อตัราส่วนทางการเงนิรวม
อัตราส่วนทางการเงินรวม

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร    (PROFITABILITY RATIO)  
อตัรากำาไรขั้นตน้ กำาไรขั้นตน้ / ขายสุทธิ 28.04% 31.82% 32.89%
อตัรากำาไรสุทธิ กำาไรสุทธิ / รายไดร้วม 9.39% 11.54% 10.96%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ กำาไรสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เฉล่ีย) 10.43% 12.40% 12.39%
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน   (E  F  FICIENCY RATIO)  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ กำาไรสุทธิ / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 7.59% 9.08% 10.06%
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร กำาไรสุทธิ + ค่าเส่ือมราคา / สินทรัพยถ์าวรสุทธิ 

(เฉล่ีย)
16.20% 19.90% 23.03%

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ รายไดร้วม / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 0.46 เท่า 0.45 เท่า 0.49 เท่า
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ   (FINANCIAL POLICY RATIO)  
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ 0.95 เท่า 0.99 เท่า 0.86 เท่า
อตัราส่วนความสามารถชำาระดอกเบ้ีย กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน + ดอกเบ้ียจ่าย

จากการดำาเนินงาน + ภาษี / ดอกเบ้ียจ่าย
8.58 เท่า 10.79 เท่า 16.49 เท่า

ข้อมูลต่อหุ้นและอตัรารายการเติบโตของทุกประเภทธุรกจิ
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้ / จำานวนหุน้ชำาระเตม็มูลค่าแลว้

ปลายปี
0.90 บาท 0.89 บาท 0.88 บาท

กำาไรสุทธิต่อหุน้ กำาไรสุทธิ/ จำานวนหุน้ชำาระเตม็มูลค่าแลว้ปลายปี 0.09 บาท 0.11 บาท 0.10 บาท
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

ภาพรวมของการประกอบธุรกจิ
บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์ จ ำากดั (มหาชน) เป็นผูด้ ำาเนินการ “โรงพยาบาลลานนา”  และ “โรงพยาบาลลานนา 2”

ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 180 เตียง และ 30 เตียง  ปัจจุบนัโรงพยาบาลมีหอ้งตรวจโรคจำานวน  70  หอ้งตรวจ  สามารถใหบ้ริการ
ผูป่้วยนอกไดป้ระมาณวนัละ 2,200 คน มีผูม้าใชบ้ริการเฉล่ียประมาณวนัละ 1,830 คน  และมีจ ำานวนผูป่้วยในเฉล่ียวนัละประมาณ 210
เตียง 

โรงพยาบาลลานนาเป็นโรงพยาบาลที่ใหบ้ริการรักษาโรคทัว่ไป โดยคณะแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมทั้ง
อุปกรณ์การรักษาและวินิจฉยัโรคท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพสูงไวค้อยใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง    นอกจากน้ีโรงพยาบาลยงัติดตั้ง
เคร่ืองอำานวยความสะดวกและอุปกรณ์ฉุกเฉินท่ีจำาเป็นไวภ้ายในหอ้งพกัผูป่้วยอยา่งครบถว้น

โครงสร้างรายไดท่ี้เกิดจากการใหบ้ริการของโรงพยาบาลลานนานั้น ประกอบดว้ย
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของธุรกจิการให้บริการเฉพาะบริษัท 

หน่วย : พนับาท ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2558
ผู้ป่วยทั่วไป 830,568 49.57 774,229 51.10 708,236 48.94 611,192 46.94
ผู้ป่วยประกันสังคม 722,682 43.13 654,332 43.18 602,064 41.60 611,699 46.98
รำยได้อื่นๆ 122,243 7.30 86,626 5.72 136,908 9.46 79,069 6.07
       รำยได้รวมสุทธิ 1,675,493 100.00% 1,515,187 100.00% 1,447,208 100.00% 1,301,960 100.00%

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้งบการเงินรวม
หน่วย : พนับาท ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2558
ผู้ป่วยทั่วไป 2,947,471 73.76 2,762,228 72.40 2,573,908 72.75 2,285,729 68.31
ผู้ป่วยประกันสังคม 987,857 24.73 985,409 25.83 907,546 25.65 939,889 28.09
รำยได้จำกสำำนักงำน
ประกันสุขภำพแห่งชำติ

- - - - 868 0.03 62,156 1.86

รำยได้อื่นๆ 60,441 1.51 67,736 1.78 55,626 1.57 58,188 1.74
       รำยได้รวมสุทธิ 3,995,769 100.00% 3,815,373 100.00% 3,537,948 100.00% 3,345,962 100.00%
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

ภาวะอุตสาหกรรม
จะเห็นวา่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยงัคงมีการแข่งขนัที่รุนแรงอยา่งต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการแข่งขนักนัในการขยาย

สาขาและปรับปรุงสถานประกอบการใหมี้รูปแบบท่ีทนัสมยั สวยงาม และการปรับปรุงคุณภาพในการใหบ้ริการซ่ึงเป็นจุดขายของธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งยงัมีการสร้างความแตกต่างในการใหบ้ริการ โดยการเปิดใหบ้ริการในรูปแบบศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางมาก
ขึ้นไม่วา่ จะเป็น ศูนยโ์รคปวดหลงั ศูนยโ์รคหวัใจ  ศูนยโ์รคทางสมอง และศูนยโ์รคมะเร็ง ในขณะที่ ธุรก ิจโรงพยาบาลเอกชนซ่ึงเป็น
ธุรกิจที่ตอ้งใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งสูง ท ั้งดา้นการก่อสร้างอาคารสถานที่ ดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ตลอดจนการจา้ง
บุคลากรที่เช่ียวชาญ จึงเกิดกระแสการควบรวมกิจการที่ยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน พร้อมทั้งการนำาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารกิจการในเครือโรงพยาบาลของตน  เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทุนและสร้าง
ความแขง็แกร่งในการใหบ้ริการ นอกเหนือจากการจดั โปรโมชัน่ในรูปแบบ Package ราคาประหยดักนัมากขึ้น เพื่อดึงดูดผูบ้ริโภคให้
เขา้มาใชบ้ริการในช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัลง ทั้งน้ี เพื่อช่วงชิงความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเชิงธุรกิจของตนไว้

ปัจจุบนั ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน นอกจากจะตอ้งเผชิญกบัภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง  ภายในประเทศแลว้ ยงัตอ้งแข่งขนักบัโรง
พยาบาลในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบา้นอยา่งเช่น มาเลเซียและสิงคโปร์ ซ่ึงต่างพยายามกำาหนดเป้าหมายและวางกรอบ
ยทุธศาสตร์ในการผลกัดนัประเทศของตนใหเ้ป็น Medical Hub of Asia เช่นเดียวกบัไทย โดยเนน้การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานทั้ง
ในดา้นสถานพยาบาล บุคลากร รวมถึงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์เพื่อใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดบัสากลและสามารถรองรับผู ้
ป่วยไดม้ากข้ึน

อีกทั้ง เศรษฐกิจไทยในปีที่ผา่นมาอยูใ่นภาวะที่ชะลอตวัลงอยา่งต่อเน่ือง อนัเน่ืองจากผลกระทบจากปัญหาวิกฤติการเงินโลก ที่
ท ำาใหเ้ศรษฐกิจเขา้สู่ภาวะถดถอย รวมถึงปัญหาดา้นการเมือง และปัญหาความไม่สงบใน 3 จงัหวดัภาคใต ้ ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวกระทบ
ต่อภาวะเศรษฐกิจ  และกระทบต่อการลงทุนของภาคเอกชนรวมถึงการบริโภคภายในประเทศซ่ึงชะลอตวัลงตามไปดว้ย ดงันั้นรัฐบาล
จะตอ้งรีบกำาหนดมาตรการต่าง ๆ ในการกระตุน้และผลกัดนัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความเช่ือมัน่ต่อนกัลงทุน  เพื่อใหม้ีเงิน
ไหลเวียนกลบัเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจใหเ้ร็วข้ึน

จากภาวะการณ์ขา้งตน้ที่มีผลกระทบในวงกวา้ง  ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจึงเป็นธุรกิจหน่ึงที่ไดร้ับผลกระทบอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ไดด้ว้ยเช่นกนั ดงันั้น จากสาเหตุดงักล่าวจึงส่งผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนักนัของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน จะ
เห็นไดว้า่ในปี 2561 การเจริญเติบโตของโรงพยาบาลเอกชนชะลอตวั เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ทำาใหค้นไขบ้างส่วนหนัไปใช้
บริการของโรงพยาบาลรัฐบาลที่มีค่าใชจ้่ายท่ีต ำ่ากวา่และสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้  ซ่ึงจากสาเหตุดงักล่าวจึงส่งผลกระทบต่อ
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนักนัของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนดงัน้ี

(1) นโยบายของภาครัฐ

นโยบายของรัฐ : ตามพระราชบญัญติักฤษฎีกาการเบิกค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการ มีขอ้จ ำากดัในเร่ืองการพิจารณาการเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน ถึงแมว้า่จะมีระบบการเขา้ร่วมทำาสญัญาการรักษาพยาบาลกบักรมบญัชีกลางเพื่อเบิกค่า
รักษาพยาบาลโดยตรงท่ีเรียกวา่ EMCO
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โครงการประกนัสังคม : เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง และการวา่งงาน รวมทั้งปัญหาประชาชนขาดกำาลงัซ้ือ จึงทำาใหโ้รง
พยาบาลเอกชนหนัมาใหค้วามสำาคญักบัลูกคา้ประกนัสงัคม ตามพระราชบญัญตัิแรงงานและสวสัดิการสงัคมอยา่งจริงจงั โดยมุ่ง
หวงัใหเ้ป็นกลุ่มลูกคา้หลกัในระยะยาว จะเห็นไดว้า่ที่ผา่นมาจงัหวดัเชียงใหม่มีโรงพยาบาลเอกชนที่เขา้โครงการประกนัสงัคม
จำานวนหลายแห่ง   ขณะท่ีกลุ่มผูป้ระกนัตนยงัคงมีจำานวนเท่าเดิมจึงทำาใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน

โครงการหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ : เป็นโครงการที่จดัตั้งขึ้นโดยรัฐบาล ซ่ึงกลุ่มน้ีโรงพยาบาลของรัฐ และของเอกชนมีการ
แบ่งผูม้ีสิทธิตามภูมิศาสตร์และก ำาหนดค่าตอบแทนในการรักษาผูป่้วยรวมโดยภาครัฐ  จึงไม่มีการแข่งขนัระหวา่งโรงพยาบาลที่
เขา้ร่วมโครงการ  ขณะที่โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม และโรงพยาบาลเทพปัญญาไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการน้ี  ดงั
นั้นจึงอาจมีกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปบางส่วนซ่ึงเป็นฐานลูกคา้เดิมของกลุ่มโรงพยาบาลเลือกใชบ้ริการของโรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมโครงการ
แทน

(2) อำานาจการซ้ือของประชาชนลดลง

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง  จึงทำาใหธุ้รกิจหลายแห่งชะลอกำาลงัการผลิตหรือปิดตวัลง ปริมาณคนวา่งงานเพิ่มอตัราสูง
ขึ้น ผูบ้ริหารตลอดจนพนกังานทั้งในภาครัฐและเอกชนหลายแห่งถูกควบคุมสวสัดิการลงเพื่อความอยูร่อดขององคก์ร จึงเป็น
สาเหตุที่ส่งผลใหป้ระชาชนตอ้งลดค่าใชจ้่ายที่ไม่จ ำาเป็นลง ประการหน่ึงโดยการหนัไปใชบ้ริการการรักษาพยาบาลของโรง
พยาบาลรัฐบาลเน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายท่ีตำ่ากวา่โรงพยาบาลเอกชน หรือใชบ้ริการตามโครงการของภาครัฐแทน

(3) การขยายตัวของโรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชนเกือบทุกแห่งตอ้งประสบปัญหาเกี่ยวกบัการขยายตวัและตอ้งชะลอโครงการต่างๆ ออกไป  และสงัเกตไดจ้าก
จำานวนโรงพยาบาลและขนาดเตียงยงัคงตวัเลขเดิมเทียบกบัตวัเลขปี 2560 ซ่ึงเป็นผลมาจากนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
รักษาพยาบาล และกำาลงัซ้ือของประชาชนที่ลดลง และกระทบต่อจ ำานวนผูเ้ลือกรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและรายไดจ้ากการ
รักษา ขณะที่ตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล (ไดแ้ก่ ยาและเวชภณัฑ ์ ค่าธรรมเนียมแพทย ์เป็นตน้) มีแนวโนม้ที่สูงขึ้น ดงันั้นจึงท ำาให้
หลายโรงพยาบาลมีการปรับกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาวการณ์ปัจจุบนั เช่น การเนน้ลูกคา้กลุ่มบริษทัประกนั
การรักษาพยาบาลแบบเป็นโปรแกรม  (โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำาปี หรือคลอดบุตร)  เป็นตน้  ยิง่ท ำาใหก้ารแข่งขนัของโรง
พยาบาลเอกชนสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน

(4) การปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐบาล

เน่ืองจากโรงพยาบาลรัฐบาลไดม้ีการปรับปรุงทางดา้นการใหบ้ริการที่ดีขึ้น เพื่อแข่งขนักบัการใหบ้ริการของโรงพยาบาลเอกชน
ดงันั้น  จึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทำาใหผู้ม้าใชบ้ริการส่วนหน่ึงเลือกใชบ้ริการของรัฐบาลแทน เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายท่ีถูกกวา่ และการ
ใหบ้ริการมีมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชน
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สภาพการแข่งขัน
กรณีวเิคราะห์สภาพการแข่งขนัของอุตสาหกรรมโดยใชว้ิธี Five Forces  ซ่ึงประกอบดว้ยการวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆ 5 ดา้น ประกอบดว้ย
ความยากง่ายของคู่แข่งขนัรายใหม่ สินคา้/บริการทดแทน อำานาจต่อรองของผูซ้ื้อและผูข้าย และคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรม  ซ่ึงอาจสรุป
ไดว้า่ธุรกิจโรงพยาบาลจดัไดว้า่เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัระดบัปานกลาง

(1) ความยากง่ายของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งรายใหม่   (Entry Barrier)    ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจท่ีมีการเขา้มาของคู่แข่งขนัราย
ใหม่ค่อนขา้งยาก เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่จะตอ้งใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งสูง (Capital Incentive) รวมถึงปัญหาการจดัหาบุคลากรให้
เพียงพอท่ีจะใหบ้ริการ โดยเฉพาะบุคลากรดา้นการแพทยท่ี์มีอยูจ่ ำานวนจำากดั โดยเฉพาะแพทยท่ี์มีคุณภาพและแพทยเ์ฉพาะทาง 

(2) อำานาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Power of Buyer) จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลงทำาใหอ้ ำานาจในการใชจ้่ายของผูบ้ริโภคทัว่ไปลด
นอ้ยลง ดงันั้นจึงท ำาใหผู้ใ้ชบ้ริการบางส่วนหนัไปใชบ้ริการของโรงพยาบาลรัฐ โครงการประกนัสงัคม และโครงการหลกั
ประกนัสุขภาพแห่งชาติ ดงันั้นการแข่งขนัระหวา่งโรงพยาบาลเอกชนจะมีภาวการณ์แข่งขนัที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงหลายแห่งไดม้ีการ
ปรับเปล่ียนกลยทุธเพื่อใหเ้หมาะสมต่อประเภทและความตอ้งการของลูกคา้ปัจจุบนั อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ของทั้งโรงพยาบาลลานนาและโรงพยาบาลเชียงใหม่รามที่เป็นลูกคา้ทัว่ไป มกัอยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบับน ซ่ึงส่วนใหญ่
มกัเลือกคุณภาพของการใหบ้ริการ และ/หรือ คุณภาพของแพทยม์ากกวา่ดา้นราคาค่ารักษา

(3) อำานาจการต่อรองของผู้ขาย (Power of Supplier)      อ ำานาจการต่อรองของผูข้ายในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลค ่อนขา้งต ำ่า
เน่ืองจากผูผ้ลิตยาและเวชภณัฑมี์จ ำานวนมากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ซ่ึงส่วนใหญ่ผูผ้ลิตเหล่าน้ีมกัจะเป็นผูน้ ำาเสนอ
สินคา้ต่อแพทยห์รือบุคคลที่เกี่ยวขอ้งเพื่อพิจารณาสัง่ซ้ือ   และผลของการรวมกนัของเครือราม ทำาใหโ้รงพยาบาลลานนาเพิ ่ม
อำานาจการต่อรองกบัผูข้ายไดม้ากข้ึน                  

(4) สินค้าทดแทน (Substitute Product) ปัจจุบนัโรงพยาบาลของรัฐเร่ิมมีการพฒันาตวัเองเพื่อใหส้ามารถแข่งกบัโรงพยาบาล
เอกชน  เช่น  การมีคลีนิคพิเศษใหบ้ริการในช่วงหลงัเวลาทำางานของแพทยใ์นโรงพยาบาลของรัฐ อยา่งไรกต็าม หากเปรียบ
เทียบคุณภาพของการใหบ้ริการระหวา่งโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐ การใหบ้ริการของโรงพยาบาลเอกชนยงัคงมี
ความคล่องตวัและรักษาระดบัคุณภาพของการใหบ้ริการที่ดีกวา่ นอกจากน้ี สินคา้ทดแทนประเภทอื่น ไดแ้ก่ ร้านขายยา หรือ
คลีนิครักษา   อาจมีผลกบัโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายระดบักลางถึงระดบัล่าง                

(5) คู่แข่งในอุตสาหกรรม (Competitor) จากการสำารวจของสำานกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่มีการบนัทึกรายงานวา่ โรง
พยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีเตียงรับผูป่้วยไวค้า้งคืนมีทั้งส้ินจ ำานวน  43  แห่ง    ในจำานวนน้ีเป็นโรงพยาบาลเอกชนประเภท
ทัว่ไป จำานวน 11 แห่ง  และมี 8 แห่ง  ที่เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียงข้ึนไปในระดบัเดียวกบัโรงพยาบาลลานนา  ดงัปรากฏ
ในตารางเปรียบเทียบจำานวนเตียงท่ีข้ึนทะเบียน  และจำานวนเตียงท่ีเปิดใหบ้ริการจริงในปี 2561  ดงัน้ี
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำานวนเตียงที่ขึน้ทะเบียนและจำานวนเตียงที่เปิดให้บริการของโรงพยาบาลเอกชน 
ปี    2561  

โรงพยาบาลเอกชน  จำานวนเตียงผู้ป่วยขึน้ทะเบียน สัดส่วนร้อยละ
โรงพยาบาลลานนา + โรงพยาบาลลานนา 2 210 12.75
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 220 13.35
โรงพยาบาลเทพปัญญา                     109 6.61
โรงพยาบาลเทพปัญญา 2                          60 3.64
รวมโรงพยาบาลลานนาและกลุ่มเชียงใหม่ราม 599 36.35
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค                   400 24.27
โรงพยาบาลราชเวช 150 9.10
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเมมโมเรียล 120 7.28
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกลห้มอ 119 7.22
โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์                 100 6.07
โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 59 3.58
โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล 50 3.04
อ่ืน ๆ  (ขนาดตำ่ากวา่ 100 เตียง) 51 3.09

รวม 1,648 100.00%
หมายเหตุ :  กลุ่มเชียงใหม่ราม ไดแ้ก่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา และโรงพยาบาลเทพปัญญา 2

จากตวัเลขที่ไดจ้ากการสำารวจของสำานกัมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สำานกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข และขอ้มูลจากสำานกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ ปรากฏวา่จ ำานวนเตียงผูป่้วยที่ขึ้นทะเบียนของโรงพยาบาล
เอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่   ณ  ส้ินปี  2561   มีจ ำานวน 1,648 เตียง  เท่ากบัปี 2560  โดยโรงพยาบาลแมคคอร์มิคเป็นโรงพยาบาล
เอกชนท่ีขนาดใหญ่ท่ีสุด จำานวน 400 เตียง หรือร้อยละ 24.27 รองลงมาคือ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำานวน 220 เตียง หรือร้อย
ละ 13.35 และโรงพยาบาลลานนา+โรงพยาบาลลานนา 2 เป็นลำาดบัที่ 3 มีจ ำานวน 210 เตียง หรือร้อยละ 12.75 อยา่งไรกต็าม
ภายหลงัการรวมกิจการระหวา่งโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลในกลุ่มเชียงใหม่ราม ทำาใหโ้รงพยาบาลในกลุ่มมีขนาดเพิ่ม
ข้ึนเป็น 599 เตียง หรือร้อยละ 36.35  ซ่ึงจะกลายเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตจงัหวดัเชียงใหม่
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จากขอ้มูลโรงพยาบาลเอกชนขา้งตน้ โรงพยาบาลเอกชนที่มีระดบัราคาใกลเ้คียงก นั ไดแ้ก่ โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ และโรงพยาบาลราชเวช เป็นตน้  หลงัจากที่โรงพยาบาลลานนาและกลุ ่มโรงพยาบาล
เชียงใหม่รามไดร้วมเครือข่ายกนัจึงท ำาใหจ้ ำานวนคู่แข่งขนัโดยตรงลดลง การแข่งขนัระหวา่งโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จะเนน้เร่ือง
การใหบ้ริการที่สะดวกและรวดเร็วเป็นหลกั รวมถึงแพทยท์ี่มีคุณภาพและการลงทุนในอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์เทคโนโลยทีนั
สมยั ท่ีสามารถตรวจวเิคราะห์อาการเจบ็ป่วยไดล้ะเอียดข้ึน 

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ    (Key Success Factors)  
อยา่งไรกดี็ท่ามกลางการแข่งขนัท่ีสูงขึ้นของทั้งโรงพยาบาลเอกชนดว้ยกนัและของรัฐบาล บริษทัฯ ไดต้ระหนกัและมีการ

ปรับตวัในความเปล่ียนแปลงต่อภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัที่เกิดขึ้น เพื่อใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบของบริษทัฯ รวมทั้งเป็นการรักษา
ฐานลูกคา้เก่าและขยายฐานลูกคา้ใหม่ใหบ้ริษทัต่อไป  โดยกลยทุธ์หรือปัจจยัแห่งความสำาเร็จของผูป้ระกอบการ (Key Success Factors)
ท่ีบริษทัฯ นำามาใชใ้นการแข่งขนัคือ

1. นโยบายทางด้านการพฒันาบุคลากร
โรงพยาบาลลานนาไดเ้ปิดใหบ้ริการมานานกวา่ 40 ปี  โดยบริษทัฯ ไดมุ้่งเนน้นโยบายทางดา้นการพฒันาบุคลากรมา
โดยตลอด

2. นโยบายด้านการตลาด
ไดม้ีการขยายการบริการเขา้สู่ชุมชน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ท ำาใหม้ีกลุ ่มลูกคา้มาใชบ้ริการมากขึ้น
รวมทั้งไดมี้การประชาสมัพนัธ์และเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม  นอกจากน้ีโรงพยาบาลไดมุ้่ง
เนน้ใหด้ ำาเนินตามกลยทุธทางการตลาดตามนโยบายที่ต ั้งไวอ้ยา่งเคร่งครัด รวมทั้งไดท้ ำาโครงการขยายเครือขา่ย,
คลีนิคเครือข่ายตามอำาเภอรอบนอกของจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัใกลเ้คียงเพื่อขยายฐานลูกคา้

3. นโยบายทางด้านการบริหารงาน
การที่เป็นระบบเครือของโรงพยาบาลลานนา ทำาใหม้ีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัระหวา่งโรงพยาบาลในเร่ืองต่าง ๆ  
ทั้งดา้นการจดัสรรทรัพยากร และการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ รวมถึงการพฒันาดา้นการรักษาพยาบาล

