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บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั (มหาชน)  มีทุนจดทะเบียน 4,084,333,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10
บาท  และมีทุนช ำาระแลว้ 4,023,125,000 หุ้น  เป็นผูด้ ำาเนินการโรงพยาบาลเอกชน จ ำานวน 3 โรงพยาบาล ประกอบดว้ย “โรง
พยาบาลลานนา”, “โรงพยาบาลลานนา 2” และ “โรงพยาบาลลานนา 3”  จ ำานวนเตียงให้บริการรวม 330 เตียง ที่ให้บริการรักษา
โรคทัว่ไปโดยคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ทั้งแพทยป์ระจำา 70 คน และแพทยท่ี์ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรค 245 คน  พร้อมทั้งอุปกรณ์
การรักษาและวินิจฉยัโรคที่ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพไวค้อยให้บริกา รแก่ประชาชนทัว่ไปตลอด 24 ชัว่โมง  ด ัง่วิสยัทศัน์ที่
ก ำาหนดไวว้า่ “เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำาในจังหวดัเชียงใหม่ ที่มคี ุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ”  โดยคณะ
กรรมการบริษทัไดก้ ำาหนดใหฝ่้ายบริหารเป็นผูว้างแผนคุณภาพระดบัโรงพยาบาลตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และทิศทางองคก์รตามท่ี
คณะกรรมการก ำาหนด และมีการทบทวนวิเคราะห์จุดแขง็จุดอ ่อนขององคก์รเป็นประจ ำาทุกปี มีการตรวจติดตามความกา้วหนา้
ส่ือสารสร้างความตระหนกั รับฟัง/แกไ้ขปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินการทุก ๆ ดา้น ทั้งผูม้ารับบริการ พนกังานขององคก์ร ผูถื้อ
หุ้น และทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำาเนินงานของบริษทั
 วิสัยทัศน์ (Vision)

“เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนช้ันนำาในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มคีณุภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ”

 พนัธกจิ (Mission)

เพื่อให้บรรลุตามวิสยัทศัน์ท่ีตั้งไว ้บริษทัฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบติัดงัน้ี

 ให้บริการตรวจรักษา ป้องกนัโรค ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผูป่้วยทัว่ไปและผูป้ระกนัตนในจงัหวดั
เชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียงอยา่งมีมาตรฐาน                                                                                                     

 พฒันาศูนยรั์กษาโรคปวดหลงัท่ีรักษาโดยใชเ้ทคโนโลยีทางการแพทยส์มยัใหม่                                                 
 พฒันาศูนยโ์รคหวัใจและหลอดเลือด และเป็นศูนยรั์บส่งต่อจากโรงพยาบาลในโครงการประกนัสงัคม            
 มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพบริการ เพื่อสร้างความประทบัใจทุกจุดบริการ                                                                    
 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 
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สว่นที่ 1.  การประกอบธรุกิจแลผลการดำาเนนิงาน 

1.  โครงสรา้งและการดำาเนนิงานของกลุม่บริษทั

1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ



โรงพยาบาลลานนา
LANNA HOSPITAL

3. กระบวนการรักษาท่ีรวดเร็วและปลอดภยั ไดแ้ก่ มีระบบ Hospital Information System (HIS), หุ่นยนตจ์ดัยา, 
บนัทึกการแพย้าใน HIS, Picture Archiving and Communication System (PACS)                                              

l 4.  โรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีหอ้งปฏิบติัการสามารถตรวจหาเช้ือโรคดว้ยเทคนิคทาง
ชีววิทยาโมเลกลุ (Bio Molecular Techniques)

5. เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่สามารถผา่ตดัหลงัโดยเทคโนโลยผีา่ตดัแผลเลก็ Minimal Invasive Surgery (MIS) 
6. มีการใชป้ระโยชน์ร่วมกนัของทรัพยากรระหวา่งโรงพยาบาลในเครือ เช่น แพทยเ์ฉพาะทาง เคร่ืองมือ องค์

ความรู้ ทำาใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า
7. มีการซ้ือยา เวชภณัฑ ์เคร่ืองมือแพทยร่์วมกนัของโรงพยาบาลในเครือ ทำาใหต้น้ทุนของโรงพยาบาลลดลง
8. เป็นโรงพยาบาลในโครงการประกนัสงัคม ท่ีมีความสามารถดา้นการรับส่งต่อผูป่้วยกลุ่มโรคหวัใจจากโรง

พยาบาลในเครือ และสามารถรักษาดว้ยการใชบ้อลลูนขยายหลอดเลือดหวัใจ
9. มีระบบการโทรศพัทติ์ดตามและสอบถามอาการผูป่้วยกลุ่มเส่ียง ไดแ้ก่ ไข ้ปวดทอ้ง และอุบติัเหตุ เป็นการลด

ความเส่ียงในการรักษา นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูป่้วยและญาติ
10. มีการจดัทำาหนงัสือแสดงความยนิยอมใหแ้พทยท์ำาการรักษาและผา่ตดัเฉพาะโรค และเอกสารใหข้อ้มูลผูป่้วย

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

11. บริษทัไดน้ำาระบบ EMR (Electronic Medical Record) ในการบริหารงานคนไข ้เพื่อลดขอ้ผดิพลาดในการคดั
ลอกขอ้มูลทางการแพทย ์ป้องกนัการสูญหายขอ้มูลการรักษาของผูป่้วย และเพื่อลดระยะเวลาในการนำาส่ง
เอกสารระหวา่งหน่วยงาน และบริษทัยงัไดน้ำาระบบ Smart Ward ซ่ึงเป็นการเขียนและถ่ายทอดคำาสัง่การรักษา
ของแพทยผ์า่นระบบอิเลค็ทรอนิคส์ เป็นการอำานวยความสะดวก และเกิดความรวดเร็วในการใหก้ารรักษาของ
แพทยอ์ยา่งต่อเน่ือง                

12. Brand ท่ีแขง็แกร่ง มีช่ือเสียงมานาน เป็นท่ีไวว้างใจของผูป่้วยและผูป้ระกนัตน ทำาใหเ้ป็นโรงพยาบาลท่ีมีผู ้
ประกนัตนมากท่ีสุดในจงัหวดัเชียงใหม่

13. มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์

ณ ปัจจุบนั “โรงพยาบาลลานนา” “โรงพยาบาลลานนา 2” และ “โรงพยาบาลลานนา 3”  มี  (1)  หอ้งตรวจโรครวมทั้ง
ส้ินจ ำานวน 100 หอ้งตรวจ  สามารถให้บริการผูป่้วยนอกไดป้ระมาณวนัละ 3,300 คน   มีผูม้าใชบ้ริการทั้งหมดเฉล่ียประมาณวนั
ละ 2,513 คน   และ (2) ใหบ้ริการหอ้งพกัสำาหรับผูป่้วยในจำานวน 285 หอ้ง  สามารถใหบ้ริการไดจ้ ำานวน 330 เตียง (กรณีคำานวณ
เตม็พื้นท่ีให้บริการ)  และมีผูป่้วยในทั้งหมดเฉล่ียประมาณวนัละ 261 เตียง โดยบริษทัมีผลการดำาเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ
มาตลอด ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานท่ีผา่นมาดงัน้ี

สรุปผลการดำาเนินงาน
1.              ฐานะการเงนิ  

หน่วย : พนับาท ปี   2564 ปี   2563 ปี   2562 ปี   2561
ทรัพยสิ์นหมุนเวียน 552,378 552,051 635,894 533,899
ทรัพยสิ์นรวม 4,413,729 4,000,848 3,359,522 2,974,313
หน้ีสินหมุนเวียน 1,672,344 1,254,998 1,014,309 759,051
หน้ีสินรวม 2,539,442 2,132,772 1,458,094 910,270
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,874,287 1,868,076 1,901,428 2,064,043
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2.                 ผลการดำาเนินงาน  
หน่วย : พนับาท ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

รายได้
     รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 1,710,010 1,475,903 1,332,478 1,553,250
     รายไดเ้งินปันผล 45,093 56,366 69,371 110,558
     รายไดอ่ื้น 17,595 13,237 17,734 11,684
              รวมรายได้ 1,772,698 1,545,506 1,419,583 1,675,493
ค่าใช้จ่าย
     ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 1.291,168 1,076,263 1,101,871 1,043,072
     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 200,698 193,969 203,687 194,673
     ตน้ทุนทางการเงิน 29,766 22,505 26,087 23,298
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 43,073 49,738 35,343 58,973
กำาไรสำาหรับปี 207,993 203,031 52,595 355,477
กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท) 0.05 0.05 0.01 0.09

1.1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สำาคญั
การเปล่ียนแปลงด้านบริหารงาน

เมื่อปี 2517 บริษทัไดก้่อตั้งขึ้นโดยเป็นการร่วมลงทุนระหวา่งกลุ่มคณะอาจารยแ์พทย ์คณะแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลยั
เชียงใหม่) นกักฎหมายและนกัธุรกิจในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจสถานรักษาพยาบาลภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลลานนา”
และเมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม 2536   ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นไดล้งมติอนุมติัให้คณะกรรมการบริษทัดำาเนินการแปรสภาพและจด
ทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจ ำากดั และไดร้ับอนุญาตใหเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในหมวดการแพทยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห ่ง
ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2537

ในปี 2538-2539 บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี จ ำากดั (มหาชน)  ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในบริษทั แต่ต่อมาในช่วงปี 2550 บริษทั
โรงพยาบาลธนบุรี จ ำากดั (มหาชน)  ไดจ้ ำาหน่ายหุ้นที่ถืออยูบ่างส่วนใหแ้ก่บุคคลอื่น ผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ือหุน้
ท ำาใหม้ีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษทัเกือบทั้งชุด ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารชุดเดิมของบริษทั จ ำานวน 2 ท่าน ตวัแทนจาก
เชียงใหม่ราม  จ ำานวน 3 ท่าน  และบุคคลอื่นจ ำานวน 4 ท่าน  และดูแลการบริหารงานกิจการโรงพยาบาลโดย นายแพทยว์รพนัธ์
อุณจกัร  ซ่ึงดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษทั

และเมื่อวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทัไดม้ีมติใหอ้อกหุน้เพิ ่มทุนจ ำานวนไม่เกิน 22,843,333 หุน้
เพื่อใชใ้นการแลกเปล่ียนหุ้นกบัผูถ้ือหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ำากดั  ในราคาแลกเปลี่ยนหุ้นที่ 1 หุ้นเพิ่มทุนของ
บริษทั ต่อ 1 หุ้นของเชียงใหม่ราม (ยกเวน้ บมจ. โรงพยาบาลรามคำาแหง) ซ่ึงเป็นการลงทุนในกลุ่มบริษทัของโรงพยาบาลเชียงใหม่
ราม ซ่ึงประกอบดว้ย โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลชา้งเผอืก โรงพยาบาลพะวอ  และโรงพยาบาล
เขลางคน์คร  ถือเป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพยโ์ดยมีขนาดรายการร้อยละ 193 ของมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ไดด้ ำาเนินการเสร็จ
เรียบร้อยและไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2551   โดยหุ้นเพิ่มทุนสามารถเร่ิมดำาเนินการซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้ตั้งแต่วนัท่ี 4 มีนาคม 2551 เป็นตน้ไป

4                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 



โรงพยาบาลลานนา
LANNA HOSPITAL

และเมื่อวนัที่ 26  ตุลาคม  2554  บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จ ำากดั (มหาชน) (VIBHA)  ไดย้ืน่ค ำาเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์
ทั้งหมดของกิจการของ CMR จากผูถื้อหุน้เดิม  ระยะเวลาเสนอซ้ือตั้งแต่วนัที่ 31 ตุลาคม 2554 ถึงวนัที่  2 ธนัวาคม  2554  ผลของ
การด ำาเนินการมีผ ูถ้ ือหุ ้นเสนอเจตนาขายและ VIBHA รับซื้อไว ้จ ำานวน 33,694,722 หุ ้น  หรือร้อยละ 83.75 ซึ่ งจากการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้ดงักล่าว ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารแต่อยา่งใด

ในปี 2555-2556   บริษทัฯ ไดด้ ำาเนินการซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จ ำากดั  จากผูถ้ือหุน้
เดิม จ ำานวน 26,010,000 หุน้ หรือร้อยละ 86.70 ของทุนเรียกชำาระแลว้ของบริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จำากดั

ในระหวา่งปี 2558 คณะกรรมการเครือรามเชียงใหม่ ไดม้ีมติใหซ้ื้อหุ้นของบริษทั กสัซนั มารีนา กอลฟ์ คลบั จ ำากดั
จ ำานวน 1.2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจำานวนเงินรวม 120 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ จ ำานวน 350,000 หุ้น เป็นจ ำานวนเงิน
35 ลา้นบาท) ผลจากการซ้ือหุน้ดงักล่าวทำาใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ย มีสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเป็นสดัส่วนร้อยละ 11
(เฉพาะกิจการร้อยละ 1.75)  

ในปี 2559 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไวข้องบริษทัจากเดิมหุน้ละ 10.00 บาท เป็น หุน้ละ 0.10 บาท  และใน
ระหวา่งปีบริษทัฯ ไดท้ ำาการซื้อกิจการและทรัพยสิ์นของโรงแรมเดอะลานนาวิว แอนดรี์สอร์ท เชียงใหม่ ที่เจา้ของโรงแรม
ตอ้งการจะเลิกกิจการ ขนาดจ ำานวน 5 ชั้น  เน้ือที่รวม 1,250 ตารางวา อยูบ่นถนนสุขเกษม ต ำาบลป่าตนั อ ำาเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ใกลก้บัโรงพยาบาล  เพื่อปรับปรุงเป็นหอพกัสวสัดิการพนกังาน 

ในปี 2560 บริษทัไดท้ ำาการซ้ือที่ดินวา่งเปล่าเพิ่มเน้ือที่รวม 29 ไร่ 56 ตารางวา  ตั้งอยูถ่นนสุขเกษม ต ำาบลป่าตนั อ ำาเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อขยายกิจการก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลลานนา 3  และเพิ่มพื้นท่ีจอดรถ

และในปี 2561 บริษทัไดด้ ำาเนินการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 2 รายการคือ อนุมติัโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา
3  และอนุมติัให้บริษทัและบริษทัยอ่ยเขา้ร่วมลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จ ำากดั รายละเอียดดงัน้ี

1.  โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3  โดยกำาหนดงบประมาณการลงทุนจ ำานวนเงิน 900.00 ลา้นบาท เป็นการ
ก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่บนที่ดินของบริษทัฯ ในนาม “โรงพยาบาลลานนา 3”  ต ั้งอยูถ่นนสุขเกษม ต ำาบลป่าตนั อ ำาเภอเมือง
เชียงใหม่ เน้ือท่ี 29 ไร่ 56 ตรว.  ซ่ึงอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาลลานนา 1 และ โรงพยาบาลลานนา 2 โดยจะเป็นโรงพยาบาล
ขนาด 220 เตียง อาคารขนาด 5 ชั้น ให้บริการทั้งคนไขน้อก และคนไขใ้น พร้อมอุปกรณ์การตรวจรักษาและการวินิจฉยัโรค โดย
ไดเ้ปิดดำาเนินการใหบ้ริการในปี 2564

2.  อนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมลงท ุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จำากดั   จ ำานวนหุน้
36,040,400 หุ้น หรือร้อยละ 81.91 ของทุนจดทะเบียนบริษทั 440,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 44,000,000 หุน้  โดยเปิด
เป็นโรงพยาบาลเอกชนในนาม  โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่  ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี 12 ไร่ 66 ตรว.   ซ่ึงคาดวา่โรงพยาบาลแห่งใหม่
ดงักล่าวจะเปิดดำาเนินการไดใ้นปี 2566  ณ ปัจจุบนั  บริษทั โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จ ำากดั  ไดท้ ำาการเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริษทัเป็น 1,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 100,000,000 หุ้น บริษทัและบริษทัยอ่ยถือหุน้จ ำานวน 82,741,100 หุ้น
หรือร้อยละ 82.74 ของทุนจดทะเบียนบริษทั
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1.1.3         การใช้เงนิที่ได้จากการระดมทุน  

บริษัทมปีระวตัิการเพิม่ทุนที่ผ่านมา    ดงัน้ี 
    วนั/ เดือน/ปี
  ท่ีจดทะเบียน
  ทุนชำาระแลว้

ทุน
เรียกชำาระ
(ลา้นบาท)

 ทุนชำาระแลว้
เสนอขายใหแ้ก่... เหตุผลเพื่อ...ทุนท่ีเพิ่ม

(ลา้นบาท)
หลงัเพิ่มทุน
(ลา้นบาท)

24 ธ.ค. 2535
    

20 20 40 ผูถื้อหุ้นเดิม ในสดัส่วน 1 หุน้
เดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 250 บาท (มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 100 บาท) 

สร้างอาคารผูป่้วย 6 ชั้น 
(รวมชั้นใตดิ้น) ซ่ึงทำาให้
สามารถรับผูป่้วยไดเ้พิ่ม
จำานวน 42 เตียง

23 ธ.ค. 2536 40 80 120 (1) จ ำานวน 4 ลา้นหุ้น จดัสรร
ใหผู้ถื้อหุน้เดิมในสดัส่วน 1 
หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคา
เสนอขายตามมูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 10 บาท
(2) จ ำานวน 4 ลา้นหุ้น เสนอ
ขายต่อประชาชนทัว่ไป

ปรับปรุงคุณภาพการให้
บริการและก่อสร้างอาคารผู ้
ป่วย 

22  พ.ค.  2550 120 60 180 จำานวน 6 ลา้นหุ้น จดัสรรใหผู้ ้
ถือหุ้นเดิมของบริษทั สดัส่วน
2 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่  ราคา
เสนอขายหุน้ละ 20 บาท 
(มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท)

เพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ และก่อสร้าง
อาคารผูป่้วยใหม่ 

14 พ.ย. 2550 180 222.31 402.31 ผูถื้อหุ้นของเชียงใหม่ราม 
(ยกเวน้บริษทั โรงพยาบาล
รามคำาแหงจำากดั (มหาชน)) 
ในสดัส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุนของ
บริษทั ต่อ 1 หุน้ของเชียงใหม่
ราม ทั้งน้ีเป็นไปตามมติคณะ
กรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี
9/2550 เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 
2550 

เพื่อลงทุนในกิจการของ
กลุ่มเชียงใหม่ราม และ
ทำาให้บริษทัถือหุ้นใน
เชียงใหม่รามร้อยละ 55.58 
ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกชำาระแลว้ 400 ลา้น
บาท

1.1.4         ข้อผูกพนัท่ีบริษทัให้คำามัน่ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์  

บริษทัฯ ไม่มีขอ้ผกูพนัท่ีใหค้ ำามัน่ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือเง่ือนไขการรับหลกัทรัพย์
ของตลาดหลกัทรัพย ์ 
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1.1.5         ช่ือสถานที่ตั้งและข้อมูลทั่วไปของบริษัท  
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั   (  มหาชน  )  

ทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่ : 0107536001621  (เดิมเลขท่ี บมจ. 236)
ที่อยู่สำานักงานใหญ่ : เลขท่ี  8  ถนนบุญเรืองฤทธ์ิ  ตำาบลศรีภูมิ  อำาเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  

โทรศพัท์ (053) 920300 โทรสาร (053) 224880
ที่อยู่สำานักงานสาขา : เลขท่ี 1  ถนนสุขเกษม  ตำาบลป่าตนั  แขวงนครพิงค์

อำาเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่   50300
โทรศพัท์  (052) 134777 โทรสาร (052) 134799
Home Page;  www.lanna-hospital.com

ประเภทธุรกจิ  : สถานบริการรักษาพยาบาล ในนาม “โรงพยาบาลลานนา” 
“โรงพยาบาลลานนา 2”  และ  “โรงพยาบาลลานนา 3”

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 : ทุนจดทะเบียน   408,433,330.00 บาท
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแลว้   402,312,500.00 บาท
จำานวนหุน้สามญัจดทะเบียนชำาระแลว้     4,023,125,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้หุน้ละ                     0.10 บาท

บริษัทจดทะเบียน : ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  17  ตุลาคม  2537
สัญญลกัษณ์หุ้นสามัญ : CMR
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ :  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำากดั
 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

62 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ   10110
โทรศพัท ์(02) 3591200

บริษทั  เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั บริษทั  เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั ((มหาชนมหาชน) (“) (“ลานนา”ลานนา”))
เมื่อวนัที่ 24 มิถุนายน 2517 บริษทัไดก้่อต ั้งขึ้นในนาม “บริษทั เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั” โดยเป็นการร่วมลงทุน
ระหวา่งกลุ่มคณะอาจารยแ์พทย ์คณะแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) นกักฎหมายและนกัธุรกิจในจงัหวดัเชียงใหม่
เพื่อประกอบธุรกิจสถานรักษาพยาบาลภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลลานนา” ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 20 ลา้นบาท และเร่ิมเปิด
ดำาเนินการโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2519  หลงัจากนั้นไดม้ีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2535
ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด  180 เตียง และเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2536   ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นไดล้งมติอนุมติัใหค้ณะ
กรรมการบริษทัดำาเนินการแปรสภาพและจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจำากดั และไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนใน
หมวดการแพทยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2537
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ความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงพัฒนาการที่สำาคัญ  

พ.ศ. 2519 “โรงพยาบาลลานนา”  เร่ิมเปิดดำาเนินการเมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2519  เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง    โดยการ
ร่วมลงทุนระหวา่งกลุ่มคณะอาจารยแ์พทย ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นกักฎหมาย และนกัธุรกิจ
ในจงัหวดัเชียงใหม่  ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 20 ลา้นบาท 

พ.ศ. 2524 ไดก้่อสร้างอาคารหอ้งพกัผูป่้วยในเพิ่มขึ้น โดยเชื่อมต่อกบัอาคารผูป่้วยเดิม เป็นอาคารสูง 4 ชั้นคร่ึง  ท ำาให้
สามารถรองรับผูป่้วยในเพิ่มข้ึนอีก 65 เตียง รวมเป็น 125 เตียง

พ.ศ. 2526 ไดข้ยายอาคารผูป่้วยนอก  โดยเพิ่มหอ้งตรวจจากเดิม 3 หอ้ง เป็น 12 หอ้งและเพิ่มพื้นที่สำาหรับผูป่้วยนอกนัง่รอ
ตรวจ  ชั้นบนของอาคารทำาเป็นห้องผา่ตดัเพิ่มเติม 2 หอ้งรวมเป็น 4 หอ้ง  และห้องพกัฟ้ืนหลงัการผา่ตดั  ตลอด
จนขยายหอ้งเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือสำาหรับการผา่ตดั การขยายอาคารดงักล่าวสร้างเสร็จและสามารถเปิด
ดำาเนินการไดใ้นปี 2527

พ.ศ. 2535 ไดข้ยายการด ำาเนินการเป็นโรงพยาบาลขนาด 180 เตียง โดยก่อสร้างอาคารผูป่้วย 6 ชั้น  (รวมชั้นใตด้ิน)  ซ่ึงจะ
เป็นหอ้งพิเศษสำาหรับผูป่้วยจ ำานวน 36 หอ้ง  และห้องเดอร์ลุกซ์ 6 หอ้ง  ท ำาใหม้ีเตียงรองรับผูป่้วยไดเ้พิ ่มขึ้นอีก
42 เตียง  สามารถเปิดดำาเนินการไดใ้นปี 2537  โดยบริษทัไดท้ำาการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ลา้นบาท

พ.ศ. 2536 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดล้งมติอนุมตัิให้คณะกรรมการบริษทั แปลงสภาพและจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชน
จ ำากดักบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม 2536   โดยใชช่ื้อวา่ “บริษทั เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั
(มหาชน)”  ใชช่ื้อยอ่ “LNH”  บริษทัไดเ้ปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไวจ้ากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 10 บาท
ตลอดจนไดด้ำาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ลา้นบาท

พ.ศ. 2537 ไดร้ับอนุญาตใหเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในหมวดการแพทยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 17
ตุลาคม 2537

พ.ศ. 2539 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2539  บริษทั โรงพยาบาลธนบุรี จ ำากดั (มหาชน)  ไดย้ืน่ค ำาเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทักบั
สำานกังานกำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละดำาเนินการซื้อหุ้นบริษทัตั้งแต่วนัที่  27  มีนาคม  ถึง วนัที่ 7
พฤษภาคม เพื่อลงทุนและใชเ้ป็นฐานในการขยายธุรกิจในแถบภาคเหนือของประเทศไทย ผลของการทำาคำาเสนอ
ซ้ือทำาให้ บมจ.โรงพยาบาลธนบุรี  กลายเป็นนิติบุคคลผูถ้ือหุน้รายใหญ่ คือ ถือหุ้น 6.35 ลา้นหุ้น หรือ ร้อยละ
52.91 ของหุน้ท่ีจ ำาหน่ายทั้งหมด 

พ.ศ. 2546 ก่อสร้างอาคารใหม่ขนาด 2 ชั้น สำาหรับขยายแผนกผูป่้วยนอกและจดัตั้งศูนยต์รวจสุขภาพ  และเปิดดำาเนินการได้
ในปี 2547

พ.ศ. 2550  ในเดือนมีนาคม บมจ.โรงพยาบาลธนบุรี ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัไดจ้ ำาหน่ายหุน้จ ำานวน 4.60
ลา้นหุ้น หรือร้อยละ 38.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแลว้ 120 ลา้นบาท ใหแ้ก่บุคคลอ่ืน ประกอบ
ดว้ย คณะบุคคล วี. อาร์ แอนด ์เอส. ซี และ พ.ต.อ. วิทยา วงศไ์พบูลย ์ซ่ึงท ำาให้ บมจ.โรงพยาบาลธนบุรีไม่
ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่สุดของบริษทั และปัจจุบนัถือหุน้ในบริษทัจำานวน 2,588,610  หุ้น หรือร้อยละ 6.43
ของทุนเรียกชำาระแลว้ 402,312,500 บาท 
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 ตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2550 เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2550 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทุนจ ำานวน 6,000,000 หุ้น ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 2 หุน้เดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 20 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ้ ำาหน่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือ
วนัที่ 22 พฤษภาคม 2550 การเพิ่มทุนดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ
และก่อสร้างอาคารผูป่้วยใหม่ 

 ตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2550 เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2550 ท่ีประชุมฯ ไดมี้มติใหอ้อก
หุ้นเพิ่มทุนจ ำานวนไม่เกิน 22,843,333 หุ้น เพื่อใชใ้นการแลกเปล่ียนหุน้กบัผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม จ ำากดั  ในราคาแลกเปล่ียนหุ้นที่ 1 หุ้นเพิ่มทุนของบริษทั ต่อ 1 หุ้นของเชียงใหม่ราม (ยกเวน้
บมจ. โรงพยาบาลรามค ำาแหง) ซ่ึงเป็นการลงทุนในกลุ่มบริษทัของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ซ่ึงประกอบ
ดว้ย โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลชา้งเผอืก โรงพยาบาลพะวอ  และโรง
พยาบาลเขลางคน์คร  เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพยโ์ดยมีขนาดรายการร้อยละ 193 ของมูลค่า
รวมของส่ิงตอบแทน  

พ.ศ. 2551  บริษทัไดด้ ำาเนินการนำาหุน้เพิ่มทุนไปจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2551   โดย
หุ้นเพิ่มทุนสามารถเร่ิมดำาเนินการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้ตั้งแต่วนัท่ี 4 มีนาคม 2551 เป็นตน้ไป

 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ไดม้ีมติอนุมตัิใหบ้ริษทัเปล่ียนช่ือใหม่ เป็น “บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
จ ำากดั (มหาชน)”  และใชช้ื่อภาษาองักฤษเป็น “Chiang Mai Ram Medical Business Public Company
Limited” โดยไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2551

พ.ศ. 2552 บริษทัฯ ไดด้ ำาเนินการจ ำาหน่ายหุ้นสามญับริษทั พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จ ำากดั จ ำานวน 700,000 หุ้น ใหแ้ก่
บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จ ำากดั  เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552  

พ.ศ. 2554 เมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม 2554  บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ำากดั (มหาชน)      ไดย้ืน่ค ำาเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ โดยมีกำาหนดระยะเวลารับซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2554  โดยเสนอค่าตอบแทนให้
กบัผูถื้อหุ้นของ CMR เป็น 2 ทางเลือก คือ

                      -  เงินสดท่ีราคา 46.00 บาท/หุน้  หรือ
                      -  หุ้นสามญัเพิม่ทุนของ VIBHA ในอตัรา 10 หุน้ ต่อ 1 หุน้ของ CMR หรือคิดเป็นราคา  4.60 บาท

ต่อหุ้น

         ผลจากการทำาค ำาเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์อง VIBHA มีผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ แสดงเจตนาขาย และ
VIBHA ไดรั้บซ้ือไว ้ จ ำานวน 33,694,722 หุน้ หรือ 83.75%  ซ่ึงจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นดงักล่าว
ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารแต่อยา่งใด

พ.ศ. 2555 บริษทัฯ ไดด้ ำาเนินการซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จ ำากดั จากผูถื้อหุ้นเดิม จ ำานวน
16,010,000 หุ้น หรือร้อยละ 80.05 ของทุนเรียกชำาระแลว้ของ บริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จ ำากดั
ปัจจุบนัถือหุน้อยูใ่นอตัราร้อยละ 86.70
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พ.ศ. 2558 บริษทัฯ ไดก้่อสร้างอาคารหลงัใหม่เป็นอาคารขนาด 5 ชั้น ในปี 2556  เพือ่ขยายพื้นท่ีบริการแผนกผูป่้วยนอก
และเพิ่มจำานวนเตียงรับบริการในแผนกผูป่้วยใน จำานวน 30 เตียง ภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลลานนา 2”   และ
สามารถเปิดดำาเนินการไดใ้นปี 2558 

พ.ศ. 2559 บริษทัไดเ้ปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัจากเดิมหุน้ละ 10.00 บาท เป็นหุน้ละ 0.10 บาท  โดย
ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559

พ.ศ. 2560 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินวา่งเปล่าเพิ่ม  ต ั้งอยูถ่นนสุขเกษม ต ำาบลป่าตนั อ ำาเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ อยูใ่กลก้บั
โรงพยาบาลลานนา เน้ือท่ีรวม 29 ไร่ - งาน 56 ตารางวา เพื่อขยายกิจการก่อสร้าง “โรงพยาบาลลานนา 3”
และเพิ่มพื้นท่ีจอดรถ 

พ.ศ. 2561 บริษทัไดด้ ำาเนินการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 2 รายการคือ อนุมตัิโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3  และ
อนุมติัให้บริษทัและบริษทัยอ่ยเขา้ร่วมลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จ ำากดั รายละเอียดดงัน้ี

1.  โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3   บนเน้ือที่ 29 ไร่ 56 ตรว.  เป็นโรงพยาบาลขนาด 220 เตียง
อาคารขนาด 5 ชั้น คาดวา่จะดำาเนินการแลว้เสร็จและสามารถเปิดให้บริการไดภ้ายในปี 2564

2.  อนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยเข้าร่วมลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จำากดั  โดย
เขา้ถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นอตัราร้อยละ 18 และร้อยละ 63.91  ของทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามญั 100,000,000 หุ้น  ตามลำาดบั   โดยเปิดเป็นโรงพยาบาลเอกชนในนาม โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่
บนเน้ือท่ี 12 ไร่ 66 ตรว. ซ่ึงคาดวา่โรงพยาบาลแห่งใหม่ดงักล่าวจะเปิดดำาเนินการไดใ้นปี 2565

พ.ศ. 2564 บริษทัไดก้่อสร้างอาคารขนาด 5 ชั้น ในปี 25561 เป็นโรงพยาบาลขนาด 220 เตียง เพือ่ขยายพื้นท่ีบริการผูป่้วย
นอก และเพิ่มเตียงรับผูป่้วยใน ภายใตช่ื้อ “โรงพยาบาลลานนา 3” ในระยะแรกไดเ้ปิดใหบ้ริการ 120 เตียง

ภาพรวมของการประกอบธุรกจิ
บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์ จ ำากดั (มหาชน) เป็นผูด้ ำาเนินการโรงพยาบาลเอกชน จ ำานวน 3 โรงพยาบาล

ประกอบดว้ย “โรงพยาบาลลานนา”, “โรงพยาบาลลานนา 2” และ “โรงพยาบาลลานนา 3”  จ ำานวนเตียงให้บริการรวม 330 เตียง
ปัจจุบนัโรงพยาบาลมีหอ้งตรวจโรคจำานวน  100 หอ้งตรวจ สามารถใหบ้ริการผูป่้วยนอกไดป้ระมาณวนัละ 3,300 คน  มีผูม้าใช้
บริการเฉล่ียประมาณวนัละ 2,513 คน   และมีจำานวนผูป่้วยในเฉล่ียวนัละประมาณ 285 คน

โรงพยาบาลลานนาเป็นโรงพยาบาลท่ีให้บริการรักษาโรคทัว่ไป โดยคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมทั้ง
อุปกรณ์การรักษาและวินิจฉยัโรคที่ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพสูงไวค้อยให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง    นอกจากน้ีโรงพยาบาล
ยงัติดตั้งเคร่ืองอำานวยความสะดวกและอุปกรณ์ฉุกเฉินท่ีจำาเป็นไวภ้ายในหอ้งพกัผูป่้วยอยา่งครบถว้น
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โรงพยาบาลลานนา
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   1.2.1    ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของธุรกจิการให้บริการเฉพาะบริษัท   

หน่วย : พนับาท ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2561

ผู้ป่วยทั่วไป 1,067,252 60.20 794,203 51.39 861,703 60.70 830,568 49.57
ผู้ป่วยประกนัสังคม 642,758 36.26 681,700 44.11 470,775 33.16 722,682 43.13
รายได้อ่ืนๆ 62,688 3.54 69,603 4.50 87,105 6.14 122,243 7.30
       รายได้รวมสุทธิ 1,772,698 100.00% 1,545,506 100.00% 1,419,583 100.00% 1,675,493 100.00%

ผลิตภณัฑ ์/ บริการ โรงพยาบาลเอกชน   ในนามโรงพยาบาลลานนา
ดำาเนินงานโดย นายแพทยดุ์สิต   ศรีสกลุ กรรมการผูจ้ดัการ  

และคณะกรรมการบริหาร

   ตารางแสดงโครงสร้างรายได้งบการเงินรวม      

หน่วย : พนับาท ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2561

ผู้ป่วยทั่วไป 3,157,940 73.24 2,639,058 69.74 3,159,286 77.82 2,947,471 73.76
ผู้ป่วยประกนัสังคม 1,034,710 24.00 1,028,919 27.19 767,402 18.91 987,857 24.73
รายได้จากสำานักงาน
ประกนัสุขภาพแห่งชาติ

- - - - - - - -

รายได้อ่ืนๆ 119,137 2.76 116,385 3.08 132,564 3.27 60,441 1.51
       รายได้รวมสุทธิ 4,311,787 100.00% 3,784,362 100.00% 4,059,252 100.00% 3,995,769 100.00%

ในการจดัทำางบการเงินรวม ถือหลกัเกณฑก์ารรวมเฉพาะบริษทัยอ่ยที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
จ ำากดั  ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อบริษทัฯ แบบยอ้นกลบั ภายหลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการคา้ระหว า่งกนัแลว้ บริษทั โรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม จำากดั ถือหุน้ในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมดงัน้ี
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บริษัทย่อยทีค่วบคุมทางอ้อมจากรายการซ้ือธุรกจิแบบย้อนกลบั

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั 
หน่วย   :   พนับาท  2564 2563 2562

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 1,679,154 1,606,658 2,026,684

รายไดอ่ื้น 79,830 82,367 110,884

รวมรายได้ 1,758,990 1,689,025 2,137,568

ผลิตภณัฑ ์/ บริการ โรงพยาบาลเอกชน ในนาม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ดำาเนินงานโดย นายแพทยป์ระมุข    อุณจกัร    และคณะกรรมการบริหาร
บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั (มหาชน) ถือหุน้ 56.37%

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ท่ีถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลเทพปัญญา จำากดั 
หน่วย   :   พนับาท  2564 2563 2562

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 403,003 334,853 363,677
รายไดอ่ื้น 23,916 9,790 7,772

รวมรายได้ 426,919 344,643 371,449

ผลิตภณัฑ ์/ บริการ โรงพยาบาลเอกชน ในนาม โรงพยาบาลเทพปัญญา
ดำาเนินงานโดย นายแพทยพ์ฒันา    โพธ์ิสุยะ      และคณะกรรมการบริหาร
บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั ถือหุน้ 99.99%
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บริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร จำากดั 
หน่วย   :   พนับาท  2564 2563 2562

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 385,328 369,719 432,151
รายไดอ่ื้น 5,868 10,464 14,165

รวมรายได้ 391,196 380,183 446,316
ผลิตภณัฑ ์/ บริการ โรงพยาบาลเอกชน ในนาม โรงพยาบาลเขลางค์
ดำาเนินงานโดย นายแพทยว์ฒันา   วานิชสุขสมบติั    และกรรมการบริหาร
บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั ถือหุน้ 25.44%

บริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำากดั 
หน่วย   :   พนับาท  2564 2563 2562

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 143,736 59,779 85,983
รายไดอ่ื้น 8,751 2,617 2,963

รวมรายได้ 152,487 62,396 88,946
ผลิตภณัฑ ์/ บริการ โรงพยาบาลเอกชน ในนาม โรงพยาบาลพะวอ
ดำาเนินงานโดย นายแพทยแ์สงโรจน์     ประดบัแกว้   และคณะกรรมการบริหาร
บริษทั โรงพยาบาลเทพปัญญา จำากดั ถือหุน้ 50.00%

บริษัท  โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล  จำากดั
หน่วย   :   พนับาท  2564 2563 2562

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 504,671 351,674 335,305
รายไดอ่ื้น 12,140 12,720 7,863

รวมรายได้ 516,811 364,394 343,168
ผลิตภณัฑ ์/ บริการ โรงพยาบาลเอกชน ในนาม โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล
ดำาเนินงานโดย นายแพทยว์ชัระ    สนธิชยั  และคณะกรรมการบริหาร
บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั (มหาชน) ถือหุน้ 86.70%
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1.2.2        ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์  

1.2.2.1    ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  
   (1)  การบริการรักษาพยาบาล
บริษทัดำาเนินธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ดำาเนินกิจการในนาม “โรงพยาบาลลานนา” “โรงพยาบาลลานนา 2” และ โรง

พยาบาลลานนา 3”  ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลที่ใหบ้ริการทางการแพทยค์รบทุกสาขาบริการตลอด 24 ชัว่โมง  โดยมีบุคลากร
ทางการแพทย ์และเจา้หนา้ที่ที่ปฏิบตัิงานทัว่ไปอ่ืน ผลดัเปล่ียนหมุนเวียนปฏิบตัิงาน วนัละ 3 ช่วงเวลา ช่วงละ 8 ชัว่โมง  ณ
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 โรงพยาบาลลานนาทั้ง 3 แห่ง มีแพทยป์ระจำา 70 คน แพทยท์ี่ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรค 245 คน
และแพทยเ์วร  140 คน 

ประเภทของการให้บริการรักษาพยาบาล

ผู้ป่วยนอก     โรงพยาบาลลานนามีหอ้งตรวจผูป่้วยนอก จำานวน 100 หอ้งตรวจ  ใหบ้ริการตรวจรักษาโรคทัว่ไปในทุก
สาขา ไดแ้ก่

ประเภทห้องตรวจ จำานวนหอ้ง ประเภทหอ้งตรวจ จำานวนหอ้ง
1. สาขาอายรุกรรม 16

1
1

10. ศลัยกรรมทัว่ไป 6
2. จิตเวช 11. ศลัยกรรมประสาท 1
3. คลีนิคโรคไต 12. ศลัยกรรมระบบทางเดิน

ปัสสาวะ
2

4. ศลัยกรรมออร์โธปิดิกส์ 8 13. หู คอ จมูก 3
5. สูติ-นรีเวชกรรม 9 14.  คลีนิคมะเร็งเร่ิมแรก 2
6. กมุารเวชกรรม 12 15. คลีนิคโรคภูมิแพ้ 1
7. ศูนยโ์รคหวัใจและหลอดเลือด 3 16. ศูนยต์รวจสุขภาพ 2
8. จกัษุ 3 17. กายภาพบำาบดั 2
9.     ทนัตกรรม 4 18. อ่ืนๆ เช่น คลีนิคโรคผวิหนงั 

หอ้งตรวจคนไขป้ระกนัสงัคม 
และหอ้งฉุกเฉินเป็นตน้

24

ผู้ป่วยใน          โรงพยาบาลมีห้องพกัผู้ป่วยที่สะอาดพร้อมด้วยเคร่ืองอำานวยความสะดวก     และมีอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ
เพือ่บริการผู้ป่วยที่ต้องการเข้าพกัรักษาตัวในโรงพยาบาล  แบ่งได้หลายประเภท ดงัน้ี
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ประเภทห้อง จำานวนห้อง จำานวนเตียง
หอ้งพกั
1. หอ้งพกัพิเศษเด่ียว 229 229
2. หอ้งพกัรวม 8 52
3. หอ้งผูป่้วยหนกั (ICU) 3 32
4. Nursery 1 5

รวมหอ้งพกั 241 318
หอ้งสำาหรับผูป่้วยท่ีตอ้งดูแลพิเศษ
5. หอ้งฟอกไต 1 2
6. หอ้งรอคลอด 1 3
7. หอ้งคลอด 2 2
8. หอ้งผา่ตดัเลก็ 1 1
9. หอ้งผา่ตดัใหญ่ 4 4

รวมทั้งส้ิน 250 330

  (2)  การบริการอ่ืนๆ 
โรงพยาบาลลานนามีหน่วยบริการอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีช่วยสนบัสนุนการรักษาพยาบาลผูป่้วย ไดแ้ก่

หน่วยเวชระเบียน-สถิติ รับผดิชอบบนัทึก จดัเกบ็ประวตัิและรายงานการวินิจฉยัการตรวจรักษา และความคืบหนา้
ของผลการรักษาโรค โดยการเกบ็ขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์   เพื่อใหก้ารรักษาโรคเป็นไปไดอ้ย า่งถูกตอ้ง สามารถ
คน้หาขอ้มูลไดร้วดเร็วและใหผู้ม้าใชบ้ริการไดรั้บประโยชน์สูงสุด

หน่วยจ่ายอ๊อกซิเจน โรงพยาบาลลานนามีระบบจ่ายออ๊กซิเจนเพื่อช่วยผูป่้วยในกรณีฉุกเฉิน 2 ระบบ  คือระบบ
จ่ายทางท่อไปป์ไลน์ ซ่ึงควบคุมโดยระบบอตัโนมตัิที่สามารถจ ่ายออ๊กซิเจนโดยระบบท่อส่งไปยงัหอ้งผา่ตดั หอ้งไอซียู
และหอ้งพกัผูป่้วยโดยตรง   และอีกระบบหน่ึงคือระบบอ๊อกซิเจนถงั เพื่อใหบ้ริการผูป่้วยทั้งในและนอกสถานท่ี    ซ่ึงทาง
โรงพยาบาลไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแลหน่วยจ่ายออ๊กซิเจนน้ีโดยเฉพาะ

หน่วยรถพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนามีรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) ซ่ึงติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตผูป่้วยและ
อุปกรณ์ส่ือสารไวพ้ร้อม โดยมีพนกังานขบัรถและพยาบาลประจำาที่พร้อมจะออกไปใหบ้ริการรับ -ส่ง ผูป่้วยไดต้ลอด 24
ชัว่โมง ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม 2564 โรงพยาบาลมีรถพยาบาล (Ambulance) ให้บริการจ ำานวน 6 คนั และรถบริการอ่ืนอีก
จำานวน 6 คนั ซ่ึงใหบ้ริการผูป่้วยทั้งในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง 

แผนกเภสัชกรรม  โรงพยาบาลลานนามีกระบวนการคดัเลือกยาดี มีคุณภาพ และปลอดภยัเขา้ไวใ้นเภสชัต ำารับของโรง
พยาบาล  ซ่ึงจะส่งเสริมใหผู้ป่้วยไดร้ับประสิทธิภาพและความปลอดภยัจากการรักษาที่ดีที่สุด มีระบบในการเกบ็รักษายา
ในสภาวะท่ีเหมาะสม เพื่อใหย้ามีคุณภาพดี และให้บริการจ่ายยาผูป่้วยพร้อมให้ค ำาแนะนำาวิธีการใชย้าโดยเภสชักรทุกราย
เพื่อใหผู้ป่้วยมีความเขา้ใจเกี่ยวกบัการใชย้าที่ไดร้ับ อนัจะช่วยใหผู้ป่้วยใชย้าตามแพทยส์ัง่ไดถู้กตอ้ง ทำาให้ผลการรักษาดี
ข้ึน
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แผนกห้องปฏิบัติการ  โรงพยาบาลลานนาไดจ้ดัหอ้งปฏิบตัิการและอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ทนัสมยั โดยหอ้งปฏิบตัิการของ
โรงพยาบาลไดร้ับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 15189 : 2012 ควบคุมโดยนกัเทคนิคการแพทยเ์พื่อบริการตรวจ
วเิคราะห์สิงส่งตรวจของผูป่้วยทางดา้น เคมีคลินิค ภูมิคุม้กนัวิทยาคลินิค โลหิตวิทยาคลินิค จุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา
คลินิค อณูวิทยาคลินิค รวมทั้งงานธนาคารเลือด

แผนกเอกซเรย์ รังสีแพทยป์ระจ ำาแผนกเอกซเรยร่์วมกบันกัรังสีเทคนิค  ช่วยกนัควบคุมดูแลการเอกซเรย ์ ท ั้งดว้ยเคร่ือง
เอกซเรยธ์รรมดา  เคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ และ เคร่ือง MRI  เพื่อช่วยสนบัสนุนการวินิจฉยัโรค ตลอดจนติดตามผล
ความกา้วหนา้ในการรักษา

แผนกกายภาพบำาบัด โรงพยาบาลลานนาจดัใหม้ีแผนกกายภาพบ ำาบดัเพื่อการรักษาผูป่้วยที่ตอ้งไดร้ับการฟ้ื นฟู
สภาพร่างกายในส่วนต่างๆ โดยจดัใหม้ีนกักายภาพบำาบดัที่เช่ียวชาญเป็นผูค้วบคุมและดูแลอยา่งใกลชิ้ด มีเคร่ืองมือทาง
กายภาพบำาบดัที่ทนัสมยัและครบถว้น เพียงพอต่อการให้บริการ รวมทั้งจดัใหม้ีนกักิจกรรมบำาบดัในการใหก้ารรักษาและ
ฟ้ืนฟูผูป่้วยดว้ยวิธีทางกิจกรรมบำาบดัร่วมกบันกักายภาพบำาบดั เพื่อใหผู้ป่้วยสามารถกลบัไปท ำากิจกรรมต่างๆ  ไดต้าม
ศกัยภาพ

แผนกโภชนาการ โรงพยาบาลลานนาจดัใหม้ีนกัโภชนาการ ควบคุมดูแลการจดัเตรียมอาหารใหเ้หมาะสมก บัผูป่้วย
แต่ละคน และใหเ้ป็นไปตามคำาแนะนำาของแพทยผ์ูรั้บผดิชอบดูแลรักษาผูป่้วยในแต่ละราย

  (3)  สิทธิหรือข้อจำากดัในการประกอบธุรกจิ (ถ้ามี)

         โรงพยาบาลลานนา ทั้ง 3 แห่ง (ไดแ้ก่ โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลลานนา 1 และ โรงพยาบาลลานนา 3), 
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม  และโรงพยาบาลในกลุ่ม (ไดแ้ก่ โรงพยาบาลเทพปัญญา และโรงพยาบาลเทพปัญญา 2)  และ 
โรงพยาบาลหริภุญชยัเมโมเรียล  ไม่มีสิทธิหรือขอ้จำากดัในการประกอบธุรกิจ

 (4)  สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ
โรงพยาบาลลานนา ท ั้ง 3 แห่ง, โรงพยาบาลเชียงใหม่รามและโรงพยาบาลในกลุ่ม (ไดแ้ก่ โรงพยาบาลเทพ

ปัญญา และโรงพยาบาลเทพปัญญา 2)  และ โรงพยาบาลหริภุญชยัเมโมเรียล  ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนใด

(5)  นโยบายการวจิัยและพฒันาในด้านต่าง ๆ  และการพฒันานวัตกรรมกระบวนการสินค้า/บริการ
       การพฒันานวตกรรมกระบวนการด้านการแพทย์และบริการ

  ปี  2558-2559  บริษ ทัได น้ ำาร ะบบ  Hospital Information System (HIS),  ระบบ  Picture Archiving and
Communication System (PACS) และหุ่นยนตจ์ดัยา เพื่อเพิม่ความสะดวก รวดเร็ว และลดความผดิพลาดในการรักษา
คนไข ้ ในส่วนของการรักษา โรงพยาบาลลานนาเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่สามารถผา่ตดัหลงัโดยเทคโนโลยผีา่ตดัแผล
เลก็ Minimal Invasive Surgery (MIS) และดา้นการวินิจฉยัโรคมีห้องปฏิบติัการสามารถตรวจหาเช้ือโรคดว้ยเทคนิคทาง
ชีววิทยาโมเลกลุ (Bio Molecular Techniques)
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ในปี 2560 ในส่วนของ Website : lanna-hopsital.com ใหส้ามารถใชง้านผา่นมือถือ Smart Phone เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็ว ผูใ้ชเ้ขา้ถึงไดง้่ายกวา่การใชค้อมพิวเตอร์  และไดป้รับปรุงระบบสญัญาณ WIFI  ใหค้รอบคลุมทุก
หอ้งพกั  รวมทั้งบริษทัไดท้ ำาการพฒันาระบบสารสนเทศใหท้นัสมยัรวดเร็วขึ้น โดยไดน้ ำาระบบ EMR และ ระบบ
Smart ward  เขา้มาใชใ้นการบริหารการดูแลรักษาคนไข ้ ลดระยะเวลาในการนำาส่งเอกสาร เพื่อป้องกนัความเส่ียงและ
ความผดิพลาดในขอ้มูลการรักษา 

ในปี 2564 บริษทัไดป้รับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจากปี 2563 โรงพยาบาลลานนาไดจ้ดัซ้ือเคร่ืองมือแพทยท์ี่ทนั
สมยัเพื่อพฒันาศกัยภาพในการรักษาพยาบาล โดยเนน้ถึงความปลอดภยัและการวินิจฉยัโรคที่แม ่นย ำากบัผูป่้วยเป็นสำาคญั
เช่น เคร่ือง CT 128 slices, เคร่ือง High Intensity Laser ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีเ่ลเซอร์บำาบดัระงบัปวด อีกทั้งโรงพยาบาลไดจ้ดั
ต ั้งศูนยศ์ลัยกรรมส่องกลอ้ง ทั้งการผา่ตดัไส้เลื่อนแบบใชก้ลอ้ง, การผา่ตดัส่องกลอ้งก ำาจดัไทรอยด ์และศูนยส์่องกลอ้ง
ผา่ตดัแผลเลก็มดลูก-รังไข่ รวมทั้งไดป้รับปรุงขยายหน่วยไตเทียมเพิ่มเป็น 22 เตียง เพื่อรองรับผูรั้บบริการ

1.2.2.2       การตลาดและภาวะการแข่งขัน  
(  ก  )            นโยบายและลกัษณะการตลาดของการบริการ  

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

 กลยทุธ์ทางการตลาด  ปัจจุบนับริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายและกลยทุธ์ทางการตลาด ดงัน้ี

(1) เนน้กลุ่มลูกคา้ประกนัใหม้ากขึ้น โดยที่กลุ่มลูกคา้ประกนัดงักล่าว ประกอบดว้ย (1) บริษทัประกนั
ต่างๆ ซ่ึงเป็นประกนัทั้งลกัษณะบุคคลและกลุ่ม และ (2) บริษทัคู่สญัญา (ไดแ้ก่ องคก์ร หน่วยงาน
หรือบริษทั)

(2) มุ่งเนน้การใหบ้ริการที่ประทบัใจ โดยไดด้ ำาเนินโครงการพฒันาบุคลากรใหแ้ก ่พนกังานทุกระดบั
เพื่อยกมาตรฐานคุณภาพการใหบ้ริการแก่ผูม้ารับบริการอนัจะส่งผลใหเ้กิดความประทบัใจ

(3) เพิ่มประสิทธิภาพในดา้นการรักษาพยาบาลโดยเนน้เคร่ืองมือที่ทนัสมยั และแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ รวม
ทั้งมีการใชท้รัพยากรร่วมกบับริษทัร่วม เพื่อบริหารจดัการดา้นค่าใชจ่้าย

(4) เนน้ขยายศกัยภาพการให้บริการ โดยเปิดคลินิกพิเศษ แพทยเ์ฉพาะทาง เช ่น ศูนยโ์รคหวัใจและ
หลอดเลือด ศูนยม์ะเร็งสตรี ศูนยโ์รคปวดเข่า และศูนยโ์รคปวดหลงั โดยใหก้ารรักษาผา่ตดัโรคปวด
หลงัแบบ Minimal Invasive Surgery (MIS)  เพื่อนำาเทคโนโลยกีารรักษาพยาบาลเขา้มาในจงัหวดั
เชียงใหม่

(5) เนน้การส่ือสารประชาสมัพนัธ์ เสริมสร้างภาพลกัษณ์ใหโ้รงพยาบาลในดา้นการใชเ้ทคโนโลยใีนการ
ช่วยแพทยว์ินิจฉยัโรค และเพิ่มศกัยภาพการรักษาพยาบาล โดยมีแพทย์เฉพาะทางใหก้ารดูแลรักษา
โรคซบัซอ้น เช่น มะเร็งนรีเวช หวัใจ โรคปวดเข่า และรักษาโรคปวดหลงั ใหค้วามรู้เกี่ยวกบัสุขภาพ
เพื่อเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงและภาพพจน์ของโรงพยาบาล โดยผา่นทางส่ือต่าง ๆ เช่น ส่ือ Social
โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์วารสาร แผน่พบั การจดักิจกรรม CSR เป็นตน้
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(6) เนน้การจดักิจกรรมใหค้วามรู้ทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ในดา้นส่งเสริมสุขภาพ ร่วม กบั
องคก์รภายนอก เช่น สถานประกอบการ,  หน่วยงานราชการ,  สถานศึกษา และองคก์รเอกชน

การดำาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

โรงพยาบาลเนน้การทำาการตลาดโดยใชห้ลกัการใหญ่ ๆ 2 ประการคือ

(1) การทำาตลาดเชิงรับ

เป็นการปรับเปลี่ยนการบริการภายในโรงพยาบาลใหท้นักบัสถานการณ์และภาวะการตลาดที่เปลี่ยนไป
ดงัน้ี

  สร้างระบบคณุภาพให้มีมาตรฐานระดบันานาชาติ

โรงพยาบาลลานนามุ่งเนน้การพฒันาระบบคุณภาพการใหบ้ริการเป็นไปตามมาตรฐานในร ะบบ ISO
9001 : 2015 จาก United Registrar of System (Thailand) Limited Company ทั้งองคก์ร,  ISO  15189 และ
ISO 15190  (หอ้งปฏิบตัิการ) จากสำานกัมาตรฐานหอ้งปฏิบตัิการ กระทรวงสาธารณสุข และในขณะ
เดียวกนับริษทัไดด้ ำาเนินการพฒันาโรงพยาบาลเขา้สู่ระบบ HA (Hospital Accreditation) โดยไดร้ับการ
รับรองมาตรฐานในปี 2556  ซ่ึงเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ดา้นคุณภาพบริการแก่ผูใ้ชบ้ริการ

การพฒันาการให้บริการ

จดัตั้งหน่วยงานลูกคา้สมัพนัธ์เพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกคา้ต่างๆ ซ่ึงเป็นการสร้างความสะดวกและรวดเร็ว
ดา้นการใหบ้ริการ  เช่น 

 กลุ่มลูกคา้ประเภทประกนั กลุ่มลูกคา้บริษทั/องคก์ร ซ่ึงกลุ่มลูกคา้ดงักล่าวจะชำาระค่าบริการรักษา
โดยบุคคลอ่ืน (Third Party Payment) ตามสญัญาหรือขอ้ตกลง เช่น บริษทัประกนัต่าง ๆ หรือบริษทั
คูส่ญัญาของโรงพยาบาล (บริษทัคู่สญัญา ไดแ้ก่ องคก์ร หน่วยงาน หรือบริษทั เป็นตน้)   กลุ่มลูกคา้
ดงักล่าวมีความตอ้งการท่ีจะใชสิ้ทธิของตนเอง และเพื่อให้ทราบสิทธิและใชสิ้ทธิของตนเองอยา่งถูก
ตอ้ง โรงพยาบาลจึงไดม้ีหน่วยงานลูกคา้สมัพนัธ์เพื่อเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งบริษทัประกนัหรือ
บริษทัคู่คา้ (Third Party Payment) และลูกคา้

   หน่วยบริการลูกคา้ต่างประเทศ (International Patient Center)  เพื่อใหบ้ริการแก่ผูม้ารับบริการชาว
ต่างประเทศ โดยบริษทัไดม้ีการรับพนกังานที่มีความช ำานาญเฉพาะดา้นภาษา ท ั้งภาษาองักฤษ
ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น และ จีน

การลงทุนเพือ่รองรับบริการ

โรงพยาบาลลานนา ไดล้งทุนขยายหรือปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับจ ำานวนผูม้าใชบ้ริการดา้นการตรวจ
สุขภาพต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจำาปี หรือ ตรวจสุขภาพเพื่อเอาประกนั  ซ่ึงจดัแบ่งส่วนบริการตรวจ
สุขภาพใหเ้ป็นสดัส่วน โดยมีเคร่ืองมือทางการแพทยส์ำาหรับการตรวจสุขภาพ พร้อมแพทยแ์ละบุคลากรใน
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บริเวณเดียวกนั เพื่ออ ำานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูม้าใชบ้ริการดา้นการตรวจสุขภาพทั้งชาวไทย และต่าง
ประเทศ

(2) การทำาตลาดเชิงรุก

โรงพยาบาลลานนามีการทำาตลาดเชิงรุกโดยจดัทำาแผนการตลาดไวแ้ต ่ละปี โดยปรับเปลี่ยนใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง และเนน้การเพิ่มลูกคา้แต่ละกลุ่ม มีการเพิ่มคลินิกพิเศษ และคลินิกเฉพาะทาง
ขยายศกัยภาพการรักษาพยาบาล และเพิ ่มประสิทธิภาพการส่ือสารผา่นทุกช่องทางไปยงักลุ่มลูกคา้ ดงันั้น
จุดขายคือ คุณภาพบริการ และกลยทุธ์คือ สร้างระบบความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งลูกคา้  และทุก 6 เดือนจะมี
การนำามาวิเคราะห์และวดัผล เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงแผนการตลาด

ลกัษณะของลูกค้าและความสัมพนัธ์
ลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของโรงพยาบาลไดแ้ก่
1. ประชาชนทัว่ไปในเขตจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียงในเขตภาคเหนือตอนบน   ตลอดจนนกัท่องเท่ียว

2. หน่วยงาน, บริษทั, โรงงานต่าง ๆ ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง  โดยโรงพยาบาลจะใหสิ้ทธิ
ประโยชน์กบัหน่วยงานที่เปิดเครดิตการรักษาพยาบาลกบัโรงพยาบาล   ในรอบปีที่ผา่นมามีจ ำานวนหน่วยงานที่เปิด
เครดิตและมาใชบ้ริการรวมประมาณ 200 แห่ง จ ำานวนพนกังานท่ีมาใชบ้ริการประมาณสามหม่ืนกวา่คน

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ปัจจุบนั กลุ่มลูกคา้หลกัของโรงพยาบาลลานนาเป็นกลุ ่มลูกคา้ประเภทประกนัต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้
ประกนัสงัคม รองลงมาเป็นกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปในเขตจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง นอกนั้นเป็นกลุ่มลูกคา้
ชาวต่างประเทศ/นกัท่องเท่ียว และพนกังานและหน่วยงาน สามารถแบ่งไดเ้ป็น   4  กลุ่มใหญ่ ๆ ดงัน้ี

กลุ่มลูกค้า สัดส่วน
ร้อยละ

(1) กลุ่มลูกคา้ประกนั ประกอบดว้ย
 กลุ่มลูกคา้ประกนั เช่น ประกนัภยั, ประกนัสุขภาพ, พ.ร.บ.   และ
 กลุ่มลูกคา้ในโครงการประกนัสงัคม 

80%

(2) กลุ่มลูกคา้ทัว่ไปในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัใกลเ้คียงในเขตภาคเหนือตอนบน  8%
(3) หน่วยงาน, บริษทั, โรงงานต่าง ๆ ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง โดยโรง

พยาบาลจะใหสิ้ทธิประโยชน์กบัหน่วยงานท่ีเปิดเครดิตการรักษาพยาบาลกบัโรงพยาบาล  
 11%

(4) กลุ่มลูกคา้ชาวต่างประเทศและนกัท่องเท่ียว      1%

 นโยบายการตั้งราคา

นโยบายการตั้งราคา เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าหอ้งพกั และค่าตรวจเฉพาะทางเป็นตน้ บริษทัฯ ไดใ้ชน้โยบายการ
ต ั้งราคาที่สอดคลอ้งกบัความคุม้ค่า ในมุมมองของผูป่้วยที่เขา้มารับการรักษา โดยค ำานึงถึงภาวะการแข ่งขนั
จรรยาแพทย ์และความโปร่งใส 
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การจำาหน่ายและช่องทางการจำาหน่าย
โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ ลานนา เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เปิดใหบ้ริการรักษาพยาบาลแก ่ประชาชนทัว่ไป สถาน

ที่ท ำาการโรงพยาบาล ตั้งอยูเ่ลขที่ 1 ถนนสุขเกษม  ต ำาบลป่าตนั แขวงนครพิงค ์ อ ำาเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่    ผูม้าใชบ้ริการของ
โรงพยาบาลสามารถเดินทางมาโรงพยาบาลดว้ยตนเอง หรือจะเรียกใชบ้ริการรถพยาบาลซ่ึงไดจ้ดัเตรียมไวพ้ร้อมที่จะใหบ้ริการ
ตลอด 24 ชัว่โมง ทั้งในเขตอำาเภอเมืองเชียงใหม่และต่างจงัหวดั                                        

อีกทั้งมีการใหเ้ครดิตการรักษาพยาบาลแก่บริษทัและสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งในจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัใกลเ้คียง
ท่ีสามารถส่งพนกังานมาเขา้รับการรักษาไดต้ลอดเวลา

(ข) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปีท่ีผ่านมา

จะเห็นวา่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยงัคงมีการแข่งขนัที่รุนแรงอยา่งต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการแข่งขนักนัใน
การขยายสาขาและปรับปรุงสถานประกอบการใหมี้รูปแบบท่ีทนัสมยั สวยงาม และการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการซ่ึงเป็น
จุดขายของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งยงัมีการสร้างความแตกต่างในการใหบ้ริการ โดยการเปิดให้บริการในรูปแบบศูนย์
การแพทยเ์ฉพาะทางมากขึ้น ไม่วา่จะเป็นศูนยโ์รคปวดเข่า ศูนยโ์รคปวดหลงั ศูนยโ์รคหวัใจ  ศูนยโ์รคทางสมอง และศูนยโ์รค
มะเร็ง  ในขณะที่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนซ่ึงเป็นธุรกิจที่ตอ้งใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งสูง ทั้งดา้นการก่อสร้างอาคารสถานที่ ดา้น
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ตลอดจนการจา้งบุคลากรที่เช่ียวชาญ จึงเกิดกระแสการควบรวมกิจการที่ยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อ
เน่ืองในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน พร้อมทั้งการนำาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารกิจการในเครือโรงพยาบาล
ของตน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทุนและสร้างความแขง็แกร่งในการให้บริการ  นอกเหนือจากการจดัโปรโมชัน่
ในรูปแบบ Package ราคาประหยดักนัมากข้ึน เพื่อดึงดูดผูบ้ริโภคใหเ้ขา้มาใชบ้ริการในช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัลง  ทั้งน้ีเพื่อ
ช่วงชิงความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเชิงธุรกิจของตนไว้

อีกทั้ง เศรษฐกิจไทยในปีที่ผา่นมาอยูใ่นภาวะที่ชะลอตวัลงอยา่งต่อเน่ือง อนัเน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งไปทัว่โลก ปัญหาวิกฤติ
การเงินโลก และมาตรการกีดกนัทางการคา้ ที่ท ำาใหเ้ศรษฐกิจเขา้สู่ภาวะถดถอย รวมถึงปัญหาดา้นการเมือง การแขง็ค่าของเงิน
บาท ความล่าชา้ของกระบวนการงบประมาณ ผลกระทบจากภยัแลง้ และปัญหาความไม ่สงบใน 3 จงัหวดัภาคใต ้รวมถึงธุรกิจ
การท่องเที่ยวซ่ึงไดร้ับผลกระทบจากการปิดประเทศ ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ  และกระทบต่อการลงทุน
ของภาคเอกชนรวมถึงการบริโภคภายในประเทศซ่ึงชะลอตวัลงตามไปดว้ย    ดงันั้นรัฐบาลจะตอ้งรีบกำาหนดมาตรการต่าง ๆ ใน
การกระตุน้และผลกัดนัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความเชื่อม ัน่ต่อนกัลงทุน และนกัท่องเที่ยวท ั้งชาวไทยและต่าง
ประเทศ  เพื่อใหมี้เงินไหลเวียนกลบัเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจใหเ้ร็วข้ึน

จากภาวะการณ์ขา้งตน้ที่มีผลกระทบในวงกวา้ง   ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจึงเป็นธุรกิจหน่ึงที่ไดร้ับผลกระทบอยา่ง
หลีกเลี่ยงไม่ไดด้ว้ยเช่นกนั ดงันั้น จากสาเหตุดงักล่าวจึงส่งผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนักนัของธุรกิจโรง
พยาบาลเอกชน จะเห็นไดว้า่ในปี 2564 การเจริญเติบโตของโรงพยาบาลเอกชนชะลอตวั เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย และ
อตัราการวา่งงานเพิ่มขึ้น ท ำาให้คนไขบ้างส่วนหนัไปใชบ้ริการของโรงพยาบาลรัฐบาลที่มีค ่าใชจ้่ายที่ต ำ่ากวา่และสามารถตอบ
สนองความตอ้งการได ้  ซ่ึงจากสาเหตุดงักล่าวจึงส่งผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนักนัของธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนดงัน้ี
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(1) นโยบายของภาครัฐ

นโยบายของรัฐ : ตามพระราชบญัญติักฤษฎีกาการเบิกค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการ มีขอ้จำากดัในเร่ืองการพิจารณาการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน ถึงแมว้า่จะมีระบบการเขา้ร่วมทำาสญัญาการรักษาพยาบาลกบักรมบญัชี
กลางเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยตรงท่ีเรียกวา่ EMCO และตามนโยบายการแพทยฉุ์กเฉิน UCEP

โครงการประกนัสังคม :     เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง และการวา่งงาน รวมทั้งปัญหาประชาชนขาดกำาลงัซ้ือ จึง
ท ำาใหโ้รงพยาบาลเอกชนหนัมาให้ความสำาคญักบัลูกคา้ประกนัสงัคม ตามพระราชบญัญตัิแรงงานและสวสัดิการสงัคม
อยา่งจริงจงั โดยมุ่งหวงัใหเ้ป็นกลุ่มลูกคา้หลกัในระยะยาว  จะเห็นไดว้า่ที่ผา่นมาจงัหวดัเชียงใหม่มีโรงพยาบาลเอกชนที่
เขา้โครงการประกนัสงัคมจ ำานวนหลายแห่ง  ขณะที่กลุ่มผูป้ระกนัตนยงัคงมีจ ำานวนเท่าเดิมจึงท ำาใหเ้กิดการแข่งขนัที่
รุนแรงข้ึน

โครงการหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ  :  ซ่ึงกลุ่มน้ีโรงพยาบาลของรัฐ และของเอกชนมีการแบ่งผูมี้สิทธิตามภูมิศาสตร์และ
กำาหนดค่าตอบแทนในการรักษาผูป่้วยรวมโดยภาครัฐ จึงไม่มีการแข่งขนัระหวา่งโรงพยาบาลที่เขา้ร่วมโครงการ  ขณะที่
โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม และโรงพยาบาลเทพปัญญาไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการน้ี  ดงันั้นจึงอาจมีกลุ่ม
ลูกคา้ทัว่ไปบางส่วนซ่ึงเป็นฐานลูกคา้เดิมของกลุ่มโรงพยาบาลเลือกใชบ้ริการของโรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วมโครงการแทน

(2) อำานาจการซ้ือของประชาชนลดลง

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง จึงทำาใหธุ้รกิจบางแห่งตอ้งชะลอกำาลงัการผลิตหรือปิดตวัลง  ปริมาณคนวา่งงานเพิ่ม
อตัราสูงขึ้น ผูบ้ริหารตลอดจนพนกังานทั้งในภาครัฐและเอกชนหลายแห่งถูกควบคุมสวสัดิการลงเพื่อความอยูร่อดของ
องคก์ร จึงเป็นสาเหตุที่ส่งผลใหป้ระชาชนตอ้งลดค่าใชจ้่ายที่ไม่จ ำาเป็นลงประการหน่ึง โดยการหนัไปใชบ้ริการการรักษา
พยาบาลของโรงพยาบาลรัฐบาลเน่ืองจากมีค ่าใชจ้่ายที่ต ำ่ากวา่โรงพยาบาลเอกชน หรือใชบ้ริการตามโครงการของภาครัฐ
แทน

(3) การขยายตัวของโรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชนเกือบทุกแห่งตอ้งประสบปัญหาเก่ียวกบัการขยายตวัและตอ้งชะลอโครงการต่างๆ ออกไป  และสงัเกต
ไดจ้ากจำานวนโรงพยาบาลและขนาดเตียงยงัคงตวัเลขเดิมเทียบกบัตวัเลขปี 2562 (ไม่นบัรวมโรงพยาบาลลานนา 3) ซ่ึงเป็น
ผลมาจากนโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาล และกำาลงัซ้ือของประชาชนท่ีลดลง และกระทบต่อจำานวนผู ้
เลือกรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและรายไดจ้ากการรักษา ขณะที่ตน้ทุนค ่ารักษาพยาบาล      (ไดแ้ก่ ยาและเวชภณัฑ ์ ค่า
ธรรมเนียมแพทย ์เป็นตน้)  มีแนวโนม้ที่สูงขึ้น ดงันั้นจึงท ำาใหห้ลายโรงพยาบาลมีการปรับกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัภาวการณ์ปัจจุบนั เช่น การเนน้ลูกคา้กลุ่มบริษทัประกนั การรักษาพยาบาลแบบเป็นโปรแกรม  (โปรแกรม
ตรวจสุขภาพประจำาปี หรือคลอดบุตร)  เป็นตน้  ยิง่ทำาใหก้ารแข่งขนัของโรงพยาบาลเอกชนสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน

(4) การปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐบาล

เน่ืองจากโรงพยาบาลรัฐบาลไดม้ีการปรับปรุงทางดา้นการให้บริการที่ดีขึ้น เพื่อแข่งขนักบัการให้บริการของโรงพยาบาล
เอกชน      ดงันั้นจึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่ท ำาใหผู้ม้าใชบ้ริการส่วนหน่ึงเลือกใชบ้ริการของรัฐบาลแทน เน่ืองจากมีค ่าใชจ้่าย
ท่ีถูกกวา่และการให้บริการมีมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชน
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สภาพการแข่งขัน

กรณีวิเคราะห์สภาพการแข่งขนัของอุตสาหกรรมโดยใชว้ิธี  Five Forces  ซ่ึงประกอบดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ 5
ดา้น ประกอบดว้ย ความยากง่ายของคู่แข่งขนัรายใหม่ สินคา้/บริการทดแทน อำานาจต่อรองของผูซ้ื้อและผูข้าย และคู่แข่งขนัใน
อุตสาหกรรม  ซ่ึงอาจสรุปไดว้า่ธุรกิจโรงพยาบาลจดัไดว้า่เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขนัระดบัปานกลาง

(1) ความยากง่ายของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งรายใหม่   (Entry Barrier)    ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่มีการเขา้มาของคู่
แข่งขนัรายใหม่ค่อนขา้งยาก เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่จะตอ้งใชเ้งินลงทุนค่อนขา้งสูง (Capital Incentive) รวมถึงปัญหาการ
จดัหาบุคลากรใหเ้พียงพอที่จะให้บริการ โดยเฉพาะบุคลากรดา้นการแพทยท์ี่มีอยู จ่ ำานวนจ ำากดั โดยเฉพาะแพทยท์ี่มี
คุณภาพและแพทยเ์ฉพาะทาง 

(2) สินค้าทดแทน (Substitute Product) ปัจจุบนัโรงพยาบาลของรัฐเริ่มมีการพฒันาตวัเองเพื่อใหส้ามารถแข ่งกบัโรง
พยาบาลเอกชน  เช่น  การมีคลีนิคพิเศษใหบ้ริการในช่วงหลงัเวลาทำางานของแพทยใ์นโรงพยาบาลของรัฐ อยา่งไรกต็าม
หากเปรียบเทียบคุณภาพของการใหบ้ริการระหวา่งโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐ การใหบ้ริการของโรงพยาบาล
เอกชนยงัคงมีความคล่องตวัและรักษาระดบัคุณภาพของการใหบ้ริการท่ีดีกวา่ นอกจากน้ี สินคา้ทดแทนประเภทอ่ืน ไดแ้ก่
ร้านขายยา หรือ   คลีนิครักษา   อาจมีผลกบัโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายระดบักลางถึงระดบัล่าง 

(3) อำานาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Power of Buyer) จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลงทำาใหอ้ำานาจในการใชจ้่ายของผูบ้ริโภคทัว่ไป
ลดนอ้ยลง ดงันั้นจึงทำาให้ผูใ้ชบ้ริการบางส่วนหนัไปใชบ้ริการของโรงพยาบาลรัฐ โครงการประกนัสงัคม และโครงการ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ดงันั้นการแข่งขนัระหวา่งโรงพยาบาลเอกชนจะมีภาวการณ์แข่งขนัที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงหลายแห่ง
ไดม้ีการปรับเปล่ียนกลยทุธเพื่อใหเ้หมาะสมต่อประเภทและความตอ้งการของลูกคา้ปัจจุบนั อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายของทั้งโรงพยาบาลลานนาและโรงพยาบาลเชียงใหม่รามที่เป็นลูกคา้ทัว่ไป มกัอยูใ่นระดบัปานกลางถึง
ระดบับน ซ่ึงส่วนใหญ่มกัเลือกคุณภาพของการใหบ้ริการ และ/หรือ คุณภาพของแพทยม์ากกวา่ดา้นราคาค่ารักษา 

(4) อำานาจการต่อรองของผู้ขาย (Power of Supplier) อำานาจการต่อรองของผูข้ายในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลค่อนขา้งต ำ่า
เน่ืองจากผูผ้ลิตยาและเวชภณัฑม์ีจ ำานวนมากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ      ซ่ึงส่วนใหญ่ผูผ้ลิตเหล่าน้ีมกัจะเป็น
ผูน้ำาเสนอสินคา้ต่อแพทยห์รือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาสัง่ซ้ือ และผลของการรวมกนัของเครือราม ทำาใหโ้รงพยาบาล
ลานนาเพิ่มอำานาจการต่อรองกบัผูข้ายไดม้ากข้ึน                  

(5) คู่แข่งในอุตสาหกรรม (Competitor)  จากการสำารวจของสำานกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่มีการบนัทึกรายงานวา่
โรงพยาบาลในจงัหวดัเชียงใหม่ที่มีเตียงรับผูป่้วยไวค้า้งคืนมีท ั้งส้ินจ ำานวน  44  แห่ง    ในจ ำานวนน้ีเป็นโรงพยาบาล
เอกชนประเภทท ัว่ไป จ ำานวน 13 แห่ง  และมี 9 แห่ง  ที่เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียงขึ้นไปในระดบัเดียวกบัโรง
พยาบาลลานนา  ดงัปรากฏในตารางเปรียบเทียบจ ำานวนเตียงที่ขึ้นทะเบียน  และจ ำานวนเตียงที่เปิดใหบ้ริการจริงในปี
2564   ดงัน้ี
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำานวนเตียงที่ขึน้ทะเบียนและจำานวนเตียงที่เปิดให้บริการของโรงพยาบาลเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน จำานวนเตียงผู้ป่วยขึน้ทะเบียน สัดส่วนร้อยละ

โรงพยาบาลลานนา + รพ. ลานนา 2 + รพ. ลานนา 3 330 18.67

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 220 12.44

โรงพยาบาลเทพปัญญา                     109 6.17

โรงพยาบาลเทพปัญญา 2                         60 3.39

รวมโรงพยาบาลลานนาและกลุ่มเชียงใหม่ราม 719 40.67

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค                   400 22.62

โรงพยาบาลราชเวช                 150 8.48

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเมมโมเรียล 120 6.78

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกลห้มอ 119 6.72

โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ 100 5.66

โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 59 3.37

โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล 50 2.83

อ่ืน ๆ  (ขนาดตำ่ากวา่ 100 เตียง) 51 2.87

รวม 1,768 100.00%

จากตวัเลขที่ไดจ้ากการสำารวจของสำานกัมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สำานกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข และขอ้มูลจากสำานกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม ่ ปรากฏวา่จ ำานวนเตียงผูป่้วยที่ขึ้นทะเบียนของโรง
พยาบาลเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ณ ส้ินปี 2564 มีจ ำานวน 1,768 เตียง  เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ ำานวน 120 เตียง โดยโรง
พยาบาลแมคคอร์มิคเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีขนาดใหญ่ที่สุด จ ำานวน 400 เตียง หรือร้อยละ 22.62 รองลงมาคือกลุ่มของ
โรงพยาบาลลานนา จ ำานวน 330 เตียง หรือร้อยละ 18.67 และ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ำานวน 220 เตียง หรือร้อยละ
12.44 อยา่งไรกต็าม ภายหลงัการรวมกิจการระหวา่งโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลในกลุ ่มเชียงใหม่ราม (รพ.
เชียงใหม่ราม, รพ. เทพปัญญา และ รพ. เทพปัญญา 2)   ทำาใหโ้รงพยาบาลในกลุ่มมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น 719 เตียง หรือร้อย
ละ 40.67  ซ่ึงจะกลายเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ        (Key Success Factors)  
อยา่งไรกดี็ท่ามกลางการแข่งขนัที่สูงขึ้นของทั้งโรงพยาบาลเอกชนดว้ยกนัและของรัฐบาล บริษทัฯ ไดต้ระหนกัและมี

การปรับตวัในความเปลี่ยนแปลงต่อภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัที่เกิดขึ้น เพื่อใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบของบริษทัฯ รวมทั้ง
เป็นการรักษาฐานลูกคา้เก่าและขยายฐานลูกคา้ใหม่ใหบ้ริษทัต่อไป  โดยกลยทุธ์หรือปัจจยัแห่งความสำาเร็จของผูป้ระกอบการ
(Key Success Factors)  ท่ีบริษทัฯ นำามาใชใ้นการแข่งขนัคือ

1. นโยบายทางด้านการพฒันาบุคลากร
โรงพยาบาลลานนาไดเ้ปิดใหบ้ริการมานานกวา่ 44 ปี  โดยบริษทัฯ ไดมุ้่งเนน้นโยบายทางดา้นการพฒันา
บุคลากร โดยการสนบัสนุนใหมี้การศึกษาต่อทางดา้นการบริหาร และดา้นวชิาชีพเฉพาะทาง

2. นโยบายด้านการตลาด
ไดมี้การขยายการบริการเขา้สู่ชุมชน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ทำาใหมี้กลุ่มลูกคา้มาใชบ้ริการมาก
ขึ้น รวมทั้งไดม้ีการประชาสมัพนัธ์และเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม  นอกจากน้ีโรง
พยาบาลไดมุ้่งเนน้ให้ด ำาเนินตามกลยทุธทางการตลาด ตามนโยบายที่ต ั้งไวอ้ยา่งเคร่งครัดรวมท ั้งไดท้ ำา
โครงการขยายเครือข่าย, คลีนิคเครือข่ายตามอำาเภอรอบนอกของจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัใกลเ้คียงเพื่อ
ขยายฐานลูกคา้

3. นโยบายทางด้านการบริหารงาน
การที่เป็นระบบเครือของโรงพยาบาลลานนา ทำาใหม้ีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัระหวา่งโรงพยาบาลในเร่ืองต่าง ๆ
ทั้งดา้นการจดัสรรทรัพยากร และการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ รวมถึงการพฒันาดา้นการรักษาพยาบาล

4. นโยบายด้านคุณภาพ
ดำาเนินโครงการพฒันาบุคลากรแก่พนกังานทุกระดบั เพื่อยกมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความ
พึงพอใจและประทบัใจแก่ผูม้ารับบริการ  โดยโรงพยาบาลลานนาไดร้ับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการ
ISO 9001 : 2015 จาก United Registrar of System (Thailand) Limited Company ทั้งองคก์ร, ไดร้ับใบรับรอง
มาตรฐานคุณภาพทางหอ้งปฏิบตัิการ  ISO 15189 แห่งแรกของภาคเหนือ, ISO 15190 และด ำาเนินโครงการ
Hospital  Accreditation (HA)  โดยโรงพยาบาลไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน HA ในปี 2556  

1.2.2.3    การผลติ  -  การจัดหาผลติภัณฑ์เพ่ือบริการ  
บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั (มหาชน)  ด ำาเนินการสถานพยาบาลในนาม “โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่
ลานนา”,  “โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเลก็ ลานนา 2” และ “โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ ลานนา 3”  สามารถรับผูป่้วยได้
จ ำานวน 330 เตียง  โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง  ในส่วนของผูป่้วยประกนัสงัคมมีการปรับปรุงสถานที่ให้บริการ
เฉพาะเป็นสดัส่วนครบวงจรในบริเวณเดียวกนั

(1)     กำาลงัการผลติและปริมาณการผลติ  
ในรอบระยะเวลา 4 ปีท่ีผา่นมา โรงพยาบาลลานนาสามารถให้บริการไดเ้ตม็ที่ (กะที่ผลิตได)้ และจำานวนการใหบ้ริการ
จริง  ตั้งแต่ปี 2561-2564 โดย มีรายละเอียดดงัน้ี
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ตารางกำาลงัการให้บริการและปริมาณการให้บริการจริง – โรงพยาบาลลานนาตารางกำาลงัการให้บริการและปริมาณการให้บริการจริง – โรงพยาบาลลานนา
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

กำาลงัการให้บริการเต็มที่*
ผูป่้วยใน (เตียง) 120,450 76,650 76,650 76,650
ผูป่้วยนอก (คน) 1,204,500 803,000 803,000 803,000
ปริมาณการให้บริการจริง
ผูป่้วยทัว่ไป 

ผูป่้วยใน (เตียง/ปี) 49,767 34,966 48,015 48,805
ผูป่้วยนอก (คน/ปี) 445,068 175,289 194,882 189,002

ผูป่้วยประกนัสงัคม 
ผูป่้วยใน (เตียง/ปี) 45,484 34,759 30,810 30,471
ผูป่้วยนอก (คน/ปี) 472,349 468,913 613,549 607,317

ทัว่ไป + ประกนัสงัคม
ผูป่้วยใน (เตียง/ปี) 95,251 69,725 78,825 79,276
ผูป่้วยนอก (คน/ปี) 917,417 644,202 808,431 796,319

อตัราการใช้กำาลงัผลติ (%)
ผูป่้วยใน (เตียง) 79.08% 90.97% 102.84% 103.43%
ผูป่้วยนอก 76.17% 80.22% 100.68% 99.17%

อตัราการเพิม่ขึน้ (%)
ผูป่้วยใน (เตียง) 36.61% (11.54%) (0.57%) 4.81%
ผูป่้วยนอก 42.41% (20.35%) 1.52% 7.84%

หมายเหตุ  : (1)  รอบระยะเวลาบญัชี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2564
  (2)   กำาลงัการผลิตเตม็ท่ี (รพ.ลานนา + รพ.ลานนา 2 + รพ.ลานนา 3) หมายถึง 
 ผูป่้วยใน: จ ำานวนเตียงท่ีพร้อมใหบ้ริการ ณ ขณะใดขณะหน่ึง ซ่ึงเท่ากบั 330 เตียง คูณดว้ย 365 วนั
 ผูป่้วยนอก: จำานวนผูป่้วยนอกเฉล่ียท่ีสามารถรักษาไดต้่อวนั 3,300 คน คูณดว้ย 365 วนั
 รพ. ลานนา 3 เร่ิมเปิดใหบ้ริการวนัท่ี  1 ตุลาคม 2564 

(2)     วตัถุดบิและผู้จำาหน่ายวตัถุดบิ   (Supplier)  
วตัถุดิบและผูจ้ ำาหน่ายวตัถุดิบในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา และงวดล่าสุดท่ีใชใ้นการให้บริการรักษาพยาบาลของ

โรงพยาบาลลานนา สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม  ไดแ้ก่

(1) ยาทั้งหมดท่ีโรงพยาบาลใชแ้บ่งออกเป็น 4 ประเภท  ไดแ้ก่ (ก) ยาปราศจากเช้ือ (ข) ยาเมด็  (ค)  ยานำ้ า  และ (ง)
ยาใชภ้ายนอก ซ่ึงเป็นการสัง่ซ้ือทั้งยาที่ผลิตในประเทศ (Local) และยาที่ผลิตจากต่างประเทศ (Original) นั้น
ขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมและความจำาเป็นในการใชย้ารักษาโรคผูป่้วยแต่ละรายโดยโรงพยาบาลจะสัง่ซ้ือจาก
บริษทัผูจ้ดัจ ำาหน่ายในประเทศทั้งส้ิน เน่ืองจากจำานวนผูจ้ดัจ ำาหน่ายมีประมาณ 500 กวา่ราย โรงพยาบาลจึงไม่
ประสบปัญหาทางดา้นการขาดแคลนยาและเวชภณัฑ ์อีกทั้งบริษทัมีนโยบายการสัง่ซ้ือยาและเวชภณัฑโ์ดยใช้
ระบบการจดัซ้ือกลางสำาหรับโรงพยาบาลทุกแห่งในเครือ ซ่ึงถือเป็นการบริหารจดัการระบบสัง่ซ้ืออยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม บริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือฯ มีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก
และแนวทางปฏิบตัิในการจดัการสัง่ซื้อวตัถุดิบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยจะพิจารณาคดัเลือก
วตัถุดิบที่จะสัง่ซ้ือจากขอ้บ่งช้ี ประสิทธิผล ความเส่ียง และตน้ทุน ซ่ึงจะสัง่ซ้ือวตัถุดิบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1
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เดือน โดยมีการก ำาหนดราคาซ้ือขายที่แน่นอนไวล้่วงหนา้ ยาและเวชภณัฑต์่างๆ จะจดัเก็บรักษาวตัถุดิบไว ้
อยา่งปลอดภยั เช่น มีการแยกจดัเกบ็ยาที่หมดอาย ุยาที่หมดสภาพ และ/หรือยาที่ปนเป้ือน ออกจากยาอื่น ๆ
เป็นตน้

(2) เวชภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลืองทางการแพทย ์นอกจากยาแลว้ในการรักษาพยาบาลยงัตอ้งใชเ้วชภณัฑแ์ละวสัดุสิ้น
เปลืองทางการแพทยเ์ป็นจำานวนมาก ไดแ้ก่วสัดุประเภทผา้ก๊อส สำาลี เขม็ฉีดยา กระบอกฉีดยา สายใหน้ำ้ าเกลือ
เขม็เยบ็แผลและไหมเยบ็แผลชนิดต่างๆ ใบมีดผา่ตดั เป็นตน้  การสัง่ซ้ือมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัเช่นเดียวกบั
การสัง่ซ้ือยาโดยเป็นการสัง่ซ้ือจากผูจ้ดัจ ำาหน่ายภายในประเทศทั้งจ ำานวน

(3) อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยเ์ป็นส่ิงจ ำาเป็นและสำาคญัในการดำาเนินธุรกิจโรงพยาบาล  โดยเป็นการสัง่
ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทยต์่างๆ จากผูจ้ ำาหน่ายภายในประเทศทั้งหมด และวิธีการจดัซ้ือมีหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิปฏิบติัเช่นเดียวกบัการสัง่ซ้ือยาและเวชภณัฑ ์

สำาหรับโรงพยาบาลลานนา กรณีสัง่ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทยท์ี่มีมูลค่าไม่เกิน 1 ลา้นบาท  คณะ
กรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณา และหากเกินกวา่มูลค่าดงักล่าวกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณา

(3)              ข้ันตอนและเทคโนโลยกีารผลติ  
การใหบ้ริการรักษาพยาบาลโดยทัว่ไปจะเร่ิมจากผูป่้วยติดต่อแจง้ขอรับบริการที่แผนกประชาสมัพนัธ์-เวชระเบียน  ซ่ึง

เจา้หนา้ที่ในแผนกจะจดัท ำาและคน้หาประวตัิการมารับบริการตรวจรักษา (ถา้มี) ก่อนที่จะนำาส่งเขา้พบแพทยผ์ูท้ี่จะทำาการตรวจ
รักษา  ภายหลงัเสร็จส้ินการตรวจวินิจฉยัจากแพทยแ์ลว้ แพทยจ์ะจดัยาท่ีใชใ้นการรักษาอาการเจบ็ป่วยตามท่ีตรวจพบ

ในผูป่้วยบางรายแพทยอ์าจจ ำาเป็นตอ้งส่งตรวจดว้ยเคร่ืองมือที่พิเศษต่าง ๆ เช่น  เคร่ืองตรวจ MRI, เคร่ืองตรวจคลื่น
ไฟฟ้าหวัใจ, เคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์, เคร่ืองตรวจวิเคราะห์เลือดระบบอตัโนมตัิ ฯลฯ  ก่อนที่จะสัง่ยาใหแ้ก่ผูป่้วยกลบัไปรับ
ประทานท่ีบา้นตามวิธีท่ีแพทยไ์ดก้ ำาหนด หรือทานตามวิธีท่ีเขียนกำากบัไวท่ี้หนา้ซองยาต่อไป

ในบางคร้ังผูป่้วยบางราย แพทยจ์ ำาเป็นตอ้งสัง่ใหเ้ขา้นอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล ภายหลงัรับการตรวจรักษา  เพื่อรับ
การผา่ตดั หรือใหก้ารรักษาพิเศษอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถกระทำาไดท้ี่บา้นของผูป่้วย หรือผูป่้วยท่ีจะตอ้งอยูใ่นการดูแลของแพทยอ์ยา่ง
ใกลชิ้ด เช่น การใหย้าเขา้เส้นเลือด, การให้นำ้ าเกลือ เป็นตน้  เม่ือผูป่้วยอาการทุเลาหรือหายจากอาการเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึน แพทยจึ์งจะ
อนุญาตใหก้ลบัไปพกัผอ่นรักษาตวัต่อที่บา้น และประมาณ 1-2 อาทิตย ์ แพทยอ์าจจะนดัผูป่้วยมาท ำาการตรวจประเมินผลการ
รักษาภายหลงัจากการใหก้ารรักษาคร้ังก่อนต่อไป

(4)           ผลของฤดูกาลที่กระทบต่อการดำาเนินธุรกจิของโรงพยาบาล  
รายไดข้องธุรกิจโรงพยาบาลมาจากการให้บริการรักษาพยาบาลผูป่้วย  ซ่ึงส่วนใหญ่จะขึ้นอยูก่บัก ำาลงัซ้ือหรือความ

สามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของตวัผูป่้วย แต่ผลของฤดูกาลหรือเทศกาลอาจมีส่วนในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผู ้
ป่วยดว้ยเช่นกนั  แต่นบัเป็นปัจจยัเพียงเลก็นอ้ยอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากวฒันธรรมประเพณีในชุมชนท่ียดึถือปฏิบติัในแต่ละช่วง
เวลาของปี เช่น ในเดือนเมษายนของทุกปีจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต ์ ผูป่้วยที่เขา้มารับการรักษาจะเกิดจากอุบตัิเหตุเป็นส่วน
ใหญ่ ส่วนผูป่้วยดา้นอ่ืน ๆ จะลดลง หรือ ในช่วงฤดูฝนซ่ึงมกัจะมีผูป่้วยเพิ่มข้ึนมากโดยเฉพาะเดก็ ซ่ึงเกิดจากการระบาดของยงุใน
ช่วงดงักล่าว แต่กรณีท่ีเป็นการใหว้คัซีนต่อเน่ืองของเด็ก บางคร้ังผูป้กครองกอ็าจจะเล่ียงท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการในโรงพยาบาลท่ีตอ้ง
ชำาระค่ารักษาพยาบาลเอง แต่จะไปใชสิ้ทธ์ิในการรักษาพยาบาลตามนโยบายของรัฐบาลแทน
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1.2.2.4     สินทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ  
ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทั และ บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียด  ดงัน้ี
(  ก  )   บริษัท  

ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น เน้ือที่/
พืน้ที่ใช้สอย

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

(ณ  31 ธ.ค. 2564)
ภาระผูกพนั

ทรัพย์สินถาวรหลกั: 
 ท่ีตั้งโรงพยาบาลลานนา (บมจ. เชียงใหม่ราม
ธุรกิจการแพทย)์ ตั้งอยูติ่ดถนนสุขเกษม ตำาบลป่าตนั 
แขวงนครพิงค ์อำาเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ บนผนื
ท่ีดินจำานวน 26 แปลง  ประกอบดว้ย

47-1-18 ไร่ 716,225,199.83

 ทีด่นิ จำานวน 9 แปลง 
     รวมเน้ือที่ 13-0-71 ไร่ ซ่ึงได้แก่

12-3-55 ไร่ 42,695,055

โฉนดเลขท่ี 85622 
วนัท่ีซ้ือ 1 กรกฎาคม 2518

7-0-38 ไร่ 1,856,461 ติดภาระคำ้าประกนัเงินกูย้มืระยะ
ยาว วงเงิน 200 ลา้นบาท ของ 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สาขา
บางแค

โฉนดเลขท่ี 122855
วนัท่ีซ้ือ 1 กรกฎาคม 2518

2-1-84 ไร่ 643,539 ติดภาระคำ้าประกนัเงินกูย้มืระยะ
ยาว วงเงิน 600 ลา้นบาท  ของ 
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

โฉนดเลขท่ี 86492  
วนัท่ีซ้ือ 8 ตุลาคม 2528

0-1-84 ไร่ 430,000 ติดภาระคำ้าประกนัเงินเบิกเกิน
บญัชี วงเงิน 10 ลา้นบาท 
เงินกูร้ะยะสั้น 90 ลา้นบาท  ของ 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
สาขาถนนท่าแพ    

โฉนดเลขท่ี 17808  
วนัท่ีซ้ือ 31 มีนาคม 2535

0-3-47 ไร่ 10,410,000

โฉนดเลขท่ี 66108   
วนัท่ีซ้ือ 19 มกราคม 2536  

0-0-74 ไร่ 2,442,000

โฉนดเลขท่ี  39449 
วนัท่ีซ้ือ 14 พฤศจิกายน 2538

1-0-47 ไร่ 16,986,000

โฉนดเลขท่ี  22716  
วนัท่ีซ้ือ 24 ธนัวาคม 2545

0-1-70 ไร่ 3,400,000

โฉนดเลขท่ี  31054  
วนัท่ีซ้ือ 30 พฤศจิกายน 2547   

0-0-72 ไร่ 4,407,350

โฉนดเลขท่ี  97102  
วนัท่ีซ้ือ 8 มิถุนายน 2548

0-0-54 ไร่ 2,119,705

27                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2564 



โรงพยาบาลลานนา
LANNA HOSPITAL

ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น เน้ือที่/
พืน้ที่ใช้สอย

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

(ณ  31 ธ.ค. 2564)
ภาระผูกพนั

 ทีด่นิ จำานวน 2 แปลง
พืน้ที่ตำาบลช้างเผือก  อำาเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวดัเชียงใหม่  ประกอบด้วย

5-2-02 ไร่ 26,576,985.83

        โฉนดเลขท่ี 41189 5-0-47 ไร่
        โฉนดเลขท่ี 23899 0-1-55 ไร่
 ทีด่นิ จำานวน 11 แปลง

พืน้ที่ตำาบลช้างเผือก  อำาเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวดัเชียงใหม่  

3-0-50 ไร่ 62,500,000.00 ติดภาระคำ้าประกนัเงินกูย้มื
ระยะยาว วงเงิน 70 ลา้นบาท 
กบั บมจ. ธนาคารทหารไทย
ธนชาต

 ทีด่นิ จำานวน 4 แปลง
พืน้ที่ตำาบลช้างเผือก  อำาเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวดัเชียงใหม่  

25-3-11 ไร่ 514,564,132.00
ติดภาระคำ้าประกนัเงินกูย้มืระยะ
ยาว วงเงิน 1,200 ลา้นบาท กบั 
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต ทีด่นิ จำานวน 2 แปลง

พืน้ที่ตำาบลช้างเผือก  อำาเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวดัเชียงใหม่  

3-1-45 ไร่ 69,889,027.00

อาคาร ประกอบด้วย 7 อาคาร

 อาคารผู้ป่วย A: ขนาด 5 ช้ัน 
        ลกัษณะของอาคารประกอบด้วย 

ช้ันที่   1     แผนกเวชระเบียน-ประชา 
สมัพนัธ์, แผนกการเงิน, แผนกยาน
พาหนะ, หอ้งจ่ายยาและเวชภณัฑ,์ 
หอ้งวิจยัและชนัสูตรโรค, หอ้งเอก็ซเรย,์ 
หอ้งตรวจผูป่้วยนอก, หอ้งฉุกเฉิน,  และ 
ร้านขายของชำา
ช้ันที่   2       หอ้งผา่ตดั, หอ้งคลอด, หอ้งรอ
คลอด, หอ้งเดก็อ่อน, แผนกไอซีย ู1 , 
หอ้งพกัพิเศษสำาหรับผูป่้วย จ ำานวน 17 
หอ้ง, หอ้งไตเทียม, ศูนยท์นัตกรรม
ช้ันที่   3   หอ้งพกัพิเศษ สำาหรับผูป่้วย 28
หอ้ง  
ช้ันที่   4     หอ้งพกัพิเศษสำาหรับผูป่้วย 28 
หอ้ง  
ช้ันที่   5  หอ้งตรวจผูป่้วยนอก แผนก
ประกนัสงัคม จำานวน 4 หอ้งตรวจ
หอ้ง Treatment  และหอ้งนอนแพทยเ์วร

12,000 ตรม. 22,152,813.77 ติดภาระคำ้าประกนัเงินกูย้มื
ระยะยาว วงเงิน 200 ลา้นบาท 
ของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
สาขาบางแค
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โรงพยาบาลลานนา
LANNA HOSPITAL

ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น เน้ือที่/
พืน้ที่ใช้สอย

มูลค่าตามบัญชี
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(ณ  31 ธ.ค. 2564)
ภาระผูกพนั

� อาคารผู้ป่วย B : ขนาด 6 ช้ัน 
        ลกัษณะของอาคารประกอบด้วย 

ช้ันใต้ดิน   แผนกพสัดุ, หอ้งเก็บพสัดุ
ส่ิงของ, แผนกความสะอาด  และ
หอ้งพิธีการ
ช้ัน   G     ศูนยต์รวจสูติ-นรีเวชกรรม, 
ศูนยก์มุารเวชกรรม และคลีนิคผวิพรรณ
และความงาม
ช้ันที่   2  หอ้งพกัพิเศษสำาหรับผูป่้วย 
จ ำานวน  16 หอ้ง
ช้ันที่   3   หอ้งพกัพิเศษสำาหรับผูป่้วย 
จ ำานวน 16 หอ้ง
ช้ันที่   4  หอ้งพกัพิเศษสำาหรับผูป่้วย 
จ ำานวน  14 หอ้ง
ช้ันที่   5    หอ้งตรวจผูป่้วยนอก แผนก
ประกนัสงัคม จำานวน 9 หอ้ง

3,800 ตรม. 30,047,682.44 ติดภาระคำ้าประกนัเงินเบิกเกิน
บญัชี วงเงิน 10 ลา้นบาท 
เงินกูร้ะยะสั้น 90 ลา้นบาท  
ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
สาขาถนนท่าแพ    

� อาคารผู้ป่วย C : ขนาด 5 ช้ัน 
ลกัษณะของอาคารประกอบด้วย 
ช้ันที่   1    หอ้งโถง, ท่ีจอดรถ
ช้ันที่   2  หอ้งตรวจผูป่้วยนอก
ช้ันที่   3   หอ้งผูอ้ ำานวยการ, หอ้งรองผู ้
อ ำานวยการ, ส่วนงานสำานกังาน และหอ้ง
ประชุม
ช้ันที่   4  หอ้งพกัพิเศษสำาหรับผูป่้วย 
จ ำานวน  15 หอ้ง
ช้ันที่   5  หอ้งพกัพิเศษสำาหรับผูป่้วย 
จ ำานวน  15 หอ้ง

8,680 ตรม. 107,793,178.36 ติดภาระคำ้าประกนัเงินกูย้มื 
วงเงิน 600 ลา้นบาท
ของ บมจ. ธนาคารทหารไทย
ธนชาต

� อาคารเคหะบริการ ขนาด 3 ช้ัน 
        ลกัษณะของอาคารประกอบด้วย 

ช้ัน   G  หอ้งซกัรีด-ตดัเยบ็, หอ้งอบ
และน่ึงฆ่าเช้ือ หอ้งเตรียมวสัดุทางการ
แพทย ์และหอ้งเกบ็ประวติัคนไข้
ช้ันที่   2  ศูนยโ์รคหวัใจ, แผนกไอซีย ู2
ช้ันที่   3  สำานกังาน Back Office 

1,500 ตรม. 25,153.24 -

 อาคารศูนย์ตรวจสุขภาพ ขนาด 2 ช้ัน   
                ลกัษณะของอาคารประกอบด้วย 

ช้ันที่   1  ศูนยบ์ริการทางกายภาพบำาบดั
ช้ันที่   2  ศูนยต์รวจสุขภาพ

863.94 ตรม. 1,197,444.92 -
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โรงพยาบาลลานนา
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ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น เน้ือที่/
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มูลค่าตามบัญชี
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(ณ  31 ธ.ค. 2564)
ภาระผูกพนั

 โรงพยาบาลลานนา 3 : จำานวน 4 
    อาคาร

1. อาคารผู้ป่วย 
        ลกัษณะของอาคารประกอบด้วย 

ช้ันใต้ดิน   ท่ีจอดรถและทางวิ่ง, แผนก
โภชนาการ, แผนกซกัรีด หอ้งระบบ
ไฟฟ้า, ส่วนเจา้หนา้ท่ีและแพทย ์และ
หอ้งประชุม
ช้ันที่   1       ท่ีจอดรถและทางวิ่ง, แผนก
ฉุกเฉิน, แผนกเวชระเบียน, แผนกการเงิน,
แผนกรังสีวิทยา, แผนกเภสชักรรม และ 
แผนกผูป่้วยนอก
ช้ันที่   2   แผนกหน่วยจ่ายกลาง, แผนก
ผา่ตดั, แผนกสูติกรรม, แผนกเดก็ทารก
แรกเกิด, แผนกผูป่้วยวิกฤต และ หอ้งพกั
ผูป่้วยรวม   
ช้ันที่   3     หอ้งพกัพิเศษสำาหรับผูป่้วยใน 
80 หอ้ง 
ช้ันที่   4     หอ้งพกัพิเศษสำาหรับผูป่้วยใน 
80 หอ้ง   
ช้ันดาดฟ้า   หอ้งงานระบบ และโถง
ลิฟท์

34,602.19
ตรม.

29,810.01
ตรม.

653,754,555.05 ติดภาระคำ้าประกนัเงินกูย้มื
ระยะยาว วงเงิน 1,200 ลา้นบาท
ของ บมจ. ธนาคารทหารไทย
ธนชาต

2.  อาคารช่าง
ลกัษณะของอาคารประกอบด้วย 
ช้ันที่   1       หอ้ง GENERATOR และ 
MDB
ช้ันที่   2       ห้อง MEDICAL GAS และ 
MDB

296.13 ตรม.

3.  อาคารพกัขยะมูลฝอย
ลกัษณะของอาคารประกอบด้วย 
ช้ันที่   1       หอ้งพกัขยะ

22.39 ตรม.

4.  อาคารกายภาพ
ลกัษณะของอาคารประกอบด้วย 

4,473.66
ตรม.
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โรงพยาบาลลานนา
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ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น เน้ือที่/
พืน้ที่ใช้สอย
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(ณ  31 ธ.ค. 2564)
ภาระผูกพนั

ช้ันใต้ดนิ     หอ้งช่าง, พสัดุ, หอ้งป๊ัมนำ้า-
ถงัเกบ็นำ้ า
ช้ันที่   1       แผนกกายภาพบำาบดั

ช้ันที่   2       หอ้งอาหาร
ช้ันที่   3       แผนกปฏิบติัการ, แผนก
คอมพิวเตอร์, แผนกสอบเทียบเคร่ือง
มือแพทย ์และหอ้งงานระบบไฟฟ้า
ช้ันที่   4       หอ้งเก็บเวชระเบียบ, 
สำานกังาน, คลงัยาเวชภณัฑ ์ และ หอ้ง
งานระบบไฟฟ้า

 อาคารหอพกัสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี 
                อาคารขนาด 5 ชั้น จ ำานวน 116 หอ้งพกั

7,200 ตรม. 21,350,919.04 ติดภาระคำ้าประกนัเงินกูย้มื
ระยะยาว วงเงิน 70 ลา้นบาท 
กบั บมจ. ธนาคารทหารไทย  
ธนชาต

อุปกรณ์ทางการแพทย์และทรัพย์สินอ่ืน:
เคร่ืองมือแพทย์ 207,923,664.91 -
เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองอุปกรณ์สำานกังาน 614,757,421.66
ยานพาหนะ 1,852,507.22
สินทรัพยอ่ื์น 8,433,017.53

(  ข  )   บริษัทย่อย    

ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น
เน้ือท่ี/

พื้นท่ีใชส้อย
มูลค่าตามบญัชี 

(ณ 31 ธ.ค. 2564) ภาระผกูพนั
ทีด่นิของ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั
(โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม) ตั้งอยู่เลขที่ 8  ถนนบุญ
เรืองฤทธ์ิ ตำาบลศรีภูมิ  อำาเภอเมืองเชียงใหม่
  อาคาร
  เคร่ืองมือแพทย์
  เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองอุปกรณ์สำานกังาน
  ยานพาหนะ
  สินทรัพยอ่ื์น (ตกแต่งและติดตั้ง)
  สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง

47,542  ตรม. 1,020,516,739.68

351,702,123.55
217,930,913.73
11,531,943.39
  7,085,491.40

253,638,070.38
-

ติดภาระคำ้าประกนัเงินกู้
ระยะยาว กบั 
-  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
    สาขาบางแค   
-  บมจ. ธนาคารทหารไทย
    ธนชาต

ทีด่นิของ บริษัท เทพปัญญา จำากดั ต้ังอยู่เลขที่ 
99 หมู่ 5  ตำาบลฟ้าฮ่าม อำาเภอเมืองเชียงใหม่
     -    โรงพยาบาลเทพปัญญา
  อาคาร

11,546 ตรม. 532,220,210.00

160,865,085.74

ติดภาระคำ้าประกนัเงินกู้
ระยะยาว กบั 
-  บมจ. ธนาคารทหารไทย
    ธนชาต
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โรงพยาบาลลานนา
LANNA HOSPITAL

ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น
เน้ือท่ี/

พื้นท่ีใชส้อย
มูลค่าตามบญัชี 

(ณ 31 ธ.ค. 2564) ภาระผกูพนั
  เคร่ืองมือแพทย์
  เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองอุปกรณ์สำานกังาน
  ยานพาหนะ
  สินทรัพยอ่ื์น
  สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง

�ทีด่นิของ รพ. เทพปัญญา 2  ตั้งอยู่เลขที่ 19  
ตำาบลช้างเผือก อำาเภอเมืองเชียงใหม่
     -     โรงพยาบาลเทพปัญญา   2  
  อาคาร
  เคร่ืองมือแพทย์

  เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองอุปกรณ์สำานกังาน
  ยานพาหนะ + สินทรัพยอ่ื์น

7,560 ตรม.

107,253,794.36
4,204,353.59

710,168.61
16,335,502.17
56,042,839.60

1,204,363.98
682,816.35

8,564,034.39

ติดภาระคำ้าประกนัเงินกู้
ระยะยาว กบั 
-  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
    สาขาบางแค

�ทีด่นิของ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย 
เมโมเรียล จำากดั (โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล)  
ตั้งอยู่เลขที่ 109/111 หมู่ 4 ตำาบลบ้านกลาง อำาเภอ
เมืองลำาพูน
  อาคาร
  เคร่ืองมือแพทย์
  เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองอุปกรณ์สำานกังาน
  ยานพาหนะ
  สินทรัพยอ่ื์น

1,974 ตรม. 383,692,232.97

684,287,848.79
131,497,279.18
37,766,536.31

3,833,961.12
2,759,127.51

 ติดภาระคำ้าประกนัเงินกู้
ระยะยาว กบั 
-  บมจ. ธนาคารทหารไทย
    ธนชาต

การทำาสัญญาเช่า
               สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ย

(บาท)
งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 รายการในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 เพิ่มข้ึน เปล่ียนแปลง

เง่ือนไข/ตดั
จำาหน่าย

รับโอน
 (โอนออก)

ธนัวาคม 2564

ราคาทุน 
ท่ีดิน 17,056,012.62 (783,478.74) - - 16,272,533.88
หกั คา่เส่ือมราคาสะสม (2,157,124.69) (1,952,254.56) - - (4,109,379.25)
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 14,898,887.93 12,163,154.63
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(  ค  )    เงนิลงทุนของบริษัท   :     ณ   31   ธันวาคม   256  4  
เงนิลงทุนเฉพาะกจิการ

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
ทุนชำาระลว้ อตัราส่วนของการลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

 (ลา้นบาท) ร้อยละ วิธีราคาทุน เงินปันผลรับ  

ช่ือบริษทัย่อย 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั 400 400 56.37 56.37 768,537,750.00 768,537,750.00 45,092,500.00 56,365,625.00

บริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จำากดั 150 150 86.70 86.70 431,145,000.00 431,145,000.00 - -

บริษทั โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จำากดั 1,000 440 18.00 18.00 180,000,000.00 180,000,000.00 - -

รวม 1,379,682,750.00 1,379,682,750.00 45,092,500.00 56,365,625.00

เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จำากดั  
เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จำากดั มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำานวน

56 ลา้นหุ้น ในราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นจำานวนเงิน 560.00 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่
จ ำากดั ไดจ้ดทะเบียนเพิม่ทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เมื่อวนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2563 โดยบริษทัซ้ือหุ้นเพิม่ทุนเป็นจำานวน
10,080,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นจ ำานวนเงิน 100.80 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
จำากดั ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนเป็นจำานวน 36,620,100 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจำานวนเงิน 366.20 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายชำาระ
คา่หุ้นเป็นเงิน 40.32 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั ไดช้ำาระคา่หุ้นเป็นเงิน 146.48 ลา้นบาท
รวมเป็นทั้งส้ิน 180.80 ลา้นบาท ทำาให ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีเจา้หน้ีคา่หุน้คงเหลือ 60.48 ลา้นบาท แสดงไวใ้นงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ผลจากรายการดงักล่าวทำาใหบ้ริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั มีสดัส่วนการถือหุ้นใน
บริษทัดงักล่าวจากเดิมร้อยละ 63.91 เป็นสดัส่วนร้อยละ 64.74 รวมกลุ่มบริษทัถือหุ้นเป็นร้อยละ 82.74

เงนิลงทุนรวม

(1)      เงนิลงทุนในบริษัทร่วม  
ประกอบด้วย

บาท
อตัราส่วน งบการเงินรวม

 ทุนชำาระแลว้ ร้อยละของ วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีราคาทุน  
ช่ือบริษทัร่วม (บาท) การลงทุน 2564 2563 2564 2563

บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จำากดั 89,708,200.00 25.44 110,007,793.95 109,516,557.61 30,882,500.00 30,882,500.00

บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จำากดั 11,625,750.00 50.00 18,884,791.21 10,344,576.90 29,813,599.98 29,813,599.98

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน
บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จำากดั

- -

(9,704,360.03)

(19,469,023.08)

รวม 128,892,585.16 119,861,134.51 50,991,739.95 41,227,076.90
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บาท
งบการเงินรวม

เงินปันผล
ช่ือบริษทัร่วม ประเภทกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 2564 2563

บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จำากดั โรงพยาบาล ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 4,564,470.00 7,759,599.00
บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จำากดั โรงพยาบาล ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั -        -

รวม 4,564,470.00 7,759,599.00

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสำาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563   มีดงัน้ี
บาท

งบการเงินรวม
2564 2563

                บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จำากดั 3,410,247.14 6,620,625.55
               บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จำากดั 8,540,214.31 (5,490,805.54)

รวม 11,950,461.45 1,129,820.01

(2)   สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอ่ืน  
       ประกอบดว้ย

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด

(ดูหมายเหตุ 10.1) 134,653,190.89 134,653,190.89 - -
บวก กำาไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3,309,540,191.39 2,299,954,203.83 - -
3,444,193,382.28 2,434,607,394.72 - -

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการ
ของตลาด (ดูหมายเหตุ 10.2) 315,633,000.00 305,633,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00

บวก กำาไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม 14,483,760.00 14,483,760.00 - -

330,116,760.00 320,116,760.00 35,000,000.00 35,000,000.00
รวม 3,774,310,142.28 2,754,724,154.72 35,000,000.00 35,000,000.00
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เงนิลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ประกอบดว้ย
อตัราส่วนร้อยละของการลงทุน ราคาทุน  (บาท) เงินปันผล (บาท)

ทุนท่ีชำาระแลว้ งบการเงินรวม งบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงิน
ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ (ลา้นบาท) เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ

บจ. โรงพยาบาลพะเยาราม โรงพยาบาล 7.50 5.00 - 375,000.00 - 750,000.00 -
บจ. โรงพยาบาลขอนแก่นราม โรงพยาบาล 80.00 7.50 - 13,050,000.00 - 1,800,000.00 -
บจ. ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล การศึกษา 600.00 10.00 - 60,000,000.00 - - -
บจ.โรงพยาบาลชยัภูมิ - ราม โรงพยาบาล 558.00 0.22 - 1,200,000.00 - - -
บจ. กซัซนั มารีนา กอลฟ์ คลบั สนามกอลฟ์/โรงแรม 2,000.00 11.00 1.75 220,000,000.00 35,000,000.00

- -
บจ. โรงพยาบาลน่าน - ราม โรงพยาบาล 150.00 6.67 - 20,000,000.00 - - -
บจ. พษิณุโลกอินเตอร์เวชการ โรงพยาบาล 160.00 4.38 - 1,008,000.00 - - -

315,633,000.00 35,000,000.00 2,550,000.00 -
บวก กำาไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุน 14,483,760.00 - - -

รวมเงินลงทุนในมูลคา่ยติุธรรม 330,116,760.00 35,000,000.00 2,550,000.00 -

เงนิลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลน่าน  -  ราม จำากดั  
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั คร้ังท่ี 11/2564 เม่ือวนัท่ี     11 พฤศจิกายน 2564 

ไดมี้มติให้ซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จำากดั จำานวน 1 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจำานวนเงิน 
10.00 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดจ่้ายชำาระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ทั้งจำานวน

   เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
งบการเงินรวมสำาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมี

การเคล่ือนไหว ดงัน้ี
งบการเงินรวม (บาท)

ณ วนัท่ี 31 ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2563 กูย้มืเพิ่ม รับชำาระคืน ธนัวาคม 2564

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
            รวม 53,228,729.89 - - 53,228,729.89
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จำากดั (29,228,729.89) - - (29,228,729.89)
            สุทธิ 24,000,000.00 24,000,000.00
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งบการเงินรวม (บาท)
ณ วนัท่ี 31 ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562 กูย้มืเพิ่ม รับชำาระคืน ธนัวาคม 2563
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
            รวม 53,228,729.89 - - 53,228,729.89
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน -
บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จำากดั (29,228,729.89) - - (29,228,729.89)
            สุทธิ 24,000,000.00 24,000,000.00

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทั กซัซนั ขนุตาน กอล์ฟ แอนด ์           รีสอร์ท จำากดั เป็นการกู้
ยืมโดยมีการทำาสัญญาระหว่างกนั มีหลกัประกนัเป็นการจำานำาหุ้นของ บริษทั กซัซนั มารีนา กอล์ฟ คลบั จำากดั จำานวน 240,000 หุ้น
และมีการคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จำากดั เป็นการกูย้มืโดยมีการ
ทำาสญัญาระหวา่งกนั โดยไมม่หีลกัประกนัและมกีารคิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 4.50 ตอ่ปี และไมไ่ดค้ดิดอกเบี้ยต ั้งแตเ่ดือน
กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป

(3) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ :

(1)  มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ      ตามราคาประเมินหรือตามมูลค่าการลงทุนในขอ้ 1.2.2.4  นั้น
บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์ มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจำานวนเงิน   3,768,309,920.22   บาท

(2)  มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ     บริษทัไม่มีการคำ้าประกนัอาวลั, ภาระจำานอง หรือเขา้คำ้าประกนัให้บุคคลอ่ืน
หรือก่อภาระผกูพนัอ่ืนใด ดงันั้น จึงไม่มีมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิหกัดว้ยหน้ีสิน
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน

1.2.2.5 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ
บริษทัไม่มีงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ
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1.3            โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัในเครือ  
1.3.1    โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

รายช่ือบริษัท สถานที่ตดิต่อ/สถาน
ท่ีตั้ง ประเภทธุรกจิ จำานวนหุ้นที่ออก

และเรียกชำาระแล้ว
จำานวนหุ้น
ท่ีบริษัทถือ

อตัราการถือ
หุ้น

1. บจ. โรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม

8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์
ต ำาบลศรีภ ูม ิ อ ำา เภอ
เมืองเชียงใหม่
โทรศพัท ์053-920300

โ ร ง พ ย า บ า ล
เอกชน

40,000,000 หุน้
มูลค่าท่ีตราไว้
10.00 บาทต่อหุน้

22,546,250 56.37%

2. บจ. โรงพยาบาล
หริภุญชยั 
เมโมเรียล

109-111  หม ู่ 4  ถนน
ล ำาพนู-บา้นธิ ต ำาบล
บา้นกลาง อ ำาเภอเมือง
จงัหวดัลำาพนู
โทรศพัท ์053-581600

โ ร ง พ ย า บ า ล
เอกชน

30,000,000 หุน้
มูลค่าท่ีตราไว ้5.00
 บาทต่อหุน้

26,010,000 86.70%

3. บจ. โรงพยาบาล
รามคำาแหง
 เชียงใหม่

ถนนเชียงใหม่-ล ำาปาง
ต ำาบลท่าศาลา อ ำาเภอ
เมืองเชียงใหม่ จงัหวดั
เชียงใหม่

โ ร ง พ ย า บ า ล
เอกชน

100,000,000 หุน้
มูลค่าท่ีตราไว ้
10.00 บาทต่อหุน้

18,000,000 18.00%

1.3.2           ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  

เม่ือวนัท่ี 26  ตุลาคม  2554  บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จ ำากดั (มหาชน) (VIBHA)  ไดย้ืน่ค ำาเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมด
ของกิจการของ CMR จากผูถื้อหุ้นเดิม  ระยะเวลาเสนอซ้ือตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2554 ถึงวนัท่ี  2 ธนัวาคม  2554  ผลของการ
ดำาเนินการมีผูถื้อหุน้เสนอเจตนาขายและ VIBHA รับซ้ือไว ้จ ำานวน 33,694,722 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท  หรือร้อยละ 83.75 
ซ่ึงจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุน้ดงักล่าว ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารแต่อยา่งใด  โดย
กลุ่มบริษทัในเครือมีนโยบายให้บริษทัในเครือแต่ละแห่งกำาหนดนโยบาย และการบริหารงานตามวสิยัทศัน์ และศกัยภาพของตวั
เอง

โดยที่ความสมัพนัธ์กบักลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ำากดั (มหาชน) น้ีแมว้า่จะเป็นการประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนประเภทเดียวกนั แต่จะไม่ทำาใหเ้กิดความขดัแยง้หรือแข่งขนักนัเอง โดยจะเป็นการส่งเสริมระหวา่งกนั ไม่วา่จะ
เป็นการ share ความรู้ในเร่ืองการรักษาพยาบาล เทคโนโลยแีละวิวฒันาการทางดา้นการแพทย ์การแลกเปล่ียนเรียนรู้ก นัระหวา่ง
โรงพยาบาลในเร่ืองต่าง ๆ ทั้งดา้นการจดัสรรทรัพยากร การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การพฒันาดา้นการรักษาพยาบาล รวม
ถึงในเร่ืองของการบริหารจดัการดา้นตน้ทุนค่าใชจ้่าย การมีอ ำานาจต่อรองกบั Supplier และเน่ืองจากสถานที่ต ั้งของทั้งบริษทัฯ
และกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่อยูค่นละพื้นที่ ซ่ึงนโยบายบริษทัฯ จะขยายการทำาธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะในโซนภาคเหนือจะไม่
ขยายการทำาธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีตั้งของกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายจะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งหรือส่งเสริมใหธุ้รกิจหลกัของบริษทั สามารถเพิ่มรายได้
หรือความสามารถในการทำากำาไรให้กบับริษทั  ทั้งน้ียงัเปิดโอกาสและสนบัสนุนใหบ้ริษทัท่ีเขา้ร่วมลงทุนใชท้รัพยากรร่วมกนั เพื่อ
เพิ่มศกัยภาพดา้นการบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน

จะเห็นวา่การแข่งขนัระหวา่งโรงพยาบาลเอกชน ส่วนใหญ่จะเนน้เร่ืองการให้บริการท่ีสะดวกและรวดเร็วเป็นหลกั รวม
ถึงแพทยท์ี่มีคุณภาพและการลงทุนในอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทยท์ี่เทคโนโลยีทนัสมยั ที่สามารถตรวจวิเคราะห์อาการเจบ็
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ป่วยไดล้ะเอียดขึ้น  ภายหลงัจากที่โรงพยาบาลลานนาและกลุ ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่รามไดร้วมเครือข่ายกนั ท ำาใหก้ลายเป็น
พนัธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นการลดจ ำานวนคู่แข่งขนัในระดบัเดียวกนั และท ำาใหโ้รงพยาบาลลานนาและกลุ ่มของโรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม กลายเป็นโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดในจงัหวดัเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน มีการใชแ้พทยบ์างสาขาที่
ขาดแคลนร่วมกนั มีการส่งคนไขไ้ปรับบริการระหวา่งกนั รวมถึงมีการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทยบ์างประเภทที่มีมูลค ่า
สูงร่วมกนัแทนการลงทุนเองทั้งหมด  จึงเป็นการช่วยลดตน้ทุนการดำาเนินงานแต่ยงัคงรักษาระดบัการใหบ้ริการไวไ้ด้

พร้อมกนัน้ี บริษทัจะมีการจดัประเภทของการใหบ้ริการของโรงพยาบาลแต่ละแห่งใหช้ดัเจนและเหมาะสม เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการดำาเนินงานและกำาหนดนโยบายดา้นการตลาดต่อไป 

โครงสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่

                     83.55%
    

                 7.19%
   

          
                  86.70%                                18.00%               56.37%                        1.75%                         

42.89%
    

        
                                                                                                                     64.74%

        0.75%
10.00%

                         
     99.99%

25.44%

                  5.00%
              0.04%                                       4.38%              50.00%

.
7.50%      

.
0.18%

8.50%

 6.67%
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บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
(400,000,000 บาท)

บจ. หริภญุชยัเมโมเรียล
(150,000,000 บาท)

บจ. โรงพยาบาลขอนแก่นราม
(80,000,000 บาท)

บจ. โรงพยาบาลเขลางนครราม
(89,708,200 บาท)

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

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

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

บจ. กซัซนั มารีนา กอล์ฟ คลบั
(2,000,000,000 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
(558,000,000 บาท)

บจ. รพ. รามคำาแหง เชียงใหม่
(1,000,000,000 บาท)

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

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

บจ. โรงพยาบาลพะเยาราม
(7,500,000 บาท)

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

บจ. รพ. ชยัภมิูราม
(558,000,000 บาท)
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1.3.3           ผู้ถือหุ้น  

รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป จำานวนหุน้ท่ีถือและสดัส่วนของผูถื้อหุ้นที่เปล่ียนแปลง ในระยะ 
5 ปีท่ีผา่นมา  ของ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์ มีดงัน้ี

(1) รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่
ตาราง แสดงรายช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ   10   ขึน้ไปพร้อมจำานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในระยะ   5   ปี  

ณ วนัปิดสมุดทะเบียนวนัประชุมสามัญประจำาปี 

กลุ่มผู้ถือหุ้น                  2564                  2563                  2562                  2561                2560

จำานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ จำานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ จำานวนหุ้นทีถื่อ ร้อยละ จำานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ จำานวนหุ้นทีถื่อ ร้อยละ

บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี 3,310,000,000 82.27 3,310,000,000 82.27 3,361,400,000 83.55 3,310,000,000 82.27 3,310,000,000 82.27

ตาราง แสดงรายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่   10   รายแรก  
บมจ  .   เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์  

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำานวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ำากดั (มหาชน) 3,310,000,000 82.274
2. นายแพทยช์ยัการ     สุนทโรทก 20,000,000 0.497
3. นายธิติเขษม            นิวาสวตั 11,750,000 0.292
4. นายอำาพนั                วิประกษิต 10,000,000 0.249
5. นางสาวภาวดี          จิวะวิชกลุ 10,000,000 0.249
6. นางบุญสม               ชยัมงคล 6,000,000 0.149
7. นางพรรณางค ์         ปาณิกบุตร 5,000,000 0.124
8. นางอำาไพ                 ศรีสวสัด์ิ 5,000,000 0.124
9. นางเพญ็ศรี              วตัรนนัท์ 5,000,000 0.124

10. นางประภาศรี           สุรพฒัน์ 5,000,000 0.124
11. อ่ืนๆ 635,375,000 15.794

รวม 4,023,125,000 100.00
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั   (  มหาชน  )  

จำานวนหุ้นที่ออก
จำาหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

สัญชาติ
ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 6 3,721,608,832 357 300,236,168 6 3,736,350,832 352 284,563,668

ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว 1 1,280,000 0 0 1 2,210,500 0 0
รวมผูถื้อหุน้ 7 3,722,888,832 357 300,236,168 7 3,738,561,332 352 284,563,668

การกระจายการถือหุ้น  (1)  
ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้เกินกวา่ 0.5 % 2 3,719,147,432 0 0 2 3,733,889,432 0 0
ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้นอ้ยกวา่ 0.5 % 5 5,741,400 357 300,236,168 5 4,671,900 352 284,563,668
รวมการถือหุน้ 7 3,722,888,832 357 300,236,168 7 3,738,561,332 352 284,563,668

หมายเหตุ     (1)     -   จ ำานวนหุน้/ หน่วยแบบไร้ใบหุน้ จำานวน 428,982,332 หุน้/หน่วย
-   ไม่ไดร้วมหุน้ท่ีถือโดยส่วนราชการ, กองทุนฟ้ืนฟรูะบบสถาบนัการเงิน, รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
      จดัตั้งข้ึนอีกจำานวน 0 ราย

สรุปโครงสร้างผู้ถือหุ้นในปี 2564    โดยรวมดงัน้ี

1. ผูถื้อหุ้นสญัชาติไทย     363  ราย จ ำานวนหุน้ 4,021,845,000  หุ้น  คิดเป็น   99.97 % 
2. ผูถื้อหุ้นสญัชาติต่างดา้ว  1  ราย จำานวนหุน้        1,280,000  หุ้น  คิดเป็น     0.03 %
3. การกระจายการถือหุ้น

ก. กลุ่มผูถื้อหุน้เกินกวา่ 0.5 % หรือถือเกินกวา่ 20,110,000 หุ้นต่อราย
มีจำานวน  2 ราย จ ำานวนหุน้ 3,719,147,432 หุ้น คิดเป็น 92.44% ของหุ้นที่ออกจำาหน่าย

ข. กลุ่มผูถื้อหุน้นอ้ยกวา่ 0.5 % หรือถือนอ้ยกวา่ 20,110,000 หุ้นต่อราย
มีจำานวน 362 ราย จำานวนหุน้    303,977,568 หุ้น คิดเป็น  7.56%  ของหุ้นที่ออกจำาหน่าย
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การถือหุ้นของคณะกรรมการในบริษัทฯ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน  

ช่ือกรรมการ ประเภทหลกัทรัพย์
จำานวนที่เปลีย่นแปลง

ระหว่างปี 
(หุ้น)

จำานวนคงเหลือ 
ณ วนัที่ 17 มีนาคม 2565

(หุ้น)
ทนัตแพทยช์ำานาญ    ชนะภยั ไม่มี - -
นายแพทยว์รพนัธ์     อุณจกัร หุน้สามญั 459,000 610,000
นายแพทยดุ์สิต          ศรีสกลุ หุน้สามญั 26,600 323,400
นายแพทยธี์ระยทุธ   นิยมกลู หุน้สามญั - 20,000
นายแพทยสุ์เมธ         ฮัน่ตระกลู ไม่มี - -
นายสิทธิ                    ภาณุพฒันพงศ์ ไม่มี -
นายชยัสิทธ์ิ                วิริยะเมตตากลุ หุน้สามญั - -
นายฤชิษฐ ์                  กาญจนพิทกัษ์ ไม่มี 140,000 320,000
นายธฤต                      ช่ืนอ่ิม ไม่มี - -
นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณาปราชญ์ ไม่มี - -
นายเกริก                    จิตตาลาน ไม่มี - -
นางสาววรรณรัตน์     ชุนอำาไพ ไม่มี - -

(2)   ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่   (Shareholders’ agreement)  
บริษทัไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ใหญ่

1.4    จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว  

ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม 2564  บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั (มหาชน)  สญัญลกัษณ์หุน้สามญั CMR มีทุน
จดทะเบียน 408,433,330 บาท เรียกช ำาระแลว้ 402,312,500 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 4,023,125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ
0.10 บาท  โดย
              -  บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอ่ืนที่มีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั
              -  บริษทัไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุน้ หรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพใหก้องทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ซ่ึงเป็นคนต่างดา้ว

1.5    การออกหลกัทรัพย์อ่ืน  
บริษทัไม่มีการออกหลกัทรัพยอ่ื์นในรอบปีท่ีผา่นมา

     พนัธะผกูพนัในการออกหุน้ในอนาคต
(ก) บริษทัไม่มีพนัธะผกูพนัในการออกหุ้นในอนาคต
(ข) บริษทัไม่ไดร้ะบุนโยบายในการออกหุน้เพิ่มทุนใหก้บัผูถื้อหุ้น
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1.6     นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย  
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมท่ีจะเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นอตัราที่ไม่ตำ่ากวา่ร้อยละ 50  ของกำาไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการหกัสำารองตามกฎหมายและการ
ชำาระภาษีแล้ว  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแตล่ะครัง้ขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ และแผนการใช้เงินในแตล่ะปี  รวมถึง
ความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลซึง่ได้รับอนมุตัิจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมี
สภาพคลอ่งเพียงพอ

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย
หากบริษัทย่อยไม่มีโครงการที่จะลงทนุเพิ่มเติม หรือแผนการใช้เงินในแตล่ะปี  รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะ

สมอื่นใดให้เพียงพอสำาหรับการดำาเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสทุธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการในแตล่ะงวดบญัชี หลงัจากหกัสำารองตามกฎหมายและการชำาระภาษีแล้ว  โดยต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซึง่ได้รับอนมุติัจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัท  

การจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 
ในปี 2564 บริษัทฯ  มีกำาไรสทุธิจากผลการดำาเนินงานของปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำานวน 203.03 ล้าน

บาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยเป็นเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินการตัง้แตเ่ดือนมกราคม – เดือนธนัวาคม 2563
ในอตัราหุ้นละ  0.052 บาท  คิดเป็นร้อยละ 103.04 ของกำาไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้วเม่ือวนัท่ี 21  พฤษภาคม  2564  

ในระหวา่งปี 2560-2564  บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล  สรุปได้ดงันีคื้อ

รายการ
เงนิปันผลของผลการดำาเนินงานประจำาปี

2559 2560 2561 2562 2563
จำานวนหุ้น (หุ้น) 
Par = 0.10 บาท

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

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น  
(บาท/หุ้น)

0.080 0.080 0.090 0.040 0.050

อัตราเงนิปันผล
(บาท/หุ้น)

0.046 0.047 0.052 0.0585 0.052

อัตราการจ่ายเงนิปันผลต่อ
กำาไรสุทธิ (%)

55.77 61.10 58.85 447.48 103.04

จำานวนเงนิปันผลรวม  (บาท) 185,063,750.00 189,086,381.61 209,202,500.00 235,532,812.50 209,202,500.00

วันที่จ่ายเงนิปันผล 25/05/2560 23/05/2561 15/05/2562 25/05/2563 21/05/2564
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2.  การบริหารจดัการความเสี่ยง

2.1    นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง  
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒุิและมีประสบการณ์สูงในการด ำาเนินธุรก ิจ ดว้ยความรู้ความสามารถที่

ผสมผสานกนัในสาขาวิชาชีพต่างๆ ไดน้ำามาซ่ึงการเป็นผูน้ ำา และใหแ้นวทางแก่ผูบ้ริหารในการก ำาหนดทิศทาง และวสิยัทศัน์การ
ด ำาเนินงานธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  รวมถึงการประเมินความความเส่ียง
ของการบริหารงานของบริษทั  เพื่อเป็นการทบทวนผลการดำาเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค โดยบริษทัไดจ้ดัมีบุคลากรอย า่งเพียง
พอท่ีจะดำาเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงานบริหารความเส่ียงของบริษทัยอ่ย
ใหมี้ประสิทธิภาพ รวมถึงการทำาธุรกรรมกบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัอยา่งเพียงพอ

ธุรกิจโรงพยาบาลถือไดว้า่เป็นการให้บริการที่มีความจ ำาเป็นข ั้นพื้นฐานในการด ำารงชีวิต ซึ่ งจะขยายไปตามจ ำานวน
ประชากรท่ีเพิ่มข้ึน และมีการขยายตวัเพิม่สูงขึ้นเม่ือประชากรมีระดบัการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมที่ดีขึ้น ในขณะที่
ประเทศมีการพฒันากา้วหนา้ไปอยา่งไม่หยดุน่ิง ธุรกิจโรงพยาบาลและการใหบ้ริการทางการแพทยจึ์งเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขนัสูง
โดยมีปัจจยับางประการท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานในอนาคต ดงัน้ี

2.2    ปัจจัยความเส่ียงต่อการดำาเนินธุรกจิของบริษทั  
2.2.1    ความเส่ียงต่อการดำาเนินธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย  
ความเส่ียงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยทั้งในปัจจุบนัและท่ีอาจเกิดข้ึนใหม่ (emerging risk) ภายใน 3-5 ปี

ขา้งหนา้ ดงัน้ี
(  ก  )    ด้านปัจจัยภายนอก  

     ภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ
จากสถานการณ์ ของโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนทัว่โลกในปีท่ีผา่นมา ยงัคงส่งผลใหภ้าวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและภาค
ธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจ เกิดการชะลอตวั หรือบางธุรกิจตอ้งปิดตวัลง ซ่ึงต่างกบัธุรกิจโรงพยาบาล ที่มีความจ ำาเป็นสำาหรับ
ประชากรในประเทศ  เน่ืองจากภาวะดงักล่าวเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งประเทศ  ภาครัฐเองจึงตอ้งหนัมาให้ความสำาคญั
กบัปัญหาเร่ืองน้ี  จึงส่งผลใหธุ้รกิจโดยเฉพาะภาคการให้บริการมีผลกระทบอยา่งรุนแรง  แต่ธนาคารแห่งประเทศไทย เอง
คาดวา่สถานการณ์ใน  2565  เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะดีข้ึนกวา่ในปีที่ผา่นมา   

สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
สภาวะของโรงพยาบาลเอกชนในปัจจุบนั และในปี 2565  สืบเน่ืองมาจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจทัว่โลก ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ประเทศในช่วงท่ีผา่นมา  รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ท่ียงัคงมีผลกระทบในระยะยาว ทำาให้คนไขต้่าง
ประเทศยงัไม่สามารถเขา้มารับบริการรักษาพยาบาลได ้ แต่อยา่งไรกต็ามการรักษาพยาบาลเป็นปัจจยัพื้นฐานของประชากร
จึงอาจมีผลกระทบต่อจ ำานวนผูใ้ชบ้ริการจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง  อยา่งไรกต็าม เพื่อใหส้ามารถรักษาฐานลูกคา้เก่า
ไวแ้ละเพิ่มขยายฐานลูกคา้ใหม่ บริษทัจึงปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการใน
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แต่ละช่วงเวลา   อยา่งเช่น ในช่วงท่ีผา่นมาจำานวนผูใ้ชบ้ริการในโครงการประกนัสงัคม มีจ ำานวนท่ีเพิ่มข้ึน   จึงไดมี้การขยาย
จำานวนหอ้งตรวจและจดัใหเ้ป็นสดัส่วนเพื่อความสะดวกของผูใ้ชบ้ริการ หรือในกรณีกลุ่มลูกคา้ประกนั โรงพยาบาลจดัให้
มีหน่วยงานที่ท ำาหนา้ที่เป็นผูป้ระสานงานระหวา่งผูใ้ชบ้ริการและบริษทัประกนัต่างๆ ซ่ึงการด ำาเนินงานดงักล่าวเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการใหส้ะดวกและรวดเร็ว รวมถึงบริษทัเนน้การพฒันาคุณภาพของบริการทางการแพทยแ์ละมี
การลงทุนในเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได ้

(  ข  )    ด้านการดำาเนินงาน  

      ความเส่ียงด้านมาตรการหรือกฎระเบียบต่าง ๆ 

เน่ืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  มีกฎหมายและกฎระเบียบควบคุมโดยองคก์รต ่าง ๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข  
สำานกังานประกนัสงัคม หรืออีกหลาย ๆ หน่วยงาน เมื่อไหร่กต็ามที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือออกขอ้กฎหมายใหม่ ๆ กจ็ะ
ทำาใหม้ีผลกระทบกบัการดำาเนินงานของโรงพยาบาล  ท ำาใหโ้รงพยาบาลตอ้งมีมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อไม่ใหเ้กิดความ
ผดิพลาดในเร่ืองของการตีความและขอ้ก ำาหนดตามที่หน่วยงานหรือองคก์รของรัฐออกมาเพื่อใหโ้รงพยาบาลปฎิบตัิ  ซ่ึง
หากเกิดความผดิพลาดอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัโรงพยาบาล  ดงันั้นโรงพยาบาลจึงมีระบบคุณภาพต่าง ๆ เพื่อช่วย
ใหก้ารดำาเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ 

ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

ธุรกิจโรงพยาบาลจ ำาเป็นที่ตอ้งมีบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำานาญเป็นพิเศษ ท ั้งแพทย์
พยาบาล เภสชักร และเจา้หนา้ที่เทคนิคต่างๆ อตัราการคงอยูข่องบุคลากรจึงเป็นส่ิงที่องคก์รตอ้งให้ความสำาคญั ทั้งน้ีเพื่อ
ใหก้ารดำาเนินงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และเกิดความเช่ียวชาญ  อีกทั้งการที่จะมีบุคลากรอยา่งเช่น แพทยค์รบทุกสาขา ก็
จะช่วยใหอ้งคก์รมีศกัยภาพในการดูแลผูป่้วยไดห้ลากหลายมากขึ้น จ ำานวนประชากรทั้งในเขตจงัหวดัเชียงใหม่และ
จงัหวดัใกลเ้คียงมีปริมาณที่เพิ ่มขึ้น อาจทำาใหจ้ ำานวนแพทยท์ี่รองรับการรักษาสำาหรับคนไขไ้ม ่เพียงพอ บริษทัก ำาหนด
อตัราผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรม  นอกจากน้ีในภาวะที่เกิดการระบาดของไวร้ัส Covid-19
บริษทัจะมีมาตรการใหก้ารดูแลกลุ่มบุคลากรที่มีความเส่ียงสูงมากขึ้น ทั้งค่าตอบแทน และการมีอุปกรณ์ป้องกนัต่าง ๆ
และสวสัดิการเพื่อดูแลเร่ืองความปลอดภยั ใหพ้นกังานเกิดความม ัน่ใจในการดูแลผูป่้วยและตวัพนกังานเอง สำาหรับ
บุคลากรทัว่ไป บริษทัจดัใหม้ีสวสัดิการอ่ืนๆ สภาพแวดลอ้มในการทำางาน  การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ใหเ้หมาะสม
กบัตำาแหน่งงาน เป็นตน้ 

ความเส่ียงจากการเกดิข้อพพิาททางกฎหมายและถูกฟ้องร้อง

เพื่อป้องกนัปัญหาการเกิดขอ้พิพาททางกฎหมายจนนำาไปสู่การฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยปกติแพทยห์รือคณะ
แพทยจ์ะทำาการตรวจรักษาอยา่งละเอียดรอบคอบ    และกำาหนดแผนการรักษาของผูป่้วยแต่ละรายท่ีเหมาะสม รวม ถึงการ
ประเมินความเส่ียง ขอ้ดี–ขอ้เสีย จากการรักษาแต่ละแนวทางเพื่อใหผู้ป่้วยหรือญาติของผูป่้วยรับทราบขอ้มูล และในกรณี
ที่จ ำาเป็นตอ้งผา่ตดัรักษาโรงพยาบาลกำาหนดใหผู้ป่้วยเซ็นยนิยอมใหรั้กษาตามอาการของโรคก่อนดำาเนินการ อีกทั้งบริษทั
ยงัมีแผนกลูกคา้สมัพนัธ์ทำาหนา้ที่รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูม้าใชบ้ริการ โดยมีคณะกรรมการความเส่ียงร่วม
พิจารณา วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำาเนินการแกไ้ขป้องกนั
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(  ค  )    ด้านการลงทุน  

        เงินลงทุนบริษัทในเครือและบริษัทที่เกีย่วข้องกนั

เงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จำากดั
เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั ไดมี้มติให้บริษทั 
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั (มหาชน) และบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ำากดั เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั โรง
พยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จำากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งใหม่ โดยเปิดเป็นโรงพยาบาลเอกชนในนาม โรงพยาบาล
รามคำาแหง เชียงใหม่  ซ่ึงคาดวา่โรงพยาบาลแห่งใหม่ดงักล่าวจะเปิดดำาเนินการไดใ้นปี 2566

เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562  บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จำากดั มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำานวน 56 
ลา้นหุ้น ในราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นจำานวนเงิน 560.00 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ้่ายชำาระคา่หุ้นเป็นเงิน 40.32 ลา้นบาท และ
บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั ไดช้ำาระค่าหุ้นเป็นเงิน 146.48 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 180.80  ล า้ น
บาท และบริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จ ำากดั ไดจ้ดทะเบียนเพิม่ทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้
เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 ผลจากรายการดงักล่าวทำาให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้คงเหลือ 
40.32 ลา้นบาท แสดงไวใ้นงบการเงินเฉพาะกิจการ และมีเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นคงเหลือจำานวน 36.38 ลา้นบาท แสดงไวใ้น
งบการเงินรวม และ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีเจา้หน้ีคา่หุน้คงเหลือ 60.48 ลา้นบาท แสดงไวใ้นงบการเงินเฉพาะ
กิจการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จำากดั (มหาชน) และ บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั
ตกลงเขา้ถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นอตัราร้อยละ 18 และร้อยละ 63.91  ของทุนจดทะเบียนบริษทั  560,000,000  บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 56,000,000 หุ้น  ตามลำาดบั   

เงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลน่าน  -  ราม จำากดั  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 9/2562 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 ของบริษทัย่อย - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั
ไดมี้มติให้เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จำากดั จำานวน 1 ลา้นหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจำานวนเงิน 10.00 ลา้น
บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 6.67  บริษทัยอ่ยไดจ้า่ยชำาระคา่หุ้นดงักลา่วแลว้ทั้งจ ำานวน และมีมติทีป่ระชุมคณะกรรมการครั้งที่
11/2564 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ให้บริษทัย่อย บริษทัโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัโรงพยาบาล
นาน-ราม จำากดั จำานวน 1 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจำานวนเงิน 10.00 ลา้นบาท และชำาระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ทั้งจำานวน
ปัจจุบนัยงัไม่ไดเ้ปิดดำาเนินการ

(  ง  )    ด้านการเงิน  

 ความเส่ียงด้านการรับชำาระค่ารักษาพยาบาล

เน่ืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตและสุขภาพของผูป่้วย ซ่ึงบริษทัจะตอ้งใหก้ารรักษาผูป่้วยก่อนการ
เรียกเกบ็ค่ารักษาพยาบาล จึงก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีอาจจะไม่สามารถเรียกเกบ็เงินค่ารักษาพยาบาลได ้อยา่งไรกต็ามบริษทั
มีนโยบายท่ีจะช่วยป้องกนัและลดความเส่ียงลงไดด้งัน้ี
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1.   บริษทัมีนโยบายในการประเมินค่าใชจ้่าย สำาหรับการรักษาพยาบาลผูป่้วยที่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายดว้ยตนเอง เพื่อให้
ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายไดท้ราบถึงงบประมาณ ยกเวน้กรณีผูป่้วยฉุกเฉินซ่ึงโรงพยาบาลจะตอ้งทำาการรักษาก่อน

2.    บริษทัมีนโยบายใหม้ีการแจง้ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน ใหก้บัผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายทราบเป็นระยะตลอดการรักษา และให้
ทยอยชำาระเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการชำาระค่ารักษาพยาบาลคร้ังเดียวทั้งจ ำานวน

3.     สำาหรับการเรียกเกบ็ค่ารักษาพยาบาลจากบริษทัคู่สญัญานั้น บริษทัมีนโยบายในการใหเ้ครดิตอยา่งระมดัระวงั และมี
กระบวนการในการติดตามอยา่งสมำ่าเสมอ เพื่อนำามาพิจารณาในการต่อสญัญาคราวต่อไป

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ย  ทั้งน้ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี้ยที่
ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัเช่ือว่า
ความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระสำาคญัต่อผลการด ำาเนินงานและ
กระแสเงินสดของกิจการ บริษทัและบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอ่ืน

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ
กำาหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเช่ือทีเ่หมาะสม และมกีระบวนการในการติดตามหน้ีอยา่งเป็นระบบ
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสำาคญัจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีดงักล่าว นอกเหนือไปจาก
ท่ีไดต้ั้งค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในสกลุเงินตราต ่างประเทศ เน่ืองจาก
ธุรกรรมทางการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทำากบัธุรกิจภายในประเทศ

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการ เทยีบเทา่
เงินสดให้เพียงพอต่อการดำาเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินต่างๆ
เพ่ือสำารองในกรณีท่ีมีความจำาเป็นและเพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด

(  จ  )    ด้านเงินให้กู้ยืม  

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั
สำาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ยอดเคล่ือนไหวในเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี
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บาท
งบการเงินรวม

อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 31
(ร้อยละต่อปี) ธนัวาคม 2563 กูย้มืเพิ่ม รับชำาระคืน ธนัวาคม 2564

บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำากดั 4.00 18,000,000.00 - (18,000,000.00) -
บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จำากดั 4.25 5,625,000.00 - (5,625,000.00) -

รวม 23,625,000.00 - (23,625,000.00) -

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 31
(ร้อยละต่อปี) ธนัวาคม 2563 กูย้มืเพิ่ม รับชำาระคืน ธนัวาคม 2564

บริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จำากดั 3.50 50,000,000.00 10,000,000.00 (38,000,000.00) 22,000,000.00
บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั 3.15 - 20,000,000.00 (20,000,000.00) -
บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จำากดั 3.15 - 5,000,000.00 (5,000,000.00) -

รวม 50,000,000.00 35,000,000.00 (63,000,000.00) 22,000,000.00

บริษทัและบริษทัยอ่ยให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในรูปตัว๋แลกเงินมีกำาหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม โดยชำาระดอกเบ้ียทุก
เดือนและทุก 3 เดือน เงินให้กูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ำ้าประกนั

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
งบการเงินรวมสำาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการ

เคล่ือนไหว ดงัน้ี

งบการเงินรวม (บาท)
ณ วนัท่ี 31 ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563 กูย้มืเพิ่ม รับชำาระคืน ธนัวาคม 2564
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
            รวม 53,228,729.89 - - 53,228,729.89
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จำากดั (29,228,729.89) - - (29,228,729.89)
            สุทธิ 24,000,000.00 24,000,000.00
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทั กซัซัน ขนุตาน กอล์ฟ แอนด ์ รีสอร์ท จำากดั  เป็นการกู้ยืม
โดยมีการทำาสัญญาระหว่างกนั มีหลกัประกนัเป็นการจำานำาหุ้นของ บริษทั กซัซัน มารีนา กอล์ฟ คลบั จำากดั จำานวน 240,000 หุ้น และมี
การคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 5 ต่อปี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2564 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จำากดั เป็นการกู้ยืมโดยมีการ
ทำาสัญญาระหวา่งกนั โดยไม่มีหลกัประกนัและมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.50 ต่อปี และไม่ไดคิ้ดดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2557 เป็นตน้ไป

2.2.2    ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน   

ขอ้พิพาททางกฎหมาย - ขอ้พิพาทกรณีการปิดทางภาระจำายอม

พนัธะผกูพนัในการออกหุน้ในอนาคต - ไม่มี

มติใหอ้อกหลกัทรัพย์ - ไม่มี

บตัรส่งเสริมการลงทุน - ไม่มี

ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563   นอกจากหน้ีสินท่ีปรากฏในงบการเงินแลว้ บริษทัและบริษทัยอ่ย
ยงัมีภาระผกูพนั และหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงัน้ี

การคำ้าประกนั
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารพาณิชยอ์อกหนงัสือคำ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า คำ้า

ประกนักรมไปรษณีย ์และคำ้าประกนัสำานกังานประกนัสังคม เป็นจำานวน 70.77 ลา้นบาท และ 57.20 ลา้นบาท
ตามลำาดบั (งบเฉพาะกิจการ : จำานวน 37.19 ลา้นบาท และ 24.76 ลา้นบาท ตามลำาดบั)

      2.2.3     ความเส่ียงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ      
บริษทัไม่มีการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศ

ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน  
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้างอาคาร ตกแต่งอาคารและอ่ืนๆ กบับริษทัในประเทศหลาย

แห่งมีมูลคา่ตามสญัญารวม 779.09 ลา้นบาท และ 1,586.45 ลา้นบาท ตามลำาดบั (งบเฉพาะกิจการ : จ ำานวน 689.71 ลา้น
บาท และ 530.90 ลา้นบาท ตามลำาดบั)

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการจ่ายคา่จา้งตามเง่ือนไขของสญัญา 726.12 ลา้นบาท และ 1,239.22 ลา้นบาท ตามลำาดบั
(งบเฉพาะกิจการ : จำานวน 661.36 ลา้นบาท และ 750.51 ลา้นบาท ตามลำาดบั) และมีภาระผกูพนัตามสญัญา คงเหลือ 52.97
ลา้นบาท และ 347.23 ลา้นบาท ตามลำาดบั (งบเฉพาะกิจการ : จำานวน 28.35 ลา้นบาท และ 180.39 ลา้นบาท ตามลำาดบั)
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3.  การขบัเคลื่อนธรุกิจเพื่อความยัง่ยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน
บริษทัดำาเนินการในนามโรงพยาบาลลานนาซ่ึงเป็นโรงพยาบาลเอกชน แห่งแรกในจงัหวดัเชียงใหม่ เปิดดำาเนินการมา

เป็นเวลากวา่ 45 ปี โดยมุ่งมัน่จะเป็นโรงพยาบาลประกนัสงัคมที่เป็นอนัดบัหน่ึงของภาคเหนือ    ที่ผา่นมาบริษทัไดม้ีการพฒันา
และปรับปรุงทั้งดา้นสถานที่  คุณภาพการใหบ้ริการ คุณภาพของแพทย ์และบุคคลากร โดยบริษทัมุ ่งด ำาเนินธุรกิจเพื่อการเจริญ
เติบโตอยา่งมัน่คง ส่งมอบคุณภาพการรักษาพยาบาลและการบริการท่ีดีตามมาตรฐานการรักษาพยาบาล ส่งมอบคุณภาพท่ีดีใหแ้ก่
ผูรั้บบริการ พนกังาน ชุมชน สงัคม สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล การดูแลและลด
ผล กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีย ัง่ยนืกบัสงัคมและชุมชน ซ่ึงในปีท่ีผา่นมาไดเ้ขา้ไปช่วยเหลือภาครัฐในการ
ดูแลผูป่้วย Covid ไดแ้ก่ การออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่และเป็นสถานพยาบาลคดักรองตรวจหาเชื ้อไวรัส COVID-19 แก่
ประชาชน เป็นสถานพยาบาลท่ีฉีดวคัซีนป้องกนัโรคระบาด COVID-19 รวมทั้งจดักิจกรรม CSR ฉีดวคัซีนฟรีสำาหรับประชาชน
ผูด้อ้ยโอกาส

กลยทุธ์สู้การพฒันาอย่างยัง่ยืน
คณะกรรมการของบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัต ่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ท ั้งผูม้ีส่วนไดเ้สียภายในคือ

พนกังานของบริษทั และผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก ไม่วา่จะเป็นผูถ้ือหุ้น นกัลงทุน เจา้หน้ี ลูกคา้ ผูส้อบบญัชีของบริษทั ตลอดจน
สาธารณชนและสงัคม  บริษทัไดใ้หค้วามสำาคญัต่อสิทธิของผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียทุก ๆ กลุ่ม และไดใ้ห้การสนบัสนุนเตม็ที่ โดยได้
กำาหนดใหฝ่้ายบริหารเป็นผูว้างแผนคุณภาพระดบัโรงพยาบาลตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และทิศทางองคก์รตามท่ีคณะกรรมการกำาหนด
และมีการทบทวนวิเคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนขององคก์รเป็นประจำาทุกปี มีการตรวจติดตามความกา้วหนา้ ส่ือสารสร้างความตระหนกั
รับฟัง/แกไ้ขปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินการทุก ๆ ดา้น ทั้งผูม้ารับบริการ พนกังานขององคก์ร ผูถื้อหุน้ และทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งน้ีคณะกรรมการไดม้ีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบตัิ และระบบการก ำากบัดูแลกิจการในรอบปีที่ผา่นมา โดยใหก้ารดำาเนินธุรกิจ
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นไปดว้ยความรับผดิชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตามหลกั 8 ขอ้ รายละเอียดดงัน้ี

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

และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุตามวิสยัทศัน์ท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี

 ให้บริการตรวจรักษา ป้องกนัโรค ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผูป่้วยทัว่ไปและผูป้ระกนัตนในจงัหวดั
เชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียงอยา่งมีมาตรฐาน

 พฒันาศูนยรั์กษาโรคปวดหลงัท่ีรักษาโดยใชเ้ทคโนโลยีทางการแพทยส์มยัใหม่
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                 พฒันาศูนยโ์รคหวัใจและหลอดเลือด และเป็นศูนยรั์บส่งต่อจากโรงพยาบาลในโครงการประกนัสงัคม            
 มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพบริการ เพื่อสร้างความประทบัใจทุกจุดบริการ                                                                    
 บุคลากรทำางานร่วมกนัเป็นทีม อยา่งมีความสุข

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ
3.2.1       ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ      

การบริหารจดัการห่วงโซ่ของโรงพยาบาลไม่ใช่เพียงแต่กระบวนการในดา้นของเวชภณัฑแ์ละอุปกรณ์ทางการแพทย์
เท่านั้น ยงัมีเร่ืองของกระบวนการในการให้บริการดา้นสุขภาพ  การบริการดา้นโภชนาการในโรงพยาบาล การควบคุมและก ำาจดั
ขยะทั้งปลอดเช้ือและอนัตราย นอกจากน้ียงัมีกระบวนการในการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยระหวา่งสถานพยาบาล การแลกเปล่ียนขอ้มูล
ระหวา่งภายในและภายนอก การจดัการความตอ้งการนั้น เป็นการหารือ พยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ โดยในการตดัสินใจนั้น
จะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูล อีกทั้งความตอ้งการของลูกคา้ที่มีความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ดงันั้นโรงพยาบาลจึงมุ่งเนน้ที่จะ
สร้างความเป็นธรรมใหก้บัผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยเนน้ในเร่ืองของสิทธิมนุษยชน  จริยธรรม และสิทธิผูป่้วย  บรรทดัฐาน กฎ
เกณฑ ์กฎหมาย หรือขอ้บงัคบั การเขา้มารับบริการของผูป่้วยหน่ึงรายจะมีกระบวนการต่าง ๆ หลายกระบวนการ นอกจากผูร้ับ
บริการแลว้ โรงพยาบาลจะตอ้งใหบ้ริการญาติและครอบครัวของผูป่้วย โดยโรงพยาบาลมีกระบวนการในการบริหารจดัการกบั
ห่วงโซ่ดงัน้ี

-  การจดัการกบัความตอ้งการ (Demand  Management) คือการสร้างความสมดุลระหวา่งความตอ้งการของผูร้ับบริการ
และการรักษาขอ้มูลความตอ้งการของผูรั้บบริการใหเ้ป็นปัจจุบนั ทั้งน้ีเพื่อใหโ้รงพยาบาลตอบสนองความตอ้งการไดม้ากท่ีสุด

-  การจดัการดา้นทรัพยากรคือทรัพยากร (Resource Management) ทั้งบุคคลากรและทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจะนำามาเพื่อการให้
บริการ ซ่ึงในธุรกิจโรงพยาบาลทรัพยากรท่ีนำาเขา้มาประกอบไปดว้ยผูป้ระกอบดา้นวิชาชีพเป็นสำาคญั

-  การบริหารกระบวนการใหบ้ริการ (Order Process Management) ซ่ึงเป็นห่วงโซ่ที่มีความสำาคญัและมีความซบัซอ้น
เน่ืองจากมีการบริการดา้นอ่ืนๆ เขา้มาแทรกอยูใ่นกระบวนการบริการน้ี เช่น บริการดา้นการรักษา การบริการดา้นโภชนาการ การ
ปราศจากเช้ือ การเคล่ือนยา้ย หรือการส่งต่อขอ้มูล การดูแลหลงัการรักษา รวมถึงการจดัการความเส่ียงจากการใหบ้ริการ

-  กระบวนการบริการความสมัพนัธ์กบัผูร้ับบริการ  (Customer Relationship Management) คือการดูแลรักษาและพฒันา
ความตอ้งการของลูกคา้ในระยะยาว

-  การจดัการขอ้มูลและระบบสารสนเทศ  (Information Flow and Technology Management)  คือการนำาเทคโนโลยมีาใช้
เพื่อเพิ่มความสามารถในการใหบ้ริการ และการจดัการขอ้มูลของผูรั้บบริการในห่วงโซ่

-  การบริหารความสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ (Supplier Relationship Management)  การบริการของโรงพยาบาล ซพัพลายท่ีนำา
มาให้บริการมีความสำาคญัและมีส่วนร่วมโดยตรงในการส่งมอบบริการ  โรงพยาบาลตอ้งคำานึงถึงผลประโยชน์ของทั้งผูรั้บบริการ และ
ของโรงพยาบาลเอง จึงตอ้งคำานึงถึงการปฎิบติัตามพนัธะสัญญาท่ีตกลงกนัไว้
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3.2.2       การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ      

โรงพยาบาลมุ่งม ัน่ที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยก ำาหนดให้ทุกสาขาวิชาชีพของผูใ้หบ้ริการ
ปฎิบตัิตามมาตรฐานวชิาชีพ เอาใจใส่และพฒันาการบริการที่มีคุณภาพ และคำานึงถึงผูร้ับบริการเป็นศูนยก์ลาง  มีหน่วยงานที่ท ำา
หนา้ท่ีรับขอ้ร้องเรียน และขอ้แนะนำาของผูรั้บบริการเพื่อดำาเนินการแกไ้ขปรับปรุงใหเ้ร็วตามขั้นตอน  และการบริหารความเส่ียง
กบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงได ้แก่พนกังาน ผูร้ับบริการ คู่คา้ เจา้หน้ี หรือหน่วยงานรัฐบาล ชุมชนของบริษทัตั้งอยูต่ลอดจนสงัคมส่วน
รวมโดยมีแนวปฎิบติัดงัน้ี

1.  ส่วนของพนกังาน  บริษทัตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความสำาเร็จที่มีคุณค่ายิง่ และปฎิบตัิต่อพนกังานที่เป็น
ธรรมแก่พนกังานทุกระดบัทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกยา้ย  การดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทำางานใหม้ี
ความปลอดภยัต่อชีวิต และทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ อีกทั้งดูแลเร่ืองการเจบ็ป่วยอนัเน่ืองจากการท ำางานควบคู ่กบัเปิด
โอกาสในการเรียนรู้พฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งเตม็ศกัยภาพอยา่งทัว่ถึงและสมำ่าเสมอ

2.  ส่วนของผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายอำานวยความสะดวกโดยจดัส่งขอ้มูลสารสนเทศที่ครบถว้นชดัเจน
เพียงพอทนัเวลา โดยบริษทัไดต้ระหนกัดีวา่ผูถื้อหุน้ทุกรายทั้งผูถื้อหุ้นที่เป็นฝ่ายบริหาร และไม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นต่างชาติ
รวมถึงผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย ต่างไดร้ับการปฏิบตัิจากบริษทัที่เท ่าเทียมกนั โดยบริษทัมีนโยบายในเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในของ
บริษทัอยา่งชดัเจน และเพื่อความโปร่งใสและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัที่ยงั
ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน บริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน ซ่ึงที่ผา่นมาบริษทัยงัไม่พบการใชข้อ้มูลภายในเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนแต่อยา่งใด ในการประชุมผูถ้ือหุ้นบริษทัไดด้ ำาเนินการประชุมเป็นไปตามล ำาดบัระเบียบวาระการ
ประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้ เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบระเบียบวาระก่อน
ตดัสินใจ และไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลสำาคญัในท่ีประชุมอยา่งกระทนัหนั

3.  แนวทางการปฏิบตัิต่อลูกคา้ บริษทัตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงความสำาคญัของลูกคา้ และมุ่งมัน่ในวิธีการจะตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ ่งขึ้นตลอดเวลา และการปฎิบตัิต่อลูกคา้ที่จะยดึมัน่ในการรักษาตาม
สญัญาท่ีทำาไวก้บัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด โดยส่งมอบการบริการท่ีมีคุณภาพและราคาท่ีเป็นธรรม การใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งเพียง
พอ และทนัต่อเหตุการณ์ การรักษาพยาบาล ความปลอดภยัของผูม้ารับบริการ และยงัเนน้การรักษาความลบัของผูร้ับบริการ
ยกเวน้การบงัคบัตามกฎหมาย

4.  การปฎิบตัิต่อคู่คา้/เจา้หน้ี  บริษทัจะปฎิบตัิต่อคู่คา้ และหรือเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพื้น
ฐานของการไดร้ับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท ำาใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การ
ปฎิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ต่อคู่คา้และเจา้หน้ีตามพนัธะสญัญาท่ีตกลงกนัไว้

5.  แนวปฎิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากลภายใตก้รอบของกฎหมาย ไม่ละเมิดความลบั หรือล่วงรู้
ความลบัทางการคา้ดว้ยวิธีฉอ้ฉล ยดึมัน่ในแนวปฎิบติัตามจริยธรรมขององคก์ร

6.  ชุมชมและสงัคม บริษทัดำาเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และเศรษฐกิจ และด ำาเนินธุรกิจตามขนมธรรมเนียบ
ประเพณีทอ้งถิ่นที่โรงพยาบาลต ั้งอย ู ่ยดึม ัน่และปฎิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัที่เก ี่ยวขอ้ง ใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐเพื่อ
สนบัสนุนการยกระดบัคุณภาพของสงัคมหรือชุมชน และดำาเนินกิจกรรมท่ีรับผดิชอบต่อสงัคมอยา่งต่อเน่ือง
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3.3         การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดล้อม      
3.3.1       นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม      

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัวา่ทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยดำาเนินการในดา้นโรงพยาบาลเอกชนท่ีมุ่งเนน้คุณภาพการ
ให้บริการรักษาพยาบาลผูป่้วย โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และทีมสุขภาพที่คอยดูแลใหก้ารรักษาพยาบาล ขณะเดียวกนักิจกรรมต่างๆ
ทุกข ั้นตอนจะตอ้งตระหนกัถึงความสำาคญัต่อผลกระทบอนัอาจจะเกิดกบัส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำางาน และที่มีต ่อชุมชน ดงันั้นบริษทัจึงใหค้วามสำาคญัในการดำาเนินงานทาง
ธุรกิจควบคู่กบัการดูแลและรับผดิชอบต่อสงัคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
กฎหมายส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด ในการให้บริการรักษาพยาบาลนั้น ขั้นตอนในการรักษาพยาบาลบางครั้ งอาจมีส่ิงของเคร่ือง
ใชบ้างอยา่งติดเช้ือที่รุนแรง เจา้หนา้ที่ทุกคนจะไดร้ับการอบรมใหเ้ขา้ใจวิธีการดูแล ป้องกนั และการกำาจดัเช้ือโรคที่ถูกตอ้งตาม
หลกัวิธีการป้องกนัสากล (Universal Pre-caution)   และโรงพยาบาลจะด ำาเนินการฆ่าเช้ือโรคขั้นตน้ทุกครั้ งก่อนที่จะนำาส่ิงปน
เป้ือนต่างๆ ไปทำาลายอยา่งถูกตอ้งต่อไป นอกจากน้ี โรงพยาบาลยงัไดม้องถึงความปลอดภยัของอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม ความ
ปลอดภยัของการทำางาน และการอนุรักษพ์ลงังาน การจดัการขยะท่ีเกิดจากการใหบ้ริการ อีกทั้งยงัไดท้ ำาการติดตั้งระบบบำาบดันำ้ า
เสียเพื่อบำาบดันำ้ าทิ้งต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใหบ้ริการก่อนที่จะปล่อยท้ิง  โดยนโยบายส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลลานนา 3 ป. 1
ท. ตามแผนปฏิบติัการปี 2564-2565 ท่ีประกาศและเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ดงัน้ี

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

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

อยา่งประหยดัตามนโยบาย ประกาศ และตามท่ีไดรั้บการฝึกอบรม

3.3.2       ผลการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม      

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัวา่ทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ยดำาเนินการในดา้นโรงพยาบาลเอกชนท่ีมุ่งเนน้คุณภาพการให้
บริการรักษาพยาบาลผูป่้วย บริษทัจึงให้ความสำาคญัในการดำาเนินงานทางธุรกิจควบคู่กบัการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและส่ิง
แวดลอ้ม  โดยในรอบปีท่ีผ่านมาบริษทัไดด้ำาเนินการดา้นสังคมดงัน้ี

(1) ระบบบำาบัดนำา้เสีย
นำ้าเสียของโรงพยาบาลจะมาจากกิจกรรมต่างๆ ท ั้งในส่วนที่ใหก้ารบริการต่อผูป่้วยและมาจากกิจกรรมของ
บุคลากรโรงพยาบาลเอง โดยนำ้าเสียจากกิจกรรมทั้งหมดจะผา่นการบำาบดัโดยระบบบำาบดันำ้ าเสียรวม ซ่ึงมีอยู ่4
แห่ง ฝังอยูใ่ตดิ้น ก่อนท่ีจะระบายลงสู่คลองระบายนำ้าซ่ึงเป็นแหล่งรองรับนำ้ าทิ้งจากชุมชนต่อไป ทั้งน้ี เพื่อช่วยลด
มลภาวะต่างๆ ที่จะส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้มที่อาจจะเกิดขึ้นได ้  โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของสำานกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ และกองช่างสุขาภิบาล สำานกังานเทศบาลนครเชียงใหม่  ซ่ึงไดม้าตรวจคุณภาพนำ้าท้ิง
ของโรงพยาบาลเป็นประจำาทุกปี และปัจจุบนั คุณภาพของนำ้าท้ิงอยูใ่นช่วงค่ามาตรฐานท่ีกฎหมายกำาหนดไว้

(2) การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
การจดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูของโรงพยาบาลจะแยกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี
(ก) มูลฝอยธรรมดา      ไดแ้ก่  กระดาษ, ถุงพลาสติก, เศษอาหาร เป็นตน้  ซ่ึงจะแยกเป็นขยะแหง้ ขยะเปียก  

และขยะ Recycle โดยในแต่ละวนัจะมีพนกังานท ำาความสะอาดของโรงพยาบาลคอยเก ็บกวาดและใส่ใน
ถุงด ำา เกบ็รวบรวมไวย้งัหอ้งพกัขยะ  ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีรถเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงใหม่มา
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เกบ็เพื่อน ำาไปก ำาจดัต่อไป   ส่วนขยะ Recycle จะขายให้ กบับริษทัที่รับขยะเหล่าน้ีไปผา่นกระบวนการ
เพื่อนำากลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงจะเป็นการลดปริมาณขยะและลดปริมาณการใชท้รัพยากรธรรมชาติ

(ข) มูลฝอยติดเช้ือ ไดแ้ก่ ผา้พนัแผล สำาลี สายและขวดนำ้าเกลือ เขม็ฉีดยา ขยะจากหอ้งผา่ตดั เป็นตน้  
เจา้หนา้ที่จะท ำาการแยกขยะทิ้งในถุงสีแดง และเกบ็รวมไวใ้นห้องพกัขยะติดเชื้อเพื่อรอการก ำาจดัใน
ขั้นตอนต่อไป  

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

(3) ระบบป้องกันและเตือนอคัคภีัย

(ก) โรงพยาบาลไดมี้ระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั และไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์-เคร่ืองมือในการป้องกนัให้
เป็นไปตามขอ้กำาหนดของกฎกระทรวง    ตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคารโดยเคร่งครัด โดย
ทำาการตรวจสอบความพร้อมใชเ้ป็นประจำาทุกเดือน และเจา้พนกังานจากสำานกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
และสำานกังานแรงงานจงัหวดัเชียงใหม่มาตรวจความพร้อมอยูเ่ป็นประจำาทุกปี

(ข) โรงพยาบาลไดท้ ำาการอบรมและฝึกปฏิบตัิการดบัเพลิงเบื ้องตน้และแผนแผน่ดินไหวใหก้บัพนกังานทุก
คนเป็นประจ ำาทุกปี  โดยการควบคุมการฝึกอบรมและฝึกปฏิบตัิฯ จากเจา้หนา้ที่ของหน ่วยฝึกอบรมอคัคี
ภยั เทศบาลนครเชียงใหม่ และก ำาหนดใหทุ้กหน่วยงานท ำาการซอ้มแผนยอ่ยของตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 
1 ครั้ ง  และกำาหนดใหม้ีการซอ้มแผนอพยพทั้งโรงพยาบาลร่วมกบัทีมดบัเพลิงของเทศบาลนครเชียงใหม่
ปีละ 1 คร้ัง

(4) ระบบป้องกนัสารเคมี/ สารอนัตราย

บริษทัฯ  ไดว้างแผนในการจดัทำาทะเบียนสารเคมีท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ครอบครองไว ้ และไดมี้การแต่งตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภยัดา้นสารเคมี โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบวางแผนงานดูแลเร่ืองการจดัเกบ็สารเคมี
และวตัถุอนัตราย และแนวทางในการปฏิบติัเม่ือเกิดอุบติัเก่ียวกบัสารเคมีดงักล่าวข้ึน

(5) การตรวจสอบด้านส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย

บริษทัฯ  ไดจ้ดัใหมี้การตรวจวดัส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายเป็นประจำาทุกปี   ทั้งการตรวจวดัคุณภาพเสียง 
ตรวจปริมาณฝุ่ น การตรวจแสงสวา่งในการทำางาน ตรวจระดบัความร้อน รวมถึงการตรวจวดัปริมาณสาร
เคมีอนัตรายในพื้นท่ีปฏิบติังาน  ผลการตรวจสอบอยูใ่นมาตรฐานท่ีกฎหมายกำาหนด

(6) การตรวจสภาพความปลอดภัยโครงสร้างอาคาร

บริษทัฯ ไดมี้การจดัทีมในการตรวจสอบประเมินอาคารต่าง ๆ ตามมาตรฐานท่ีกำาหนดไว ้ร่วมกบัผูต้รวจสอบ
รับอนุญาตภายนอก  เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้งไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสวสัดิการและ
ความปลอดภยัในการทำางาน โดยการตรวจสภาพแวดลอ้มในการทำางาน ในเร่ืองของการวดัแสง เสียง ฝุ่ น
ละออง และ Particle ต่าง ๆ ใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ีกำาหนดไว้

(7) การประหยดัพลงังาน

บริษทัฯ ไดมี้การรณรงคส์ร้างความตระหนกัในการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่าและประหยดัพลงังาน โดยการนำา
หลกัการของระบบ lean  มาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการ มีการลดอุปกรณ์ท่ีไม่จ ำาเป็นในการใชอ้อกไป 
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และปรับระบบการทำางานใหเ้หมาะสมเพื่อสามารถทำาใหผ้ลการดำาเนินงานในเร่ืองอนุรักษพ์ลงังานเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและไดผ้ลตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้พร้อมทั้งปลุกจิตสำานึกพนกังานเพื่อรณรงคใ์นเร่ืองการ
อนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

(8) การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

บริษทัฯ ไดมี้การรณรงคแ์ละมีนโยบายการลดปริมาณของเสียโดยจดัให้มีระบบการนำามาใชใ้หม่ โดยการนำาระบบ 
5 ส.  ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของระบบคุณภาพมาใช ้ในการปลุกจิตสำานึกให้แก่พนกังาน เพ่ือเป็นการลดภาวะโลกร้อน 
เช่น การนำากระดาษท่ีใชเ้พียงดา้นเดียวกลบัมาใชเ้ป็นกระดาษ Recycle มีการปรับปรุงระบบการส่ือสารโดยผ่าน
ระบบ Computer ทาง Internet และ Intranet  แทนการส่ือสารดว้ยกระดาษ

3.4         การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม      

3.4.1         นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม  
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัวา่ โรงพยาบาลลานนา เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มุ ่งเนน้คุณภาพการใหบ้ริการรักษา

พยาบาลผูป่้วย โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และทีมสุขภาพที่คอยดูแลใหก้ารรักษาพยาบาล ขณะเดียวกนักิจกรรมต่างๆ ทุกข ั้นตอนจะ
ตอ้งตระหนกัถึงความสำาคญัต่อผลกระทบอนัอาจจะเกิดกบัส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความปลอดภยั อาชีว
อนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำางาน และที่มีต ่อชุมชน ดงันั้นบริษทัจึงใหค้วามสำาคญัในการด ำาเนินงานทางธุรกิจควบคู่กบั
การดูแลและรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม โดยการดำาเนินธุรกิจดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส และมีจริยธรรม รวมถึง
คำานึงถึงผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายทั้งผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยตรง เช่น ลูกคา้ คู่คา้ พนกังาน ผูถื้อหุ้น ชุมชน และต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง
โดยออ้ม เช่น หน่วยงานของรัฐบาล หรือองคก์รภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง ดงันั้นบริษทัจึงไดแ้ต่งต ั้งคณะทำางานรวมถึงก ำาหนดเป็น
นโยบายและแผนการดำาเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม CSR ขึ้นอยา่งต่อเน่ืองมากวา่ 10 ปี  ท ั้งน้ีไดเ้ผยแพร่การด ำาเนิน
การกิจกรรม CSR บนเวบ็ไซดข์องบริษทั  ท่ี  http://www.lanna-hospital.com  ภายใต้หมวด CSR ลานนาเพ่ือสังคม  อีกทั้งบริษทั
ไดก้ำาหนดแผนงานที่สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัและหมุนเวียนคณะทำางานทุก 2 ปี โดยนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นสงัคม
บริษทัไดมี้การทบทวนทุกปี  ซ่ึงไดก้ ำาหนดแผนการปฏิบติัการไวค้ราวละ 2 ปี   แผนในปีน้ีเป็นการดำาเนินการตามแผนปี 2563-25
64

3.4.2         ผลการดำาเนินงานด้านสังคม  

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัวา่ โรงพยาบาลลานนา เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มุ ่งเนน้คุณภาพการให้บริการรักษา
พยาบาลผูป่้วย โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และทีมสุขภาพที่คอยดูแลใหก้ารรักษาพยาบาล ขณะเดียวกนักิจกรรมต่างๆ ทุกข ั้นตอนจะ
ตอ้งตระหนกัถึงความสำาคญัต่อผลกระทบอนัอาจจะเกิดกบัส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความปลอดภยั อาชีว
อนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำางาน และที่มีต ่อชุมชน ดงันั้นบริษทัจึงใหค้วามสำาคญัในการด ำาเนินงานทางธุรกิจควบคู่กบั
การดูแลและรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม  โดยในรอบปีท่ีผา่นมาบริษทัไดด้ ำาเนินการดา้นสงัคมดงัน้ี
-  จัดสัมมนาวชิาการ      เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ตั้งแต่ปี 2563 ต่อเน่ืองถึงปี 2564  โรงพยาบาลจึงยกเลิก
การจดักิจกรรมทางวิชาการท่ีให้ความรู้กบัประชาชน  ทั้งภายในโรงพยาบาล และจดันอกสถานท่ี ประจำาปี 2564 บางกิจกรรม คง
ดำาเนินการ จำานวนทั้งส้ิน 4 คร้ัง  ดงัน้ี
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ครัง้ที่ กจิกรรม/ประชุมวชิาการ กลุ่มเป้าหมาย
1 กิจกรรมใหค้วามรู้และรณรงคเ์ตรียมความพร้อม

รับมือ Covid-19  และสถานประกอบการปลอดภยั
ไร้โรคติดเช้ือ Covid-19

ตวัแทนสถานประกอบการ และบุคคลทัว่ไป

2 กิจกรรมแจกใบปลิวใหค้วามรู้เร่ืองการปฏิบติัตน
เพื่อป้องกนัตนเองจากโรคติดเช้ือ Covid-19

ตามโรงเรียนและสถานศึกษา
สถานท่ีราชการ ชุมชนต่าง ๆ และส่ือทุก
แขนง

3 กิจกรรมวิชาการเร่ือง วคัซีน 3 ชนิด ท่ีจ ำาเป็นสำาหรับ
ผูใ้หญ่

แพทย ์เภสชักร พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์

4 กิจกรรมโครงการรณรงคต์รวจสุขภาพสำาหรับผู ้
ประกนัตน และตรวจสุขภาพช่องปาก

กลุ่มผูป้ระกนัตนในโครงการประกนัสงัคม

-    กจิกรรมเพ่ือสังคม และโรงพยาบาลไดจ้ดักิจกรรมเพื่อสงัคม  ประจำาปี 2564  จ ำานวนทั้งส้ิน 4 กิจกรรม  ดงัน้ี

คร้ังที่ กจิกรรม สถานที่
1. กิจกรรม “ลานนารวมใจบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อน

มนุษย”์  วนัท่ี 23 เมษายน 2564
หอ้งประชุม โรงพยาบาลลานนา

2. ออกหน่วยพยาบาลเคล่ือนท่ี “คดักรองโรคระบาด
ไวรัส COVID-19”

สถานท่ีราชการ หน่วยงาน และชุมชน ใน
จงัหวดัเชียงใหม่

3. เป็นสถานพยาบาลคดักรองตรวจหาเช้ือ COVID-19 
แก่ประชาชน

หน่วยตรวจคดักรองโรงพยาบาลลานนา 2 

4. เป็นสถานพยาบาลท่ีฉีดวคัซีนป้องกนัโรคระบาด 
COVID-19” รวมทั้งจดักิจกรรม CSR ฉีดวคัซีนฟรี
สำาหรับประชาชนผูด้อ้ยโอกาส

หน่วยฉีดวคัซีนโรงพยาบาลลานนา, ลานนา 2 
และ ลานนา 3

-   ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน ในดา้นการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษทัมีนโยบายไม่เลือกปฏิบติัและใหโ้อกาสท่ีเท่าเทียม
กนัในการจา้งงานไม่วา่จะเป็นสตรี ผูพ้ิการและกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสอื่น ๆ  ปัจจุบนับริษทัไดร้ับผูพ้ิการเป็นพนกังานของบริ ษทั
จ ำานวน 11 คน โดยบริษทัไดจ้ดัหาต ำาแหน่งงาน อุปกรณ์อ ำานวยความสะดวก และสวสัดิการที่เหมาะสมแก่ลูกจา้งที่ทุพพลภาพ
และบริษทัไดใ้ห้ความเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของการรวมกลุ่ม และการร่วมเจรจาต่อรองของพนกังาน ทั้งโดยตรง และผา่นทาง
คณะกรรมการสวสัดิการความปลอดภยัอาชีวอนามยั และคณะกรรมการสวสัดิการสถานประกอบก ิจการ รวมทั้งตูร้ับความคิด
เห็น

-   ด้านความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค ในดา้นความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค บริษทัไดมุ้่งเนน้การใหบ้ริการโดยยดึลูกคา้
เป็นศูนยก์ลาง มุ่งตอบสนองความตอ้งการของผูร้ับบริการ ดว้ยการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีการช้ีแจงรายละเอียด เง่ือนไขต่าง ๆ เพื่อ
ใหผู้ร้ับบริการเกิดความประทบัใจ รวมทั้งเพื่อความเขา้ใจอนัดีโดยค ำานึงถึงความปลอดภยัและสิทธิของผูป่้วยเป็นหลกั อีกท ั้ง
บริษทัไดน้ำาระบบคุณภาพเขา้มาใชใ้นกระบวนการทำางาน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดแก่ผูเ้ขา้มารับการรักษา
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เพื่อใหก้ระบวนการรักษาท่ีรวดเร็วและปลอดภยับริษทัไดน้ำาระบบการบริหารคุณภาพเขา้มา เช่น ระบบ Hospital
Information System (HIS), หุ่นยนตจ์ดัยา, บนัทึกการแพย้าใน HIS, Picture Archiving and Communication System (PACS)

บริษทัไดก้ำาหนดแนวทางและหลกัเกณฑก์ารโฆษณาการให้บริการของโรงพยาบาล เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

ในเร่ืองการบริหารความเส่ียง บริษทัไดม้ีระบบบริหารความเส่ียงและความปลอดภยัของผูป่้วย โดยภายใตก้ารจดัการ
ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (RM) และคณะกรรมการตรวจสอบระบบภายใน (IS)

-   การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษทัไดป้ฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนที่
เหมาะสมตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิการของบริษทั นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัใหม้ีการฝึกอบรมใหค้วามรู้เพื่อเพิ ่มพนูทกัษะ
และความสามารถของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง มีการส่งเสริมวฒันธรรมและบรรยากาศที่ดีในองคก์ร รวมถึงดูแลเร่ืองสุขภาพ
สภาพแวดลอ้มในการทำางานใหม้ีความปลอดภยัทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น และสวสัดิการต่างๆ แก่พนกังาน  โดยมีคณะกรรมการ
ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ทำางานร่วมกบัคณะกรรมการสวสัดิการสถานประกอบการ  โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี

1.  ดา้นผลตอบแทน  บริษทัปฏิบตัิต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนัโดยใหผ้ลตอบแทนอยา่งเป็นธรรมแก่พนกังานทุก
คนในรูปแบบของเงินเดือน หรือค่าตอบแทนในการทำางาน รวมทั้งจดัสวสัดิการในรูปแบบต่าง ๆ อยา่งเท่าเทียมกนั
ทุกคน

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

3.  บริษทัใหค้วามสำาคญัแก่พนกังานที่ท ำาความดีความชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต โดยจดัมอบเกียรติบตัรและรางวลั เพื่อเป็น
แรงจูงใจใหพ้นกังานทำาความดีเป็นประจำาทุกปี

4.  บริษทัไดมุ้่งเนน้และให้ความสำาคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังาน
เขา้อบรมและเรียนรู้พฒันาการต่าง ๆ อยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค

5.  ดูแลดา้นสภาพแวดลอ้มในการทำางานใหม้ีความปลอดภยัทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นต่างๆ แก่พนกังานทุกคน  โดยมีคณะ
กรรมการความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ทำางานร่วมกบัคณะกรรมการสวสัดิการสถานประกอบการ 

6.  บริษทัเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกระดบัมีช่องทางในการเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ อยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 
ท ั้งผา่นทางคณะกรรมการความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม  คณะกรรมการสวสัดิการสถานประกอบการ ผูบ้งัคบั
บญัชา รวมทั้งตูรั้บเร่ืองร้องเรียนและความคิดเห็น

7.  ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบการปฏิบติังานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด ใหค้วามเคารพ
ต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรมและเสมอภาคกนั

8.  บริษทัไดจ้ดัสวสัดิการต่างๆ แก่พนกังาน ดูแลตั้งแต่เร่ิมทำางานจนถึงเกษียณอาย ุไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั โดยไดจ้ดั
สวสัดิการตรวจสุขภาพประจำาปีพนกังาน สวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลแก่พนกังานและครอบครัว จดักิจกรรม
กระตุน้ใหพ้นกังานดูแลสุขภาพตนเอง

ถึงแมว้า่บริษทัไม่ไดจ้ดัใหม้ีกองทุนสำารองเล้ียงชีพสำาหรับพนกังานโดยตรง แต่จะอยูใ่นรูปของเงินสะสมที่
บริษทัสมทบใหพ้นกังานทุกเดือนโดยฝากธนาคารในบญัชีเงินฝากประจ ำาของพนกังานแต ่ละคน  อีกทั้งบริษทัไดจ้ดั
สวสัดิการในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย ์ภายใตก้ฎหมายของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์
ในปี 2564  บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ระดบัประเทศ 2 ดา้นติดต่อกนัมาหลายปี คือ

*  ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานระดบัประเทศ
*  ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวสัดกิารแรงงานระดบัประเทศ
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4.  การวิเคราะหแ์ละคำาอธิบายของฝ่ายจดัการ
 (Management Discussion and Analysis : MD&A)

4.1         วเิคราะห์การดำาเนินงานและฐานะทางการเงนิ การเปลีย่นแปลงที่สำาคญั ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ  
หรือมีผลต่อฐานะการเงนิ การดำาเนินงาน หรือการเปลีย่นแปลงในช่วงปีที่ผ่านมา

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั (มหาชน) รายงานผลการด ำาเนินงานประจ ำาปี 2564 เทียบกบัปีที่ผา่นมา
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีกำาไรสุทธิเพิ่มข้ึน 132.60 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 54.44  เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม
4,323.74 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 538.25 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 14.22 ในส่วนของตน้ทุนค่ารักษาพยาบาล บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมี
จ ำานวน  3,255.08  ลา้นบาท เพิ่มขึ้น  393.86  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.77  และค่าใชจ้่ายในการบริหาร  528.56 ลา้นบาท
ลดลง 8.86 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 1.65  ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 10.28 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.57 และค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้
77.89 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 10.37 ลา้นบาท หรือร้อยละ 15.36  โดยมีรายละเอียดและคำาอธิบายดงัน้ี

4.1.1        ผลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไร  
1.    ผลการดำาเนินงาน  

                  1.1  รายได้
ในปี 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากค่ารักษาพยาบาลรวม จ ำานวน  4,192.65 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2563

มีจำานวน 3,667.98 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 524.67 ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.30  เป็นการเพิ่มข้ึนของบริษทัฯ 234.11  ลา้นบาท และของ
บริษทัยอ่ย จ ำานวน  290.57  ลา้นบาท เป็นการเพิ่มข้ึนของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ร้อยละ 7.09  และโรงพยาบาลหริภุญชยัเมโม
เรียล ร้อยละ 43.51 จึงทำาให้อตัรากำาไรขั้นตน้เพิ่มข้ึน 

1.2   ต้นทุนการรักษาพยาบาล
ในปี 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนในการรักษาพยาบาล จำานวน 3,255.08 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2563 จำานวน

393.86 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.57  เป็นการเพิ่มขึ้นของบริษทัฯ  214.90  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.97  เป็นของบริษทัยอ่ย
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เพิ่มขึ้น 78.02  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.94  และของโรงพยาบาลหริภุญชยัเมมโมเรียเพิ่มขึ้น 100.64
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 33.56  ตน้ทุนในการรักษาพยาบาลที่สำาคญัของบริษทัฯ และบริษทัย อ่ยประกอบดว้ยค่าแพทย ์ค่า
ตอบแทนพยาบาล และค่ายาและเวชภณัฑ ์เพิ่มตามจ ำานวนรายไดข้องบริษทัฯ สดัส่วนของตน้ทุนการรักษาต่อรายไดค้่ารักษา
พยาบาลของปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 75.28   เปรียบเทียบกบั 2563 คิดเป็นร้อยละ  75.58   จะเห็นไดว้า่สดัส่วนของการเพิ่มข้ึนของ
ตน้ทุนต่อรายไดน้ั้นเป็นร้อยละ 0.30

1.3   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใชจ้่ายในการบริหารจ ำานวน 528.56  ลา้นบาท ในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จ ำานวน 8.86 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ

1.65   ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารที่สำาคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนพนกังานในฝ่ายสนบัสนุน
ผูบ้ริหาร และกรรมการ ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2564  คิดเป็นร้อยละ 12.22 ของรายไดร้วม  เปรียบเทียบกบัปี 2563
คิดเป็นร้อยละ 14.20  ส่วนของตน้ทุนทางการเงิน ในปี 2564 จ ำานวน 86.04 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563  จ ำานวน 10.28 ลา้นบาท
คิดเป็นร้อยละ 13.57  และคิดเป็นร้อยละ 1.99 ของรายไดร้วม

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในปี 2564 จ ำานวน 77.89 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี  2563  เพิ่มขึ้น 10.37
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 15.36 
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2. ความสามารถในการทำากำาไร

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีก ำาไรขั้นตน้ในปี 2564  จ ำานวน 937.57 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี 2563 เพิม่ขึ้น 130.82 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 16.22    ส่วนกำาไรสุทธิในปี  2564 จ ำานวน 376.18 ลา้นบาท    เม่ือเทียบกบั ปี 2563  เพิ่มข้ึน 132.60 ลา้นบาท
คิดเป็นร้อยละ 54.44  ส่วน EBITDA ในปี 2564 จ ำานวน 886.64 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี 2563 จ ำานวน 665.16 ลา้นบาท มีอตัรา
กำาไรก่อนภาษี ค่าเส่ือมและค่าใชจ้่ายตดัจ่าย ร้อยละ 20.51 และ ร้อยละ 17.57 ในปี 2563  ท ำาให้งบการเงินรวมของบริษทัฯ มี
กำาไร/หุ้น  0.07 บาท  ในปี 2564  ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2563  กำาไร/หุ้น  0.05 บาท

งบกำาไรขาดทุน                 2564                 2563       เปลีย่นแปลง
(%)

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 4,192,649,961.42 3,667,976,888.75 14.30
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,950,461.45 1,129,820.01 957.73
รวมรายได้ 4,311,787,165.22 3,785,491,346.84 14.22
รวมค่าใช้จ่าย 3,947,561,237.44 3,541,913,091.10 11.45
กำาไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) 376,176,389.23 243,578,255.74 54.44
       ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 292,085,110.67 198,108,796.07 47.44
       ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม 84,091,278.56 45,469,459.04 84.94

4.1.2     ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน  

 1.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2564 จ ำานวน 398.55 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 เพิม่ขึ้น  126.65
ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยลงทุนใน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง

2.  ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ ในปี 2564 จ ำานวน 209.51 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2563 เพิ่มข้ึน 40.78 ลา้นบาท 
3.  สินคา้คงเหลือ ในปี 2564 จ ำานวน 101.02 ลา้นบาท  เม่ือเทียบกบัปี 2563  ลดลง 2.65  ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นการลดลงของ

สินคา้คงเหลือประเภท ยาและเวชภณัฑ ์
4.  สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ในปี 2564 จ ำานวน 3,774.31 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี 2563 เพิ่มขึ้นจ ำานวน

1,019.59 เน่ืองจากเงินลงทุนของบริษทัยอ่ยมีการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
5.  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัในปี 2564  ไดช้ ำาระคืนระหวา่งกนัทั้งจ ำานวน ซ่ึงในปี 2563 มีจ ำานวน

23.63 ลา้นบาท 
6.  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในปี 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีมูลค่าของสินทรัพยถ์าวรเพิ่มขึ้น จากปี 2563 จ ำานวน

641.44 ลา้นบาท เน่ืองจากปี 2564 ทั้งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดม้ีการซ้ือที่ดินและการสร้างอาคารเพื่อรองรับจำานวนผูป่้วยที่เพิ ่ม
มากข้ึน

7.   อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  ในปี 2564 ลดลง 2.19 ลา้นบาท เน่ืองจากที่บริษทัยอ่ยไดม้ีการหกัค่าเส่ือมราคา
สะสมเพิม่ข้ึน 2.19 ลา้นบาท
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สรุปโดยรวมในปี 2564 บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวียนในปี  เพิม่ขึ้นจากปี 2563 ในส่วนของลูกหน้ีการคา้, เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด และรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ และส่วนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้นมีจ ำานวนเพิ่มขึ้น ในส่วน
ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน
 8.  หน้ีสินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ 31 ธนัวาคม 2564 จ ำานวน 6,375.48 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 1,041.88 ลา้นบาท
หรือร้อยละ 19.53 จากปี 2563 ซ่ึงสาเหตุมาจากหน้ีสินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จ ำานวน 586.29 ลา้นบาท เน่ืองจาก เงินรับล่วงหนา้จาก
สำานกังานประกนัสงัคมเพิ่มข้ึนจำานวน 38.45 ลา้บบาท, เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลดลงจำานวน 106.45 ลา้นบาท,
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก ำาหนดชำาระภายในหน่ึงปีเพิ่มข้ึนจำานวน 123.74 ลา้นบาท และเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึ้น 354.61 ลา้นบาท ส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น จ ำานวน 455.59  ลา้นบาท เน่ืองจากปี
2564 บริษทัฯ มีการกูย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ ่มขึ้นจ ำานวน 273.95 ลา้นบาท และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เพิ่มข้ึน 200.99 ลา้นบาท

                 
งบแสดงฐานะการเงิน : บาท

สินทรัพย์
        

    2564
         

   2563
 เปลีย่นแปลง

(%)
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,298,601,369.82 939,607,094.35 38.21
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,533,879,925.10 9,885,849,517.21 16.67
 รวมสินทรัพย์ 12,832,481,294.92 10,825,456,611.56 18.54
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,142,738,137.80 2,556,451,324.11 22.93
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,232,743,991.57 2,777,152,524.81 16.40
รวมหนีสิ้น 6,375,482,129.37 5,333,603,848.92 19.53
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,456,999,165.55 5,491,852,762.64 14.95

สภาพคล่อง
                ในปี 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดจากการด ำาเนินงาน 637.70 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี 2563 ลดลง
จำานวน 18.43 ลา้นบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในปี 2564 จ ำานวน 768.89 ลา้นบาท ลดลง 467.69 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั
ปี 2563 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากมีไปลงทุนจ่ายซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง จ ำานวน 521.19 ลา้นบาท บริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 257.84 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี 2563 ลดลงจ ำานวน 126.49 ลา้นบาท การ
เปล่ียนแปลงน้ีเกิดจากการมีเงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึ้นจ ำานวน 50 ลา้นบาท และเงินสดรับในเงินกู ้
ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง จำานวน 299.50 ลา้นบาท, เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน จ ำานวน
139.97 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึนจำานวน 201 ลา้นบาท เหตุการณ์ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้ง
ตน้เป็นผลใหบ้ริษทัมีเงินสด ณ วนัส้ินงวด ณ 31 ธนัวาคม 2564 อยูท่ี่ 398.55 ลา้นบาท เม่ือเทียบเงินสด ณ วนัส้ินงวด 31 ธนัวาคม
2563 มีอยู ่271.90 ลา้นบาท

จากอตัราส่วนสภาพคล่องขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยห์มุนเวียนนอ้ยกวา่หน้ีสินหมุนเวียน
คือมีสินทรัพยห์มุนเวียนนอ้ยกวา่ร้อยละ 58.68 ของหน้ีสินหมุนเวียน และอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนในปี 2564 เพิม่ข้ึน จาก
ปี 2563 คือ 0.05 เท่า                                            

ความสามารถในการชำาระหน้ีและการปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืเงินที่สำาคญั ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม
เติม บริษทัมีความสามารถในการชำาระหน้ีและปฏิบติัตามเง่ือนไขของการกูย้มืเงินไดอ้ยา่งครบถว้น ส่งผลใหไ้ดร้ับเครดิตที่ดีจาก
สถาบนัการเงิน ประกอบกบัมีหลกัทรัพยค์ ำ้าประกนัที่สูงท ำาใหบ้ริษทัมีความสามารถในการหาเงินทุนเพิ ่มเติมไดแ้ละบริษทัมี
อตัราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบ้ีย 6.90 เท่า
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                          หน่วย : บาท 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 637,702,768.83 619,276,325.91
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (768,891,302.23) (1,236,580,513.03)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 257,835,474.19 384,320,709.09
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 126,646,940.79 (232,983,478.03)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 398,548,665.96 271,901,725.17
อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.41 0.37
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน 0.35 0.30
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.22 0.27

4.1.3     ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล  
-  ไม่มีภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล

4.1.4      รายการทีม่ิได้เกดิจากการดำาเนินงานตามปกติ และมีผลต่อฐานะการเงนิและผลการดำาเนินงาน  
                       อย่าง  มีสาระสำาคญั  

-  ไม่มี   

4.1.5     การเปลีย่นแปลงท่ีสำาคญัภายหลงังบการเงนิล่าสุด  
   -  ไม่มี

4.1.6     ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น  
-  ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษทั
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4.2     ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการดำาเนินงานอย่างมีนัยสำาคญัในอนาคต  
          (  Forward looking)     

    จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั มีผลทำาให้การดำาเนินงานของโรงพยาบาลท่ีมีการรับผูป่้วย
ต่างชาติและผูป่้วยท่ีตอ้งจ่ายเงินเอง และมีประกนัสุขภาพร่วม  ซ่ึงมีแนวโนม้ในการไปใชสิ้ทธิการรักษาท่ีตนเองไดรั้บเพ่ือไมต่อ้งจ่าย
ส่วนเกินท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิม จึงทำาให้บริษทัยอ่ยไดรั้บผลกระทบท่ีเป็นสาระสำาคญัมากกบังบการเงิน ส่วนของโรคระบาดอยา่งอ่ืน เช่น ไข้
หวดัใหญ่ ไขเ้ลือดออก ถา้มีการระบาดเกิดข้ึน อาจจะสวนทางกบัโรค COVID-19  ท่ีจะทำาใหโ้รงพยาบาลมีผูป่้วยกลุ่มน้ีเขา้มารักษา
พยาบาล  หากเป็นสถานการณ์ปกติ ก็จะทำาให้มีผูเ้ขา้มารับบริการเป็นจำานวนมาก จนทำาให้ผูป่้วยตอ้งรอในเร่ืองของการเขา้รับการรักษา
สถานการณ์ดงักล่าวจะกลบัมาสู่ภาวะปกติคงตอ้งใชเ้วลาอีกระยะหน่ึง แต่โรงพยาบาลก็มีการปรับตวัเพ่ือไม่ให้เกิดภาวะถดถอยในเร่ือง
ของผลการดำาเนินงาน  ส่วนโรงพยาบาลท่ีมีผูรั้บบริการกลุ่มประกนัสงัคมดว้ยกจ็ะมีผลกระทบในเร่ืองของรายรับบา้งแต่นอ้ยกวา่โรง
พยาบาลท่ีรับผูป่้วยท่ีตอ้งชำาระเงินเองหรือมีประกนัสุขภาพร่วมดว้ย  การปรับตวัของโรงพยาบาลเพ่ือไมใ่หเ้กิดผลกระทบรุนแรง คือ
การควบคุมเร่ืองของตน้ทุนต่างๆ ให้เพียงพอกบัรายรับ แต่อาจจะมีการลงทุนเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับกบัโรคระบาดต่างๆ ท่ีเป็นโรคระบาด
ปัจจุบนัและอาจมีโรคระบาดเกิดข้ึนใหม่ โรงพยาบาลเองจะตอ้งจดัห้องท่ีมีคุณสมบติัในการรองรับการให้บริการกบัผูป่้วยกลุ่มน้ี
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4.3     ข้อมูลจากงบการเงนิและอตัราส่วนทางการเงนิที่สำาคญั  
4.3.1          ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการดำาเนินงาน  

ขอ้มูลทางการเงินของ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์เปรียบเทียบในรอบระยะ 3 ปีที่ผา่นมา โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ ในตารางสรุปดงัต่อไปน้ี

ตารางแสดงสรุปฐานะการเงนิของบริษัทและบริษทัย่อย
      ตารางแสดงสรุปฐานะการเงินเฉพาะบริษัทฯ ตั้งแต่ปี   25  62  -256  4              หน่วย   :   พนับาท    

2564 ร้อยละ 2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ
สินทรัพยห์มุนเวียน 552,378 12.51 552,051 13.80 635,894 18.93
สินทรัพยร์วม 4,413,730 100 4,000,849 100.00 3,359,522 100.00
หน้ีสินหมุนเวียน 1,672,344 37.89 1,254,998 31.37 1,014,309 30.19
หน้ีสินรวม 2,539,442 57.54 2,132,773 53.31 1,458,094 43.40
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,874,287 42.46 1,868,076 46.69 1,901,428 56.60
จำานวนหุน้ (หุน้) 4,023,125,000 4,023,125,000 4,023,125,000
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 0.47 0.46 0.47
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ (บาท) 0.10 0.10 0.10

ในปี 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเพิ่มข้ึนจากปี 2563 มูลค่า 413 ลา้นบาท เน่ืองมาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน
จำานวน 410 ลา้นบาท, เงินปันผลคา้งรับ ลดลง 56 ลา้นบาท และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลงจำานวน 28  ลา้น
บาท  หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ในปี 2564 เพิม่ขึ้นไปจากปี 2562 จ ำานวน 407 ลา้นบาท เน่ืองจากมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึนจำานวน 345 ลา้นบาท, เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน จ ำานวน 340 ลา้นบาท และ
เงินรับล่วงหนา้จากสำานกังานประกนัสงัคมเพิ่มขึ้น จ ำานวน 36 ลา้นบาท ในส่วนของผูถ้ือหุน้ของปี 2564 เพิ่มขึ้น จ ำานวน 6 ลา้น
บาท

ตารางแสดงสรุปฐานะการเงนิของงบการเงนิรวม   ต้ังแต่ปี   25  62  -256  4               หน่วย   :   พนับาท     
2564 ร้อยละ 2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,298,601 10.12 939,607 8.68 1,227,238 12.09
สินทรัพยร์วม 12,832,481 100 10,825,457 100.00 10,151,011 100.00
หน้ีสินหมุนเวียน 3,142,738 24.49 2,556,451 23.62 2,560,582 25.22
หน้ีสินรวม 6,375,482 49.68 5,333,604 49.27 4,548,352 44.81
ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 4,163,660 32.45 3,633,014 33.56 3,708,596 36.53
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม 2,293,340 17.87 1,858,839 17.17 1,894,063 18.66
จำานวนหุน้ (หุน้) 4,023,125,000 4,023,125,000 4,023,125,000
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 1.03 0.90 0.92
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ (บาท) 0.10 0.10 0.10

ในปี  2564 มีสินทรัพยร์วมเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ ำานวน 2,007 ลา้นบาท เน่ืองมาจาก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ ่มขึ้น
จ ำานวน 641 ลา้นบาท  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ขึ้น จ ำานวน 127 ลา้นบาท ,รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ
เพิ่มขึ้น จ ำานวน 165 ลา้นบาท ,สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น  1,020 ลา้นบาท   หน้ีสินรวมเพิม่ขึ้นจ ำานวน 1,042
ลา้นบาท เน่ืองมาจากการเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึ้น จ ำานวน 398 ลา้น ,เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน จ ำานวน 346 ลา้นบาท และเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัลดลง จำานวน 106 ลา้นบาท  ในส่วน
ของผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึน จ ำานวน 965  ลา้นบาท
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ตารางแสดงผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  ตั้งแต่ปี   25  62  -256  4  
2564 ร้อยละ 2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 1,710,010 96.46 1,475,903 95.50 1,332,478 93.86
รายไดเ้งินปันผล 45,093 2.54 56,365 3.65 69,371 4.89
รายไดอ่ื้น 17,595 0.99 13,238 0.86 17,734 1.25
          รายไดร้วม 1,772,698 100 154,506 100.00 1,419,583 100.00
ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 1,291,168 72.84 1,076,263 69.64 1,101,870 77.62
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 200,698 11.32 193,969 12.55 203,687 14.35
ตน้ทุนทางการเงิน 29,766 1.68 22,505 1.46 26,087 1.84
ภาษีเงินได้ 43,073 2.43 49,738 3.22 35,343 2.49
        รวมค่าใช้จ่าย 1,564,705 88.27 1,342,475 86.86 1,366,987 96.30
กำาไรสำาหรับปี 207,993 11.73 203,031 13.14 52,595 3.70
กำาไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
กำาไร(ขาดทุน) จากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั

9,275 0.52 - - (7,511) (0.53)

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่ถูกจดั
ประเภทรายการใหม่

(1,855) (0.10) - - 1,502 0.11

กำาไรเบด็เสร็จอ่ืนสำาหรับปี - สุทธิจากภาษี
เงินได้

7,420 0.42 - - (6,009) (0.42)

กำาไรเบ็ดเสร็จสำาหรับปี 215,413 12.15 203,031 13.14 46,587 3.28
กำาไร (ขาดทุน)/ หุ้น   (บาท) 0.05 0.05 0.01

ผลการดำาเนินงานของบริษทัฯ ประจำาปี 2564 มีผลกำาไรสุทธิ 207.99 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2563 ซ่ึงมีผลกำาไรสุทธิ
203.03 ลา้นบาท  จะเห็นไดว้า่บริษทัมีกำาไรเพิ่มข้ึน 4.96 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.44  เป็นผลเน่ืองจาก ปี 2564 บริษทัมีรายได้
ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นจ ำานวน 234.11 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.86    ในส่วนของค่าใชจ่้ายรวมเพิ่มขึ้นจ ำานวน 222.23
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.55
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ตารางแสดงงบการเงนิรวม  ตั้งแต่ปี   25  62  -256  4  
                                     หน่วย :  พนับาท

2564 ร้อยละ 2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ
รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 4,192,650 96.97 3,667,977 96.90 3,926,688 96.29
รายไดเ้งินปันผล 66,336 1.53 64,874 1.71 88,335 2.17
รายไดอ่ื้น 52,801 1.22 51,511 1.36 44,229 1.08
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,950 0.28 1,129 0.03 18,807 0.46
                   รวมรายได้ 4,323,737 100 3,785,491 100.00 4,078,059 100.00
ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 3,255,076 75.28 2,861,219 75.58 3,023,115 74.13
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 528,556 12.22 537,415 14.20 535,072 13.12
ตน้ทุนทางการเงิน 86,037 1.99 75,760 2.00 89,331 2.19
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 77,892 1.8 67,519 1.78 122,125 2.99
                   รวมค่าใช้จ่าย 3,947,561 91.30 3,541,913 93.57 3,769,643 92.44
       กำาไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) 376,176 8.70 243,578 6.43 308,416 7.56
กำาไร(ขาดทุน)/หุน้ (บาท) 0.07 0.05 0.04
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงั
เขา้ไปไวใ้นกำาไรหรือขาดทุน
กำาไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - 348,252 8.54
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการ
ใหม่

- - (69,650) (1.71)

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
กำาไรหรือขาดทุน
กำาไร (ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกำาหนด
ใหว้ดัมูลค่า

1,011,185 23.39 (250,998) (5.44)

   ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกำาไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
  ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั

29,754 0.69 (27,803) (0.68)

   ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม - -
   ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั

(304) (0.01)

   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภท
รายการใหม่

(207,859) (4.81) 41,200 1.09 5,560 0.14

กำาไรเบด็เสร็จอ่ืนสำาหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 833,080 19.27 (164,798) (4.35) 256,055 6.28
กำาไรเบด็เสร็จรวมสำาหรับปี 78,780 2.08 564,471 13.84
การแบ่งปันกำาไร
       ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 292,085 6.76 198,109 5.23 158,071 3.88
        ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม 84,091 1.94 45,469 1.20 150,346 3.69
การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จรวม
        ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 766,062 17.72 105,212 2.78 300,679 7.37
         ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม 443,194 10.25 (26,432) (0.70) 263,792 6.47

ผลการดำาเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจำาปี 2564 มีผลกำาไรสุทธิ 376.18 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปี 2563 มีผล
กำาไรสุทธิ 243.58 ลา้นบาท จะเห็นไดว้า่บริษทัมีก ำาไรเพิ่มขึ้น 132.60 ลา้นบาท เน่ืองจากรายไดร้วมเพิ่มขึ้นจ ำานวน 538.24 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 14.22 และค่าใชจ่้ายรวมกเ็พิ่มข้ึนจำานวน  405.65 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.45  
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ขอ้มูลทางการเงินของ บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั (มหาชน)    และงบการเงินรวม  เปรียบเทียบในรอบ 3 ปี ที่
ผา่นมา   มีรายละเอียดต่าง ๆ ในตารางสรุปดงัต่อไปน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ตารางแสดงงบดุลเปรียบเทียบ 3 ปี (1)
ณ  31  ธันวาคม  2562, 2563 และ 2564

สินทรัพย์
            2564             2563             2562

บาท % บาท % บาท %
สินทรัพย์หมุนเวยีน
           เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 130,450,556.83 2.96 116,039,661.10 2.90 234,613,383.72 6.98
           ลูกหน้ีการคา้ 76,906,982.99 1.74 55,550,783.15 1.39 219,274,252.07 6.53
           รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 275,216,100.10 6.24 241,642,274.00 64.04 -
           เงินจ่ายล่วงหนา้คา่วคัซีน 4,342,750.00 0.10 - -
           เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั

22,000,000.00 0.50 50,000,000.00 1.25 110,000,000.00 3.27

           เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลอ่ืน
           ส่วนท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี 240,000.00 0.73 - -
           สินคา้คงเหลือ 32,218,401.58 27,203,227.90 0.68 26,956,645.48 0.80

           เงินจ่ายล่วงหนา้คา่หุน้ - - - 40,320,000.00 1.20
           เงินปันผลคา้งรับ - 56,365,625.00 1.41 - -
           สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,003,017.42 0.25 5,299,026.42 0.13 4,729,731.45 0.14
                          รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 552,377,808.92 12.51 552,050,597.57 13.80 635,894,012.72 18.93
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
           เงินฝากประจำาท่ีติดภาระคำ้าประกนั 36,172,819.86 0.82 25,041,788.26 0.63 21,972,063.29 0.65
        สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 35,000,000 0.79 35,000,000.00 0.87 - -
          เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,379,682,750.00 31.26 1,379,682,750.00 34.48 1,278,882,750.00 38.07
          เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 766,857.38 0.02 - - 35,000,000.00 1.04
          ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,388,627,170.22 54.12 1,978,315,775.38 49.45 1,372,157,534.96 40.84
           สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6,886,387.75 0.16 1,265,577.69 0.03 2,295,468.05 0.07

           สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอตัดบัญชี 10,321,282.79 0.23 11,206,375.14 0.28 9,768,821.80 0.29
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งบการเงินเฉพาะกจิการ
ตารางแสดงงบดุลเปรียบเทียบ 3 ปี (2)    
ณ 31 ธันวาคม 2562, 2563 และ 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
               2564               2563               2562

บาท % บาท % บาท %
 หนีสิ้นหมุนเวยีน
          เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน

840,000,000.00 19.03 500,000,000.00 12.50 450,000,000.00 13.39

          เจา้หน้ีการคา้ 112,586,815.51 2.55 88,602,093.92 2.21 76,039,581.11 2.26
          เงินรับล่วงหนา้ค่าวคัซีน 7,205,103.00 0.16 - -
      ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก ำาหนดชำาระ
ภายในหน่ึงปี
                  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 199,200,000.00 4.51 206,860,000.00 5.17 132,140,000.00 3.93
           เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั

4,000,000.00 0.09 4,000,000.00 0.10 9,000,000.00 0.27

           เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 13,000,000.00 0.29 19,000,000.00 0.42 19,000,000.00 0.57
           เจา้หน้ีอ่ืน 5,782,227.91 0.13 4,620,921.37 0.12 3,711,533.34 0.11
           ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 18,516,979.45 0.42 30,241,086.27 0.76 4,466,736.34 0.13
           คา่ตอบแทนแพทยค์า้งจ่าย 51,177,286.39 1.16 35,724,450.27 0.90 35,744,332.93 1.06
           คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 38,652,856.42 0.88 35,042,905.95 0.88 30,328,500.53 0.90
           เงินปันผลคา้งจ่าย 7,325,442.12 0.17 6,747,585.75 0.17 6,838,690.05 0.20
           เจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ 44,654,773.94 1.01 30,477,154.17 0.76 78,506,795.52 2.34
           เงินรับล่วงหนา้จากสำานกังานประกนัสงัคม 267,966,398.81 6.07 231,773,674.48 5.79 166,897,331.77 4.97
           เจา้หน้ีค่าหุ้น 60,480,000.00 1.37 60,480,000.00 1.51
           หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,795,957.45 0.04 3,228,211.08 0.08 1,635,586.61 0.05
                            รวมหนี้สินหมุนเวยีน 1,672,342,841.00 37.89 1,254,998,083.26 31.37 1,014,309,088.20 30.19
หนี้สินไม่หมุนเวียน
          เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 785,000,000 17.79 784,200,000.00 19.60 391,060,000.00 11.64
          ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 50,561,341.00 1.15 54,738,611.00 1.37 48,474,730.00 1.44
          หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 31,481,264.82 0.71 38,835,417.06 0.97 4,250,012.27 0.13
                            รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 864,098,605.82 19.65 877,774,028.06 21.94 443,784,742.27 13.21
    ส่วนของผู้ถือหุ้น
       ทุนเรือนหุน้ ; ทุนจดทะเบียน
  หุน้สามญั 4,084,333,300 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 408,433,330.00 408,433,330.00 408,433,330.00
           ทุนท่ีออกและเรียกชำาระแลว้
  หุน้สามญั 4,023,125,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 402,312,500.00 9.12 402,312,500.00 10.06 402,312,500.00 11.98
                                รวม 402,312,500.00 9.12 402,312,500.00 10.06 402,312,500.00 11.98
                ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 629,436,654.76 14.26 629,436,654.76 15.73 629,436,654.76 18.74
               จดัสรรแลว้
                ทุนสำารองตามกฎหมาย 81,686,666.00 1.85 81,686,666.00 2.04 81,686,666.00 2.43
               ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 760,851,454.14 17.24 754,640,628.29 18.86 787,991,900.59 23.46
                          รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,874,287,274.90 42.46 1,868,076,449.05 46.69 1,901,427,721.35 56.60
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,413,729,721.72  100.00 4,000,848,560.37  100.00 3,359,521,551.82  100.00
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งบการเงินเฉพาะกจิการ
ตารางแสดงงบกำาไรขาดทุนและงบกำาไร (ขาดทุน) สะสมเปรียบเทียบ  3  ปี
สำาหรับแต่ละปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562, 2563  และ 2564

                2564 2563         2562
บาท % บาท % บาท %

รายได้
     รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 17,010,010,071.96 0.99 1,475,903,226.53 95.50 1,332,477,525.53 93.86

      รายไดเ้งินปันผล 45,092,500.00 2.54 56,365,625.00 3.65 69,370,625.00 4.89

     รายไดอ่ื้น 17,592,496.90 13,237,583.19 0.86 17,734,551.29 1.25

                   รวมรายได้ 1,772,698,068.86 100.00 1,545,506,434.72 100.00 1,419,582,701.82 100.00
ค่าใช้จ่าย
     ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 1,291,167,996.37 72.84 1,076,263,043.79 69.64 1,101,870,847.67 77.62
     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 200,698,298.99 11.32 193,969,343.58 12.55 203,686,894.68 14.35
     ตน้ทุนทางการเงิน 29,765,547.25 1.68 22,505,213.55 1.46 26,086,782.37 1.84
     ภาษีเงินได้ 43,073,108.40 2.43 49,737,625.45 3.22 35,342,973.83 2.49
                รวมค่าใช้จ่าย 1,564,704,951.01 88.27 1,342,475,226.37 86.86 1,366,987,498.55 96.30
         กำาไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) 207,993,117.85 11.73 203,031,208.35 13.14 52,595,203.27 3.70
กำาไร(ขาดทุน)/ หุ้น (บาท) 0.05 0.05 0.01
กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั

9,275,260.00 0.52 - (7,510,714.00) (0.53)

ภาษีเงินได้เกีย่วกบัรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการ
ใหม่

(1,855,052.00) 0.10 - 1,502,142.80 0.11

กำาไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปี - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 7,420,208.00 0.42 - -
กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 215,413,325.85 12.15 203,031,208.35 13.14 46,586,632.07 3.28
การแบ่งปันกำาไร
     ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 207,993,117.85 203,031.208.35 52,595,203.27
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม - -
การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จรวม
     ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 215,413,325.85 203,031,208.35 46,586,632.07
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม - -
กำาไรสะสมส่วนท่ียงัไม่ได้จัดสรร :
ยอดยกมาจากงวดก่อน 754,640,628.29 787,991,900.59 950,607,248.45
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (1,030,253.05)
ยอดยกมาตน้ปีหลงัปรับปรุง 786,961,647.54 950,607,248.45
หกั   จดัสรรกำาไรสุทธิงวดก่อน :
สำารองตามกฎหมาย
จ่ายเงินปันผล (209,202,500.00) (235,352,227.60) (209,201,979.93)
กำาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั

7,420,208.00 - (6,008,571.20)

กำาไร(ขาดทุน) สุทธิสำาหรับปี 207,993,117.85 203,031,208.35 52,595,203.27
รวมกำาไร(ขาดทุน) สะสม 760,851,454.14 754,640,628.29 787,991,900.59
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ
ตารางงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ 3 ปี  
สำาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธันวาคม  2562, 2563 และ 2564

                                                          รายการ 2564 (บาท) 2563 (บาท) 2562 (บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำาเนินงาน
     ก ำาไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 251,066226.25 252,768,833.80 87,938,177.10
     ปรับกระทบกำาไรสำาหรับงวดเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากการดำาเนินงาน
            ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจำาหน่าย 88,074,744.89 67,588,223.79 72,308,328.94
            ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/ หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (156,786.34) 368,339.66 713,740.00
            รายไดเ้งินปันผล (45,092,500.00) (56,365,625.00) (69,370,625.00)
           ขาดทุนจากการตดัจำาหน่ายสินทรัพยถ์าวร 0.00 0.00
           (ก ำาไร) ขาดทุนจากการจำาหน่ายและเลิกใชสิ้นทรัพย์ (1,569.98) 11,108.74 (396,227.52)
          ขาดทุนจากการตดัจำาหน่ายสินทรัพย์
          ดอกเบ้ียรับ (1,448,089.50) (2,673,147.29) (4,433,223.86)
          ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 8,685,578.00 8,144,991.00 14,813,467.00
          ดอกเบ้ียจ่าย 29,765,547.25 22,505,213.55 26,086,782.37
    ก ำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดำาเนินงาน 330,893,150.57 292,347,938.25 127,660,419.03
    การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์ำาเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
            ลกูหน้ีการคา้ (21,249,413.50) 14,600,569.14 45,754,003.15
            รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ (33,573,826.10) (93,867,966.93)
            เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวคัซีน (4,342,750.00) 0
            สินคา้คงเหลือ (5,051,173.68) (246,582.42) 3,946,112.05
            สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (5,514,465.03) (690,110.87) 527,714.11
           สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (65,834.13) (107,630.67) (1,500.00)
   การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินดำาเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
          เจา้หน้ีการคา้ 23,984,721.59 12,562,512.81 2,347,438.62
         เงินรับล่วงหนา้ค่าวคัซีน 7,205,103.00 0
           ค่าตอบแทนแพทยค์า้งจ่าย 15,252,836.12 180,117.34 1,447,948.88
           ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,598,426.32 4,687,300.87 (4,053,226.47)
          เจา้หน้ีอ่ืน 1,161,306.54 909,388.03 (518,663.83)
       เงินรับล่วงหนา้จากสำานกังานประกนัสังคม 36,192,724.33 64,876,342.71 166,897,331.77
          หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,432,253.63) 1,592,624.47 226,623.23
          ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (3,531,588.00 (1,881,110.00) (1,176,400.00)
         หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (7,354,152.24) 34,585,404.79 3,558,664.40
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำาเนินงาน 336,208,912.16 329,548,797.52 346,616,464.94
    จ่ายค่าภาษีเงินได้ (55,761,174.87) (25,400,828.86) (56,248,650.86)
                             เงินสดสุทธิไดม้า จากกิจกรรมดำาเนินงาน 280,441,737.29 304,147,968.66 290,367,814.08
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     เงินสดรับในการขายเงินลงทุนชัว่คราว - -
   เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว - -
     เงินสดรับในเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 63,000,000.00 141,000,000.00 110,000,000.00
      เงินสดจ่ายในเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (35,000,000.00) (81,000,000.00) (160,000,000.00)
     เงินสดรับในเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลอ่ืน 140,000,000.00 0

