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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัในเครือ
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%

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
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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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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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โรงพยาบาลลานนา
LANNA HOSPITAL

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 - -

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

การออกหลกัทรัพย์อ่ืน
บริษทัไม่มีการออกหลกัทรัพยอ่ื์นในรอบปีท่ีผา่นมา

     พนัธะผกูพนัในการออกหุน้ในอนาคต
(ก) บริษทัไม่มีพนัธะผกูพนัในการออกหุ้นในอนาคต
(ข) บริษทัไม่ไดร้ะบุนโยบายในการออกหุน้เพิ่มทุนใหก้บัผูถื้อหุ้น
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