4. นโยบายด้านคุณภาพ
ดำาเนินโครงการพฒันาบุคลากรแก่พนกังานทุกระดบั เพื่อยกมาตรฐานคุณภาพการใหบ้ริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
และประทบัใจแก่ผูม้ารับบริการ      โดยโรงพยาบาลไดร้ับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพทางหอ้งปฏิบตัิการ  ISO
15189 แห่งแรกของภาคเหนือ  และดำาเนินโครงการ Hospital  Accreditation (HA)  อยา่งต่อเน่ืองโดยโรงพยาบาลได้
รับใบรับรองมาตรฐาน HA ในปี 2556 และธำารงไวจ้นถึงปัจจุบนั
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จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว
ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม 2561 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 408,433,330 บาท เรียกช ำาระแลว้ 402,312,500 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั

4,023,125,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  โดย
              -  บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั
              -  บริษทัไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุน้ หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพใหก้องทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว
- บริษทัไม่มีหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่หุน้สามญั

          โครงสร้างผู้ถือหุ้น
จำานวนหุ้นที่ออก
จำาหน่าย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

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

ราย
จำานวนหุ้น

สัญชาติ
ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 6 3,703,106,833 367 317,888,167 6 3,702,496,133 374 318,428,867
ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว 1 2,130,000 0 0 1 2,200,000 0 0
รวมผูถื้อหุ้น 7 3,705,236,833 367 317,888,167 7 3,704,696,133 374 318,428,867

การกระจายการถือหุ้น  (1)  
ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้นเกินกวา่ 0.5 % 2 3,700,645,433 0 0 2 3,700,034,733 0 0
ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุ้นนอ้ยกวา่ 0.5 % 5 4,591,400 367 317,888,167 5 4,661,400 374 318,428,867
รวมการถือหุ้น 7 3,705,236,833 367 317,888,167 7 3,704,696,133 374 318,428,867

หมายเหตุ     (1)     -   จ ำานวนหุน้แบบไร้ใบหุน้ท่ีฝากผา่นบญัชีบริษทัสมาชิกผูฝ้ากหลกัทรัพยท์ัว่ไป จำานวน      392,775,433 หุน้
          จ ำานวนหุน้แบบไร้ใบหุน้ท่ีฝากผา่นบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยเ์พื่อการเกบ็รักษาหุน้ จ ำานวน        23,956,300 หุน้

-   ไม่ไดร้วมหุน้ท่ีถือโดยส่วนราชการ, กองทุนฟ้ืนฟูระบบสถาบนัการเงิน, รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
           จดัตั้งข้ึนอีกจำานวน 0 ราย

สรุปโครงสร้างผู้ถือหุ้นในปี 2561    โดยรวมดงัน้ี

1. ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย     373  ราย จ ำานวนหุน้ 4,020,995,000  หุน้  คิดเป็น   99.95 % 
2. ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว   1  ราย จำานวนหุน้        2,130,000  หุน้  คิดเป็น     0.05 %
3. การกระจายการถือหุ้น

ก. กลุ่มผูถื้อหุน้เกินกวา่ 0.5 % หรือถือเกินกวา่ 20,110,000 หุน้ต่อราย
มีจำานวน  2 ราย จ ำานวนหุน้ 3,700,645,433 หุน้ คิดเป็น 91.98% ของหุน้ท่ีออกจำาหน่าย

ข. กลุ่มผูถื้อหุน้นอ้ยกวา่ 0.5 % หรือถือนอ้ยกวา่ 20,110,000 หุน้ต่อราย
มีจำานวน 372 ราย จำานวนหุน้ 322,479,567 หุน้  คิดเป็น 8.02%  ของหุน้ท่ีออกจำาหน่าย
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 ตาราง แสดงรายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่   10   รายแรก ณ    30    ธันวาคม    2561  
รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำานวนหุ้น ร้อยละ

1. บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ำากดั (มหาชน) 3,310,000,000 82.27
2. นายแพทยช์ยัการ     สุนทโรทก 20,000,000 0.50
3. นายธิติเขษม            นิวาสวตั 11,750,000 0.29
4. นายอำาพนั                วิประกษิต 10,000,000 0.25
5. นางสมจิตร              เศรษฐบุตร 10,000,000 0.25
6. นางสาวภาวดี          จิวะวิชกลุ 10,000,000 0.25
7. นางบุญสม               ชยัมงคล 6,000,000 0.15
8. นางพรรณางค ์         ปาณิกบุตร 5,000,000 0.12
9. นางอำาไพ                 ศรีสวสัด์ิ 5,000,000 0.12
10. นางเพญ็ศรี              วตัรนนัท์ 5,000,000 0.12
11. นางกิมเฮียง             รุ่งเจริญ 5,000,000 0.12
12. อ่ืนๆ 625,375,000 15.56

รวม 4,023,125,000 100.00

        การถือหุ้นของคณะกรรมการในบริษัทฯ ณ วนัท      31   ธันวาคม    2561    

ช่ือกรรมการ
ประเภท

หลกัทรัพย์
จำานวนท่ีเปลีย่นแปลง

ระหว่างปี  (หุ้น)
จำานวนคงเหลือ ณ วนัท่ี
31 ธันวาคม 2561 (หุ้น)

นายแพทยรั์ชช           สมบูรณสิน ไม่มี - -
นายแพทยว์รพนัธ์     อุณจกัร ไม่มี 497,100 497,100
นายแพทยดุ์สิต          ศรีสกลุ หุน้สามญั 29,400 306,000
นายแพทยธี์ระยทุธ   นิยมกลู หุน้สามญั - 20,000
นายแพทยสุ์เมธ         ฮัน่ตระกลู ไม่มี - -
ทนัตแพทยช์ำานาญ    ชนะภยั ไม่มี - -
นายสิทธิ                    ภาณุพฒันพงศ์ ไม่มี - -
นายชยัสิทธ์ิ                วิริยะเมตตากลุ ไม่มี - 38,985,000
นายฤชิษฐ ์                 กาญจนพิทกัษ์ ไม่มี - -
นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณาปราชญ์ ไม่มี - -
นายเกริก                    จิตตาลาน ไม่มี - -
นางสาวพาภทัร         สุเภากิจ 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 2561 บริษัทฯ  มีกำาไรสทุธิจากผลการดำาเนินงานของปี 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำานวน 309.45 ล้านบาท

และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเป็นเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินการตัง้แตเ่ดือนมกราคม – เดือนธนัวาคม 2560   ในอตัรา
หุ้นละ  0.047 บาท  คิดเป็นร้อยละ 61.10 ของกำาไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้วเม่ือวนัท่ี 23  พฤษภาคม  2561  

ในระหวา่งปี 2556-2561  บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล  สรุปได้ดงันีคื้อ

รำยกำร
เงนิปันผลของผลกำรดำำเนินงำนประจำำปี

2556 2557 2558 2559 2560
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)

0.050 0.058 0.087 0.080 0.080

อัตรำเงนิปันผล
(บำท/หุ้น)

0.030 0.036 0.042 0.046 0.047

อัตรำกำรจ่ำยเงนิปันผลต่อกำำไร
สุทธิ (%)

60.61 61.82 47.96 55.77 61.10

จำำนวนเงนิปันผลรวม  (บำท) 120,693,750.00 144,832,500.00 167,362,000.00 185,063,750.00 189,086,381.61

วันที่จ่ำยเงนิปันผล 26/05/2557 25/05/2558 25/05/2559 25/05/2560 23/05/2561
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

           บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จำากดั (มหาชน)   มีการจดัโครงสร้างการจดัการ สายงานการทำางานภายในของ
องคก์ร  ดงัต่อไปน้ี

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

1.  คณะกรรมการบริษัท  
(1) รายช่ือกรรมการบริษัทฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ประกอบดว้ยกรรมการ จำานวน 12 ท่าน  ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

(ก) ขอบเขตอำานาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั มีหนา้ที่รับผดิชอบจดักิจกรรมท ั้งหลายท ั้งปวงของบริษทัและมีอ ำานาจหนา้ที่ในขอบเขตของ
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และตามมติของที่ประชุมใหญ ่ผูถ้ือหุน้ และมีอ ำานาจกระท ำาการใด ๆ ตามที่ระบุไวใ้น
หนงัสือบริคณห์สนธิ หรือท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี

1. คณะกรรมการบริษทัมีความตระหนกัดีในความรับผดิชอบของคณะกรรมการที่พึงปฏิบตัิต ่อผูถ้ือหุน้ และผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

2. คณะกรรมการเป็นผูร้ับผดิชอบจดัการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษทั  นอกจากจะตอ้งปฏิบตัิ ภายใตบ้ทบญัญตัิของ
กฎหมาย  วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผูถ้ือหุน้ และมีอ ำานาจกระทำาการใด ๆ
ตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ  หรือที่เกี่ยวขอ้ง   ยงัตอ้งปฏิบตั ิใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบตั ิท ี่ด ีของ
ตลาดหลกัทรัพย ์ และสำานกังานกำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

3. กรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งใหม่ก่อนเขา้รับตำาแหน่งบริษทัไดจ้ดัทำาคู่มือการปฏิบตัิของกรรมการ ขอ้บงัคบัของบริษทั
รวมทั้งหนา้ท่ีความรับผดิชอบของการเป็นกรรมการบริษทัภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย

4. บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษทัเป็นประจำาทุกปี   

5. คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารกิจการดว้ยความรอบคอบและ
ระมดัระวงั  รับผดิชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อใหเ้ก ิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผูถื้อหุน้ ดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระทำาของตนเอง

6. คณะกรรมการตระหนกัถึงความสำาคญัของการสร้างระบบการควบคุมภายใน ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำาเนินงาน
และการกำากบัดูแลการปฏิบติังาน ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นส่วนงานหน่ึงของบริษทั

7. คณะกรรมการบริษทั  จะตอ้งมีการประชุมโดยสมำ่าเสมอเป็นประจำาอยา่งนอ้ยทุกสามเดือนต่อคร้ัง และอาจมีการประชุม
พิเศษเพิม่เติมตามความจำาเป็น โดยมีก ำาหนดการประชุมล่วงหนา้ มีการกำาหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน และมีการนำาส่ง
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ตามขอ้บงัคบัของบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูลอย า่ง
เพียงพอก่อนเขา้ร่วมการประชุม

8. จดัใหม้ีการประชุมใหญ่สามญัประจ ำาปีอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินงวดบญัชีของ
บริษทั และจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญักรณีมีความจำาเป็น

9. คณะกรรมการจะดำาเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที่สำาคญัของ
บริษทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย

10. บริษทัจะดำาเนินธุรกิจท่ีคำานึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ โดยไดมี้การควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม
11. บริษทักำาหนดใหก้รรมการตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน คู่สมรส และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามท่ีกำาหนดไวใ้น พรบ . หลกั

ทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงแจง้การถือหลกัทรัพยข์องตน คู ่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะต่อเลขานุการ
บริษทัเพื่อรายงานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

12. บริษทัจะดูแลใหม้ีแนวทางเกี่ยวกบัจริยธรรมในการด ำาเนินธุรกิจของบริษทั ขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีส ำาหรับกรรมการและ
พนกังาน รวมทั้งไดส่ื้อสารใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายรับทราบ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดยท่ีประชุมใหญ่เป็นผูพ้ิจารณาเลือก

ตั้ง  และใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดว้ยกนั เป็นประธานกรรมการ และเลือกรองประธานกรรมการ,  กรรมการผูจ้ดัการ
และต ำาแหน่งอื่นตามที่เหมาะสมดว้ยกไ็ด ้และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ ำานวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถิ่นที่อยูใ่นราช
อาณาจกัร ทั้งน้ี  คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งประกอบดว้ยบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

1.  คณะบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ จ ำานวนอยา่งนอ้ย 3 คน
2.  คณะบุคคลท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุ จำานวนอยา่งนอ้ย 3 คน (1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด)
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การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
การแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งไดร้ับอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยประธานกรรมการจะเป็นผูเ้สนอรายช่ือบุคคลที่จะ

แต่งตั้งเป็นกรรมการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ทางบริษทัฯ ยงัไม่ไดม้ีขอ้บงัคบัเพิ่มเติมใด ๆ จากมาตรา 70  จึงถือใชข้อ้บงัคบัตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. มหาชน   ซ่ึงการ

เลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ   จะกระทำาโดยท่ีประชุมผูถื้อ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี
    1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีตนมีอยูท่ ั้งหมด  ตาม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ หลายคนเป็น     กรรมการ
กไ็ดแ้ต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้กล่าวคือจะใชว้ิธี Cumulative Voting ไม่ได้

3)  บุคคลซ่ึงไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ ำานวนกรรมการ ที่พึงมี
หรือ   จะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในลำาดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จำานวนกรรมการท่ีพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด

4) ในการประชุมสามญัประจำาปีทุกครั้ ง ใหก้รรมการออกจากตำาแหน่ง  1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ ำานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจำานวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3

5) กรรมการที่จะตอ้งออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตำาแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตำาแหน่ง

6) ใหก้รรมการชุดเดิมรักษาการในตำาแหน่ง เพื่อดำาเนินกิจการของบริษทัต่อไปพลางก่อนเท่าท่ีจ ำาเป็น  จนกวา่กรรมการ
ชุดใหม่ท่ีไดรั้บเลือกตามขอ้บงัคบับริษทัจะเขา้รับหนา้ท่ี

กรรมการอสิระ
อน่ึงการแต่งต ั้งกรรมการอิสระ  จะใชห้ลกัเกณฑว์ิธีการเดียวกนักบักระบวนการแต่งต ั้งกรรมการบริษทั ประกอบ
ดว้ยจำานวนกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยนิยามของกรรมการอิสระที่ก ำาหนดเท่ากบั
ขอ้ก ำาหนดขั้นต ำ่า ของสำานกังานคณะกรรมการก ำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่ประกาศโดยคณะกรรมการก ำากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ฉบบัประมวล) ตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทัฯ มีดงัน้ี

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

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจำา หรือผูม้ีอ ำานาจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลำาดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ ำานาจควบคุมของ
บริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึง
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ ำานาจ
ควบคุมของบริษทั
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู ่
สมรส พี่นอ้ง และบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ ำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นผู ้
บริหารหรือผูมี้อำานาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อำานาจควบคุมของ
บริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี
นยั หรือผูมี้อำานาจควบคุม ของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูมี้อำานาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ ำานาจ
ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ ำานาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสำานกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ ำานาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอ ำานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ ำานาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้น
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนบักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงิน
เดือนประจำา หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจำานวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ี
มีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทำาใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดำาเนินงานของบริษทั

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมใหญ่สามญัประจำาปี กรรมการบริษทัจะตอ้งออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ ำานวนกรรมการบริษทัแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจำานวนใกลเ้คียงที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3  โดยใหก้รรมการที่อยูใ่นตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู ้
ออกจากตำาแหน่ง  อยา่งไรกต็าม กรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากตำาแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่
ได้

วธีิการลงนามผูกพนับริษัทของคณะกรรมการ
กรรมการบริษทัฯ สองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสำาคญัของบริษทั
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(  ง  )       การพ้นสภาพหรือการลาออกและการถอดถอนกรรมการบริษัทฯ  
ในการประชุมสามญัประจำาปีทุกครั้ ง กรรมการจะตอ้งออกจากตำาแหน่งอยา่งนอ้ยจ ำานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ ำานวน

กรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจำานวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)
กรรมการที่จะตอ้งออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนในปีต่อ

ไป ใหก้รรมการที่อยูใ่นตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากตำาแหน่ง  กรรมการผูอ้อกจากตำาแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเขา้รับตำาแหน่งอีก
กไ็ด้

นอกจากการพน้จากตำาแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการอาจพน้จากตำาแหน่งเม่ือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ย บริษทัมหาชน จำากดั

           (4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก ก่อนถึงคราวออกตามวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ สามในส่ี (3/4)  ของจำานวน
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจำานวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำาสัง่ใหอ้อก

2.    คณะกรรมการบริหาร  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการ  จ ำานวน 4 ท่าน  ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปน้ี

(  ก  )        รายช่ือคณะกรรมการบริหาร     ประกอบดว้ย

ช่ือ - นามสกลุ ตำาแหน่ง
1. นายแพทยว์รพนัธ์ อุณจกัร ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทยสุ์เมธ      ฮัน่ตระกลู กรรมการบริหาร
3. นายแพทยดุ์สิต      ศรีสกลุ กรรมการบริหาร
4. นายแพทยธี์ระยทุธ   นิยมกลู กรรมการบริหาร

   (  ข  )           อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร    
(1) กำาหนดวิสยัทศัน์ ทิศทางการด ำาเนินธุรกิจ นโยบาย กลยทุธ์ของบริษทั เพื่อนำาเสนอขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษทั

(2) ใหม้ีอ ำานาจตดัสินใจในเร่ืองการด ำาเนินงานที่สำาคญั รวมทั้งก ำาหนดแนวทางและกลยทุธ์ในการด ำาเนินงาน
ของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ตามมติคณะกรรมการบริษทัก ำาหนด
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(3) กำาหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ประเมินกลัน่กรองโครงการลงทุน งบประมาณการปรับ
เงินเดือนประจ ำาปี งบประมาณการจ่ายโบนสัพนกังาน แผนงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร
(Corporate Social Responsibility)  รวมทั้งงบประมาณค่าใชจ่้ายใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั

(4) พจิารณากลัน่กรองและนำาเสนอขออนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองที่หากท ำาไปแลว้จะเก ิดการ
เปลี่ยนแปลงอยา่งส ำาคญัแก่กิจการของบริษทั และเร่ืองที่ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

(5) จดัโครงสร้างองคก์รและระบบการบริหารงานใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจเพื่อใหก้ารด ำาเนิน
ธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนผลการด ำาเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขอยา่ง
รวดเร็วใหบ้รรลุตามเป้าหมายธุรกิจ

(6) ก ำาหนดโครงสร้างเงินเดือน คา่จา้ง และจดัท ำาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตวัเงิน และผล
ตอบแทนอยา่งอ่ืน รวมทั้งจดัทำาหลกัเกณฑใ์นปรับเงินเดือนและจ่ายโบนสัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ของ
บริษทั

(7) มีอ ำานาจสรรหา ประเมินผล แต่งต ั้ง โยกยา้ย ถอดถอน พนกังานบริษทั ในต ำาแหน่งที่ต ำ่ากวา่กรรมการผู ้
จดัการลงมา

(8) ลงนามเอกสารผกูพนัสญัญาของบริษทักบัสถาบนัการเงิน รวมทั้งเป็นผูแ้ทนของบริษทัและด ำาเนินการใน
นามของบริษทักบับุคคลภายนอก ในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งตามการคา้ปกติ หรือท่ีเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

(9) มีอำานาจในการอนุมติัการลงทุนท่ีไม่เกิน 1,000,000 บาท  ตามมติของคณะกรรมการบริษทั หากเป็นกรณีเร่ง
ด่วนท่ีวงเงินเกินหน่ึงลา้นบาท ใหค้ณะกรรมการบริหารอนุมติัดำาเนินการไปก่อนแลว้ขอคำาสตัยาบนัจากคณะ
กรรมการบริษทัทีหลงั  ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย รวมทั้งรายการท่ีตอ้งขอ
ความเห็นจากผูถื้อหุน้ตามขอ้กำาหนดของ กลต. และตลาดหลกัทรัพย์

(10) มีหนา้ที่เสนอ ทบทวน การก ำากบัดูแลงานดา้นการก ำากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทั รวมทั้งระบบการจดัการ
ควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสมร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน และกรรมการตรวจสอบ

(11) สอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจ ำาทุกปี ในกรณีที่เห็นว า่มีความจ ำาเป็นตอ้งปรับปรุง
กฎบตัรดงักล่าวใหเ้หมาะสมกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ใหค้ณะกรรมการ
บริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป

(12) กรรมการบริหารมีหนา้ที่จะตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน คูส่มรส และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตามที่ก ำาหนดไว ้
ใน พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงแจง้การถือหลกัทรัพยข์องตน คู ส่มรส และบุตร (ที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ) ต่อเลขานุการบริษทั เพื่อรายงานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

(13) การอ่ืนใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำาได ้เวน้แต่จะไดร้ับมอบ
หมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นคราว ๆ ไป
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ทั้งน้ี การไดรั้บมอบอำานาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอำานาจ  หรือมอบ
อำานาจช่วงที่ท ำาใหก้รรมการบริหาร หรือผูร้ับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  (ตามนิยามที่สำานกังานคณะกรรมการก ำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศ
กำาหนด) มีส่วนไดเ้สีย ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยของบริษทั (ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะ
การดำาเนินธุรกรรมการคา้ปกติที่มีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปของบริษทัที่คณะกรรมการก ำาหนดกรอบการพิจารณาไวอ้ยา่งชดัเจน
แลว้ และเป็นไปตามเกณฑข์อ้บงัคบัของสำานกังานคณะกรรมการก ำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์
ท่ีกำาหนด

(  ค  )             องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 คน  โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งประธาน

กรรมการบริหาร และมอบอำานาจหนา้ที่ใหเ้ป็นผูส้รรหากรรมการใหค้รบตามจำานวน แลว้นำาเสนอต ่อกรรมการบริษทัเพื่อขอ
อนุมติัแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารต่อไป  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจไดร้ับคดัเลือกมาจากกรรมการบริษทั  (ท่ีไม่ใช่
กรรมการตรวจสอบ) หรือจากพนกังานหรือผูม้ีความรู้ความสามารถ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมปกติทุกเดือน
อยา่งนอ้ยเดือนละ 2 คร้ัง

3.       คณะกรรมการตรวจสอบ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ จำานวน 3 ท่าน  ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดต่าง ๆ ดงัน้ี

(  ก  .)       รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ย

ช่ือ - นามสกลุ ตำาแหน่ง
1. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณาปราชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเกริก              จิตตาลาน กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวพาภทัร   สุเภากิจ** กรรมการตรวจสอบ และกรรมการเลขานุการ

     หมายเหตุ    **   กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอที่จะสามารถทำาหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอื
 ของงบการเงนิ
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(  ข  .)            อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เชื่อถือได ้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่

ยอมรับ โดยทัว่ไป และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ ทั้งรายไตรมาสและรายประจำาปี
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำาหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั
4. พจิารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั พจิารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  รวมถึงพิจารณาเลิก

จา้งผูส้อบบญัชีของบริษทั
5. ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพื่อปรึกษาหารือโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย
6. พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในการแต่งต ั้ง ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจา้ง และพจิารณาความดีความชอบของ

หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีที่เก ิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผล 

ประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น
8. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง
10. จดัท ำารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ ำาปีของบริษทั  ซ่ึงรายงานดงั

กล่าว ลงนามโดย ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. สอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกปี ในกรณีที่เห็นวา่มีความจำาเป็นตอ้งปรับปรุงกฎบตัร

ดงักล่าวใหเ้หมาะสมกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป ใหเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา

   (  ค  .)           องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน  โดยไดร้ับการแต่งต ั้งจากคณะ

กรรมการบริษทั หรือที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ ำาปี และด ำารงต ำาแหน่งวาระละ 3 ปี  แต่อาจไดร้ับการแต่งต ั้งโดยคณะ
กรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจำาปีใหด้ ำารงตำาแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึงก็ได ้   ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ
จะมีการประชุมปกติอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบของบริษทัตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ท ั้งน้ีผ ูท้ี่ด ำารงต ำาแหน่งกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมี 
คุณสมบติัตามตำาแหน่งกรรมการอิสระท่ีบริษทักำาหนด  และตามขอ้กำาหนดของคณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(คุณสมบติักรรมการอิสระ)

2. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการด ำาเนินก ิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมลำาดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้

3. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ประสบการณ์ และเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดม้อบหมาย
4. ตอ้งไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงอยูใ่นธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทั และไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ่ื์นเกิน
กวา่ 5 บริษทั เน่ืองจากอาจมีผลใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีในบริษทัใดบริษทัหน่ึงทำาไดไ้ม่เตม็ท่ี
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4.       คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม คณะกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทน มีวาระในการด ำารงต ำาแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี  ซึ่ ง
ประกอบดว้ยกรรมการ จำานวน 5 ท่าน ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปน้ี

(  ก  )             รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน      ประกอบดว้ย

ช่ือ - นามสกลุ ตำาแหน่ง
1. นายแพทยดุ์สิต        ศรีสกลุ ประธานกรรมการ
2. นายแพทยธี์ระยทุธ   นิยมกลู กรรมการ
3. นายแพทยศุ์ภชยั        สินไตรรัตน์ กรรมการ
4. นายแพทยป์ระมุข      อุณจกัร กรรมการ
5. ทนัตแพทยศิ์ระ            ฮัน่ตระกลู กรรมการ

(2)            ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
1. กำาหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาใหเ้ป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะ 

กรรมการท่ีคณะกรรมการบริษทักำาหนด
2. กำาหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะขององคก์ร เช่น พิจารณา

กรรมการเดิมเพื่อเสนอใหด้ ำารงต ำาแหน่งต่อไป เปิดรับการเสนอช่ือจากผูถ้ือหุน้ การใชบ้ริษทัภายนอกใหช้ ่วยสรรหา
การพิจารณาบุคคลจากทำาเนียบกรรมการอาชีพ หรือ การใหก้รรมการแต่ละคนเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสม เป็นตน้

3. ดำาเนินการพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมา คดัเลือกท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัท่ี
กำาหนดไว ้และตรวจสอบใหร้อบคอบวา่บุคคลท่ีจะถูกเสนอช่ือนั้นมีคุณสมบติัตามกฎหมายและขอ้กำาหนดของ
หน่วยงานทางการ

4. ดำาเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์กำาหนดไว ้และเสนอช่ือใหค้ณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและบรรจุช่ือในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง ต่อไป

5. คณะกรรมการสรรหาอาจไดรั้บมอบหมายจากกรรมการบริษทัใหพ้ิจารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง โดยเฉพาะ
กรรมการผูจ้ดัการ หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารได้

6. ใหค้ ำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัโครงสร้าง และองคป์ระกอบค่าตอบแทน

7. กำาหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการ โดยเช่ือมโยง 
ค่าตอบแทนกบัผลการดำาเนินงานโดยรวมของบริษทัฯ เพื่อใหส้ามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถ 
มีคุณภาพ และศกัยภาพ

8. รายงานผลการสรรหากรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษทั
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9. สอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นประจำาทุกปี ในกรณีท่ีเห็นวา่มีความ
จำาเป็นตอ้งปรับปรุงกฎบตัรดงักล่าวใหเ้หมาะสมกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ให้
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป

10. การอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนไม่สามารถกระทำาได ้
เวน้แต่จะไดรั้บมอบหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นคราว ๆ ไป

5.         กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหาร  
บริษทัฯ ไดแ้บ่งแยกหนา้ที่ความรับผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารอยา่งชดัเจน โดยคณะกรรมการ
บริษทัจะทำาหนา้ท่ีกำาหนดนโยบายและกำากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารในระดบันโยบาย  โดยคณะกรรมการบริษทัจะ
ประชุมอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส เพื่อติดตามและสนบัสนุนนโยบายของบริษทั  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะไม ่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบั
งานประจ ำา หรือการท ำาธุรกรรมต่าง ๆ ที่อยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร และฝ่ายบริหาร  ขณะที่ฝ่าย
บริหารภายใตก้ารก ำากบัดูแลของกรรมการผูจ้ดัการจะทำาหนา้ที่บริหารงานประจำาเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัซ่ึงไดก้ ำาหนดไว ้ นอกจากน้ีบริษทัยงัไดก้ำาหนดขอบเขตหนา้ท่ีและอำานาจของ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ รวมทั้งฝ่ายบริหารทุกระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน

(  ก  )        รายช่ือผู้บริหาร   4   อนัดบัแรก     ประกอบดว้ย

คณะผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561   มีรายละเอียดดงัน้ี

ช่ือ - นามสกลุ ตำาแหน่ง
1. นายแพทยดุ์สิต          ศรีสกลุ กรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้ ำานวยการโรงพยาบาล
2. นายแพทยธี์ระยทุธ    นิยมกลู รองผูอ้ ำานวยการโรงพยาบาล
3. นางสาวพรชนน        บุษบรรณ รองผูอ้ ำานวยการโรงพยาบาล สายบญัชีและการเงิน
4. นายแพทยศุ์ภชยั         สินไตรรัตน์ ท่ีปรึกษากรรมการบริหาร
5. นายแพทยป์ระมุข       อุณจกัร ท่ีปรึกษากรรมการบริหาร

   ***หมายเหตุ ผูบ้ริหารตามค ำานิยามของสำานกังานคณะกรรมการก ำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงไดแ้ก่ กรรมการ ผูจ้ดัการ และ
ผูด้ ำารงตำาแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งดำารงตำาแหน่งเทียบเท่าผูด้ ำารงตำาแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย และ
ใหห้มายความรวมถึงผูด้ ำารงตำาแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า
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(  ข  )              ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผดิชอบ  ของผู้บริหาร  
1. ด ำาเนินการบริหารงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กำาหนดต่าง ๆ  รวมทั้งหลกัการกำากบัดูแลกิจการท่ีดีตามที่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริษทักำาหนด

2. มีอ ำานาจด ำาเนินการตามที่คณะกรรมการบริหาร/ กรรมการบริษทั ไดม้อบหมาย ตลอดจนใหม้ีอ ำานาจในการมอบ
หมายใหบุ้คคลอ่ืนที่เห็นสมควรทำาหนา้ที่จดัการและดำาเนินการแทน ทั้งน้ีจะไม่มีการมอบอำานาจช่วงใหแ้ก่บุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการดำาเนินการ

3. มีอ ำานาจออกคำาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทั
และเพื่อรักษาระเบียบวินยัการทำางานภายในองคก์ร

4. พจิารณากลัน่กรองการลงทุนต่าง ๆ เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริษทั
5. รายงานผลงาน และความกา้วหนา้ในการดำาเนินงานของบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำา เพื่อ

ใหม้ัน่ใจวา่การดำาเนินงานของบริษทัเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานท่ีก ำาหนดไว้
6. ผูบ้ริหารมีหนา้ที่จะตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน คู่สมรส และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตามที่ก ำาหนดไวใ้น พรบ. หลกั

ทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงแจง้การถือหลกัทรัพยข์องตน คู ่สมรส และบุตร (ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อ
เลขานุการบริษทั เพื่อรายงานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริษทั

ทั้งน้ีผูบ้ริหารจะพิจารณาและอนุมติัรายการตวัผูบ้ริหารมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั
หรือบริษทัยอ่ยไม่ได ้ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบริษทั หรือที่
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิไวแ้ลว้ และเป็นไปตามที่กฎหมายก ำาหนด โดยคณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอำานาจผูบ้ริหารไดโ้ดยมติคณะกรรมการบริษทั

             ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
คา่ตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนที่เป็นตวั
เงินไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่าตอบแทนกรรมการ รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน โดยไม่
รวมค่าธรรมเนียมแพทย ์ท ั้งนี้ ผ ูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลที่ก ำาหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย์

(  ก  )              ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

ประเภทค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)

คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปี 2561
1. จำำนวนกรรมกำร/ผู้บริหำร 12 คน 7 คน

2. เงนิเดือน/ ค่ำตอบแทน - 175,200.00

3. เบีย้ประชุม - -

4. เงนิโบนัส – ค่ำสมนำคุณ 6,189,000.00 -

5. ค่ำประจำำตำำแหน่ง            - 12,332,000.00
รวม 6,189,000.00 12,507,200.00

ประมำณกำรค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ ปี  2562
รวมทกุประเภท 8,000,000.00 13,500,000.00
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                         แสดงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล ปี   2561  
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัในรูปเงินเดือน ค่าเบ้ียประชุม และบำาเหน็จกรรมการ ซ่ึงแปรตามผลการดำาเนินงาน    
ของบริษทั  

ช่ือ - นามสกลุ กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ

    กรรมการ
บริหาร/ผู้บริหาร

กรรมการสรรหา
และกำาหนดค่า

ตอบแทน
1. นำยแพทย์รัชช          สมบูรณสิน 521,000.00

2. นำยแพทย์วรพันธ์       อุณจักร 516,500.00 4,020,000.00

3. นำยแพทย์ดุสติ           ศรีสกุล 515,000.00 1,872,000.00

4. นำยแพทย์ธีระยุทธ      นิยมกูล 515,000.00 1,080,000.00

5. นำยแพทย์สุเมธ          ฮ่ันตระกูล 515,000.00 1,520,000.00

6. ทนัตแพทย์ชำำนำญ      ชนะภยั 515,000.00

7. นำยสิทธิ                  ภำณุพฒันพงศ์ 515,000.00

8. นำยชัยสิทธ์ิ               วิริยะเมตตำกุล 515,000.00

9. นำยฤชิษฐ์                 กำญจนพทิกัษ์** 515,000.00

10. นำยแพทย์สุทธิศักดิ์    คณำปรำชญ์ 516,500.00

11. นำยเกริก                  จติตำลำน 515,000.00

12. นำงสำวพำภทัร           สุเภำกิจ 515,000.00

13. นำยแพทย์ศุภชัย          สนิไตรรัตน์ 720,000.00

14. นำยแพทย์ประมุข        อุณจักร 2,080,000.00

15. ทนัตแพทย์ศิระ           ฮ่ันตระกูล 1,040,000.00

16. นำงสำวพรชนน           บุษบรรณ 175,200.00

(ข)  ค่าตอบแทนอ่ืน 
นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม  และเงินบ ำาเหน็จกรรมการที่ไดร้ับอนุมตัิจากผูถ้ือหุ้นแลว้
เน่ืองจากบริษทัเป็นกิจการที่ใหบ้ริการดา้นการรักษาพยาบาล  ดงันั้น กรรมการและผูบ้ริหารจึงไดร้ับสวสัดิการ
รักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษทัท่ีไดว้างไวเ้ช่นเดียวกบัพนกังานทัว่ไป

(ค) สัญญาการจัดการ (ถ้ามี) 
-  ไม่มี
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หน้าที่และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท

บริษทัไดม้ีค ำาสัง่แต่งต ั้ง นางสาวรุ่งอรุณ  พทุธิมูล ด ำารงต ำาแหน่งเลขานุการบริษทั โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้ งที่
4/2551 วนัที่ 11 สิงหาคม 2551   โดยตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ก ำาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญตัิหลกั
ทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  ดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบตัิ
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ที่ตามกฎหมาย
ของเลขานุการบริษทั มีดงัน้ี

1. จดัทำาและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ีคือ ทะเบียนกรรมการ, หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ-รายงานการประชุม
คณะกรรมการ, หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้-รายงานการประชุมผูถื้อหุน้  และรายงานประจำาปีของบริษทั

2. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสำาเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตาม 
มาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทำาการ นบัแต่วนัท่ีบริษทั ได้
รับรายงานนั้น

3. บริษทัไดก้ำาหนดใหเ้ลขานุการบริษทั เป็นผูด้ ำาเนินการสรุปผลการประเมิน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
4. นอกจากน้ีเลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงัน้ี

4.1 สนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัขอ้กฎหมายระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งหลกัการกำากบัดูแลกิจการท่ีดี

4.2 จดัการประชุมผูถื้อหุน้และประชุมคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ
ปฏิบติัและขอ้พึงปฏิบติัต่าง ๆ

4.3 จดัทำาและเกบ็รักษาเอกสารของบริษทัตามท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ ำาหนด
4.4 ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม รวมถึงนายทะเบียนผูถื้อหุน้
4.5 ติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานท่ีกำากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สำานกังาน กลต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ

ดูแลการเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีกำากบัดูแล  และสาธารณชนให้
ถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย

4.6 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติผูถื้อหุน้
4.7 จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้ ำาแนะนำาแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่

                              59                                              รายงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018

     การจดัการและการกำากบัดแูลกิจการ



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

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

บริษทัมีนโยบายที่จะปฏิบตัิตามหลกัการก ำากบัดูแลกิจการที่ดี ตามขอ้ก ำาหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหบ้ริษทั
ดำาเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดส้ะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกนั และเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งซ่ึงบริษทัเช่ือวา่ การ
ปฏิบตัิดงักล่าวของบริษทัเป็นส่ิงที่มีความจ ำาเป็นต่อการด ำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อม ัน่ต่อผูถ้ือหุ้น นกัลงทุน และผูเ้กี่ยวขอ้งทุก
ฝ่ายในอนัที่จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของบริษทัและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัมีแนวทางการก ำากบัดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงเป็น
ไปตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกำาหนด  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดต้ิดตามกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่ประกาศใชแ้ละปรับแนวทาง
ปฏิบติัของบริษทัใหเ้ขา้กบักฎระเบียบดงักล่าว   ดงัน้ี 

นโยบายเกีย่วกบัการกำากบัดูแลกจิการ

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัและใหค้วามสำาคญัในหลกัการก ำากบัดูแลกิจการที่ดี  และปฏิบตัิที่ดีสำาหรับกรรมการบริษทัจด
ทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการไดม้ีการทบทวนและแกไ้ขเพิ่มเติมนโยบายดา้นการ
กำากบัดูแลกิจการที่มีอยูเ่พื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิในระดบัสากล โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองของนโยบายและทิศทางในการด ำาเนินธุรกิจ
การจดัตั้งระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบใหเ้พียงพอ ตลอดจนการดูแลฝ่ายบริหารใหป้ฏิบตัิงานอย า่งมีประสิทธิภาพภายใต้
นโยบายเพื่อใหธุ้รกิจของบริษทั มีความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบตัิตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบัทั้งหมด เพื่อเนน้ความโปร่งใสของการ
ดำาเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย  และในปีที่ผา่นมาคณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะ
กรรมการตรวจสอบร่างแผนการดำาเนินการตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่องคก์รปฏิบติัตามนโยบายทั้งหมด ติดตามผล ทบทวน และ
ปรับเปลี่ยนนโยบายดา้นการก ำากบัดูแลกิจการของบริษทัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  โดยมีแนวทางการสนบัสนุนการก ำากบั
ดูแลกิจการท่ีดีครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี

(1) มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณะอยา่งครบถว้นเพียงพอ เช่ือถือได ้ทนัเวลา และเท่าเทียมกนัแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง      
ทุกฝ่าย

(2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม

(3) คณะกรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผล
ประโยชน์

(4) สนบัสนุนใหมี้ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน

(5) กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ ก่อนเขา้รับตำาแหน่งบริษทัไดจ้ดัทำาคู่มือการปฏิบติัของกรรมการ รวมทั้งหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบของการเป็นกรรมการบริษทั

(6) บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั  

(7) คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในบริษทัตอ้งพึงปฏิบติัหนา้ท่ี และความรับผดิชอบภายใตจ้ริยธรรมธุรกิจของ
บริษทัดว้ยความรอบคอบโปร่งใส เพื่อสร้างประโยชน์ และมูลค่าสูงสุดทั้งต่อบริษทั ผูถื้อหุน้ และทุกฝ่าย

                              60                                              รายงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018

     การจดัการและการกำากบัดแูลกิจการ



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

   หมวด   (1)     ผู้ถือหุ้น   :   สิทธิและความเท่าเทียมกนั  
ผูถื้อหุน้เปรียบเสมือนเจา้ของบริษทั ดงันั้นผูถื้อหุ้นทุกรายทั้งผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายยอ่ยจึงมีสิทธิโดยชอบธรรม และความเท่า

เทียมกนั ทั้งในฐานะของเจา้ของบริษทัและนกัลงทุนในหลกัทรัพย ์เช ่น สิทธิในการซ้ือ ขาย โอนหลกัทรัพย ์สิทธิในการรับทราบ
ข่าวสารสารสนเทศของบริษทัอยา่งเพียงพอ รวดเร็ว ทนัเวลา การรับทราบความกา้วหนา้ พฒันาการ ตลอดจนสถานะทางการเงินของ
บริษทัผา่นช่องทางที่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนสามารถเขา้ถึงไดง้่าย  โดยบริษทัไดม้ีการจดัทำารายงานประจำาปี (ทั้งภาษาไทย และองักฤษ)
เพื่อรายงานขอ้มูลต่าง ๆ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งชดัเจน ครบถว้น รวมทั้งไดจ้ดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นประจำาทุกปีก่อนส้ินเดือนเมษายนหลงั
จากที่ไดม้ีการปิดรอบบญัชีประจ ำาปี บริษทัจะจดัการประชุมผูถ้ือหุน้ รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร ่วมตดัสินใจ
เร่ืองสำาคญัของบริษทั เป็นตน้  โดยบริษทัก ำาหนดนโยบายเป็นขอ้ควรปฏิบติัดงัน้ี

 บริษทัไดม้ ีการไดก้ ำาหนดนโยบายเพื่อเปิดโอกาสใหผ้ ูถ้ ือหุน้  เสนอรายชื่อบุคคลที่ม ีความรู้ ความสามารถและ
คุณสมบติั ท่ีเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ รวมทั้งเสนอวาระสำาหรับการประชุมประจำาปี
ล่วงหนา้ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนัก่อนวนัประชุม โดยในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็น
วา่วาระดงักล่าว  เป็นเร่ืองท่ีมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร คณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาต่อไป นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค ำาถามไปยงับริษทั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำาปี 
โดยผูถื้อหุน้สามารถดูรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ รวมถึงดาวน์โหลดแบบคำาขอที่เก ี่ยวขอ้งไดจ้ากเวบ็ไซดข์องบริษทั ที่ 
http://www.lanna-hospital.com  ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน  (Investor Relations)

      บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก ่ผ ูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมรวมท ั้งความเห็นของคณะ 
กรรมการในทุกวาระ พร้อมท ั้งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนการประชุม บริษทัไดท้ ำาการ
ประกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทย เร่ืองค ำาบอกกล่าวนดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนวนั
ประชุม  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดม้ีการเปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเวบ็ไซดข์องบริษทั
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนัก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
 บริษทัยงัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น เขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงแทนผูถื้อหุ้นในกรณีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้และไดมี้การเพิม่ทางเลือกใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยให้
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัเป็น ผูร้ับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้
ได ้หากผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 
 บริษทัไดจ้ดัใหม้ีการลงทะเบียนในวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ล ่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง ก่อนกำาหนดเวลาเปิดการ 
ประชุม และภายหลงัเปิดการประชุมแลว้ผูถ้ือหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดต้ลอดเวลาการประชุม เพื่อใชสิ้ทธิออก
เสียงในวาระที่ยงัไม่ไดล้งมติ  และผูถ้ือหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดการลงมติการประชุมได ้ภายหลงัเสร็จสิ ้นการ
ประชุม
 ก่อนที่จะเขา้ระเบียบวาระการประชุมประธานที่ประชุมไดแ้นะนำากรรมการบริษทั กรรมการย อ่ย ผูบ้ริหาร และผูส้อบ 
บญัชีที่เขา้ร่วมประชุม รวมทั้งไดแ้จง้ขอ้มูลที่สำาคญัใหผู้ถ้ือหุน้ทราบก่อนเร่ิมตน้การประชุม เช่น จ ำานวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม  แจง้
วิธีปฏิบติั วิธีการออกเสียงลงคะแนน
 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มีส่วนร่วมในระหวา่งการประชุม โดยการซกัถาม แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ 
กรรมการไดร่้วมกนัตอบคำาถามของผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้นในประเดน็สำาคญั
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 บริษทัไดจ้ดัทำาบตัรลงคะแนนเสียงสำาหรับการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษทัได้
จดัทำาบตัรลงคะแนนรายตวัของกรรมการ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงเป็นไป
อยา่งรวดเร็วและเปิดเผย การนบัคะแนนจะนบั 1 หุน้เป็น 1 เสียง และถือเสียงขา้งมากเป็นมติ (สำาหรับวาระปกติท ัว่ไปซึ่ ง
กฎหมายมิไดก้ำาหนดเป็นอยา่งอ่ืน) ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นเสียงช้ีขาด 
 บริษทัไดบ้นัทึกการประชุมที่ถูกตอ้ง ครบถว้น มีการบนัทึกการออกเสียงของผูถ้ือหุน้แต ่ละวาระอยา่งครบถว้น และ
ไดเ้ปิดเผยมติการประชุมผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยภ์ายในวนัท ำาการถดัไป และจดัส่งรายการการประชุม ผูถ้ือหุน้ต ่อ
ตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนัหลงัการประชุม และท ำาการเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบริษทั  เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดร้ับทราบ และ
สามารถตรวจสอบได ้
 ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิ และความเท่าเทียมกนัในการไดรั้บความสะดวก สามารถตรวจสอบการดำาเนินงานของ     
บริษทั สอบถาม แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี   

หมวด   (2)     ผู้ถือหุ้น   :   การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

      บริษทัไดต้ระหนกัดีวา่ผูถื้อหุ้นทุกรายทั้งผูถื้อหุน้ท่ีเป็นฝ่ายบริหาร และไม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ต่างชาติ รวมถึงผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย
ต่างไดรั้บการปฏิบติัจากบริษทัท่ีเท่าเทียมกนั โดยบริษทัมีนโยบายในเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัอยา่งชดัเจน โปร่งใส บริษทัได้
กำาหนดขอ้บงัคบัใชก้บั กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และบุคคลที่เกี่ยวขอ้งในเร่ืองการหา้มนำาขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชป้ระโยชน์
ส่วนตน หรือเผยแพร่ใหบุ้คคลอ่ืนทราบ และหา้มทำาการซื้อหรือขายหลกัทรัพยภ์ายใน 30 วนัก่อนงบการเงินเผยแพร่ รวมทั้งบริษทัได้
กำาหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหาร จะตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์การรายงานการมีส่วนไดเ้สียในการดำาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของบริษทัต่อเลขานุการบริษทั เพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมทุกครั้ ง รวมทั้งใหก้รรมการมีหนา้ที่ตอ้ง
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อสำานกังานคณะกรรมการก ำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงที่ผา่นมาบริษทัยงัไม่พบการใชข้อ้มูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วน
ตนแต่อยา่งใด

ในการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัไดด้ ำาเนินการประชุมเป็นไปตามลำาดบัระเบียบวาระการประชุม โดยไม ่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่
ไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบระเบียบวาระก่อนตดัสินใจ และไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลสำาคญัใน
ท่ีประชุมอยา่งกระทนัหนั
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หมวด   (3)     สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในคือ พนกังานของบริษทั และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียภายนอก ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หน้ี ลูกคา้ ผูส้อบบญัชีของบริษทั ตลอดจนสาธารณชนและสงัคม  บริษทัไดใ้หค้วาม
สำาคญัต่อสิทธิของผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุก ๆ กลุ่ม และไดใ้หก้ารสนบัสนุนเตม็ท่ี  คณะกรรมการมีรายละเอียดดงัน้ี