เงินสดจ่ายในเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลอ่ืน (1,146,857.38)
     เงินฝากประจำาท่ีติดภาระคำ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (11,131,031.60) (3,069,724.97) 734,565.84
     เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำานาจควบคุม - -
    เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดในบริษทัยอ่ย - -
    เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (57,600,000.00)
    เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ - (40,320,000.00)
     เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 101,458,125.00 - 69,370,625.00
     เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (483,435,550.04) (720,761,073.94) (202,764,720.18)
     เงินสดจ่ายในการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (6,395,390.00) - (76,935.00)
      เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,180.00 3,750.00 421,965.00
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     เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 14,456,885.66 (14,627,164.66) -
     เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - -
     เงินสดรับค่าดอกเบ้ียรับ 1,258,463.53 2,793,963.19 4,500,299.46
                          เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (356,792,174.83) (675,660,250.38) (275,734,199.88)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
     เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - -
     เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 340,000,000.00 320,000,000.00 270,000,000.00
     เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (270,000,000.00) (290,000,000.00)
     เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - -
     เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - -
     เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 310,000,000.00 - -
     เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (310,000,000.00) (5,000,000.00) -
     เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 2,000,000.00 3,000,000.00 -
     เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน (6,000,000.00) (5,000,000.00) (1,500,000.00)
     เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 200,000,000.00 600,000,000.00 400,000,000.00
     เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (206,860,000.00) (132,140,000.00) (74,040,000.00)
     เงินสดจ่ายในหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - -
     เงินสดจ่ายในหน้ีสินตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี - -
     เงินสดรับจากการออกหุน้เพิ่มทุน - -
     เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย (208,624,643.63) (235,443,331.90) (208,670,103.42)
     เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียจ่าย (29,754,023.10) (22,478,109.00) (26,140,258.77)
                          เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน 90,761,333.27 252,938,559.10 69,649,637.81
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 14,410,895.73 (118,573,722.62) 84,283,252.01
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มค. 2562, 2563  และ 2564 116,039,661.10 234,613,383.72 150,330,131.71
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธค. 2562, 2563 และ 2564 130,450,1556.83 116,039,661.10 234,613,383.72

สำาหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น จ ำานวน 126.65 ลา้นบาท
เน่ืองจากมีเงินสดจ่ายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง จ ำานวน 521.19 ลา้นบาท และมีเงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 151.35 ลา้นบาท
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งบการเงินรวม
ตารางแสดงงบดลุเปรียบเทียบ 3 ปี (1)
ณ  31  ธันวาคม  2562, 2563 และ 2564

สินทรัพย์
            2564             2563               2562

บาท % บาท % บาท %
สินทรัพย์หมุนเวยีน
           เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 398,548,665.96 3.11 271,901,725.17 2.51 504,885,203.20 4.97
           ลูกหน้ีการคา้ 209,512,262.08 1.63 168,732774.79 1.56 459,563,670.44 4.53
           รายไดค้า่บริการทางการแพทยค์า้งรับ 498,398,446.42 3.88 333,076,739.96 3.08
           เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวคัซีน 61,059,450.00 0.48
           เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 23,625,000.00 0.22 119,125,000.00 1.17
         เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลอ่ืน
               ส่วนท่ีถึงกำาหนดชำาระภายในหน่ึงปี 1,680,000.00 0.01 1,180,000.00 0.01 -
           สินคา้คงเหลือ 101,015345.62 0.79 103,664,411.55 0.96 116,070,596.02 1.14
         เงินปันผลคา้งรับ 1,800,000.00 0.01 1,200,000.00 0.01 -
           สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 26,587199.74 0.21 36,226,442.88 0.33 27,593,883.53 0.27
                          รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,298,601,369.82 10.12 939,607,094.35 8.68 1,227,238,353.19 12.09
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
           เงินฝากประจำาท่ีติดภาระคำ้าประกนั 50,575,873.64 0.39 39,406,477.76 0.36 36,252,345.52 0.36
      สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,774,310,142.28 29.41 2,754,724,154.72 25.45 -
          เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - 2,639,801,016.84 26.01
          เงินลงทุนในบริษทัร่วม 128,892,585.16 1.00 119,861,134.51 1.11 126,490,913.50 1.25
          เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 245,014,760.00 2.41
          เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,000,000.00 0.19 24,000,000.00 0.22 24,000,000.00 0.24
          เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลอ่ืน 4,771,857.38 0.04 3,945,000.00 0.04 5,370,000.00 0.05
      อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 75,193,224.22 0.59 77,382,949.07 0.71 79,578,673.18 0.78
          ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7,128,994,383.09 55.55 6,487,552,404.87 59.93 5,414,187,407.00 53.34
          สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12,163,154.63 0.09 14,898,887.93 0.14 -
          ค่าความนิยม 298,492,518.72 2.33 298,492,518.72 2.76 298,492,518.72 2.94
           สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13,759,151.52 0.11 9,015,020.38 0.08 4,512,550.61 0.04
           สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 11,044790.67 0.09 12,578,545.59 0.12 10,137,270.17 0.10
           เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 4,411,137.00 0.03 42,582,092.99 0.39 38,687,428.46 0.38
           สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 7,271,106.79 0.06 1,410,330.67 0.01 1,247,733.25 0.01
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งบการเงินรวม
ตารางแสดงงบดลุเปรียบเทียบ 3 ปี (2)
ณ  31  ธันวาคม  2562, 2563 และ 2564

สินทรัพย์
            2564             2563               2562

บาท % บาท % บาท %
 หนีสิ้นหมุนเวยีน
          เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน

1,081,506,378.68 8.43 735,899,658.68 6.80 632,944,205.93 6.24

          เจา้หน้ีการคา้ 285,314,222.62 2.22 235,313,933.04 2.17 231,081,201.99 2.28
          เงินรับล่วงหนา้ค่าวคัซีน 30,471,268.00 0.24
          ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก ำาหนดชำาระ
ภายในหน่ึงปี

- -

           เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 625,554,285.09 4.87 501,814,285.76 4.64 395,504,285.76 3.90
           หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 2,215,828.35 0.02 2,120,961.66 0.02 333,806.46 0.00
           เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั

268,800,000.00 2.09 375,253,817.50 3.47 633,053,817.50 6.24

           เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 81,30,000.00 0.63 85,300,000.00 0.79 70,800,000.00 0.70
           เจา้หน้ีอ่ืน 17,399,871.94 0.14 16,594,315.94 0.15 16,861,981.22 0.17
           ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 30,835,209.20 0.24 30,241,086.27 0.28 35,720,979.13 0.35
           คา่ตอบแทนแพทยค์า้งจ่าย 122,766,010.91 0.96 91,026,709.24 0.84 96,776,004.82 0.95
           คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 57,574,263.94 0.45 47,213,640.07 0.44 48,395,585.07 0.48
           เงินปันผลคา้งจ่าย 9,357,362.12 0.07 52,413,880.75 0.48 8,870,610.05 0.09
           เจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ 149,594,235.46 1.17 41,166,325.97 0.38 88,637,473.02 0.87
         เงินรับล่วงหนา้จากสำานกังานประกนัสงัคม 340,144,553.43 2.88 331,690,576.83 3.06 251,324,641.62 2.48
         เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ - 36,378,150.00 0.36
           หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,904,648.06 0.08 10,402,132.40 0.10 13,899,282.33 0.14
                            รวมหนี้สินหมุนเวยีน 3,142,738,137.80 24.49 2,556,451,324.11 23.62 2,560,582,024.90 25.22
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
         เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,289,421,711.54 17.84 2,015,475,996.62 18.62 1,284,633,809.36 12.66
         หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 11,154,299.10 0.09 14,185,470.65 0.13 937,807.77 0.01
         หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 701,277,866.52 5.46 500,283,080.36 4.62 529,671,467.08 5.22
          ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 178,545,991.00 1.39 186,324,300.00 1.72 163,828,278.14 1.61
          หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 52,344,123.41 0.41 60,883,677.18 0.56 8,698,931.02 0.09
                            รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,232,43,991.57 25.19 2,777,152,524.81 25.65 1,987,770,293.37 19.58
                            รวมหนีสิ้น 6,375,482,129.371 49.68 5,333,603,848.92 49.27 4,548,352,318.27 44.81

งบการเงินรวม
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ตารางแสดงงบดลุเปรียบเทียบ 3 ปี (3)
ณ  31  ธันวาคม  2562, 2563 และ 2564

สินทรัพย์
            2564             2563               2562

บาท % บาท % บาท %
    ส่วนของผู้ถือหุ้น
       ทุนเรือนหุน้
          ทุนจดทะเบียน
                 หุน้สามญั 4,084,333,300 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 
0.10 บาท

408,433,330.00 3.18 408,433,330.00 3.77 408,433,330.00 4.02

           ทุนท่ีออกและเรียกชำาระแลว้
                 หุน้สามญั 4,023,125,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 
0.10 บาท

402,312,500.00 3.14 402,312,500.00 3.72 402,312,500.00 3.96

                                รวม 402,312,500.00 3.14 402,312,500.00 3.72 402,312,500.00 3.96
         ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั
         ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการรวมธุรกิจแบบยอ้น
กลบั

575,862,500.00 4.49 575,862,500.00 5.32 575,862,500.00 5.67

หกั    เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามกฎหมายท่ีถือโดย
บริษทัใหญ่ตามกฎหมาย

(12,675,250.00) (0.10) (12,675,250.00) (0.12) (12,675,250.00) (0.15)

          ก ำาไร(ขาดทุน) สะสม
               จดัสรรแลว้
                          ทุนสำารองตามกฎหมาย 81,686,666.00 0.64 81,686,666.00 0.80 81,686,666.00 0.94
              ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,652,373,667.73 12.88 1,578,151,589.91 14.58 1,560,300,305.34 15.37
          องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,464,099,459.58 11.41 1,007,675,878.60 9.31 1,101,109,325.71 10.85
              รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 4,163,659,543.31 32.45 3,633,013,884.51 33.56 3,708,596,047.05 36.53
         ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม 2,293,339,622.24 17.87 1,858,838,878.13 17.17 1,894,062,605.12 18.66
                          รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,456,999,165.55 50.32 5,491,852,762.64 50.73 5,602,658,652.17 55.19
                          รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,832,481,294.92 100.00 10,825,456,611.56 100.00 10,151,010,970.44 100.00
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งบการเงนิรวม
ตารางแสดงงบกำาไรขาดทุนและงบกำาไร (ขาดทุน) สะสมเปรียบเทียบ  3  ปี
สำาหรับแต่ละปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562, 2563  และ 2564

                    2564 2563         2562
บาท % บาท % บาท %

รายได้
     รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 4,192,649,961.42 96.97 3,667,976,888.75 96.90 3,926,687,990.21 96.29
      รายไดเ้งินปันผล 66,336,158.08 1.53 64,874,111.24 1.71 88,335,378.72 2.17
     รายไดอ่ื้น 52,801,045.72 1.22 51,510,526.84 1.36 44,228,822.88 1.08
     ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,950,461.45 0.28 1,129,820.01 0.03 18,807,116.03 0.46
                   รวมรายได้ 4,323737,626.67 100.00 3,785,491,346.84 100.00 4,078,059,307.84 100.00
ค่าใช้จ่าย
     ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 3,255,075,596.55 75.28 2,861,219,192.67 75.58 3,023,114,524.96 74.13
     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 528,556,303.53 12.22 537,414,945.71 14.20 535,072,267.85 13.12
     ตน้ทุนทางการเงิน 86,036,978.00 1.99 75,760,109.80 2.00 89,330,765.49 2.19
     ภาษีเงินได้ 77,892,359.36 1.80 67,518,842.92 1.78 122,125,190.35 2.99
                รวมค่าใช้จ่าย 3,947,561,237.44 91.30 3,541,913,091.10 93.57 3,769,642,748.65 92.44
               กำาไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) 376,176,389.23 8.70 243,578,255.74 6.43 308,416,559.19 7.56
กำาไร (ขาดทุน)/ หุ้น (บาท) 0.07 0.05 0.04
กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั

0.00 0.00

ขาดทุน จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนั
ภยั

0.00 0.00

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภท
รายการใหม่

0.00 0.00

0.00 0.00
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงั
เขา้ไปไวใ้นกำาไรหรือขาดทุน

0.00 0.00

กำาไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 0.00 348,252,285.89 8.54
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการ
ใหม่

0.00 (69,650,457.18) (1.71)

0.00 278,601,828.71 6.83

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
กำาไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก ำาหนดใหว้ดั
มูลค่า

1,1011,184,885.31 23.39 (205,997,886.98) (5.44)

       ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกำาไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 29,753,767.00 0.69
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนั
ภยั

0.00 (27,803,162.00) (0.68)

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม
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-ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั

0.00 (304,056.76) (0.01)

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภท
รายการใหม่

(207,858,638.63) -4.81 41,199,577.40 1.09 5,560,632.40 0.14

กำาไรเบด็เสร็จอ่ืนสำาหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 833,080,013.68 19.27 (164,798,309.58) (4.35) 256,055,242.35 6.28
กำาไรเบด็เสร็จรวมสำาหรับปี 1,209,256,402.91 27.97 78,779,946.16 2.08 564,471,801.54 13.84
การแบ่งปันกำาไร
       ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 292,085,110.67 6.76 198,108,796.70 5.23 158,070,771.36 3.88
       ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม 84,091,28.56 1.94 45,469,459.04 1.20 150,345,787.83 3.69

379,176,389.23 8.70 243,578,255.74 6.43 308,416,559.19 7.56
การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จรวม
       ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 799,061,760.88 17.72 105,211,989.59 2.78 300,679,174.54 7.37
       ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม 443,194,642.03 10.25 (26,432,043.43) (0.70) 263,792,227.00 6.47

1,209,256,402.91 27.97 78,779,946.16 2.08 564,471,401.54 13.84
กำาไรสะสมส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร
ยอดยกมาจากงวดก่อน 1,551,703,851.80 35.89 1,560,300.34 41.22 1,625,870,961.57 39.87
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีเน่ืองจาก
การนำา
     มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติั

28,646,977.36 0.76 0.00

ยอดยกมาตน้ปีหลงัปรับปรุง 1,551,703,851.80 35.89 1,588,947,282.70 41.97 1,625,870,961.57 39.87
หกั   จดัสรรกำาไรสุทธิงวดก่อน :
สำารองตามกฎหมาย 0.00 0.00 -
เงินปันผล (209,202,500.00) -4.84 (235,352,227.60) (6.22) (209,201,979.93) (5.13)
กำาไรจากประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 17,787,205.26 0.41 0.00 (14,267,825.38) (0.35)
ส่วนแบ่งกำาไรเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 0.00 (171,622.28) (0.00)
กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 292,085,110.67 6.76 198,108,796.70 5.23 158,070,771.36 3.88
รวมกำาไร(ขาดทุน) สะสม 1,652,373,667.73 38.22 1,578,151,589.91 41.69 1,560,300,305.34 38.26
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งบการเงนิรวม
ตารางงบกระแสเงนิสดเปรียบเทียบ 3 ปี  

สำาหรับปีส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม  2562, 2563 และ 2564
                                                          รายการ 2564 (บาท) 2563 (บาท) 2562 (บาท)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการดำาเนินงาน
     กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 454,068,749.59 311,097,098.66 430,541,749.54
     ปรับกระทบกำาไร(ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากการดำาเนินงาน
            ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจำาหน่าย 346,529,276.58 278,306,993.06 262,603,649.99
            ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน /หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 6,373,556.45 4,705,762.82 8,398,535.22
            ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 11,400.00
        ภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย 8,970,008.67 0.00
            รายไดเ้งินปันผล (66,336,158.08) (64,874,111.24) (88,335,378.72)
          ก ำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุน 0.00 (180,525.64)
           ขาดทุนจากการตดัจำาหน่ายสินทรัพยถ์าวร 222,479.03 2,228,903.26 (16,871.16)
          ก ำาไรจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า (123,520.71)
           ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพยถ์าวร 0.00 0.00
          ดอกเบ้ียรับ (1,942,731.80) (4,772,071.56) (5,694,233.64)
          ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 28,416,196.00 25,896,189.86 47,854,178.34
          ดอกเบ้ียจ่าย 86,036,978.00 75,760,109.80 89,330,765.49
          ส่วนแบ่ง(กำาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (11,950,461.45) (1,129,820.01) (18,807,116.03)
    กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดำาเนินงาน 841,294,362.61 636,189,063.32 725,706,153.39
    การเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง
            ลกูหน้ีการคา้ (47,153,043.74) (45,195,470.60) 79,152,418.01
           รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ (165,321,706.46) (101,129,443.68)
            เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวคัซีน (61,059,450.00)
            สินคา้คงเหลือ 2,649,065.93 12,406,184.47 305,123.19
            สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (16,531,829.19) (2,762,390.37) 1,542,878.94
           สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (5,860,776.12) (162,597.42) 37,883.80
   การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนีสิ้นดำาเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
          เจา้หน้ีการคา้ 50,000,289.58 4,232,731.05 21,833,366.43
          เงินรับล่วงหนา้ค่าวคัซีน 30,471,268.00
           ค่าตอบแทนแพทยค์า้งจ่าย 31,739,301.67 (5,749,295.58) 5,621,007.81
           ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10,031,340.12 (918,800.32) (4,566,788.47)
          เจา้หน้ีอ่ืน 805,556.00 (267,665.28) (1,524,698.02)
       เงินรับล่วงหนา้จากสำานกังานประกนัสังคม 38,453,976.60 80,365,935.21 196,785,395.17
          หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (497,484.34) (3,497,149.93) 1,662,502.77
          ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (6,440,738.00) (3,400,168.00) (2,543,985.00)
         หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (8,539,553.77) 52,184,746.16 5,022,307.57
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำาเนินงาน 649,040,578.89 712,686,620.23 1,029,033,565.59
    เงินสดรับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 12,056,353.62
    จ่ายค่าภาษีเงินได้ (68,394,163.68) (93,410,294.32) (124,988,621.16)
                             เงินสดสุทธิได้มา จากกจิกรรมดำาเนินงาน 637,702,768.83 619,276,325.91 904,044,944.43
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
     เงินสดรับในเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,625,000.00 110,500,000.00 40,000,000.00
      เงินสดจ่ายในเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (15,000,000.00) (57,625,000.00)
      เงินสดรับในการขายเงินลงทุนชัว่คราว 0.00 0.00
      เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว 0.00 0.00
      เงินสดรับในเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 5,625,000.00
      เงินสดรับในเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลอ่ืน 1,520,000.00 2,135,000.00 1,015,000.00
      เงินสดจ่ายในเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลอ่ืน (2,846,857.38) (1,890,000.00) (2,400,000.00)
     เงินฝากประจำาท่ีติดภาระคำ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (11,169,395.88) (3,154,132.24) 8,235,611.16
   เงินสดรับในการจำาหน่ายเงินลงทุนในเงินลงทุนเผ่ือขาย 0.00 22,492,975.99
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งบการเงนิรวม
ตารางงบกระแสเงนิสดเปรียบเทียบ 3 ปี  

สำาหรับปีส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม  2562, 2563 และ 2564
รายการ 2564 (บาท) 2563 (บาท) 2562 (บาท)

     เงินสดจ่ายในเงินลงทุนเผ่ือขาย (1,584,344.84) (17,955,661.98)
   เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0.00 (29,276,701.45)
   เงินสดจ่ายในการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (10,000,000.00) 0.00 (10,000,000.00)
   เงินสดจ่ายลว่งหนา้ค่าหุน้ 0.00 0.00
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย 0.00 0.00
     เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,564,470.00 7,759,599.00 6,846,705.00
     เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผ่ือขาย 65,736,158.08 63,674,111.24 84,885,378.72
     เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 3,450,000.00
      เงินสดจ่ายในการซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 0.00 0.00
     เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (873,216,510.80) (1,394,408,596.71) (1,130,823,229.50)
   เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 63,725.00 4,750.00 917,685.00
     เงินสดจ่ายในการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (7,115,556.00) (7,117,815.50) (126,155.00)
     เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 38,170,955.99 (3,894,664.53) 24,262,681.54
     เงินสดรับค่าดอกเบ้ียรับ 1,776,718.76 6,395,580.55 4,577,627.74
                          เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (768,891,302.23) (1,236,580,513.03) (1,045,598,082.78)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
     เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (4,393,280.00) 3,955,452.75 (1,225,753.97)
     เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 519,000,000.00 469,000,000.00 270,000,000.00
     เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (169,000,000.00) (370,000,000.00) (306,625,000.00)
     เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 0.00 0.00
     เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 0.00 0.00
     เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 64,000,000.00
     เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (106,453,817.50) (257,800,000.00) (20,800,000.00)
     เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 2,000,000.00 28,000,000.00 6,000,000.00
     เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน (6,000,000.00) (13,800,000.00) (3,600,000.00)
     เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00
     เงินสดจ่ายดอกเบ้ียตั้งพกัคา้งจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00
     เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 953,500,000.00 1,253,000,000.00 950,000,000.00
     เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (555,814,285.75) (415,847,812.74) (307,554,285.76)
      เงินสดรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 0.00 36,378,150.00
      เงินสดรับค่าหุน้จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำานาจควบคุม
      เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,000,850.00 57,790,000.00
     เงินสดจ่ายในหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (2,128,929.68) (2,021,194.54) (1,102,340.23)
     เงินสดจ่ายเงินปันผล (287,166,518.63) (235,443,331.90) (252,406,858.42)
     เงินสดจ่ายค่าดอกเบ้ียจ่าย (85,707,694.25) (76,023,254.48) (89,790,241.38)
                          เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน 257,835,474.19 384,320,709.09 401,063,670.24
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 126,646,940.79 (232,983,478.03) 259,210,531.89
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 1 มค. 2562, 2563  และ 2564 271,901,725.17 504,885,203.20 245,674,671.31
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธค. 2562, 2563 และ 2564 398,548,665.96 271,901,725.17 504,885,203.20
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4.3.1     การแสดงอตัราส่วนทางการเงินทีส่ำาคญั  
อตัราส่วนทางการเงินท่ีสำาคญัท่ีสะทอ้นถึงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานในธุรกิจหลกัของบริษทั  

ดงัรายละเอียด
ตารางแสดงการเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงนิปี 2562, 2563  และ 2564
กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ

อตัราส่วนทางการเงนิเฉพาะกจิการ
รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

อตัราส่วนสภาพคล่อง    (LIQUIDITY RATIO)  
อตัราส่วนสภาพคล่อง สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 0.33 เท่า 0.44 เท่า 0.63 เท่า
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลกัทรัพยใ์นความ

ตอ้งการของตลาด + ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ / 
หน้ีสินหมุนเวียน

0.29 เท่า 0.33 เท่า 0.46 เท่า

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน / หน้ีสิน
หมุนเวียนเฉล่ีย

0.19 เท่า 0.27 เท่า 0.33 เท่า

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ ขายสุทธิ / (ลูกหน้ีการคา้ก่อนหน้ีสงสัยจะสูญ + 
ตัว๋เงินรับการคา้) (เฉล่ีย)

5.27 เท่า 6.09 เท่า 5.49 เท่า

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย 365 / อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ 69 วนั 60 วนั 66 วนั
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ ตน้ทุนขาย / สินคา้คงเหลือ (เฉล่ีย) 43.46 เท่า 39.74 เท่า 38.09 เท่า
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 365 / อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 8 วนั 9 วนั 10 วนั
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี ซ้ือหรือตน้ทุนขาย /  (เจา้หน้ีการคา้ + ตัว๋เงินจ่าย

การคา้) (เฉล่ีย)
12.84 เท่า 13.07 เท่า 14.72 เท่า

ระยะเวลาชำาระหน้ี 365 / อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี 28 วนั 28 วนั 25 วนั
Cash Cycle ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย

-  ระยะเวลาชำาระหน้ี   
50 วนั 41 วนั 51 วนั

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร    (PROFITABILITY RATIO)  
อตัรากำาไรขั้นตน้ กำาไรขั้นตน้ / ขายสุทธิ 24.49% 27.08% 17.31%
อตัรากำาไรสุทธิ กำาไรสุทธิ / รายไดร้วม 11.73% 13.14% 3.70%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ กำาไรสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เฉล่ีย) 11.12% 10.77% 2.65%
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน   (E  F  FICIENCY RATIO)  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ กำาไรสุทธิ / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 4.94% 5.52% 1.66%
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร กำาไรสุทธิ + ค่าเส่ือมราคา / สินทรัพยถ์าวรสุทธิ (เฉล่ีย) 13.56% 12.12% 10.58%
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ รายไดร้วม / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 0.42 เท่า 0.42 เท่า 0.45 เท่า
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ   (FINANCIAL POLICY RATIO)  
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ 1.35 เท่า 1.14 เท่า 0.77 เท่า
อตัราส่วนความสามารถชำาระดอกเบ้ีย กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน + ดอกเบ้ียจ่าย

จากการดำาเนินงาน + ภาษี / ดอกเบ้ียจ่าย
11.30 เท่า 14.64 เท่า 13.29 เท่า
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 ข้อมูลต่อหุ้นและอตัราการเติบโตของทุกประเภทธุรกจิ
อตัราส่วนทางการเงนิเฉพาะกจิการ

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุน้ / จ ำานวนหุน้ชำาระเตม็มูลค่าแลว้

ปลายปี
 0.47 บาท  0.46 บาท  0.47 บาท

กำาไรสุทธิต่อหุน้ กำาไรสุทธิ/ จ ำานวนหุน้ชำาระเตม็มูลค่าแลว้ปลายปี
   

0.05 บาท 0.05 บาท 0.01 บาท

อตัราการเติบโต
สินทรัพยร์วมเพิ่มข้ึน 10.32% 19.09% 12.95%
หน้ีสินรวมลดลง 19.07% 46.27% 60.18%
รายไดจ้ากการขายหรือบริการเพิม่ข้ึน 15.86% 10.76% (14.21)%
ค่าใชจ่้ายดำาเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 3.47% (4.77)% 4.63%
กำาไรสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง) 2.44% 286.05% (85.21)%

อตัราส่วนทางการเงนิรวม
อตัราส่วนทางการเงนิรวม

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562
อตัราส่วนสภาพคล่อง    (LIQUIDITY RATIO)  
อตัราส่วนสภาพคล่อง สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 0.41 เท่า 0.37 เท่า 0.48 เท่า
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลกัทรัพยใ์นความ

ตอ้งการของตลาด + ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ / 
หน้ีสินหมุนเวียน

0.35 เท่า 0.30 เท่า 0.38 เท่า

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน / หน้ีสิน
หมุนเวียนเฉล่ีย

0.22 เท่า 0.27 เท่า 0.39 เท่า

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ ขายสุทธิ / (ลูกหน้ีการคา้ก่อนหน้ีสงสัยจะสูญ + 
ตัว๋เงินรับการคา้) (เฉล่ีย)

6.93 เท่า 7.29 เท่า 7.80 เท่า

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย 365 / อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ 53 วนั 50 วนั 47 วนั
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ ตน้ทุนขาย / สินคา้คงเหลือ (เฉล่ีย) 32.00 เท่า 24.62 เท่า 26.01 เท่า
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 365 / อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 11 วนั 15 วนั 14 วนั
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี ซ้ือหรือตน้ทุนขาย /  (เจา้หน้ีการคา้ + ตัว๋เงินจ่าย

การคา้) (เฉล่ีย)
13.00 เท่า 13.00 เท่า 13.73 เท่า

ระยะเวลาชำาระหน้ี 365 / อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี 29 วนั 28 วนั 27 วนั
Cash Cycle ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย

-  ระยะเวลาชำาระหน้ี   
35 วนั 37 วนั 34 วนั
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อตัราส่วนทางการเงนิรวม
รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร    (PROFITABILITY RATIO)  
รายการ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 รายการ

อตัรากำาไรขั้นตน้ กำาไรขั้นตน้ / ขายสุทธิ 22.36% 21.99% 23.01%
อตัรากำาไรสุทธิ กำาไรสุทธิ / รายไดร้วม 6.77% 5.23% 3.89%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ กำาไรสุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เฉล่ีย) 4.89% 5.41% 4.32%
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน   (E  F  FICIENCY RATIO)  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ กำาไรสุทธิ / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 4.57% 4.11% 5.53%
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร กำาไรสุทธิ + ค่าเส่ือมราคา / สินทรัพยถ์าวรสุทธิ 

(เฉล่ีย)
10.62% 9.55% 12.87%

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ รายไดร้วม / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 0.36 เท่า 0.40 เท่า 0.43 เท่า
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ   (FINANCIAL POLICY RATIO)  
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ หน้ีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ 10.62 เท่า 1.47 เท่า 1.23 เท่า
อตัราส่วนความสามารถชำาระดอกเบ้ีย กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน + ดอกเบ้ียจ่าย

จากการดำาเนินงาน + ภาษี / ดอกเบ้ียจ่าย
6.90 เท่า 9.41 เท่า 11.52 เท่า

ข้อมูลต่อหุ้นและอตัรารายการเติบโตของทุกประเภทธุรกจิ
ข้อมูลต่อหุ้น
มลูคา่ตามบญัชีต่อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุน้ / จำานวนหุน้ชำาระเต็มมูลค่าแลว้

ปลายปี
1.60 บาท 0.90 บาท 0.90 บาท

กำาไรสุทธิต่อหุ้น กำาไรสุทธิ/ จำานวนหุน้ชำาระเต็มมูลค่าแลว้ปลายปี 0.07 บาท 0.05 บาท 0.04 บาท
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5.1    ข้อมูลทัว่ไป  

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั   (  มหาชน  )  
ทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่ : 0107536001621  (เดิมเลขท่ี บมจ. 236)
                                                                                                                                                                                                                               
ท่ีอยู่สำานักงานใหญ่ : เลขท่ี  8  ถนนบุญเรืองฤทธ์ิ  ตำาบลศรีภูมิ

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

ท่ีอยู่สำานักงานสาขา : เลขท่ี 1  ถนนสุขเกษม  ตำาบลป่าตนั  แขวงนครพิงค์
อำาเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่   50300
โทรศพัท์ (052) 134777
โทรสาร (052) 134799
Home Page; www.lanna-hospital.com

                                                                                                                                                                                                                             
ประเภทธุรกจิ  : สถานบริการรักษาพยาบาลในนาม   “โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ลานนา”

           “โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดเลก็ลานนา  2”
และ    “โรงพยาบาลทัว่ไปขนาดใหญ่ลานนา 3”

                                                                                                                                                                                                                             
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 : ทุนจดทะเบียน    408,433,330.00 บาท

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

                                                                                                                                                                                                                             
บริษัทจดทะเบียน : ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  17  ตุลาคม  2537
                                                                                                                                                                                                                             
สัญญลกัษณ์หุ้นสามัญ : CMR
                                                                                                                                                                                                                             
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ :  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำากดั  

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานฑูตจีน)
93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง
เขตดินแดง  กรุงเทพฯ   10400
โทรศพัท ์(02) 0099384
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ผู้สอบบัญชี        : ช่ือผู้สอบบัญชี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน สำาหรับงบการเงินของ
บริษทั คือ
นางสาวโสรยา            ตินตะสุวรรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8658
หรือ นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4752
หรือ นางสาวสุลลิต     อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7517
หรือ นายธนะวฒิุ      พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699

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

                                                                                                                                                                                                                             
ท่ีปรึกษากฎหมาย      : ไม่มี
                                                                                                                                                                                                                             
ท่ีปรึกษาทางการเงิน      :  ไม่มี
                                                                                                                                                                                                                             
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้       : ไม่มี
                                                                                                                                                                                                                             
ท่ีปรึกษาหรือจัดการ     : ไม่มี
ภายใต้สัญญาการจัดการ
                                                                                                                                                                                                                             
สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำา : บริษทัฯ ดำาเนินการติดต่อกบัสถาบนัต่าง ๆ
        ดงัรายละเอียดตามรายการดงัต่อไปน้ี

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

ธนาคารทหารไทย จำากดั (มหาชน)
สาขาส่ีแยกขว่งสิงห์ เชียงใหม่
275/5  ถนนชา้งเผอืก  ตำาบลชา้งเผอืก
อำาเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่

81             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปี 2563



โรงพยาบาลลานนา
LANNA HOSPITAL

5.2      ข้อมูลสำาคญัอ่ืนของบริษัท  
5.2.1            ข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมนัียสำาคญั  

ในระหวา่งปี 2564 บริษทั ไม่มีขอ้มูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัสำาคญั

5.2.2            ข้อจำากดัของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ  
หุน้ท่ีถือโดยบุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยในขณะใดขณะหน่ึง  ตอ้งมีจ ำานวนรวมกนัไม่เกินร้อยละ 40  ของ
จำานวนหุ้นท่ีจ ำาหน่ายแลว้ทั้งหมด

5.3      ข้อพพิาททางกฎหมาย  
5.3.1      ข้อพพิาททางกฎหมายเฉพาะกจิการ  

ในระหวา่งปี 2564  บริษทั และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย หรือ มีคดีท่ีขอ้พิพาทยงัไม่ส้ินสุดท่ีมี
ผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทั หรือบริษทัยอ่ยท่ีมีจ ำานวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น  
ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด หรือมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัสำาคญั รวม
ถึงไม่มีคดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย

5.3.2      ข้อพพิาททางกฎหมายบริษทัย่อย  /  บริษัทร่วม  

ไม่มี

5.4       ตลาดรอง  
ไม่มี

5.5       สถาบันการเงนิท่ีติดต่อประจำา  
สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำา : บริษทัฯ ดำาเนินการติดต่อกบัสถาบนัต่าง ๆ
        ดงัรายละเอียดตามรายการดงัต่อไปน้ี

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

ธนาคารทหารไทย จำากดั (มหาชน)
สาขาส่ีแยกขว่งสิงห์ เชียงใหม่
275/5  ถนนชา้งเผอืก  ตำาบลชา้งเผอืก
อำาเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่
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สถาบันการเงนิท่ีติดต่อประจำาเงนิฝาก
สถาบัน ประเภทเงินฝาก ยอดเงินฝาก

ณ 31 ธันวาคม 2564
อตัราดอกเบีย้

%
1.  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สะสมทรัพย์ 8,552,310.17 0.25

ฝากประจำา 2,375,638.48 0.15
2.  บมจ. ธนาคารกรุงเทพฯ สะสมทรัพย์ 26,597,385.96 0.25

ฝากประจำา 32,517,181.38 0.125
3.  บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต สะสมทรัพย์ 25,905,203.79 0.125

กระแสรายวนั 42,063,143.83 0.00
4.  บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย์ กระแสรายวนั 1,904,153.56 0.00
5.  บมจ. ธนาคารกรุงไทย สะสมทรัพย์ 460,598.23 0.25

กระแสรายวนั 1,202,232.95 0.00
6.  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สะสมทรัพย์ 22,953,324.96 0.25

กระแสรายวนั 20,000.00 0.00
7.  บมจ. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

กระแสรายวนั 559,951.00 0.00

8.  บมจ. ธนาคารอสิลาม สะสมทรัพย์ 303,824.15 0.25
9. Bank of China สะสมทรัพย์ 127,453.35 0.25

เงนิเบิกเกนิบญัชีธนาคาร

สถาบัน ประเภทการกู้ยืม วงเงิน
(ล้านบาท)

ยอดคงค้าง
ณ 31 ธันวาคม

2564

อตัรา
ดอกเบีย้ หลกัประกนั

1. บมจ. ธนาคารกสิกร    
        ไทย

เงินเบิกเกินบัญชี 10 30,000.00 5.84% สิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดนิ 
โฉนดเลขที่  17808 และ 86492

2. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เงินเบิกเกินบัญชี 5 0 5.875% ที่ดนิจำานวน 7 แปลง 
โฉนดเลขที่ 3231, 3239-3242 และ
8574-8575

3. บมจ. ธนาคารธนชาต เงินเบิกเกินบัญชี 20 1,000.00 6.15% สิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดนิ
โฉนดเลขที่ 122855

4. บมจ. ธนาคารทหารไทย เงินเบิกเกินบัญชี 5 0 6.15% -

83             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปี 2563



โรงพยาบาลลานนา
LANNA HOSPITAL

84                       แบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปี/
       รายงานประจำาปี 2564 



โรงพยาบาลลานนา
LANNA HOSPITAL

บริษทัไดต้ระหนกัถึงบทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการก ำากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือวา่การกำากบัดูแลกิจการ
เป็นตวักำาหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผูถื้อหุ้น และผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย 
6.    นโยบายการกำากบัดูแลกจิการ  

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

บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิตามหลกัการก ำากบัดูแลกิจการที่ดี ตามขอ้กำาหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้
บริษทัด ำาเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดส้ะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกนั และเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งซ่ึง
บริษทัเช่ือวา่ การปฏิบติัดงักล่าวของบริษทัเป็นส่ิงท่ีมีความจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน
และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายในอนัที่จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของบริษทัและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัมีแนวทางการ
กำากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกำาหนด  ทั้งน้ีบริษทัไดติ้ดตามกฎระเบียบใหม่ ๆ
ท่ีประกาศใชแ้ละปรับแนวทางปฏิบติัของบริษทัใหเ้ขา้กบักฎระเบียบดงักล่าว   ดงัน้ี

6.1    ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากบัดูแลกจิการ  
คณะกรรมการบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั (มหาชน)  ไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัของการก ำากบัดูแล

กิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และเพิ่มความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้น ผูล้งทุน
และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงมีมติประกาศใชน้โยบายเกี่ยวกบัการกำากบัดูแลกิจการของบริษทั  ซ่ึงได้
กำาหนดใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางหลกัการการกำากบัดูแลกิจการท่ีดี  ดงัน้ี
1. คณะกรรมการบริษทัมีความตระหนกัดีในความรับผดิชอบของคณะกรรมการที่พึงปฏิบตัิต ่อผูถ้ือหุน้ และผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการเป็นผูรั้บผดิชอบจดัการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษทั  นอกจากจะตอ้งปฏิบติั ภายใตบ้ทบญัญติัของ

กฎหมาย  วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั และตามมติของท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น และมีอำานาจกระทำาการใด ๆ 
ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือท่ีเกี่ยวขอ้ง  ยงัตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีของ
ตลาดหลกัทรัพย ์ และสำานกังานกำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย

3. คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารกิจการดว้ยความรอบคอบและ
ระมดัระวงั  รับผดิชอบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อใหเ้ก ิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถ้ือหุน้ ดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระทำา
ของตนเอง

4. คณะกรรมการตระหนกัถึงความสำาคญัของการสร้างระบบการควบคุมภายใน ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำาเนิน
งาน และการกำากบัดูแลการปฏิบติังาน ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นส่วนงานหน่ึงของ
บริษทั

5. คณะกรรมการบริษทั  จะตอ้งมีการประชุมโดยสมำ่าเสมอเป็นประจำาอยา่งนอ้ยทุกสามเดือนต่อคร้ัง
และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำาเป็น โดยมีก ำาหนดการประชุมล่วงหนา้ มีการกำาหนดวาระการประชุมท่ี
ชดัเจน และมีการนำาส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ตามขอ้บงัคบัของบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัไดมี้
เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมการประชุม
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6. คณะกรรมการจะดำาเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที่สำาคญั
ของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย

7. บริษทัจะดำาเนินธุรกิจท่ีคำานึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ โดยไดมี้การควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม
8. บริษทัจะดูแลใหม้ีแนวทางเกี่ยวกบัจริยธรรมในการด ำาเนินธุรกิจของบริษทั ขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีสำาหรับกรรมการและ

พนกังาน รวมทั้งจะไดส่ื้อสารใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายรับทราบ
ทั้งน้ี   คณะกรรมการบริษทัไดม้ีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกบัการกำากบัดูแลกิจการ   และไดผ้า่นความเห็นโดยมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั (มหาชน) ครั้ งที่ 1/2565  เมื่อวนัที่  24 กมุภาพนัธ์
2565

6.1.1    นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกีย่วกบัคณะกรรมการ ครอบคลุมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
             และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัและใหค้วามสำาคญัในหลกัการก ำากบัดูแลกิจการท่ีดี  และปฏิบติัท่ีดีสำาหรับ
กรรมการบริษทัจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการไดมี้การทบทวนและ
แกไ้ขเพิ่มเติมนโยบายดา้นการก ำากบัดูแลกิจการที่มีอยูเ่พื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิในระดบัสากล โดยมุ ่งเนน้ใน
เร่ืองของนโยบายและทิศทางในการดำาเนินธุรกิจ การจดัตั้งระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบใหเ้พียงพอ ตลอด
จนการดูแลฝ่ายบริหารใหป้ฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตน้โยบายเพื่อใหธุ้รกิจของบริษทั มีความโปร่งใส มี
จริยธรรม และปฏิบตัิตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบัทั้งหมด เพื่อเนน้ความโปร่งใสของการดำาเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่
แก่ผูถ้ือหุน้ นกัลงทุน และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย  และในปีที่ผา่นมาคณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจ
สอบร่างแผนการด ำาเนินการตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่องคก์รปฏิบตัิตามนโยบายทั้งหมด ติดตามผล ทบทวน
และปรับเปล่ียนนโยบายดา้นการก ำากบัดูแลกิจการของบริษทัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  โดยมีแนวทางการ
สนบัสนุนการกำากบัดูแลกิจการท่ีดีครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี

(1) มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณะอยา่งครบถว้นเพียงพอ เช่ือถือได ้ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั
แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

(2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม

(3) คณะกรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์

(4) สนบัสนุนใหมี้ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง เพื่อลดความเส่ียง
ท่ีจะเกิดข้ึน

(5) กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ ก่อนเขา้รับตำาแหน่งบริษทัไดจ้ดัทำาคู่มือการปฏิบติัของกรรมการ 
รวมทั้งหนา้ท่ีความรับผดิชอบของการเป็นกรรมการบริษทั

(6) บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึง
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั

(  รายละเอยีดตามเอกสารแนบ   3)  
(7) คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในบริษทัตอ้งพึงปฏิบตัิหนา้ที่ และความรับผดิชอบภายใต้

จริยธรรมธุรกิจของบริษทัดว้ยความรอบคอบโปร่งใส เพื่อสร้างประโยชน์ และมูลค่าสูงสุดทั้งต่อ
บริษทั ผูถื้อหุ้น และทุกฝ่าย
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1.    การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ  
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยท่ี

ครบกำาหนดออกตามวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมถึงการพิจารณากลัน่กรองรายช่ือผูท้ี่มีความเหมาะสม โดยเปิดโอกาสกรรมการ
และผูถ้ือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม โดยนำาเสนอต ่อคณะกรรมการบริหารเพื่อน ำาไป
พิจารณาในคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาแต่งต ั้ง หรือเสนอใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาแต่งต ั้งตามหลกัเกณฑต์่อไป โดยคณะ
กรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาจากผูท้ี่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำางานที่ผ า่นมา มี
ความเป็นผูน้ำา วิสยัทศัน์กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมท่ีดี มีประวติัการทำางานท่ีโปร่งใสและมีความซ่ือสตัย ์รวมทั้ง
เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตามกฎบตัรคณะกรรมการ 

ส่วนกระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษทั จะใชว้ิธีเดียวกนักบัการสรรหากรรมการบริษทัและ
กรรมการชุดยอ่ยอ่ืน  แต่บริษทัไดก้ำาหนดคุณสมบติัเพิ่มเติมสำาหรับผูท่ี้จะดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั
 นอกจากน้ีจะตอ้งเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิตามขอ้ก ำาหนดของหน่วยงานที่ก ำากบัดูแล และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งจะ
ตอ้งมีคุณสมบติั ตามท่ีบริษทักำาหนดไวด้ว้ย ตามหัวข้อ      7.1   คณะกรรมการบริษัท  

หลกัเกณฑ์และวธีิการแต่งตั้งกรรมการ
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี
1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง
2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยูท่ ั้งหมดตาม 1) เลือกต ั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่ งไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล ำาดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกต ั้งเป็นกรรมการ เท่าจ ำานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในลำาดบัถดัลงมา มี
คะแนน เสียงเท่ากนัเกินจ ำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต ั้งในครั้ งนั้น ให้ประธานเป็นผูอ้อก
เสียงช้ีขาด

4) คะแนนเสียง
ในการประชุมผูถ้ือหุน้  ผูถ้ือหุ้นสามญัทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต ่อหุ้น   และมติของที่ประชุม ใน
กรณีที่ผ ูถ้ือหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผูถ้ือหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้ 
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตัิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะตอ้งไดร้ับคะแนนเสียงเห็นชอบ
จากเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท ่ากนั ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด

2.    การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง  
กระบวนการสรรหาตำาแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงสุดในองคก์ร ตั้งแต่ระดบักรรมการผูจ้ดัการ, ผูอ้ ำานวยการ และรองผู ้

อ ำานวยการ บริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทนมีหนา้ที่ในการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบตัิที่มีความเหมาะสมและตามเกณฑท์ี่บริษทัก ำาหนด แลว้นำารายช่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อพิจารณาแต่งต ั้งต่อไป โดยนอกจากความรู้ความสามารถแลว้ คณะกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทนอาจ
พิจารณาคดัสรรจากผูบ้ริหารระดบัสูงภายในองคก์ร โดยผูท่ี้จะดำารงตำาแหน่งกรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งเป็นกรรมการของบริษทั
ดว้ย  ดงันั้นผูท่ี้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเสนอใหด้ำารงตำาแหน่งกรรมการ
ผูจ้ดัการ จะตอ้งมีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการบริษทัดว้ยเช ่นกนั ซ่ึงจะตอ้งไดร้ับการแต่งต ั้งจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ใหด้ ำารง
ตำาแหน่งกรรมการบริษทัก่อน
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ส่วนกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารตำาแหน่งอ่ืน ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผูด้ ำาเนินการพิจารณาคุณสมบตัิตามที่
องคก์รกำาหนด เพื่อเสนอใหก้รรมการผูจ้ดัการอนุมติัแต่งตั้งต่อไป  โดยเร่ิมจากการคดัเลือกผูท่ี้เป็น คนเก ่งและคนดี ม ีความ
สามารถ มีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร และมีวสิยัทศัน์กวา้งไกล โดยบริษทัจะมุ ่งเนน้คนรุ่นใหม่ที่มีศกัยภาพและมีความรู้ความ
สามารถและมีความพร้อมในการพฒันาตนเอง เพื่อใหส้ามารถกา้วข้ึนสู่ตำาแหน่งบริหารในระดบัสูงต่อไป 

นโยบายและแนวปฏบิัติท่ีเกีย่วกบัคณะกรรมการ และผู้บริหารบริษทัย่อยและบริษทัร่วม
บริษทัมีนโยบายการกำากบัดูแลการดำาเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงจะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัการก ำากบัดูแล

กิจการที่ดี ตามขอ้ก ำาหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหบ้ริษทัด ำาเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกนั และเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงบริษทัเช่ือวา่ การปฏิบตัิดงักล่าวของบริษทัเป็นส่ิงที่มีความ
จ ำาเป็นต่อการด ำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อม ัน่ต่อผูถ้ือหุน้ นกัลงทุน และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายในอนัที่จะส่งผลดีต่อการเจริญ
เติบโตของบริษทัและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัมีแนวทางการก ำากบัดูแลกิจการการด ำาเนินงานของบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วม  ดงัน้ี 

บทบาทหน้าที่ และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย  /  บริษัทร่วม  
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัในการแต่งต ั้งกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยบริษทัได้

กำาหนดระเบียบปฏิบตัิใหก้ารเสนอช่ือ และใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้งไดร้ับ
อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทั  โดยบุคคลที่ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีหนา้ที่ด ำาเนินการเพื่อ
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น ๆ  ส่วนการลงมติหรือออกเสียงในเร่ืองสำาคญับุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนลงมติ  ทั้งน้ีการส่งกรรมการเพื่อเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทั
ร่วมดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทั

นอกจากน้ีกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทัไดก้ ำาหนดระเบียบใหบุ้คคลที่ไดร้ับแต่งต ั้งจากบริษทั ตอ้งดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมี
ขอ้บงัคบัในเร่ืองการทำารายการที่เกี่ยวโยง การไดม้าหรือจ ำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการทำาการสำาคญัอ่ืนใดของบริษทัยอ่ยให้
ครบถว้นถูกตอ้ง และใชเ้กณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทำารายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัเกณฑข์องบริษทั
รวมถึงตอ้งกำากบัดูแลใหมี้การจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยให้บริษทัสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดั
ทำางบการเงินรวมไดท้นัตามกำาหนด

6.1.2    นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกีย่วกบัผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมการดูแลผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดย
เท่าเทียมกนั
   ผู้ถือหุ้น   :   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  

      บริษทัไดต้ระหนกัดีวา่ผูถ้ือหุ้นทุกรายทั้งผูถ้ือหุ้นที่เป็นฝ่ายบริหาร และไม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้ต่างชาติ
รวมถึงผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ต่างไดรั้บการปฏิบตัิจากบริษทัที่เท่าเทียมกนั โดยบริษทัมีนโยบายในเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน
ของบริษทัอยา่งชดัเจน และเพื่อความโปร่งใสและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใชข้อ้มูลภายในของ
บริษทัที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน บริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน รายละเอียดตามขอ้ 9.5 การดูแล
เร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน  ซ่ึงที่ผา่นมาบริษทัยงัไม่พบการใชข้อ้มูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนแต่อยา่งใด

ในการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัไดด้ ำาเนินการประชุมเป็นไปตามลำาดบัระเบียบวาระการประชุม โดยไม ่มีการ
เพิม่วาระการประชุมที่ไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้ เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดม้ีโอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบระเบียบวาระก่อนตดัสินใจ
และไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลสำาคญัในท่ีประชุมอยา่งกระทนัหนั
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สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูม้ีส่วนไดเ้สียภายในคือ พนกังาน
ของบริษทั และผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้น นกัลงทุน เจา้หน้ี ลูกคา้ ผูส้อบบญัชีของบริษทั ตลอดจน
สาธารณชนและสงัคม  บริษทัไดใ้หค้วามสำาคญัต่อสิทธิของผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียทุก ๆ กลุ่ม และไดใ้ห้การสนบัสนุนเตม็ที่
โดยบริษทัไดก้ำาหนดนโยบายท่ีจะปกป้องสิทธิของบุคคลดงักล่าวทุกกลุ่ม ดว้ยการปฏิบติัตามระเบียบและกฎหมายท่ีใช้
บงัคบั ตลอดจนคำานึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่าย โดยบริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ตาม
หัวข้อ      8.   รายงานผลการดำาเนินงานสำาคญัด้านการกำากบัดูแลกจิการ  

6.2    จรรยาบรรณธุรกจิ  

บริษทัเช่ือมัน่ในจริยธรรมทางธุรกิจอนัเป็นเง่ือนไขสำาคญัส่ิงหน่ึงในการดำาเนินธุรกิจ  โดยบริษทัไดอ้อกขอ้พึงปฏิบตัิ
เก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และพนกังาน เพื่อใหผู้ท้ี่
เก่ียวขอ้งยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัิหนา้ที่ตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และเที่ยงธรรม และบริษทัได้
ติดต่อส่ือสารกบัพนกังานอยา่งสมำ่าเสมอทั้งโดยตรงหรือผา่นฝ่ายบุคคล รวมทั้งคอยติดตามการปฏิบตัิตามแนวทางดงั
กล่าวเป็นประจำา รวมถึงกำาหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย

6.3      การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สำาคญัของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำากบัดูแลกจิการในรอบปีที่ผ่านมา  
6.3.1           การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการที่สำาคญัเกีย่วกบัการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำากบัดูแล  

กจิการหรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการของบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ท ั้งผูม้ีส่วนไดเ้สียภายในคือ

พนกังานของบริษทั และผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หน้ี ลูกคา้ ผูส้อบบญัชีของบริษทั ตลอดจน
สาธารณชนและสงัคม  บริษทัไดใ้หค้วามสำาคญัต่อสิทธิของผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียทุก ๆ กลุ่ม และไดใ้หก้ารสนบัสนุนเตม็ที่ โดยได้
ก ำาหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผูว้างแผนคุณภาพระดบัโรงพยาบาลตามวิสยัทศัน์ พนัธก ิจ และทิศทางองคก์รตามที่คณะกรรมการ
กำาหนด และมีการทบทวนวิเคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนขององคก์รเป็นประจำาทุกปี มีการตรวจติดตามความกา้วหนา้ ส่ือสารสร้างความ
ตระหนกั รับฟัง/แกไ้ขปัญหาอุปสรรคในการด ำาเนินการทุก ๆ ดา้น ทั้งผูม้ารับบริการ พนกังานขององคก์ร ผูถื้อหุ้น และทุกภาค
ส่วนที่เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีคณะกรรมการไดม้ีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบตัิ และระบบการก ำากบัดูแลกิจการในรอบปีที่ผา่นมา โดย
ใหก้ารดำาเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นไปดว้ยความรับผดิชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย ตามหลกั
8 ขอ้ รายละเอียดดงัน้ี

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

ทั้งน้ีเพื่อใหบ้รรลุตามวสิยัทศัน์ท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี

 ใหบ้ริการตรวจรักษา ป้องกนัโรค ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผูป่้วยทัว่ไปและผูป้ระกนัตนในจงัหวดั
เชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียงอยา่งมีมาตรฐาน

                 พฒันาศูนยรั์กษาโรคปวดหลงัท่ีรักษาโดยใชเ้ทคโนโลยทีางการแพทยส์มยัใหม่                                            
 พฒันาศูนยโ์รคหวัใจและหลอดเลือด และเป็นศูนยรั์บส่งต่อจากโรงพยาบาลในโครงการประกนัสงัคม       
 มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพบริการ เพื่อสร้างความประทบัใจทุกจุดบริการ                                                                
 บุคลากรทำางานร่วมกนัเป็นทีม อยา่งมีความสุข

6.3.2    การปฏิบัติในเร่ืองอ่ืน ๆ ตามหลกัการกำากบัดูแลกจิการทีด่ี  

บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิตามหลกัการก ำากบัดูแลกิจการที่ดี ตามขอ้กำาหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้
บริษทัดำาเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดส้ะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกนั และเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งซ่ึงบริษทั
เช่ือวา่ การปฏิบติัดงักล่าวของบริษทัเป็นส่ิงท่ีมีความจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผู ้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในอนัที่จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของบริษทัและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัมีแนวทางการก ำากบัดูแล
กิจการที่ดี ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกำาหนด  ทั้งน้ีบริษทัไดติ้ดตามกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่ประกาศ
ใชแ้ละปรับแนวทางปฏิบติัของบริษทัใหเ้ขา้กบักฎระเบียบดงักล่าว  

การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัในการด ำาเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัทางการที่เป็น

ธรรมและโปร่งใส ภายใตก้ฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั และยดึกติกาการแข่งขนัที่เสมอภาคและตั้งอยูบ่นพื้นฐาน
ของการไดร้ับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การด ำาเนินธุรกิจกบัคู่คา้จะตอ้งไม่เป็นการขดัแยง้กบัจริยธรรมธุรกิจและ
กฎหมาย และ ตามขอ้ก ำาหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหบ้ริษทัดำาเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ทั้งน้ีบริษทัยงัมี นโยบายในการรักษาความลบั หรือสารสนเทศของคู่คา้ ไม่นำาไปใชเ้พื่อประโยชน์ตนเองหรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งอ่ืน

บริษทัไม่ด ำาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรือเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร พนกังานใช้
ทรัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ ใชสิ้นคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ และไม่สนบัสนุนสินคา้หรือการกระทำา
ที่เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น โดยไดก้ ำาหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในจรรยาบรรณการด ำาเนินธุรกิจของบริษทั และ
คู่มือพนกังาน

การดำาเนินการและการจัดทำารายงาน
คณะกรรมการของบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ท ั้งผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก

และภายใน โดยความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุน ในดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ การจดัทำางบการเงิน การ
ใชข้อ้มูลภายใน รวมถึงผลประโยชน์ที่ขดัแยง้ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีจริยธรรม ซ่ือสตัยแ์ละเป็นธรรม ทั้งต่อผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อ
หุน้รายยอ่ย นกัลงทุน เพื่อประโยชน์โดยรวมของทุกฝ่าย
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โดยกรรมการไดต้ระหนกัถึงความรับผดิชอบของตนเองในการใหค้วามสำาคญัต่อสิทธิและการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุก
คนอยา่งเท่าเทียมกนั  และสิทธิในการรับทราบข่าวสารสารสนเทศและขอ้มูลของบริษทัที่เพียงพอและในเวลาที่เหมาะสม
นอกจากน้ีบริษทัยงัมีหนา้ที่เผยแพร่ขอ้มูลอยา่งโปร่งใสและเพียงพอ ทั้งทางดา้นการประชุม การเผยแพร่ทางเวบ็ไซดบ์ริษทั
www.lanna-hospital.com ผา่นทางส่ือสารมวลชน หรือผา่นช่องทางส่ือสารของตลาดหลกัทรัพย์
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7.  การจดัการ

โครงสร้างการกำากบัดูแลกจิการ และข้อมูลสำาคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
ผู้บริหาร พนักงาน และอ่ืน ๆ
7.1    โครงสร้างการกำากบัดูแลกจิการ  

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)  มีการจัดโครงสร้างการจัดการ สายงานการทำางานภายในของ
องค์กร  ดงัต่อไปนี้

แผนผงัแสดงโครงสร้างการจัดองค์กร สายงานการทำางานภายในองค์กร
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7.2           ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการบริษัท  
กรรมการและผูบ้ริหารของ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์เป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแลเจา้หนา้ท่ีของบริษทั

จ ำานวน 1,100 กวา่คน ดงันั้นองคป์ระกอบของคณะกรรมการจึงประกอบไปดว้ยบทบาทหนา้ที่ ความรับผดิชอบ และความ
เหมาะสมที่สอดคลอ้งกบัธุรกิจบริษทั ทั้งในมิติความโปร่งใส การตรวจสอบและถ่วงดุลเพื่อให้การบริหารงานบริษทัเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะสม โดยกรรมการบริษทัทั้งมหด 12 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่ใช่ผู ้
บริหาร 8 ท่าน  และเป็นกรรมการบริหาร 4 ท่าน ในส่วนตำาแหน่งประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการไม ่เป็น
บุคคลคนเดียวกนั   ท ั้งน้ีรายละเอียดเกี่ยวกบัคณะกรรมการบริษทั, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะ
กรรมการสรรหา และผูบ้ริหาร 4   อนัดบัแรกของบริษทั  มีดงัน้ี

7.2.1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564   ประกอบดว้ยกรรมการ จ ำานวน 12 ท่าน
ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปน้ี
(  ก  .)    รายช่ือกรรมการบริษัทฯ  ประกอบดว้ย

ช่ือ - นามสกลุ ตำาแหน่ง
1. ทนัตแพทยช์ำานาญ    ชนะภยั * ประธานกรรมการ
2. นายแพทยว์รพนัธ์    อุณจกัร * รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายแพทยดุ์สิต          ศรีสกลุ * กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร
4. นายแพทยธี์ระยทุธ    นิยมกลู * กรรมการเลขานุการ และกรรมการบริหาร
5. นายแพทยสุ์เมธ       ฮัน่ตระกลู * กรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นายสิทธิ                    ภาณุพฒันพงศ ์*       กรรมการ
7. นายชยัสิทธ์ิ               วิริยะเมตตากลุ* กรรมการ
8. นายฤชิษฐ ์                กาญจนพิทกัษ*์ กรรมการ
9. นายธฤต                    ช่ืนอ่ิม กรรมการ
10. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณาปราชญ ์* กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายเกริก                   จิตตาลาน* กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นางสาววรรณรัตน์    ชุนอำาไพ* (1) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :  * ผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(1)    เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่ีมีคุณสมบติัท่ีทำาหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ

    งบการเงิน

วธีิการลงนามผูกพันบริษัทของคณะกรรมการ
             กรรมการบริษทัฯ สองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสำาคญัของบริษทั
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   (  ข  )             ขอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ  ของคณะกรรมการบริษัท   
ดว้ยคณะกรรมการบริษทั มีหนา้ที่รับผดิชอบจดักิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงของบริษทัและมีอ ำานาจหนา้ที่ใน

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

มีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการเป็นผูร้ับผดิชอบจดัการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษทั  นอกจากจะตอ้งปฏิบตัิ ภายใต้

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

3. กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ก่อนเขา้รับตำาแหน่งบริษทัไดจ้ดัทำาคู่มือการปฏิบติัของกรรมการ ขอ้บงัคบั
ของบริษทั รวมทั้งหนา้ท่ีความรับผดิชอบของการเป็นกรรมการบริษทัภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย

4. บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัเป็นประจำาทุกปี  (  รายละเอยีดตามเอกสารแนบ   3)  

5. คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งม ัน่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารกิจการดว้ยความ
รอบคอบและระมดัระวงั  รับผดิชอบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ ดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรับผดิชอบ
ต่อการตดัสินใจและการกระทำาของตนเอง 

6. คณะกรรมการตระหนกัถึงความสำาคญัของการสร้างระบบการควบคุมภายใน ทั้งการควบคุมทางการเงิน
การด ำาเนินงาน และการก ำากบัดูแลการปฏิบตัิงาน ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยก
เป็นส่วนงานหน่ึงของบริษทั

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

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

9. คณะกรรมการจะดำาเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ
ท่ีสำาคญัของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย

10. บริษทัจะดำาเนินธุรกิจท่ีคำานึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ โดยไดมี้การควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม
11. บริษทัก ำาหนดใหก้รรมการตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน คูส่มรส และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตามที่ก ำาหนด

ไวใ้น พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงแจง้การถือหลกัทรัพยข์องตน คู ่สมรส และบุตรที่
ไม่บรรลุนิติภาวะต่อเลขานุการบริษทัเพื่อรายงานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

12. บริษทัจะดูแลใหม้ีแนวทางเกี่ยวกบัจริยธรรมในการด ำาเนินธุรกิจของบริษทั ขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีส ำาหรับ
กรรมการและพนกังาน รวมทั้งไดส่ื้อสารใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายรับทราบ
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   (  ค  )             องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดยท่ีประชุมใหญ่เป็น

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

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

การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
การแต่งต ั้งกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งไดร้ับอนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ โดยประธานกรรมการจะเป็นผู ้

เสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

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

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

กรรมการกไ็ดแ้ต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้กล่าวคือจะใชว้ธีิ Cumulative Voting
ไม่ได้

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

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

5) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนัวา่ผู ้
ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตำาแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตำาแหน่ง

6) ใหก้รรมการชุดเดิมรักษาการในตำาแหน่ง เพื่อด ำาเนินกิจการของบริษทัต่อไปพลางก่อนเท่าที่จ ำาเป็น  จนกวา่
กรรมการชุดใหม่ท่ีไดรั้บเลือกตามขอ้บงัคบับริษทัจะเขา้รับหนา้ท่ี

กรรมการอสิระ
อน่ึงการแต่งต ั้งกรรมการอิสระ จะใชห้ลกัเกณฑว์ิธีการเดียวกนักบักระบวนการแต่งต ั้งกรรมการบริษทั
ประกอบดว้ยจำานวนกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยนิยามของกรรมการอิสระ
ที่ก ำาหนดเท่ากบัขอ้ก ำาหนดขั้นตำ่า ของสำานกังานคณะกรรมการก ำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท์ี่ประกาศโดยคณะกรรมการก ำากบัตลาดทุน ที่ ทจ.
 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ฉบบัประมวล) ตามคุณสมบติัของ
กรรมการอิสระของบริษทัฯ มีดงัน้ี
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คุณสมบัติของกรรมการอสิระ
1. ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ
ดว้ย 

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

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

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

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

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

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทำาใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดำาเนินงานของบริษทั
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วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท

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

(  ง  )              การพ้นสภาพหรือการลาออกและการถอดถอนกรรมการบริษัท  
ในการประชุมสามญัประจำาปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตำาแหน่งอยา่งนอ้ยจำานวนหน่ึงในสาม (1/3)

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

ของจำานวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจำานวน
หุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำาสัง่ใหอ้อก

7.3           ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการชุดย่อย  
7.3.1          กรรมการบริหารและกำากบัดูแลกจิการ  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการ จ ำานวน 4 ท่าน ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดต่าง ๆ
ต่อไปน้ี
(  ก  )             รายช่ือคณะกรรมการบริหารและกำากบัดูแลกจิการ      ประกอบดว้ย

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

97                       แบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปี/
       รายงานประจำาปี 2564 



โรงพยาบาลลานนา
LANNA HOSPITAL

   (  ข  )             ขอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ  ของคณะกรรมการบริหารและกำากบัดูแลกจิการ    

(1) ก ำาหนดวิสยัทศัน์ ทิศทางการด ำาเนินธุรกิจ นโยบาย กลยทุธ์ของบริษทั เพื่อนำาเสนอขอความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการบริษทั

(2) ใหม้ีอ ำานาจตดัสินใจในเร่ืองการด ำาเนินงานที่สำาคญั รวมทั้งก ำาหนดแนวทางและกลยทุธ์ในการ
ด ำาเนินงานของบริษทัใหม้ีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ตามมติคณะกรรมการบริษทั
กำาหนด

(3) กำาหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ประเมินกลัน่กรองโครงการลงทุน งบประมาณ
การปรับเงินเดือนประจำาปี งบประมาณการจ่ายโบนสัพนกังาน แผนงานดา้นความรับผดิชอบต่อ
สงัคมขององคก์ร (Corporate Social Responsibility)   รวมท ั้งงบประมาณค ่าใชจ้ ่ายใหค้ณะ
กรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั

(4) พิจารณากลัน่กรองและนำาเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองที่หากทำาไปแลว้จะเกิด
การเปล่ียนแปลงอยา่งสำาคญัแก่กิจการของบริษทั และเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

(5) จดัโครงสร้างองคก์รและระบบการบริหารงานใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ เพื่อใหก้าร
ด ำาเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมท ั้งทบทวนผลการด ำาเนินงานเป็นระยะ เพื่อหา
แนวทางแกไ้ขอยา่งรวดเร็วใหบ้รรลุตามเป้าหมายธุรกิจ

(6) กำาหนดโครงสร้างเงินเดือน ค่าจา้ง และจดัทำาหลกัเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทนทั้งท่ีเป็นตวัเงินและ
ผลตอบแทนอยา่งอื่น รวมท ั้งจดัท ำาหลกัเกณฑใ์นปรับเงินเดือนและจ ่ายโบนสัใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ของบริษทั

(7) มีอ ำานาจสรรหา ประเมินผล แต่งต ั้ง โยกยา้ย ถอดถอน พนกังานบริษทั ในต ำาแหน่งที่ต ำ่ากวา่
กรรมการผูจ้ดัการลงมา

(8) ลงนามเอกสารผกูพนัสญัญาของบริษทักบัสถาบนัการเงิน รวมทั้งเป็นผูแ้ทนของบริษทัและดำาเนิน
การในนามของบริษทักบับุคคลภายนอก ในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งตามการคา้ปกติ หรือท่ีเป็นประโยชน์
ต่อกิจการ

(9) มีอำานาจในการอนุมติัการลงทุนที่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามมติของคณะกรรมการบริษทั หากเป็น
กรณีเร่งด่วนท่ีวงเงินเกินหน่ึงลา้นบาท ให้คณะกรรมการบริหารอนุมติัดำาเนินการไปก่อนแลว้ขอคำา
สตัยาบนัจากคณะกรรมการบริษทัทีหลงั  ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย 
รวมทั้งรายการท่ีตอ้งขอความเห็นจากผูถื้อหุน้ตามขอ้ก ำาหนดของ กลต. และตลาดหลกัทรัพย์

(10) มีหนา้ท่ีเสนอ ทบทวน การกำากบัดูแลงานดา้นการกำากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั รวมทั้งระบบการ
จดัการควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสมร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน และกรรมการตรวจสอบ
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(11) สอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจ ำาทุกปี ในกรณีที่เห็นว า่มีความจ ำาเป็นตอ้ง
ปรับปรุงกฎบตัรดงักล่าวใหเ้หมาะสมกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้
คณะกรรมการบริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป

(12) กรรมการบริหารมีหนา้ที่จะตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน คูส่มรส และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตามที่
ก ำาหนดไวใ้น พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงแจง้การถือหลกัทรัพยข์องตน คูส่มรส
และบุตร (ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อเลขานุการบริษทั เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดงักล ่าวต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั

(13) การอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำาได ้เวน้แต่จะได้
รับมอบหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งน้ี  การไดร้ับมอบอำานาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ ำานาจ  หรือมอบอ ำานาจช่วงที่ท ำาให้กรรมการบริหาร หรือผูร้ับมอบอ ำานาจจากคณะกรรมการ
บริหารสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ตามนิยามที่
สำานกังานคณะกรรมการก ำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก ำาหนด) มีส่วนไดเ้สีย ใน
ลกัษณะอื่นใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยของบริษทั (ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็น
ลกัษณะการดำาเนินธุรกรรมการคา้ปกติที่มีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปของบริษทัที่คณะกรรมการก ำาหนด
กรอบการพิจารณาไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ และเป็นไปตามเกณฑข์อ้บงัคบัของสำานกังานคณะกรรมการ
กำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยท่ี์ก ำาหนดไว้

(  ค  )              องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารและกำากบัดูแลกจิการ  

คณะกรรมการบริหารและก ำากบัดูแลกิจการ ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 4 คนโดยคณะ
กรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และมอบอำานาจหนา้ท่ีใหเ้ป็นผูส้รรหากรรมการใหค้รบตาม
จำานวน แลว้นำาเสนอต่อกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมตัิแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารต่อไป  ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บริหารอาจไดร้ับคดัเลือกมาจากกรรมการบริษทั  (ที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ) หรือจากพนกังานหรือผูม้ีความรู้
ความสามารถ ซ่ึงคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมปกติทุกเดือน อยา่งนอ้ยเดือนละ 2 คร้ัง

7.3.2         คณะกรรมการตรวจสอบ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ จำานวน 3 ท่าน  ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี

(  ก  .)            รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ย

                           รายช่ือกรรมการ ตำาแหน่ง
1. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณาปราชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเกริก             จิตตาลาน กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาววรรณรัตน์  ชุนอำาไพ (1) กรรมการตรวจสอบ

                        หมายเหตุ  (1)  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่ีมีคุณสมบติัท่ีทำาหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน
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(  ข  .)            ขอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ    
1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการ

บญัชีท่ียอมรับโดยทัว่ไป และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ ทั้งรายไตรมาสและรายประจำาปี
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal

Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้

กำาหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  รวมถึง

พิจารณาเลิกจา้งผูส้อบบญัชีของบริษทั
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
11. สอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ ำาทุกปี ในกรณีที่เห็นว า่มีความจ ำาเป็นตอ้ง

ปรับปรุงกฎบตัรดงักล่าวใหเ้หมาะสมกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั และสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป ใหค้ณะ
กรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป

(  ค  .)            องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน  โดยไดร้ับการ

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปี และดำารงตำาแหน่งวาระละ 3 ปี  แต่อาจได้
รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจำาปีใหด้ ำารงตำาแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง
กไ็ด ้   ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมปกติอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบของบริษทัตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ีผูท้ี่ด ำารงต ำาแหน่งกรรมการตรวจสอบจะ ตอ้งมี

คุณสมบตัิตามตำาแหน่งกรรมการอิสระที่บริษทัก ำาหนด และตามขอ้ก ำาหนดของคณะกรรมการก ำากบัหลกั
ทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(คุณสมบัติกรรมการอสิระ)

2. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด ำาเนินก ิจการของบริษทั
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ลำาดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้

3. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ประสบการณ์ และเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดม้อบหมาย
4. ตอ้งไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซ่ึงอยูใ่นธุรกิจ

หรืออุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทั   และไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกั
ทรัพยอ่ื์นเกินกวา่ 5 บริษทั  เน่ืองจากอาจมีผลใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีในบริษทัใดบริษทัหน่ึงทำาไดไ้ม่เตม็ท่ี

7.3.3         คณะกรรมการ  บริหารความเส่ียง  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระในการด ำารงต ำาแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึง

ประกอบดว้ยกรรมการ จำานวน 5 ท่าน ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปน้ี
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(  ก  )             รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง      ประกอบดว้ย

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

(  ข  )              ขอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ  ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
1. ดูแลและตรวจสอบในดา้นการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ทั้งดา้นการเงิน (Financial Risks) ความเส่ียงดา้น

ธุรกิจ (Business Risks) ความเส่ียงดา้นการลงทุน (Investment Risks) ความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิงาน 
(Operation Risks) หรือความเส่ียงในดา้นเหตุการณ์ต่าง ๆ (Event Risks)

2. ท ำาการจดัท ำาการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงที่อาจเก ิดขึ้น แนวโนม้ ซ่ึงมีผลกระทบต่อบริษทัท ั้ง
ภายในและภายนอกองคก์ร

3. ใหจ้ดัทำารายงานประเมินผลความเส่ียง (Risk Management Report) เสนอคณะกรรมการบริษทั
4. การอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไม่สามารถกระทำาได ้เวน้แต่จะ

ไดรั้บมอบหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นคราว ๆ ไป

7.3.4         คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม คณะกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทน มีวาระในการด ำารงต ำาแหน่งเป็นระยะ

เวลา 3 ปี ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ 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

(  ข  )              ขอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ  ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
1. กำาหนดคุณสมบตัิของกรรมการที่ตอ้งการสรรหาใหเ้ป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของ

คณะกรรมการท่ีคณะกรรมการบริษทักำาหนด
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2. กำาหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด ำารงต ำาแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะขององคก์ร เช่น 
พิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอใหด้ ำารงต ำาแหน่งต่อไป เปิดรับการเสนอชื่อจากผูถ้ือหุ้น การใชบ้ริษทั
ภายนอกใหช้่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากทำาเนียบกรรมการอาชีพ หรือ การใหก้รรมการแต ่ละคน
เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสม เป็นตน้

3. ด ำาเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ไดร้ับการเสนอชื่อมา คดัเลือกที่มีคุณสมบตัิสอดคลอ้งก บัเกณฑ์
คุณสมบตัิที่ก ำาหนดไว ้และตรวจสอบใหร้อบคอบวา่บุคคลที่จะถูกเสนอช่ือนั้นมีคุณสมบตัิตามกฎหมาย
และขอ้กำาหนดของหน่วยงานทางการ

4. ด ำาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบตัิสอดคลอ้งกบัเกณฑท์ี่ก ำาหนดไว ้และเสนอช่ือใหค้ณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาและบรรจุช่ือในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ต่อไป

5. คณะกรรมการสรรหาอาจไดร้ับมอบหมายจากกรรมการบริษทัใหพ้ิจารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง โดย
เฉพาะกรรมการผูจ้ดัการ หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารได้

6. กำาหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสมกบัหนา้ที่ความรับผดิชอบของกรรมการ โดย
เช่ือมโยงค่าตอบแทนกบัผลการดำาเนินงานโดยรวมของบริษทัฯ เพื่อใหส้ามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ี
มีความสามารถ มีคุณภาพ และศกัยภาพ

7. ใหค้ ำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัโครงสร้าง และองคป์ระกอบค่าตอบแทน
8. รายงานผลการสรรหากรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษทั
9. สอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทนเป็นประจ ำาทุกปี ในกรณีที่เห็นวา่มี

ความจ ำาเป็นตอ้งปรับปรุงกฎบตัรดงักล่าวใหเ้หมาะสมกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั และสถานการณ์ที่เปลี่ยน 
แปลงไป ใหค้ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบต่อไป

10. การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทนไม่สามารถ
กระทำาได ้เวน้แต่จะไดรั้บมอบหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นคราว ๆ ไป

7.3.5         คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน  
เพื่อใหก้ารด ำาเนินการในเร่ืองสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียบรรลุตามบรรษทัภิบาลที่บริษทัก ำาหนด นอกจากน้ี

บริษทัไดแ้ต่งต ั้งกรรมการชุดยอ่ย จ ำานวน 3 คณะแลว้คือ (1) กรรมการตรวจสอบ (2) กรรมการบริหาร (3) กรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน (  รายละเอยีดตามหัวข้อโครงสร้างการจัดการ  )   แลว้ บริษทัยงัไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหาร
กำาหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อบริหารจดัการระบบภายในโรงพยาบาล โดยก ำาหนดใหร้ายงานต่อ
ผูบ้ริหารทุกเดือน  ดงัน้ี

กรรมการชุดย่อย หน้าที่ความรับผดิชอบ
1. คณะกรรมการทีมนำา 

โรงพยาบาล
เป็นผูว้างแผนคุณภาพระดบัโรงพยาบาล จดัทำาแผนยทุธศาสตร์ การ
บริการจดัการองคก์ร ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และทิศทางองคก์รท่ีได้
บญัญติัไวแ้ละท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการบริษทั

2. คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง

คน้หา วางระบบ ป้องกนั ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารความเส่ียง
เพื่อลดและจดัการความเส่ียงดา้นต่าง ๆ 

3. คณะกรรมการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน 

ตรวจสอบ ประเมินผลอยา่งเป็นระบบและเป็นอิสระ ตรวจติดตามระบบ
วา่ปฏิบติัตรงตามแผนงานท่ีไดว้างไว ้และสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล และบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว้
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กรรมการชุดย่อย หน้าที่ความรับผดิชอบ
4. คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ

การบริการ
พฒันาคุณภาพบริการโดยรวม และเพิ่มการส่งมอบคุณค่าใหผู้รั้บบริการ 
ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

5. คณะกรรมการสหสาขา
วิชาชีพ

พฒันาระบบการใหบ้ริการดูแลผูป่้วยแบบสหสาขาวิชาชีพ ใหส้อดคลอ้ง
กบัแผนกลยทุธ์องคก์ร ส่ือสารประสานงานและแกปั้ญหาระหวา่งหน่วย
งานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อส่งต่อปัญหาให้ทีมนำาสูงสุด

6. คณะกรรมการพฒันาระบบ
สารสนเทศ-เวชระเบียน และ
ทรัพยากรบุคคล

วางแผน ออกแบบระบบและพฒันาระบบเพื่อการจดัการขอ้มูล
สารสนเทศ ส่งเสริมและสนบัสนุนการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล
สารสนเทศ วางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ รวม
ถึงการพฒันาบุคลากรตามทิศทางองคก์ร

7. คณะกรรมการความปลอดภยั
อาชีว อนามยั ส่ิงแวดลอ้ม 
และสวสัดิการสถานประกอบ
การ

เพื่อตรวจสอบ วางแผน และประเมินความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มใน
สถานประกอบกิจการและเพื่อประสานงาน และส่ือสารการบริหาร
จดัการดา้นสวสัดิการระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน

8. คณะกรรมการดา้นการจดัการ
พลงังาน

ดำาเนินการจดัการพลงังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังานของ
องคก์ร ประสานงาน ควบคุม ดูแล และวิธีการจดัการพลงังาน รวมทั้ง
กำาหนดแผนการอบรมหรือกิจกรรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานใหเ้หมาะสม

7.4           ข้อมูลเกีย่วกบักรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร  
บริษทัฯ ไดแ้บ่งแยกหนา้ที่ความรับผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารอยา่งชดัเจน โดยคณะ
กรรมการบริษทัจะทำาหนา้ที่ก ำาหนดนโยบายและก ำากบัดูแลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารในระดบันโยบาย  โดย
คณะกรรมการบริษทัจะประชุมอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส เพื่อติดตามและสนบัสนุนนโยบายของบริษทั  ซึ่ งคณะ
กรรมการบริษทัจะไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบังานประจำา หรือการทำาธุรกรรมต่าง ๆ ที่อยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของคณะ
กรรมการบริหาร และฝ่ายบริหาร  ขณะที่ฝ่ายบริหารภายใตก้ารก ำากบัดูแลของกรรมการผูจ้ดัการจะทำาหนา้ที่บริหาร
งานประจำาเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทัซ่ึงไดก้ ำาหนด
ไว ้ นอกจากน้ีบริษทัยงัไดก้ ำาหนดขอบเขตหนา้ท่ีและอำานาจของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ
รวมทั้งฝ่ายบริหารทุกระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน

7.4.1           รายช่ือและตำาแหน่งของผู้บริหาร  
(  ก  )             รายช่ือฝ่ายบริหาร   4   อนัดบัแรก     ประกอบดว้ย
คณะผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2564   มีรายละเอียดดงัน้ี

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

***หมายเหตุ ผูบ้ริหารตามคำานิยามของสำานกังานคณะกรรมการก ำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงไดแ้ก่
กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูด้ ำารงต ำาแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งดำารงต ำาแหน่งเทียบ
เท่าผูด้ ำารงตำาแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย และใหห้มายความรวมถึงผูด้ ำารงตำาแหน่งระดบับริหารในสาย
งานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า

(  ข  )              ขอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ  ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหาร  
1. ด ำาเนินการบริหารงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้กำาหนดต่าง ๆ  รวมทั้งหลกัการกำากบัดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริษทักำาหนด

2. มีอ ำานาจดำาเนินการตามที่คณะกรรมการบริหาร/ กรรมการบริษทั ไดม้อบหมาย ตลอดจนใหม้ีอ ำานาจใน
การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนท่ีเห็นสมควรทำาหนา้ท่ีจดัการและดำาเนินการแทน ทั้งน้ีจะไม่มีการมอบอำานาจ
ช่วงใหแ้ก่บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการดำาเนินการ

3. มีอ ำานาจออกคำาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบริษทั และเพื่อรักษาระเบียบวินยัการทำางานภายในองคก์ร

4. พิจารณากลัน่กรองการลงทุนต่าง ๆ เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริษทั
5. รายงานผลงาน และความกา้วหนา้ในการด ำาเนินงานของบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็น

ประจำา เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การดำาเนินงานของบริษทัเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่ก ำาหนดไว้

6. ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีจะตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน คู่สมรส และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามท่ีกำาหนดไวใ้น พรบ.
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงแจง้การถือหลกัทรัพยข์องตน คูส่มรส และบุตร (ที่ไม่บรรลุ
นิติภาวะ) ต่อเลขานุการบริษทั เพื่อรายงานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการบริษทั

ทั้งน้ีกรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายบริหารจะพิจารณาและอนุมตัิรายการธุรกรรมที่ตวัผูบ้ริหารมีส ่วนไดเ้สีย
หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยไม่ได ้ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิไวแ้ลว้ และเป็นไปตามที่
กฎหมายกำาหนด โดยคณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขอ ำานาจผูบ้ริหารไดโ้ดยมติ
คณะกรรมการบริษทั
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7.4.2           นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร  

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส ซ่ึงอยูใ่น
ระดบัท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถรักษาผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษทั โดยการจ่ายค่า
ตอบแทนจะอยูใ่นรูปของค่าเบ้ียประชุม ส่วนเงินโบนสัพิเศษจะจ่ายตามผลประกอบการของบริษทั
ของแต่ละปี  โดยคณะกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองในเบื้อง
ตน้  ทั้งน้ีการพจิารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นการพจิารณาอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร การจ่ายคา่ตอบแทนผูบ้ริหารไดค้ ำานึงถึงความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารแต ่ละท่าน เทียบกบั
นโยบายและเป้าหมายที่ก ำาหนดใหส้อดคลอ้งกบัผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหาร รวมไปถึงสถานะ
ทางการเงินของบริษทั บริษทัจะพจิารณาประโยชน์อ่ืนๆ ใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบั
เดียวกบักิจการประเภทเดียวกนั และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษาผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถสูงให้
อยูก่บับริษทั เพื่อใหบ้ริษทัแขง็แกร่งและสามารถแข่งขนัไดใ้นธุรกิจ โดยคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้

จำานวนค่าตอบแทนในปี 2564 บริษทัไดจ้่ายค่าตอบแทนต่างๆ ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร   มีรายละเอยีดตามหัวข้อ    7.4.3   ค่า  
ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

7.4.3           ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยค ่า
ตอบแทนที่เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้ง และค่าตอบแทนกรรมการ รวมไปถึงผลประโยชน์
ตอบแทนในรูปอ่ืน โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย ์ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลที่ก ำาหนดตามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

(  ก  )    ค่าตอบแทนที่เป็น  ตัวเงิน  

ประเภทค่า
ตอบแทน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)

คณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปี 2564
1. จำานวนกรรมการ/ผูบ้ริหาร 12 คน 7 คน
2. เงินเดือน/ ค่าตอบแทน - 192,720
3. เบ้ียประชุม - -
4. เงินโบนสั – ค่าสมนาคุณ 4,060,000.00 -
5. ค่าประจำาตำาแหน่ง           - 12,822,000.00

รวม 4,060,000.00 13,014,720.00
ประมาณการค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปี  2565
รวมทุกประเภท 6,000,000.00 13,500,000.00
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แสดงค่าตอบแทนคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมกรรมการแต่ละชุด

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร ในรูปของเงินบำาเหน็จกรรมการ  ซ่ึงแปรตามผลการ
ดำาเนินงานของบริษทัสำาหรับปี 2564   รายละเอียดมีดงัน้ี

รายช่ือกรรมการ

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร/ กำากบัดูแล
กจิการ/ผู้บริหาร

กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

รวมค่า
ตอบแทน

ปี 2564จำานวนคร้ังท่ีเขา้
ประชุม

ค่าตอบแทน
รายปี

ค่าเบ้ีย
ประชุม

รวมค่า
ตอบแทน

จำานวนคร้ังท่ี
เขา้ประชุม

ค่าตอบแทน จำานวนคร้ังท่ี
เขา้ประชุม

ค่าตอบแทน จำานวน
คร้ังท่ีเขา้
ประชุม

ค่าตอบแทน

1. ทนัตแพทยช์ำานาญ        ชนะภยั 4/4 337,800.00 - 337,800.00 337,800.00

2. นายแพทยว์รพนัธ์           อุณจกัร 4/4 339,000.00 - 339,000.00 40/42 4,020,000.00 4,359,000.00

3. นายแพทยดุ์สิต               ศรีสกุล 4/4 337,800.00 - 337,800.00 42/42 1,872,000.00 2/2 - 2,209,800.00

4. นายแพทยธี์ระยทุธ         นิยมกูล 4/4 337,800.00 - 337,800.00 42/42 1,080,000.00 2/2 - 1,417,800.00

5. นายแพทยสุ์เมธ             ฮัน่ตระกูล 4/4 337,800.00 - 337,800.00 42/42 1,680,000.00 2,017,800.00

6. นายสิทธิ                     ภาณุพฒันพงศ์ 4/4 337,800.00 - 337,800.00 337,800.00

7. นายชยัสิทธ์ิ                วิริยะเมตตากุล  4/4 337,800.00 - 337,800.00 337,800.00

8. นายฤชิษฐ ์                 กาญจนพิทกัษ์ 4/4 337,800.00 - 337,800.00 337,800.00

9. นายธฤต                     ช่ืนอิ่ม** 3/4 - - - 0.00

10. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ    คณาปราชญ์ 4/4 - - 4/4 339,000.00 339,000.00

11. นายเกริก                    จิตตาลาน 4/4 - - 4/4 337,800.00 337,800.00

12. นางสาววรรณรัตน์      ชุนอำาไพ** 3/4 - - 3/4 -   0.00
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รายช่ือกรรมการ

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร/ กำากบัดูแล
กจิการ/ผู้บริหาร

กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

รวมค่า
ตอบแทน

ปี 2564จำานวนคร้ังท่ีเขา้
ประชุม

ค่าตอบแทน
รายปี

ค่าเบ้ีย
ประชุม

รวมค่า
ตอบแทน

จำานวนคร้ังท่ี
เขา้ประชุม

ค่าตอบแทน จำานวนคร้ัง
ท่ีเขา้ประชุม

ค่าตอบแทน จำานวน
คร้ังท่ีเขา้
ประชุม

ค่าตอบแทน

13. นายแพทยรั์ชช                สมบูรณสิน ลาออกจากกรรมการ 341,800.00 - 341,800.00 341,800.00

14. นางสาวพาภทัร         สุเภากิจ ลาออกจากกรรมการ - - 1/4 337,800.00   337,800.00

15. นายแพทยศ์ุภชยั            สินไตรรัตน์ 41/42 - 2/2 720,000.00 720,000.00

16. นายแพทยป์ระมขุ          อุณจกัร 40/42 - 2/2 2,250,000.00 2,250,000.00

14. ทนัตแพทยศิ์ระ              ฮัน่ตระกูล 41/42 - 2/2 1,200,000.00 1,200,000.00

18. นางสาวพรชนน             บุษบรรณ*** - 192,720.00 192,720.00

                   รวมค่าตอบแทน 3,045,400.00 - 3,045,400.00 1,014,600.00 8,844,720.00 4,170,000.00 17,074,720.00

** ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 14 พ.ค. 2564

*** ผูบ้ริหารสายบญัชีและการเงิน
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(ข)  ค่าตอบแทนอ่ืน 
นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมและเงินบำาเหน็จกรรมการที่ไดร้ับอนุมตัิจากผูถื้อหุน้แลว้

เน่ืองจากบริษทัเป็นกิจการที่ให้บริการดา้นการรักษาพยาบาล  ดงันั้น กรรมการและผูบ้ริหารจึงไดร้ับสวสัดิการรักษา
พยาบาลตามระเบียบของบริษทัที่ไดว้างไวเ้ช่นเดียวกบัพนกังานทัว่ไป

(ค)  สัญญาการจัดการ (ถ้ามี) 
ไม่มี

7.5          ข้อมูลเกีย่วกบัพนักงาน  
7.5.1           จำานวนพนักงาน  

บริษทัมีจำานวนพนกังานประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ
ปี 2564 ปี 2563

เจ้าหน้าที่ประจำา
แพทยป์ระจำา 70 70
ฝ่ายบริหารและจดัการ 38 38
พยาบาล 292 276
พนกังานฝ่ายการแพทย์ 411 386
พนกังานฝ่ายเทคนิคบริการ 185 171
อ่ืนๆ (ไดแ้ก่ ฝ่ายบริการ) 251 222

รวมเจา้หนา้ท่ีประจำา 1,247 1,163
เจ้าหน้าที่ Part time และ Consult
แพทยท่ี์ปรึกษา 245 232
แพทยเ์วร 140 143

รวมเจา้หนา้ท่ี Part time และ Consult 385 375

ตาราง แสดงค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี

ปี 2564 ปี 2563 ประมาณการ
ปี 2565

เงินเดือน/ ค่าล่วงเวลา 330,993,788.75 306,450,403.21
เงินโบนสั/ค่าสมนาคุณ 13,974,820.89 -
ค่าประจำาตำาแหน่ง 16,848,516.00 16,334,433.00
เงินสมทบประกนัสงัคม 10,287,245.00 5,395,995.00
เงินสะสมสมทบพนกังาน 7,149,378.86 6,767,127.71
สวสัดิการรักษาพยาบาล 5,824,098.00 6,801,195.00
สวสัดิการเคร่ืองแบบพนกังาน 811,344.77 841,689.80

รวมค่าตอบแทน 385,889,192.27 342,590,843.72 390,000,000.00
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7.5.2                นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 การสรรหาพนักงานและการสร้างแรงจูงใจพนักงาน  

บริษทัจะเนน้การสรรหาพนกังานจากภายในเป็นหลกั แลว้ท ำาการฝึกอบรมเพิ ่มเติม เน่ืองจากการเลื่อน
ตำาแหน่งจากภายในทำาใหไ้ดพ้นกังานที่คุน้เคยกบัการดำาเนินงานและยงัมีส่วนช่วยสร้างขวญักำาลงัใจในการทำางานใหก้บั
พนกังาน สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์ร และสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังานทำางานอยูก่บับริษทัเป็นระยะเวลานาน ดงัเช่น
การใหผ้ลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม มีสวสัดิการต่างๆ มีการจดักิจกรรมสนัทนาการใหพ้นกังานเพื่อสร้างความสามคัคี
นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศที่เอื ้อต่อการท ำางาน ซ่ึงในปีที่ผา่นมาบริษทัไดร้ับรางวลัสถาน
ประกอบกิจการดีเด่นระดบัประเทศ 2 ดา้นติดต่อกนัมาหลายปี คือ ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การทำางาน และในดา้นแรงงานสมัพนัธ์และดา้นสวสัดิการแรงงานระดบัประเทศ  จะเห็นไดว้า่พนกังานของบริษทัมีอายุ
การทำางานเฉล่ียประมาณ 7 ปี ซ่ึงมีอายกุารทำางานกบับริษทัตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป คิดเป็น 49.53% ของพนกังานทั้งหมด

 นโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคล  
      1. บริษทัไดค้ ำานึงถึงความสำาคญัของพนกังานซ่ึงเป็นปัจจยัสำาคญัท่ีสุดท่ีจะเป็นแรงผลกัดนับรรลุเป้าหมายของ

องคก์ร  ดงันั้นในแต่ละปีบริษทัจึงไดก้ ำาหนดใหมี้แผนงานและมีการจดัสรรงบประมาณไวอ้ยา่งชดัเจน และ
เพียงพอกบัโครงการการพฒันาทรัพยากรบุคคล ดงัน้ี
1.1 โครงการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ซ่ึงเป็นการแนะนำาองคก์รและช่วยใหพ้นกังานใหม่ไดเ้ขา้ใจ

ในวฒันธรรมองคก์ร โครงสร้างการบริหารจดัการ ทั้งน้ีเพื่อใหพ้นกังานใหม่ไดม้ีความรู้ความ   
เขา้ใจในหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนเองในเบ้ืองตน้ รวมทั้งทำาใหพ้นกังานไดป้รับตวัเขา้กบั
เพื่อนร่วมงาน สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมองคก์รต่อไป

1.2 การฝึกอบรมและพฒันาความสามารถของพนกังาน  บริษทัมีการจดัอบรมพนกังานทั้งในลกัษณะ
การสอนพร้อมกบัการทำางาน โดยการใชร้ะบบพี่เล้ียงซ่ึงจะเป็นพนกังานอาวโุสคอยดูแลให้ค ำา
แนะนำาและสอนงานใหพ้นกังานใหม่ และในลกัษณะอบรมเสริมความรู้ในหลกัสูตรต่าง ๆ ทั้งจาก
ดำาเนินการเองโดยบุคลากรภายในบริษทั เชิญบุคลากรภายนอก รวมถึงการส่งพนกังานเขา้ร่วม
อบรมร่วมอบรมหลกัสูตรภายนอก  ท่ีครอบคลุมทั้งดา้นการพฒันาความรู้ ดา้นทศันคติ และดา้น
ทกัษะ
โดยในปี 2564 พนกังานไดรั้บการอบรมทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก เฉล่ียคนละ 3 หวัขอ้
การอบรม
-  ส่งบุคลากรไปอบรมหรือฟ้ืนฟูวิชาการ (ภายนอก)  จ ำานวน   20 เร่ือง   จ ำานวน         51 คน
-  จดัอบรมวิชาการ/ การพฒันาบริการภายใน             จ ำานวน   13 เร่ือง   จ ำานวน    1,476 คน

2. บริษทัไดพ้ฒันาศกัยภาพของทรัพยากรบุคคลทุก ๆ ดา้นอยา่งต่อเน่ือง ทั้งดา้นสายวิชาชีพแต่ละสาขา ดา้น
สงัคม เพื่อเป็นการวางพื้นฐานใหมี้ความกา้วหนา้ในสายอาชีพและตำาแหน่งงาน รวมทั้งบริษทัไดก้ำาหนด
หลกัเกณฑก์ารเล่ือนตำาแหน่ง/ปรับระดบัตำาแหน่งงานท่ีชดัเจนให้กบัพนกังาน

3. บริษทักำาหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานพนกังานทุกระดบั โดยทำาการประเมินทุก ๆ 3 เดือน

  นโยบายการร้องทุกข์ของพนักงาน
บริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายการร้องทุกขข์องพนกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหพ้นกังานมีประสิทธิภาพ

เพียบพร้อมเป็นไปดว้ยความเขา้ใจที่ดีระหวา่งบริษทัและพนกังาน อนัจะยงัประโยชน์สุขดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย ดงันั้น
กรณีที่พนกังานมีปัญหาอยา่งใดอยา่งหน่ึงอนัเป็นผลมาจากการทำางาน หรือสภาพการทำางาน หรือไม่ไดร้ับความเป็น
ธรรมในเร่ืองใด ๆ ในสถานประกอบการ พนกังานมีสิทธิที่จะยืน่ค ำาร้องทุกขไ์ด ้ตามขั้นตอนและกระบวนการร้อง
ทุกขท่ี์กำาหนดไว ้ 
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โดยบริษทัฯ ไดม้ีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูย้ื่นเร่ืองร้องทุกขแ์ละผูเ้ก ี่ยวขอ้งไวอ้ยา่งชดัเจน โดยยดึหลกั
ความเสมอภาคและความเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในระยะยาวภายในองคก์รเป็นสำาคญั ดงั
นั้นบริษทัจะใหค้วามดูแลเอาใจใส่และพิจารณาดว้ยความเป็นธรรม เพื่อดำารงไวซ่ึ้งบรรยากาศแรงงานสมัพนัธ์ท่ีดี

  นโยบายด้านสวสัดกิารพนักงาน
1. บริษทัไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความผกูพนัและความสามคัคีของพนกังานในองคม์าอยา่งต่อ

เน่ือง อาทิเช่น กิจกรรมกีฬาสีภายใน กิจกรรมรดนำ้าดำาหวัผูบ้ริหารและแพทยอ์าวโุสเน่ืองในวนัสงกรานต ์
กิจกรรม CSR  กิจกรรม Singing Contest และกิจกรรมสงัสรรคปี์ใหม่

2. บริษทัใหค้วามสำาคญัต่อสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของพนกังานเป็นอยา่งยิง่ โดยไดจ้ดัใหม้ี
สวสัดิการตรวจสุขภาพประจำาปีพนกังาน การอบรมให้ความรู้เร่ืองความปลอดภยัในการทำางาน จดัอบรม
เร่ืองการปฏิบตัิตามกฎจราจรและรณรงคค์าดเขม็และสวมหมวกกนัน๊อค จดัอบรมฝึกซอ้มตามแผนอคัคี
ภยั และแผน่ดินไหว โดยอยูภ่ายใตค้ณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ทำางาน  และคณะกรรมการสวสัดิการพนกังาน

3. บริษทัไดจ้ดัใหมี้วนัหยดุพกัผอ่น,วนัหยดุตามประเพณี ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบล่วงหนา้เป็นปีๆ ไป รวมทั้ง
สิทธิการลาป่วย ลาคลอด ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาบวช และการลากิจไดต้ามกฎหมายแรงงาน

4. เน่ืองจากบริษทัเป็นกิจการท่ีให้บริการดา้นการรักษาพยาบาล ดงันั้นบริษทัจึงไดใ้หสิ้ทธิการรักษาพยาบาล
แก่กรรมการ, ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ซ่ึงครอบคลุมถึงญาติสายตรงดว้ย

5. บริษทัจดัสวสัดิการเงินช่วยเหลือฌาปนกิจทั้งของพนกังาน และญาติสายตรง
6. ถึงแมว้า่บริษทัไม่ไดจ้ดัต ั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนกังานโดยตรง แต่จะอยูใ่นรูปแบบของเงิน

สะสมและเงินสมทบใหแ้ก่พนกังานทุกเดือน โดยฝากธนาคารในบญัชีของพนกังานแต ่ละคน รวมทั้ง
บริษทัไดจ้ดัสวสัดิการในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย ์ภายใตก้ฎหมายของสหกรณ์ออมทรัพย ์ในนาม 
“  สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลลานนา จำากดั”  

ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่ บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ระดบัประเทศทั้ง 2 ดา้น ติดต่อกนัมา
หลายปี รวมทั้งในปี 2564 น้ีดว้ย คือ

1. ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำางานระดบัประเทศ
2. ดา้นแรงงานสมัพนัธ์และดา้นสวสัดิการแรงงานระดบัประเทศ

7.6          ข้อมูลสำาคญัอ่ืน ๆ  
1.  เลขานุการบริษัท

บริษทัไดม้ีค ำาสัง่แต่งต ั้ง นางสาวรุ่งอรุณ  พทุธิมูล ด ำารงต ำาแหน่งเลขานุการบริษทั โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครั้ งที่ 4/2551 วนัที่ 11 สิงหาคม 2551   โดยตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ก ำาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 
ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  ดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั และ
ความซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอด
จนมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้น ท ั้งน้ีขอ้มูลและหนา้ที่ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานตาม
เอกสารแนบแลว้
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 2.  การควบคุม  ดูแล  การทำาบัญชีบริษัท  

บริษทัไดม้ีค ำาสัง่แต่งต ั้ง นางสาวพรชนน  บุษบรรณ  ต ำาแหน่งรองผูอ้ ำานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  วฒุิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, อบรม Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย เมื่อปี 2550 ซ่ึงเป็นผูท้ี่มีความรู้ ประสบการณ์  และมีความเหมาะสมในการท ำาหนา้ที่งานการ
ควบคุมการทำาบญัชีบริษทั และปฏิบตัิงานของบริษทัเป็นอยา่งดี  ทั้งน้ีขอ้มูลและหนา้ที่ความรับผดิชอบของผูท้ี่ไดร้ับ
มอบหมายควบคุมดูแลการทำาบญัชีบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานตามเอกสารแนบแลว้

3.  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
บริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การก ำากบัดูแลการปฏิบตัิงาน และการจดัการความ
เส่ียงของบริษทั โดยไดม้ีค ำาสัง่แต่งต ั้ง นางสาวรุ่งอรุณ  พทุธิมูล ต ำาแหน่งหวัหนา้สำานกัผูอ้ ำานวยการ วฒุิการศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ซ่ึงเป็นผูท้ี่มีความรู้ ประสบการณ์  และมีความเหมาะสมในการทำาหนา้ที่งานก ำากบัดูแล
การปฏิบตัิงานของบริษทัเป็นอยา่งดี เน่ืองจากปฏิบตัิงานในส่วนงานบริหารองคก์รน้ีมานาน ต ั้งแต่ปี 2536 จนถึง
ปัจจุบนั

คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การก ำากบัดูแลการปฏิบตัิงาน และการ
จดัการความเส่ียงของบริษทั โดยมอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ  พทุธิมูล เพื่อทำาหนา้ที่ก ำากบัดูแลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานที่ก ำากบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงระบบการตรวจสอบภายใน เน่ืองจากมีความเขา้ใจใน
กิจกรรมและการดำาเนินงานของบริษทั จึงเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสม  โดยบริษทั
ไดก้ำาหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการดำาเนินการดงักล่าว

4.  หัวหน้างานนักลงทุน  สัมพนัธ์และความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน  
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีวา่ขอ้มูลของบริษทั ทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและขอ้มูลทัว่ไปลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสิน
ใจของผูล้งทุนและผูท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั จึงไดก้ ำาชบัใหฝ่้ายบริหารด ำาเนินการในเร่ืองที่เกี่ยวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีครบถว้น  ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได ้สมำ่าเสมอ และทนัเวลา  ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัไดใ้หค้วามสำาคญัและ
ยดึถือปฏิบตัิมาโดยตลอด โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ดงักล่าวเพื่อใหผู้ล้งทุนและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งรับทราบ  ทั้งโดย
การประชาสมัพนัธ์โดยตรง เช่น การลงประกาศทางหนงัสือพิมพท์ ั้งส่วนทอ้งถิ่นและส่วนกลาง ทางจดหมาย และผา่น
ทางส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพย ์

ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์นั้น บริษทัยงัไม่ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ไดม้อบหมายให้ประธานกรรมการ
บริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการเลขานุการ ท ำาหนา้ที่ติดต ่อส่ือสารกบัสถาบนั ผูถ้ือหุน้ รวมทั้งนกัวิเคราะห์และ
ภาครัฐที่เกี่ยวขอ้ง เน่ืองจากกิจกรรมในเร่ืองดงักล่าวยงัมีไม่มากนกั โดยสามารถติดต่อไดท้ี่โทรศพัทเ์ลขหมาย 052-
134-701 โทรสาร 052-134-799 หรือ  Website www.lanna-hospital.com,  E-mail lanna@lanna-hospital.com

7.6.2    ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  

การกำาหนดนโยบายดา้นบญัชีและการเงิน  ปัจจุบนับริษทัไดก้ ำาหนดใหบ้ริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ใชน้โยบายดา้นบญัชี
และการเงินกลาง มีการใชบ้ริษทัผูส้อบบญัชีรายเดียวกนั รวมทั้งมีการจดัทำาและเปิดเผยขอ้มูลทางบญัชีการเงินอยา่งถูก
ตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั ตามขอ้ก ำาหนดของหน่วยงานที่ก ำากบัดูแลและกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง
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เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ำากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก ำาหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้แต่งต ั้งผูส้อบ
บญัชีและกำาหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงพิจารณาจาก
คุณสมบตัิดงันี้ค ือ เป็นผ ูส้อบบญัชีที่ไดร้ ับความเห็นชอบจากส ำานกังานคณะกรรมการก ำากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ มีความรู้ความชำานาญและมีผลงานดี รวมทั้งค่าตอบแทนท่ีเสนอมามีความเหมาะสมกบัปริมาณงาน อีก
ทั้งผูส้อบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์หรือการมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม  สงักดัสำานกังานสอบบญัชีเดียวกนั  โดย
ในปี 2564 บริษทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีรายละเอียดดงัน้ี

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษทั

รายการ ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพิม่ (บาท)

ค่าสอบทานงบการเงินบริษทั  (จ ำานวน 3 ไตรมาส) 555,000.00 540,000.00 15,000.-

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำาปี 595,000.00 580,000.00 15,000.-

ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) - - -

                      รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,150,000.- 1,120,000.- 30,000.-

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

1.                ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี   (  Audit Fee  )  
  รายการที่                  ช่ือบริษัทผู้จ่าย                ช่ือผู้สอบบัญชี        ค่าสอบบัญชี

1. บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จำากดั
โดย นางสาวโสรยา   ตินตะสุวรรณ์
ค่าใชจ่้าย

1,150,000.00

110,927.00
1,260,297.00

2. บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จำากดั
โดย นางสาวโสรยา   ตินตะสุวรรณ์
ค่าใชจ่้าย

910,000.00

100,316.00
1,010,316.00

3. บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จำากดั

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จำากดั
โดย นางสาวโสรยา   ตินตะสุวรรณ์
ค่าใชจ่้าย

340,000.00

73,639.00
413,639.00

4. บริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จำากดั

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จำากดั
โดย นางสาวโสรยา   ตินตะสุวรรณ์
ค่าใชจ่้าย

430,000.00

86.072.00
516,072.00
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5. บริษทั โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จำากดั

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จำากดั
โดย นางสาวโสรยา   ตินตะสุวรรณ์
ค่าใชจ่้าย

40,000.00

150.00
40,150.00

                                     รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  (Audit Fee) 3,240,474.00

2.                ค่าบริการอ่ืนที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี   (Non-Audit Fee)  

รายการ
    ที่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย

ประเภทของงานบริการอ่ืน
(Non-audit service) ผู้ให้บริการ

    ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน
ส่วนที่จ่ายไป

ในระหว่างปีบัญชี
ส่วนที่จะต้องจ่าย

ในอนาคต
     1. บมจ. เชียงใหม่ราม

ธุรกิจการแพทย์
                    - บริษทั สอบบญัชี

ธรรมนิติ จำากดั
- -

     2. บจ. โรงพยาบาล
เชียงใหม่ราม 

                    - บริษทั สอบบญัชี
ธรรมนิติ จำากดั

- -

     3. บจ. เทพปัญญาธุรกิจ                     - บริษทั สอบบญัชี
ธรรมนิติ จำากดั

- -

     4. บจ. โรงพยาบาลหริ
ภุญชยั เมโมเรียล 

                    - บริษทั สอบบญัชี
ธรรมนิติ จำากดั

- -

     5. บจ. โรงพยาบาล
รามคำาแหง เชียงใหม่

                    - บริษทั สอบบญัชี
ธรรมนิติ จำากดั

- -

                                    รวมค่าตอบแทนสำาหรับงานบริการอ่ืน  (Non-audit Fee) - -

ขอ้มูลขา้งตน้

 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไม่มีขอ้มูลการให้บริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายให้
ขา้พเจา้ สำานกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้ และสำานกังานสอบ
บญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดั ท่ีขา้พเจา้ทราบและไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้

 ไม่ครบถว้น กล่าวคือ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้  ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดงค่าตอบแทน
สอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ สำานกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดั และ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้ และสำานกังานสอบบญัชีดงักล่าว ท่ีถูกตอ้งครบถว้น

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

     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8658
สงักดั บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำากดั
ผูส้อบบญัชีของ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
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บริษทัไดต้ระหนกัถึงบทบาท หนา้ที่และความรับผดิชอบในการก ำากบัดูแลกิจการที่ดี โดยเช่ือวา่การกำากบัดูแลกิจการ
เป็นตวักำาหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผูถื้อหุ้น และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่าย 
8.1            สรุปผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา  

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

บริษทัมีนโยบายที่จะปฏิบตัิตามหลกัการก ำากบัดูแลกิจการที่ดี ตามขอ้ก ำาหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้
บริษทัดำาเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดส้ะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกนั และเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง
ซ่ึงบริษทัเช่ือวา่ การปฏิบติัดงักล่าวของบริษทัเป็นส่ิงท่ีมีความจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุ้น
นกัลงทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในอนัท่ีจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของบริษทัและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัมี
แนวทางการก ำากบัดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำาหนด  ท ั้งน้ีบริษทัได ้
ติดตามกฎระเบียบใหม่ ๆ ท่ีประกาศใชแ้ละปรับแนวทางปฏิบติัของบริษทัใหเ้ขา้กบักฎระเบียบดงักล่าว   ดงัน้ี

การกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์เกีย่วกบัการกำากบัดูแลกจิการ

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัและใหค้วามสำาคญัในหลกัการก ำากบัดูแลกิจการที่ดี  และปฏิบตัิที่ดีสำาหรับกรรมการ
บริษทัจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการไดม้ีการทบทวนและแกไ้ขเพิ่ม
เติมนโยบายดา้นการก ำากบัดูแลกิจการที่มีอยูเ่พื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิในระดบัสากล โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองของ
นโยบายและทิศทางในการดำาเนินธุรกิจ การจดัตั้งระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบใหเ้พียงพอ ตลอดจนการดูแล
ฝ่ายบริหารให้ปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตน้โยบายเพื่อใหธุ้รกิจของบริษทั มีความโปร่งใส มีจริยธรรม และ
ปฏิบตัิตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบัทั้งหมด เพื่อเนน้ความโปร่งใสของการด ำาเนินธุรกิจ เพื่อเพิม่ความเช่ือมัน่แก่ผูถ้ือหุน้ นกั
ลงทุน และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย  และในปีที่ผา่นมาคณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบร่างแผนการ
ด ำาเนินการตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่องคก์รปฏิบตัิตามนโยบายทั้งหมด ติดตามผล ทบทวน และปรับเปลี่ยน
นโยบายดา้นการกำากบัดูแลกิจการของบริษทัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  โดยมีแนวทางการสนบัสนุนการก ำากบั
ดูแลกิจการท่ีดีครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี

(1) มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณะอยา่งครบถว้นเพียงพอ เช่ือถือได ้ทนัเวลา และเท่าเทียมกนัแก่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

(2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม

(3) คณะกรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์

(4) สนบัสนุนใหมี้ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง เพื่อลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน

(5) กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ ก่อนเขา้รับตำาแหน่งบริษทัไดจ้ดัทำาคู่มือการปฏิบติัของกรรมการ รวมทั้ง
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของการเป็นกรรมการบริษทั
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(6) บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั  (  รายละเอยีดตามเอกสารแนบ   3)  

(7) คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในบริษทัตอ้งพึงปฏิบติัหนา้ท่ี และความรับผดิชอบภายใตจ้ริยธรรม
ธุรกิจของบริษทัดว้ยความรอบคอบโปร่งใส เพื่อสร้างประโยชน์ และมูลค่าสูงสุดทั้งต่อบริษทั ผูถื้อหุ้น และ
ทุกฝ่าย

8.1.1           การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด
1.    การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ  

คณะกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทน มีหนา้ที่ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยที่
ครบกำาหนดออกตามวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมถึงการพิจารณากลัน่กรองรายช่ือผูท่ี้มีความเหมาะสม โดยเปิดโอกาสกรรมการและ
ผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอช่ือกรรมการที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม โดยนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อนำาไปพิจารณาใน
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งตามหลกัเกณฑต์่อไป โดยคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาจากผูท้ี่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำางานที่ผ า่นมา มีความเป็นผูน้ ำา วิสยั
ทศัน์กวา้งไกล เป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี มีประวตัิการท ำางานที่โปร่งใสและมีความซ่ือสตัย ์รวมทั้งเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิ
ตามกฎบตัรคณะกรรมการ 

ส่วนกระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษทั จะใชว้ธิีเดียวก นักบัการสรรหากรรมการบริษทัและ
กรรมการชุดยอ่ยอ่ืน  แต่บริษทัไดก้ำาหนดคุณสมบติัเพิ่มเติมสำาหรับผูท่ี้จะดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั
 นอกจากน้ีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตามขอ้ก ำาหนดของหน่วยงานท่ีกำากบัดูแล และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งจะตอ้ง
มีคุณสมบติั ตามท่ีบริษทักำาหนดไวด้ว้ย ตามหัวข้อ      7.2   คณะกรรมการบริษัท  

หลกัเกณฑ์และวธีิการแต่งตั้งกรรมการ
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี
1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง
2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยูท่ ั้งหมดตาม 1) เลือกต ั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ ำานวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต ั้งในครั้ งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ งไดร้ับการเลือกต ั้งในล ำาดบัถดัลงมา มีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจำานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด

4) คะแนนเสียง
ในการประชุมผูถ้ือหุน้  ผูถ้ือหุ้นสามญัทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต ่อหุ้น   และมติของที่ประชุม ใน
กรณีที่ผ ูถ้ ือหุ ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผูถ้ือหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน ั้นมิได ้ 
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตัิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะตอ้งไดร้ับคะแนนเสียงเห็นชอบ
จากเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท ่ากนั ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด
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2.    การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง  
กระบวนการสรรหาตำาแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงสุดในองคก์ร ต ั้งแต่ระดบักรรมการผูจ้ดัการ, ผูอ้ ำานวยการ และรองผู ้

อ ำานวยการ บริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีในการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถ ตลอดจนคุณสมบตัิที่มีความเหมาะสมและตามเกณฑท์ี่บริษทัก ำาหนด แลว้นำารายช่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยนอกจากความรู้ความสามารถแลว้ คณะกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาคดัสรร
จากผูบ้ริหารระดบัสูงภายในองคก์ร โดยผูท้ี่จะดำารงต ำาแหน่งกรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งเป็นกรรมการของบริษทัดว้ย  ดงันั้นผูท้ี่
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมที่จะเสนอให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ จะตอ้ง
มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการบริษทัดว้ยเช่นกนั ซ่ึงจะตอ้งไดร้ับการแต่งต ั้งจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ให้ด ำารงต ำาแหน่งกรรมการ
บริษทัก่อน

ส่วนกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารต ำาแหน่งอื่น ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผูด้ ำาเนินการพิจารณาคุณสมบตัิตามที่
องคก์รกำาหนด เพื่อเสนอใหก้รรมการผูจ้ดัการอนุมติัแต่งตั้งต่อไป  โดยเร่ิมจากการคดัเลือกผูท่ี้เป็น ค น เ ก ่ง แ ล ะ ค น ด ี ม ีค ว า ม
สามารถ มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร และมีวิสยัทศัน์กวา้งไกล โดยบริษทัจะมุ่งเนน้คนรุ่นใหม่ท่ีมีศกัยภาพและมีความรู้ความสามารถ
และมีความพร้อมในการพฒันาตนเอง เพื่อใหส้ามารถกา้วข้ึนสู่ตำาแหน่งบริหารในระดบัสูงต่อไป

 การพฒันา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
การพฒันาและประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย อ่ย บริษทัฯ ไดร้ายงานราย

ละเอยีดตามหัวข้อ 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และหัวข้อ 8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยอ่ืน ๆ

8.1.2         การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล  
การเขา้ร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารนี้ เป็นผลประโยชน์ที่จ ่ายใหแ้ก่ผ ูบ้ริหารและ

กรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้ง และค่าตอบแทนกรรมการ
รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย ์ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ีก ำาหนดตาม
กฎหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ รายละเอยีดตามหัวข้อ 7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.1.3         การกำากบัดูแลการดำาเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม  
บริษทัมีนโยบายการก ำากบัดูแลการด ำาเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงจะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัการก ำากบัดูแล

กิจการที่ดี ตามขอ้กำาหนดของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้บริษทัดำาเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดส้ะดวก
รวดเร็ว เท่าเทียมกนั และเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งซ่ึงบริษทัเช่ือวา่ การปฏิบตัิดงักล่าวของบริษทัเป็นส่ิงที่มีความจำาเป็นต่อ
การด ำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อม ัน่ต่อผูถ้ือหุน้ นกัลงทุน และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายในอนัที่จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของ
บริษทัและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัมีแนวทางการกำากบัดูแลกิจการการดำาเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  ดงัน้ี 

บทบาทหน้าที่ และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย  /  บริษัทร่วม  
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัในการแต่งต ั้งกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยบริษทัได้

กำาหนดระเบียบปฏิบตัิใหก้ารเสนอช่ือ และใชสิ้ทธิออกเสียงแต ่งต ั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้งไดร้ับ
อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทั  โดยบุคคลที่ไดร้ับการแต ่งต ั้งเป็นกรรมการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีหนา้ที่ด ำาเนินการเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น ๆ  ส่วนการลงมติหรือออกเสียงในเร่ืองสำาคญับุคคลที่ไดร้ับการแต่งต ั้งเป็น
กรรมการจะตอ้งไดร้ับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทัก่อนลงมติ  ทั้งน้ีการส่งกรรมการเพื่อเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทั
ร่วมดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทั
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นอกจากน้ีกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทัไดก้ ำาหนดระเบียบให้บุคคลที่ไดร้ับแต่งตั้งจากบริษทั ตอ้งดูแลให้บริษทัยอ่ยมีขอ้
บงัคบัในเร่ืองการทำารายการท่ีเกี่ยวโยง การไดม้าหรือจ ำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการทำาการสำาคญัอ่ืนใดของบริษทัยอ่ยใหค้รบ
ถว้นถูกตอ้ง และใชเ้กณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทำารายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัเกณฑข์องบริษทั  รวมถึง
ตอ้งกำากบัดูแลใหมี้การจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยใหบ้ริษทัสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทำางบการ
เงินรวมไดท้นัตามกำาหนด

การกำาหนดนโยบายด้านบัญชีและการเงินในบริษัทย่อย  /  บริษัทร่วม  
การกำาหนดนโยบายดา้นบญัชีและการเงิน  ปัจจุบนับริษทัไดก้ ำาหนดให้บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ใชน้โยบายดา้นบญัชี

และการเงินกลาง มีการใชบ้ริษทัผูส้อบบญัชีรายเดียวกนั รวมทั้งมีการจดัทำาและเปิดเผยขอ้มูลทางบญัชีการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบ
ถว้น ทนัเวลาและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั ตามขอ้กำาหนดของหน่วยงานท่ีกำากบัดูแลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

8.1.4           การติดตามให้มี  การปฏบิัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากบัดูแลกจิการที่กำาหนด  
ที่ผา่นมาบริษทัมีการปฏิบตัิตามหลกัการก ำากบัดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษทัจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยกำาหนดในเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเร่ืองท่ีเปิดเผยไวข้า้งตน้  ดงัน้ี

หมวด   (1)     ผู้ถือหุ้น   :   สิทธิและความเท่าเทยีมกนั  

ผูถื้อหุน้เปรียบเสมือนเจา้ของบริษทั ดงันั้นผูถื้อหุ้นทุกรายทั้งผูถ้ือหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ยจึงมีสิทธิโดยชอบธรรม และ
ความเท่าเทียมกนั ทั้งในฐานะของเจา้ของบริษทัและนกัลงทุนในหลกัทรัพย ์เช ่น สิทธิในการซ้ือ ขาย โอนหลกัทรัพย ์
สิทธิในการรับทราบข่าวสารสารสนเทศของบริษทัอยา่งเพียงพอ รวดเร็ว ทนัเวลา การรับทราบความกา้วหนา้ พฒันาการ
ตลอดจนสถานะทางการเงินของบริษทัผา่นช่องทางที่ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนสามารถเขา้ถึงไดง้่าย  โดยบริษทัไดม้ีการจดั
ทำารายงานประจำาปี (ทั้งภาษาไทย และองักฤษ) เพื่อรายงานขอ้มูลต่าง ๆ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งชดัเจน ครบถว้น รวมทั้งได้
จดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นประจำาทุกปีก่อนส้ินเดือนเมษายนหลงัจากท่ีไดมี้การปิดรอบบญัชีประจำาปี บริษทัจะจดัการประชุม
ผูถื้อหุน้ รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจเร่ืองสำาคญัของบริษทั เป็นตน้  โดยบริษทัก ำาหนด
นโยบายเป็นขอ้ควรปฏิบติัดงัน้ี
 บริษทัไดม้ีการก ำาหนดนโยบายเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้  เสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และคุณสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกต ั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ รวมทั้งเสนอวาระสำาหรับการ
ประชุมประจ ำาปีล่วงหนา้ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ก่อนวนัประชุม โดยในกรณีที่
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่วาระดงักล่าวเป็นเร่ืองที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต ่อองคก์ร คณะ
กรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาต่อไป  นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือ
หุน้ส่งค ำาถามไปยงับริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจำาปีโดยผูถ้ือหุน้สามารถดูรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ รวม
ถึงดาวน์โหลดแบบค ำาขอที่เกี่ยวขอ้งไดจ้ากเวบ็ไซดข์องบริษทั ที่ http://www.lanna-hospital.com ภายใต้หมวดข้อมูล
นักลงทุน  (Investor Relations)

      บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมรวมท ั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในทุกวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนการประชุม บริษทัได้
ท ำาการประกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทย เร่ืองคำาบอกกล่าวนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 
วนัก่อนวนัประชุม  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดม้ีการเปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเวบ็
ไซดข์องบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
 บริษทัยงัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม  เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ผู ้
อ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนผูถื้อหุน้ในกรณีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้และไดมี้การเพิ่ม ทางเลือกให้
กบัผูถ้ือหุน้โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั เป็น
ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นได ้หากผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว 
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 บริษทัไดจ้ดัใหม้ีการลงทะเบียนในวนัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นล ่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงก่อนกำาหนดเวลา
เปิดการประชุม โดยบริษทัไดใ้ชร้ะบบ BAR CODE ช่วยในการลงทะเบียนเพื่ออ ำานวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ผูถื้อ
หุน้ที่เขา้ร่วมประชุม และภายหลงัเปิดการประชุมแลว้ผูถ้ือหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดต้ลอดเวลาการ
ประชุม เพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระที่ยงัไม่ไดล้งมติ  และผูถ้ือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดการลงมติการ
ประชุมไดภ้ายหลงัเสร็จส้ินการประชุม
 ก่อนท่ีจะเขา้ระเบียบวาระการประชุมประธานท่ีประชุมไดแ้นะนำากรรมการบริษทั กรรมการยอ่ย ผูบ้ริหาร 
และ ผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งไดแ้จง้ขอ้มูลท่ีสำาคญัใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนเร่ิมตน้การประชุม เช่น จำานวน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม แจง้วิธีปฏิบติั วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
 บริษทัไดจ้ดัท ำาบตัรลงคะแนนเสียงสำาหรับการลงคะแนนเสียงแต ่ละวาระ  โดยเฉพาะวาระการแต่งต ั้ง 
กรรมการ บริษทัไดจ้ดัท ำาบตัรลงคะแนนรายตวัของกรรมการ เพื่อใหผู้ถ้ือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล  โดยการลง 
คะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งรวดเร็วและเปิดเผย การนบัคะแนนจะนบั 1 หุน้เป็น 1 เสียง และถือเสียง 
ขา้งมากเป็นมติ (สำาหรับวาระปกติท ัว่ไปซ่ึงกฎหมายมิไดก้ ำาหนดเป็นอยา่งอื่น) ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานที่ 
ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด
 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นมีส่วนร่วมในระหวา่งการประชุม โดยการซกัถาม แสดงความคิดเห็นในที่
ประชุม และกรรมการไดร่้วมกนัตอบคำาถามของผูถื้อหุ้นอยา่งครบถว้นในประเดน็สำาคญั
 บริษทัไดบ้นัทึกการประชุมที่ถูกตอ้งครบถว้น มีการบนัทึกการออกเสียงของผูถ้ือหุน้แต ่ละวาระอยา่งครบ
ถว้นและไดเ้ปิดเผยมติการประชุมผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยภ์ายในวนัทำาการถดัไป และจดัส่งรายการการประชุม
ผูถื้อหุน้ต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนัหลงัการประชุม และทำาการเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบริษทั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ได้
รับทราบ และสามารถตรวจสอบได ้
 ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้มีสิทธิ และความเท่าเทียมกนัในการไดร้ับความสะดวก สามารถตรวจสอบการ 
ดำาเนินงานของบริษทั สอบถาม แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี

หมวด   (2)     ผู้ถือหุ้น   :   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

      บริษทัไดต้ระหนกัดีวา่ผูถื้อหุน้ทุกรายทั้งผูถื้อหุน้ที่เป็นฝ่ายบริหาร และไม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ต่างชาติ รวม
ถึงผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย ต่างไดร้ับการปฏิบตัิจากบริษทัที่เท่าเทียมกนั โดยบริษทัมีนโยบายในเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในของ
บริษทัอยา่งชดัเจน และเพื่อความโปร่งใสและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใชข้อ้มูลภายในของ
บริษทัที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน บริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน รายละเอียดตามขอ้ 9.5 การดูแล
เร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน  ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทัยงัไม่พบการใชข้อ้มูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนแต่อยา่งใด

ในการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัไดด้ ำาเนินการประชุมเป็นไปตามลำาดบัระเบียบวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิม่
วาระการประชุมที่ไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้ เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดม้ีโอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบระเบียบวาระก ่อนตดัสินใจ และ
ไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลสำาคญัในท่ีประชุมอยา่งกระทนัหนั

หมวด   (3)     สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียภายในคือ พนกังานของ
บริษทั และผูม้ ีส่วนไดเ้สียภายนอก ไม่วา่จะเป็นผูถ้ือหุน้ นกัลงทุน เจา้หน้ี  ลูกคา้ ผูส้อบบญัชีของบริษทั ตลอดจน
สาธารณชนและสงัคม  บริษทัไดใ้หค้วามสำาคญัต่อสิทธิของผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียทุก ๆ กลุ่ม และไดใ้ห้การสนบัสนุนเตม็ที่
โดยบริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายที่จะปกป้องสิทธิของบุคคลดงักล่าวทุกกลุ่ม ดว้ยการปฏิบตัิตามระเบียบและกฎหมายที่ใช้
บงัคบั ตลอดจนคำานึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่าย โดยบริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ดงัน้ี
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กลุ่มพนักงาน บริษทัไดป้ฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสมตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิ
การของบริษทั นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมใหค้วามรู้เพื่อเพิ ่มพนูทกัษะ และความสามารถของพนกังาน
อยา่งต่อเน่ือง มีการส่งเสริมวฒันธรรมและบรรยากาศที่ดีในองคก์ร รวมถึงดูแลเร่ืองสุขภาพ สภาพแวดลอ้มในการ
ทำางานใหมี้ความปลอดภยัทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น และสวสัดิการต่างๆ แก่พนกังาน  โดยมีคณะกรรมการความปลอดภยั
และส่ิงแวดลอ้ม ทำางานร่วมกบัคณะกรรมการสวสัดิการสถานประกอบการ  

ถึงแมว้า่บริษทัไม่ไดจ้ดัใหม้ีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนกังานโดยตรง แต่จะอยูใ่นรูปของเงินสะสมที่บริษทั
สมทบใหพ้นกังานทุกเดือนโดยฝากธนาคารในบญัชีของพนกังานแต่ละคน รวมทั้งบริษทัไดจ้ดัสวสัดิการในรูปแบบ
ของสหกรณ์ออมทรัพย ์ภายใตก้ฎหมายของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์

ในปี 2564  บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ระดบัประเทศ 2 ดา้นติดต่อกนัมาหลายปี คือ

*  ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำางานระดบัประเทศ
*  ดา้นแรงงานสมัพนัธ์และดา้นสวสัดิการแรงงานระดบัประเทศ
สามารถดูรายละเอยีดได้จาก หมวด   8.5.2   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ฝ่ายบริหาร บริษทัไดมี้การจดัทำาโครงสร้างคา่ตอบแทนของผูบ้ริหารอยา่งเหมาะสม โดยสามารถเปรียบเทียบไดก้บัผูบ้ริหารระดบั
เดียวกนัของธุรกิจสถานพยาบาล นอกจากน้ีฝ่ายบริหารยงัทำางานตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตนเองอยา่งอิสระ
เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดร่วมกนัขององคก์รและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย

กลุ่มผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน

บริษทัไดท้ำาการเผยแพร่ข่าวสารของบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ และนกัลงทุนรับทราบอยา่งเท่าเทียมกนั ถูกตอ้ง โปร่งใส และ
ทนัเวลา เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน ดว้ยการจดัการใหธุ้รกิจเติบโตและมีความ
สามารถในการทำาก ำาไรอยา่งย ัง่ยนืภายใตธ้รรมาภิบาลท่ีดี รวมทั้งดำารงความสามารถในการแข่งขนั โดยไดมี้การวางแผน
และค ำานึงถึงความเส่ียงทางธุรกิจและการดำาเนินงานทั้งในปัจจุบนัและอนาคตอยา่งรอบคอบและทำาการทบทวนอยา่ง
สมำ่าเสมอ  โดยเนน้การด ำาเนินการเพื่อใหไ้ดผ้ลก ำาไรอยา่งสมำ่าเสมอโดยการบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพ และการ
ควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถดูรายละเอียดไดจ้าก หมวด  (1)  
ผู้ถือหุ้น   :   สิทธิและความเท่าเทียมกนั และ หมวด  (2)   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  

กลุ่มคู่ค้า/ คู่สัญญา บริษทัมีการซ้ือสินคา้และบริการจากคู่คา้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้   รวมถึงการปฏิบตัิตามสญัญาต ่อคู่คา้อยา่ง
ยติุธรรม มีจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ  ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำาใด  ๆ กต็ามที่อาจส่งผลให้
เกิดความไม่ซ่ือสตัยสุ์จริต หรือท่ีอาจเป็นการละเมิดสิทธิของคู่สญัญาตามกฎหมายกำาหนด หรือท่ีไดต้กลงร่วมกนั

เจ้าหนี้ บริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขตามขอ้ตกลงในสญัญาท่ีใหไ้วก้บัเจา้หน้ีต่าง ๆ ของบริษทั ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต โปร่งใส 
ชำาระหน้ีตรงกำาหนด สามารถตรวจสอบได ้ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจและความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หน้ี

ผู้สอบบัญชี บริษทัใหค้วามร่วมมือเปิดเผยขอ้มูลการดำาเนินงาน และอำานวยความสะดวกต่าง ๆ  ต่อผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งมี
การประชุมร่วมกนัระหวา่งผูส้อบบญัชี กบักรรมการตรวจสอบ หรือประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหาร

ลกูค้า/ ผู้รับบริการ บริษทัเอาใจใส่และรับผดิชอบต่อลูกคา้ มีการปรับปรุงพฒันาคุณภาพบริการรักษาพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง ทั้งดา้นการ
พฒันาบุคลากร และเทคโนโลยทีางการแพทยท์ี่ทนัสมยั  โดยบริษทัไดมุ้ ่งเนน้นโยบายดา้นคุณภาพ เป็นการรับประกนั
คุณภาพและยกมาตรฐานคุณภาพการใหบ้ริการ เพื่อสร้างความพงึพอใจและประทบัใจแก่ผูม้ารับบริการ เพิ่มศกัยภาพใน
การใหบ้ริการคุณภาพมาตรฐานการบริการอยูต่ลอดเวลา โดยบริษทัไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานการใหบ้ริการ ใน
ระบบ ISO 9001 : 2015 จาก United Registrar of System (Thailand) Limited Company ท ั้งองคก์ร, ISO 15189, ISO
9001 : 2000 และดำาเนินการตามมาตรฐานระบบ Hospital Accreditation (HA) โดยบริษทัฯ ไดต้ระหนกัอยูเ่สมอวา่ผูร้ับ
บริการเป็นปัจจยัสู่ความสำาเร็จท่ีสำาคญัประการหน่ึงในการดำาเนินธุรกิจ โดยบริษทัมีการปฏิบติัตามสิทธิของผูป่้วยอยา่ง
เคร่งครัด รวมทั้งไดมี้มาตรการป้องกนัในเร่ืองขอ้มูลของผูร้ับบริการทุกท่านตอ้งเป็นความลบัและไม่นำามาเปิดเผย เวน้
แต่ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายกำาหนด หรือจนกวา่จะไดรั้บความยนิยอมจากผูรั้บบริการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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คู่แข่ง บริษทัยดึหลกัการปฏิบตัิการแข่งขนัทางการตลาดตามกติกาการแข่งขนัที่ดี รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบตัิในการ
แข่งขนั หลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำาลายคู่แข่ง และภายใตก้ารปฏิบติัอยา่งสุจริต เป็นธรรม และตามกฎหมาย

ชุมชน/ สังคม /  
ส่ิงแวดล้อม

บริษทัมีความรับผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคม รวมทั้งไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชนและสงัคม 
ทั้งน้ีบริษทัจะปฏิบติัตามขอ้ก ำาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ี
ไดรั้บการดูแลอยา่งดี และเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ไมตรีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย  รวมทั้งเพื่อเป็นการประสานใหส้อดคลอ้งกบั
การทำาธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งมัน่คง และสร้างชื่อเสียงใหก้บับริษทั ตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
นอกจากน้ีบริษทัยงัไดร่้วมกนัทำากิจกรรมเพื่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มเป็นประจำาทุกปี ตามรายละเอยีดหมวด   10   ความ  
รับผดิชอบต่อสังคม

หมวด   (4)     การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

  การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ  

บริษทัมีนโยบายให้ความสำาคญักบัผูถ้ือหุ้นและนกัลงทุนทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั แมว้า่บริษทัยงัไม่ไดท้ ำาการจดัต ั้ง
หน่วยงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์ขึ้น แต่ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ และกรรมการเลขานุการทำาหนา้ที่ในการให้
ขอ้มูลสารสนเทศ และข่าวสารต่าง ๆ ต่อผูถ้ือหุน้ และนกัลงทุน ซ่ึงสามารถติดต่อไดท้ี่ สำานกัผูอ้ ำานวยการ หมายเลข
โทรศพัท ์052-134701 หมายเลขโทรสาร 052-134799 หรือติดต่อทาง E-mail ; lanna@lanna-hospital.com 
คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทำารายงานและขอ้มูลทางการเงิน ตามขั้นตอนมาตรฐานการบญัชีรับรอง
ทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติัอยา่งสมำ่าเสมอ โดยใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั
และประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสำาคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุก
ครั้ ง  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ดูแลรับผดิชอบเกี่ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น
ของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดป้รากฎในรายงานคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจำาปีของบริษทัแลว้
บริษทัไดจ้ดัใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ ผลการดำาเนินงาน งบการเงิน และการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการผา่นช่องทาง
ของระบบตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมท ั้งเผยแพร่ผา่นทาง  Website ของบริษทัที่  http://www.lanna
-hospital.com  ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน  (Investor Relations) เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ นกัลงทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ
รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งไดใ้ชข้อ้มูลสารสนเทศของบริษทัอยา่งเท่าเทียมกนั
     การประชุมผู้ถือหุ้น  

นโยบายของบริษทัคือ การจดัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมตามกฎหมายและเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นใชสิ้ทธิของตนเอง
อยา่งเตม็ท่ี  ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัประจำาปีภายใน 4 เดือน นบัจากวนัส้ินสุดปีงบการเงินบริษทั การจดัประชุมจะ
จดัตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบัและขอ้ก ำาหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ท ั้งน้ีผูถ้ือหุ้นที่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจำานวนหุน้ท่ีจ ำาหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจำานวนหุ้นที่จ ำาหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด สามารถเขา้ช่ือทำาหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการบริษทัเรียก
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นไดต้ามขอ้บงัคบัของบริษทั โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมอยา่งชดัเจน และคณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหม้ีการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ไดร้ับหนงัสือจากผูถื้อหุน้ โดยมีกระบวนการปฏิบตัิ
ดงัน้ี
ก่อนการประชุม บริษทัไดส่้งหนงัสือเชิญประชุม วาระการประชุม รายงานประจ ำาปีของบริษทั แบบฟอร์มหนงัสือ
มอบฉนัทะ เอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกบักระบวนการประชุมและการแต่งตั้งผูร้ับมอบฉนัทะ
เป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม หรือ 14 วนั ในกรณีท่ีเป็นการอนุมติัรายการท่ีมีการเกี่ยวโยงกนั เพื่อใหผู้ ้

120                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปี/
       รายงานประจำาปี 2564 

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


โรงพยาบาลลานนา
LANNA HOSPITAL

ถือหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิและพิจารณาแต่ละวาระอยา่งรอบคอบ และเพื่ออ ำานวยความสะดวกต่อผูถื้อหุ้น บริษทัยงัไดจ้ดัทำาบตัรลง
คะแนนเสียงแจกต่างหากสำาหรับการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษทัไดจ้ดัทำาบตัร
ลงคะแนนรายตวัของกรรมการ เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล  ซ่ึงในการประชุมผูถ้ือหุน้ทุกครั้ งบริษทั ได้
โฆษณาผา่นหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทย เป็นระยะเวลาไม ่นอ้ยกวา่ 3 วนัติดต่อกนั ก่อนวนัประชุม  ท ั้งน้ีเพื่อ
เป็นการเพิ่มช่องทางการใหข้อ้มูลแก่ผูถ้ือหุน้ทุกท่านอยา่งเท่าเทียมกนั อีกทั้งบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวการ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมท ั้งหมดท ั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไวใ้น Website ของบริษทัที่  http://
www.lanna-hospital.com  ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน  (Investor Relations)

ระหว่างการประชุม บริษทัไดก้ ำาหนดใหป้ระธานในที่ประชุมแจง้และอธิบายวิธีลงคะแนนเสียงในวาระต ่าง ๆ
ก่อนเร่ิมประชุม และใหม้ีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งบนัทึกผลคะแนน
แต่ละวาระอยา่งชดัเจน  และเพื่ออ ำานวยความสะดวกและเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน บริษทัมีนโยบายจดัการประชุมตามวาระ
ท่ีไดก้ำาหนด และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นทุกคนไดล้งคะแนนเสียงของตนอยา่งเท่าเทียมกนั
และเพื่อเป็นการใหค้วามสำาคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกท่าน บริษทักำาหนดนโยบายให้กรรมการบริษทัทุกท่าน ตลอดจน
คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูต้รวจสอบบญัชี และผูบ้ริหารระดบัสูงที่เกี่ยวขอ้งทุกท่านเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยทุกครั้ ง  หาก
กรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้จะตอ้งทำาหนงัสือช้ีแจงเหตุผลต่อประธานกรรมการ
บริษทัรับทราบทุกครั้ ง ในระหวา่งการประชุม ประธานที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นในการต ั้งค ำาถามและใหค้ ำา
แนะนำาเก่ียวกบัการดำาเนินการของบริษทั ตลอดจนรายงานการเงินประจำาปีอยา่งเพียงพอ โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงจะเป็นผูใ้หร้ายละเอียดความกระจ่างต่าง ๆ อีกทั้งเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านพบปะกบัผูถื้อหุ้นอยา่งไม่เป็น
ทางการหลงัจบการประชุม

หลงัการประชุม บริษทัมีหนา้ที่แจง้มติการประชุมโดยผา่นระบบการส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัทีหรือไม่เกิน
เวลา 09.00 น. ของวนัทำาการถดัไป และนำาส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน
ระยะเวลา 14 วนัหลงัการประชุม  พร้อมทั้งไดท้ ำาการเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น ไวใ้น Website ของบริษทัท ี่
http://www.lanna-hospital.com  ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน  (Investor Relations)
 เม่ือวนัพธุท่ี 28  เมษายน  2564  บริษทัมีการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ณ หอ้งประชุมชั้น 9  อาคาร 1  โรงพยาบาลวิภาวดี
เลขที่ 51/3  ถนนงามวงศว์าน  แขวงลาดยาว  เจตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม จ ำานวน 4 ท่าน  และ
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท ำาใหก้รรมการที่อยูเ่ชียงใหม่ จ ำานวน 5 ท่าน มาร่วม
ประชุมดว้ยไม่ได ้จึงไดท้ ำาการ Tele-Conference แทน ประธานในที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นซกัถามตรวจสอบ
การดำาเนินงานของบริษทัฯ อยา่งไม่จำากดัเวลา ซ่ึงกรรมการท่านอ่ืนท่ีเขา้ประชุมไดร่้วมทำาหนา้ท่ีช้ีแจงตอบขอ้ซกัถามของ
ผูถ้ือหุน้ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผูถ้ือหุน้ทุกรายที่เสนอแนะ และไดม้ีการบนัทึกประเด็นขอ้ซกัถามและขอ้คิด
เห็นสำาคญัไวใ้นรายงานการประชุมแลว้ ทั้งน้ีบริษทัไดส่้งรายงานประจ ำาปี 2564 พร้อมทั้งวาระการประชุมใหผู้ถ้ือหุน้
ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั สำาหรับกรณีที่ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษทัใหอ้ิสระผูถื้อหุ้นในการ
แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนแทน

หมวด   (5)     ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

     โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒุิและมีประสบการณ์สูงในการด ำาเนินธุรก ิจ
ดว้ยความรู้ความสามารถ กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำาหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธการด ำาเนินงาน เป้าหมาย แผน
ธุรกิจ งบประมาณ ตลอดจนกำากบัดูแลการดำาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและผูถื้อหุน้
โดยคณะกรรมการบริษทัมีจำานวน 12 ท่านประกอบดว้ย
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กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอสิระ
1. นายแพทยว์รพนัธ์      อุณจกัร ทนัตแพทยช์ำานาญ    ชนะภยั นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ       คณาปราชญ์
2. นายแพทยสุ์เมธ         ฮัน่ตระกลู นายสิทธิ                    ภาณุพฒันพงศ์ นายเกริก                       จิตตาลาน
3. นายแพทยดุ์สิต          ศรีสกลุ นายชยัสิทธ์ิ               วิริยะเมตตากลุ นางสาววรรณรัตน์         ชุนอำาไพ
4. นายแพทยธี์ระยทุธ    นิยมกลู นายฤชิษฐ์                  กาญจนพิทกัษ์
5. นายธฤต                     ช่ืนอิ่ม
6. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณาปราชญ์
7. นายเกริก                   จิตตาลาน
8. นางสาววรรณรัตน์     ชุนอำาไพ

การกำาหนดระยะเวลาในการด ำารงต ำาแหน่ง แมว้า่ตามหลกัการคณะกรรมการไม่ควรด ำารงต ำาแหน่งติดต่อกนัเป็นระยะ
เวลาเกินกวา่ 3 วาระกต็าม  เน่ืองจากขอ้จ ำากดัในเร่ืองการสรรหาบุคคลที่เขา้มาแทนอยา่งเหมาะสม รวมทั้งความรู้ ความ
เขา้ใจในธุรกิจโรงพยาบาล ซ่ึงตอ้งอาศยัผูท้ี่มีความชำานาญเฉพาะดา้นอยา่งแทจ้ริง  ดงันั้นบริษทัจึงยงัไม่ไดก้ ำาหนดระยะ
เวลาในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน  ทั้งน้ีบริษทัไดก้ำาหนดใหก้รรมการบริษทัสามารถรับตำาแหน่งเป็น
กรรมการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดอี้กไม่เกิน 5 แห่ง  ยกเวน้ตำาแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ สามารถรับเป็นกรรมการ
ในบริษทัจดทะเบียนฯ ไดไ้ม่เกิน 2 แห่ง  และจะตอ้งไม่เป็นคู่แข่งทางการคา้กบับริษทั

  ภาวะผู้นำาและวสัิยทัศน์  

- คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒุิและมีประสบการณ์สูงในการด ำาเนินธุรก ิจ ดว้ยความรู้ความ
สามารถท่ีผสมผสานกนัในสาขาวชิาชีพต่างๆ ไดน้ำามาซ่ึงการเป็นผูน้ำา และใหแ้นวทางแก่ผูบ้ริหารในการกำาหนด
ทิศทาง และวสิยัทศัน์การด ำาเนินงานธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั  ทั้งน้ีบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการที่ใหต้ ่อบริษทันั้นเป็นไปตามที่ไดร้ะบุไวใ้น
หวัขอ้ 9.2 โครงสร้างการจดัการ  ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการผา่นการเขา้รับการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่ง
เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 11 ท่าน  จากจ ำานวนทั้งหมด 12 ท่าน โดยกรรมการที่เหลืออีก 1 ท่าน
คาดวา่จะเขา้รับการอบรมภายในปี 2565

-          คณะกรรมการไดจ้ดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและมีการตรวจสอบ รวมทั้งไดมี้การติดตามการดำาเนิน
            งานเร่ืองดงักล่าวอยา่งสมำ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
-           คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาการกำาหนดและแยกบทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
             ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารอยา่งชดัเจน
-           คณะกรรมการบริษทัจะกำากบัดูแลใหค้ณะกรรมการบริหารดำาเนินการตามนโยบายท่ีก ำาหนดไว ้โดยคณะ  
            กรรมการบริหารมีอำานาจอนุมติัการลงทุนท่ีไม่เกิน 1,000,000.-บาท  หากเป็นกรณีเร่งด่วนท่ีวงเงินเกินหน่ึงลา้น
        บาท ใหค้ณะกรรมการบริหารอนุมติัดำาเนินการไปก่อน แลว้ขอคำาสตัยาบนัจากคณะกรรมการบริษทัทีหลงั  
            ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย รวมทั้งรายการท่ีตอ้งขอความเห็นจากผูถื้อหุน้ตามขอ้
            กำาหนดของ กลต. และตลาดหลกัทรัพย ์(  ดูรายละเอยีดในข้อ   7.2.1   อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร  )  
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       จริยธรรมธุรกจิ  

บริษทัเช่ือมัน่ในจริยธรรมทางธุรกิจอนัเป็นเงื่อนไขสำาคญัส่ิงหน่ึงในการดำาเนินธุรกิจ  โดยบริษทัไดอ้อกขอ้พึงปฏิบตัิ
เกี่ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และพนกังาน เพื่อใหผู้ท้ี่
เก่ียวขอ้งยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัิหนา้ที่ตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และเที่ยงธรรม และบริษทัได้
ติดต่อส่ือสารกบัพนกังานอยา่งสม ำ่าเสมอทั้งโดยตรงหรือผา่นฝ่ายบุคคล รวมทั้งคอยติดตามการปฏิบตัิตามแนวทางดงั
กล่าวเป็นประจำา รวมถึงกำาหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย

     การพฒันาความรู้ของกรรมการ  

บริษทัมีนโยบายสนบัสนุนใหก้รรมการบริษทัและบริษทัในเครือไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตร Director Certification Program
(DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เพื่อส่ง
เสริมใหก้รรมการมีความเขา้ใจในเร่ืองการก ำากบัดูแลกิจการใหม้ีประสิทธิผลสูงสุด และสามารถนำาความรู้มาใชใ้นการ
ดำาเนินงามตามนโยบายของบริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  รวมทั้งบริษทัสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้อบรมเกี่ยวกบักฎหมาย กฎ
ระเบียบ นโยบาย หรือขอ้ก ำาหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และสำานกังาน กลต.  ที่ไดม้ีการปรับปรุงใหม่ เพื่อถือปฏิบตัิให้
ถูกตอ้ง  ท ั้งน้ีกรรมการของบริษทัไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตร DCP และ/หรือ DAP แลว้ จ ำานวน 11 ท่าน ที่เหลืออีก 1
ท่าน คาดวา่จะเขา้อบรมในปี 2565

       การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษทัมีจ ำานวน 12 ท่าน  ประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 5 ท่าน
และกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน  นอกจากน้ีบริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการที่มี
ความเป็นอิสระจำานวน 3 ท่าน ซ่ึงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารงานประจำา และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ทำา
หนา้ท่ีถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษทัอีกดว้ย และมีนโยบายทบทวนคุณสมบตัิของกรรมการอิสระอย า่ง
สมำ่าเสมอ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

       การรวมหรือแยกตำาแหน่ง  

ปัจจุบนั บริษทัมีผูด้ ำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษทั, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ แยกจากกนั มีการกำาหนดบทบาท อำานาจหนา้ท่ีไว้
ชดัเจน ท ั้งประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการไม ่มีอ ำานาจเบ็ดเสร็จเดด็ขาด
ประธานกรรมการบริษทั, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทน จะเป็น
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ส่วนประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและมีหนา้
ที่บริหารงานประจำาวนัของบริษทั โดยบริษทัไดก้ ำาหนดหนา้ที่ความรับผดิชอบระหวา่งกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไว ้
อยา่งชดัเจน  และคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งต ั้งกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ เพื่อช่วยในเร่ืองการพิจารณากลัน่กรอง และ
ปฏิบตัิเฉพาะเร่ืองตามท่ีมอบหมาย ซ่ึงอำานาจหนา้ที่ของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ได้ระบุไว้ในหมวดที่   7. 1      โครงสร้าง  
การกำากบัดูแลกจิการ

ในส่วนของตำาแหน่งประธานกรรมการบริษทั จะเป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และบริษทัได ้
ก ำาหนดใหป้ระธานกรรมการบริษทัจะตอ้งไม่ด ำารงต ำาแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อใหป้ระธานกรรมการ
บริษทัสามารถทำาหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีอิสระในการตดัสินใจ ท ำาหนา้ที่ไดอ้ย า่งเที่ยงธรรม รวม
ถึงกำากบัดูแลคณะกรรมการใหท้ ำาหนา้ที่ไดอ้ยา่งโปร่งใส เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทั  ส่วน
อำานาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่น ๆ ได้ระบุไว้ในหมวดที่   7.2   ข้อมูลเกีย่วกบัคณะ  
กรรมการ
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจมอบหมายใหก้รรมการอิสระตดัสินใจในการด ำาเนินการของบริษทั , บริษทัยอ่ย, บริษทั
ร่วม, บริษทัยอ่ยล ำาดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะได้
(Collective Dicision)

     ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส ซ่ึงอยูใ่น
ระดบัท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถรักษาผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษทั โดยการจ่ายค่า
ตอบแทนจะอยูใ่นรูปของค่าเบ้ียประชุม ส่วนเงินโบนสัพิเศษจะจ่ายตามผลประกอบการของบริษทั
ของแต่ละปี  โดยคณะกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองในเบื้อง
ตน้  ทั้งน้ีการพจิารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นการพจิารณาอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร การจ่ายคา่ตอบแทนผูบ้ริหารไดค้ ำานึงถึงความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารแต ่ละท่าน เทียบกบั
นโยบายและเป้าหมายที่ก ำาหนดใหส้อดคลอ้งกบัผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหาร รวมไปถึงสถานะ
ทางการเงินของบริษทั บริษทัจะพจิารณาประโยชน์อ่ืนๆ ใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบั
เดียวกบักิจการประเภทเดียวกนั และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษาผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถสูงให้
อยูก่บับริษทั เพื่อใหบ้ริษทัแขง็แกร่งและสามารถแข่งขนัไดใ้นธุรกิจ โดยคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้

จำานวนค่าตอบแทนในปี 2564 บริษทัไดจ้่ายค่าตอบแทนต่างๆ ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร   มีรายละเอยีดตามหัวข้อ    7.4   ค่า  
ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

       การประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย  

การประชุมคณะกรรมการบริษทัไดก้ ำาหนดใหม้ีการประชุมอยา่งต่อเน่ือง โดยสำานกัผูอ้ ำานวยการจะจดัท ำาตารางการ
ประชุมเป็นตารางปีล่วงหนา้ เพื่อกรรมการสามารถจดัสรรเวลาไดอ้ยา่งสะดวก และมีการก ำาหนดวาระการประชุมไวล้่วง
หนา้ตั้งแต่ตน้ปี นอกจากการประชุมตามปกติแลว้ อาจจดัใหมี้การประชุมวาระพิเศษข้ึนตามความจำาเป็น วาระการประชุม
ถูกกำาหนดโดยกรรมการผูจ้ดัการ และผา่นการอนุมติัโดยประธานกรรมการ  เอกสารประกอบการประชุมจะไดมี้การจดัส่ง
ใหก้รรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุม 14 วนั  เวน้แต่กรณีมีเหตุจำาเป็นเร่งด่วน เพื่อใหก้รรมการไดมี้เวลาทำาความเขา้ใจใน
ระเบียบวาระและเอกสารต่าง ๆ เป็นการล่วงหนา้ ระหวา่งการประชุม ประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการทุก
ท่านแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ที่และอิสระ เพื่อใหก้ารตดัสินใจมีความรอบคอบและรัดกมุ โดยเฉพาะวาระที่มีความ
สำาคญั ในการประชุมแต่ละครั้ งเลขานุการคณะกรรมการบริษทัจะทำาหนา้ที่บนัทึกและจดัเก ็บเอกสาร และรายงานการ
ประชุมที่ผา่นการรับรองจากที่ประชุม พร้อมใหผู้เ้กี่ยวขอ้งตรวจสอบได ้ ปกติการประชุมแต่ละครั้ งจะใชเ้วลาประมาณ
2-3 ชัว่โมง  ในปี 2564  ที่ผา่นมาเน่ืองจากอยูใ่นสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 คณะกรรมการบริษทัจึงไดม้ีการ
ประชุมตามวาระปกติจำานวน  4  คร้ัง  โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัแต่ละท่านสรุป ไดด้งัน้ี

กรรมการ ตำาแหน่ง
 กรรมการ
บริษัทฯ

 กรรมการ
ตรวจสอบฯ 

กรรมการ
บริหาร 

กรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

กรรมการ
สรรหา/กำาหนด
ค่าตอบแทน 

ปี 2564/(คร้ัง) ปี 2564/(คร้ัง) ปี 2564/(คร้ัง) ปี 2564/(คร้ัง) ปี 2564/(คร้ัง)
1. นายแพทยช์ำานาญ     ชนะภยั ประธานกรรมการ 4/4
2. นายแพทยว์รพนัธ์     อุณจกัร ประธานกรรมการบริหาร 4/4 2/4 40/42
3. นายแพทยดุ์สิต          ศรีสกุล กรรมการผูจ้ดัการ 4/4 2/4 42/42 12/12 2/2
4. นายแพทยธี์ระยทุธ    นิยมกูล กรรมการเลขานุการ 4/4 2/4 42/42 12/12 2/2
5. นายแพทยสุ์เมธ        ฮัน่ตระกูล กรรมการ 4/4 2/4 42/42 12/12
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กรรมการ ตำาแหน่ง
 กรรมการ
บริษัทฯ

 กรรมการ
ตรวจสอบฯ 

กรรมการ
บริหาร 

กรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

กรรมการ
สรรหา/กำาหนด
ค่าตอบแทน 

ปี 2564/(คร้ัง) ปี 2564/(คร้ัง) ปี 2564/(คร้ัง) ปี 2564/(คร้ัง) ปี 2564/(คร้ัง)
7.  นายสิทธิ                  ภาณุพฒันพงศ์ กรรมการ 4/4
8.  นายชยัสิทธ์ิ            วิริยะเมตตากุล กรรมการ 4/4
9.  นายฤชิษฐ์               กาญจนพิทกัษ์ กรรมการ 4/4
9.  นายธฤต                 ช่ืนอ่ิม กรรมการ 3/4
10. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณาปราชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4
11. นายเกริก                 จิตตาลาน กรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4
12. นางสาววรรณรัตน์    ชุนอำาไพ** กรรมการตรวจสอบ 3/4 3/4
13.  นายแพทยศ์ุภชยั     สินไตรรัตน์ ท่ีปรึกษากรรมการบริหาร 41/42 12/12 2/2
14. นายแพทยป์ระมุข    อุณจกัร ท่ีปรึกษากรรมการบริหาร 40/42 2/2
15. ทนัตแพทยศิ์ระ        ฮัน่ตระกูล ท่ีปรึกษากรรมการบริหาร 41/42 2/2

**   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่ีมีคุณสมบติัท่ีทำาหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน

       คณะอนุกรรมการ  

ปัจจุบนั บริษทัไม่มีการจดัต ั้งคณะอนุกรรมการอื่นใด นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร /
กำากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทน  ในส่วนของการบริหาร
จดัการของโรงพยาบาล บริษทัไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารก ำาหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อบริหาร
จดัการระบบภายในโรงพยาบาล โดยกำาหนดใหร้ายงานต่อผูบ้ริหารทุกเดือน   ตามหัวข้อ   7.3   คณะกรรมการชุดย่อย  

        การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒุิและมีประสบการณ์สูงในการด ำาเนินธุรก ิจ ดว้ยความรู้ความสามารถที่
ผสมผสานกนัในสาขาวชิาชีพต่างๆ ไดน้ำามาซ่ึงการเป็นผูน้ ำา และใหแ้นวทางแก่ผูบ้ริหารในการกำาหนดทิศทาง และวิสยั
ทศัน์การดำาเนินงานธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  ทั้งน้ีบทบาทหนา้ที่
และความรับผดิชอบของคณะกรรมการที่ใหต้ ่อบริษทันั้นเป็นไปตามที่ไดร้ะบุไวใ้นหวัขอ้หมวดที่ 8 โครงสร้างการ
จดัการ  อยา่งไรกดี็ บริษทัไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั  เพื่อเป็นการทบทวนผลการด ำาเนินงาน ปัญหา และ
อุปสรรค รวมทั้งการทำางานของคณะกรรมการใหมี้ประสิทธิภาพเป็นประจำาทุกปี  

ทั้งน้ีบริษทัไดก้ำาหนดใหเ้ลขานุการบริษทั เป็นผูด้ ำาเนินการสรุปผลการประเมิน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัใหรั้บ
ทราบและพิจารณาแกไ้ขต่อไป หรือในบางกรณีอาจเชิญผูท้ี่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นเพื่อแนะนำาหรือร่วมกนัพิจารณา
กบัคณะกรรมการบริษทัต่อไป  สำาหรับสรุปผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและราย
คณะ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในปี 2564  สรุปผลตามรายละเอยีดตาม
เอกสารแนบ   3     ประกอบดว้ยหวัขอ้การประเมินดงัน้ี

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการบริษัท  หัวข้อประเมิน  7  ด้าน  ดงันี้

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

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  หัวข้อประเมิน  5  ด้าน  ดงันี้

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

       ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการจดัการความเส่ียงของบริษทั โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการความเส่ียงเป็นผูติ้ดตามการปฏิบติังานและรายงานใหก้รรมการ
บริษทัทราบทุกไตรมาส โดยบริษทัไดก้ ำาหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการดำาเนินการดงักล่าวดงัน้ี

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน

บริษทัไดใ้ห้ความสำาคญัต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ จึง
ไดก้ ำาหนดภาระหนา้ที่ อ ำานาจการด ำาเนินการของผูป้ฏิบตัิงานไวอ้ยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์น
ของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงาน ผูต้ิดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั
เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหวา่งกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม   นอกจากน้ียงัมีการควบคุมภายในที่
เก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารตามสายงานท่ีรับผดิชอบ รวม
ถึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัรับทราบดว้ยอยา่งสมำ่าเสมอ

บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหนา้ที่ตรวจสอบเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ การปฏิบตัิงานหลกัและกิจกรรมทางการเงิน
สำาคญัของบริษทั ไดด้ ำาเนินการตามแนวทางท่ีก ำาหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ สามารถทำาหนา้ที่ตรวจสอบไดอ้ยา่งเตม็ที่ คณะกรรมการจึงก ำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสำาคญัเกี่ยวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่งมาก ไดจ้ดัใหม้ีระบบการจดัการ
ความเส่ียงของบริษทั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู ้
ติดตามการปฏิบตัิงานและรายงานใหก้รรมการบริษทัทราบทุกไตรมาส โดยไดก้ ำาหนดและประเมินความเส่ียง
ของกิจการ มีการกำาหนดมาตรการและจดัการความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงที่มีผลต่อการดำาเนินงานของบริษทั
ตามท่ีระบุในแบบ 56-1 รวมทั้งมีการกำากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กำาหนดท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของโรงพยาบาล ดงัน้ี
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กรรมการชุดย่อย หน้าที่ความรับผดิชอบ
1. คณะกรรมการทีมนำา 

โรงพยาบาล
เป็นผูว้างแผนคุณภาพระดบัโรงพยาบาล จดัทำาแผนยทุธศาสตร์ การ
บริการจดัการองคก์ร ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และทิศทางองคก์รท่ีได้
บญัญติัไว ้และท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการบริษทั

2. คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง

คน้หา วางระบบ ป้องกนั ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารความเส่ียง
เพื่อลดและจดัการความเส่ียงดา้นต่าง ๆ 

3. คณะกรรมการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน 

ตรวจสอบ ประเมินผลอยา่งเป็นระบบและเป็นอิสระ ตรวจติดตามระบบ
วา่ปฏิบติัตรงตามแผนงานท่ีไดว้างไว ้และสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล และบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว้

4. คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ
การบริการ

พฒันาคุณภาพบริการโดยรวม และเพิ่มการส่งมอบคุณค่าใหผู้รั้บบริการ 
ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

5. คณะกรรมการสหสาขา
วิชาชีพ

พฒันาระบบการใหบ้ริการดูแลผูป่้วยแบบสหสาขาวิชาชีพ ใหส้อดคลอ้ง
กบัแผนกลยทุธ์องคก์ร ส่ือสารประสานงานและแกปั้ญหาระหวา่งหน่วย
งานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อส่งต่อปัญหาให้ทีมนำาสูงสุด

6. คณะกรรมการพฒันาระบบ
สารสนเทศ-เวชระเบียน และ
ทรัพยากรบุคคล

วางแผน ออกแบบระบบและพฒันาระบบเพื่อการจดัการขอ้มูล
สารสนเทศ ส่งเสริมและสนบัสนุนการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล
สารสนเทศ วางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ รวม
ถึงการพฒันาบุคลากรตามทิศทางองคก์ร

7. คณะกรรมการความปลอดภยั
อาชีว อนามยั ส่ิงแวดลอ้ม 
และสวสัดิการสถานประกอบ
การ

เพื่อตรวจสอบ วางแผน และประเมินความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มใน
สถานประกอบกิจการและเพื่อประสานงาน และส่ือสารการบริหาร
จดัการดา้นสวสัดิการระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน

8. คณะกรรมการดา้นการจดัการ
พลงังาน

ดำาเนินการจดัการพลงังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังานของ
องคก์ร ประสานงาน ควบคุม ดูแล และวิธีการจดัการพลงังาน รวมทั้ง
กำาหนดแผนการอบรมหรือกิจกรรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานใหเ้หมาะสม

      รายงานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั     และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำาปี
งบการเงินดงักล่าวจดัทำาขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบติัอยา่งสมำ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัทำา รวมทั้งมีการเปิดเผย
ขอ้มูลสำาคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีการดำารงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหม้ ัน่ใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่การ
บนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที่จะด ำารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และใหท้ราบจุดอ ่อนเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการดำาเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสำาคญั
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ในการน้ีคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  เป็นผูดู้แล
รับผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจำาปีแลว้

       ความสัมพนัธ์กับผู้ลงทุน  

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีวา่ขอ้มูลของบริษทั ทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและขอ้มูลทัว่ไปลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสิน
ใจของผูล้งทุนและผูท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั จึงไดก้ ำาชบัใหฝ่้ายบริหารด ำาเนินการในเร่ืองที่เกี่ยวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีครบถว้น  ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได ้สมำ่าเสมอ และทนัเวลา  ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัไดใ้หค้วามสำาคญัและ
ยดึถือปฏิบตัิมาโดยตลอด โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ดงักล่าวเพื่อใหผู้ล้งทุนและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งรับทราบ  ทั้งโดย
การประชาสมัพนัธ์โดยตรง เช่น การลงประกาศทางหนงัสือพิมพท์ ั้งส่วนทอ้งถิ่นและส่วนกลาง ทางจดหมาย และผา่น
ทางส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพย ์
ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์นั้น บริษทัยงัไม่ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ไดม้อบหมายให้ประธานกรรมการ
บริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการเลขานุการ ท ำาหนา้ที่ติดต ่อส่ือสารกบัสถาบนั ผูถ้ือหุน้ รวมทั้งนกัวิเคราะห์และ
ภาครัฐที่เกี่ยวขอ้ง เน่ืองจากกิจกรรมในเร่ืองดงักล่าวยงัมีไม่มากนกั โดยสามารถติดต่อไดท้ี่โทรศพัทเ์ลขหมาย 052-
134-701 โทรสาร 052-134-799 หรือ  Website www.lanna-hospital.com,  E-mail lanna@lanna-hospital.com

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดติ้ดตามเพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัตามการกำากบัดูแลกิจการท่ีดีอีก 4 ประเดน็ ดงัน้ี
(1)    การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

เพื่อเป็นการป้องกนัการเกิดปัญหาในเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลอย า่ง
รอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ดงัน้ี

รายการที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดท้ราบถึงความสำาคญัของรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไดม้ีการ
พิจารณาอยา่งรอบคอบวา่  การท ำารายการดงักล ่าวมีขอ้ใดที่ขดัแยง้  หรือตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือไม่ รายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้น จะใชร้าคา
และเง่ือนไขเช่นเดียวกบัท่ีบริษทัพึงกระทำารายการกบับุคคลภายนอก และเพื่อขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กรรมการที่มีส่วนไดเ้สียในแต่ละเร่ืองจะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตดัสินใจในเร่ืองนั้น อีกทั้งคณะกรรมการตรวจ
สอบไดมี้ส่วนร่วมในการใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่เป็นรายการท่ีมีความ
โปร่งใส และแสดงมูลค่ายตุิธรรมตามราคาตลาด รวมถึงการก ำาหนดอำานาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารไว ้
อยา่งชดัเจน   (  ตามที่ระบุในข้อ   7.4.1)   ซ่ึงไดมี้การเปิดเผยรายละเอียดของรายการเหล่านั้นใหเ้ป็นที่รับทราบทัว่กนั
ไวใ้นรายงานแสดงขอ้มูลประจำาปี และรายงานประจำาปี

(2)    การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์  

บริษทัมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการนำาขอ้มูลภายในของบริษทั ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ดงัน้ี

1.  ใหค้วามรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่าง ๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์อง
ตน คู่สมรส และบุตรที่ไม ่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำานกังานคณะกรรมการก ำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.
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2535 และให้จดัส่งสำาเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษทัในวนัเดียวกนักบัวนัที่ส่งรายงานต่อสำานกังานคณะกรรมการก ำากบัหลกั
ทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

2.  บริษทัจะดำาเนินการแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบวา่ ผูบ้ริหารที่ไดร้ับทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระสำาคญั ซ่ึงมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์พึงระมดัระวงัในการทำารายการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน  หลกัทรัพยข์องบริษทั
ในช่วงเวลาก่อนที่งบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลที่เป็นสาระ
สำาคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน

นอกจากบทลงโทษซ่ึงก ำาหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และขอ้
กำาหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฝ่าฝืน และ/หรือ ไม่
ปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัในเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยใชข้อ้มูลภายใน กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานผูน้ั้น
จะถูกพิจารณาตามมาตรการทางวินยั และ/หรือ ตามกฎหมายแลว้แต่กรณี

(3)    การต่อต้านการทุจริต  คอร์รัปช่ัน  
บริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายและกฎระเบียบการปฏิบตัิงานวา่ดว้ยมาตรการการต่อตา้นและการรับสินบน รวม

ถึงการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ พร้อมกบัสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกระดบัตระหนกัและร่วมกนัต่อตา้นการรับสินบนและ
การคอร์รัปชัน่ เพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส ยดึมัน่ในความถูกตอ้งเป็นธรรม และตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั
บริษทั และตามกฎหมาย  โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้ีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดงักล ่าวกล่าวอยา่ง
นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง เพื่อปรับใชต้ามความเหมาะสมและตามสถานการณ์ใหเ้ป็นปัจจุบนั  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดด้ ำาเนินการเพื่อ
ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่  ดงัน้ี

 บริษทัไดส่ื้อสารนโยบายและกฎระเบียบการปฏิบตัิงานวา่ดว้ยมาตรการการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่
และการรับสินบนทุกรูปแบบ ใหแ้ก่พนกังานทุกระดบัทั้ง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ผา่นทาง
ช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ การบรรจุแนวทางปฏิบตัิและบทลงโทษเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่ไวใ้นคู่มือ
พนกังาน และจดัไวใ้นวาระการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ แจง้ในการประชุมประจำาเดือนของหวัหนา้
แผนก  และส่ือสารทางระบบ Intranet  โดยกำาหนดใหก้ารดำาเนินการทุกกระบวนการอยูใ่นขอบข่าย
กฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

 บริษทัจดัใหม้ีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระท ำาทุจริต
คอร์รัปชัน่ และมีมาตรการคุม้ครองใหก้บัผูร้ายงาน  คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน ท ำาหนา้ที่ตรวจสอบและสอบทานให้บริษทัมีการก ำากบักิจการที่ดีสอดคลอ้งกบั
นโยบายท่ีกำาหนดไว ้มีการกำาหนดช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็น
การกระทำาทุจริตคอร์รัปชัน่

(4)    การแจ้งเบาะแสและการจัดการข้อร้องเรียน  

บริษทัจดัใหม้ีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำาทุจริตคอร์รัปชัน่
และมีมาตรการคุม้ครองให้กบัผูร้ายงาน  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 ์ 052-134777
5.  โทรสาร  052-134799
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6.  ติดต่อดว้ยตนเองท่ี  หวัหนา้แผนกควบคุมคุณภาพ  ชั้น 3 อาคารเคหะบริการ

ในปี 2564 บริษทัฯ ไม่มีเร่ืองการกระทำาในเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือการละเมิดนโยบายของบริษทัฯ 

8.2            รายงานผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา  

8.2.1    การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบ ตำาแหน่ง
 กรรมการตรวจสอบฯ 

ปี 2564/(คร้ัง)

1. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณาปราชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4
2. นายเกริก                    จิตตาลาน กรรมการตรวจสอบ 4/4
3. นางสาววรรณรัตน์    ชุนอำาไพ** กรรมการตรวจสอบ 3/4

 หมายเหตุ  (**)  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่ีมีคุณสมบติัท่ีทำาหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน

8.2.2    ผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

          คณะกรรมการบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จำากดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  ประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน  ดงัต่อไปน้ี

1. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ คณาปราชญ์ ตำาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเกริก จิตตาลาน ตำาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาววรรณรัตน์ ชุนอำาไพ ตำาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการเลขานุการ

        คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีสำาคญัไดแ้ก่

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ ทั้งราย
ไตรมาสและรายประจำาปี

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว า่ดว้ยหลกัทรัพย  ์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำาหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของ
บริษทั

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งต ั้งและเลิกจา้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาค ่า
ตอบแทนของผูส้อบบญัชี

5. ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพื่อปรึกษาหารือโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย
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6. พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจา้ง และพจิารณา
ความดีความชอบของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน

7. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีที่เก ิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น       

8. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผดิชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ต ่อคณะกรรมการบริษทั
โดยตรง

10. จดัทำารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจำาปีของ
บริษทั  ซ่ึงรายงานดงักล่าวลงนามโดย ประธานกรรมการตรวจสอบ

ในระหวา่งปี 2564  คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง เพ่ือพิจารณาประเดน็ท่ี
เป็นสาระสำาคญัดว้ยความเป็นอิสระ ทั้งยงัไดร่้วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และรวมทั้งเชิญผู ้
บริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมดว้ย เพือ่ใหข้อ้มูลและช้ีแจงเพิม่เติมตามควร ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี

1.  ไดส้อบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส งบการเงินประจ ำาปี 2564  ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยก่อนนำา
เสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ รายงานทางการเงินของบริษทัไดจ้ดัทำาข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระสำาคญั และมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที่ส ำาคญัของบริษทัอย า่งเพียงพอ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป

2.   ไดส้อบทานการเปิดเผยรายงานระหวา่งกนัระหวา่งบริษทัฯ กบักรรมการผูบ้ริหารท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่บริษทัไดด้ ำาเนินการตามเง่ือนไข
ทางธุรกิจปกติ และตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกำาหนด

3.    พิจารณาการทำารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การเปิดเผยสารสนเทศของรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนั และการไดม้าหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก ำาหนดและกฎหมายท่ีกำากบัดูแล

4.    ไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในใหรั้ดกมุ ใหค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบและรับทราบผล
การตรวจสอบตลอดจนการติดตามและปรับปรุงแกไ้ขผลของการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ ่งเนน้การปฏิบตัิ
งานตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  และใหเ้พียงพอในจุดท่ีจำาเป็นและเป็นความเส่ียงของ
บริษทัฯ โดยไดร้ายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจำา

5.    ไดส้อบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ก ำาหนดท่ีเก่ียวขอ้ง

6.    ประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชี โดยไม่มีผูบ้ริหารเขา้ร่วม  เพือ่ความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบบญัชี
ในการรายงานถึงปัญหาหรือขอ้จำากดัท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบงบการเงิน ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีไดร้ายงานไม่มี
ขอ้จำากดัใดท่ีเป็นสาระสำาคญั

131                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปี/
       รายงานประจำาปี 2564 



โรงพยาบาลลานนา
LANNA HOSPITAL

7.     พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีและก ำาหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพือ่เสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชี ประจำาปี 2565 

      โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ มีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่ งบการเงินของ
บริษทัถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสำาคญัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียง
พอ มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสำาคญัในเร่ืองการปฏิบติัตามกฎระเบียบ
และขอ้กำาหนดท่ีเก่ียวขอ้ง

     คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน และประเมินผลการปฏิบตัิงานดว้ยตนเอง (Self-assessment)
ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ตามแนวทางปฏิบตัิท่ีดี
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบพอใจในผลการปฏิบตัิงานในปี 2564  โดยมี
การปฏิบติัตามแนวทางท่ีก ำาหนดไวอ้ยา่งครบถว้น

      
(นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณาปราชญ)์

         ประธานกรรมการตรวจสอบ
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8.3            สรุปผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ  

8.3.1    การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ  

กรรมการ ตำาแหน่ง
 กรรมการ
บริษัทฯ

 กรรมการ
ตรวจสอบฯ 

กรรมการ
บริหาร 

กรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

กรรมการ
สรรหา/กำาหนด
ค่าตอบแทน 

ปี 2564/(คร้ัง) ปี 2564/(คร้ัง) ปี 2564/(คร้ัง) ปี 2564/(คร้ัง) ปี 2564/(คร้ัง)
1. นายแพทยช์ำานาญ     ชนะภยั ประธานกรรมการ 4/4
2. นายแพทยว์รพนัธ์     อุณจกัร ประธานกรรมการบริหาร 4/4 2/4 40/42
3. นายแพทยดุ์สิต          ศรีสกุล กรรมการผูจ้ดัการ 4/4 2/4 42/42 12/12 2/2
4. นายแพทยธี์ระยทุธ    นิยมกูล กรรมการเลขานุการ 4/4 2/4 42/42 12/12 2/2
5. นายแพทยสุ์เมธ        ฮัน่ตระกูล กรรมการ 4/4 2/4 42/42 12/12
7.  นายสิทธิ                  ภาณุพฒันพงศ์ กรรมการ 4/4
8.  นายชยัสิทธ์ิ            วิริยะเมตตากุล กรรมการ 4/4
9.  นายฤชิษฐ์               กาญจนพิทกัษ์ กรรมการ 4/4
9.  นายธฤต                 ช่ืนอ่ิม กรรมการ 3/4
10. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณาปราชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4
11. นายเกริก                 จิตตาลาน กรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4
12. นางสาววรรณรัตน์    ชุนอำาไพ** กรรมการตรวจสอบ 3/4 3/4
13.  นายแพทยศ์ุภชยั     สินไตรรัตน์ ท่ีปรึกษากรรมการบริหาร 41/42 12/12 2/2
14. นายแพทยป์ระมุข    อุณจกัร ท่ีปรึกษากรรมการบริหาร 40/42 2/2
15. ทนัตแพทยศิ์ระ        ฮัน่ตระกูล ท่ีปรึกษากรรมการบริหาร 41/42 2/2

8.3.2    ผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ  

เพื่อใหก้ารดำาเนินการบรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ี่บริษทัก ำาหนด  คณะกรรมการบริษทั เชียงใหม่ราม
ธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั (มหาชน)  จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ อีก จ ำานวน 4 คณะ คือ (1) กรรมการตรวจสอบ
(2) กรรมการบริหาร (3) กรรมการบริหารความเส่ียง (4)  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  นอกจากน้ีบริษทัยงัได้
มอบหมายใหผู้บ้ริหารก ำาหนดนโยบายและแต่งต ั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อบริหารจดัการระบบภายในโรงพยาบาล โดย
กำาหนดใหร้ายงานต่อผูบ้ริหารทุกเดือน

โดยอำานาจหนา้ที่และผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ในปี 2564 ที่ผา่นมาไดส้รุป รายละเอยีด
ตามหัวข้อ   7.3   ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการชุดย่อย  )   
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9.1    การควบคุมภายใน  
       สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒุิและมีประสบการณ์สูงในการด ำาเนินธุรก ิจ ดว้ยความรู้ความสามารถที่
ผสมผสานกนัในสาขาวชิาชีพต่างๆ ไดน้ำามาซ่ึงการเป็นผูน้ ำา และใหแ้นวทางแก่ผูบ้ริหารในการกำาหนดทิศทาง และวิสยั
ทศัน์การดำาเนินงานธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  รวมถึงการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั  เพื่อเป็นการทบทวนผลการด ำาเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค โดย
บริษทัไดจ้ดัมีบุคลากรอยา่งเพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายใน
ในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงานของบริษทัยอ่ยใหส้ามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวม
ถึงการทำาธุรกรรมกบับุคคลที่อาจมีความขดัแยง้และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัอยา่งเพียงพอแลว้ สำาหรับการควบคุมภายในใน
หวัขอ้อ่ืน คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลว้เช่นกนั ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัใหม้ีการประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษทัรวมทั้งการทำางานของคณะกรรมการใหม้ีประสิทธิภาพเป็นประจ ำาทุกปี  (  รายละเอยีดตาม  
เอกสารแนบ   3)    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 1/2565 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2565  คณะกรรมการบริษทั (ซ่ึงรวมถึงคณะกรรมการตรวจ
สอบ ไดแ้ก่ นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ  คณาปราชญ ์ นายเกริก  จิตตาลาน และ นางสาววรรณรัตน์  ชุนอำาไพ ) ไดท้ ำาการประเมิน
ความเพียงพอและระบบการควบคุมภายในพร้อมกบัคณะกรรมการบริษทั โดยจากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทัในดา้นต่าง ๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี

องค์กรและสภาพแวดล้อม : บริษทัมี (1) การบริหารจดัการภายใตโ้ครงสร้างองคก์รที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตวั
ในการดำาเนินงาน ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนต่อระบบการควบคุมภายใน เช่น การกำาหนดบทบาท อ ำานาจและหนา้ที่ของฝ่าย
บริหาร การจดัใหม้ีระเบียบวิธีการปฏิบตัิงานหรือคู ่มือเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ (2) การกำาหนดเป้าหมายธุรกิจท ั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใชใ้นการวางแผนงานของแต่ละหน่วยงาน และ (3) การประเมินและทบทวนผลการดำาเนินงาน
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมำ่าเสมอ 
การประเมินความเส่ียง : บริษทัมีการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียง (ทั้งปัจจยัท่ีมาจากภายนอกและภายใน) วางแนวทาง
การป้องกนัความเส่ียง กำาหนดบทบาทและหนา้ที่ของผูบ้ริหารในการติดตามประเมินผล และทบทวนความเส่ียงดงักล ่าว
อยา่งสมำ่าเสมอ
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การควบคมุการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร : บริษทัมีการกำาหนดขอบเขต อำานาจหนา้ที่และการอนุมตัิวงเงินอยา่งชดัเจน
และเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวขอ้งของสำานกังานคณะกรรมการก ำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีการแบ่งแยกอำานาจและหนา้ที่ระหวา่งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบตัิการอยา่งชดัเจน
รวมทั้งมีแผนกตรวจสอบภายในทำาหนา้ที่ดูแลการปฏิบตัิงานของแต่ละหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบหรือขอ้ก ำาหนด
ของบริษทัฯ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล :  บริษทัจดัใหม้ีขอ้มูลและระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอสำาหรับคณะ
กรรมการบริษทัในการพิจารณาตดัสินใจ รวมทั้งเลขานุการบริษทัจะทำาหนา้ที่จดบนัทึกความเห็นของกรรมการ และจดั
ทำา/เกบ็มติการประชุมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการรับรองในคร้ังถดัไป 
ระบบการติดตาม : บริษทัมีการติดตามผลการด ำาเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่ก ำาหนดไว ้เพื่อวิเคราะห์และหา
แนวทางแกไ้ข และจดัใหม้ีตรวจสอบระบบควบคุมภายในอยา่งสมำ่าเสมอเป็นประจำาทุกปี โดยมีแผนกตรวจสอบภายใน
ท ำาหนา้ที่ดูแลการปฏิบตัิงานของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน โดย
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากน้ี การประเมินระบบการควบคุมภายในในเร่ืองดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกบัการ
ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในดา้นบญัชีของบริษทัวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
ตลอดจนไม่พบขอ้บกพร่องที่เป็นสาระสำาคญัในระบบควบคุมภายในของบริษทัอนัที่จะมีผลกระทบต ่อการบริหารงาน
การปฏิบติังานและผลประกอบการของบริษทั 

การบริหารจัดการความเส่ียง
บริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารความเส่ียงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ

เงินตามปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมภายในองคก์รโดยทัว่ไป และไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์ทางการ
เงินใด ๆ   

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน  
      บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจาก

ธุรกรรมทางการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทำากบัธุรกิจภายในประเทศ

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย  
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ยเน่ืองจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น

เงินให้กูย้ืมระยะยาว เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว  ทั้งน้ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วน
ใหญ่มีอตัราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั อยา่งไร
ก็ตามกลุ่มบริษทัเชื่อว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระสำาคญัต่อผล
การดำาเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษทัและบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอ่ืนเพื่อป้องกนัความ
เส่ียงดงักล่าว

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ  
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือที่เกี่ยวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและ

ระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกำาหนดใหม้ีนโยบายและวิธีการใน
การควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม ดงันั้น บริษทัไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายที่เป็นสาระสำาคญัจากการเกบ็เงินจากลูกหน้ี
ดงักล่าว นอกเหนือไปจากท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวแ้ลว้
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      ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
       บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำาเนินงานของบริษทัรวมทั้งจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะส้ันจากสถาบนัการเงินต่างๆ เพ่ือสำารอง
ในกรณีท่ีมีความจำาเป็นและเพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด

     มูลค่ายุติธรรม  
       ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินมีอตัราดอกเบี้ยปรับข้ึนลงตาม

อตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงที่ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่มูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสำาคญักบัมูลค่าตามบญัชี

9.1.1         ความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน  
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้บุคลากรในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานไดต้าม

นโยบายและบรรลุตามเป้าหมายของฝ่ายบริหารท่ีก ำาหนดไว ้นอกจากการจดัใหมี้อตัรากำาลงัท่ีเพียงพอเหมาะสมแลว้ บริษทัฯ ยงั
ไดจ้ดัสรรทรัพยากรส่วนอ่ืน ทั้งดา้นงบประมาณ และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  โดยบริษทัฯ ไดมี้การติดตามผล เพื่อใหบุ้คลากรปฏิบติั
งานอยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวตัถุประสงค ์และปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานท่ีก ำาหนด

เพื่อเป็นการควบคุมการดำาเนินงานและการติดตามควบคุมภายในดา้นการเงินการบญัชี บริษทัฯ มีระเบียบการปฏิบติังาน
ท่ีเก่ียวกบัการเกบ็รักษาเงิน การรับจ่ายเงิน การนำาเงินฝากธนาคาร เงินทดรองจ่าย และมีการบนัทึกบญัชีและตรวจสอบความถูก
ตอ้งอยา่งสมำ่าเสมอ เป็นตน้

ในส่วนของระบบการควบคุมภายในดา้นทรัพยสิ์นและการจดัซ้ือจดัจา้ง บริษทัฯ ไดมี้ระเบียบการปฏิบติังานดา้นการจดั
ซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงไดก้ ำาหนดอำานาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น ขั้นตอนการอนุมติั การตรวจรับสินคา้ การควบคุมสินคา้
และการเกบ็รักษาสินคา้

9.1.2         ข้อบกพร่องเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมา  
ไม่มี

9.1.3         ความคดิเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณท่ีีมีความคดิเห็นแตกต่างจากความคดิเห็น  
ของคณะกรรมการบริษัท 
ไม่มี

9.1.4         ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
ระบบการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การก ำากบัดูแลการปฏิบตัิงาน และการ
จดัการความเส่ียงของบริษทั โดยมอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ  พทุธิมูล เพื่อทำาหนา้ที่ก ำากบัดูแลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานที่ก ำากบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมถึงระบบการตรวจสอบภายใน เน่ืองจากมีความเขา้ใจใน
กิจกรรมและการดำาเนินงานของบริษทั จึงเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสม  โดยบริษทั
ไดก้ำาหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการดำาเนินการดงักล่าว
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ระบบการควบคมุการปฏิบัติงานและการตรวจสอบภายใน

บริษทัไดใ้หค้วามสำาคญัต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้
กำาหนดภาระหนา้ที่ อ ำานาจการดำาเนินการของผูป้ฏิบตัิงานไวอ้ยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้
เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงาน ผูต้ิดตามควบคุมและประเมินผล ออกจากกนัเพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุล
และสามารถตรวจสอบระหวา่งกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม   นอกจากน้ียงัมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกบัระบบการเงิน โดย
บริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารตามสายงานที่รับผดิชอบ รวมถึงเสนอต ่อคณะกรรมการตรวจ
สอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบดว้ยอยา่งสมำ่าเสมอ

9.1.5         การแต่งตั้ง การถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหนา้ที่ตรวจสอบเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ การปฏิบตัิงานหลกัและกิจกรรมทางการเงินสำาคญัของ
บริษทั ไดด้ ำาเนินการตามแนวทางที่ก ำาหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ
สามารถท ำาหนา้ที่ตรวจสอบไดอ้ยา่งเตม็ที่ คณะกรรมการจึงก ำาหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยตรง
รวมถึงการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ย

137                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปี/
       รายงานประจำาปี 2564 



โรงพยาบาลลานนา
LANNA HOSPITAL

9.2.1    กลุ่มบุคคลท่ีอาจมีความสัมพนัธ์ลกัษณะการทำารายการ  

แผนภูมแิสดงภาพรวมของกลุ่มโรงพยาบาลเครือข่าย
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9.2.  รายการระหว่างกนั   ณ  31 ธนัวาคม  2564

สว่นท่ี 2.  การกำากบัดแูลกิจการ

บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
(400,000,000 บาท)

บจ. หริภญุชยัเมโมเรียล
(150,000,000 บาท)

บจ. โรงพยาบาลขอนแก่นราม
(80,000,000 บาท)

บจ. โรงพยาบาลเขลางนครราม
(89,708,200 บาท)

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

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

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

บจ. กซัซนั มารีนา กอล์ฟ คลบั
(2,000,000,000 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
(558,000,000 บาท)

บจ. รพ. รามคำาแหง เชียงใหม่
(440,000,000 บาท)

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

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

บจ. โรงพยาบาลพะเยาราม
(7,500,000 บาท)

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

บจ. รพ. ชยัภมิูราม
(558,000,000 บาท)
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ข้ันตอนการเข้าทำารายการ

บริษทัฯ มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมตัิในการทำารายการระหวา่งกนัคือ ฝ่ายจดัการจะเป็นผูพ้ิจารณาและสามารถ
ตดัสินใจอนุมติัการทำาธุรกรรมในกรณีท่ีเป็นการทำารายการระหวา่งกนัท่ีมีขนาดเลก็ รวมถึงรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัและมีขอ้ตกลง
ทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญูชนจะพึงกระทำากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั  และกรรมการบริษทัจะเป็นผู ้
อนุมตัิในกรณีที่เป็นการท ำารายการระหวา่งกนัที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการคา้ปกติ รวมถึง
รายการที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ปกติ  สำาหรับรายการขนาดใหญ่และไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
การคา้ปกตินั้นคณะกรรมการบริษทัฯ จะนำาเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

สำาหรับการทำารายการประเภทอื่นหรือการท ำาธุรกรรมที่เป็นรายการที่เก ี่ยวโยงกนั ตามความหมายของพระราช
บญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ จะไดป้ฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศอ่ืนที่เก ี่ยวขอ้งที่ก ำาหนด
และเพื่อใหผู้ล้งทุนเกิดความมัน่ใจ บริษทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบดูแลใหร้ายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยุ
ติธรรรมโปร่งใส   ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการที่เกิดขึ้น บริษทัมีนโยบาย
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถจดัหาบุคลากรที่มีความเป็นอิสระและมีความรู้ความชำานาญเป็นผูใ้หค้วามเห็นต ่อรายการ
ดงักล่าว 

รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั
บริษทัมีรายการทางธุรกิจท่ีสำาคญักบับริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดย
สามารถสรุปได ้ดงัน้ี

ช่ือบริษัทและบุคคล ลกัษณะความสัมพนัธ์

บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จำากดั (มหาชน) บริษทัใหญ่

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั บริษทัยอ่ยตามกฏหมาย

บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จำากดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางออ้มโดย บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 

บริษทั โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จำากดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางออ้มโดย บจ.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 

บริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จำากดั บริษทัยอ่ย

บริษทั โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากดั (มหาชน) บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จำากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัทางออ้มโดยผูถื้อหุน้ท่านหน่ึง

และมีผูบ้ริหารร่วมกนัในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จำากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จำากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ - ราม จำากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั
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บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จำากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จำากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั โรงพยาบาลน่าน - ราม จำากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั กซัซนั ขนุตาล กอลฟ์ แอนด ์รีสอร์ท จำากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัทางออ้มโดยผูถื้อหุน้ท่านหน่ึง

และมีผูบ้ริหารร่วมกนัในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

บริษทั กซัซนั มารีนา กอลฟ์ คลบั จำากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั กซัซนั เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ต้ี จำากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

นพ. ธวชัชยั ตณัสถิตย์ กรรมการของบริษทั

นพ. วรพนัธ์ อุณจกัร กรรมการของบริษทั

นพ. ดุสิต ศรีสกลุ กรรมการของบริษทั

9.2.2         เปิดเผยรายการระหว่างกนักบับุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา    

ในปี 2564 ที่ผา่นมา รายการความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ  กบับริษทัยอ่ยหรือบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวขอ้งกนัไดเ้ปิดเผย
ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำาปี 2564  แลว้ โดยสามารถจำาแนกลกัษณะรายการไดเ้ป็น 2 ประเภท 

1.  รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติและธุรกรรมที่สนับสนุนธุรกจิปกติ    บริษทัมีนโยบายในการท ำารายการระหวา่งกนัที่
เป็นรายการที่มีลกัษณะตามปกติท ัว่ไป เช่น รายการรายไดค้่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการส่งต่อคนไขร้ะหวา่งกนั รายไดค้่า
วเิคราะห์ Lab ระหวา่งกนั รวมทั้งรายการที่สนบัสนุนธุรกิจปกติ เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง การจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ ์ซ่ึงรายการ
ระหวา่งกนัที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจำาเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำารายการที่เป็นปกติของธุรกิจการรักษาพยาบาล หรือ
เพื่อเป็นการสนบัสนุนการด ำาเนินธุรกิจปกติของบริษทั และบริษทัยอ่ย เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั โดยมีเงื่อนไข
ทางการคา้และการทำารายการไม่แตกต่างจากการทำารายการกบัลูกคา้ทัว่ไปหรือบุคคลภายนอกอ่ืน

2.  รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกัน

2.1    เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั

งบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 31 ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 30
ธนัวาคม 2563 กูย้มืเพิ่ม ชำาระคืน ธนัวาคม 2564

บริษทัยอ่ย
บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั               - 60,000,000.00 (60,000,000.00)                 -

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทั เอฟแอนดเ์อส 79 จ ำากดั               - 250,000,000.00 (250,000,000.00)                 -

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

140                               แบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปี/
       รายงานประจำาปี 2564 



โรงพยาบาลลานนา
LANNA HOSPITAL

กรรมการบริษทัและญาติ 4,000,000.00               - - 4,000,000.00
รวม 4,000,000.00 310,000,000.00 (310,000,000.00) 4,000,000.00

งบการเงินรวมสำาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการ
เคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี

บาท
ณ วนัท่ี 31 ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563 กูย้มืเพิ่ม ชำาระคืน ธนัวาคม 2564
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

กรรมการบริษทัและญาติ 375,253,817.50 - (106,453,817.50) 268,800,000.00
รวม 375,253,817.50 - (106,453,817.50) 268,800,000.00

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นการกูย้มืในรูป
ตัว๋สญัญาใชเ้งินระยะเวลา 3 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.94 – 3.35 และร้อยละ 3.35 - 3.75 ต่อปี ตามลำาดบั (งบเฉพาะกิจการ
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.94 - 3.35 และร้อยละ 3.35 - 3.75 ต่อปี ตามลำาดบั) โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ำ้าประกนั

2.2 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน
งบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนมี

การเคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี
บาท

ณ วนัท่ี 31  ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2563 กูย้มืเพิ่ม ชำาระคืน  ธนัวาคม 2564

บุคคลอ่ืน 17,000,000.00 2,000,000.00 (6,000,000.00) 13,000,000.00

งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอื่นมีการ
เคล่ือนไหว ดงัต่อไปน้ี

บาท
ณ วนัท่ี 31 ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563 กูย้มืเพิ่ม ชำาระคืน ธนัวาคม 2564
บุคคลอ่ืน 85,300,000.00 2,000,000.00 (6,000,000.00) 81,300,000.00

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน เป็นเงินกูย้มืโดย
การออกตัว๋แลกเงินระยะเวลาประมาณ 3 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.94 - 3.15 ต่อปี และร้อยละ 2.94 - 3.75 ต่อปี ตามลำาดบั
(งบเฉพาะกิจการ : อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.94 ต่อปี และร้อยละ 2.94 - 3.75 ต่อปี) โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ำ้าประกนั

3.  การคำา้ประกนัเงินกู้
บริษทัฯ  กบับริษทัยอ่ย ไม่มีการคำ้าประกนัเงินกูร้ะหวา่งกนั
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9.2.3         นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกนัในอนาคต  
ด้านนโยบายการลงทุนในอนาคต:

บริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายในการทำารายการระหวา่งกนัทั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดยการทำารายการระหวา่งกนั บริษทัจะ
กำาหนดขอ้ตกลงและเง่ือนไขใหเ้ป็นไปตามราคาและเง่ือนไขทางการคา้ที่เป็นธรรมและไม ่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์
และใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้ก ำาหนดต่าง ๆ  ซ่ึงรายการระหวา่งกนับริษทัคาดวา่จะยงัคงเกิดขึ้นต่อเน่ืองใน
อนาคต เช่น รายการที่เก่ียวกบัการทำาธุรกรรมปกติทางการคา้ การใหบ้ริการรักษาพยาบาล การให้บริการทางหอ้งปฏิบตัิการ
ทางการแพทย ์การบำารุงรักษาระบบทางสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ  การใหค้วามช ่วยเหลือทางการเงิน เป็นตน้  ทั้งน้ี
บริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูท้ ำาการตรวจสอบและใหค้วาม
เห็นถึงความเหมาะสมของการทำารายงาน และพิจารณาเปิดเผยขอ้มูลของรายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั คำาสัง่ ประกาศ หรือขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกำาหนด ในกรณีรายการท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณา บริษทัจะจดัให้
มีบุคคลท่ีมีความรู้ความชำานาญในรายการดงักล่าวเขา้ร่วมพิจารณา เช่น ผูส้อบบญัชีบริษทั หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ เพื่อเป็นผูใ้ห้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว

ในอนาคต หากบริษทัมีการลงทุนเพิ่มเติมในกิจการอ่ืนสามารถดำาเนินการได ้อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการจะคำานึงถึงความ
เหมาะสมในการลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจยัภายนอก-ปัจจยัภายใน ดงัน้ี

(1) ปัจจยัภายนอก ซ่ึงไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งและระยะทางของกิจการเป้าหมาย วฒันธรรมทอ้งถิ่น และวฒันธรรมขององคก์ร 

(2) ปัจจยัภายใน  ซ่ึงไดแ้ก่ ความพร้อมและเพียงพอของบุคลากรดา้นบริหารจดัการ  ผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บทั้งดา้น
การเงิน และดา้นสงัคม เป็นตน้

นอกเหนือจากปัจจยัขา้งตน้ การลงทุนในกิจการโรงพยาบาลส่วนใหญ่มกัเป็นการร่วมลงทุนแบบพนัธมิตรทางธุรกิจ ซ่ึง
เป็นการตกลงร่วมกนัทั้งสองฝ่าย เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมลงทุนใหม่มีความจำาเป็นตอ้งพึ่งพิงบุคลากรทางการแพทยเ์ดิมของโรง
พยาบาลเป้าหมายนั้นๆ เป็นหลกั ทั้งน้ีเพื่อไม่ทำาใหเ้กิดปัญหาดา้นการดำาเนินงาน

ด้านรายการท่ีเกีย่วโยงในอนาคต  :  

ประเภทรายการ แนวโน้มและนโยบายการกำาหนดราคาและเง่ือนไขระหว่างกัน
รายการธุรกรรมที่เป็นการคา้ปกติ
เช่น การตรวจวิเคราะห์ผล Lab การ
ใหก้ารรักษาพยาบาล และการ ส่งต่อ
คนไขร้ะหวา่งกนั

บริษทัฯ มีนโยบายใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกนั คิด
ค่าตอบแทนระหวา่งกนัในราคาตลาด โดยมีอตัราค ่าบริการรักษาพยาบาล และเงื่อนไขใน
ลกัษณะเดียวกนักบัท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย พึงกระทำากบัผูรั้บบริการอ่ืน ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา
หรือบริษทัคู่สญัญาอ่ืน ๆ ทัว่ไปภายใตส้ถานการณ์เดียวกนั

รายการธุรกรรมที่สนบัสนุนการคา้
ทัว่ไป เช่น บริษทัเปิดเครดิต ลูกหน้ี
การคา้ และเจา้หน้ีการคา้

การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการเขา้ทำาสญัญาต่าง ๆ ซ่ึงเป็นรายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีเก่ียวโยง
กนักบับริษทั ซ่ึงรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นเพื่อสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย รายการดงักล่าวจะตอ้งมีราคาหรืออตัราค่าบริการตามราคาตลาดที่สามารถแข่งขนั
หรืออา้งอิงท่ีมาของราคาได ้ และมีเง่ือนไขทางการคา้ไม่แตกต่างจากการท่ีเขา้ไปทำากบัคู่คา้ราย
อ่ืน ๆ ทัว่ไปภายใต ้สถานการณ์เดียวกนั

การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน บริษทัมีเป้าหมายและนโยบายใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม
ภายในกลุ่ม  โดยอตัราดอกเบี้ยจะตอ้งไม่ต ำ่ากวา่ตน้ทุนทางการเงินของบริษทั ทั้งน้ีการเขา้ท ำา
รายการดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามประกาศ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ
กฎ ระเบียบหรือขอ้ก ำาหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศของคณะ
กรรมการตลาดทุน
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การทำารายการลงทุนในธุรกจิของเชียงใหม่ราม เม่ือปี   2550  
ในระหวา่งปี 2550  บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทำารายการลงทุนในธุรกิจของเชียงใหม่ราม  ซ่ึงแลว้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ประมาณ

เดือนกมุภาพนัธ์ 2551 โดยหุ้นเพิ่มทุนใหม่สามารถเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้ต ั้งแต่วนัที่ 4 มีนาคม 2551 เป็นตน้ไป ซ่ึง
รายละเอียดการเขา้ทำารายการมีดงัน้ี
1. ลกัษณะการทำารายการ

บริษทัฯ ประสงคจ์ะขยายกิจการโรงพยาบาล ดว้ยวธีิลงทุนในกลุ่มของเชียงใหม่ราม   ซ่ึงประกอบดว้ยโรงพยาบาลที่ต ั้งใน
เขตจงัหวดัเชียงใหม่ 3 แห่ง และจงัหวดัใกลเ้คียง 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา โรง
พยาบาลชา้งเผอืก โรงพยาบาลพะวอ โรงพยาบาลเขลางคน์คร  และโรงพยาบาลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

การลงทุนในกิจการขา้งตน้เป็นลกัษณะของการแลกเปลี่ยนหุ้น  โดยลานนาจะออกหุ้นสามญัเพิ ่มทุนจ ำานวน 22,843,333
หุ้น  หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 55.93 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแลว้ของลานนา 40,843,333 หุ้น เพื่อใชแ้ลกกบัหุน้
ของเชียงใหม่รามในอตัราส่วน 1 หุน้เพิ่มทุนใหม่ของลานนา ต่อ 1 หุ้นของเชียงใหม่ราม หรือคิดเป็นมูลค่าส่ิงตอบแทน
เท่ากบั 776,673,322 บาท (คำานวณจากราคาแลกเปล่ียนหุ้นละ 34.00 บาท1/) เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการแลกเปล่ียนหุน้กบัผู ้
ถือหุ้นเชียงใหม่ราม 

ในการแลกหุ้นขา้งตน้ ลานนาจะด ำาเนินการแลกหุ้นเชียงใหม่ราม (ยกเวน้ส่วนที่ถือโดยบริษทั โรงพยาบาลรามค ำาแหง
จ ำากดั (มหาชน)) จ ำานวนไม่เกิน  22,843,333 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 57.11 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช ำาระแลว้ของ
เชียงใหม่ราม จำานวน 40,000,000 หุน้ ซ่ึงภายหลงัจากการแลกเปล่ียนหุ้นจะทำาใหล้านนามีสดัส่วนท่ีถือหุน้ในเชียงใหม่ราม
ไม่เกินกวา่ร้อยละ 57.11 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแลว้ของเชียงใหม่ราม
แผนภูมิแสดงภาพรวมของกลุ่มโรงพยาบาลลานนาภายหลงัการทำารายการ

หมายเหตุ ในเดือนกนัยายน 2550 เชียงใหม่ราม เทพปัญญาธุรกิจ และเขลางคน์ครไดจ้ำาหน่ายหุน้ของอาหารพระราม ทั้งหมดใหแ้ก่พนกังานของเชียงใหม่ราม 
และอาหารพระราม (ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์) และดำาเนินการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริษทัชุดใหม่เรียบร้อยแลว้

1 / เป็นราคาที่อ้างองิจากราคาประเมินมลูคา่หุ้นด้วยวิธี (1) วิธีมลูคา่ตามบญัชี  (2) วิธีเปรียบเทียบอตัราสว่นในตลาด และ(3) วิธีการประเมิน
มลูคา่ของกิจการตามวิธีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method)  เพื่อใช้ในการกำาหนดระดบัสดัสว่นและราคาแลก
เปลี่ยน โดยคณะกรรมการของลานนาได้พิจารณาอนมุตัิราคาแลกเปลี่ยนไว้ท่ี 34 บาทตอ่หุ้น  เม่ือวนัท่ี 24 สงิหาคม  2550  
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โรงพยาบาลลานนา
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การทำารายการ  เงนิลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จำากดั  
เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดม้ีมติให้บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

จ ำากดั (มหาชน) และบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ำากดั เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จ ำากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งใหม่ เมื่อวนัที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 440 ลา้นบาท บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการ
แพทย ์จ ำากดั (มหาชน) และบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ำากดั ตกลงถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวคิดเป็นอตัราร้อยละ 18 และ
ร้อยละ 63 ของหุน้ที่ออกและเรียกชำาระแลว้ของบริษทัดงักล่าว ตามลำาดบั และเมื่อวนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2562 บริษทัดงักล่าวได้
เรียกชำาระค่าหุน้ในอตัราร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายชำาระค่าหุน้ท่ีเรียกแลว้ทั้งจ ำานวน

เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลรามคำาแหง เชียงใหม่ จ ำากดั มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำานวน
56 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นจ ำานวนเงิน 560.00 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ้่ายชำาระคา่หุน้เป็นเงิน 40.32 ลา้นบาท และ
บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั ไดช้ำาระคา่หุ้นเป็นเงิน 146.48 ลา้นบาท รวมเป็นทั้นส้ิน 180.80 ลา้นบาท และ
บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลรามค ำาแหง เชียงใหม่ จ ำากดั ไดจ้ดทะเบียนเพิม่ทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เมื่อวนัที่ 24
กมุภาพนัธ ์2563 ผลจากรายการดงักล่าว ทำาให ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีเงินจ่ายล่วงหนา้คา่หุน้คงเหลือ 40.32 ลา้นบาท
แสดงไวใ้นงบการเงินเฉพาะกิจการ และมีเงินรับล่วงหนา้คา่หุ้นคงเหลือจำานวน 36.38 ลา้นบาท แสดงไวใ้นงบการเงินรวม และ ณ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีเจา้หน้ีค่าหุ้นคงเหลือ 60.48 ลา้นบาท แสดงไวใ้นงบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
ในกรณีที่บริษทัมีรายการระหวา่งกนัอยา่งต่อเน่ือง บริษทัไดม้ีมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเพื่อป้องกนัมิใหม้ีการถ่ายเท

ผลประโยชน์หรือป้องกนัผูม้ีส่วนไดเ้สียมิใหไ้ดร้ับประโยชน์ทางการเงินอ่ืน นอกจากประโยชน์พึงไดต้ามปกติ  โดยมาตรการ
คุม้ครองผูล้งทุนของบริษทัสามารถตรวจสอบไดมี้ดงัน้ี

1.  การทำาสญัญา เพื่อกำาหนดผลตอบแทนของแต่ละฝ่ายใหช้ดัเจน โดยสญัญาดงักล่าวควรมีลกัษณะดงัน้ี
- เป็นสญัญาระยะยาวไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ถา้อายสุญัญาสั้นกวา่น้ีตอ้งกำาหนดวิธีการต่อสญัญาอยา่ง

ชดัเจน และยติุธรรม มีเง่ือนไขท่ีไม่แตกต่างกบัการทำากบับุคคลภายนอก
- มีการกำาหนดผลตอบแทนระหวา่งกนัเป็นจำานวนท่ีแน่นอน หรือสามารถอา้งอิงกบัราคาตลาดได ้

โดยผูส้อบบญัชีตอ้งสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดงักล่าวไดใ้นภายหลงั
- มีการกำาหนดผลตอบแทนหรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีชดัเจนและเป็นธรรมแก่บริษทั

2.  การรับรองโดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย บริษทัมีขอ้กำาหนดที่ชดัเจนใหก้รรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียหรือมีความ
     เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ดงักล่าวเป็นผูด้ ำาเนินการและตดัสินใจเกี่ยวกบัเร่ืองรายการระหวา่งกนั 
3.  การรับรองโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นบุคคลท่ี 3 ท่ีเป็นอิสระ กรณีท่ีกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียไม่มีความชำานาญในการ 
     พิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน เน่ืองจากการพิจารณารายการดงักล่าวตอ้งใชค้วามรู้ หรือความเช่ียวชาญ 
     พิเศษ  บริษทัไดก้ ำาหนดให้กรรมการผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียสามารถร้องขอให้บริษทัจดัหาบุคคลท่ีมีความรู้ความ
     ชำานาญพิเศษ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของรายการระหวา่งกนันั้น เพื่อนำาไปใชป้ระกอบการ
    ตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้นหุ้นตามแต่กรณี   ทั้งน้ีบุคคลท่ี 3  ดงักล่าวตอ้งเป็นอิสระ จากบริษทัและ
     บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้

9.2.4         การแสดงราคาประเมนิประกอบการทำารายการระหว่างกนั  
ในรอบปี บริษทัฯ ไม่มีทรัพยสิ์นท่ีมีการประเมินราคาในการทำารายการระหวา่งกนั
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บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจำาปี /รายงานประจำาปี ฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ
ขอรับรองวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำาให้ผู้อื่นสำาคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระสำาคญั
นอกจากนีบ้ริษัทขอรับรองวา่
(1)     งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจำาปี /รายงานประจำาปี  ได้แสดงข้อมลูอย่างถกู

ต้องครบถ้วนในสาระสำาคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2)     บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที่เป็นสาระสำาคญั ทัง้ของ

บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว
(3)      บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัทได้แจ้ง

ข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 24  กมุภาพนัธ์  2565  ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสำาคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทำาท่ี
มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัทำารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้

มอบหมายให้ นายแพทย์ดุสิต  ศรีสกุล   ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ นายแพทย์ธีระยุทธ  นิยมกูล  ตำาแหน่ง
กรรมการเลขานุการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกำากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย   หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  นายแพทย์
ดสุิต   ศรีสกลุ และ นายแพทย์ธีระยทุธ  นิยมกลู กำากบัไว้  บริษัทจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลู
แล้วดงักลา่วข้างต้น

รายช่ือกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง ลายมือช่ือ
1. ทนัตแพทยช์ำานาญ ชนะภยั ประธานกรรมการ
2. นายแพทยว์รพนัธ์ อุณจกัร รองประธานกรรมการ
3. นายแพทยดุ์สิต ศรีสกลุ กรรมการผูจ้ดัการ
4. นายแพทยธี์ระยทุธ นิยมกลู กรรมการเลขานุการ
5. นายแพทยสุ์เมธ ฮัน่ตระกลู กรรมการ
6. นายสิทธิ ภาณุพฒันพงศ์ กรรมการ
7. นายชยัสิทธ์ิ วริิยะเมตตากลุ กรรมการ
8. นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทกัษ์ กรรมการ
9. นายธฤต ช่ืนอ่ิม กรรมการ
10. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ คณาปราชญ์ กรรมการ (1)
11. นายเกริก จิตตาลาน กรรมการ (1)
12. นางสาววรรณรัตน์ ชุนอำาไพ กรรมการ (1)

ผู้รับมอบอำานาจ
1.    นายแพทยดุ์สิต ศรีสกลุ กรรมการผูจ้ดัการ
2.    นายแพทยธี์ระยทุธ นิยมกลู กรรมการเลขานุการ

     หมายเหตุ     (1)  หมายถึงคณะกรรมการบุคคลภายนอก/ ผูท้รงคุณวฒิุตามประกาศคณะกรรมการ กลต.
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การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู



โรงพยาบาลลานนา
LANNA HOSPITAL

ของกรรมการบริหารและตำาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจำาปี /รายงานประจำาปีฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงั
ในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท หรือผู้ดำารงตำาแหน่งบริหารสงูสดุในสายงานบญัชี  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถกู
ต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำาให้ผู้ อ่ืนสำาคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสำาคญั นอกจากนีข้้าพเจ้าขอรับรองวา่

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจำาปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง
ครบถ้วนในสาระสำาคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจวา่บริษัทได้เปิดเผย
ข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสำาคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม
ระบบดงักลา่ว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิ
ตามระบบดงักลา่ว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ  วนัที่ 24  กมุภาพนัธ์  2565  ตอ่ผู้สอบ
บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว  ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำาคญัของระบบการควบคมุ
ภายใน รวมทัง้การกระทำาท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทำารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ นายแพทย์ดุสิต  ศรีสกุล   ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ นายแพทย์ธีระยุทธ  นิยมกูล  ตำาแหน่ง
กรรมการเลขานุการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกำากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย   หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  นายแพทย์
ดสุิต   ศรีสกลุ และ นายแพทย์ธีระยทุธ  นิยมกลู กำากบัไว้  บริษัทจะถือวา่ไม่ใช่ข้อมลูท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลู
แล้วดงักลา่วข้างต้น

รายช่ือกรรมการบริหาร ตำาแหน่ง ลายมือช่ือ
1.    นายแพทยว์รพนัธ์ อุณจกัร ประธานกรรมการบริหาร
2.    นายแพทยสุ์เมธ ฮัน่ตระกลู กรรมการบริหาร
3.    นายแพทยดุ์สิต ศรีสกลุ กรรมการบริหาร
4.    นายแพทยธี์ระยทุธ นิยมกลู กรรมการบริหาร
5.    นางสาวพรชนน บุษบรรณ รองผูอ้ ำานวยการฝ่ายบญัชี 

และการเงิน

ผู้รับมอบอำานาจ
1.    นายแพทยดุ์สิต ศรีสกลุ กรรมการผูจ้ดัการ
2.    นายแพทยธี์ระยทุธ นิยมกลู กรรมการเลขานุการ
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เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที่ได้รับมอบ
หมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการทำาบัญชี และเลขานุการบริษัท
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด   (  มหาชน  )  

ช่ือ-นามสกลุ
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ารแ
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ชยั
ภูมิ

ราม

1. ทพ. ชำำนำญ     ชนะภยั * *, ** *, ** *, ** *, ** *, ** *, **
2. นพ. วรพนัธ์     อณุจกัร *, // *,**,

****
*, **,
****

*, ** *, ** *, ** *, ** *, **

3. นพ. ดสุิต         ศรีสกลุ *,**,
****

*, **

4. นพ. ธีระยทุธ    นิยมกลู *,**,
****

*, **

5. นพ. สเุมธ         ฮัน่ตระกลู *,** *,**,
****

/, **,
****

*, ** *, ** *, ** *, **

6. นำยสิทธิ         ภำณพุฒันำพงศ์ *
7. นำยชยัสิทธ์ิ     วิริยะเมตตำกลุ * *, **
8. นำยฤชิษฐ์       กำญจนพิทกัษ์ *
9. นำยธฤต          ช่ืนอ่ิม *
10. นพ. สทุธิศกัดิ์    คณำปรำชญ์ ///
11. นำยเกริก          จิตตำลำน ***
12. นำงสำววรรณรัตน์  ชนุอำำไพ ***
13. นำงสำวพรชนน    บษุบรรณ ****

/   ประธำนกรรมกำร
//  ประธำนกรรมกำรบริหำร
///  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
*   กรรมกำร
** กรรมกำรบริหำร
*** กรรมกำรตรวจสอบ
**** ผู้บริหำร

     
        โรงพยาบาลลานนา 150   แบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปี/
        LANNA HOSPITAL   รายงานประจำาปี 2564 



เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1

ประวัตกิรรมการของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากัด   (  มหาชน  )  

     
        โรงพยาบาลลานนา 151   แบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปี/
        LANNA HOSPITAL   รายงานประจำาปี 2564 



เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1

     
        โรงพยาบาลลานนา 152   แบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปี/
        LANNA HOSPITAL   รายงานประจำาปี 2564 



เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1

**        สัดส่วนหุ้นท่ีถือโดยสามี  -  ภรรยา และบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ  

     
        โรงพยาบาลลานนา 153   แบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปี/
        LANNA HOSPITAL   รายงานประจำาปี 2564 



เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1

ประวตัิการกระทำาผดิกฎหมายในระยะ   10    ปี ย้อนหลงั   
ของคณะกรรมการทั้งคณะ จำานวน   12   ท่าน  

1. ทนัตแพทยช์ำานาญ ชนะภยั ประธานกรรมการ
2. นายแพทยว์รพนัธ์ อุณจกัร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายแพทยดุ์สิต ศรีสกลุ กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร
4. นายแพทยธี์ระยทุธ นิยมกลู กรรมการเลขานุการและกรรมการบริหาร
5. นายแพทยสุ์เมธ ฮัน่ตระกลู กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นายสิทธิ ภาณุพฒันพงศ์ กรรมการ
7. นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากลุ กรรมการ
8. นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทกัษ์ กรรมการ
9. นายธฤต ช่ืนอ่ิม กรรมการ
10. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ คณาปราชญ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายเกริก จิตตาลาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นางสาววรรณรัตน์ ชุนอำาไพ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

* การถูกพิพากษาวา่มีการกระทำาผดิทางอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้องคดีอาญา ไม่มี
* การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย์ ไม่มี
* การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อำานาจควบคุมในบริษทั และหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็น
               บุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย์

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท  /   บริษทัใหญ่  /   บริษทัย่อย  /   บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวาม  
ขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง   2   ปีที่ผ่านมา  
กรรมการทีไ่ม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงนิเดือนประจำา
     กรรมการ 3 ท่าน ท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจำา ดงัน้ี

1.  นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ คณาปราชญ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2.  นายเกริก จิตตาลาน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3.  นางสาววรรณรัตน์ ชุนอำาไพ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

*            ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย / 
              บริษทัร่วม

ไม่มี

*           ความสมัพนัธ์กบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั
             หรือ  ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา

 กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
         ประจำา
 ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสำาคญั อนัอาจมีผลทำาใหไ้ม่สามารถทำาหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็น
          อิสระ/ ระบุขนาดรายการ (ถา้มี)

ไม่มี

ไม่เป็น
ไม่เป็น/ไม่มี
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หนา้ที่และความรบัผดิชอบของเลขานกุารบรษิทั

บริษทัไดมี้คำาสัง่แต่งตั้ง นางสาวรุ่งอรุณ  พทุธิมูล ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษทั โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
คร้ังท่ี 4/2551 วนัที่ 11 สิงหาคม 2551   โดยตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ก ำาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระ
ราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  ดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั และความซ่ือสตัย์
สุจริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคข์อ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงัน้ี

1. จดัทำาและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี

1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำาปีของบริษทั
1.3 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้

2. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสำาเนารายงานการมี
ส่วนได้ เสียตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 
วนัทำาการ นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น

3. บริษทัไดก้ ำาหนดใหเ้ลขานุการบริษทั เป็นผูด้ ำาเนินการสรุปผลการประเมิน เพื่อรายงานต ่อคณะกรรมการ
บริษทัใหร้ับทราบและพิจารณาแกไ้ข หรือในบางกรณีอาจเชิญผูท้ี่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นเพื่อแนะนำา 
หรือร่วมกนัพิจารณากบัคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

4. นอกจากน้ีเลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงัน้ี
4.1 สนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทั  เก่ียวกบัขอ้กฎหมายระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมทั้งหลกัการกำากบัดูแลกิจการท่ีดี
4.2 จดัการประชุมผูถื้อหุน้และประชุมคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ ปฏิบติัและขอ้พึงปฏิบติัต่าง ๆ
4.3 จดัทำาและเกบ็รักษาเอกสารของบริษทัตามท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

กำาหนด
4.4 ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม รวมถึงนายทะเบียนผูถื้อหุน้
4.5 ติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานที่ก ำากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้ง เช่น สำานกังาน กลต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และดูแลการเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีกำากบัดูแลและสาธารณชน 
ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย

4.6 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษทั และ
มติผูถื้อหุน้

4.7 จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้ ำาแนะนำาแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่
4.8 หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั

     
        โรงพยาบาลลานนา 155   แบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปี/
        LANNA HOSPITAL   รายงานประจำาปี 2564 



โรงพยาบาลลานนา
LANNA HOSPITAL

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากัด
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ชยั
ภมู

ิราม

1. นายแพทยป์ระมุข     อุณจกัร **** /, **,
****

*, **,
****

2. นายแพทยเ์อ้ือชาติ    กาญจนพิทกัษ์ * *, ** *, ** *, ** *, ** *, ** *, ** *, ** *, **

3. นายแพทยรั์ชช     สมบูรณสิน / *, ** *, ** *, ** *, ** *, ** *, ** *, **

4. นายแพทยวิ์รัตน์   ช่ืนอ่ิม *, ** *, ** *, **

5. ทนัตแพทยช์ำานาญ  ชนะภยั * *, ** *, ** *, ** *, ** *, ** *, **

6. นายแพทยว์รพนัธ์    อุณจกัร *, ** *, **,
****

*, **,
****

*, ** *, ** *, ** *, ** *, **

7. นายแพทยสุ์เมธ     ฮัน่ตระกลู *, ** *, **,
****

*, **,
****

*, ** *, ** *, ** *, **

8. นายแพทยธ์วชัชยั  ตณัสถิตย์ *, **,
****

*, **,
****

*, **

/   ประธานกรรมการ
//  ประธานกรรมการบริหาร
///  ประธานกรรมการตรวจสอบ
*   กรรมการ
** กรรมการบริหาร
*** กรรมการตรวจสอบ
**** ผู้บริหาร
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โรงพยาบาลลานนา
LANNA HOSPITAL

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำากัด

ช่ือ-นามสกลุ
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1.   นายแพทย์สเุมธ   ฮัน่ตระกลู *, ** *, **,
****

/, **,
****

*, ** *, ** *, ** *, **

2.   นายแพทย์เอือ้ชาติ  กาญจนพิทกัษ์ * *, ** *, ** *, ** *, ** *, ** *, ** *, ** *, **

3.   นายแพทย์รัชช  สมบรูณสิน / *, ** *, ** *, ** *, ** *, ** *, ** *, **

4.   ทนัตแพทย์ชำานาญ  ชนะภยั * *, ** *, ** *, ** *, ** *, ** *, **

5.   นายแพทย์วิรัตน์  ช่ืนอ่ิม *, ** *, ** *, **

6.   นายแพทย์ธวชัชยั  ตณัสถิตย์ *, **,
****

*, **,
****

*, **

7.   นายแพทย์วรพนัธ์  อณุจกัร *, ** *, **,
****

*, **,
****

*, ** *, ** *, ** *, **

8.   นายแพทย์ประมขุ  อณุจกัร **** /, **,
****

*, **,
****

9.  นายแพทย์นพพร  นิวฒันนนัท์ *, **,
****

10.  นายแพทย์พฒันา  โพธ์ิสยุะ *, **,
****

/   ประธานกรรมการ
//  ประธานกรรมการบริหาร
///  ประธานกรรมการตรวจสอบ
*   กรรมการ
** กรรมการบริหาร
*** กรรมการตรวจสอบ
**** ผู้บริหาร
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โรงพยาบาลลานนา
LANNA HOSPITAL

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย
บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำากัด

ช่ือ-นามสกลุ
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าบ
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ชยั
ภมู

ิราม

1.   นายแพทย์วชัระ   สนธิชยั /, **,
****

2.   นายแพทย์เอือ้ชาติ  กาญจนพิทกัษ์ *, ** *, ** *, ** *, ** *, ** *, ** *, ** *, ** *, **

3.   ทนัตแพทย์ชำานาญ  ชนะภยั *, ** *, ** *, ** *, ** *, ** *, ** *, **

4.   นายแพทย์วรพนัธ์    อณัจกัร *, ** *, **,
****

*, **,
****

*, ** *, ** *, ** *, ** *, **

5.   นายแพทย์สเุมธ       ฮัน่ตระกลู *, ** *, **,
****

*, **,
****

*, ** *, ** *, ** *, **

6.   นายแพทย์ดสุิต        ศรีสกลุ *, **,
****

*, **

7.   นายแพทย์ธีระยทุธ  นิยมกลู *, **,
****

*, **

/   ประธานกรรมการ
//  ประธานกรรมการบริหาร
///  ประธานกรรมการตรวจสอบ
*   กรรมการ
** กรรมการบริหาร
*** กรรมการตรวจสอบ
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษทัไดม้ีค ำำสัง่แต่งต ั้ง นำงสำวรุ่งอรุณ  พทุธิมูล ต ำำแหน่งหวัหนำ้สำำนกัผูอ้ ำำนวยกำร วฒุิกำรศึกษำปริญญำตรี  คณะ
บริหำรธุรกิจ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และมีควำมเหมำะสมในกำรทำำหนำ้ท่ีงำนก ำำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของบริษทัเป็น
อยำ่งดี เน่ืองจำกปฏิบติังำนในส่วนงำนบริหำรองคก์รน้ีมำนำน ตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบนั  โดยใหมี้หนำ้ท่ีรับผดิชอบในเร่ืองกำร
กำำกบัดูแลกำรปฏิบตัิงำนและงำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยในของบริษทั ร่วมกบัหน่วยงำนตรวจสอบคุณภำพและคณะกรรมกำร
ตรวจติดตำมคุณภำพภำยในของบริษทั รวมทั้งเป็นศูนยก์ลำงกำรก ำำกบัดูแลกำรดำำเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ใหเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบำย มำตรฐำนสถำนพยำบำล และขอ้ก ำำหนดต่ำง ๆ ของหน่วยงำนทำงกำรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น
ธนำคำรแห่งประเทศไทย สำำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำำนกังำนคณะกรรมกำร คปภ. กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวง
แรงงำน สำำนกังำนประกนัสงัคม รวมถึงใหป้ฏิบติัตำมวตัถุประสงคข์อ้บงัคบับริษทั  มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ ดว้ยควำมรับผดิชอบ ระมดัระวงั และควำมซ่ือสตัยสุ์จริต ทั้งน้ีคณะกรรมกำรบริษทัไดอ้นุมตัินโยบำยดำ้นกำรปฏิบตัิตำมกฎ
เกณฑ ์โดยกำำหนดใหค้ณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ริหำรระดบัสูง ฝ่ำยงำนหรือหน่วยงำน และพนกังำนตอ้ง
ปฏิบตัิใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย รวมถึงมีกำรส่ือสำรกบัพนกังำนไดต้ระหนกัวำ่ พนกังำนทุกคนมีหนำ้ที่ และควำมรับผดิชอบใน
กำรศึกษำและทำำควำมเขำ้ใจในกฎหมำย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งในงำนที่รับผดิชอบ และปฏิบตัิใหถู้กตอ้งครบถว้น เป็นไป
ตำมกฎเกณฑอ์ยำ่งเคร่งครัด

ประสบการณ์
2536-2538 ผูจ้ดักำรแผนกบุคคล-ธุรกำร/เลขำนุกำร บจ. เชียงใหม่ธุรกิจกำรแพทย์
2538-2551 หวัหนำ้ฝ่ำยสำำนกัผูอ้ ำำนวยกำร บมจ. เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย์
2551-ปัจจุบนั หวัหนำ้สำำนกัผูอ้ ำำนวยกำร/ เลขำนุกำรบริษทั บมจ. เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย์
2558-ปัจจุบนั หวัหนำ้งำนกำำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนของบริษทั บมจ. เชียงใหม่รำมธุรกิจกำรแพทย์

กำรอบรม ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์
อบรมหลกัสูตรหลกักฎหมำยบริษทัมหำชนจำำกดั
อบรมหลกัสูตร กำรกำำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
อบรมโครงกำรพฒันำคุณภำพโรงพยำบำล
อบรมหลกัสูตร Internal Quality Audit
อบรมหลกัสูตรพระรำชบญัญติัสถำนพยำบำล
อบรมพระรำชบญัญติัสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง
อบรมมำตรฐำนกำรบริหำรจดักำรสหกรณ์ออมทรัพย์
อบรมหลกัสูตรเจำ้หนำ้ท่ีควำมปลอดภยัในกำรทำำงำน ระดบับริหำร

สดัส่วนกำรถือหุ้น/ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัว ไม่มี
ประวติักำรกระทำำผดิกฎหมำยในระยะ 10  ปี ยอ้นหลงั ไม่มี
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ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิและรายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทั และ บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียด  ดงัน้ี
(  ก  )   บริษัท  

ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น เน้ือที่/
พืน้ที่ใช้สอย

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

(ณ  31 ธ.ค. 2564)
ภาระผูกพนั

ทรัพย์สินถาวรหลกั: 
 ท่ีตั้งโรงพยาบาลลานนา (บมจ. เชียงใหม่ราม
ธุรกิจการแพทย)์ ตั้งอยูติ่ดถนนสุขเกษม ตำาบลป่าตนั 
แขวงนครพิงค ์อำาเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ บนผนื
ท่ีดินจำานวน 26 แปลง  ประกอบดว้ย

47-1-18 ไร่ 716,225,199.83

 ทีด่นิ จำานวน 9 แปลง 
     รวมเน้ือที่ 13-0-71 ไร่ ซ่ึงได้แก่

12-3-55 ไร่ 42,695,055

โฉนดเลขท่ี 85622 
วนัท่ีซ้ือ 1 กรกฎาคม 2518

7-0-38 ไร่ 1,856,461 ติดภาระคำ้าประกนัเงินกูย้มืระยะ
ยาว วงเงิน 200 ลา้นบาท ของ 
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สาขา
บางแค

โฉนดเลขท่ี 122855
วนัท่ีซ้ือ 1 กรกฎาคม 2518

2-1-84 ไร่ 643,539 ติดภาระคำ้าประกนัเงินกูย้มืระยะ
ยาว วงเงิน 600 ลา้นบาท  ของ 
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

โฉนดเลขท่ี 86492  
วนัท่ีซ้ือ 8 ตุลาคม 2528

0-1-84 ไร่ 430,000 ติดภาระคำ้าประกนัเงินเบิกเกิน
บญัชี วงเงิน 10 ลา้นบาท 
เงินกูร้ะยะสั้น 90 ลา้นบาท  ของ 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
สาขาถนนท่าแพ    

โฉนดเลขท่ี 17808  
วนัท่ีซ้ือ 31 มีนาคม 2535

0-3-47 ไร่ 10,410,000

โฉนดเลขท่ี 66108   
วนัท่ีซ้ือ 19 มกราคม 2536  

0-0-74 ไร่ 2,442,000

โฉนดเลขท่ี  39449 
วนัท่ีซ้ือ 14 พฤศจิกายน 2538

1-0-47 ไร่ 16,986,000

โฉนดเลขท่ี  22716  
วนัท่ีซ้ือ 24 ธนัวาคม 2545

0-1-70 ไร่ 3,400,000

โฉนดเลขท่ี  31054  
วนัท่ีซ้ือ 30 พฤศจิกายน 2547   

0-0-72 ไร่ 4,407,350

โฉนดเลขท่ี  97102  
วนัท่ีซ้ือ 8 มิถุนายน 2548

0-0-54 ไร่ 2,119,705
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ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น เน้ือที่/
พืน้ที่ใช้สอย

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

(ณ  31 ธ.ค. 2564)
ภาระผูกพนั

 ทีด่นิ จำานวน 2 แปลง
พืน้ที่ตำาบลช้างเผือก  อำาเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวดัเชียงใหม่  ประกอบด้วย

5-2-02 ไร่ 26,576,985.83

        โฉนดเลขท่ี 41189 5-0-47 ไร่
        โฉนดเลขท่ี 23899 0-1-55 ไร่
 ทีด่นิ จำานวน 11 แปลง

พืน้ที่ตำาบลช้างเผือก  อำาเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวดัเชียงใหม่  

3-0-50 ไร่ 62,500,000.00 ติดภาระคำ้าประกนัเงินกูย้มื
ระยะยาว วงเงิน 70 ลา้นบาท 
กบั บมจ. ธนาคารทหารไทย
ธนชาต

 ทีด่นิ จำานวน 4 แปลง
พืน้ที่ตำาบลช้างเผือก  อำาเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวดัเชียงใหม่  

25-3-11 ไร่ 514,564,132.00
ติดภาระคำ้าประกนัเงินกูย้มืระยะ
ยาว วงเงิน 1,200 ลา้นบาท กบั 
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต ทีด่นิ จำานวน 2 แปลง

พืน้ที่ตำาบลช้างเผือก  อำาเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวดัเชียงใหม่  

3-1-45 ไร่ 69,889,027.00

อาคาร ประกอบด้วย 7 อาคาร

� อาคารผู้ป่วย A: ขนาด 5 ช้ัน 
        ลกัษณะของอาคารประกอบด้วย 

ช้ันที่   1     แผนกเวชระเบียน-ประชา 
สมัพนัธ์, แผนกการเงิน, แผนกยานพาหนะ,
หอ้งจ่ายยาและเวชภณัฑ,์ 
หอ้งวิจยัและชนัสูตรโรค, หอ้งเอก็ซเรย,์ 
หอ้งตรวจผูป่้วยนอก, หอ้งฉุกเฉิน,  และ  
ร้านขายของชำา
ช้ันที่   2       หอ้งผา่ตดั, หอ้งคลอด, หอ้งรอ
คลอด, หอ้งเดก็อ่อน, แผนกไอซีย ู1 , หอ้ง
พกัพิเศษสำาหรับผูป่้วย จำานวน 17 หอ้ง, 
หอ้งไตเทียม, ศูนยท์นัตกรรม
ช้ันที่   3   หอ้งพกัพิเศษ สำาหรับผูป่้วย 28 
หอ้ง  
ช้ันที่   4     หอ้งพกัพิเศษสำาหรับผูป่้วย 28 
หอ้ง  
ช้ันที่   5  หอ้งตรวจผูป่้วยนอก แผนก
ประกนัสงัคม จำานวน 4 หอ้งตรวจ
หอ้ง Treatment  และหอ้งนอนแพทยเ์วร

12,000 ตรม. 22,152,813.77 ติดภาระคำ้าประกนัเงินกูย้มื
ระยะยาว วงเงิน 200 ลา้นบาท 
ของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
สาขาบางแค

� อาคารผู้ป่วย B : ขนาด 6 ช้ัน 
        ลกัษณะของอาคารประกอบด้วย 

ช้ันใต้ดนิ   แผนกพสัดุ, หอ้งเกบ็พสัดุ
ส่ิงของ, แผนกความสะอาด  และ
หอ้งพิธีการ

3,800 ตรม. 30,047,682.44 ติดภาระคำ้าประกนัเงินเบิกเกิน
บญัชี วงเงิน 10 ลา้นบาท 
เงินกูร้ะยะสั้น 90 ลา้นบาท  
ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
สาขาถนนท่าแพ    
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ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น เน้ือที่/
พืน้ที่ใช้สอย

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

(ณ  31 ธ.ค. 2564)
ภาระผูกพนั

ช้ัน   G     ศูนยต์รวจสูติ-นรีเวชกรรม, ศูนย์
กมุารเวชกรรม และคลีนิคผวิพรรณและ
ความงาม
ช้ันที่   2  หอ้งพกัพิเศษสำาหรับผูป่้วย 
จ ำานวน  16 หอ้ง
ช้ันที่   3   หอ้งพกัพิเศษสำาหรับผูป่้วย 
จ ำานวน 16 หอ้ง
ช้ันที่   4  หอ้งพกัพิเศษสำาหรับผูป่้วย 
จ ำานวน  14 หอ้ง
ช้ันที่   5    หอ้งตรวจผูป่้วยนอก แผนกประกนั
สงัคม จำานวน 9 หอ้ง

� อาคารผู้ป่วย C : ขนาด 5 ช้ัน 
ลกัษณะของอาคารประกอบด้วย 
ช้ันที่   1    หอ้งโถง, ท่ีจอดรถ
ช้ันที่   2  หอ้งตรวจผูป่้วยนอก
ช้ันที่   3   หอ้งผูอ้ ำานวยการ, หอ้งรองผูอ้ ำานวย
การ, ส่วนงานสำานกังาน และหอ้งประชุม
ช้ันที่   4  หอ้งพกัพิเศษสำาหรับผูป่้วย จ ำานวน  
15 หอ้ง
ช้ันที่   5  หอ้งพกัพิเศษสำาหรับผูป่้วย จ ำานวน  
15 หอ้ง

8,680 ตรม. 107,793,178.36 ติดภาระคำ้าประกนัเงินกูย้มื 
วงเงิน 600 ลา้นบาท
ของ บมจ. ธนาคารทหารไทย
ธนชาต

� อาคารเคหะบริการ ขนาด 3 ช้ัน 
        ลกัษณะของอาคารประกอบด้วย 

ช้ัน   G  หอ้งซกัรีด-ตดัเยบ็, หอ้งอบและ
น่ึงฆ่าเช้ือ หอ้งเตรียมวสัดุทางการแพทย ์
และหอ้งเกบ็ประวติัคนไข้
ช้ันที่   2  ศูนยโ์รคหวัใจ, แผนกไอซีย ู2
ช้ันที่   3  สำานกังาน Back Office 

1,500 ตรม. 25,153.24 -

 อาคารศูนย์ตรวจสุขภาพ ขนาด 2 ช้ัน   
                ลกัษณะของอาคารประกอบด้วย 

ช้ันที่   1  ศูนยบ์ริการทางกายภาพบำาบดั
ช้ันที่   2  ศูนยต์รวจสุขภาพ

863.94 ตรม. 1,197,444.92 -
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ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น เน้ือที่/
พืน้ที่ใช้สอย

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

(ณ  31 ธ.ค. 2564)
ภาระผูกพนั

 โรงพยาบาลลานนา 3 : จำานวน 4 
    อาคาร

1. อาคารผู้ป่วย 
        ลกัษณะของอาคารประกอบด้วย 

ช้ันใต้ดนิ   ท่ีจอดรถและทางวิ่ง, แผนก
โภชนาการ, แผนกซกัรีด หอ้งระบบไฟฟ้า, 
ส่วนเจา้หนา้ท่ีและแพทย ์และหอ้งประชุม
ช้ันที่   1       ท่ีจอดรถและทางวิ่ง, แผนก
ฉุกเฉิน, แผนกเวชระเบียน, แผนกการเงิน, 
แผนกรังสีวิทยา, แผนกเภสชักรรม และ 
แผนกผูป่้วยนอก
ช้ันที่   2   แผนกหน่วยจ่ายกลาง, แผนกผา่ตดั, 
แผนกสูติกรรม, แผนกเดก็ทารกแรกเกิด, 
แผนกผูป่้วยวิกฤต และ หอ้งพกัผูป่้วยรวม   
ช้ันที่   3     หอ้งพกัพิเศษสำาหรับผูป่้วยใน 80 
หอ้ง 
ช้ันที่   4     หอ้งพกัพิเศษสำาหรับผูป่้วยใน 80 
หอ้ง   
ช้ันดาดฟ้า   หอ้งงานระบบ และโถงลิฟท์

34,602.19
ตรม.

29,810.01
ตรม.

653,754,555.05 ติดภาระคำ้าประกนัเงินกูย้มื
ระยะยาว วงเงิน 1,200 ลา้นบาท 
ของ บมจ. ธนาคารทหารไทย
ธนชาต

2.  อาคารช่าง
ลกัษณะของอาคารประกอบด้วย 
ช้ันที่   1       หอ้ง GENERATOR และ MDB
ช้ันที่   2       ห้อง MEDICAL GAS และ 
MDB

296.13 ตรม.

3.  อาคารพกัขยะมูลฝอย
ลกัษณะของอาคารประกอบด้วย 
ช้ันที่   1       หอ้งพกัขยะ

22.39 ตรม.

4.  อาคารกายภาพ
ลกัษณะของอาคารประกอบด้วย 
ช้ันใต้ดนิ     หอ้งช่าง, พสัดุ, หอ้งป๊ัมนำ้า-ถงั
เกบ็นำ้ า
ช้ันที่   1       แผนกกายภาพบำาบดั

ช้ันที่   2       หอ้งอาหาร
ช้ันที่   3       แผนกปฏิบติัการ, แผนก
คอมพิวเตอร์, แผนกสอบเทียบเคร่ืองมือ
แพทย ์และหอ้งงานระบบไฟฟ้า

4,473.66
ตรม.
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ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น เน้ือที่/
พืน้ที่ใช้สอย

มูลค่าตามบัญชี
(บาท)

(ณ  31 ธ.ค. 2564)
ภาระผูกพนั

ช้ันที่   4       หอ้งเกบ็เวชระเบียบ, 
สำานกังาน, คลงัยาเวชภณัฑ ์ และ หอ้ง
งานระบบไฟฟ้า

 อาคารหอพกัสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี 
                อาคารขนาด 5 ชั้น จ ำานวน 116 หอ้งพกั

7,200 ตรม. 21,350,919.04 ติดภาระคำ้าประกนัเงินกูย้มื
ระยะยาว วงเงิน 70 ลา้นบาท 
กบั บมจ. ธนาคารทหารไทย  
ธนชาต

อุปกรณ์ทางการแพทย์และทรัพย์สินอ่ืน:
เคร่ืองมือแพทย์ 207,923,664.91 -
เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองอุปกรณ์สำานกังาน 614,757,421.66
ยานพาหนะ 1,852,507.22
สินทรัพยอ่ื์น 8,433,017.53

(  ข  )   บริษัทย่อย    

ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น
เน้ือท่ี/

พื้นท่ีใชส้อย
มูลค่าตามบญัชี 

(ณ 31 ธ.ค. 2564) ภาระผกูพนั
ทีด่นิของ บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากดั 
(โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม) ตั้งอยู่เลขที่ 8  ถนนบุญ
เรืองฤทธ์ิ ตำาบลศรีภูมิ  อำาเภอเมืองเชียงใหม่
  อาคาร
  เคร่ืองมือแพทย์
  เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองอุปกรณ์สำานกังาน
  ยานพาหนะ
  สินทรัพยอ่ื์น (ตกแต่งและติดตั้ง)
  สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง

47,542  ตรม. 1,020,516,739.68

351,702,123.55
217,930,913.73
11,531,943.39
  7,085,491.40

253,638,070.38
-

ติดภาระคำ้าประกนัเงินกู้
ระยะยาว กบั 
-  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  
    สาขาบางแค   
-  บมจ. ธนาคารทหารไทย
    ธนชาต

�ทีด่นิของ บริษทั เทพปัญญา จำากดั ต้ังอยู่เลขที่ 
99 หมู่ 5  ตำาบลฟ้าฮ่าม อำาเภอเมืองเชียงใหม่
     -    โรงพยาบาลเทพปัญญา
  อาคาร
  เคร่ืองมือแพทย์
  เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองอุปกรณ์สำานกังาน
  ยานพาหนะ
  สินทรัพยอ่ื์น
  สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง

11,546 ตรม. 532,220,210.00

160,865,085.74
107,253,794.36

4,204,353.59
710,168.61

16,335,502.17
56,042,839.60

ติดภาระคำ้าประกนัเงินกู้
ระยะยาว กบั 
-  บมจ. ธนาคารทหารไทย
    ธนชาต
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ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น
เน้ือท่ี/

พื้นท่ีใชส้อย
มูลค่าตามบญัชี 

(ณ 31 ธ.ค. 2564) ภาระผกูพนั
�ทีด่นิของ รพ. เทพปัญญา 2  ตั้งอยู่เลขที่ 19  
ตำาบลช้างเผือก อำาเภอเมืองเชียงใหม่
     -     โรงพยาบาลเทพปัญญา   2  
  อาคาร
  เคร่ืองมือแพทย์

  เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองอุปกรณ์สำานกังาน
  ยานพาหนะ + สินทรัพยอ่ื์น

7,560 ตรม.
1,204,363.98

682,816.35
8,564,034.39

ติดภาระคำ้าประกนัเงินกู้
ระยะยาว กบั 
-  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
    สาขาบางแค

�ทีด่นิของ บริษทั โรงพยาบาลหริภุญชัย 
เมโมเรียล จำากดั (โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล)  
ตั้งอยู่เลขที่ 109/111 หมู่ 4 ตำาบลบ้านกลาง อำาเภอ
เมืองลำาพูน
  อาคาร
  เคร่ืองมือแพทย์
  เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองอุปกรณ์สำานกังาน
  ยานพาหนะ
  สินทรัพยอ่ื์น

1,974 ตรม. 383,692,232.97

684,287,848.79
131,497,279.18
37,766,536.31
3,833,961.12
2,759,127.51

 ติดภาระคำ้าประกนัเงินกู้
ระยะยาว กบั 
-  บมจ. ธนาคารทหารไทย
    ธนชาต

การทำาสัญญาเช่า
               สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ย

(บาท)
งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 รายการในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 เพิ่มข้ึน เปล่ียนแปลง

เง่ือนไข/ตดั
จำาหน่าย

รับโอน
 (โอนออก)

ธนัวาคม 2564

ราคาทุน 
ท่ีดิน 17,056,012.62 (783,478.74) - - 16,272,533.88
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,157,124.69) (1,952,254.56) - - (4,109,379.25)
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 14,898,887.93 12,163,154.63
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บริษทัไดต้ระหนกัถึงบทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการก ำากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือวา่การกำากบัดูแลกิจการ
เป็นตวักำาหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผูถื้อหุ้น และผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย 

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

บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิตามหลกัการก ำากบัดูแลกิจการที่ดี ตามขอ้กำาหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้
บริษทัด ำาเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดส้ะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกนั และเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งซ่ึง
บริษทัเช่ือวา่ การปฏิบติัดงักล่าวของบริษทัเป็นส่ิงท่ีมีความจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน
และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายในอนัที่จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของบริษทัและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัมีแนวทางการ
กำากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกำาหนด  ทั้งน้ีบริษทัไดติ้ดตามกฎระเบียบใหม่ ๆ
ท่ีประกาศใชแ้ละปรับแนวทางปฏิบติัของบริษทัใหเ้ขา้กบักฎระเบียบดงักล่าว   ดงัน้ี

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากบัดูแลกจิการ
คณะกรรมการบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั (มหาชน)  ไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัของการก ำากบัดูแล

กิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการ และเพิ่มความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้น ผูล้งทุน
และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงมีมติประกาศใชน้โยบายเกี่ยวกบัการกำากบัดูแลกิจการของบริษทั  ซ่ึงได้
กำาหนดใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางหลกัการการกำากบัดูแลกิจการท่ีดี  ดงัน้ี
1. คณะกรรมการบริษทัมีความตระหนกัดีในความรับผดิชอบของคณะกรรมการที่พึงปฏิบตัิต ่อผูถ้ือหุน้ และผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการเป็นผูรั้บผดิชอบจดัการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษทั  นอกจากจะตอ้งปฏิบติั ภายใตบ้ทบญัญติัของ

กฎหมาย  วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั และตามมติของท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น และมีอำานาจกระทำาการใด ๆ 
ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือท่ีเกี่ยวขอ้ง  ยงัตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีของ
ตลาดหลกัทรัพย ์ และสำานกังานกำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย

3. คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารกิจการดว้ยความรอบคอบและ
ระมดัระวงั  รับผดิชอบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อใหเ้ก ิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถ้ือหุน้ ดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระทำา
ของตนเอง

4. คณะกรรมการตระหนกัถึงความสำาคญัของการสร้างระบบการควบคุมภายใน ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำาเนิน
งาน และการกำากบัดูแลการปฏิบติังาน ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นส่วนงานหน่ึงของ
บริษทั
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5. คณะกรรมการบริษทั  จะตอ้งมีการประชุมโดยสมำ่าเสมอเป็นประจำาอยา่งนอ้ยทุกสามเดือนต่อคร้ัง
และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำาเป็น โดยมีก ำาหนดการประชุมล่วงหนา้ มีการกำาหนดวาระการประชุมท่ี
ชดัเจน และมีการนำาส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ตามขอ้บงัคบัของบริษทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัไดมี้
เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมการประชุม

6. คณะกรรมการจะดำาเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที่สำาคญั
ของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย

7. บริษทัจะดำาเนินธุรกิจท่ีคำานึงถึงความเส่ียงอยูเ่สมอ โดยไดมี้การควบคุมและบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม
8. บริษทัจะดูแลใหม้ีแนวทางเกี่ยวกบัจริยธรรมในการด ำาเนินธุรกิจของบริษทั ขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีสำาหรับกรรมการและ

พนกังาน รวมทั้งจะไดส่ื้อสารใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายรับทราบ
ทั้งน้ี   คณะกรรมการบริษทัไดม้ีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกบัการกำากบัดูแลกิจการ   และไดผ้า่นความเห็นโดยมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั (มหาชน) ครั้ งที่ 1/2565  เมื่อวนัที่  24 กมุภาพนัธ์
2565

1    นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกีย่วกบัคณะกรรมการ ครอบคลุมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
       และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัและใหค้วามสำาคญัในหลกัการก ำากบัดูแลกิจการท่ีดี  และปฏิบติัท่ีดีสำาหรับ
กรรมการบริษทัจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการไดมี้การทบทวนและ
แกไ้ขเพิ่มเติมนโยบายดา้นการก ำากบัดูแลกิจการที่มีอยูเ่พื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิในระดบัสากล โดยมุ ่งเนน้ใน
เร่ืองของนโยบายและทิศทางในการดำาเนินธุรกิจ การจดัตั้งระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบใหเ้พียงพอ ตลอด
จนการดูแลฝ่ายบริหารใหป้ฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพภายใตน้โยบายเพื่อใหธุ้รกิจของบริษทั มีความโปร่งใส มี
จริยธรรม และปฏิบตัิตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบัทั้งหมด เพื่อเนน้ความโปร่งใสของการดำาเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่
แก่ผูถ้ือหุน้ นกัลงทุน และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย  และในปีที่ผา่นมาคณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจ
สอบร่างแผนการด ำาเนินการตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่องคก์รปฏิบตัิตามนโยบายทั้งหมด ติดตามผล ทบทวน
และปรับเปล่ียนนโยบายดา้นการก ำากบัดูแลกิจการของบริษทัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  โดยมีแนวทางการ
สนบัสนุนการกำากบัดูแลกิจการท่ีดีครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี

(1) มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณะอยา่งครบถว้นเพียงพอ เช่ือถือได ้ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั
แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

(2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม

(3) คณะกรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์

(4) สนบัสนุนใหมี้ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง เพื่อลดความเส่ียง
ท่ีจะเกิดข้ึน

(5) กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ ก่อนเขา้รับตำาแหน่งบริษทัไดจ้ดัทำาคู่มือการปฏิบติัของกรรมการ 
รวมทั้งหนา้ท่ีความรับผดิชอบของการเป็นกรรมการบริษทั

(6) บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึง
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การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั

(7) คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในบริษทัตอ้งพึงปฏิบตัิหนา้ที่ และความรับผดิชอบภายใต้
จริยธรรมธุรกิจของบริษทัดว้ยความรอบคอบโปร่งใส เพื่อสร้างประโยชน์ และมูลค่าสูงสุดทั้งต่อ
บริษทั ผูถื้อหุ้น และทุกฝ่าย

1.    การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ  
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยท่ี

ครบกำาหนดออกตามวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมถึงการพิจารณากลัน่กรองรายช่ือผูท้ี่มีความเหมาะสม โดยเปิดโอกาสกรรมการ
และผูถ้ือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม โดยนำาเสนอต ่อคณะกรรมการบริหารเพื่อน ำาไป
พิจารณาในคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาแต่งต ั้ง หรือเสนอใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาแต่งต ั้งตามหลกัเกณฑต์่อไป โดยคณะ
กรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาจากผูท้ี่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำางานที่ผ า่นมา มี
ความเป็นผูน้ำา วิสยัทศัน์กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมท่ีดี มีประวติัการทำางานท่ีโปร่งใสและมีความซ่ือสตัย ์รวมทั้ง
เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตามกฎบตัรคณะกรรมการ 

ส่วนกระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษทั จะใชว้ิธีเดียวกนักบัการสรรหากรรมการบริษทัและ
กรรมการชุดยอ่ยอ่ืน  แต่บริษทัไดก้ำาหนดคุณสมบติัเพิ่มเติมสำาหรับผูท่ี้จะดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั
 นอกจากน้ีจะตอ้งเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิตามขอ้ก ำาหนดของหน่วยงานที่ก ำากบัดูแล และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งจะ
ตอ้งมีคุณสมบติั ตามท่ีบริษทักำาหนดไวด้ว้ย 

หลกัเกณฑ์และวธีิการแต่งตั้งกรรมการ
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี
1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง
2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยูท่ ั้งหมดตาม 1) เลือกต ั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่ งไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล ำาดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกต ั้งเป็นกรรมการ เท่าจ ำานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในลำาดบัถดัลงมา มี
คะแนน เสียงเท่ากนัเกินจ ำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต ั้งในครั้ งนั้น ให้ประธานเป็นผูอ้อก
เสียงช้ีขาด

4) คะแนนเสียง
ในการประชุมผูถ้ือหุน้  ผูถ้ือหุ้นสามญัทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต ่อหุ้น   และมติของที่ประชุม ใน
กรณีที่ผ ูถ้ือหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผูถ้ือหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้ 
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตัิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะตอ้งไดร้ับคะแนนเสียงเห็นชอบ
จากเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท ่ากนั ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด
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2.    การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง  
กระบวนการสรรหาตำาแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงสุดในองคก์ร ตั้งแต่ระดบักรรมการผูจ้ดัการ, ผูอ้ ำานวยการ และรองผู ้

อ ำานวยการ บริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทนมีหนา้ที่ในการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบตัิที่มีความเหมาะสมและตามเกณฑท์ี่บริษทัก ำาหนด แลว้นำารายช่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อพิจารณาแต่งต ั้งต่อไป โดยนอกจากความรู้ความสามารถแลว้ คณะกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทนอาจ
พิจารณาคดัสรรจากผูบ้ริหารระดบัสูงภายในองคก์ร โดยผูท่ี้จะดำารงตำาแหน่งกรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งเป็นกรรมการของบริษทั
ดว้ย  ดงันั้นผูท่ี้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเสนอใหด้ำารงตำาแหน่งกรรมการ
ผูจ้ดัการ จะตอ้งมีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการบริษทัดว้ยเช ่นกนั ซ่ึงจะตอ้งไดร้ับการแต่งต ั้งจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ใหด้ ำารง
ตำาแหน่งกรรมการบริษทัก่อน

ส่วนกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารตำาแหน่งอ่ืน ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผูด้ ำาเนินการพิจารณาคุณสมบตัิตามที่
องคก์รกำาหนด เพื่อเสนอใหก้รรมการผูจ้ดัการอนุมติัแต่งตั้งต่อไป  โดยเร่ิมจากการคดัเลือกผูท่ี้เป็น คนเก ่งและคนดี ม ีความ
สามารถ มีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร และมีวสิยัทศัน์กวา้งไกล โดยบริษทัจะมุ ่งเนน้คนรุ่นใหม่ที่มีศกัยภาพและมีความรู้ความ
สามารถและมีความพร้อมในการพฒันาตนเอง เพื่อใหส้ามารถกา้วข้ึนสู่ตำาแหน่งบริหารในระดบัสูงต่อไป 

นโยบายและแนวปฏบิัติท่ีเกีย่วกบัคณะกรรมการ และผู้บริหารบริษทัย่อยและบริษทัร่วม
บริษทัมีนโยบายการกำากบัดูแลการดำาเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงจะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัการก ำากบัดูแล

กิจการที่ดี ตามขอ้ก ำาหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหบ้ริษทัด ำาเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกนั และเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงบริษทัเช่ือวา่ การปฏิบตัิดงักล่าวของบริษทัเป็นส่ิงที่มีความ
จ ำาเป็นต่อการด ำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อม ัน่ต่อผูถ้ือหุน้ นกัลงทุน และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายในอนัที่จะส่งผลดีต่อการเจริญ
เติบโตของบริษทัและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัมีแนวทางการก ำากบัดูแลกิจการการด ำาเนินงานของบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วม  ดงัน้ี 

บทบาทหน้าที่ และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย  /  บริษัทร่วม  
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัในการแต่งต ั้งกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยบริษทัได้

กำาหนดระเบียบปฏิบตัิใหก้ารเสนอช่ือ และใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้งไดร้ับ
อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทั  โดยบุคคลที่ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีหนา้ที่ด ำาเนินการเพื่อ
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น ๆ  ส่วนการลงมติหรือออกเสียงในเร่ืองสำาคญับุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนลงมติ  ทั้งน้ีการส่งกรรมการเพื่อเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทั
ร่วมดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทั

นอกจากน้ีกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทัไดก้ ำาหนดระเบียบใหบุ้คคลที่ไดร้ับแต่งต ั้งจากบริษทั ตอ้งดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมี
ขอ้บงัคบัในเร่ืองการทำารายการที่เกี่ยวโยง การไดม้าหรือจ ำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการทำาการสำาคญัอ่ืนใดของบริษทัยอ่ยให้
ครบถว้นถูกตอ้ง และใชเ้กณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทำารายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัเกณฑข์องบริษทั
รวมถึงตอ้งกำากบัดูแลใหมี้การจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยให้บริษทัสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดั
ทำางบการเงินรวมไดท้นัตามกำาหนด
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2    นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกีย่วกบัผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมการดูแลผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
       โดยเท่าเทยีมกนั

   ผู้ถือหุ้น   :   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  

      บริษทัไดต้ระหนกัดีวา่ผูถ้ือหุ้นทุกรายทั้งผูถ้ือหุ้นที่เป็นฝ่ายบริหาร และไม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้ต่างชาติ
รวมถึงผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ต่างไดรั้บการปฏิบตัิจากบริษทัที่เท่าเทียมกนั โดยบริษทัมีนโยบายในเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน
ของบริษทัอยา่งชดัเจน และเพื่อความโปร่งใสและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใชข้อ้มูลภายในของ
บริษทัที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน บริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน รายละเอียดตามขอ้ 9.5 การดูแล
เร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน  ซ่ึงที่ผา่นมาบริษทัยงัไม่พบการใชข้อ้มูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนแต่อยา่งใด

ในการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัไดด้ ำาเนินการประชุมเป็นไปตามลำาดบัระเบียบวาระการประชุม โดยไม ่มีการ
เพิม่วาระการประชุมที่ไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้ เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดม้ีโอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบระเบียบวาระก่อนตดัสินใจ
และไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลสำาคญัในท่ีประชุมอยา่งกระทนัหนั

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูม้ีส่วนไดเ้สียภายในคือ พนกังาน
ของบริษทั และผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้น นกัลงทุน เจา้หน้ี ลูกคา้ ผูส้อบบญัชีของบริษทั ตลอดจน
สาธารณชนและสงัคม  บริษทัไดใ้หค้วามสำาคญัต่อสิทธิของผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียทุก ๆ กลุ่ม และไดใ้ห้การสนบัสนุนเตม็ที่
โดยบริษทัไดก้ำาหนดนโยบายท่ีจะปกป้องสิทธิของบุคคลดงักล่าวทุกกลุ่ม ดว้ยการปฏิบติัตามระเบียบและกฎหมายท่ีใช้
บงัคบั ตลอดจนคำานึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่าย โดยบริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ 

การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการที่สำาคญัของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำากบัดูแลกจิการในรอบปีที่ผ่านมา
1    การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สำาคญัเกีย่วกบัการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำากบัดูแล  
     กจิการหรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการของบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ท ั้งผูม้ีส่วนไดเ้สียภายในคือ

พนกังานของบริษทั และผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หน้ี ลูกคา้ ผูส้อบบญัชีของบริษทั ตลอดจน
สาธารณชนและสงัคม  บริษทัไดใ้หค้วามสำาคญัต่อสิทธิของผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียทุก ๆ กลุ่ม และไดใ้หก้ารสนบัสนุนเตม็ที่ โดยได้
ก ำาหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผูว้างแผนคุณภาพระดบัโรงพยาบาลตามวิสยัทศัน์ พนัธก ิจ และทิศทางองคก์รตามที่คณะกรรมการ
กำาหนด และมีการทบทวนวิเคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนขององคก์รเป็นประจำาทุกปี มีการตรวจติดตามความกา้วหนา้ ส่ือสารสร้างความ
ตระหนกั รับฟัง/แกไ้ขปัญหาอุปสรรคในการด ำาเนินการทุก ๆ ดา้น ทั้งผูม้ารับบริการ พนกังานขององคก์ร ผูถื้อหุ้น และทุกภาค
ส่วนที่เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีคณะกรรมการไดม้ีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบตัิ และระบบการก ำากบัดูแลกิจการในรอบปีที่ผา่นมา โดย
ใหก้ารดำาเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นไปดว้ยความรับผดิชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย ตามหลกั
8 ขอ้ รายละเอียดดงัน้ี

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

และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทั้งน้ีเพื่อใหบ้รรลุตามวสิยัทศัน์ท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี

 ใหบ้ริการตรวจรักษา ป้องกนัโรค ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผูป่้วยทัว่ไปและผูป้ระกนัตนในจงัหวดั
เชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียงอยา่งมีมาตรฐาน

                 พฒันาศูนยรั์กษาโรคปวดหลงัท่ีรักษาโดยใชเ้ทคโนโลยทีางการแพทยส์มยัใหม่                                            
 พฒันาศูนยโ์รคหวัใจและหลอดเลือด และเป็นศูนยรั์บส่งต่อจากโรงพยาบาลในโครงการประกนัสงัคม       
 มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพบริการ เพื่อสร้างความประทบัใจทุกจุดบริการ                                                                
 บุคลากรทำางานร่วมกนัเป็นทีม อยา่งมีความสุข

2    การปฏิบัติในเร่ืองอ่ืน ๆ ตามหลกัการกำากบัดูแลกจิการทีด่ี  

บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิตามหลกัการก ำากบัดูแลกิจการที่ดี ตามขอ้กำาหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้
บริษทัดำาเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดส้ะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกนั และเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งซ่ึงบริษทั
เช่ือวา่ การปฏิบติัดงักล่าวของบริษทัเป็นส่ิงท่ีมีความจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผู ้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในอนัที่จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของบริษทัและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัมีแนวทางการก ำากบัดูแล
กิจการที่ดี ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกำาหนด  ทั้งน้ีบริษทัไดติ้ดตามกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่ประกาศ
ใชแ้ละปรับแนวทางปฏิบติัของบริษทัใหเ้ขา้กบักฎระเบียบดงักล่าว  

การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัในการด ำาเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัทางการที่เป็น

ธรรมและโปร่งใส ภายใตก้ฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั และยดึกติกาการแข่งขนัที่เสมอภาคและตั้งอยูบ่นพื้นฐาน
ของการไดร้ับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การด ำาเนินธุรกิจกบัคู่คา้จะตอ้งไม่เป็นการขดัแยง้กบัจริยธรรมธุรกิจและ
กฎหมาย และ ตามขอ้ก ำาหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหบ้ริษทัดำาเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ทั้งน้ีบริษทัยงัมี นโยบายในการรักษาความลบั หรือสารสนเทศของคู่คา้ ไม่นำาไปใชเ้พื่อประโยชน์ตนเองหรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งอ่ืน

บริษทัไม่ด ำาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งหรือเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร พนกังานใช้
ทรัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ ใชสิ้นคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ และไม่สนบัสนุนสินคา้หรือการกระทำา
ที่เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น โดยไดก้ ำาหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในจรรยาบรรณการด ำาเนินธุรกิจของบริษทั และ
คู่มือพนกังาน
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การดำาเนินการและการจัดทำารายงาน
คณะกรรมการของบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ท ั้งผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก

และภายใน โดยความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุน ในดา้นการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ การจดัทำางบการเงิน การ
ใชข้อ้มูลภายใน รวมถึงผลประโยชน์ที่ขดัแยง้ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีจริยธรรม ซ่ือสตัยแ์ละเป็นธรรม ทั้งต่อผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อ
หุน้รายยอ่ย นกัลงทุน เพื่อประโยชน์โดยรวมของทุกฝ่าย

โดยกรรมการไดต้ระหนกัถึงความรับผดิชอบของตนเองในการใหค้วามสำาคญัต่อสิทธิและการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุก
คนอยา่งเท่าเทียมกนั  และสิทธิในการรับทราบข่าวสารสารสนเทศและขอ้มูลของบริษทัที่เพียงพอและในเวลาที่เหมาะสม
นอกจากน้ีบริษทัยงัมีหนา้ที่เผยแพร่ขอ้มูลอยา่งโปร่งใสและเพียงพอ ทั้งทางดา้นการประชุม การเผยแพร่ทางเวบ็ไซดบ์ริษทั
www.lanna-hospital.com ผา่นทางส่ือสารมวลชน หรือผา่นช่องทางส่ือสารของตลาดหลกัทรัพย์
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นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การสรรหาพนักงานและการสร้างแรงจูงใจพนักงาน  

บริษทัจะเนน้การสรรหาพนกังานจากภายในเป็นหลกั แลว้ท ำาการฝึกอบรมเพิ ่มเติม เน่ืองจากการเลื่อน
ตำาแหน่งจากภายในทำาใหไ้ดพ้นกังานท่ีคุน้เคยกบัการดำาเนินงานและยงัมีส่วนช่วยสร้างขวญักำาลงัใจในการทำางานใหก้บั
พนกังาน สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์ร และสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังานทำางานอยูก่บับริษทัเป็นระยะเวลานาน ดงั
เช่น การใหผ้ลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม มีสวสัดิการต่างๆ มีการจดักิจกรรมสนัทนาการใหพ้นกังานเพื่อสร้างความ
สามคัคี นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำางาน ซ่ึงในปีที่ผา่นมาบริษทัไดร้ับรางวลั
สถานประกอบกิจการดีเด่นระดบัประเทศ 2 ดา้นติดต่อกนัมาหลายปี คือ ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพ
แวดลอ้มในการทำางาน และในดา้นแรงงานสมัพนัธ์และดา้นสวสัดิการแรงงานระดบัประเทศ  จะเห็นไดว้า่พนกังานของ
บริษทัมีอายกุารท ำางานเฉลี่ยประมาณ 7 ปี ซ่ึงมีอายกุารท ำางานกบับริษทัตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป คิดเป็น 49.53% ของพนกังาน
ทั้งหมด

 นโยบายการพฒันาทรัพยากรบุคคล  
      1. บริษทัไดค้ ำานึงถึงความสำาคญัของพนกังานซ่ึงเป็นปัจจยัสำาคญัที่สุดที่จะเป็นแรงผลกัดนับรรลุเป้าหมาย
ขององคก์ร  ดงันั้นในแต่ละปีบริษทัจึงไดก้ ำาหนดใหมี้แผนงานและมีการจดัสรรงบประมาณไวอ้ยา่งชดัเจน และ

เพียงพอกบัโครงการการพฒันาทรัพยากรบุคคล ดงัน้ี
1.1 โครงการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ซ่ึงเป็นการแนะนำาองคก์รและช่วยใหพ้นกังานใหม่ไดเ้ขา้ใจ

ในวฒันธรรมองคก์ร โครงสร้างการบริหารจดัการ ทั้งน้ีเพื่อใหพ้นกังานใหม่ไดม้ีความรู้ความ
เขา้ใจในหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนเองในเบ้ืองตน้ รวมทั้งทำาใหพ้นกังานไดป้รับตวัเขา้กบั
เพื่อนร่วมงาน สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมองคก์รต่อไป

1.2 การฝึกอบรมและพฒันาความสามารถของพนกังาน  บริษทัมีการจดัอบรมพนกังานทั้งในลกัษณะ
การสอนพร้อมกบัการทำางาน โดยการใชร้ะบบพี่เลี้ยงซ่ึงจะเป็นพนกังานอาวโุสคอยดูแลใหค้ ำา
แนะนำาและสอนงานใหพ้นกังานใหม่ และในลกัษณะอบรมเสริมความรู้ในหลกัสูตรต่าง ๆ ทั้ง
จากด ำาเนินการเองโดยบุคลากรภายในบริษทั เชิญบุคลากรภายนอก รวมถึงการส่งพนกังานเขา้
ร่วมอบรมร่วมอบรมหลกัสูตรภายนอก  ท่ีครอบคลุมทั้งดา้นการพฒันาความรู้ ดา้นทศันคติ และ
ดา้นทกัษะ
โดยในปี 2564 พนกังานไดร้ับการอบรมทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก เฉลี่ยคนละ 3 หวัขอ้
การอบรม
-  ส่งบุคลากรไปอบรมหรือฟ้ืนฟูวิชาการ (ภายนอก)  จ ำานวน   20 เร่ือง   จ ำานวน         51 คน
-  จดัอบรมวิชาการ/ การพฒันาบริการภายใน             จ ำานวน   13 เร่ือง   จ ำานวน    1,476 คน

2. บริษทัไดพ้ฒันาศกัยภาพของทรัพยากรบุคคลทุก ๆ ดา้นอยา่งต่อเน่ือง ทั้งดา้นสายวิชาชีพแต่ละสาขา ดา้น
สงัคม เพื่อเป็นการวางพื้นฐานใหม้ีความกา้วหนา้ในสายอาชีพและตำาแหน่งงาน รวมทั้งบริษทัไดก้ ำาหนด
หลกัเกณฑก์ารเล่ือนตำาแหน่ง/ปรับระดบัตำาแหน่งงานท่ีชดัเจนให้กบัพนกังาน

3. บริษทักำาหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานพนกังานทุกระดบั โดยทำาการประเมินทุก ๆ 3 เดือน
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  นโยบายการร้องทุกข์ของพนักงาน
บริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายการร้องทุกขข์องพนกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหพ้นกังานมีประสิทธิภาพ

เพียบพร้อมเป็นไปดว้ยความเขา้ใจท่ีดีระหวา่งบริษทัและพนกังาน อนัจะยงัประโยชน์สุขดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย ดงันั้น
กรณีที่พนกังานมีปัญหาอยา่งใดอยา่งหน่ึงอนัเป็นผลมาจากการทำางาน หรือสภาพการทำางาน หรือไม่ไดร้ับความ

เป็นธรรมในเร่ืองใด ๆ ในสถานประกอบการ พนกังานมีสิทธิที่จะยื่นค ำาร้องทุกขไ์ด ้ตามขั้นตอนและกระบวนการร้อง
ทุกขท่ี์กำาหนดไว ้ 

โดยบริษทัฯ ไดม้ีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูย้ื่นเร่ืองร้องทุกขแ์ละผูเ้ก ี่ยวขอ้งไวอ้ยา่งชดัเจน โดยยดึหลกั
ความเสมอภาคและความเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในระยะยาวภายในองคก์รเป็นสำาคญั ดงั
นั้นบริษทัจะใหค้วามดูแลเอาใจใส่และพิจารณาดว้ยความเป็นธรรม เพื่อดำารงไวซ่ึ้งบรรยากาศแรงงานสมัพนัธ์ท่ีดี

  นโยบายด้านสวสัดกิารพนักงาน
1. บริษทัไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความผกูพนัและความสามคัคีของพนกังานในองคม์าอยา่งต่อ

เน่ือง อาทิเช่น กิจกรรมกีฬาสีภายใน กิจกรรมรดนำ้าด ำาหวัผูบ้ริหารและแพทยอ์าวโุสเน่ืองในวนัสงกรานต์ 
กิจกรรม CSR  กิจกรรม Singing Contest และกิจกรรมสงัสรรคปี์ใหม่

2. บริษทัใหค้วามสำาคญัต่อสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของพนกังานเป็นอยา่งยิ่ง โดยไดจ้ดัใหม้ี
สวสัดิการตรวจสุขภาพประจ ำาปีพนกังาน การอบรมใหค้วามรู้เร่ืองความปลอดภยัในการท ำางาน จดั
อบรมเร่ืองการปฏิบตัิตามกฎจราจรและรณรงคค์าดเขม็และสวมหมวกกนัน๊อค จดัอบรมฝึกซอ้มตาม
แผนอคัคีภยั และแผน่ดินไหว โดยอยูภ่ายใตค้ณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพ
แวดลอ้มในการทำางาน  และคณะกรรมการสวสัดิการพนกังาน

3. บริษทัไดจ้ดัใหม้ีวนัหยดุพกัผอ่น,วนัหยดุตามประเพณี ซ่ึงจะประกาศให้ทราบล่วงหนา้เป็นปีๆ ไป รวมทั้ง
สิทธิการลาป่วย ลาคลอด ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาบวช และการลากิจไดต้ามกฎหมายแรงงาน

4. เน่ืองจากบริษทัเป็นกิจการที่ให้บริการดา้นการรักษาพยาบาล ดงันั้นบริษทัจึงไดใ้หสิ้ทธิการรักษาพยาบาล
แก่กรรมการ, ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ซ่ึงครอบคลุมถึงญาติสายตรงดว้ย

5. บริษทัจดัสวสัดิการเงินช่วยเหลือฌาปนกิจทั้งของพนกังาน และญาติสายตรง
6. ถึงแมว้า่บริษทัไม่ไดจ้ดัต ั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนกังานโดยตรง แต่จะอยูใ่นรูปแบบของเงิน

สะสมและเงินสมทบใหแ้ก่พนกังานทุกเดือน โดยฝากธนาคารในบญัชีของพนกังานแต่ละคน รวมทั้ง
บริษทัไดจ้ดัสวสัดิการในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย ์ภายใตก้ฎหมายของสหกรณ์ออมทรัพย ์ในนาม
“  สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลลานนา จำากดั”  

ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่ บริษทัฯ ไดร้ับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ระดบัประเทศทั้ง 2 ดา้น ติดต่อกนัมา
หลายปี รวมทั้งในปี 2564 น้ีดว้ย คือ

1. ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำางานระดบัประเทศ
2. ดา้นแรงงานสมัพนัธ์และดา้นสวสัดิการแรงงานระดบัประเทศ
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บริษทัไดต้ระหนกัถึงบทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการก ำากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือวา่การกำากบัดูแลกิจการ
เป็นตวักำาหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผูถื้อหุ้น และผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย 
การปฏบิัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา

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

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

การกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์เกีย่วกบัการกำากบัดูแลกจิการ

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

(1) มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณะอยา่งครบถว้นเพียงพอ เชื่อถือได ้ทนัเวลา และเท่าเทียมกนัแก่ผูท้ี่
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

(2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม

(3) คณะกรรมการตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหุ้น ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์

(4) สนบัสนุนใหมี้ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง เพื่อลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน

(5) กรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งใหม่ ก่อนเขา้รับต ำาแหน่งบริษทัไดจ้ดัท ำาคู่มือการปฏิบตัิของกรรมการ รวมทั้ง
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของการเป็นกรรมการบริษทั

(6) บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

(7) คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในบริษทัตอ้งพึงปฏิบตัิหนา้ที่ และความรับผดิชอบภายใตจ้ริยธรรม
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ธุรกิจของบริษทัดว้ยความรอบคอบโปร่งใส เพื่อสร้างประโยชน์ และมูลค่าสูงสุดทั้งต่อบริษทั ผูถื้อหุ้น และ
ทุกฝ่าย

การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด
1.    การสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ  

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยท่ี
ครบกำาหนดออกตามวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมถึงการพิจารณากลัน่กรองรายช่ือผูท้ี่มีความเหมาะสม โดยเปิดโอกาสกรรมการ
และผูถ้ือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม โดยนำาเสนอต ่อคณะกรรมการบริหารเพื่อน ำาไป
พิจารณาในคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาแต่งต ั้ง หรือเสนอใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาแต่งต ั้งตามหลกัเกณฑต์่อไป โดยคณะ
กรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาจากผูท้ี่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำางานที่ผ า่นมา มี
ความเป็นผูน้ำา วิสยัทศัน์กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมท่ีดี มีประวติัการทำางานท่ีโปร่งใสและมีความซ่ือสตัย ์รวมทั้ง
เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตามกฎบตัรคณะกรรมการ 

ส่วนกระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษทั จะใชว้ิธีเดียวกนักบัการสรรหากรรมการบริษทัและ
กรรมการชุดยอ่ยอ่ืน  แต่บริษทัไดก้ำาหนดคุณสมบติัเพิ่มเติมสำาหรับผูท่ี้จะดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั
 นอกจากน้ีจะตอ้งเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิตามขอ้ก ำาหนดของหน่วยงานที่ก ำากบัดูแล และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งจะ
ตอ้งมีคุณสมบติั ตามท่ีบริษทักำาหนดไวด้ว้ย

หลกัเกณฑ์และวธีิการแต่งตั้งกรรมการ
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี
1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง
2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยูท่ ั้งหมดตาม 1) เลือกต ั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่ งไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล ำาดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกต ั้งเป็นกรรมการ เท่าจ ำานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในลำาดบัถดัลงมา มี
คะแนน เสียงเท่ากนัเกินจ ำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต ั้งในครั้ งนั้น ให้ประธานเป็นผูอ้อก
เสียงช้ีขาด

4) คะแนนเสียง
ในการประชุมผูถ้ือหุน้  ผูถ้ือหุ้นสามญัทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต ่อหุ้น   และมติของที่ประชุม ใน
กรณีที่ผ ูถ้ือหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผูถ้ือหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้ 
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตัิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะตอ้งไดร้ับคะแนนเสียงเห็นชอบ
จากเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท ่ากนั ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด
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2.    การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง  
กระบวนการสรรหาตำาแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงสุดในองคก์ร ตั้งแต่ระดบักรรมการผูจ้ดัการ, ผูอ้ ำานวยการ และรองผู ้

อ ำานวยการ บริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทนมีหนา้ที่ในการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ตลอดจนคุณสมบตัิที่มีความเหมาะสมและตามเกณฑท์ี่บริษทัก ำาหนด แลว้นำารายช่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อพิจารณาแต่งต ั้งต่อไป โดยนอกจากความรู้ความสามารถแลว้ คณะกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทนอาจ
พิจารณาคดัสรรจากผูบ้ริหารระดบัสูงภายในองคก์ร โดยผูท่ี้จะดำารงตำาแหน่งกรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งเป็นกรรมการของบริษทั
ดว้ย  ดงันั้นผูท่ี้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเสนอใหด้ำารงตำาแหน่งกรรมการ
ผูจ้ดัการ จะตอ้งมีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการบริษทัดว้ยเช ่นกนั ซ่ึงจะตอ้งไดร้ับการแต่งต ั้งจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ใหด้ ำารง
ตำาแหน่งกรรมการบริษทัก่อน

ส่วนกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารตำาแหน่งอ่ืน ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผูด้ ำาเนินการพิจารณาคุณสมบตัิตามที่
องคก์รกำาหนด เพื่อเสนอใหก้รรมการผูจ้ดัการอนุมติัแต่งตั้งต่อไป  โดยเร่ิมจากการคดัเลือกผูท่ี้เป็น คนเก ่งและคนดี ม ีความ
สามารถ มีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร และมีวสิยัทศัน์กวา้งไกล โดยบริษทัจะมุ ่งเนน้คนรุ่นใหม่ที่มีศกัยภาพและมีความรู้ความ
สามารถและมีความพร้อมในการพฒันาตนเอง เพื่อใหส้ามารถกา้วข้ึนสู่ตำาแหน่งบริหารในระดบัสูงต่อไป

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล
การเขา้ร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ที่จ ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารและ

กรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยค ่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้ง และค่าตอบแทน
กรรมการ รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย ์ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ี
กำาหนดตามกฎหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

การกำากบัดูแลการดำาเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม
บริษทัมีนโยบายการกำากบัดูแลการดำาเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงจะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัการก ำากบัดูแล

กิจการที่ดี ตามขอ้ก ำาหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหบ้ริษทัด ำาเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกนั และเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงบริษทัเช่ือวา่ การปฏิบตัิดงักล่าวของบริษทัเป็นส่ิงที่มีความ
จ ำาเป็นต่อการด ำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อม ัน่ต่อผูถ้ือหุน้ นกัลงทุน และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายในอนัที่จะส่งผลดีต่อการเจริญ
เติบโตของบริษทัและการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัมีแนวทางการก ำากบัดูแลกิจการการด ำาเนินงานของบริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วม  ดงัน้ี 

บทบาทหน้าที่ และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย  /  บริษัทร่วม  
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัในการแต่งต ั้งกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยบริษทัได้

กำาหนดระเบียบปฏิบตัิใหก้ารเสนอช่ือ และใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้งไดร้ับ
อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทั  โดยบุคคลที่ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีหนา้ที่ด ำาเนินการเพื่อ
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น ๆ  ส่วนการลงมติหรือออกเสียงในเร่ืองสำาคญับุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนลงมติ  ทั้งน้ีการส่งกรรมการเพื่อเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทั
ร่วมดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทั
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นอกจากน้ีกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทัไดก้ ำาหนดระเบียบใหบุ้คคลที่ไดร้ับแต่งต ั้งจากบริษทั ตอ้งดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมี
ขอ้บงัคบัในเร่ืองการทำารายการที่เกี่ยวโยง การไดม้าหรือจ ำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการทำาการสำาคญัอ่ืนใดของบริษทัยอ่ยให้
ครบถว้นถูกตอ้ง และใชเ้กณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทำารายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัเกณฑข์องบริษทั
รวมถึงตอ้งกำากบัดูแลใหมี้การจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยให้บริษทัสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดั
ทำางบการเงินรวมไดท้นัตามกำาหนด

การกำาหนดนโยบายด้านบัญชีและการเงินในบริษัทย่อย  /  บริษัทร่วม  
การกำาหนดนโยบายดา้นบญัชีและการเงิน  ปัจจุบนับริษทัไดก้ ำาหนดใหบ้ริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ใชน้โยบายดา้น

บญัชีและการเงินกลาง มีการใชบ้ริษทัผูส้อบบญัชีรายเดียวกนั รวมทั้งมีการจดัทำาและเปิดเผยขอ้มูลทางบญัชีการเงินอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้น ทนัเวลาและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั ตามขอ้กำาหนดของหน่วยงานท่ีกำากบัดูแลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

การติดตามให้มี  การปฏบิัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากบัดูแลกจิการที่กำาหนด  
ท่ีผา่นมาบริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัการกำากบัดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษทัจดทะเบียนตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยกำาหนดในเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเร่ืองท่ีเปิดเผยไวข้า้งตน้  ดงัน้ี

หมวด   (1)     ผู้ถือหุ้น   :   สิทธิและความเท่าเทยีมกนั  

ผูถื้อหุน้เปรียบเสมือนเจา้ของบริษทั ดงันั้นผูถื้อหุ้นทุกรายทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ยจึงมีสิทธิโดยชอบธรรม และ
ความเท่าเทียมกนั ทั้งในฐานะของเจา้ของบริษทัและนกัลงทุนในหลกัทรัพย ์เช่น สิทธิในการซ้ือ ขาย โอนหลกัทรัพย์
สิทธิในการรับทราบข่าวสารสารสนเทศของบริษทัอยา่งเพียงพอ รวดเร็ว ทนัเวลา การรับทราบความกา้วหนา้
พฒันาการ ตลอดจนสถานะทางการเงินของบริษทัผา่นช่องทางท่ีผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนสามารถเขา้ถึงไดง้่าย  โดยบริษทั
ไดม้ีการจดัทำารายงานประจำาปี (ทั้งภาษาไทย และองักฤษ) เพื่อรายงานขอ้มูลต่าง ๆ ใหผู้ถื้อหุ้นทราบอยา่งชดัเจน ครบ
ถว้น รวมทั้งไดจ้ดัประชุมผูถื้อหุ้นเป็นประจำาทุกปีก่อนส้ินเดือนเมษายนหลงัจากท่ีไดมี้การปิดรอบบญัชีประจำาปี บริษทั
จะจดัการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจเร่ืองสำาคญัของบริษทั เป็นตน้
โดยบริษทักำาหนดนโยบายเป็นขอ้ควรปฏิบติัดงัน้ี
 บริษทัไดม้ีการก ำาหนดนโยบายเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้  เสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และคุณสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกต ั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ รวมทั้งเสนอวาระสำาหรับการ
ประชุมประจ ำาปีล่วงหนา้ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ก่อนวนัประชุม โดยในกรณีที่
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่วาระดงักล่าวเป็นเร่ืองที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต ่อองคก์ร คณะ
กรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาต่อไป  นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือ
หุน้ส่งคำาถามไปยงับริษทัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจำาปีโดยผูถื้อหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ รวม
ถึงดาวน์โหลดแบบคำาขอที่เกี่ยวขอ้งไดจ้ากเวบ็ไซดข์องบริษทั ที่ http://www.lanna-hospital.com ภายใต้หมวดข้อมูล
นักลงทุน  (Investor Relations)

      บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมรวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในทุกวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนการประชุม บริษทัได้
ทำาการประกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทย เร่ืองคำาบอกกล่าวนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 
วนัก่อนวนัประชุม  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดม้ีการเปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเวบ็
ไซดข์องบริษทัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้
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 บริษทัยงัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม  เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้
ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนผูถื้อหุ้นในกรณีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้และไดมี้การ
เพิม่ทางเลือกใหก้บัผูถื้อหุน้โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระ และ/หรือ 
กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ได ้หากผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดงั
กล่าว 

 บริษทัไดจ้ดัใหมี้การลงทะเบียนในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงก่อนกำาหนดเวลา
เปิดการประชุม โดยบริษทัไดใ้ชร้ะบบ BAR CODE ช่วยในการลงทะเบียนเพื่ออำานวยความสะดวกและ
รวดเร็วแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม และภายหลงัเปิดการประชุมแลว้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุมไดต้ลอดเวลาการประชุม เพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระท่ียงัไม่ไดล้งมติ  และผูถื้อหุ้นสามารถขอตรวจ
สอบรายละเอียดการลงมติการประชุมไดภ้ายหลงัเสร็จส้ินการประชุม

 ก่อนท่ีจะเขา้ระเบียบวาระการประชุมประธานท่ีประชุมไดแ้นะนำากรรมการบริษทั กรรมการยอ่ย ผูบ้ริหาร 
และ ผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งไดแ้จง้ขอ้มูลท่ีสำาคญัใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนเร่ิมตน้การประชุม 
เช่น จำานวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม แจง้วธีิปฏิบติั วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

 บริษทัไดจ้ดัท ำาบตัรลงคะแนนเสียงสำาหรับการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ  โดยเฉพาะวาระการแต่งต ั้ง 
กรรมการ บริษทัไดจ้ดัท ำาบตัรลงคะแนนรายตวัของกรรมการ เพื่อใหผู้ถ้ือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล  
โดยการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งรวดเร็วและเปิดเผย การนบัคะแนนจะนบั 1 หุ้น
เป็น 1 เสียง และถือเสียงขา้งมากเป็นมติ (สำาหรับวาระปกติทัว่ไปซ่ึงกฎหมายมิไดก้ ำาหนดเป็นอยา่งอ่ืน) ถา้
คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด

 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในระหวา่งการประชุม โดยการซกัถาม แสดงความคิดเห็นในที่
ประชุม และกรรมการไดร่้วมกนัตอบคำาถามของผูถื้อหุ้นอยา่งครบถว้นในประเดน็สำาคญั

 บริษทัไดบ้นัทึกการประชุมที่ถูกตอ้งครบถว้น มีการบนัทึกการออกเสียงของผูถื้อหุ้นแต ่ละวาระอยา่งครบ
ถว้นและไดเ้ปิดเผยมติการประชุมผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยภ์ายในวนัทำาการถดัไป และจดัส่งรายการ
การประชุมผูถื้อหุน้ต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนัหลงัการประชุม และทำาการเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์อง
บริษทั เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดรั้บทราบ และสามารถตรวจสอบได ้

 ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิ และความเท่าเทียมกนัในการไดร้ับความสะดวก สามารถตรวจสอบการ 
ดำาเนินงานของบริษทั สอบถาม แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี

หมวด   (2)     ผู้ถือหุ้น   :   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  

      บริษทัไดต้ระหนกัดีวา่ผูถ้ือหุ้นทุกรายทั้งผูถ้ือหุ้นที่เป็นฝ่ายบริหาร และไม่เป็นผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้ต่างชาติ
รวมถึงผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ต่างไดรั้บการปฏิบตัิจากบริษทัที่เท่าเทียมกนั โดยบริษทัมีนโยบายในเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน
ของบริษทัอยา่งชดัเจน และเพื่อความโปร่งใสและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใชข้อ้มูลภายในของ
บริษทัที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน บริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน รายละเอียดตามขอ้ 9.5 การดูแล
เร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน  ซ่ึงที่ผา่นมาบริษทัยงัไม่พบการใชข้อ้มูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนแต่อยา่งใด

ในการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัไดด้ ำาเนินการประชุมเป็นไปตามลำาดบัระเบียบวาระการประชุม โดยไม ่มีการ
เพิม่วาระการประชุมที่ไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้ เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดม้ีโอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบระเบียบวาระก่อนตดัสินใจ
และไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลสำาคญัในท่ีประชุมอยา่งกระทนัหนั

180                       แบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปี/
       รายงานประจำาปี 2564 



โรงพยาบาลลานนา
LANNA HOSPITAL

เอกสารแนบ 5

หมวด   (3)     สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสำาคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูม้ีส่วนไดเ้สียภายในคือ พนกังาน
ของบริษทั และผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้น นกัลงทุน เจา้หน้ี ลูกคา้ ผูส้อบบญัชีของบริษทั ตลอดจน
สาธารณชนและสงัคม  บริษทัไดใ้หค้วามสำาคญัต่อสิทธิของผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียทุก ๆ กลุ่ม และไดใ้ห้การสนบัสนุนเตม็ที่
โดยบริษทัไดก้ำาหนดนโยบายท่ีจะปกป้องสิทธิของบุคคลดงักล่าวทุกกลุ่ม ดว้ยการปฏิบติัตามระเบียบและกฎหมายท่ีใช้
บงัคบั ตลอดจนคำานึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่าย โดยบริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ดงัน้ี

กลุ่มพนักงาน บริษทัไดป้ฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสมตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิ
การของบริษทั นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมใหค้วามรู้เพื่อเพิ ่มพนูทกัษะ และความสามารถของพนกังาน
อยา่งต่อเน่ือง มีการส่งเสริมวฒันธรรมและบรรยากาศที่ดีในองคก์ร รวมถึงดูแลเร่ืองสุขภาพ สภาพแวดลอ้มในการ
ทำางานใหมี้ความปลอดภยัทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น และสวสัดิการต่างๆ แก่พนกังาน  โดยมีคณะกรรมการความปลอดภยั
และส่ิงแวดลอ้ม ทำางานร่วมกบัคณะกรรมการสวสัดิการสถานประกอบการ  

ถึงแมว้า่บริษทัไม่ไดจ้ดัใหม้ีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนกังานโดยตรง แต่จะอยูใ่นรูปของเงินสะสมที่บริษทั
สมทบใหพ้นกังานทุกเดือนโดยฝากธนาคารในบญัชีของพนกังานแต่ละคน รวมทั้งบริษทัไดจ้ดัสวสัดิการในรูปแบบ
ของสหกรณ์ออมทรัพย ์ภายใตก้ฎหมายของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์

ในปี 2564  บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น ระดบัประเทศ 2 ดา้นติดต่อกนัมาหลายปี คือ

*  ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำางานระดบัประเทศ
*  ดา้นแรงงานสมัพนัธ์และดา้นสวสัดิการแรงงานระดบัประเทศ
สามารถดูรายละเอยีดได้จาก หมวด   8.5.2   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ฝ่ายบริหาร บริษทัไดมี้การจดัทำาโครงสร้างคา่ตอบแทนของผูบ้ริหารอยา่งเหมาะสม โดยสามารถเปรียบเทียบไดก้บัผูบ้ริหารระดบั
เดียวกนัของธุรกิจสถานพยาบาล นอกจากน้ีฝ่ายบริหารยงัทำางานตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของตนเองอยา่งอิสระ
เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดร่วมกนัขององคก์รและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย

กลุ่มผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน

บริษทัไดท้ำาการเผยแพร่ข่าวสารของบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ และนกัลงทุนรับทราบอยา่งเท่าเทียมกนั ถูกตอ้ง โปร่งใส และ
ทนัเวลา เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน ดว้ยการจดัการใหธุ้รกิจเติบโตและมีความ
สามารถในการทำาก ำาไรอยา่งย ัง่ยนืภายใตธ้รรมาภิบาลท่ีดี รวมทั้งดำารงความสามารถในการแข่งขนั โดยไดมี้การวางแผน
และค ำานึงถึงความเส่ียงทางธุรกิจและการดำาเนินงานทั้งในปัจจุบนัและอนาคตอยา่งรอบคอบและทำาการทบทวนอยา่ง
สมำ่าเสมอ  โดยเนน้การด ำาเนินการเพื่อใหไ้ดผ้ลก ำาไรอยา่งสมำ่าเสมอโดยการบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพ และการ
ควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถดูรายละเอียดไดจ้าก หมวด  (1)  
ผู้ถือหุ้น   :   สิทธิและความเท่าเทียมกนั และ หมวด  (2)   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  

กลุ่มคู่ค้า/ คู่สัญญา บริษทัมีการซ้ือสินคา้และบริการจากคู่คา้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้   รวมถึงการปฏิบตัิตามสญัญาต ่อคู่คา้อยา่ง
ยติุธรรม มีจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ  ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำาใด  ๆ กต็ามที่อาจส่งผลให้
เกิดความไม่ซ่ือสตัยสุ์จริต หรือท่ีอาจเป็นการละเมิดสิทธิของคู่สญัญาตามกฎหมายกำาหนด หรือท่ีไดต้กลงร่วมกนั

เจ้าหนี้ บริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขตามขอ้ตกลงในสญัญาท่ีใหไ้วก้บัเจา้หน้ีต่าง ๆ ของบริษทั ดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต โปร่งใส 
ชำาระหน้ีตรงกำาหนด สามารถตรวจสอบได ้ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจและความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หน้ี

ผู้สอบบัญชี บริษทัใหค้วามร่วมมือเปิดเผยขอ้มูลการดำาเนินงาน และอำานวยความสะดวกต่าง ๆ  ต่อผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งมี
การประชุมร่วมกนัระหวา่งผูส้อบบญัชี กบักรรมการตรวจสอบ หรือประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหาร
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ลกูค้า/ ผู้รับบริการ บริษทัเอาใจใส่และรับผดิชอบต่อลูกคา้ มีการปรับปรุงพฒันาคุณภาพบริการรักษาพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง ทั้งดา้นการ
พฒันาบุคลากร และเทคโนโลยทีางการแพทยท์ี่ทนัสมยั  โดยบริษทัไดมุ้ ่งเนน้นโยบายดา้นคุณภาพ เป็นการรับประกนั
คุณภาพและยกมาตรฐานคุณภาพการใหบ้ริการ เพื่อสร้างความพงึพอใจและประทบัใจแก่ผูม้ารับบริการ เพิ่มศกัยภาพใน
การใหบ้ริการคุณภาพมาตรฐานการบริการอยูต่ลอดเวลา โดยบริษทัไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานการใหบ้ริการ ใน
ระบบ ISO 9001 : 2015 จาก United Registrar of System (Thailand) Limited Company ท ั้งองคก์ร, ISO 15189, ISO
9001 : 2000 และดำาเนินการตามมาตรฐานระบบ Hospital Accreditation (HA) โดยบริษทัฯ ไดต้ระหนกัอยูเ่สมอวา่ผูร้ับ
บริการเป็นปัจจยัสู่ความสำาเร็จท่ีสำาคญัประการหน่ึงในการดำาเนินธุรกิจ โดยบริษทัมีการปฏิบติัตามสิทธิของผูป่้วยอยา่ง
เคร่งครัด รวมทั้งไดมี้มาตรการป้องกนัในเร่ืองขอ้มูลของผูร้ับบริการทุกท่านตอ้งเป็นความลบัและไม่นำามาเปิดเผย เวน้
แต่ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายกำาหนด หรือจนกวา่จะไดรั้บความยนิยอมจากผูรั้บบริการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