กลุ่มพนักงาน บริษทัไดป้ฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการของ
บริษทั นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมใหค้วามรู้เพื่อเพิ ่มพนูทกัษะ และความสามารถของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง มี
การส่งเสริมวฒันธรรมและบรรยากาศที่ดีในองคก์ร รวมถึงดูแลเร่ืองสุขภาพ สภาพแวดลอ้มในการทำางานใหมี้ความปลอดภยั
ทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น และสวสัดิการต่างๆ แก่พนกังาน  โดยมีคณะกรรมการความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม ทำางานร่วมกบั
คณะกรรมการสวสัดิการสถานประกอบการ  

ถึงแมว้า่บริษทัไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนกังานโดยตรง แต่จะอยูใ่นรูปของเงินสะสมที่บริษทัสมทบให้
พนกังานทุกเดือนโดยฝากธนาคารในบญัชีของพนกังานแต่ละคน รวมทั้งบริษทัไดจ้ดัสวสัดิการในรูปแบบของสหกรณ์ออม
ทรัพย ์ภายใตก้ฎหมายของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์

ในปี 2561  บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ระดบัประเทศ 2 ดา้นติดต่อกนัมาหลายปี คือ

*  ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำางานระดบัประเทศ

*  ดา้นแรงงานสมัพนัธ์และดา้นสวสัดิการแรงงานระดบัประเทศ

สามารถดูรายละเอยีดได้จาก หมวด   8.5.2   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ฝ่ายบริหาร บริษทัไดมี้การจดัทำาโครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ริหารอยา่งเหมาะสม โดยสามารถเปรียบเทียบไดก้บัผูบ้ริหารระดบัเดียวกนั
ของธุรกิจสถานพยาบาล นอกจากน้ีฝ่ายบริหารยงัท ำางานตามหนา้ที่และความรับผดิชอบของตนเองอยา่งอิสระ เพื่อเป็น
ประโยชน์สูงสุดร่วมกนัขององคก์รและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย

กลุ่มผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน

บริษทัไดท้ำาการเผยแพร่ข่าวสารของบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ และนกัลงทุนรับทราบอยา่งเท่าเทียมกนั ถูกตอ้ง โปร่งใส และทนัเวลา
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุน ดว้ยการจดัการใหธุ้รกิจเติบโตและมีความสามารถในการทำา
กำาไรอยา่งย ัง่ยนืภายใตธ้รรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งดำารงความสามารถในการแข่งขนั โดยไดมี้การวางแผนและค ำานึงถึงความเส่ียง
ทางธุรกิจและการดำาเนินงานทั้งในปัจจุบนัและอนาคตอยา่งรอบคอบและทำาการทบทวนอยา่งสมำ่าเสมอ  โดยเนน้การดำาเนิน
การเพื่อใหไ้ดผ้ลก ำาไรอยา่งสมำ่าเสมอโดยการบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพ และการควบคุมภายในระบบการตรวจสอบ และ
การบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ สามารถดูรายละเอียดไดจ้าก หมวด  (1)   ผู้ถือหุ้น   :   สิทธิและความเท่าเทียมกนั และ  
หมวด  (2)   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  

กลุ่มคู่ค้า/ คู่สัญญา บริษทัมีการซ้ือสินคา้และบริการจากคู่คา้เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้   รวมถึงการปฏิบตัิตามสญัญาต่อคู่คา้อยา่งยตุิธรรม มี
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ  ท ั้งน้ีบริษทัมีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระท ำาใด  ๆ กต็ามที่อาจส่งผลใหเ้กิดความไม่
ซ่ือสตัยสุ์จริต หรือท่ีอาจเป็นการละเมิดสิทธิของคู่สญัญาตามกฎหมายกำาหนด หรือท่ีไดต้กลงร่วมกนั

เจ้าหนี้ บริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขตามขอ้ตกลงในสญัญาท่ีใหไ้วก้บัเจา้หน้ีต่าง ๆ ของบริษทั ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต โปร่งใส ชำาระหน้ี
ตรงกำาหนด สามารถตรวจสอบได ้ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หน้ี

ผู้สอบบัญชี บริษทัใหค้วามร่วมมือเปิดเผยขอ้มูลการดำาเนินงาน และอำานวยความสะดวกต่าง ๆ  ต่อผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งมีการ
ประชุมร่วมกนัระหวา่งผูส้อบบญัชี กบักรรมการตรวจสอบ หรือประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหาร
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ลูกค้า/ ผู้รับบริการ บริษทัเอาใจใส่และรับผดิชอบต่อลูกคา้ มีการปรับปรุงพฒันาคุณภาพบริการรักษาพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง ทั้งดา้นการพฒันา
บุคลากร และเทคโนโลยทีางการแพทยท่ี์ทนัสมยั  โดยบริษทัไดมุ้่งเนน้นโยบายดา้นคุณภาพ เป็นการรับประกนัคุณภาพและยก
มาตรฐานคุณภาพการใหบ้ริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทบัใจแก่ผูม้ารับบริการ เพิ่มศกัยภาพในการใหบ้ริการคุณภาพ
มาตรฐานการบริการอยูต่ลอดเวลา โดยบริษทัไดร้ับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการใหบ้ริการ ISO 15189, ISO 9001 : 2000
และดำาเนินการตามมาตรฐานระบบ Hospital Accreditation (HA) โดยบริษทัฯ ไดต้ระหนกัอยูเ่สมอวา่ผูร้ับบริการเป็นปัจจยัสู่
ความสำาเร็จที่สำาคญัประการหน่ึงในการด ำาเนินธุรกิจ โดยบริษทัมีการปฏิบตัิตามสิทธิของผูป่้วยอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งไดม้ี
มาตรการป้องกนัในเร่ืองขอ้มูลของผูร้ับบริการทุกท่านตอ้งเป็นความลบัและไม่นำามาเปิดเผย เวน้แต่ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย
กำาหนด หรือจนกวา่จะไดรั้บความยนิยอมจากผูรั้บบริการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

คู่แข่ง บริษทัยดึหลกัการปฏิบตัิการแข่งขนัทางการตลาดตามกติกาการแข่งขนัที่ดี รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบตัิในการแข่งขนั
หลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำาลายคู่แข่ง และภายใตก้ารปฏิบติัอยา่งสุจริต เป็นธรรม และตามกฎหมาย

ชุมชน/ สังคม /       

ส่ิงแวดล้อม

บริษทัมีความรับผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคม รวมทั้งไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและ
สงัคม 

ทั้งน้ีบริษทัจะปฏิบตัิตามขอ้ก ำาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีไดร้ับ
การดูแลอยา่งดี และเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ไมตรีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย  รวมทั้งเพื่อเป็นการประสานใหส้อดคลอ้งกบัการทำาธุรกิจ
ของบริษทัไดอ้ยา่งมัน่คง และสร้างช่ือเสียงใหก้บับริษทั ตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  นอกจากน้ีบริษทัยงัได้
ร่วมกนัทำากิจกรรมเพื่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มเป็นประจำาทุกปี ตามรายละเอยีดหมวด   10   ความรับผดิชอบต่อสังคม  

หมวด   (4)     การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

  การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ  

บริษทัมีนโยบายใหค้วามสำาคญักบัผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั แมว้า่บริษทัยงัไม่ไดท้ ำาการจดัตั้งหน่วยงาน
ดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์ขึ้น แต่ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ และกรรมการเลขานุการทำาหนา้ที่ในการใหข้อ้มูลสารสนเทศ
และข่าวสารต่าง ๆ ต่อผูถ้ือหุน้ และนกัลงทุน ซึ่ งสามารถติดต ่อไดท้ี่ ส ำานกัผูอ้ ำานวยการ หมายเลขโทรศพัท ์053-999701
หมายเลขโทรสาร 053-999799 หรือติดต่อทาง E-mail ; lanna@lanna-hospital.com 

คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูร้ับผดิชอบในการจดัท ำารายงานและขอ้มูลทางการเงิน ตามข ั้นตอนมาตรฐานการบญัชีรับรอง
ทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสมำ่าเสมอ โดยใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจดัทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสำาคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกครั้ ง  ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ดูแลรับผดิชอบเกี่ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้นของรายงาน
ทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดป้รากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจำาปีของบริษทัแลว้
บริษทัไดจ้ดัใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ ผลการดำาเนินงาน งบการเงิน และการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการผา่นช่องทางของ
ระบบตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่ผา่นทาง Website ของบริษทัท่ี  http://www.lanna-hospital.com  ภายใต้
หมวดข้อมูลนักลงทุน  (Investor Relations) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งไดใ้ชข้อ้มูล
สารสนเทศของบริษทัอยา่งเท่าเทียมกนั
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     การประชุมผู้ถือหุ้น  

นโยบายของบริษทัคือ การจดัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมตามกฎหมายและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิของตนเองอยา่งเตม็
ที่  ท ั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัประจ ำาปีภายใน 4 เดือน นบัจากวนัสิ้นสุดปีงบการเงินบริษทั การจดัประชุมจะจดัตาม
กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัและขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ท่ีมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงใน
หา้ของจำานวนหุน้ที่จ ำาหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ
ของจำานวนหุน้ที่จ ำาหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด สามารถเขา้ช่ือทำาหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการบริษทัเรียกประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ได้
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมอยา่งชดัเจน และคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุน้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

หมวด   (5)     ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

     โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561  คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒุิและมีประสบการณ์สูงในการด ำาเนินธุรก ิจ ดว้ย
ความรู้ความสามารถ จำานวน 12 ท่านประกอบดว้ย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอสิระ
1. นายแพทยว์รพนัธ์      อุณจกัร นายแพทยรั์ชช          สมบูรณสิน นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ       คณาปราชญ์
2. นายแพทยสุ์เมธ         ฮัน่ตระกลู ทนัตแพทยช์ำานาญ    ชนะภยั นายเกริก                       จิตตาลาน
3. นายแพทยดุ์สิต          ศรีสกลุ นายสิทธิ                    ภาณุพฒันพงศ์ นางสาวพาภทัร             สุเภากิจ
4. นายแพทยธี์ระยทุธ    นิยมกลู นายชยัสิทธ์ิ               วิริยะเมตตากลุ
5. นายฤชิษฐ์                  กาญจนพิทกัษ์
6. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณาปราชญ์
7. นายเกริก                   จิตตาลาน
8. นางสาวพาภทัร         สุเภากิจ

การกำาหนดระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่ง แมว้า่ตามหลกัการคณะกรรมการไม่ควรด ำารงต ำาแหน่งติดต่อกนัเป็นระยะเวลาเกิน
กวา่ 3 วาระกต็าม  เน่ืองจากขอ้จ ำากดัในเร่ืองการสรรหาบุคคลที่เขา้มาแทนอยา่งเหมาะสม รวมทั้งความรู้ ความเขา้ใจในธุรกิจ
โรงพยาบาล ซ่ึงตอ้งอาศยัผูท้ี่มีความช ำานาญเฉพาะดา้นอยา่งแทจ้ริง  ดงันั้นบริษทัจึงยงัไม่ไดก้ ำาหนดระยะเวลาในการด ำารง
ตำาแหน่งของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน  ทั้งน้ีบริษทัไดก้ ำาหนดใหก้รรมการบริษทัสามารถรับตำาแหน่งเป็นกรรมการจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยไ์ดอี้กไม่เกิน 5 แห่ง  ยกเวน้ตำาแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ สามารถรับเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ ได้
ไม่เกิน 2 แห่ง  และจะตอ้งไม่เป็นคู่แข่งทางการคา้กบับริษทั
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  ภาวะผู้นำาและวสัิยทัศน์  

- คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุและมีประสบการณ์สูงในการดำาเนินธุรกิจ ดว้ยความรู้ความสามารถที่
ผสมผสานกนัในสาขาวิชาชีพต่างๆ ไดน้ำามาซ่ึงการเป็นผูน้ำา และใหแ้นวทางแก่ผูบ้ริหารในการกำาหนดทิศทาง และวิสยั
ทศัน์การด ำาเนินงานธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  ท ั้งน้ีบทบาท
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการที่ใหต้่อบริษทันั้นเป็นไปตามที่ไดร้ะบุไวใ้นหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ
ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการผา่นการเขา้รับการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)
11 ท่าน  จากจำานวนทั้งหมด 12 ท่าน โดยกรรมการท่ีเหลือคาดวา่จะเขา้รับการอบรมภายในปี 2562

- คณะกรรมการไดจ้ดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและมีการตรวจสอบ รวมทั้งไดมี้การติดตามการ
ดำาเนินงานเร่ืองดงักล่าวอยา่งสมำ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาการกำาหนดและแยกบทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการบริหารอยา่งชดัเจน

- คณะกรรมการบริษทัจะกำากบัดูแลใหค้ณะกรรมการบริหารดำาเนินการตามนโยบายที่ก ำาหนดไว  ้โดยคณะ กรรมการ
บริหารมีอำานาจอนุมติัการลงทุนท่ีไม่เกิน 1,000,000.-บาท  หากเป็นกรณีเร่งด่วนท่ีวงเงินเกินหน่ึงลา้นบาท ใหค้ณะ
กรรมการบริหารอนุมตัิด ำาเนินการไปก่อน แลว้ขอค ำาสตัยาบนัจากคณะกรรมการบริษทัทีหลงั   ทั้งน้ีไม่รวมถึง
รายการที่มีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย รวมทั้งรายการที่ตอ้งขอความเห็นจากผูถ้ือหุน้ตามขอ้ก ำาหนดของ กลต.
และตลาดหลกัทรัพย ์(  ดูรายละเอียดในขอ้     9.2.2   อำานาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร  )  

  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

เพื่อเป็นการป้องกนัการเกิดปัญหาในเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลอย า่งรอบคอบเมื่อเกิด
รายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  รวมทั้งก ำาหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ใหผู้บ้ริหารและผูเ้กี่ยวขอ้งนำาขอ้มูล
ภายในของบริษทัไปเปิดเผยหรือไปใชป้ระโยชน์ส่วนตนดงัน้ี

รายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดท้ราบถึงความสำาคญัของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไดม้ีการพิจารณา
อยา่งรอบคอบวา่ การท ำารายการดงักล่าวมีขอ้ใดที่ขดัแยง้ หรือตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห ่ง
ประเทศไทยหรือไม่ รายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้น จะใชร้าคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกบัที่
บริษทัพึงกระท ำารายการกบับุคคลภายนอก และเพื่อขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส ่วนไดเ้สียใน
แต่ละเร่ืองจะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตดัสินใจในเร่ืองนั้น อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีส่วนร่วมในการใหค้วาม
เห็นเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่เป็นรายการที่มีความโปร่งใส และแสดงมูลค่ายตุิธรรมตาม
ราคาตลาด รวมถึงการกำาหนดอำานาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงไดมี้การเปิดเผยรายละเอียดของ
รายการเหล่านั้นใหเ้ป็นท่ีรับทราบทัว่กนั ไวใ้นรายงานแสดงขอ้มูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี
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การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทัไดป้ฏิบตัิตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในเร่ือง การจดัทำาและเปิดเผยรายงานการถือหลกั
ทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารอยา่งเคร่งครัดตลอดเวลา รวมทั้งการดูแลเก่ียวกบัเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเร่ือง
ควรปกปิด และความลบัเกี่ยวกบัการด ำาเนินงานของบริษทั มีระบบการรักษาความปลอดภยั ระบบคอมพวิเตอร์ และ
ขอ้มูลสารสนเทศ  นอกจากน้ีคณะกรรมการและผูบ้ริหาร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดถื้อปฏิบตัิวา่จะไม่เผยแพร่ขอ้มูล
การด ำาเนินงานของบริษทั หรือการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลโดยไม่มีอ ำานาจ หรือนำาขอ้มูลไปใชห้าประโยชน์ส่วนตนก่อน
ประกาศแจง้ใหส้าธารณชนทราบผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กรณีฝ่าฝืนนอกจากบทลงโทษซ่ึงก ำาหนดไวใ้น
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   และขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้
บุคคลผูน้ั้นจะตอ้งถูกพิจารณาตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั และ/หรือตามกฎหมายแลว้แต่กรณีอีกดว้ย

       จริยธรรมธุรกจิ  

บริษทัเช่ือมัน่ในจริยธรรมทางธุรกิจอนัเป็นเง่ือนไขสำาคญัส่ิงหน่ึงในการด ำาเนินธุรกิจ  โดยบริษทัไดอ้อกขอ้พึงปฏิบตัิเกี่ยวกบั
จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และพนกังาน เพื่อใหผู้ท้ี่เก ี่ยวขอ้งยดึถือเป็น
แนวทางปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และเท่ียงธรรม และบริษทัไดติ้ดต่อส่ือสารกบัพนกังานอยา่ง
สม ำ่าเสมอทั้งโดยตรงหรือผา่นฝ่ายบุคคล รวมทั้งคอยติดตามการปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ ำา รวมถึงก ำาหนดบท
ลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย

     การพฒันาความรู้ของกรรมการ  

บริษทัมีนโยบายสนบัสนุนใหก้รรมการบริษทัและบริษทัในเครือไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตร Director Certification Program (DCP)
และ Director Accreditation Program (DAP) จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เพื่อส่งเสริมให้
กรรมการมีความเขา้ใจในเร่ืองการก ำากบัดูแลกิจการใหม้ีประสิทธิผลสูงสุด และสามารถนำาความรู้มาใชใ้นการดำาเนินงามตาม
นโยบายของบริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  รวมทั้งบริษทัสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้อบรมเกี่ยวกบักฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย หรือ
ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และสำานกังาน กลต.  ที่ไดม้ีการปรับปรุงใหม่ เพื่อถือปฏิบตัิใหถู้กตอ้ง  ท ั้งน้ีกรรมการของ
บริษทัไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตร DCP และ/หรือ DAP แลว้ จ ำานวน 11 ท่าน  ส่วนท่านท่ีเหลือคาดวา่จะเขา้อบรมในปี 2562

       การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษทัมีจ ำานวน 12 ท่าน  ประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 5 ท่าน และ
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน  นอกจากน้ีบริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความเป็น
อิสระจำานวน 3 ท่าน ซ่ึงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารงานประจ ำา และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ท ำาหนา้ที่ถ่วงดุล
และตรวจทานการบริหารงานของบริษทัอีกดว้ย และมีนโยบายทบทวนคุณสมบติัของกรรมการอิสระอยา่งสมำ่าเสมอ เพื่อใหเ้ป็น
ไปตามกฎหมายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

       การรวมหรือแยกตำาแหน่ง  

ปัจจุบนั บริษทัมีผูด้ ำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษทั, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนด
คา่ตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ แยกจากกนั มีการก ำาหนดบทบาท อ ำานาจหนา้ที่ไวช้ดัเจน ทั้ง
ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการไม ่มีอ ำานาจเบด็เสร็จเดด็ขาด  ประธานกรรมการ
บริษทั, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จะเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร
ส่วนประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและมีหนา้ท่ีบริหารงานประจำาวนัของบริษทั
โดยบริษทัไดก้ ำาหนดหนา้ที่ความรับผดิชอบระหวา่งกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน  และคณะกรรมการบริษทัได้
แต่งตั้งกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ เพื่อช่วยในเร่ืองการพิจารณากลัน่กรอง และปฏิบตัิเฉพาะเร่ืองตามที่มอบหมาย ซ่ึงอำานาจหนา้ที่
ของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ไ  ด้ระบุไว้ในแบบ   56-1      หมวดที่   8.   โครงสร้างการจัดการ   

ในส่วนของตำาแหน่งประธานกรรมการบริษทั จะเป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และบริษทัไดก้ ำาหนดให้
ประธานกรรมการบริษทัจะตอ้งไม่ด ำารงต ำาแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อใหป้ระธานกรรมการบริษทัสามารถทำา
หนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีอิสระในการตดัสินใจ ท ำาหนา้ที่ไดอ้ย า่งเที่ยงธรรม รวมถึงก ำากบัดูแลคณะ
กรรมการใหท้ ำาหนา้ที่ไดอ้ยา่งโปร่งใส เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทั  ส่วนอำานาจหนา้ที่ของคณะ
กรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจมอบหมายใหก้รรมการอิสระตดัสินใจในการ
ดำาเนินการของบริษทั, บริษทัยอ่ย, บริษทัร่วม, บริษทัยอ่ยลำาดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลอ่ืนที่อาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสิน
ใจในรูปแบบขององคค์ณะได ้

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส ซ่ึงอยูใ่นระดบั
ท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถรักษาผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษทั โดยการจ่ายค่าตอบแทนจะ
อยูใ่นรูปของค่าเบี้ยประชุม ส่วนเงินโบนสัพิเศษจะจ่ายตามผลประกอบการของบริษทัของแต่ละปี  โดย
คณะกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบื้องตน้ ท ั้งน้ีการพิจารณา
อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นการพิจารณาอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารไดค้ ำานึงถึงความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารแต ่ละท่าน เทียบกบันโยบาย
และเป้าหมายท่ีก ำาหนดใหส้อดคลอ้งกบัผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหาร รวมไปถึงสถานะทางการเงินของ
บริษทั บริษทัจะพิจารณาประโยชน์อ่ืนๆ ใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัเดียวกบักิจการประเภท
เดียวกนั และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษาผูบ้ริหารที่มีความสามารถสูงใหอ้ยูก่บับริษทั เพื่อใหบ้ริษทั
แขง็แกร่งและสามารถแข่งขนัไดใ้นธุรกิจ โดยคณะกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้
พิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้

จำานวนค่าตอบแทนในปี 2561 บริษทัไดจ้่ายค่าตอบแทนต่างๆ ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร  มีรายละเอียดตามหวัขอ้ค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหารบริหาร
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       การประชุมคณะกรรมการ  

การประชุมคณะกรรมการบริษทัไดก้ ำาหนดใหม้ีการประชุมอยา่งต่อเน่ือง โดยสำานกัผูอ้ ำานวยการจะจดัทำาตารางการประชุมเป็น
ตารางปีล่วงหนา้ เพื่อกรรมการสามารถจดัสรรเวลาไดอ้ยา่งสะดวก และมีการก ำาหนดวาระการประชุมไวล้่วงหนา้ตั้งแต่ตน้ปี
นอกจากการประชุมตามปกติแลว้ อาจจดัใหม้ีการประชุมวาระพิเศษขึ้นตามความจ ำาเป็น วาระการประชุมถูกก ำาหนดโดย
กรรมการผูจ้ดัการ และผา่นการอนุมตัิโดยประธานกรรมการ  เอกสารประกอบการประชุมจะไดม้ีการจดัส่งใหก้รรมการล่วง
หนา้ก่อนการประชุม 14 วนั  เวน้แต่กรณีมีเหตุจ ำาเป็นเร่งด่วน เพื่อใหก้รรมการไดม้ีเวลาท ำาความเขา้ใจในระเบียบวาระและ
เอกสารต่าง ๆ เป็นการล่วงหนา้ ระหวา่งการประชุม ประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้
อยา่งเตม็ที่และอิสระ เพื่อใหก้ารตดัสินใจมีความรอบคอบและรัดกมุ โดยเฉพาะวาระที่มีความสำาคญั ในการประชุมแต ่ละครั้ ง
เลขานุการคณะกรรมการบริษทัจะทำาหนา้ที่บนัทึกและจดัเกบ็เอกสาร และรายงานการประชุมที่ผา่นการรับรองจากที่ประชุม
พร้อมใหผู้เ้กี่ยวขอ้งตรวจสอบได ้ ปกติการประชุมแต่ละครั้ งจะใชเ้วลาประมาณ 2-3 ช ัว่โมง  ในปี 2561  ที่ผา่นมาคณะ
กรรมการบริษทัไดมี้การประชุมตามวาระปกติจำานวน  7  คร้ัง  โดยกรรมการเขา้ร่วมประชุมอยา่งพร้อมเพรียงกนัครบทุกท่าน

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะกรรมการ

รายช่ือกรรมการ ตำาแหน่ง
กรรมการบริษัท

(คร้ัง)
กรรมการตรวจสอบ

(คร้ัง)
กรรมการบริหาร

(คร้ัง)
กรรมการความ
เส่ียงฯ  (คร้ัง)

กรรมการสรรหาฯ
(คร้ัง)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561

1. นายแพทย์รัชช    สมบูรณสิน ประธานกรรมการ 5/5 7/7
2. นายแพทย์วรพนัธ์     อุณจักร ประธานกรรมการบริหาร 5/5 6/7 50/50 45/45
3. นายแพทย์ดุสิต          ศรีสกลุ กรรมการผู้จัดการ 5/5 7/7 50/50 45/45 10/10 12/12 2/2 2/2
4. นายแพทย์ธีระยุทธ    นิยมกูล กรรมการเลขานุการ 5/5 7/7 50/50 45/45 10/10 12/12 2/2 2/2
5. นายแพทย์สุเมธ      ฮ่ันตระกูล กรรมการ 5/5 7/7 50/50 45/45 10/10 12/12
6. นายแพทย์ชำานาญ     ชนะภัย กรรมการ 5/5 7/7
7.  นายสิทธิ         ภาณุพฒันพงศ์ กรรมการ 5/5 6/7
8.  นายชัยสิทธ์ิ     วริิยะเมตตากลุ กรรมการ 5/5 7/7
9.  นายฤชิษฐ์       กาญจนพทัิกษ์* กรรมการ 1/5 7/7
10. นพ. สุทธิศักด์ิ   คณาปราชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5 7/7 4/4 5/5
11. นายเกริก          จิตตาลาน กรรมการตรวจสอบ 5/5 7/7 4/4 5/5
12. นางสาวพาภัทร   สุเภากจิ** กรรมการตรวจสอบ 5/5 7/7 4/4 5/5
13. นพ. ศุภชัย    สินไตรรัตน์ ที่ปรึกษากรรมการบริหาร 50/50 45/45 10/10 12/12 2/2 2/2
14. นายแพทย์ประมุข   อุณจักร ที่ปรึกษากรรมการบริหาร 50/50 40/45 2/2 2/2
15. ทันตแพทย์ศิระ   ฮ่ันตระกูล ที่ปรึกษากรรมการบริหาร 50/50 42/45 2/2 2/2

*    ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560
**   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่ีมีคุณสมบติัท่ีทำาหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS PUBLIC COMPANY  LIMITED

       คณะอนุกรรมการ  

ปัจจุบนั บริษทัไม่มีการจดัตั้งคณะอนุกรรมการอ่ืนใด นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  ในส่วนของการบริหารจดัการของโรงพยาบาล ผูบ้ริหารไดแ้ต่งตั้งกรรมการชุดยอ่ย
เพื่อดำาเนินการจดัการใหบ้รรลุตามนโยบายของบริษทั  ตามหัวข้อแบบ 56-1 หมวด (3)   สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อใหก้ารดำาเนินการในเร่ืองสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียบรรลุตามบรรษทัภิบาลท่ีบริษทัก ำาหนด บริษทัยงัไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหาร
ก ำาหนดนโยบายและแต่งต ั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อบริหารจดัการระบบภายในโรงพยาบาล โดยก ำาหนดใหร้ายงานต่อผู ้
บริหารทุกเดือน  ดงัน้ี

กรรมการชุดย่อย หน้าที่ความรับผดิชอบ
1. คณะกรรมการทีมนำา    

โรงพยาบาล
เป็นผูว้างแผนคุณภาพระดบัโรงพยาบาล จดัท ำาแผนยทุธศาสตร์ การบริการจดัการ
องคก์ร ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และทิศทางองคก์รท่ีไดบ้ญัญติัไว้

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คน้หา วางระบบ ป้องกนั ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารความเส่ียง เพ่ือลดและ
จดัการความเส่ียงดา้นต่าง ๆ 

3. คณะกรรมการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน 

ตรวจสอบ ประเมินผลอยา่งเป็นระบบและเป็นอิสระ ตรวจติดตามระบบวา่ปฏิบตัิตรง
ตามแผนงานที่ไดว้างไว ้และสามารถปฏิบตัิไดอ้ย า่งมีประสิทธิผล และบรรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์วางไว้

4. คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ
การบริการ

พฒันาคุณภาพบริการโดยรวม และเพิ่มการส่งมอบคุณค่าใหผู้รั้บบริการ ติดตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

5. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพ พฒันาระบบการใหบ้ริการดูแลผูป่้วยแบบสหสาขาวิชาชีพ ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์
องคก์ร ส่ือสารประสานงานและแกปั้ญหาระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือส่งต่อปัญหา
ใหที้มนำาสุงสุด

6. คณะกรรมการพฒันาระบบ
สารสนเทศ-เวชระเบียน และ
ทรัพยากรบุคคล

วางแผน ออกแบบระบบและพฒันาระบบเพ่ือการจดัการขอ้มูลสารสนเทศ ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลสารสนเทศ วางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคล
ใหมี้ประสิทธิภาพ รวมถึงการพฒันาบุคลากรตามทิศทางองคก์ร

7. คณะกรรมการความปลอดภยั
อาชีว อนามยั ส่ิงแวดลอ้ม และ
สวสัดิการสถานประกอบการ

เพื่อตรวจสอบ วางแผน และประเมินความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบ
กิจการและเพื่อประสานงาน และส่ือสารการบริหารจดัการดา้นสวสัดิการระหวา่งผู ้
บริหารและพนกังาน

8. คณะกรรมการดา้นการจดัการ
พลงังาน

ด ำาเนินการจดัการพลงังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังานขององคก์ร
ประสานงาน ควบคุม ดูแล และวิธีการจดัการพลงังาน รวมทั้งก ำาหนดแผนการอบรม
หรือกิจกรรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานใหเ้หมาะสม

                              70                                              รายงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018

     การจดัการและการกำากบัดแูลกิจการ



บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
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       การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒุิและมีประสบการณ์สูงในการด ำาเนินธุรก ิจ ดว้ยความรู้ความสามารถที่ผสม
ผสานกนัในสาขาวิชาชีพต่างๆ ไดน้ำามาซ่ึงการเป็นผูน้ ำา และใหแ้นวทางแก่ผูบ้ริหารในการก ำาหนดทิศทาง และวิสยัทศัน์การ
ดำาเนินงานธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  ทั้งน้ีบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิ
ชอบของคณะกรรมการที่ใหต้่อบริษทันั้นเป็นไปตามที่ไดร้ะบุไวใ้นหวัขอ้หมวดที่ 8 โครงสร้างการจดัการ  อยา่งไรกด็ี บริษทั
ไดม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั  เพื่อเป็นการทบทวนผลการด ำาเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งการทำางานของคณะ
กรรมการใหมี้ประสิทธิภาพเป็นประจำาทุกปี  

ทั้งน้ีบริษทัไดก้ำาหนดใหเ้ลขานุการบริษทั เป็นผูด้ ำาเนินการสรุปผลการประเมิน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัใหรั้บทราบ
และพิจารณาแกไ้ขต่อไป หรือในบางกรณีอาจเชิญผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นเพื่อแนะนำาหรือร่วมกนัพิจารณากบัคณะ
กรรมการบริษทัต่อไป  สำาหรับสรุปผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในปี 2561  ประกอบดว้ยหวัขอ้การประเมินดงัน้ี

แบบประเมินผลการปฏบิัติงานตนเองของกรรมการบริษัท  หัวข้อประเมิน  7  ด้าน  ดงันี้

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

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  หัวข้อประเมิน  5  ด้าน  ดงันี้

1. ประเมินในดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Organization and Environment Measure)
2. ประเมินดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure)
3. ประเมินดา้นการควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ประเมินดา้นระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information and Communication Measure)
5. ประเมินดา้นระบบการติดตาม (Monitoring)
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       ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการจดัการความเส่ียงของบริษทั โดยบริษทั
ไดก้ำาหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการดำาเนินการดงักล่าวดงัน้ี

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน
บริษทัไดใ้หค้วามสำาคญัต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้
กำาหนดภาระหนา้ท่ี อ ำานาจการดำาเนินการของผูป้ฏิบตัิงานไวอ้ยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทั
ใหเ้กิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงาน ผูต้ิดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนัเพื่อใหเ้กิดการถ่วง
ดุลและสามารถตรวจสอบระหวา่งกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม   นอกจากน้ียงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดย
บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารตามสายงานท่ีรับผดิชอบ รวมถึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
รับทราบดว้ยอยา่งสมำ่าเสมอ

บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหนา้ที่ตรวจสอบเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ การปฏิบตัิงานหลกัและกิจกรรมทางการเงินสำาคญั
ของบริษทั ไดด้ ำาเนินการตามแนวทางที่ก ำาหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิสระ สามารถทำาหนา้ที่ตรวจสอบไดอ้ยา่งเตม็ที่ คณะกรรมการจึงก ำาหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจ
สอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเส่ียง
คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสำาคญัเกี่ยวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่งมาก โดยไดก้ ำาหนดและประเมินความ
เส่ียงของกิจการ มีการกำาหนดมาตรการและจดัการความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงที่มีผลต่อการด ำาเนินงานของบริษทั
ตามท่ีระบุในแบบ 56-1 มีการกำากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กำาหนดท่ีเก่ียวขอ้ง

      รายงานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูร้ับผดิชอบต่องบการเงินของบริษทั     และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ ำาปี งบ
การเงินดงักล่าวจดัท ำาขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบตัิอยา่งสมำ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สุดในการจดัทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสำาคญั
อยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีการดำารงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหม้ ัน่ใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่การบนัทึก
ขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และใหท้ราบจุดอ ่อนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิด
การทุจริตหรือการดำาเนินการท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระสำาคญั

ในการน้ีคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  เป็นผูดู้แลรับผดิ
ชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก ี่ยวกบัเร่ืองน้ี
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจำาปีแลว้
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     การจดัการและการกำากบัดแูลกิจการ

       ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน  

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีวา่ขอ้มูลของบริษทั ทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและขอ้มูลทัว่ไปลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของ
ผูล้งทุนและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั จึงไดก้ ำาชบัใหฝ่้ายบริหารดำาเนินการในเร่ืองที่เกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลที่ครบถว้น
ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได ้สม ำ่าเสมอ และทนัเวลา  ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัไดใ้หค้วามสำาคญัและยดึถือปฏิบตัิมาโดย
ตลอด โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ดงักล่าวเพื่อใหผู้ล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบ  ทั้งโดยการประชาสมัพนัธ์โดยตรง
เช่น การลงประกาศทางหนงัสือพิมพท์ั้งส่วนทอ้งถ่ินและส่วนกลาง ทางจดหมาย และผา่นทางส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของ
ตลาดหลกัทรัพย ์

ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์นั้น ยงัไม่ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ไดม้อบหมายใหป้ระธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ ทำาหนา้ที่ติดต่อส่ือสารกบัสถาบนั ผูถื้อหุน้ รวมทั้งนกัวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวขอ้ง เน่ืองจากกิจกรรมใน
เร่ืองดงักล่าวยงัไม่มากนกั โดยสามารถติดต่อไดท้ี่โทรศพัทเ์ลขหมาย 053-999-701 โทรสาร 053-999-799 หรือ  Website
www.lanna-hospital.com,  E-mail lanna@lanna-hospital.com

หมวด   (6)     นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   การสรรหาพนักงานและการสร้างแรงจูงใจพนักงาน  

บริษทัจะเนน้การสรรหาพนกังานจากภายในเป็นหลกั แลว้ทำาการฝึกอบรมเพิ ่มเติม เน่ืองจากการเล่ือนตำาแหน่งจากภายในทำาให้
ไดพ้นกังานที่คุน้เคยกบัการดำาเนินงานและยงัมีส่วนช่วยสร้างขวญัก ำาลงัใจในการทำางานใหก้บัพนกังาน สร้างความรู้สึกเป็น
เจา้ขององคก์ร และสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังานทำางานอยูก่บับริษทัเป็นระยะเวลานาน ดงัเช่น การใหผ้ลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม
มีสวสัดิการต่างๆ มีการจดักิจกรรมสนัทนาการใหพ้นกังานเพื่อสร้างความสามคัคี นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการทำางาน ซ่ึงในปีท่ีผา่นมาบริษทัไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นระดบัประเทศ 2 ดา้นติดต่อกนัมา
หลายปี คือ ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำางาน และในดา้นแรงงานสมัพนัธ์และดา้นสวสัดิการ
แรงงานระดบัประเทศ จะเห็นไดว้า่พนกังานของบริษทัมีอายกุารทำางานเฉล่ียประมาณ 8 ปี  ซ่ึงมีอายกุารทำางานกบับริษทัตั้งแต่
5 ปีข้ึนไป คิดเป็น 43.60% ของพนกังานทั้งหมด

   การสรรหาพนักงานและการสร้างแรงจูงใจพนักงาน  

1. บริษทัไดค้ ำานึงถึงความสำาคญัของพนกังาน  ซ่ึงเป็นปัจจยัสำาคญัท่ีสุดท่ีจะเป็นแรงผลกัดนับรรลุเป้าหมายขององคก์ร  
ดงันั้น  ในแต่ละปีบริษทัจึงไดก้ำาหนดใหมี้แผนงานและมีการจดัสรรงบประมาณไวอ้ยา่งชดัเจน และเพียงพอกบั 
โครงการการพฒันาทรัพยากรบุคคล ดงัน้ี
1.1 โครงการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ซ่ึงเป็นการแนะนำาองคก์รและช่วยใหพ้นกังานใหม่ไดเ้ขา้ใจในวฒันธรรมองคก์ร

โครงสร้างการบริหารจดัการ ทั้งน้ีเพื่อใหพ้นกังานใหม่ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนเอง
ในเบ้ืองตน้ รวมทั้งทำาใหพ้นกังานไดป้รับตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงาน สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมองคก์รต่อไป
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1.2 การฝึกอบรมและพฒันาความสามารถของพนกังาน  บริษทัมีการจดัอบรมพนกังานทั้งในลกัษณะการสอนพร้อมกบั
การทำางาน โดยการใชร้ะบบพี่เล้ียง  ซ่ึงจะเป็นพนกังานอาวโุสคอยดูแลใหค้ ำาแนะนำาและสอนงานใหพ้นกังานใหม่ 
และในลกัษณะอบรมเสริมความรู้ในหลกัสูตรต่าง ๆ ทั้งจากดำาเนินการเองโดยบุคลากรภายในบริษทั หรือเชิญ
บุคคลกรภายนอก รวมถึงการส่งพนกังานเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรภายนอก  ท่ีครอบคลุมทั้งดา้นการพฒันาความรู้ 
ดา้นทศันคติ และดา้นทกัษะ โดยในปี 2561 พนกังานไดรั้บการอบรมทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก เฉล่ียคนละ 
4 หวัขอ้การอบรม
-  ส่งบุคลากรไปอบรมหรือฟ้ืนฟูวิชาการ (ภายนอก) จำานวน 114 เร่ือง จำานวน    239   คน
-  จดัอบรมวิชาการ/ การพฒันาบริการภายใน จำานวน   31 เร่ือง จำานวน          3,714   คน

2. บริษทัไดพ้ฒันาศกัยภาพของทรัพยากรบุคคลทุก ๆ ดา้นอยา่งต่อเน่ือง ทั้งดา้นสายวิชาชีพแต่ละสาขา ดา้นสงัคม เพื่อ
เป็นการวางพื้นฐานใหมี้ความกา้วหนา้ในสายอาชีพและตำาแหน่งงาน รวมทั้งบริษทัไดก้ำาหนดหลกัเกณฑก์ารเล่ือน
ตำาแหน่ง/ปรับระดบัตำาแหน่งงานท่ีชดัเจนใหก้บัพนกังาน

3. บริษทักำาหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานพนกังานทุกระดบั โดยทำาการประเมินทุก ๆ 3 เดือน

   นโยบายการร้องทุกข์ของพนักงาน  

บริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายการร้องทุกขข์องพนกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหพ้นกังานมีประสิทธิภาพ เพียบพร้อมเป็นไป
ดว้ยความเขา้ใจท่ีดีระหวา่งบริษทัและพนกังาน อนัจะยงัประโยชน์สุขดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย ดงันั้น ก รณีท ี่พ น กั ง า น ม ีป ัญ หา
อยา่งใดอยา่งหน่ึงอนัเป็นผลมาจากการท ำางาน หรือสภาพการท ำางาน หรือไม ่ไดร้ับความเป็นธรรมในเร่ืองใด ๆ ในสถาน
ประกอบการ พนกังานมีสิทธิท่ีจะยืน่ค ำาร้องทุกขไ์ด ้ตามขั้นตอนและกระบวนการร้องทุกขท่ี์กำาหนดไว ้ 

โดยบริษทัฯ ไดม้ีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูย้ืน่เร่ืองร้องทุกขแ์ละผูเ้ก ี่ยวขอ้งไวอ้ยา่งชดัเจน โดยยดึหลกัความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในระยะยาวภายในองคก์รเป็นสำาคญั ดงันั้นบริษทัจะใหค้วามดูแลเอาใจ
ใส่และพิจารณาดว้ยความเป็นธรรม เพื่อดำารงไวซ่ึ้งบรรยากาศแรงงานสมัพนัธ์ท่ีดี

   นโยบายด้านสวสัดกิารพนักงาน  

1. บริษทัไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความผกูพนัและความสามคัคีของพนกังานในองคม์าอยา่งต่อเน่ือง อาทิ
เช่น กิจกรรมกีฬาสีภายใน กิจกรรมรดนำ้าดำาหวัผูบ้ริหารและแพทยอ์าวโุสเน่ืองในวนัสงกรานต ์กิจกรรม CSR  
กิจกรรม Singing Contest และกิจกรรมสงัสรรคปี์ใหม่

2. บริษทัใหค้วามสำาคญัต่อสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของพนกังานเป็นอยา่งยิง่ โดยไดจ้ดัใหม้ีสวสัดิการตรวจ
สุขภาพประจำาปีพนกังาน การอบรมใหค้วามรู้เร่ืองความปลอดภยัในการทำางาน จดัอบรมเร่ืองการปฏิบติัตามกฎจราจรและ
รณรงคค์าดเขม็และสวมหมวกกนัน๊อค จดัอบรมฝึกซอ้มตามแผนอคัคีภยั และแผน่ดินไหว โดยอยูภ่ายใตค้ณะกรรมการ
ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำางาน  และคณะกรรมการสวสัดิการพนกังาน

3. บริษทัไดจ้ดัใหมี้วนัหยดุพกัผอ่น,วนัหยดุตามประเพณี ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบล่วงหนา้เป็นปีๆ ไป รวมทั้งสิทธิการลาป่วย
ลาคลอด ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาบวช และการลากิจไดต้ามกฎหมายแรงงาน
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4. เน่ืองจากบริษทัเป็นกิจการท่ีใหบ้ริการดา้นการรักษาพยาบาล  ดงันั้นบริษทัจึงไดใ้หสิ้ทธิการรักษาพยาบาลแก่กรรมการ, 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ซ่ึงครอบคลุมถึงญาติสายตรงดว้ย

5. บริษทัจดัสวสัดิการเงินช่วยเหลือฌาปนกิจทั้งของพนกังาน และญาติสายตรง
6. ถึงแมว้า่บริษทัไม่ไดจ้ดัตั้งกองทุนสำารองเล้ียงชีพสำาหรับพนกังานโดยตรง แต่จะอยูใ่นรูปแบบของเงินสะสมและเงิน

สมทบใหแ้ก่พนกังานทุกเดือน โดยฝากธนาคารในบญัชีของพนกังานแต่ละคน รวมทั้งบริษทัไดจ้ดัสวสัดิการในรูป
แบบของสหกรณ์ออมทรัพย ์ภายใตก้ฎหมายของสหกรณ์ออมทรัพย ์ในนาม “  สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาล  
ลานนา จำากดั”

ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่ บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ระดบัประเทศทั้ง 2 ดา้น  ติดต่อกนัมาหลายปี 
รวมทั้งในปี 2561 น้ีดว้ย คือ

1. ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำางานระดบัประเทศ

2. ดา้นแรงงานสมัพนัธ์และดา้นสวสัดิการแรงงานระดบัประเทศ
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การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทัไดต้ระหนกัและใหค้วามสำาคญัการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน คณะกรรมการบริษทัไดก้ ำาหนดเป็นนโยบายใหผู้ ้

บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อสำานกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัรับทราบทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงภายในกำาหนด เพื่อทำารายงานแจง้
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบ  รวมทั้งหา้มไม่ใหผู้บ้ริหาร หรือหน่วยงานที่ไดร้ับทราบขอ้มูลภายในนำาขอ้มูลดงั
กล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้ง  และไม่ใหม้ีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงหน่ึง
เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และตอ้งไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ชัว่โมง
นบัแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแลว้

รวมทั้งเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส และมีความเสมอภาคท่ี
จะไดรั้บขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั บริษทัไดก้ำาหนดนโยบายในเร่ืองการใหข้อ้มูลแก่บุคคลภายนอก รวมถึงกำาหนดบุคคลท่ีจะเป็น
ผูใ้หข้อ้มูลสำาคญัของบริษทัโดยเฉพาะ และเพื่อไม่ใหข้อ้มูลสารสนเทศสำาคญัของบริษทัเปิดเผยต่อสาธารณชนอนัมีนยัสำาคญัต่อ
การเปล่ียนแปลงการดำาเนินงานของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัตอ้งรักษาความลบัไวก้่อนถึงกำาหนดการควรเปิดเผย ซ่ึงบริษทักำาหนดให้
มีผูล้่วงรู้ไดใ้นวงจ ำากดัที่เก่ียวขอ้งเท่านั้น  นอกจากน้ีบริษทัยงัก ำาหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน รักษาความลบั และ/
หรือขอ้มูลภายในของบริษทั โดยก ำาหนดใหม้ีวิธีการควบคุมไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานนำาขอ้มูลความลบัของ
บริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน โดยมีการก ำาหนดโทษพนกังานที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบไวอ้ยา่งชดัเจน   การไม่
ปฏิบติัตามขอ้กำาหนดของบริษทั ถือเป็นการกระทำาผดิวินยั โดย บริษทัไดก้ำาหนดมาตรการดำาเนินการและบทลงโทษเม่ือพบวา่มี
การใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัการทำางาน และนโยบายเร่ืองการดูแลการใชข้อ้มูล
ภายในมีการกำาหนดโทษผูท่ี้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบไวอ้ยา่งชดัเจน  ทั้งน้ีกฎระเบียบและแนวปฏิบตัิดงักล่าวไดผ้า่นการ
ใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้

การรายงานการมีส่วนไดเ้สีย บริษทักำาหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร จดัทำารายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเอง และบุคคล
ที่มีความเกี่ยวโยงกนัส่งใหเ้ลขานุการบริษทัจดัเกบ็และรายงานการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นต่อประธานกรรมการเพื่อแจง้ในวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงขอ้มูลดงักล ่าว
บริษทัจะนำาไปใชใ้นการควบคุมดูแลการทำาธุรกรรมระหวา่งบริษทักบักรรมการ หรือผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูเ้ก่ียวโยงของบุคคล
ดงักล่าว  โดยบริษทัไดก้ ำาหนดใหมี้การจดัทำารายงานเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลทุกคร้ัง

        คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒุิและมีประสบการณ์สูงในการด ำาเนินธุรก ิจ ดว้ยความรู้ความสามารถที่
ผสมผสานกนัในสาขาวิชาชีพต่างๆ ไดน้ำามาซ่ึงการเป็นผูน้ ำา และใหแ้นวทางแก่ผูบ้ริหารในการกำาหนดทิศทาง และวสิยัทศัน์
การดำาเนินงานธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  รวมถึงการประเมินความเพียง
พอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั  เพื่อเป็นการทบทวนผลการด ำาเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค โดยบริษทัไดจ้ดัมี
บุคลากรอยา่งเพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเร่ืองการติดตาม
ควบคุมดูแลการด ำาเนินงานของบริษทัยอ่ยใหส้ามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงการทำาธุรกรรมกบั
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัอยา่งเพียงพอแลว้ สำาหรับการควบคุมภายในในหวัขอ้อ่ืน คณะกรรมการเห็น
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วา่บริษทัมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัรวมทั้งการ
ทำางานของคณะกรรมการใหมี้ประสิทธิภาพเป็นประจำาทุกปี   ประกอบดว้ยหวัขอ้การประเมินดงัน้ี

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  หัวข้อประเมิน  5  ด้าน  ดงันี้

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

ในการประชุมกรรมการคร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561  คณะกรรมการบริษทั (ซ่ึงรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดแ้ก่ นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ  คณาปราชญ ์ นายเกริก  จิตตาลาน และ นางสาวพาภทัร  สุเภากิจ) ไดท้ ำาการประเมินความเพียงพอและระบบ
การควบคุมภายในพร้อมกบัคณะกรรมการบริษทั โดยจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่าง ๆ สามารถสรุปได้
ดงัน้ี

องค์กรและสภาพแวดล้อม : บริษทัมี (1) การบริหารจดัการภายใตโ้ครงสร้างองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตวัในการ
ดำาเนินงาน ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนต่อระบบการควบคุมภายใน เช่น การกำาหนดบทบาท อำานาจและหนา้ท่ีของฝ่ายบริหาร การจดั
ใหม้ีระเบียบวิธีการปฏิบตัิงานหรือคู ่มือเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ (2) การกำาหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อใชใ้นการวางแผนงานของแต่ละหน่วยงาน และ (3) การประเมินและทบทวนผลการดำาเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมำ่าเสมอ 

การบริหารความเส่ียง : บริษทัมีการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียง (ทั้งปัจจยัที่มาจากภายนอกและภายใน) วางแนวทางการ
ป้องกนัความเส่ียง ก ำาหนดบทบาทและหนา้ที่ของผูบ้ริหารในการติดตามประเมินผล และทบทวนความเส่ียงดงักล ่าวอยา่ง
สมำ่าเสมอ

การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร : บริษทัมีการกำาหนดขอบเขต อ ำานาจหนา้ที่และการอนุมตัิวงเงินอยา่งชดัเจน และ
เป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เก ี่ยวขอ้งของสำานกังานคณะกรรมการก ำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีการแบ่งแยกอำานาจและหนา้ที่ระหวา่งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบตัิการอยา่งชดัเจน รวม
ทั้งมีแผนกตรวจสอบภายในทำาหนา้ท่ีดูแลการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบหรือขอ้กำาหนด

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู :  บริษทัจดัใหม้ีขอ้มูลและระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอสำาหรับคณะกรรมการ
บริษทัในการพิจารณาตดัสินใจ รวมทั้งเลขานุการบริษทัจะทำาหนา้ที่จดบนัทึกความเห็นของกรรมการ และจดัท ำา /เกบ็มติการ
ประชุมเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการรับรองในคร้ังถดัไป 

ระบบการติดตาม : บริษทัมีการติดตามผลการดำาเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกำาหนดไว ้เพื่อวเิคราะห์และหาแนวทาง
แกไ้ข และจดัใหม้ีตรวจสอบระบบควบคุมภายในอยา่งสม ำ่าเสมอเป็นประจำาทุกปี โดยมีแผนกตรวจสอบภายในทำาหนา้ที่ดูแล
การปฏิบตัิงานของแต่ละหน่วยงาน พร้อมท ั้งใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน โดยรายงานต ่อคณะ
กรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ
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นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกบัการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดา้นบญัชีของบริษทัวา่
บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสำาคญัในระบบควบคุมภายใน
ของบริษทัอนัท่ีจะมีผลกระทบต่อการบริหารงาน การปฏิบติังานและผลประกอบการของบริษทั 

ระบบการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การก ำากบัดูแลการปฏิบตัิงาน และการจดัการ
ความเส่ียงของบริษทั โดยมอบหมายให ้นางสาวรุ่งอรุณ  พทุธิมูล เพื่อท ำาหนา้ที่ก ำากบัดูแลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องหน่วย
งานที่ก ำากบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงระบบการตรวจสอบภายใน เน่ืองจากมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการ
ด ำาเนินงานของบริษทั จึงเห็นวา่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสม  โดยบริษทัไดก้ ำาหนดนโยบาย
หลกัเกณฑ ์และวิธีการด ำาเนินการดงักล่าว โดยบริษทัไดจ้ดัมีบุคลากรอยา่งเพียงพอที่จะด ำาเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด ำาเนินงานของบริษทัย อ่ยใหส้ามารถ
ป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงการทำาธุรกรรมกบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัอยา่ง
เพียงพอแลว้ สำาหรับการควบคุมภายในในหวัขอ้อ่ืน คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลว้เช่นกนั ซ่ึง
บริษทัไดจ้ดัใหม้ีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัรวมทั้งการทำางานของคณะกรรมการใหม้ีประสิทธิภาพเป็น
ประจำาทุกปี  ประกอบดว้ยหวัขอ้การประเมินดงัน้ี

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  หัวข้อประเมิน  5  ด้าน  ดงันี้

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

ข้อพพิาทกรณกีารปิดทางภาระจำายอม
สืบเน่ืองจากเจา้ของท่ีดินโฉนดเลขท่ี 49732 ตำาบลชา้งเผอืก อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ (โจทก)์  ซ่ึงไดจ้ด

ภาระจำายอมที่ดินเพื่อเป็นถนนเขา้ออกดา้นขา้งสู่ถนนสายเชียงใหม่-ล ำาปาง กวา้ง 4.5 เมตร ยาว 102.80 เมตร  โดยบริษทัไดใ้ช้
เป็นทางเขา้ออกสำาหรับอาคาร B  และที่จอดรถพนกังาน (ซ่ึงไม่ใช่ทางเขา้-ออกหลกัของโรงพยาบาล) ต่อมาเมื่อตน้ปี 2549
เจา้ของท่ีดินมีความตอ้งการเพิกถอนภาระจำายอมดงักล่าว  จึงไดฟ้้องบงัคบับริษทัใหเ้พิกถอนภาระจำายอมและทำาการปิดทางโดย
พลการ บริษทัจึงไดย้ืน่ค ำาใหก้ารและฟ้องแยง้โจทกเ์พื่อใหเ้ปิดทางภาระจ ำายอม รวมทั้งร้องขอใหศ้าลคุม้ครองชัว่คราวโดย
ฉุกเฉิน ศาลจึงไดมี้คำาสัง่ใหเ้จา้ของท่ีดินเปิดทางภาระจำายอมจนกวา่ศาลจะเปล่ียนแปลงคำาสัง่หรือมีคำาพิพากษา 
และเมื่อวนัที่ 3 ธนัวาคม 2550  ศาลชั้นตน้มีค ำาสัง่พิพากษา “ยกฟ้องโจทก”์ และในส่วนฟ้องแยง้ของจ ำาเลย ศาลพิพากษา “ให้
โจทกร้ื์อถอนส่ิงปลูกสร้างบนที่ดินภารยทรัพยข์องโจทก ์ กบัใหโ้จทกช์ดใชค้า่เสียหายแก่จ ำาเลย”  โดยโจทกไ์ดย้ืน่อุทธรณ์
คดัคา้นคำาพิพากษาศาลชั้นตน้   
ต่อมาเมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2554  ศาลชั้นตน้นดัฟังค ำาพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 5  โดยศาลมีค ำาพิพากษา “ใหโ้จทกร้ื์อถอนส่ิง
ปลูกสร้างบนที่ดินภารยทรัพยข์องโจทก ์ กบัใหโ้จทกช์ดใชค้่าเสียหายแก่จ ำาเลย” โจทกย์ืน่ฎีกา เมื่อวนัที่ 5 มีนาคม 2554 และ
จำาเลยยืน่แกฎี้กา   
เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2558  ศาลจงัหวดัเชียงใหม่ไดอ่้านคำาพิพากษาของศาลฎีกาท่ีมีคำาสัง่พิพากษา “ใหโ้จทกร้ื์อถอนส่ิงปลูกสร้าง
ที่สร้างคร่อมบนท่ีดินโฉนดเลขที่ 49732 ของโจทก ์กวา้ง 4.5 เมตร ยาว 24.40 เมตร และใหโ้จทกช์ดใชค้่าเสียหายแก่จ ำาเลยเป็น
เงินจำานวน 20,000.00 บาท ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาใหเ้ป็นพบั”
สถานะคดีปัจจุบนั  บริษทัฯ ไดอ้อกหมายคำาบงัคบัใหโ้จทกป์ฏิบติัตามคำาพิพากษาศาลฎีกา ซ่ึงโจทกไ์ดรั้บหมายคำาบงัคบัเม่ือวนั
ท่ี 18 ตุลาคม 2558 ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการออกหมายบงัคบัคดีตามคำาพิพากษาศาลฎีกา
ในระหวา่งปี 2561  บริษทั และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย หรือ มีคดีท่ีขอ้พิพาทยงัไม่ส้ินสุด ที่มีผลกระทบดา้นลบ
ต่อสินทรัพยข์องบริษทั หรือบริษทัยอ่ย ที่มีจ ำานวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด หรือมีผลกระ
ทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยอยา่งมีนบัสำาคญั รวมถึงไม่มีคดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ
บริษทัหรือบริษทัยอ่ย

ข้อพพิาททางกฎหมายบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
ไม่มี
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เปิดเผยรายการระหว่างกนักบับุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา  
ในปี 2561 ที่ผา่นมา รายการความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ  กบับริษทัยอ่ยหรือบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวขอ้งกนัไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำาปี 2561  แลว้ โดยสามารถจำาแนกลกัษณะรายการไดเ้ป็น 2 ประเภท 

1.    รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติและธุรกรรมที่สนับสนุนธุรกจิปกติ    บริษทัมีนโยบายในการท ำารายการระหวา่งกนัที่เป็น
รายการที่มีลกัษณะตามปกติท ัว่ไป เช่น รายการรายไดค้่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการส่งต่อคนไขร้ะหวา่งกนั รายไดค้่าวิเคราะห์ Lab
ระหวา่งกนั รวมทั้งรายการที่สนบัสนุนธุรกิจปกติ เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง การจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ ์ซ่ึงรายการระหวา่งกนัที่เกิดขึ้นนั้น
เป็นความจ ำาเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำารายการที่เป็นปกติของธุรก ิจการรักษาพยาบาล หรือเพื่อเป็นการสนบัสนุนการ
ดำาเนินธุรกิจปกติของบริษทั และบริษทัยอ่ย เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั โดยมีเง่ือนไขทางการคา้และการทำารายการไม่แตก
ต่างจากการทำารายการกบัลูกคา้ทัว่ไปหรือบุคคลภายนอกอ่ืน

2.    รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกนั  
2.1    เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 589,853,817.50 630,353,817.50 103,000,000.00 9,000,000.00

งบการเงินรวมสำาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
มีการเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี

บาท
งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 31 ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2560 กูย้มืเพิ่ม ชำาระคืน ธนัวาคม 2561

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
กรรมการบริษทัและญาติ 630,353,817.50 136,000,000.00 (176,500,000.00) 589,853,817.50

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

บริษทั กซัซนั เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ต้ี จ ำากดั - - - -
รวม 630,353,817.50 136,000,000.00 (176,500,000.00) 589,853,817.50

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นการกูย้มืในรูปตัว๋
สญัญาใชเ้งินระยะเวลา 3 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25-4.50 และร้อยละ 4.25-4.50 ต่อปี ตามลำาดบั  โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ำ้า
ประกนั
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2.2   เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั

งบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการ
เคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี

บาท
ณ วนัท่ี 31 ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2560 กูย้มืเพิ่ม ชำาระคืน ธนัวาคม 2561
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

กรรมการบริษทัและญาติ 103,000,000.00 45,000,000.00 (139,000,000.00) 9,000,000.00
บริษทัยอ่ย

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั - - - -
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

103,000,000.00 45,000,000.00 (139,000,000.00) 9,000,000.00

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นการกู้ยืมในรูปตัว๋แลกเงิน
ระยะเวลา 3 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25-4.50 และร้อยละ 4.25-4.50 ต่อปี ตามลำาดบั  โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ำ้าประกนั

2.3 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

บุคคลอ่ืน 68,400,000.00 206,650,000.00 20,500,000.00 20,500,000.00

งบการเงินรวมสำาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน มีการเคล่ือนไหว
ดงัต่อไปน้ี

บาท
ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2560 กูย้มืเพิ่ม ชำาระคืน 31 ธนัวาคม 2561
บุคคลอ่ืน 206,650,000.00 1,500,000.00 (139,750,000.00) 68,400,000.00

                              81                                              รายงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018

                  บคุคลท่ีมีผลประโยชนร์ว่มและรายการระหว่างกนั



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

งบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนมี
การเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี

บาท
ณ วนัท่ี 31  ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2560 กูย้มืเพิ่ม ชำาระคืน ธันวาคม 2561
บุคคลอ่ืน 20,500,000.00 1,000,000.00 (1,000,000.00) 20,500,000.00

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน เป็นเงินกู้ยืมโดยการออกตัว๋สัญญา
ใชเ้งินระยะเวลาประมาณ 3 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.75-4.50 และร้อยละ 4.25-4.50 ต่อปี  ตามลำาดบั (งบเฉพาะกิจการอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 3.75-4.50 ต่อปี  และร้อยละ 4.25-4.50 ต่อปี  ตามลำาดบั) โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ำ้าประกนั

3.      การคำา้ประกนัเงินกู้  
บริษทัฯ  กบับริษทัยอ่ย ไม่มีการคำ้าประกนัเงินกูร้ะหวา่งกนั

ข้ันตอนการเข้าทำารายการ
บริษทัฯ มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมตัิในการทำารายการระหวา่งกนัคือ ฝ่ายจดัการจะเป็นผูพ้จิารณาและสามารถตดัสินใจ

อนุมตัิการทำาธุรกรรมในกรณีที่เป็นการทำารายการระหวา่งกนัที่มีขนาดเลก็ รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกนัและมีขอ้ตกลงทางการคา้ใน
ลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระทำากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั  และกรรมการบริษทัจะเป็นผู ้อนุมติัในกรณีท่ีเป็นการ
ทำารายการระหวา่งกนัที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เป็นรายการที่มีเง่ือนไขการคา้ปกติ รวมถึงรายการที่มีขนาดเลก็และขนาดกลางที่
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ปกติ  สำาหรับรายการขนาดใหญ่และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ปกตินั้นคณะกรรมการบริษทัฯ จะนำา
เสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้

สำาหรับการทำารายการประเภทอ่ืนหรือการทำาธุรกรรมที่เป็นรายการที่เก ี่ยวโยงกนั ตามความหมายของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ จะไดป้ฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศอื่นที่เก ี่ยวขอ้งที่ก ำาหนด และเพื่อใหผู้ล้งทุนเกิดความ
มัน่ใจ บริษทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบดูแลใหร้ายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยตุิธรรรมโปร่งใส   ส่วนในกรณีที่คณะ
กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการท่ีเกิดข้ึน บริษทัมีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถจดัหาบุคลากร
ท่ีมีความเป็นอิสระและมีความรู้ความชำานาญเป็นผูใ้หค้วามเห็นต่อรายการดงักล่าว 
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
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ในกรณีท่ีบริษทัมีรายการระหวา่งกนัอยา่งต่อเน่ืองบริษทัไดม้ีมาตรการคุม้ครองผูล้งทุน เพื่อป้องกนัมิใหม้ีการถ่ายผล ประโยชน์
หรือป้องกนัผูม้ีส่วนไดเ้สียมิใหไ้ดร้ับประโยชน์ทางการเงินอ่ืน นอกจากประโยชน์พึงไดต้ามปกติ  โดยมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนของ
บริษทัสามารถตรวจสอบไดมี้ดงัน้ี
1. การทำาสญัญา เพื่อกำาหนดผลตอบแทนของแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน โดยสญัญาดงักล่าวควรมีลกัษณะดงัน้ี

- เป็นสญัญาระยะยาวไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ถา้อายสุญัญาสั้นกวา่น้ีตอ้งกำาหนดวิธีการต่อสญัญาอยา่งชดัเจน และยติุธรรม 
มีเง่ือนไขท่ีไม่แตกต่างกบัการทำากบับุคคลภายนอก

- มีการกำาหนดผลตอบแทนระหวา่งกนัเป็นจำานวนท่ีแน่นอน หรือสามารถอา้งอิงกบัราคาตลาดได ้โดยผูส้อบบญัชี
ตอ้งสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดงักล่าวไดใ้นภายหลงั

- มีการกำาหนดผลตอบแทนหรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีชดัเจนและเป็นธรรมแก่บริษทั
2. การรับรองโดยกรรมการที่ไม่มีส่วนไดเ้สีย  บริษทัมีขอ้ก ำาหนดที่ชดัเจนใหก้รรมการที่ไม่มีส่วนไดเ้สียหรือมีความเกี่ยวขอ้งกบั

ผลประโยชน์ดงักล่าวเป็นผูด้ ำาเนินการและตดัสินใจเกี่ยวกบัเร่ืองรายการระหวา่งกนั 
3. การรับรองโดยผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลที่ 3 ที่เป็นอิสระ กรณีที่กรรมการที่ไม่มีส่วนไดเ้สียไม่มีความช ำานาญในการพิจารณา

รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน เน่ืองจากการพิจารณารายการดงักล่าวตอ้งใชค้วามรู้ หรือความเช่ียวชาญพเิศษ บริษทัได้ ก ำาหนด
ใหก้รรมการผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียสามารถร้องขอใหบ้ริษทัจดัหาบุคคลท่ีมีความรู้ความชำานาญพเิศษ เป็นผูใ้หค้วามเห็น เกี่ยวกบัความ
เหมาะสมของรายการระหวา่งกนันั้น เพื่อนำาไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้หุน้ ตามแต่กรณี  ทั้งน้ีบุคคลที่ 3
ดงักล่าวตอ้งเป็นอิสระจากบริษทัและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกนัในอนาคต
ด้านนโยบายการลงทุนในอนาคต  :  

บริษทัไดก้ำาหนดนโยบายในการทำารายการระหวา่งกนัทั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดยการทำารายการระหวา่งกนั บริษทัจะกำาหนด
ขอ้ตกลงและเง่ือนไขใหเ้ป็นไปตามราคาและเง่ือนไขทางการคา้ท่ีเป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและขอ้กำาหนดต่าง ๆ  ซ่ึงรายการระหวา่งกนับริษทัคาดวา่จะยงัคงเกิดข้ึนต่อเน่ืองในอนาคต เช่น รายการท่ีเก่ียวกบัการ
ท ำาธุรกรรมปกติทางการคา้ การใหบ้ริการรักษาพยาบาล การใหบ้ริการทางหอ้งปฏิบตัิการทางการแพทย ์การบ ำารุงรักษาระบบทาง
สาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ  การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เป็นตน้  ท ั้งน้ีบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูท้ ำาการตรวจสอบและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของการทำารายงาน และพิจารณาเปิดเผย
ขอ้มูลของรายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั คำาสัง่ ประกาศ หรือขอ้
กำาหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานการบญัชีที่ก ำาหนด ในกรณีรายการที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชำานาญในการพิจารณา บริษทัจะจดัใหม้ีบุคคลท่ีมีความรู้ความชำานาญในรายการดงักล ่าวเขา้ร่วมพิจารณา เช่น ผูส้อบบญัชีบริษทั
หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ เพื่อเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว
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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)         
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ในอนาคต หากบริษทัมีการลงทุนเพิ่มเติมในกิจการอ่ืนสามารถดำาเนินการได ้อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการจะคำานึงถึงความเหมาะ
สมในการลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจยัภายนอก-ปัจจยัภายใน ดงัน้ี

(1) ปัจจยัภายนอก ซ่ึงไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งและระยะทางของกิจการเป้าหมาย วฒันธรรมทอ้งถิ่น และวฒันธรรมขององคก์ร 
(2) ปัจจยัภายใน  ซ่ึงไดแ้ก่ ความพร้อมและเพียงพอของบุคลากรดา้นบริหารจดัการ  ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บทั้งดา้น การเงิน
และดา้นสงัคม เป็นตน้

นอกเหนือจากปัจจยัขา้งตน้ การลงทุนในกิจการโรงพยาบาลส่วนใหญ่มกัเป็นการร่วมลงทุนแบบพนัธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นการ
ตกลงร่วมกนัทั้งสองฝ่าย เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมลงทุนใหม่มีความจำาเป็นตอ้งพึ่งพิงบุคลากรทางการแพทยเ์ดิมของโรงพยาบาลเป้าหมาย
นั้นๆ เป็นหลกั ทั้งน้ีเพื่อไม่ทำาใหเ้กิดปัญหาดา้นการดำาเนินงาน

ด้านรายการที่เกีย่วโยงในอนาคต  :  

ประเภทรายการ แนวโน้มและนโยบายการกำาหนดราคาและเง่ือนไขระหว่างกนั

รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติ เช่น
การตรวจวเิคราะห์ผล Lab การให้การ
รักษาพยาบาล และการ ส่งต่อคนไข้
ระหว่างกนั

บริษทัฯ มีนโยบายใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวโยงกนั คิดค่า
ตอบแทนระหวา่งกนัในราคาตลาด โดยมีอตัราค่าบริการรักษาพยาบาล และเงื่อนไขในลกัษณะ
เดียวกนักบัท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย พึงกระทำากบัผูรั้บบริการอ่ืน ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษทัคู่
สญัญาอ่ืน ๆ ทัว่ไปภายใตส้ถาณการณ์เดียวกนั

รายการธุรกรรมที่สน ับสนุนการค้า
ทั่วไป เช่น บริษัทเปิดเครดติ ลูกหนีก้าร
ค้า และเจ้าหนีก้ารค้า

การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการเขา้ทำาสญัญาต่าง ๆ ซ่ึงเป็นรายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
กบับริษทั ซ่ึงรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นเพื่อสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทั หรือบริษทั
ยอ่ย รายการดงักล่าวจะตอ้งมีราคาหรืออตัราค่าบริการตามราคาตลาดท่ีสามารถแข่งขนั หรืออา้งอิง
ที่มาของราคาได ้ และมีเง่ือนไขทางการคา้ไม่แตกต่างจากการท่ีเขา้ไปทำากบัคู่คา้รายอ่ืน ๆ ทัว่ไป
ภายใต ้สถาณการณ์เดียวกนั

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษทัมีเป้าหมายและนโยบายใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วมภายใน
กลุ่ม  โดยอตัราดอกเบี้ยจะตอ้งไม่ต ำ่ากวา่ตน้ทุนทางการเงินของบริษทั ทั้งน้ีการเขา้ท ำารายการดงั
กล่าวจะตอ้งเป็นไปตามประกาศ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ กฎ ระเบียบหรือ
ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน

การทำารายการ  เงนิลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จำากดั  
เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดม้ีมติใหบ้ริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั

(มหาชน) และบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จ ำากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจด
ทะเบียนจดัตั้งใหม่ เม่ือวนัที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 400 ลา้นบาท บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั (มหาชน)
และบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ำากดั ตกลงถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นอตัราร้อยละ 18 และ ร้อยละ 63 ของหุน้ที่ออกและ
เรียกชำาระแลว้ของบริษทัดงักล่าว ตามลำาดบั และเมื่อวนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2562 บริษทัดงักล่าวไดเ้รียกชำาระค่าหุน้ในอตัราร้อยละ 30
ของทุนจดทะเบียน บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายชำาระค่าหุน้ท่ีเรียกแลว้ทั้งจ ำานวน
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1.             สรุปผลการดำาเนินงาน  

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั (มหาชน) รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2561 เทียบกบัปีท่ีผา่นมา  บริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย มีก ำาไรสุทธิลดลง 100.39 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.68  เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 4,006.52 ลา้นบาท
เพิ่มขึ้น 184.21 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 4.82   ในขณะตน้ทุนค่ารักษาพยาบาลบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล
2,831.87  ลา้นบาท เพิ่มขึ้น  276.91  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.84  ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายในการบริหาร  512.26 ลา้นบาท   เพิม่ขึ้น
23.06 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 4.71  ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 3.54 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.05 และค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้104.10 ลา้นบาท ลดลง
18.90 ลา้นบาท หรือร้อยละ 15.36  โดยมีรายละเอียดและคำาอธิบายดงัน้ี

2.          ผลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไร  
2.1     ผลการดำาเนินงาน  

     2.1.1   รายได้
ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากค่ารักษาพยาบาลรวม จำานวน  3,935.33 ลา้นบาท  เปรียบเทียบกบัปี 2560     มี

จ ำานวน 3,747.64 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 187.69 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.01  เป็นการเพิ่มข้ึนของบริษทัฯ 124.69  ลา้นบาท  บริษทัโรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม จ ำากดั และบริษทัยอ่ย  92.02  ลา้นบาท และ โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล ลดลง 10.79   ลา้นบาท   แต่อตัราก ำาไรขั้น
ตน้ลดลง เน่ืองจากในปี 2561 บริษทัยอ่ยสองแห่ง ไดแ้ก่ บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จ ำากดั และบริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล
จำากดั ไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาเรียกเงินค่าบริการทางการแพทย ์จ ำานวนท่ีเกินกวา่ท่ีโรงพยาบาลพึงไดรั้บคืนจากโรงพยาบาลร้อยละของ
คา่ AdjRW สำานกังานประกนัสงัคมตรวจพบจ ำานวนเงินที่ขอรับเงินค่าบริการทางการแพทย ์ในปี 2558 ไม่ถูกตอ้งเป็นจ ำานวนเงินรวม
85.40 ลา้นบาท โดยเกิดจากการเรียกตรวจ จึงลดรายไดจ้ากการรักษาพยาบาล สำาหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จ ำานวนเงิน 85.40
ลา้นบาท และมีตน้ทุนที่เพิ่มขึ้นจากการรับแพทย ์เพื่อขยายการใหบ้ริการ และตน้ทุน เงินเดือนพยาบาลและพนกังานท่ีมีการปรับประจำา
ปีตามนโยบายเพื่อการคงอยูข่องบุคลากร 

    2.1.2 ต้นทุนการรักษาพยาบาล

ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนในการรักษาพยาบาล จ ำานวน 2,831.87 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ ำานวน
276.91 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.84  เป็นการเพิ่มขึ้นของบริษทัฯ  108.34 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.65 เป็นของบริษทัยอ่ย โรง
พยาบาลเชียงใหม่ราม เพิ่ม 114.04 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.62 และของโรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล เพิ ่มขึ้น 40.19 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 18.06 ตน้ทุนในการรักษาพยาบาลท่ีสำาคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยค่าแพทย ์ค่าตอบแทนพยาบาล ค่ายาและ
เวชภณัฑ ์ท่ีเพิม่ข้ึนตามจำานวนผูป่้วยที่เพิ่มขึ้น  สดัส่วนของตน้ทุนการรักษาต่อรายไดค้่ารักษาพยาบาลของปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 71.96
เปรียบเทียบกบั 2560 คิดเป็นร้อยละ  68.17   จะเห็นไดว้า่สดัส่วนของการเพิ่มของตน้ทุนต่อรายไดน้ั้นเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.78
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2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร จ ำานวน 512.26  ลา้นบาท ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ ำานวน 23.06 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ
4.71   ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารที่สำาคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนพนกังานในฝ่ายสนบัสนุน  ผู ้
บริหาร และกรรมการ ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารในปี 2561  คิดเป็นร้อยละ 12.79 ของรายไดร้วม  เปรียบเทียบกบัปี 2560 คิดเป็น
ร้อยละ 12.80  ส่วนของตน้ทุนทางการเงิน ในปี 2561 จำานวน 90.89 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560  จ ำานวน 3.54 ลา้นบาท   คิดเป็นร้อยละ
4.05  และคิดเป็นร้อยละ 2.27 ของรายไดร้วม

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในปี 2561 จ ำานวน 104.11 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี  2560  ลดลง 18.90 ลา้นบาท
คิดเป็นร้อยละ 15.36 

         2.2.   ความสามารถในการทำากำาไร  

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีกำาไรขั้นตน้ในปี 2561  จ ำานวน 1,103.46 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2560 ลดลง 89.22 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 7.48    ส่วนกำาไรสุทธิในปี  2561 จ ำานวน 467.39 ลา้นบาท    เมื่อเทียบกบั ปี 2560  ลดลง 100.39 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ
17.68  ส่วน EBITDA ในปี 2561 จ ำานวน 909.83 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี 2560 จ ำานวน 1,006.18 ลา้นบาท มีอตัราก ำาไรก่อนภาษี ค่า
เส่ือมและค่าใชจ้่ายตดัจ่าย ร้อยละ 22.70 และ ร้อยละ 26.32 ในปี 2560  ท ำาใหง้บการเงินรวมของบริษทัฯ มีก ำาไร/หุน้  0.09 บาท  ในปี
2561 ซ่ึงลดลงจากปี 2560  กำาไร/หุน้  0.11 บาท

งบกำาไรขาดทุน                 2561                 2560       เปลีย่นแปลง
(%)

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 3,935,328,401.48 3,747,637,294.65 5.01
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,746,492.80 6,932,329.41 55.02
รวมรายได้ 4,006,516,293.29 3,822,306,302.58 4.82
รวมค่าใช้จ่าย 3,539,130,341.83 3,254,525,634.81 8.74
กำาไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) 467,385,951.46 567,780,667,77 (17.68)
       ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 375,378,979.58 440,484,119.25 (14.78)
       ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม 92,006,971.88 127,296,548.52 (27.72)
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3     ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน  

 3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2561 จำานวน 245.67 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2560 ลดลง  102.59 ลา้นบาท เน่ืองจาก
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและเงินกูร้ะยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพิ่มข้ึน

3.2 ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ ในปี 2561 จำานวน 547.11 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี2560 เพิ่มข้ึน 150.31 ลา้นบาท  
3.3 สินคา้คงเหลือ ในปี 2561 จ ำานวน 116.38  เมื่อเทียบกบัปี 2560 เพิ่มขึ้น 6.70 ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นการเพิ่มขึ้นของสินคา้คง

เหลือประเภท ยาและเวชภณัฑ์
3.4 เงินลงทุนเผือ่ขายในปี 2561 จ ำานวน 2,295.14 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี 2560 ลดลงจ ำานวน 314.15 สาเหตุของการลดลง

เน่ืองจากมีการขายเงินลงทุนของบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนจำานวน 7.90 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
3.5 การเพิม่ขึ้นของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัในปี 2561 จ ำานวน จ ำานวน 148.30  ลา้นบาท ในปี 2560

จ ำานวน 134 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจ ำานวน 14.30 ลา้นบาท สาเหตุมาจากมีการกูย้มืเพิ่มระหวา่งงวดจ ำานวน 56.70 ลา้นบาท และช ำาระคืน
ระหวา่งกนัจำานวน 42.40 ลา้นบาท 

3.6 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในปี 2561 จ ำานวน 114.83 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ ำานวน 6.18 ลา้นบาท บริษทัไดร้ับส่วน
แบ่งกำาไรจากการลงทุนเพิ่มข้ึน 3.81  ลา้นบาท  และส่วนแบ่งกำาไรจากบริษทัจากเงินลงทุนใบบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 55.02

3.7 เงินลงทุนทัว่ไป ในปี 2561 จ ำานวน 235.03 ลา้นบาท ลดลงจำานวน 7,080 บาท  เม่ือเทียบกบัปี 2560 เน่ืองจากบริษทัยอ่ยได้
บนัทึกค่าเผือ่ดอ้ยค่าเงินลงทุนใน บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จำากดั เพิม่ข้ึน  เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีผลประกอบการขาดทุน

3.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีมูลค่าของสินทรัพยถ์าวรเพิ่มขึ้น จากปี 2560 จ ำานวน 82.29
ลา้นบาท เน่ืองจากปี 2561 ทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การซ้ือท่ีดินและการสร้างอาคารเพื่อรองรับจำานวนผูป่้วยท่ีเพิม่มากข้ึน และส่วน
ของบริษทัยอ่ยมีการปรับปรุงหอผูป่้วยท่ีใชม้านานแลว้ และรับรู้เขา้เป็นส่วนหน่ึงของอาคาร

3.9  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  ในปี 2561 เพิ่มขึ้น 16.78 ลา้นบาท เน่ืองจากท่ีบริษทัยอ่ยไดม้ีการโอนที่ดิน อาคารใหเ้ช่า
เขา้เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มข้ึนอีก 19.42 ลา้นบาท

สรุปโดยรวมในปี 2561 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนในปี  เพิ ่มขึ้นจากปี 2560 ในส่วนของลูกหน้ีการเพิ่มขึ้น,เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดลดลงและ ส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้นมีจ ำานวนลดลง ในส่วนของเงินลงทุนเผือ่ขาย 
 3.10 หน้ีสินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2561 จ ำานวน 3,452.77 ลา้นบาท ลดลง 74.69 ลา้นบาทหรือร้อยละ
2.12 จากปี 2560 ซ่ึงสาเหตุมาจากหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจ ำานวน 238.54 ลา้นบาท เน่ืองจากมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน จ ำานวน 409.26 ลา้นบาท ,เงินรับล่วงหนา้จากสำานกังานประกนัสงัคมเพิม่ขึ้นจ ำานวน 54.54 ลา้บบาท , เงิน
กูย้มืระยะสั้นจากบุคคอ่ืน ลดลง จำานวน  138.25 ลา้นบาท และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก ำาหนดชำาระภายในหน่ึงปีลด
ลงจำานวน 43.98 ลา้นบาท ส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลง จำานวน 313.23  ลา้นบาท เน่ืองจากปี 2561 บริษทัมีการเงินกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินลดลงจำานวน 253.65 ลา้นบาท และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลงจำานวน 63.96 ลา้นบาท                                
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งบแสดงฐานะการเงิน : บาท
สินทรัพย์

        
    2561

         
   2560

         เปลีย่นแปลง
(%)

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,086,201,671.43 1,007,238,951.23 7.84
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,580,291,487.37 7,786,119,031.22 (2.64)
 รวมสินทรัพย์ 8,866,493,158.80 8,793,357,982.45 (1.44)
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,106,607,878.40 1,868,070,613.20 12.77
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,346,165,907.97 1,659,396,124.73 (18.88)
รวมหนีสิ้น 3,452,773,786.37 3,527,466,737.75 (2.12)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,213,719,372.43 5,265,891,244.70 (0.99)

4.         สภาพคล่อง  
                 ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดจากการด ำาเนินงาน 641.88 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี 2560 ลดลง จ ำานวน
179.70 ลา้นบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในปี 2561 จ ำานวน 327.35 ลา้นบาท ลดลง 599.94 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี 2560 การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมีจากไปลงทุนจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจำานวน 666.65 ลา้นบาทและเงินสดจ่ายในเงินลงทุนเผือ่
ขายลดลง จำานวน 59.78 ลา้นบาท  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 417.18 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2560 ลด
ลงจำานวน 682.54 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงน้ีเกิดจากการมีเงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึ้นจ ำานวน 460 ลา้น
บาทและเงินสดรับในเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง จำานวน 850 ลา้นบาท เหตุการณ์ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้เป็นผลใหบ้ริษทั
มีเงินสด ณ วนัส้ินงวด ณ 31 ธนัวาคม 2561 อยูท่ี่ 245.67 ลา้นบาท เมื่อเทียบเงินสด ณ วนัสิ้นงวด 31 ธนัวาคม 2560 มีอยู ่348.26 ลา้น
บาท

จากอตัราส่วนสภาพคล่องขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยห์มุนเวียนนอ้ยกวา่หน้ีสินหมุนเวียนคือมี
สินทรัพยห์มุนเวียนนอ้ยกวา่ร้อยละ 54.62 ของหน้ีสินหมุนเวียน และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนในปี 2561 ลดลง จากปี 2560 คือ
0.02 เท่า            
                                

ความสามารถในการชำาระหน้ีและการปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืเงินท่ีสำาคญั ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม บริษทั
มีความสามารถในการชำาระหน้ีและปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการกูย้มืเงินไดอ้ยา่งครบถว้น ส่งผลใหไ้ดร้ับเครดิตที่ดีจากสถาบนัการเงิน
ประกอบกบัมีหลกัทรัพยค์ ำ้าประกนัท่ีสูงทำาใหบ้ริษทัมีความสามารถในการหาเงินทุนเพิ ่มเติมไดแ้ละบริษทัมีอตัราส่วนความสามารถใน
การชำาระดอกเบ้ีย 8.58 เท่า
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                          หน่วย : บาท 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 641,880,862.59 821,582,496.16
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (327,349,478.19) (927,288,860.76)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (417,118,176.49) 265,426,375.40
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (102,586,792.09) 159,720,010.80
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 245,674,671.31 348,261,463.40
อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.52 เท่า 0.54 เท่า
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน 0.38 เท่า 0.40 เท่า
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.32 เท่า 0.45 เท่า

5.     ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล   
-  ไม่มีภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล

6      รายการที่มิได้เกดิจากการดำาเนินงานตามปกติ และมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานอย่างมีสาระสำาคญั  
-  ไม่มี

7     การเปลีย่นแปลงที่สำาคญัภายหลงังบการเงินล่าสุด  
           -  ไม่มี

8     ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น  
-  ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้ท่ีมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษทั

9     ปัจจยัหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานอย่างมีนัยสำาคญัในอนาคต   (  Forward looking)  

ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของโรงพยาบาลในกลุ ่มประกนัสงัคม คือหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินของสำานกังานประกนั
สงัคม รวมถึงการส่งขอ้มูลและการตรวจสอบขอ้มูลของทั้งฝ่ังโรงพยาบาลและทางสำานกังานประกนัสงัคม   ท่ีอาจมีความเขา้ใจท่ีไม่ตรง
กนั จึงท ำาใหร้ายไดท้ี่ทางสำานกังานประกนัสงัคมจ่ายมาแลว้อาจจะมีการเรียกคืนไดภ้ายหลงั   อยา่งไรกต็าม ทางโรงพยาบาลเองกใ็ห้
ความสำาคญัและมีความระมดัระวงัในการจดัการเกบ็ขอ้มูลใหถู้กตอ้งมากท่ีสุด  เพื่อไม่ใหมี้ผลกระทบกบัรายไดข้องโรงพยาบาลท่ีเกิดข้ึน
ในแต่ละปี  สำาหรับคนไขท้ัว่ไปจะเป็นกลุ่มผูป่้วยที่มีประกนัชีวิตเป็นกลุ่มใหญ่ ประเดน็ของคนไขก้ลุ่มน้ีคือ เร่ืองจำานวนวนันอนของผู ้
ป่วยซ่ึงบางครั้ งทางบริษทัประกนัเองมองวา่ความจำาเป็นในการนอนนั้นไม่ตรงกบัโรคที่แพทยว์ินิจฉยั  หรือนอนนานเกินความจำาเป็น
โรงพยาบาลกจ็ะตอ้งมีขอ้มูลเพื่อใหบ้ริษทัประกนัพิจารณา ทั้งน้ีเพื่อความถูกตอ้งทุกฝ่าย  ส่วนเร่ืองของนโยบายต่างๆ ของภาครัฐกอ็าจ
จะทำาใหมี้ผลกระทบกบัธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในบางกรณี
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แบบยืนยนัความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

             1.     ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี   (Audit Fee)  

  รายการที่                  ช่ือบริษัทผู้จ่าย                ช่ือผู้สอบบัญชี        ค่าสอบบัญชี
1. บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จำากดั
โดย นางสาวโสรยา   ตินตะสุวรรณ์
ค่าใชจ่้าย

1,040,000.00

97,878.00
1,137,878.00

2. บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จำากดั
โดย นางสาวโสรยา   ตินตะสุวรรณ์
ค่าใชจ่้าย

820,000.00

99,255.00
919,255.00

3. บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จำากดั

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จำากดั
โดย นางสาวโสรยา   ตินตะสุวรรณ์
ค่าใชจ่้าย

340,000.00

90,841.00
430,841.00

4. บริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จำากดั

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จำากดั
โดย นางสาวรุ่งนภา  แสงจนัทร์
ค่าใชจ่้าย

400,000.00

75,291.00
475,291.00

                                     รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  (Audit Fee) 2,963,265.00
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   2.        ค่าบริการอ่ืน   (Non-Audit Fee)  

รายการ
    ท่ี ช่ือบริษัทผู้จ่าย

ประเภทของงาน
บริการอ่ืน

(Non-audit
service)

ผู้ให้บริการ
    ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน

ส่วนที่จ่ายไป
ในระหว่างปีบัญชี

ส่วนที่จะต้องจ่าย
ในอนาคต

     1. บมจ. เชียงใหม่ราม
ธุรกิจการแพทย์

                    - บริษทั สอบบญัชี
ธรรมนิติ จำากดั

- -

     2. บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม                     - บริษทั สอบบญัชี
ธรรมนิติ จำากดั

- -

     3. บจ. เทพปัญญาธุรกิจ                     - บริษทั สอบบญัชี
ธรรมนิติ จำากดั

- -

     4. บจ. โรงพยาบาลหริภุญชยั เม
โมเรียล 

                    - บริษทั สอบบญัชี
ธรรมนิติ จำากดั

- -

                                    รวมค่าตอบแทนสำาหรับงานบริการอ่ืน  (Non-audit Fee) - -

ข้อมูลข้างต้น

 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไม่มีขอ้มูลการใหบ้ริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ 
สำานกังานสำานกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้ และสำานกังานสอบบญัชี
ท่ีขา้พเจา้สงักดั ท่ีขา้พเจา้ทราบและไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ไม่ถูกตอ้ง

 ไม่ครบถว้น กล่าวคือ...................................................................................……….....................................................
..................................................................................................................………........................................................
เม่ือปรับปรับขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี)  แลว้  ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดงค่าตอบแทนสอบ

บญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ สำานกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดั และบุคคลหรือ กิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้ และสำานกังานสอบบญัชีดงักล่าว ท่ีถูกตอ้งครบถว้น

ลงช่ือ..........โสรยา   ตินตะสุวรรณ์.........
                   (นางสาวโสรยา   ตินตะสุวรรณ์)

     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8658
สงักดั บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จำากดั

ผูส้อบบญัชีของ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
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นโยบายภาพรวม
คณะกรรมการของบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในคือ พนกังานของ

บริษทั และผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หน้ี ลูกคา้ ผูส้อบบญัชีของบริษทั ตลอดจนสาธารณชนและสงัคม
บริษทัไดใ้หค้วามสำาคญัต่อสิทธิของผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียทุก ๆ กลุ่ม และไดใ้หก้ารสนบัสนุนเตม็ที่ โดยไดก้ ำาหนดใหฝ่้ายบริหารเป็นผู ้
วางแผนคุณภาพระดบัโรงพยาบาลตามวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และทิศทางองคก์รตามท่ีคณะกรรมการกำาหนด และมีการทบทวนวเิคราะห์จุด
แขง็จุดอ่อนขององคก์รเป็นประจ ำาทุกปี มีการตรวจติดตามความกา้วหนา้ ส่ือสารสร้างความตระหนกั รับฟัง/แกไ้ขปัญหาอุปสรรคใน
การดำาเนินการทุก ๆ ดา้น ทั้งผูม้ารับบริการ พนกังานขององคก์ร ผูถื้อหุน้ และทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ท ั้งนี้คณะกรรมการมีนโย
บายใหก้ารดำาเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นไปดว้ยความรับผดิชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย ตามหลกั 8
ขอ้ รายละเอียดดงัน้ี

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม
2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม
5. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม
7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม
8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการดำาเนินงานท่ีมีความรับผดิชอบต่อสงัคม

ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนช้ันนำาในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มคีณุภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ”

พนัธกจิ (Mission)
เพื่อใหบ้รรลุตามวสิยัทศัน์ท่ีตั้งไว ้บริษทัฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบติัดงัน้ี

 ใหบ้ริการตรวจรักษา ป้องกนัโรค ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผูป่้วยทัว่ไปและผูป้ระกนัตนในจงัหวดัเชียงใหม่และ 
จงัหวดัใกลเ้คียงอยา่งมีมาตรฐาน

 พฒันาศูนยรั์กษาโรคปวดหลงัท่ีรักษาโดยใชเ้ทคโนโลยทีางการแพทยส์มยัใหม่                                                               
พฒันาศูนยโ์รคหวัใจและหลอดเลือด และเป็นศูนยร์ับส่งต่อจากโรงพยาบาลในโครงการประกนัสงัคม                          
มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพบริการ เพื่อสร้างความประทบัใจทุกจุดบริการ                                                                                  
 บุคลากรทำางานร่วมกนัเป็นทีม อยา่งมีความสุข
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การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัในการด ำาเนินธุรก ิจโดยปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัทางการที่เป็นธรรมและ

โปร่งใส ภายใตก้ฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั และยดึกติกาการแข่งขนัที่เสมอภาคและตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดร้ับผล
ตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำาเนินธุรกิจกบัคู่คา้จะตอ้งไม่เป็นการขดัแยง้กบัจริยธรรมธุรกิจและกฎหมาย และ ตามขอ้ก ำาหนด
ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหบ้ริษทัดำาเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ ทั้งน้ีบริษทัยงัมี นโยบายในการรักษา
ความลบั หรือสารสนเทศของคู่คา้ ไม่นำาไปใชเ้พื่อประโยชน์ตนเองหรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งอ่ืน

บริษทัไม่ด ำาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรือเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร พนกังานใชท้รัพยากร
และทรัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ ใชสิ้นคา้และบริการที่มีลิขสิทธ์ิ และไม่สนบัสนุนสินคา้หรือการกระทำาที่เป็นการละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น โดยไดก้ ำาหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในจรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจของบริษทั และคูมื่อพนกังาน

การดำาเนินการและการจัดทำารายงาน
คณะกรรมการของบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ท ั้งผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกและภายใน

โดยความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุน ในดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ การจดัทำางบการเงิน การใชข้อ้มูลภายใน รวมถึง
ผลประโยชน์ที่ขดัแยง้ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีจริยธรรม ซื้อสตัยแ์ละเป็นธรรม ท ั้งต่อผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูถ้ือหุน้รายยอ่ย นกัลงทุน เพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของทุกฝ่าย

โดยกรรมการไดต้ระหนกัถึงความรับผดิชอบของตนเองในการใหค้วามสำาคญัต ่อสิทธิและการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุ้นทุกคนอยา่งเท่า
เทียมกนั  และสิทธิในการรับทราบข่าวสารสารสนเทศและขอ้มูลของบริษทัท่ีเพียงพอและในเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีบริษทัยงัมีหนา้
ที่เผยแพร่ขอ้มูลอยา่งโปร่งใสและเพียงพอ ทั้งทางดา้นการประชุม การเผยแพร่ทางเวบ็ไซดบ์ริษทั www.lanna-hospital.com ผา่นทาง
ส่ือสารมวลชน หรือผา่นช่องทางส่ือสารของตลาดหลกัทรัพย์

การดำาเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม
ในการใหบ้ริการรักษาพยาบาลนั้น ขั้นตอนในการรักษาพยาบาลบางคร้ังอาจมีส่ิงของเคร่ืองใชบ้างอยา่งติดเช้ือท่ีรุนแรง เจา้หนา้ท่ี

ทุกคนจะไดร้ับการอบรมใหเ้ขา้ใจวิธีการดูแล ป้องกนั และการก ำาจดัเช้ือโรคที่ถูกตอ้งตามหลกัวิธีการป้องกนัสากล (Universal Pre-
caution)   และโรงพยาบาลจะดำาเนินการฆ่าเช้ือโรคขั้นตน้ทุกคร้ังก่อนท่ีจะนำาส่ิงปนเป้ือนต่างๆ ไปทำาลายอยา่งถูกตอ้งต่อไป นอกจากน้ี
โรงพยาบาลยงัไดม้องถึงความปลอดภยัของอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอ้ม ความปลอดภยัของการทำางาน และการอนุรักษพ์ลงังาน การ
จดัการขยะท่ีเกิดจากการใหบ้ริการ อีกทั้งยงัไดท้ ำาการติดตั้งระบบบำาบดันำ้ าเสียเพื่อบำาบดันำ้ าท้ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใหบ้ริการก่อนท่ีจะ
ปล่อยท้ิง โดยมีวิธีป้องกนั และรายละเอียดดงัน้ี

(1) ระบบบำาบดันำา้เสีย

นำ้าเสียของโรงพยาบาลจะมาจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนที่ใหก้ารบริการต่อผูป่้วยและมาจากกิจกรรมของบุคลากรโรง
พยาบาลเอง โดยนำ้าเสียจากกิจกรรมทั้งหมดจะผา่นการบำาบดัโดยระบบบำาบดันำ้ าเสียรวม ซ่ึงมีอยู ่3 แห่ง ฝังอยูใ่ตดิ้น ก่อน
ท่ีจะระบายลงสู่คลองระบายนำ้าซ่ึงเป็นแหล่งรองรับนำ้าท้ิงจากชุมชนต่อไป ทั้งน้ี เพื่อช่วยลดมลภาวะต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อส่ิง
แวดลอ้มที่อาจจะเกิดขึ้นได ้  โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของสำานกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม ่ และกองช่าง
สุขาภิบาล สำานกังานเทศบาลนครเชียงใหม่  ซ่ึงไดม้าตรวจคุณภาพนำ้าทิ้งของโรงพยาบาลเป็นประจ ำาทุกปี และปัจจุบนั
คุณภาพของนำ้าท้ิงอยูใ่นช่วงค่ามาตรฐานท่ีกฎหมายกำาหนดไว้
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(2) การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
การจดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูของโรงพยาบาลจะแยกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี

(ก) มูลฝอยธรรมดา      ไดแ้ก่  กระดาษ, ถุงพลาสติก, เศษอาหาร เป็นตน้  ซ่ึงจะแยกเป็นขยะแหง้ ขยะเปียก  และขยะ 
Recycle โดยในแต่ละวนัจะมีพนกังานทำาความสะอาดของโรงพยาบาลคอยเกบ็กวาดและใส่ในถุงดำา เกบ็รวบรวม
ไวย้งัหอ้งพกัขยะ  ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีรถเกบ็ขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงใหม่มา เกบ็เพื่อนำาไปก ำาจดัต่อไป   
ส่วนขยะ Recycle จะขายให ้กบับริษทัท่ีรับขยะเหล่าน้ีไปผา่นกระบวนการเพื่อนำากลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงจะเป็นการ
ลดปริมาณขยะและลดปริมาณการใชท้รัพยากรธรรมชาติ

(ข) มูลฝอยติดเช้ือ  ไดแ้ก่  ผา้พนัแผล สำาลี สายและขวดนำ้าเกลือ เขม็ฉีดยา ขยะจากหอ้งผา่ตดั เป็นตน้  เจา้หนา้ท่ีจะ
ทำาการแยกขยะท้ิงในถุงสีแดง และเกบ็รวบรวมไวใ้นหอ้งพกัขยะติดเช้ือเพื่อรอการกำาจดัในขั้นต่อไป  

 (ค) มูลฝอยอนัตราย         ไดแ้ก่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอร์ร่ี โรงพยาบาลจะทำาการแยกใส่ถุงพลาสติก สีฟ้า และติดป้าย   
“ขยะอนัตราย”   โดยพนกังานเทศบาลนครเชียงใหม่หรือบริษทัภายนอกรับไปดำาเนินการกำาจดัขยะ

(3) ระบบป้องกนัและเตือนอคัคภีัย
(ก) โรงพยาบาลไดมี้ระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั  และไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์-เคร่ืองมือในการป้องกนัให้ เป็นไป

ตามขอ้กำาหนดของกฎกระทรวง  ตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคารโดยเคร่งครัด โดยทำาการตรวจสอบ
ความพร้อมใชเ้ป็นประจำาทุกเดือน   และเจา้พนกังานจากสำานกังานสาธารณสุขจงัหวดั  และสำานกังานแรงงาน
จงัหวดั เชียงใหม่ มาตรวจความพร้อมอยูเ่ป็นประจำาทุกปี

(ข) โรงพยาบาลไดท้ำาการอบรมและฝึกปฏิบติัการดบัเพลิงเบ้ืองตน้ใหก้บัพนกังานทุกคนเป็นประจำาทุกปี   โดยการ
ควบคุมการฝึกอบรมและฝึกปฏิบติั จากเจา้หนา้ท่ีของหน่วยฝึกอบรมอคัคีภยั เทศบาลนครเชียงใหม่ และกำาหนด  
ใหทุ้กหน่วยงานทำาการซอ้มแผนยอ่ยของตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง   และกำาหนดใหมี้การซอ้มแผนอพยพทั้ง
โรงพยาบาลร่วมกบัทีมดบัเพลิงของเทศบาลนครเชียงใหม่ปีละ 1 คร้ัง

(4) ระบบป้องกนัสารเคมี/ สารอนัตราย

บริษทัฯ ไดว้างแผนในการจดัท ำาทะเบียนสารเคมีที่หน่วยงานต่าง ๆ ครอบครองไว ้และไดม้ีการแต ่งต ั้งคณะ
กรรมการความปลอดภยัดา้นสารเคมี โดยมีหนา้ที่รับผดิชอบวางแผนงานดูแลเร่ืองการจดัเก บ็สารเคมีและวตัถุ
อนัตราย และแนวทางในการปฏิบติัเม่ือเกิดอุบติัเก่ียวกบัสารเคมีดงักล่าวข้ึน

(5) การตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหม้ีการตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายเป็นประจำาทุกปี ทั้งการตรวจวดัคุณภาพเสียง ตรวจปริมาณ
ฝุ่ น การตรวจแสงสวา่งในการทำางาน ตรวจระดบัความร้อน รวมถึงการตรวจวดัปริมาณสารเคมีอนัตรายในพื ้นที่
ปฏิบติังาน  ผลการตรวจสอบอยูใ่นมาตรฐานท่ีกฎหมายกำาหนด

(6) การตรวจสภาพความปลอดภัยโครงสร้างอาคาร

บริษทัฯ ไดม้ีการจดัทีมในการตรวจสอบประเมินอาคารต ่าง ๆ ตามมาตรฐานที่ก ำาหนดไว ้ร่วมกบัผูต้รวจสอบรับ
อนุญาตภายนอก เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้งไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสวสัดิการและความ
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ปลอดภยัในการทำางาน โดยการตรวจสภาพแวดลอ้มในการทำางาน ในเร่ืองของการวดัแสง เสียง ฝุ่ นละออง และ
Particle ต่าง ๆ ใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ีกำาหนดไว้

(7) การประหยดัพลงังาน

บริษทัฯ ไดมี้การรณรงคส์ร้างความตระหนกัในการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่าและประหยดัพลงังาน โดยการนำาหลกัการ
ของระบบ lean  มาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการ มีการลดอุปกรณ์ท่ีไม่จ ำาเป็นในการใชอ้อกไป และปรับระบบการ
ทำางานใหเ้หมาะสมเพื่อสามารถทำาใหผ้ลการดำาเนินงานในเร่ืองอนุรักษพ์ลงังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและได้
ผลตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้พร้อมทั้งปลูกจิตสำานึกพนกังานเพื่อรณรงคใ์นเร่ืองการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

(8) การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

บริษทัไดม้ีการรณรงคแ์ละมีนโยบายการลดปริมาณของเสียโดยจดัใหม้ีระบบการนำามาใชใ้หม ่ โดยการนำาระบบ
5 ส.  ซ่ึงเป็นพื้นฐานของระบบคุณภาพมาใช ้ในการปลูกจิตสำานึกใหแ้ก่พนกังาน เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน เช่น
การนำากระดาษที่ใชเ้พียงดา้นเดียวกลบัมาใชเ้ป็นกระดาษ Recycle มีการปรับปรุงระบบการส่ือสารโดยผา่นระบบ
Computer ทาง Internet และ Intranet  แทนการส่ือสารดว้ยกระดาษ

กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม   (CSR)  

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัวา่ โรงพยาบาลลานนา เป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีมุ ่งเนน้คุณภาพการใหบ้ริการรักษาพยาบาล
ผูป่้วย โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และทีมสุขภาพที่คอยดูแลใหก้ารรักษาพยาบาล ขณะเดียวกนักิจกรรมต่างๆ ทุกขั้นตอนจะตอ้งตระหนกัถึง
ความสำาคญัต่อผลกระทบอนัอาจจะเกิดกบัส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
ในการทำางาน และที่มีต่อชุมชน ดงันั้นบริษทัจึงใหค้วามสำาคญัในการดำาเนินงานทางธุรกิจควบคู่กบัการดูแลและรับผดิชอบต่อสงัคม
ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม โดยการดำาเนินธุรกิจดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส และมีจริยธรรม รวมถึงคำานึงถึงผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ายทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรง เช่น ลูกคา้ คู่คา้ พนกังาน ผูถื้อหุน้ ชุมชน และต่อผูเ้ก่ียวขอ้งโดยออ้ม เช่น หน่วยงานของรัฐบาล หรือองคก์ร
ภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง ดงันั้นบริษทัจึงไดแ้ต่งต ั้งคณะทำางานรวมถึงก ำาหนดเป็นนโยบายและแผนการด ำาเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมและส่ิง
แวดลอ้ม CSR ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมากวา่ 10 ปี โดยการกำาหนดแผนงานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัและหมุนเวียนคณะทำางานทุก 2
ปี โดยนโยบายส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลลานนา 3 ป. 1 ท. ตามแผนปฏิบตัิการปี 2560-2561 ที่ประกาศและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ดงัน้ี

ป.1 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กำาหนดอ่ืน ๆ รวมถึงมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม
ป.2 ป้องกนัและลดมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ทั้งดา้นการจดัการขยะทัว่ไป ขยะอนัตรายและติดเช้ือ 

การบำาบดันำ้ าเสีย รวมถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ป.3 ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง โดยการตรวจติดตาม และประเมินผลเพื่อการนำามาแกไ้ขพฒันาและปรับปรุง
ท.1 ใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งประหยดั กระตุน้และส่งเสริมพนกังานในการใชท้รัพยากรและพลงังาน

อยา่งประหยดัตามนโยบาย ประกาศ และตามท่ีไดรั้บการฝึกอบรม
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-  จัดสัมมนาวชิาการ โรงพยาบาลไดจ้ดักิจกรรมทางวิชาการท่ีใหค้วามรู้กบัประชาชน  ทั้งในโรงพยาบาลและจดันอกสถานท่ี 
ประจำาปี 2561  จำานวนทั้งส้ิน 5 คร้ัง  ดงัน้ี

คร้ังที่ กจิกรรม/ประชุมวชิาการ กลุ่มเป้าหมาย
1 ปวดหลงัจากการทำางานใน Office (Office 

Syndrome)
ตวัแทนสถานประกอบการ และบุคคลทัว่ไป

2 กิจกรรมแจกใบปลิวใหค้วามรู้เร่ืองการปฏิบติัตน
เพื่อป้องกนัตนเองจากไขห้วดัสายพนัธ์ุต่าง ๆ

ตามโรงเรียนและสถานศึกษา
สถานท่ีราชการ ชุมชนต่าง ๆ และส่ือทุก
แขนง

3 กิจกรรมวิชาการเร่ือง วคัซีน 3 ชนิด ท่ีจ ำาเป็นสำาหรับ
ผูใ้หญ่

แพทย ์เภสชักร พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์

4 กิจกรรมวิชาการเร่ือง คุณแม่ยคุใหม่ใส่ใจ
สุขภาพ

กลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ ์และบุคคลทัว่ไป 

5 กิจกรรมวิชาการเร่ือง เทคนิคความห่วงใยใน
สุขภาพ

แพทย ์เภสชักร พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์

-    กจิกรรมเพ่ือสังคม และโรงพยาบาลไดจ้ดักิจกรรมเพื่อสงัคม  ประจำาปี 2561  จ ำานวนทั้งส้ิน 5 คร้ัง  ดงัน้ี

คร้ังที่ กจิกรรม สถานที่
1. กิจกรรมวนัเดก็  “ลานนา ลานเดก็”

วนัเสาร์ท่ี 13 มกราคม 2561
บริเวณลานจอดรถ ศูนยแ์ม่และเดก็  
โรงพยาบาลลานนา

2. กิจกรรม “ลานนารวมใจปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน 
และการอนุรักษฟ้ื์นฟูส่ิงแวดลอ้ม” 

อำาเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่

3. กิจกรรม “ลานนารวมใจบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อน
มนุษย”์  วนัเสาร์ท่ี 1 กรกฎาคม 2561

หอ้งประชุม โรงพยาบาลลานนา

4. กิจกรรม  “ลานนา ตา้นภยัหนาว”
วนัท่ี 25-26 มกราคม 2562

โรงเรียนบา้นป่ากลว้ยพฒันา อำาเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

5. ออกหน่วยแพทยส์นามเคล่ือนท่ี กิจกรรมการแข่งขนั 
“งานป่ันจกัรยาน พชิิตดอยอินทนนท์ คร้ังท่ี 12”  
จงัหวดัเชียงใหม่  วนัท่ี 10 มีนาคม 2562

ดอยอินทนนท์ อำาเภอจอมทอง  
จงัหวดัเชียงใหม่

แนวปฏบิัติด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน
ในดา้นการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษทัมีนโยบายไม่เลือกปฏิบตัิและใหโ้อกาสที่เท่าเทียมกนัในการจา้งงานไม่วา่จะเป็น

สตรี ผูพ้ิการและกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสอ่ืน ๆ  ปัจจุบนับริษทัไดร้ับผูพ้ิการเป็นพนกังานของบริษทั  จ ำานวน 10 คน โดยบริษทัได้
จดัหาต ำาแหน่งงาน อุปกรณ์อ ำานวยความสะดวก และสวสัดิการที่เหมาะสมแก ่ลูกจา้งที่ทุพพลภาพ และบริษทัไดใ้หค้วาม
เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของการรวมกลุ่ม และการร่วมเจรจาต่อรองของพนกังาน ทั้งโดยตรง และผา่นทางคณะกรรมการ
สวสัดิการความปลอดภยัอาชีวอนามยั และคณะกรรมการสวสัดิการสถานประกอบกิจการ รวมทั้งตูรั้บความคิดเห็น

                              96                                              รายงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018

                                ความรบัผิดชอบต่อสงัคม



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

10.6        ด้านความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  
ในดา้นความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค บริษทัไดมุ้่งเนน้การใหบ้ริการโดยยดึลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง มุ ่งตอบสนองความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการ ดว้ยการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีการช้ีแจงรายละเอียด เง่ือนไขต่าง ๆ เพื่อใหผู้รั้บบริการเกิดความประทบั
ใจ รวมทั้งเพื่อความเขา้ใจอนัดีโดยคำานึงถึงความปลอดภยัและสิทธิของผูป่้วยเป็นหลกั อีกทั้งบริษทัไดน้ำาระบบคุณภาพเขา้มา
ใชใ้นกระบวนการทำางาน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดแก่ผูเ้ขา้มารับการรักษา

เพื่อใหก้ระบวนการรักษาที่รวดเร็วและปลอดภยับริษทัไดน้ ำาระบบการบริหารคุณภาพเขา้มา เช ่น ระบบ 
Hospital Information System (HIS), หุ่นยนตจ์ดัยา, บนัทึกการแพย้าใน HIS, Picture Archiving and Communication 
System (PACS)

บริษทัไดก้ำาหนดแนวทางและหลกัเกณฑก์ารโฆษณาการใหบ้ริการของโรงพยาบาล เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

ในเร่ืองการบริหารความเส่ียง บริษทัไดม้ีระบบบริหารความเส่ียงและความปลอดภยัของผูป่้วย โดยภายใตก้าร
จดัการของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (RM) และคณะกรรมการตรวจสอบระบบภายใน (IS)

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทัไดป้ฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสมตามแผนกลยทุธ์และแผน

ปฏิบตัิการของบริษทั นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัใหม้ีการฝึกอบรมใหค้วามรู้เพื่อเพิ ่มพนูทกัษะ และความสามารถของพนกังาน
อยา่งต่อเน่ือง มีการส่งเสริมวฒันธรรมและบรรยากาศท่ีดีในองคก์ร รวมถึงดูแลเร่ืองสุขภาพ สภาพแวดลอ้มในการทำางานใหมี้
ความปลอดภยัทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น และสวสัดิการต่างๆ แก่พนกังาน  โดยมีคณะกรรมการความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม
ทำางานร่วมกบัคณะกรรมการสวสัดิการสถานประกอบการ  โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี

1.  ดา้นผลตอบแทน  บริษทัปฏิบตัิต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนัโดยใหผ้ลตอบแทนอยา่งเป็นธรรมแก่พนกังานทุกคนใน
รูปแบบของเงินเดือน หรือค่าตอบแทนในการทำางาน รวมทั้งจดัสวสัดิการในรูปแบบต่าง ๆ อยา่งเท่าเทียมกนัทุกคน

2.  การประเมินผลงาน การแต่งต ั้ง และโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัความดีความชอบ และการลงโทษพนกังาน ตอ้ง
กระทำาดว้ยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นธรรม

3.  บริษทัใหค้วามสำาคญัแก่พนกังานที่ท ำาความดีความชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต โดยจดัมอบเกียรติบตัรและรางวลั เพื่อเป็นแรง
จูงใจใหพ้นกังานทำาความดีเป็นประจำาทุกปี

4.  บริษทัไดมุ้่งเนน้และใหค้วามสำาคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานเขา้
อบรมและเรียนรู้พฒันาการต่าง ๆ อยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค

5.  ดูแลดา้นสภาพแวดลอ้มในการทำางานใหม้ีความปลอดภยัทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นต่างๆ แก่พนกังานทุกคน  โดยมีคณะ
กรรมการความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ทำางานร่วมกบัคณะกรรมการสวสัดิการสถานประกอบการ 

6.  บริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกระดบัมีช่องทางในการเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ อยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค ทั้ง
ผา่นทางคณะกรรมการความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  คณะกรรมการสวสัดิการสถานประกอบการ ผูบ้งัคบับญัชา รวมทั้งตู ้
รับเร่ืองร้องเรียนและความคิดเห็น
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7.  ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบการปฏิบติังานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด ใหค้วามเคารพต่อ
สิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรมและเสมอภาคกนั

8.  บริษทัไดจ้ดัสวสัดิการต่างๆ แก่พนกังาน ดูแลตั้งแต่เร่ิมทำางานจนถึงเกษียณอาย ุไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั โดยไดจ้ดั
สวสัดิการตรวจสุขภาพประจำาปีพนกังาน สวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลแก่พนกังานและครอบครัว จดักิจกรรมกระตุน้ให้
พนกังานดูแลสุขภาพตนเอง

ถึงแมว้า่บริษทัไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุนสำารองเล้ียงชีพสำาหรับพนกังานโดยตรง แต่จะอยูใ่นรูปของเงินสะสมท่ี บริษทัส ม ท บ
ใหพ้นกังานทุกเดือนโดยฝากธนาคารในบญัชีเงินฝากประจำาของพนกังานแต่ละคน  อีกทั้งบริษทัไดจ้ดัสวสัดิการในรูปแบบของสหกรณ์
ออมทรัพย ์ภายใตก้ฎหมายของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ระดบัประเทศ 2 ดา้นติดต่อกนัมาหลายปี คือ

     *  ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำางานระดบัประเทศ
*  ดา้นแรงงานสมัพนัธ์และดา้นสวสัดิการแรงงานระดบัประเทศ

แนวทางปฏิบัตเิพิม่เตมิเกีย่วกบัการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน
นอกจากนโยบายส่ิงแวดลอ้มแลว้ บริษทัยงัก ำาหนดนโยบายและกฎระเบียบการปฏิบติังานวา่ดว้ยมาตรการการต่อตา้นและการ

รับสินบน รวมถึงการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ พร้อมกบัสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกระดบัตระหนกัและร่วมกนัต่อตา้นการรับสินบนและ
การคอร์รัปชัน่   ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดด้ ำาเนินการเพื่อป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่  ดงัน้ี
 บริษทัไดส่ื้อสารนโยบายและกฎระเบียบการปฏิบตัิงานวา่ดว้ยมาตรการการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และการรับสินบนทุกรูปแบบ
ใหแ้ก่พนกังานทุกระดบัทั้ง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ผา่นทางช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ การบรรจุแนวทางปฏิบตัิและบทลงโทษ
เร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่ไวใ้นคู่มือพนกังาน และจดัไวใ้นวาระการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ แจง้ในการประชุมประจำาเดือนของหวัหนา้
แผนก  และส่ือสารทางระบบ Intranet  โดยกำาหนดใหก้ารดำาเนินการทุกกระบวนการอยูใ่นขอบข่ายกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
 บริษทัจดัใหม้ีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระท ำาทุจริตคอร์รัปชัน่ และมีมาตรการ
คุม้ครองใหก้บัผูร้ายงาน  คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำาหนา้ที่ตรวจสอบและสอบทานใหบ้ริษทัมีการ
กำากบักิจการที่ดี สอดคลอ้งกบันโยบายที่ก ำาหนดไว ้มีการก ำาหนดช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการ
กระทำาทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 บริษทัจดัใหม้ีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระท ำาทุจริตคอร์รัปชัน่ และมีมาตรการ
คุม้ครองใหก้บัผูร้ายงาน  ช่องทางรับขอ้ร้องเรียน/แจง้การกระทำาทุจริต

1.  เวบ็ไซดโ์รงพยาบาลลานนา http://www.lanna-hospital.com
2.  กล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งหนา้หอผูป่้วย และจุดใหบ้ริการท่ีสำาคญัภายในโรงพยาบาล
3.  จดหมาย/ไปรษณีย ์ ส่งถึง ผูอ้ ำานวยการ/ รองผูอ้ ำานวยการ
      โรงพยาบาลลานนา เลขท่ี 1 ถนนสุขเกษม ตำาบลป่าตนั อำาเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300
4.  โทรศพัท ์ 053-999777
5.  โทรสาร  053-999799
6.  ติดต่อดว้ยตนเองท่ี  หวัหนา้แผนกควบคุมคุณภาพ  ชั้น 3 อาคารเคหะบริการ
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งบการเงนิและรายงานผูส้อบบญัชี
บรษิทั เชยีงใหมร่ามธุรกจิการแพทย ์จำากดั

(มหาชน)
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560
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