คู่แข่ง บริษทัยดึหลกัการปฏิบตัิการแข่งขนัทางการตลาดตามกติกาการแข่งขนัที่ดี รักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบตัิในการ
แข่งขนั หลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำาลายคู่แข่ง และภายใตก้ารปฏิบติัอยา่งสุจริต เป็นธรรม และตามกฎหมาย

ชุมชน/ สังคม /  
ส่ิงแวดล้อม

บริษทัมีความรับผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชนและสงัคม รวมทั้งไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชนและสงัคม 
ทั้งน้ีบริษทัจะปฏิบติัตามขอ้ก ำาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ี
ไดรั้บการดูแลอยา่งดี และเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ไมตรีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย  รวมทั้งเพื่อเป็นการประสานใหส้อดคลอ้งกบั
การทำาธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งมัน่คง และสร้างชื่อเสียงใหก้บับริษทั ตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
นอกจากน้ีบริษทัยงัไดร่้วมกนัทำากิจกรรมเพื่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มเป็นประจำาทุกปี ตามรายละเอยีดหมวด   10   ความ  
รับผดิชอบต่อสังคม

หมวด   (4)     การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

  การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ  

บริษทัมีนโยบายให้ความสำาคญักบัผูถ้ือหุ้นและนกัลงทุนทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั แมว้า่บริษทัยงัไม่ไดท้ ำาการจดัตั้ง
หน่วยงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์ขึ้น แต่ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ และกรรมการเลขานุการทำาหนา้ที่ในการให้
ขอ้มูลสารสนเทศ และข่าวสารต่าง ๆ ต่อผูถื้อหุน้ และนกัลงทุน ซ่ึงสามารถติดต่อไดท้ี่ สำานกัผูอ้ ำานวยการ หมายเลข
โทรศพัท ์052-134701 หมายเลขโทรสาร 052-134799 หรือติดต่อทาง E-mail ; lanna@lanna-hospital.com 
คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูร้ับผดิชอบในการจดัท ำารายงานและขอ้มูลทางการเงิน ตามขั้นตอนมาตรฐานการบญัชี
รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสม และถือปฏิบตัิอยา่งสมำ่าเสมอ โดยใชดุ้ลยพินิจอยา่ง
ระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สุดในการจดัทำา รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสำาคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินทุกครั้ ง  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกบัความ
ถูกตอ้ง ครบถว้นของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ซ่ึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดป้รากฎ
ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจำาปีของบริษทัแลว้
บริษทัไดจ้ดัใหม้ีการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ ผลการดำาเนินงาน งบการเงิน และการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการผ า่นช่อง
ทางของระบบตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมท ั้งเผยแพร่ผา่นทาง Website ของบริษทัที่  http://www.lanna-
hospital.com  ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน  (Investor Relations) เพื่อใหผู้ถ้ือหุ้น นกัลงทุน ผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ
รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งไดใ้ชข้อ้มูลสารสนเทศของบริษทัอยา่งเท่าเทียมกนั
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     การประชุมผู้ถือหุ้น  

นโยบายของบริษทัคือ การจดัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมตามกฎหมายและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิของตนเอง
อยา่งเตม็ที่  ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัประจำาปีภายใน 4 เดือน นบัจากวนัส้ินสุดปีงบการเงินบริษทั การจดัประชุม
จะจดัตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบัและขอ้ก ำาหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ที่มีหุน้นบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจำานวนหุน้ที่จ ำาหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจำานวนหุ้นที่จ ำาหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด สามารถเขา้ช่ือทำาหนงัสือขอให้คณะกรรมการบริษทั
เรียกประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นไดต้ามขอ้บงัคบัของบริษทั โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมอย า่งชดัเจน และคณะ
กรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมวสิามญัผูถ้ ือหุน้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ไดร้ับหนงัสือจากผูถ้ ือหุน้ โดยมี
กระบวนการปฏิบติัดงัน้ี
ก่อนการประชุม บริษทัไดส่้งหนงัสือเชิญประชุม วาระการประชุม รายงานประจ ำาปีของบริษทั แบบฟอร์มหนงัสือ
มอบฉนัทะ เอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายละเอียดเก่ียวกบักระบวนการประชุมและการแต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะ
เป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม หรือ 14 วนั ในกรณีที่เป็นการอนุมตัิรายการที่มีการเกี่ยวโยงกนั เพื่อ
ใหผู้ถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิและพิจารณาแต่ละวาระอยา่งรอบคอบ และเพื่ออ ำานวยความสะดวกต่อผูถื้อหุ้น บริษทัยงัไดจ้ดัทำา
บตัรลงคะแนนเสียงแจกต่างหากสำาหรับการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะวาระการแต่งต ั้งกรรมการ บริษทัได้
จดัท ำาบตัรลงคะแนนรายตวัของกรรมการ เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล  ซ่ึงในการประชุมผูถ้ือหุ้นทุกครั้ ง
บริษทั ไดโ้ฆษณาผา่นหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัภาษาไทย เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัติดต่อกนั ก่อนวนัประชุม
ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้ขอ้มูลแก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านอยา่งเท่าเทียมกนั อีกทั้งบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือบอก
กล่าวการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไวใ้น Website ของบริษทัท ี่
http://www.lanna-hospital.com  ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน  (Investor Relations)

ระหว่างการประชุม บริษทัไดก้ำาหนดให้ประธานในท่ีประชุมแจง้และอธิบายวิธีลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ
ก่อนเร่ิมประชุม และใหม้ีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งบนัทึกผลคะแนน
แต่ละวาระอยา่งชดัเจน  และเพื่ออ ำานวยความสะดวกและเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน บริษทัมีนโยบายจดัการประชุมตาม
วาระท่ีไดก้ำาหนด และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดล้งคะแนนเสียงของตนอยา่งเท่าเทียมกนั
และเพื่อเป็นการใหค้วามสำาคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกท่าน บริษทักำาหนดนโยบายให้กรรมการบริษทัทุกท่าน ตลอดจน
คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูต้รวจสอบบญัชี และผูบ้ริหารระดบัสูงที่เกี่ยวขอ้งทุกท่านเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นดว้ยทุกครั้ ง
หากกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้จะตอ้งท ำาหนงัสือชี้แจงเหตุผลต่อประธาน
กรรมการบริษทัรับทราบทุกคร้ัง ในระหวา่งการประชุม ประธานท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นในการตั้งคำาถามและ
ใหค้ำาแนะนำาเก่ียวกบัการดำาเนินการของบริษทั ตลอดจนรายงานการเงินประจำาปีอยา่งเพียงพอ โดยคณะกรรมการและผู ้
บริหารระดบัสูงจะเป็นผูใ้หร้ายละเอียดความกระจ่างต่าง ๆ อีกทั้งเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านพบปะกบัผูถื้อหุ้นอยา่ง
ไม่เป็นทางการหลงัจบการประชุม

หลงัการประชุม บริษทัมีหนา้ท่ีแจง้มติการประชุมโดยผา่นระบบการส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัทีหรือไม่เกิน
เวลา 09.00 น. ของวนัทำาการถดัไป และนำาส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน
ระยะเวลา 14 วนัหลงัการประชุม  พร้อมทั้งไดท้ ำาการเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น ไวใ้น Website ของบริษทัท ี่
http://www.lanna-hospital.com  ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน  (Investor Relations)
 เมื่อวนัพธุที่ 28  เมษายน  2564  บริษทัมีการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ณ หอ้งประชุมชั้น 9  อาคาร 1  โรงพยาบาล
วิภาวดี  เลขที่ 51/3  ถนนงามวงศว์าน  แขวงลาดยาว  เจตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม จ ำานวน 4
ท่าน  และเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ทำาใหก้รรมการที่อยูเ่ชียงใหม่ จ ำานวน 5 ท่าน
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มาร่วมประชุมดว้ยไม่ได ้จึงไดท้ ำาการ Tele-Conference แทน ประธานในที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นซกัถาม
ตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษทัฯ อยา่งไม่จ ำากดัเวลา ซ่ึงกรรมการท่านอ่ืนที่เขา้ประชุมไดร่้วมทำาหนา้ที่ช้ีแจงตอบ
ขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ทุกรายที่เสนอแนะ และไดม้ีการบนัทึกประเดน็ขอ้ซกั
ถามและขอ้คิดเห็นสำาคญัไวใ้นรายงานการประชุมแลว้ ท ั้งน้ีบริษทัไดส่้งรายงานประจ ำาปี 2564 พร้อมทั้งวาระการ
ประชุมใหผู้ถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 7 วนั สำาหรับกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษทัให้
อิสระผูถื้อหุน้ในการแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนแทน

หมวด   (5)     ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

     โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุและมีประสบการณ์สูงในการดำาเนินธุรก ิจ
ดว้ยความรู้ความสามารถ กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำาหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธการด ำาเนินงาน เป้าหมาย แผน
ธุรกิจ งบประมาณ ตลอดจนกำากบัดูแลการดำาเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดต ่อองคก์รและผูถ้ือ
หุน้ โดยคณะกรรมการบริษทัมีจำานวน 12 ท่านประกอบดว้ย

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

การกำาหนดระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่ง แมว้า่ตามหลกัการคณะกรรมการไม่ควรดำารงตำาแหน่งติดต่อกนัเป็นระยะ
เวลาเกินกวา่ 3 วาระกต็าม  เน่ืองจากขอ้จำากดัในเร่ืองการสรรหาบุคคลท่ีเขา้มาแทนอยา่งเหมาะสม รวมทั้งความรู้ ความ
เขา้ใจในธุรกิจโรงพยาบาล ซ่ึงตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความชำานาญเฉพาะดา้นอยา่งแทจ้ริง  ดงันั้นบริษทัจึงยงัไม่ไดก้ำาหนดระยะ
เวลาในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน  ทั้งน้ีบริษทัไดก้ ำาหนดใหก้รรมการบริษทัสามารถรับตำาแหน่ง
เป็นกรรมการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้ีกไม่เกิน 5 แห่ง  ยกเวน้ตำาแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ สามารถรับเป็น
กรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ ไดไ้ม่เกิน 2 แห่ง  และจะตอ้งไม่เป็นคู่แข่งทางการคา้กบับริษทั

  ภาวะผู้นำาและวสัิยทัศน์  

- คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวฒิุและมีประสบการณ์สูงในการดำาเนินธุรกิจ ดว้ยความรู้ความ
สามารถที่ผสมผสานกนัในสาขาวิชาชีพต่างๆ ไดน้ำามาซ่ึงการเป็นผูน้ ำา และใหแ้นวทางแก่ผูบ้ริหารในการ
ก ำาหนดทิศทาง และวสิยัทศัน์การด ำาเนินงานธุรก ิจของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  ท ั้งน้ีบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการที่ให้ต ่อบริษทันั้น
เป็นไปตามที่ไดร้ะบุไวใ้นหวัขอ้ 9.2 โครงสร้างการจดัการ  ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการผา่นการเขา้รับการ
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อบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 11 ท่าน  จากจำานวนทั้งหมด 12 
ท่าน โดยกรรมการท่ีเหลืออีก 1 ท่านคาดวา่จะเขา้รับการอบรมภายในปี 2565

-          คณะกรรมการไดจ้ดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและมีการตรวจสอบ รวมทั้งไดม้ีการติดตามการ
            ด ำาเนินงานเร่ืองดงักล่าวอยา่งสมำ่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
-          คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาการก ำาหนดและแยกบทบาทหนา้ที่ และความรับผดิชอบของคณะ

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารอยา่งชดัเจน
-           คณะกรรมการบริษทัจะกำากบัดูแลใหค้ณะกรรมการบริหารดำาเนินการตามนโยบายที่ก ำาหนดไว ้โดยคณะ 

กรรมการบริหารมีอำานาจอนุมติัการลงทุนท่ีไม่เกิน 1,000,000.-บาท  หากเป็นกรณีเร่งด่วนท่ีวงเงินเกินหน่ึง
ลา้นบาท ใหค้ณะกรรมการบริหารอนุมตัิด ำาเนินการไปก่อน แลว้ขอคำาสตัยาบนัจากคณะกรรมการบริษทั
ทีหลงั  ทั้งน้ีไม่รวมถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สีย รวมทั้งรายการท่ีตอ้งขอความเห็นจากผูถื้อ
หุน้ตามขอ้กำาหนดของ กลต. และตลาดหลกัทรัพย ์

       จริยธรรมธุรกจิ  

บริษทัเช่ือมัน่ในจริยธรรมทางธุรกิจอนัเป็นเง่ือนไขสำาคญัส่ิงหน่ึงในการดำาเนินธุรกิจ  โดยบริษทัไดอ้อกขอ้พึงปฏิบตัิ
เก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และพนกังาน เพื่อใหผู้ท้ี่
เก่ียวขอ้งยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัิหนา้ที่ตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และเที่ยงธรรม และบริษทัได้
ติดต่อส่ือสารกบัพนกังานอยา่งสมำ่าเสมอทั้งโดยตรงหรือผา่นฝ่ายบุคคล รวมทั้งคอยติดตามการปฏิบตัิตามแนวทางดงั
กล่าวเป็นประจำา รวมถึงกำาหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย

     การพฒันาความรู้ของกรรมการ  

บริษทัมีนโยบายสนบัสนุนใหก้รรมการบริษทัและบริษทัในเครือไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตร Director Certification
Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
(IOD) เพื่อส่งเสริมใหก้รรมการมีความเขา้ใจในเร่ืองการก ำากบัดูแลกิจการใหมี้ประสิทธิผลสูงสุด และสามารถนำาความ
รู้มาใชใ้นการดำาเนินงามตามนโยบายของบริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  รวมทั้งบริษทัสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้อบรมเกี่ยว
กบักฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย หรือขอ้ก ำาหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และสำานกังาน กลต.  ท่ีไดม้ีการปรับปรุงใหม่
เพื่อถือปฏิบตัิใหถู้กตอ้ง  ทั้งน้ีกรรมการของบริษทัไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตร DCP และ/หรือ DAP แลว้ จ ำานวน 11
ท่าน ท่ีเหลืออีก 1 ท่าน คาดวา่จะเขา้อบรมในปี 2565

       การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษทัมีจ ำานวน 12 ท่าน  ประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 5 ท่าน
และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน  นอกจากน้ีบริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมี
ความเป็นอิสระจำานวน 3 ท่าน ซ่ึงไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารงานประจำา และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั
ทำาหนา้ท่ีถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษทัอีกดว้ย และมีนโยบายทบทวนคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ
อยา่งสมำ่าเสมอ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
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       การรวมหรือแยกตำาแหน่ง  

ปัจจุบนั บริษทัมีผูด้ ำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษทั , ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ แยกจากกนั มีการกำาหนดบทบาท อำานาจหนา้ที่
ไวช้ดัเจน ทั้งประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการไม ่มีอ ำานาจเบ็ดเสร็จเดด็ขาด
ประธานกรรมการบริษทั, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทน จะเป็น
กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร ส่วนประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและ
มีหนา้ที่บริหารงานประจ ำาวนัของบริษทั โดยบริษทัไดก้ ำาหนดหนา้ที่ความรับผดิชอบระหวา่งกรรมการบริษทัและผู ้
บริหารไวอ้ยา่งชดัเจน  และคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งต ั้งกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ เพื่อช่วยในเร่ืองการพิจารณากลัน่
กรอง และปฏิบติัเฉพาะเร่ืองตามท่ีมอบหมาย ซ่ึงอำานาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ 

ในส่วนของตำาแหน่งประธานกรรมการบริษทั จะเป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และบริษทัได้
กำาหนดใหป้ระธานกรรมการบริษทัจะตอ้งไม่ด ำารงตำาแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อใหป้ระธานกรรมการ
บริษทัสามารถทำาหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีอิสระในการตดัสินใจ ทำาหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเท่ียงธรรม รวม
ถึงกำากบัดูแลคณะกรรมการใหท้ ำาหนา้ที่ไดอ้ยา่งโปร่งใส เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทั  ส่วน
อำานาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจมอบหมายใหก้รรมการอิสระตดัสินใจในการดำาเนินการของบริษทั , บริษทัยอ่ย, บริษทั
ร่วม, บริษทัยอ่ยล ำาดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะได้
(Collective Dicision)

     ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัไดก้ ำาหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส ซ่ึงอยูใ่น
ระดบัท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถรักษาผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษทั โดยการจ่ายค่า
ตอบแทนจะอยูใ่นรูปของค่าเบ้ียประชุม ส่วนเงินโบนสัพิเศษจะจ่ายตามผลประกอบการของบริษทั
ของแต่ละปี  โดยคณะกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองในเบื้อง
ตน้  ทั้งน้ีการพจิารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นการพจิารณาอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร การจ่ายคา่ตอบแทนผูบ้ริหารไดค้ ำานึงถึงความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารแต ่ละท่าน เทียบกบั
นโยบายและเป้าหมายที่ก ำาหนดใหส้อดคลอ้งกบัผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหาร รวมไปถึงสถานะ
ทางการเงินของบริษทั บริษทัจะพจิารณาประโยชน์อ่ืนๆ ใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบั
เดียวกบักิจการประเภทเดียวกนั และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษาผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถสูงให้
อยูก่บับริษทั เพื่อใหบ้ริษทัแขง็แกร่งและสามารถแข่งขนัไดใ้นธุรกิจ โดยคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้

จำานวนค่าตอบแทนในปี 2564 บริษทัไดจ้่ายค่าตอบแทนต่างๆ ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร   มีรายละเอยีดตามหัวข้อ    7.4   ค่า  
ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
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       การประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย  

การประชุมคณะกรรมการบริษทัไดก้ ำาหนดใหม้ีการประชุมอยา่งต่อเน่ือง โดยสำานกัผูอ้ ำานวยการจะจดัท ำาตารางการ
ประชุมเป็นตารางปีล่วงหนา้ เพื่อกรรมการสามารถจดัสรรเวลาไดอ้ยา่งสะดวก และมีการกำาหนดวาระการประชุมไวล้่วง
หนา้ตั้งแต่ตน้ปี นอกจากการประชุมตามปกติแลว้ อาจจดัใหม้ีการประชุมวาระพิเศษขึ้นตามความจ ำาเป็น วาระการ
ประชุมถูกกำาหนดโดยกรรมการผูจ้ดัการ และผา่นการอนุมติัโดยประธานกรรมการ  เอกสารประกอบการประชุมจะไดมี้
การจดัส่งใหก้รรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุม 14 วนั  เวน้แต่กรณีมีเหตุจ ำาเป็นเร่งด่วน เพื่อใหก้รรมการไดม้ีเวลา
ทำาความเขา้ใจในระเบียบวาระและเอกสารต่าง ๆ เป็นการล่วงหนา้ ระหวา่งการประชุม ประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาส
ใหก้รรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ที่และอิสระ เพื่อใหก้ารตดัสินใจมีความรอบคอบและรัดกมุ โดย
เฉพาะวาระที่มีความสำาคญั ในการประชุมแต่ละครั้ งเลขานุการคณะกรรมการบริษทัจะท ำาหนา้ที่บนัทึกและจดัเกบ็
เอกสาร และรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองจากท่ีประชุม พร้อมใหผู้เ้กี่ยวขอ้งตรวจสอบได ้ ปกติการประชุมแต่ละ
ครั้ งจะใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชัว่โมง  ในปี 2564  ที่ผา่นมาเน่ืองจากอยูใ่นสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 คณะ
กรรมการบริษทัจึงไดม้ีการประชุมตามวาระปกติจ ำานวน  4  ครั้ ง  โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั
แต่ละท่านสรุป ไดด้งัน้ี

กรรมการ ตำาแหน่ง
 กรรมการ
บริษัทฯ

 กรรมการ
ตรวจสอบฯ 

กรรมการ
บริหาร 

กรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

กรรมการ
สรรหา/กำาหนด
ค่าตอบแทน 

ปี 2564/(คร้ัง) ปี 2564/(คร้ัง) ปี 2564/(คร้ัง) ปี 2564/(คร้ัง) ปี 2564/(คร้ัง)
1. นายแพทยช์ำานาญ     ชนะภยั ประธานกรรมการ 4/4
2. นายแพทยว์รพนัธ์     อุณจกัร ประธานกรรมการบริหาร 4/4 2/4 40/42
3. นายแพทยดุ์สิต          ศรีสกุล กรรมการผูจ้ดัการ 4/4 2/4 42/42 12/12 2/2
4. นายแพทยธี์ระยทุธ    นิยมกูล กรรมการเลขานุการ 4/4 2/4 42/42 12/12 2/2
5. นายแพทยสุ์เมธ        ฮัน่ตระกูล กรรมการ 4/4 2/4 42/42 12/12
7.  นายสิทธิ                  ภาณุพฒันพงศ์ กรรมการ 4/4
8.  นายชยัสิทธ์ิ            วิริยะเมตตากุล กรรมการ 4/4
9.  นายฤชิษฐ์               กาญจนพิทกัษ์ กรรมการ 4/4
9.  นายธฤต                 ช่ืนอ่ิม กรรมการ 3/4
10. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณาปราชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4
11. นายเกริก                 จิตตาลาน กรรมการตรวจสอบ 4/4 4/4
12. นางสาววรรณรัตน์    ชุนอำาไพ** กรรมการตรวจสอบ 3/4 3/4
13.  นายแพทยศ์ุภชยั     สินไตรรัตน์ ท่ีปรึกษากรรมการบริหาร 41/42 12/12 2/2
14. นายแพทยป์ระมุข    อุณจกัร ท่ีปรึกษากรรมการบริหาร 40/42 2/2
15. ทนัตแพทยศิ์ระ        ฮัน่ตระกูล ท่ีปรึกษากรรมการบริหาร 41/42 2/2

**   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่ีมีคุณสมบติัท่ีทำาหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน

       คณะอนุกรรมการ  

ปัจจุบนั บริษทัไม่มีการจดัตั้งคณะอนุกรรมการอ่ืนใด นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร /
กำากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและก ำาหนดค่าตอบแทน  ในส่วนของการบริหาร
จดัการของโรงพยาบาล บริษทัไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารก ำาหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อบริหาร
จดัการระบบภายในโรงพยาบาล โดยกำาหนดใหร้ายงานต่อผูบ้ริหารทุกเดือน  
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        การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  

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

ทั้งน้ีบริษทัไดก้ำาหนดใหเ้ลขานุการบริษทั เป็นผูด้ ำาเนินการสรุปผลการประเมิน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัให้
รับทราบและพิจารณาแกไ้ขต่อไป หรือในบางกรณีอาจเชิญผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นเพื่อแนะนำาหรือร่วมกนั
พิจารณากบัคณะกรรมการบริษทัต่อไป  สำาหรับสรุปผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคล
และรายคณะ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในปี 2564  ประกอบดว้ย
หวัขอ้การประเมินดงัน้ี

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการบริษัท  หัวข้อประเมิน  7  ด้าน  ดงันี้

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

แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  หัวข้อประเมิน  5  ด้าน  ดงันี้

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

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการจดัการความเส่ียงของบริษทั โดย
มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการความเส่ียงเป็นผูต้ิดตามการปฏิบตัิงานและรายงานให้
กรรมการบริษทัทราบทุกไตรมาส โดยบริษทัไดก้ ำาหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการดำาเนินการดงักล่าวดงัน้ี

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน

บริษทัไดใ้ห้ความสำาคญัต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพ
จึงไดก้ ำาหนดภาระหนา้ที่ อ ำานาจการด ำาเนินการของผูป้ฏิบตัิงานไวอ้ย า่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพยสิ์นของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงาน ผูต้ิดตามควบคุมและประเมินผลอ
อกจากกนัเพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหวา่งกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม   นอกจากน้ียงัมีการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวกบัระบบการเงิน โดยบริษทัไดจ้ดัใหม้ีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารตามสาย
งานท่ีรับผิดชอบ รวมถึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัรับทราบดว้ยอยา่งสมำ่าเสมอ

บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหนา้ที่ตรวจสอบเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ การปฏิบตัิงานหลกัและกิจกรรมทางการเงิน
สำาคญัของบริษทั ไดด้ ำาเนินการตามแนวทางที่ก ำาหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหห้น่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำาหนา้ที่ตรวจสอบไดอ้ยา่งเตม็ที่ คณะกรรมการจึงก ำาหนดใหฝ่้ายตรวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสำาคญัเกี่ยวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอยา่งมาก ไดจ้ดัใหม้ีระบบการจดัการ
ความเส่ียงของบริษทั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู ้
ติดตามการปฏิบตัิงานและรายงานใหก้รรมการบริษทัทราบทุกไตรมาส โดยไดก้ ำาหนดและประเมินความเส่ียง
ของกิจการ มีการก ำาหนดมาตรการและจดัการความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงที่มีผลต ่อการด ำาเนินงานของ
บริษทั ตามท่ีระบุในแบบ 56-1 รวมทั้งมีการกำากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กำาหนดท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้ง
ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของโรงพยาบาล ดงัน้ี

กรรมการชุดย่อย หน้าที่ความรับผดิชอบ
1. คณะกรรมการทีมนำา 

โรงพยาบาล
เป็นผูว้างแผนคุณภาพระดบัโรงพยาบาล จดัทำาแผนยทุธศาสตร์ การ
บริการจดัการองคก์ร ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และทิศทางองคก์รท่ีได้
บญัญติัไว ้และท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการบริษทั

2. คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง

คน้หา วางระบบ ป้องกนั ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารความเส่ียง
เพื่อลดและจดัการความเส่ียงดา้นต่าง ๆ 

3. คณะกรรมการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน 

ตรวจสอบ ประเมินผลอยา่งเป็นระบบและเป็นอิสระ ตรวจติดตามระบบ
วา่ปฏิบติัตรงตามแผนงานท่ีไดว้างไว ้และสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล และบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว้
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กรรมการชุดย่อย หน้าที่ความรับผดิชอบ
4. คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ

การบริการ
พฒันาคุณภาพบริการโดยรวม และเพิ่มการส่งมอบคุณค่าใหผู้รั้บบริการ 
ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

5. คณะกรรมการสหสาขา
วิชาชีพ

พฒันาระบบการใหบ้ริการดูแลผูป่้วยแบบสหสาขาวิชาชีพ ใหส้อดคลอ้ง
กบัแผนกลยทุธ์องคก์ร ส่ือสารประสานงานและแกปั้ญหาระหวา่งหน่วย
งานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อส่งต่อปัญหาให้ทีมนำาสูงสุด

6. คณะกรรมการพฒันาระบบ
สารสนเทศ-เวชระเบียน และ
ทรัพยากรบุคคล

วางแผน ออกแบบระบบและพฒันาระบบเพื่อการจดัการขอ้มูล
สารสนเทศ ส่งเสริมและสนบัสนุนการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล
สารสนเทศ วางแผนและบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ รวม
ถึงการพฒันาบุคลากรตามทิศทางองคก์ร

7. คณะกรรมการความปลอดภยั
อาชีว อนามยั ส่ิงแวดลอ้ม 
และสวสัดิการสถานประกอบ
การ

เพื่อตรวจสอบ วางแผน และประเมินความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มใน
สถานประกอบกิจการและเพื่อประสานงาน และส่ือสารการบริหาร
จดัการดา้นสวสัดิการระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน

8. คณะกรรมการดา้นการจดัการ
พลงังาน

ดำาเนินการจดัการพลงังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายอนุรักษพ์ลงังานของ
องคก์ร ประสานงาน ควบคุม ดูแล และวิธีการจดัการพลงังาน รวมทั้ง
กำาหนดแผนการอบรมหรือกิจกรรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานใหเ้หมาะสม

      รายงานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั     และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำา
ปี งบการเงินดงักล่าวจดัทำาข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะ
สมและถือปฏิบตัิอยา่งสมำ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สุดในการจดัท ำา รวมทั้งมีการ
เปิดเผยขอ้มูลสำาคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การดำารงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหม้ ัน่ใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่การ
บนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที่จะด ำารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และให้ทราบจุดอ ่อนเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการดำาเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสำาคญั

ในการน้ีคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการที่ไม ่เป็นผูบ้ริหาร  เป็นผู ้
ดูแลรับผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจำาปีแลว้

       ความสัมพนัธ์กับผู้ลงทุน  

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีวา่ขอ้มูลของบริษทั ทั้งที่เกี่ยวกบัการเงินและขอ้มูลทัว่ไปลว้นมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจของผูล้งทุนและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั จึงไดก้ ำาชบัให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการในเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัการเปิด
เผยขอ้มูลที่ครบถว้น  ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได ้สม ำ่าเสมอ และทนัเวลา  ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัไดใ้ห้ความ
สำาคญัและยดึถือปฏิบตัิมาโดยตลอด โดยไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ดงักล่าวเพื่อใหผู้ล้งทุนและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งรับ
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ทราบ  ท ั้งโดยการประชาสมัพนัธ์โดยตรง เช่น การลงประกาศทางหนงัสือพิมพท์ ั้งส่วนทอ้งถิ่นและส่วนกลาง ทาง
จดหมาย และผา่นทางส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพย ์
ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์น ั้น บริษทัยงัไม่ไดจ้ดัต ั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ไดม้อบหมายใหป้ระธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการเลขานุการ ท ำาหนา้ที่ติดต ่อส่ือสารกบัสถาบนั ผูถ้ือหุ้น รวมทั้งนกั
วิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวขอ้ง เน่ืองจากกิจกรรมในเร่ืองดงักล่าวยงัมีไม่มากนกั โดยสามารถติดต่อไดท้ี่โทรศพัทเ์ลข
ห ม า ย  052-134-701  โ ท ร ส า ร  052-134-799  ห ร ือ   Website  www.lanna-hospital.com,   E-mail  lanna@lanna-
hospital.com

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดติ้ดตามเพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัตามการกำากบัดูแลกิจการท่ีดีอีก 4 ประเดน็ ดงัน้ี
(1)    การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

เพื่อเป็นการป้องกนัการเกิดปัญหาในเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลอยา่ง
รอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ดงัน้ี

รายการที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดท้ราบถึงความสำาคญัของรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไดม้ีการ
พิจารณาอยา่งรอบคอบวา่ การท ำารายการดงักล ่าวมีขอ้ใดที่ขดัแยง้  หรือตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือไม่ รายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้น จะใชร้าคา
และเงื่อนไขเช่นเดียวกบัที่บริษทัพึงกระท ำารายการกบับุคคลภายนอก และเพื่อขจดัความขดัแยง้ทางผล
ประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนไดเ้สียในแต่ละเร่ืองจะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตดัสินใจในเร่ืองนั้น อีกท ั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบไดม้ีส่วนร่วมในการให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่
เป็นรายการท่ีมีความโปร่งใส และแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด รวมถึงการกำาหนดอำานาจหนา้ท่ีของคณะ
กรรมการบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน  ซ่ึงไดมี้การเปิดเผยรายละเอียดของรายการเหล่านั้นใหเ้ป็นที่รับทราบทัว่กนั ไว้
ในรายงานแสดงขอ้มูลประจำาปี และรายงานประจำาปี

(2)    การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์  

บริษทัมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการนำาขอ้มูลภายในของบริษทั ซ่ึงยงัไม ่เปิดเผย
ต่อสาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ดงัน้ี

1.  ใหค้วามรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่าง ๆ เก่ียวกบัหนา้ที่ที่ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำานกังานคณะกรรมการก ำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.
2535 และให้จดัส่งสำาเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษทัในวนัเดียวกนักบัวนัที่ส่งรายงานต่อสำานกังานคณะกรรมการก ำากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

2.  บริษทัจะดำาเนินการแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบวา่ ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสำาคญั ซ่ึงมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย ์พึงระมดัระวงัในการท ำารายการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพยข์อง
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บริษทั ในช่วงเวลาก่อนที่งบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลที่เป็น
สาระสำาคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน

นอกจากบทลงโทษซ่ึงก ำาหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และขอ้
กำาหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฝ่าฝืน และ/หรือ
ไม่ปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัในเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยใชข้อ้มูลภายใน กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน
ผูน้ั้นจะถูกพิจารณาตามมาตรการทางวินยั และ/หรือ ตามกฎหมายแลว้แต่กรณี

(3)    การต่อต้านการทุจริต  คอร์รัปช่ัน  
บริษทัไดก้ำาหนดนโยบายและกฎระเบียบการปฏิบติังานวา่ดว้ยมาตรการการต่อตา้นและการรับสินบน รวม

ถึงการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ พร้อมกบัสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกระดบัตระหนกัและร่วมกนัต่อตา้นการรับสินบน
และการคอร์รัปชัน่ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ยดึมัน่ในความถูกตอ้งเป็นธรรม และตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้
บงัคบับริษทั และตามกฎหมาย  โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้ีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดงักล ่าว
กล่าวอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงครั้ ง เพื่อปรับใชต้ามความเหมาะสมและตามสถานการณ์ใหเ้ป็นปัจจุบนั  ทั้งน้ีบริษทัฯ ได้
ด ำาเนินการเพื่อป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่  ดงัน้ี

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

 บริษทัจดัใหม้ีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำาทุจริต
คอร์รัปชัน่ และมีมาตรการคุม้ครองใหก้บัผูร้ายงาน  คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยง า น
ตรวจสอบภายใน ทำาหนา้ท่ีตรวจสอบและสอบทานให้บริษทัมีการก ำากบักิจการท่ีดีสอดคลอ้งกบั
นโยบายที่ก ำาหนดไว ้มีการก ำาหนดช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือ
พบเห็นการกระทำาทุจริตคอร์รัปชัน่

(4)    การแจ้งเบาะแสและการจัดการข้อร้องเรียน  

ในปี 2564 บริษทัฯ ไม่มีเร่ืองการกระทำาในเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือการละเมิดนโยบายของบริษทัฯ โดยบริษทั
จดัใหมี้ช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำาทุจริตคอร์รัปชัน่ และมีมาตรการคุม้ครองให้
กบัผูร้ายงาน  ช่องทางรับขอ้ร้องเรียน/แจง้การกระทำาทุจริต

1.  เวบ็ไซดโ์รงพยาบาลลานนา http://www.lanna-hospital.com
2.  กล่องรับความคิดเห็น ติดตั้งหนา้หอผูป่้วย และจุดให้บริการท่ีสำาคญัภายในโรงพยาบาล
3.  จดหมาย/ไปรษณีย ์ ส่งถึง ผูอ้ ำานวยการ/ รองผูอ้ ำานวยการ
     โรงพยาบาลลานนา เลขท่ี 1 ถนนสุขเกษม ตำาบลป่าตนั อำาเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300
4.  โทรศพัท ์ 052-134777
5.  โทรสาร  052-134799
6.  ติดต่อดว้ยตนเองท่ี  หวัหนา้แผนกควบคุมคุณภาพ  ชั้น 3 อาคารเคหะบริการ
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คณะกรรมการบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั (มหาชน)    ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ณ วนัท่ี  
31   ธนัวาคม   2564  ประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน  ดงัต่อไปน้ี

1. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ คณาปราชญ์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเกริก จิตตาลาน เป็น กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาววรรณรัตน์ ชุนอำาไพ เป็น กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีสำาคญัไดแ้ก่

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ ทั้งรายไตรมาสและราย
ประจำาปี

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้
กำาหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั

4. พจิารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้ง  หรือเลิกจา้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชี

5. ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพื่อปรึกษาหารือโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย
6. พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในการแต่งต ั้ง ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจา้ง และพิจารณาความดีความ

ชอบของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทาง

ผล ประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น       
8. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง
10. จดัท ำารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ ำาปีของบริษทั  ซ่ึง

รายงานดงักล่าวลงนามโดย ประธานกรรมการตรวจสอบ

               โรงพยาบาลลานนา 194                   แบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปี/
  LANNA HOSPITAL       รายงานประจำาปี 2564 

เอกสารแนบ 6



เอกสารแนบ 6

ในระหวา่งปี 2564  คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชุมรวมทั้งส้ิน 4 ครั้ ง เพื่อพิจารณาประเดน็ที่เป็นสาระ
สำาคญัดว้ยความเป็นอิสระ ทั้งยงัไดร่้วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และรวมทั้งเชิญผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย เพื่อใหข้อ้มูลและช้ีแจงเพิ่มเติมตามควร ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี

1. ไดส้อบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส งบการเงินประจ ำาปี 2564 ของบริษทัและบริษทัยอ่ยก่อนนำาเสนอ
คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายงานทางการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัทำาขึ้นอยา่งถูกตอ้งตามที่ควร
ในสาระสำาคญั และมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที่ส ำาคญัของบริษทัอย า่งเพียงพอ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป

2. ไดส้อบทานการเปิดเผยรายงานระหวา่งกนัระหวา่งบริษทัฯ กบักรรมการผูบ้ริหารท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกนั เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่บริษทัไดด้ ำาเนินการตามเง่ือนไขทาง
ธุรกิจปกติ และตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกำาหนด

3. พจิารณาการทำารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั การเปิดเผยสารสนเทศของรายการกบับุคคลที่เก่ียวโยงกนั
และการไดม้าหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้กำาหนดและกฎหมายท่ีกำากบัดูแล

4. ไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในใหร้ัดกมุ ใหค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบและรับทราบผลการ
ตรวจสอบตลอดจนการติดตามและปรับปรุงแกไ้ขผลของการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ ่งเนน้การปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล และใหเ้พียงพอในจุดที่จ ำาเป็นและเป็นความเส่ียงของ
บริษทั โดยไดร้ายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจำา

5. ไดส้อบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ก ำาหนดท่ีเก่ียวขอ้ง
6. ประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชี โดยไม่มีผูบ้ริหารเขา้ร่วม เพื่อความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบบญัชีใน

การรายงานถึงปัญหาหรือขอ้จ ำากดัที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีไดร้ายงานไม่มี
ขอ้จ ำากดัใดท่ีเป็นสาระสำาคญั

7. พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีและก ำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชี ประจำาปี 2565 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ มีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่ งบการเงินของบริษทัฯ
ถูกตอ้งตามที่ควรในสาระสำาคญัตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ มีระบบควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสม และไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสำาคญัในเร่ืองการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และขอ้ก ำาหนดท่ีเก่ียวขอ้ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน และประเมินผลการปฏิบตัิงานดว้ยตนเอง (Self-Assessment)   ตามกฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ตามแนวทางปฏิบตัิที่ดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห ่ง
ประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบพอใจในผลการปฏิบติังานในปี 2564  โดยมีการปฏิบติัตามแนวทางท่ีก ำาหนดไวอ้ยา่ง
ครบถว้น

                                                                             (นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณาปราชญ)์
            ประธานกรรมการตรวจสอบ

                  31  ธนัวาคม   2564
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากัด (มหาชน)

ประเมินเม่ือวันที่  24  กุมภาพันธ์  2565

แบบประเมินนีจ้ัดทำาโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเหน็ของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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ส่วนที่      1    องค์กรและสภาพแวดล้อม     (Organizational Control and Environment Measure)  

องคก์รและสภาพแวดลอ้ม หมายถึง การมีโครงสร้างองคก์รและสภาพแวดลอ้มท่ีดีซ่ึงเป็นรากฐานท่ีสำาคญัของระบบ
การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  ดงันั้น จึงมีความจำาเป็นท่ีตอ้งสร้างสภาวะหรือปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงเอ้ือใหร้ะบบการควบคุม
ภายในดำาเนินไปไดต้ามท่ีบริษทัมุ่งหวงั  เป็นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษทัตระหนกัถึง
ความจำาเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การท่ีฝ่ายบริหารใหค้วามสำาคญัต่อความซ่ือสตัยสุ์จริตและจริยธรรมในการ
ด ำาเนินธุรกิจ การจดัการโครงสร้างขององคก์รอยา่งเหมาะสม การกำาหนดหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน การมีนโยบายและระเบียบ
ปฏิบติัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 
                                                                                                                                                                

1.1 คณะกรรมการไดดู้แลใหมี้การกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั
งานของพนกังาน ใช่หรือไม่
  ใช่   ไม่ใช่ 

บริษทัฯ กำำหนดเป้ำหมำยธุรกจิทั้งระยะส้ันและระยะยำวโดยรวมชัดเจน เพือ่ให้หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบริษทัใช้ใน
กำรวำงแผนงำนและกำำหนดเป้ำหมำยย่อยของแต่ละหน่วยงำน ทั้งนี้กำรวำงแผนดงักล่ำวจะกำำหนดให้สอดคล้องและ
ให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยรวมที่กำำหนดไว้  นอกจำกนี้แต่ละหน่วยงำนจะต้องรำยงำนผลกำรดำำเนินงำนต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรเป็นประจำำทุกอำทิตย์  รวมถงึคณะกรรมกำรบริหำรรำยงำนต่อกรรมกำรบริษทัรับทรำบอย่ำงน้อย
ไตรมำสละคร้ัง  ซ่ึงทำำให้กรรมกำร/ผู้บริหำรรับทรำบข้อมูลอย่ำงสมำ่ำเสมอ

1.2 คณะกรรมการบริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานแลว้วา่ การตั้งเป้าหมายไดด้ ำาเนินการอยา่งรอบคอบ และได้
พิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ีก ำาหนด ตลอดจนไดม้ีการวิเคราะห์ถึงการใหสิ้่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่
พนกังานวา่เป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยไม่มีการจูงใจหรือใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนที่เกินสมควรแก่พนกังาน
ในลกัษณะท่ีอาจนำาไปสู่การกระทำาทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เช่น ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความ
เป็นจริง ทำาใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้)
 ใช่   ไม่ใช่

คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรทบทวนเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสมำ่ำเสมอเป็นประจำำทุกรำยไตรมำส  รวมทั้งมอบให้
คณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้ดูแลกำรบริหำรจัดกำรภำยใน รวมถงึกำรประเมินและทบทวนเป้ำหมำยอย่ำงสมำ่ำเสมอ
ทุกอำทิตย์ เพือ่รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั

1.3 บริษทัไดมี้การจดัโครงสร้างองคก์รท่ีช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถดำาเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หรือไม่
 ใช่   ไม่ใช่

ปัจจบัุน บริษทัจัดโครงสร้ำงองค์กรที่มีประสิทธิภำพและมีควำมคล่องตัวในกำรดำำเนินงำน

               โรงพยาบาลลานนา 197                   แบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปี/
  LANNA HOSPITAL       รายงานประจำาปี 2564 

แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน



เอกสารแนบ 6

1.4 บริษทัมีขอ้กำาหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) และขอ้กำาหนดหา้มฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนใน
ลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งบทลงโทษหากมีการ
ฝ่าฝืน หรือไม่ 
  มี  ไม่มี

บริษทัได้กำำหนดบทบำท อำำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษทั กรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำร
ไว้อย่ำงชัดเจน รวมถงึข้อกำำหนดเกีย่วกบัจริยธรรมและข้อกำำหนดห้ำมฝ่ำยบริหำรและพนักงำน     ปฏิบัติตนใน
ลักษณะที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบักจิกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร

1.5 บริษทัมีการจดัทำานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการ
บริหารทัว่ไปท่ีรัดกมุและสามารถป้องกนัการทุจริตไดห้รือไม่
  ใช่   ไม่มี

บริษทัมีคู่มือ และระเบียบปฏิบัติในธุรกรรมด้ำนกำรเงิน  กำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง  และกำรบริหำรทั่วไปอย่ำงชัดเจน และ
ได้มีกำรทบทวน/ปรับปรุงคู่มือดงักล่ำวอย่ำงสมำ่ำเสมอ

1.6 ในการกำาหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังาน บริษทัไดค้ ำานึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้ 
เพื่อประโยชน์ของบริษทัในระยะยาว ใช่หรือไม่
  ใช่   ไม่ใช่
บริษทัได้มีกำรกำำหนดเป็นนโยบำยและแผนงำนกำรปฏิบัติงำน รวมถงึสัญญำกำรให้บริกำร กบัคู่ค้ำ โดยได้คำำนึง
ถงึควำมมีจริยธรรม ควำมเป็นธรรมควำมเสมอภำค  และควำมโปร่งใส ต่อคู่ค้ำทุกกลุ่ม
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ส่วนที่      2     การบริหารความเส่ียง     (Risk Management Measure)  

การประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่มดำาเนินการอยูท่่ามกลางความเส่ียงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความเส่ียง
อาจมาจากปัจจยัภายใน  เช่น ผูบ้ริหารขาดความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม  บริษทัขยายงานอยา่งรวดเร็วเกินไปทำาใหร้ะบบงานไม่
สามารถรองรับได  ้หรือการก ำากบัดูแลไม่ท ัว่ถึง เป็นตน้ และปัจจยัภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือ
พฤติกรรมการบริโภคสินคา้ ทำาใหม้ีผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี การท่ีจะนำาพาใหบ้ริษทัรอดพน้จาก
อนัตรายท่ีเกิดจากความเส่ียงดงักล่าวไดน้ั้น ฝ่ายบริหารจำาเป็นตอ้งดำาเนินการต่อไปน้ีอยา่งสมำ่าเสมอ

(1)     พิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลกัษณะความเส่ียงท่ีบริษทัประสบอยู ่หรือคาดวา่จะประสบ  
          (Identification of risk)
(2) วิเคราะห์ผลกระทบของความเส่ียงนั้น ๆ ต่อบริษทั และโอกาสท่ีความเส่ียงนั้น ๆ จะเกิดข้ึน 

                   (Analysis of risk)
(3)  กำาหนดมาตรการเพื่อลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม (Management of risk)

                                                                                                                                                                

2.1 บริษทัมีการประเมินอยา่งสม ำ่าเสมอหรือไม่วา่ การประกอบธุรกิจของบริษทัมีปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นปัจจยัความเส่ียงทั้ง
ท่ีมาจากภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสำาคญั
  มี   ไม่มี

ในกำรดำำเนินธุรกรรมต่ำงๆ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำรและผู้ที่เกีย่วข้องจะประเมินและวิเครำะห์
ควำมเส่ียงที่อำจเกดิข้ึนในกำรประกอบธุรกจิ (ทัง้ปัจจัยควำมเส่ียงที่มำจำกภำยนอกและภำยใน) วำงแนวทำงป้องกนั
ควำมเส่ียง กำำหนดบทบำทและภำระหน้ำที่ของผู้บริหำรในกำรติดตำมประเมินผล  และทบทวนควำมเส่ียงดงักล่ำว
อย่ำงสมำ่ำเสมอ 

2.2 บริษทัไดมี้การวิเคราะห์หรือไม่วา่ เหตุการณ์ใดท่ีจะทำาใหปั้จจยัท่ีเป็นความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน 
  มี   ไม่มี

2.3 บริษทักำาหนดใหมี้มาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียง รวมทั้งมาตรการในการลด
ความเส่ียงเหล่านั้น ใช่หรือไม่
  ใช่   ไม่ใช่
บริษทัได้มีกำรกำำหนดให้ฝ่ำยบริหำรกำำหนดมำตรกำรในกำรติดตำมเหต ุกำรณ์ที่เป็นควำมเส่ียง โดยกำรที่แต่งตั้ง
กรรมกำรตรำจตำมคณุภำพภำยใน และกรรมกำรควำมเส่ียง ซ่ึงเป็นคณะกรรมกำรย่อยจะนำำเสนอผลกำรตรวจ
สอบให้ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบทุกเดือน 

2.4 บริษทัไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนท่ีเกี่ยวขอ้งรับทราบและปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียง
ท่ีกำาหนดไว ้ใช่หรือไม่
   ใช่   ไม่ใช่

               โรงพยาบาลลานนา 199                   แบบแสดงรายการขอ้มูลประจำาปี/
  LANNA HOSPITAL       รายงานประจำาปี 2564 

แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน



เอกสารแนบ 6

2.5 บริษทัมีการติดตามวา่หน่วยงานต่าง ๆ ไดป้ฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีก ำาหนดไว ้
ใช่หรือไม่
  ใช่   ไม่ใช่
บริษทัได้มีกำรกำำหนดให้ฝ่ำยบริหำรกำำหนดมำตรกำรในกำรติดตำมเหต ุกำรณ์ ที่เป็นควำมเส่ียง โดยกำรที่แต่งตั้ง
กรรมกำรตรำจตำมคณุภำพภำยใน และกรรมกำรควำมเส่ียง ซ่ึงเป็นคณะกรรมกำรย่อย ที่จะต้องตรวจสอบระบบ
กำรปฏิบัติงำนและบริหำรควำมเส่ียงของทุกหน่วยงำน และกรณีที่เกดิควำมเส่ียงขึ้น หน่วยงำนที่เกีย่วข้องจะต้อง
เขียนใบพฒันำงำนพร้อมวิธีกำรแก้ไขเหตุกำรณ์เข้ำระบบควำมเส่ียง เพือ่คณะกรรมกำรควำมเส่ียงจะได้รำยงำนให้
ผู้บริหำรรับทรำบทันที หรือกรณทีี่หน่วยงำนแก้ไขเองไม่ได้ คณะกรรมกำรควำมเส่ียงจะได้นำำเสนอให้ผู้บริหำร
ร่วมพจิำรณำแก้ไขได้ทันเหตุกำรณ์ 
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ส่วนที่      3     การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร      (Management Control Activities)  

การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  เป็นกิจกรรมท่ีมีความสำาคญัเพื่อใหบ้ริษทัมัน่ใจวา่
แนวทางท่ีฝ่ายบริหารกำาหนดไวไ้ดรั้บการตอบสนองและปฏิบติัตามจากทุกคนในบริษทั ซ่ึงแนวทางดงักล่าว ไดแ้ก่

(1) การกำาหนดอำานาจและระดบัการอนุมติัรายการเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
(2) มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเ้กิดการกระทำาท่ีทุจริตออกจากกนั
(3) มีการกำาหนดขั้นตอน และวิธีการทำาธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร  หรือ
       ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอยา่งเหมาะสม เพื่อป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์
(4) การกำาหนดวิธีการเพื่อใหแ้น่ใจวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

                                                                                                                                                                

3.1 บริษทัมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหนา้ท่ีและวงเงินอำานาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบั
ไวอ้ยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใช่หรือไม่
  ใช่   ไม่ใช่

บริษทัได้กำำหนดอำำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรไว้อย่ำงชัดเจน ซ่ึงมีกำรมอบอำำนำจในกำรอนุมัติกำรลงทุน
ในจำำนวนไม่เกนิ 1,000,000 บำท ตำมมติของคณะกรรมกำรบริษทั หำกเป็นกรณเีร่งด่วนที่เกนิวงเงินดงักล่ำว ให้
คณะกรรมกำรบริหำรอนุมัติดำำเนินกำรไปก่อนแล้วขอคำำสัตยำบรรณจำกคณะกรรมกำรบริษัททีหลัง  อย่ำงไรกต็ำม
กำรได้รับมอบอำำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดงักล่ำวข้ำงต้นจะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอำำนำจ  หรือมอบอำำนำจ
ช่วงที่ทำำให้กรรมกำรบริหำร หรือผู้รับมอบอำำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (ตำมนิยำมที่สำำนักงำนคณะกรรมกำรกำำกบัหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ประกำศกำำหนด) มีส่วนได้เสีย ในลักษณะอื่นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทั  (ถ้ำมี) ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติ
รำยกำรที่เป็นลักษณะกำรดำำเนินธุรกรรมกำรค้ำปกติที่มีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปของบริษทัที่คณะกรรมกำรกำำหนดกรอบ
กำรพจิำรณำไว้อย่ำงชัดเจนแล้ว และเป็นไปตำมเกณฑ์ข้อบังคบัของสำำนักงำนคณะกรรมกำรกำำกบัหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ที่กำำหนดไว้

3.2 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนัโดยเดด็ขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึง
กนัและกนั ใช่หรือไม่ (1) หนา้ท่ีอนุมตัิ (2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ (3) หนา้ท่ีในการ
ดูแลจดัเกบ็ทรัพยสิ์น 
  ใช่   ไม่ใช่

บริษทัได้ให้ควำมสำำคญัต่อระบบกำรควบคมุภำยในทัง้ระดบับริหำร และระดบัปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ จงึได้
กำำหนดภำระหน้ำที่ อำำนำจกำรดำำเนินกำรของฝ่ำยบริหำร ผู้ปฏิบัติงำนไว้อย่ำงชัดเจน รวมทั้งมีแผนกตรวจสอบ
ภำยในที่ทำำหน้ำที่กำำกบัดูแลให้แต่ละฝ่ำยปฏิบัตงิำนตำมข้อกำำหนดที่บริษทักำำหนดไว้
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3.3 ในกรณีท่ีบริษทัมีการทำาธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว บริษทัมี
มาตรการท่ีรัดกมุเพื่อติดตามใหก้ารทำาธุรกรรมนั้นตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติัท่ีก ำาหนด ใช่หรือไม่
  ใช่                                     ไม่ใช่   ไม่มีกรณีดงักล่าว

สำำหรับกำรทำำธุรกรรมกบัผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกีย่วข้องกบับุคคลดงักล่ำวนั้น ทำงบริษทัมี
มำตรกำรที่รัดกมุให้กำรทำำธุรกรรมดงักล่ำวผ่ำนขั้นตอนที่กำำหนด และกำรพจิำรณำอนุมัติกระทำำโดยบุคคลที่ไม่มี
ส่วนได้เสียเพือ่ป้องกนักำรถ่ำยเทผลประโยชน์  หรือกำรนำำทรัพย์สินของบริษทัไปใช้โดยมิชอบ  นอกจำกนี้ คณะ
กรรมกำรตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภำยในจะเป็นผ ู้ทำำหน้ำที่ดูแลให้กำรปฏิบัติงำนภำยในบริษทัเป็นไปอย่ำง
ยตุิธรรมและโปร่งใส

3.4 ในกรณีท่ีมีการทำาธุรกรรมตาม 3.3   การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมนั้นไดก้ระทำาโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนั้น
เท่านั้น ใช่หรือไม่
   ใช่                                      ไม่ใช่   ไม่มีกรณีดงักล่าว

ตำมมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ได้กำำหนดให้กำรทำำธุรกรรมใดๆ หำกทำำรำยกำรกบักรรมกำรหรือผู้บริหำร
ที่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย กรรมกำรหรือผู้บริหำรท่ำนน้ันจะไม่มีสิทธิในกำรเข้ำประชุมและออกเสียง

3.5 ในกรณีท่ีมีการทำาธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมนั้น ไดค้ ำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสำาคญั
และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทำากบับุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใช่หรือไม่
  ใช่                                     ไม่ใช่   ไม่มีกรณีดงักล่าว

3.6 ในกรณีที่ไดม้ีการอนุมตัิธุรกรรมกบัผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในลกัษณะที่มีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้  (เช่น การท ำา
สญัญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื การคำ้าประกนั) ไดมี้การติดตามใหป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ี
มีผลผกูพนับริษทัหรือไม่ (เช่น ติดตามการชำาระคืนหน้ีตามกำาหนด การทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้) 
  ใช่                                     ไม่ใช่   ไม่มีกรณีดงักล่าว

3.7 กรณีท่ีบริษทัมีมาตรการเกี่ยวกบัการทำาธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดงักล่าวครอบคลุม ไปถึงกรณีที่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งดงั
กล่าวนำาโอกาสหรือประโยชน์ของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัดว้ย ใช่หรือไม่
   ใช่                                     ไม่ใช่   ไม่มีกรณีดงักล่าว

3.8 ในกรณีที่บริษทัม ีเง ินลงท ุนในบริษทัย อ่ยหรือบริษทัร่วม  บริษทัม ีการติดตามด ูแลการด ำา เนินงานของ
บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมอยา่งสมำ่าเสมอ รวมทั้งมีการกำาหนดทิศทางให้บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือผู ้
บริหารในบริษทัดงักล่าวถือปฏิบติั ใช่หรือไม่
  ใช่                                     ไม่ใช่   ไม่มีกรณีดงักล่าว

3.9 บริษทัมีมาตรการท่ีจะติดตามใหก้ารดำาเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือไม่  ทั้งน้ี เพื่อลดความ
เส่ียงในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสียงของบริษทั 
  มี   ไม่มี
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3.10 ในกรณีท่ีบริษทัเคยมีการกระทำาท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย บริษทัมีมาตรการแกไ้ขและป้องกนัมิใหเ้กิดการกระทำาในลกัษณะ
นั้นอีก หรือไม่
 มี                                             ไม่มี   ไม่มีกรณีดงักล่าว

ส่วนที่      4    ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล     (Information and Communication Measure)  

หลกัการประการหน่ึงของการปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัไม่วา่จะเป็นสำาหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง กคื็อ การตดัสินใจบนพื้นฐานท่ีมีขอ้มูลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการตดัสินใจ  ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางการ
เงินหรือขอ้มูลอื่น  ดงันั้น การส่ือสารขอ้มูลดงักล่าวไปยงัผูท่ี้เกี่ยวขอ้งจึงเป็นส่ิงจ ำาเป็นอยา่งยิง่และเป็นส่ิงท่ีจะช่วยใหเ้กิด
ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพควรมีคุณสมบติัดงัน้ี

(1) มีเน้ือหาท่ีจำาเป็นเพียงพอต่อการตดัสินใจ
(2) มีความถูกตอ้งสมบูรณ์
(3) มีความเป็นปัจจุบนั
(4) มีรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย
(5) มีการจดัเก็บท่ีดี

                                                                                                                                                                
4.1 ในการเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการพิจารณา บริษทัไดจ้ดัใหมี้ขอ้มูลท่ีสำาคญัต่าง ๆ อยา่งเพียงพอเพื่อใหค้ณะกรรมการ

ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ใช่หรือไม่ (ขอ้มูลท่ีสำาคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่ รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอใหพ้ิจารณา เหตุผล ผล
กระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ เป็นตน้)
   ใช่    ไม่ใช่    

สำำนักผู้อำำนวยกำรจะจัดทำำตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเป็นตำรำงปีล่วงหน้ำ  เพือ่กรรมกำรสำมำรถ
จดัสรรเวลำได้อย่ำงสะดวก และมีกำรกำำหนดวำระกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำตั้งแต่ต้นปี นอกจำกกำรประชุมตำมปกติ
แล้ว อำจจัดให้มีกำรประชุมวำระพเิศษขึ้นตำมควำมจำำเป็น วำระกำรประชุมถูกกำำหนดโดยกรรมกำรผู้จัดกำร และ
ผ่ำนกำรอนุมัติโดยประธำนกรรมกำร  เอกสำรประกอบกำรประชุมจะได้มีกำรจัดส่งให้กรรมกำรล่วงหน้ำก่อนกำร
ประชุม 14  วัน เว้นแต่กรณมีีเหตุจำำเป็นเร่งด่วน ประธำนกรรมกำรได้เปิดโอกำสให้กรรมกำรทุกท่ำนแสดงควำมคดิ
เห็นได้อย่ำงเต็มที่และอิสระ เพือ่ให้กำรตัดสินใจมีควำมรอบคอบและรัดกุม โดยเฉพำะวำระที่มีควำมสำำคญั ในกำร
ประชุมแต่ละคร้ังเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทัจะทำำหน้ำที่บันทึกและจัดเกบ็เอกสำร  ซ่ึงรวมถงึสรุปควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร และรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกประธำนที่ประชุม พร้อมให้ผู้ เกีย่วข้องตรวจสอบได้  

4.2 กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจำาเป็นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชุม อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั้นตำ่าตามท่ีกฎหมายกำาหนด ใช่หรือไม่
  ใช่  ไดรั้บก่อนวนัประชุมโดยเฉล่ีย 14 วนั    ไม่ใช่
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4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรท่ีทำาใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบติั
หนา้ท่ีของกรรมการไดห้รือไม่ เช่น ไดมี้การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการความเห็นหรือขอ้สงัเกตของกรรมการใน
เร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้
    ใช่   ไม่ใช่

4.4 บริษทัจดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและบญัชีต่าง ๆ ไวค้รบถว้นเป็นหมวดหมู่  และไม่เคยไดรั้บแจง้จากผู ้
สอบบญัชีวา่มีขอ้บกพร่องในเร่ืองน้ี หรือเคยไดรั้บแจง้แต่ไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้ ใช่หรือไม่
   ใช่   ไม่ใช่

4.5 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ใช่หรือไม่วา่ ฝ่ายบริหารไดใ้ชน้โยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและ
เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทั โดยไม่เลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีทำาใหบ้ริษทัแสดงผลประกอบการท่ีคลาดเคล่ือน
จากความเป็นจริง
  ใช่   ไม่ใช่

ฝ่ำยบัญชีได้จดัเตรียมและปรับปรุงงบกำรเงินภำยในให้ตรงตำมมำตรฐำนบัญชีที่รับรองทั่วไปอย่ำงสมำ่ำเสมอทุก
เดอืน เพือ่ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประชุมของผู้บริหำร
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ส่วนที่      5    ระบบการติดตาม     (Monitoring)  
การท่ีบริษทัจะดำาเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษทัควรตอ้งติดตาม

อยา่งสมำ่าเสมอวา่ มีการปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ระบบการควบคุมภายในยงัดำาเนินอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง และมีการปรับปรุง
แกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งขอ้บกพร่องต่าง ๆ ไดรั้บ
การแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที 
                                                                                                                                                                

5.1 กรณีท่ีบริษทัมีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ คณะกรรมการไดเ้ปรียบเทียบผลการดำาเนินงานของฝ่ายบริหาร
วา่เป็นไปตามเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจท่ีกำาหนดไว ้ใช่หรือไม่
   ใช่                                     ไม่ใช่   ไม่มีกรณีดงักล่าว

คณะกรรมกำรบริษัทจะพจิำรณำกำำหนดเป้ำหมำยรวม  โดยกำำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรทำำหน้ำที่ด ูแลกำร
บริหำรงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำำหนดไว้  และมีกำรประเมินผลกำรดำำเนินงำนอย่ำงสมำ่ำเสมอ  และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพจิำรณำเป็นประจำำทุกรำยไตรมำส 

5.2 กรณีท่ีผลการดำาเนินงานท่ีเกิดข้ึนมีความแตกต่างจากเป้าหมายท่ีกำาหนดไว ้บริษทัไดด้ำาเนินการแกไ้ขภายในระยะ
เวลาท่ีเหมาะสม ใช่หรือไม่
  ใช่                                     ไม่ใช่   ไม่มีกรณีดงักล่าว

คณะกรรมกำรบริษทัหรือคณะกรรมกำรบริหำรจะทำำหน้ำที่ประเมินผลกำรดำำเนินงำนอย่ำงสมำ่ำเสมอ รวมทั้ง
วิเครำะห์ผลกำรดำำเนินงำนกรณทีี่แตกต่ำงจำกเป้ำหมำยที่กำำหนด เพือ่กำำหนดแนวทำงแก้ไข

5.3 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอ้ยา่งสมำ่าเสมอใช่หรือไม่
    ใช่   ไม่ใช่

คณะกรรมกำรบริษัท (ซ่ึงรวมถงึคณะกรรมกำรตรวจสอบ) จะมีกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในเป็นประจำำ
ทุกปี  และมีแผนกตรวจสอบภำยในทำำหน้ำทีด่ ูแลและประเมินหน่วยงำนต่ำงๆ ให้ปฏิบัติงำนตำมข้อกำำหนด ของ
บริษทั รวมทั้งได้รำยงำนผลกำรประเมินระบบตรวจสอบภำยในและควำมคบืหน้ำต่ำงๆ  ให้แก่คณะกรรมกำรตรวจ
สอบ และคณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบอย่ำงสมำ่ำเสมอ

5.4 กรณีท่ีบริษทัมีการตรวจสอบภายใน บริษทัไดก้ำาหนดใหก้ารรายงานผลการตรวจสอบตอ้งรายงานตรงต่อคณะ
กรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งอิสระและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา ใช่หรือไม่
  ใช่                                     ไม่ใช่  ไม่มีกรณีดงักล่าว
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5.5 เม่ือมีการตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสำาคญั ไดมี้การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาสัง่การแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร ใช่หรือไม่
  ใช่                                     ไม่ใช่  ไม่มีกรณีดงักล่าว

5.6 บริษทัตอ้งรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ ใช่
หรือไม่
  ใช่    ไม่ใช่

5.7 บริษทัมีนโยบายใหฝ่้ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือ
สงสยัวา่มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำาท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียง
และฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัสำาคญั หรือไม่
   มี                                      ไม่มี   ไม่มีกรณีดงักล่าว

ทั้งน้ีแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในน้ี จดัทำาโดยคณะกรรมการบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจ
การแพทย ์จำากดั (มหาชน)  ไดผ้า่นความเห็นชอบโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2565    เมื่อวนัท่ี  24
กมุภาพนัธ์  2565

(ทนัตแพทยช์ำานาญ   ชนะภยั)
ประธานกรรมการ

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จำากดั (มหาชน)
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สรุปแบบประเมินผลการปฏบิัติงานตนเอง
ของคณะกรรมการบริษัท  ประจำาปี 2564

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย์ จำากดั (มหาชน)

คำาช้ีแจง โปรดทำาเคร่ืองหมาย / ใน     ตามความเห็นของกรรมการแต่ละท่าน

          คณะกรรมการได้กำากบัดูแลให้มีการกำาหนดและ/หรือดำาเนินการต่าง ๆ              ระดบัความเห็นด้วย
                                   ต่อไปนีห้รือไม่ เพยีงใด               1       2       3      4   5

ความพร้อมของกรรมการ
1. คณะกรรมการสามารถจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษัท      
2. คณะกรรมการมคีวามเข้าใจในธุรกจิของบริษัท     
3. คณะกรรมการมคีวามไว้วางใจซ่ึงกนัและกนั สามารถแสดงความคดิเห็น และ         

ทำางานร่วมกนัได้อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และไม่ถูกครอบงำาโดยผู้ใดผู้หน่ึง
การกำาหนดกลยทุธ์     และวางแผนธุรกจิ     (Strategy Setting and Policy Making)  
4. มส่ีวนร่วมในการกำาหนดหรือพจิารณาและให้ความเห็นชอบดงัต่อไปนี้ เพ่ือ

เป็นแนวทางในการดำาเนินงาน
วสัิยทัศน์ ภารกจิ กลยุทธ์ เป้าหมาย              
แผนธุรกจิและงบประมาณ              

5. มีการติดตามการดำาเนินการของฝ่ายบริหารอย่างสมำ่าเสมอว่าเป็นไปตามท่ีกำาหนด         
6. มส่ีวนร่วมในการพจิารณาแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ในกรณท่ีีการดำาเนินการ         

ของฝ่ายบริหารไม่เป็นไปตามแผนธุรกจิและงบประมาณท่ีได้กำาหนดไว้
7. มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าท่ี และความรับผดิชอบระหว่างคณะกรรมการ       

คณะอนุกรรมการ และฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน
8. มีการมอบหมายอำานาจดำาเนินการให้ฝ่ายบริหารอย่างเหมาะสม ไม่มากเกนิไป         

จนอาจเกดิความเส่ียง และไม่น้อยเกนิไปจนทำาให้การบริหารงานไม่คล่องตัว
9. มีการกำาหนดระดบัอำานาจดำาเนินการและกระบวนการพจิารณาอนุมัติ       

ทางการเงินอย่างชัดเจน
การจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายใน     (Risk Management and   
Internal Control)
10. มีการดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเส่ียงท่ีเพยีงพอ เหมาะสมกบัธุรกจิ         
11. มีการติดตามการบริหารความเส่ียงอย่างสมำ่าเสมอ เช่น กำาหนดให้ฝ่ายบริหาร         

ต้องจัดทำารายงานบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจำา
12. มีการดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพยีงพอ และเหมาะสมกบัธุรกจิ       
13. มีการทบทวนเป็นประจำาว่าระบบการควบคุมภายในเพยีงพอ และมีประสิทธิภาพแล้ว 
14. มีการจัดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างสมำ่าเสมอ และรายงานผลการ              

ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ

หมายเหตุ ระดบัความเห็นดว้ย
1     หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 2     หมายถึง นอ้ย
3     หมายถึง ปานกลาง 4     หมายถึง มาก
5     หมายถึง มากท่ีสุด
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เอกสารแนบ 6

          คณะกรรมการได้กำากบัดูแลให้มีการกำาหนดและ/หรือดำาเนินการต่าง ๆ             ระดบัความเห็นด้วย
                                  ต่อไปนีห้รือไม่ เพยีงใด            1        2        3     4   5

การดูแลไม่ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์     (Conflict of Interest)  
15. มีการรับทราบถึงรายการท่ีเกีย่วโยงกนั และรายการท่ีมีความขัดแย้งทาง    

ผลประโยชน์ และได้พจิารณาอย่างเหมาะสม รอบคอบทุกคร้ัง โดยคำานึง
ถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท  รวมท้ังได้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

16. มีการดูแลให้มีข้อกำาหนดเร่ืองจริยธรรมธุรกจิ และข้อห้ามปฏิบัติใด ๆ    
ท่ีอาจก่อให้เกดิ conflict of interest และดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

17. คณะกรรมการได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกนั 

การติดตามรายงานทางการเงินและการดำาเนินงาน     (Financial Reporting)  
18. มีการพจิารณารายงานทางการเงินอย่างรอบคอบ ให้ความสนใจกบัความผดิปกติ 

ของรายงานดงักล่าวและติดตามดูแลให้มีการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการ
19. มีการประชุมสมำ่าเสมอ เพยีงพอต่อการทำางานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์     
20. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกนักำาหนดวาระการประชุม     
21. กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่างสมำ่าเสมอ เว้นแต่มเีหตุจำาเป็น     
22. คณะกรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วน ล่วงหน้า     

ในระยะเวลาท่ีเพยีงพอ
23. คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ ในกรณท่ีีเห็นว่าข้อมูล 

ไม่เพียงพอ ได้ติดต่อกบัฝ่ายบริหารเพ่ือขอทราบข้อมูลเพิม่เติมก่อนการประชุม
24.  คณะกรรมการแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์โดยพจิารณาถึงเป้าหมาย    

และนโยบายธุรกจิ ความเส่ียงท่ีสำาคญั รวมท้ังข้อกำาหนดและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้องอย่างรอบคอบ เหมาะสม มีเหตุผล และเป็นอสิระ
จากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นใหญ่

25. คณะกรรมการแสดงความเห็นได้อย่างมเีหตุผลปราศจากอคติส่วนตัวและเป็นกลาง    
26. การทำาหน้าท่ีของประธานกรรมการ

เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านร่วมแสดงความคดิเห็น     
ระดมความคดิ และเป็นผู้ประมวลความเห็น
ไม่ช้ีนำาความเห็นของท่ีประชุม หรือออกความเห็นก่อนกรรมการท่านอ่ืน     

      ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมเม่ือต้องช้ีขาดในท่ีประชุม     
27. ได้จัดให้มีรายงานการประชุมท่ีมีรายละเอยีดครบถ้วน และพร้อมท่ี     

จะได้รับการตรวจสอบจากผู้เกีย่วข้อง
28. คณะกรรมการได้รับทราบและรับรองรายงานการประชุมภายในเวลา 

ท่ีเหมาะสม และมีการท้วงติงในกรณท่ีีเห็นว่าไม่ถูกต้องครบถ้วน

หมายเหตุ ระดบัความเห็นดว้ย
1     หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 2     หมายถึง นอ้ย
3     หมายถึง ปานกลาง 4     หมายถึง มาก
5     หมายถึง มากท่ีสุด
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เอกสารแนบ 6

         คณะกรรมการได้กำากบัดูแลให้มีการกำาหนดและ/หรือดำาเนินการต่าง ๆ                 ระดบัความเห็นด้วย
                                    ต่อไปนีห้รือไม่ เพยีงใด             1        2        3     4  5

อ่ืน      ๆ 
29. การสรรหา    :    มีกระบวนการพจิารณาคดัเลือกบุคคลเหล่านีเ้ข้ามา     

ดำารงตำาแหน่งอย่างรอบคอบ เหมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการ
ของบริษัท กระบวนการในการสรรหา และแต่งต้ังกรรมการมีความ
ท่ีชัดเจน โปร่งใส ก่อนท่ีจะเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้น

กรรมการ         
กรรมการผู้จัดการ     

30. การพจิารณาค่าตอบแทน   :  มีกระบวนการพจิารณากำาหนดค่าตอบแทน         
สำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัผล
ประกอบการของธุรกจิ และระดบัค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม ก่อนท่ี
จะเสนอค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือขออนุมัติผู้ถือหุ้น

31. การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ :   มีกระบวนการท่ีเหมาะสมใน   
การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการเป็นประจำาทุกปี โดยอย่างน้อย
ได้พจิารณาจากเป้าหมาย ผลประกอบการ และความสำาเร็จของ
เป้าหมาย

หมายเหตุ ระดบัความเห็นดว้ย
1     หมายถึง นอ้ยท่ีสุด
2     หมายถึง นอ้ย
3     หมายถึง ปานกลาง
4     หมายถึง มาก
5     หมายถึง มากท่ีสุด

ทั้งนี้  แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเอง  ของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงจดัท ำาโดยคณะกรรมการบริษทั
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย  ์จำากดั (มหาชน)  ไดผ้า่นความเห็นชอบโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี
1/2565    เม่ือวนัท่ี   24  กมุภาพนัธ์  2565

(ทนัตแพทยช์ำานาญ   ชนะภยั)
ประธานกรรมการ

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จำากดั (มหาชน)
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