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1รายงานประจำาปี 2562

ภาพรวมของผลการดำำาเนิินิงานิของบรษัิัทในิปีี 2562 

ท่�แม้ว่าจะปีระสบกับความผันิผวนิทางเศรษัฐกิจ สังคม และ

การเมืองนิานัิปีการ ถืือได้ำว่า เป็ีนิไปีตามเป้ีาหมายท่�ตั�งไว้โดำยม่

ผลกำาไรสุทธิิจากงบการเงินิรวม 809 ล้านิบาท สูงกว่าปีี 2561 

อยู่ 11.80% 

บริษััทยังคงมุ่งมั�นิพัฒนิางานิด้ำานิคุณภาพอย่างต่อ

เนืิ�อง โดำยในิปีี 2562 บริษััทผ่านิการ reaccredit จาก Joint 

Commission International (JCI) และได้ำรับรางวัล Best 

Performance Award จากบริษััทกรุงไทยแอกซ่่า ปีระกันิช่ีวิต 

จำากัดำ และได้ำรับรางวัลการใส่ใจเป็ีนิเลิศ และรางวัลด้ำานิความ

รวดำเร็วในิการปีระสานิงานิจากบรษัิัทเมืองไทยปีระกันิช่ีวิต จำากัดำ

(มหาชีนิ) นิำามาซ่่�งกำาลังใจท่�จะดำำาเนิินิคุณภาพงานิบริการของ

โรงพยาบาลให้ด่ำยิ�งๆ ข่�นิ

คณะกรรมการบรษัิัท ได้ำรับทราบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบว่า ระบบงานิต่างๆ ของบริษััทฯ ม่มาตรการควบคุม

ภายในิท่�ด่ำ ม่ปีระสิทธิิภาพเพ่ยงพอและเหมาะสม การจัดำทำา

รายงานิข้อมูลทางการเงินิเป็ีนิไปีตามมาตรฐานิการสอบบัญช่ีท่�

รับรองทั�วไปี และเป็ีนิไปีตามหลักเกณฑ์์และเงื�อนิไขของหน่ิวย

งานิท่�เก่�ยวข้อง

บริษััทยังคงให้ความสำาคัญต่อธิรรมาภิบาลท่�ด่ำควบคู่

ไปีกับความรบัผิดำชีอบตอ่สังคม โดำยเฉพาะกจิกรรม “การใหก้าร

อบรม การช่ีวยเหลือฟ้ื้�นิคืนิช่ีพ (CPR) และการปีฐมพยาบาลเบื�อง

ต้นิท่�โรงพยาบาลวิภาวด่ำได้ำจัดำอย่างต่อเนืิ�องมาเป็ีนิระยะเวลา 

20 ปีี โดำยม่ผู้เข้ารับการอบรมสงูถ่ืง 500 คนิในิแตล่ะปีี โดำยบรษัิัท

ม่จุดำมุ่งหมายท่�จะให้ความรู้ด้ำานิน่ิ�เพื�อเผยแพร่ไปียังบุคลากร

ทางการแพทย์และปีระชีาชีนิทั�วไปีในิวงกว้าง และจะพัฒนิาให้

โรงพยาบาลวิภาวด่ำ เป็ีนิแหล่งเร่ยนิรู้ด้ำานิการช่ีวยฟ้ื้�นิคืนิช่ีพชัี�นิ

สูง (Advance Cardiovascular Life Support : ACLS) ในิ

อนิาคตอันิใกล้

ในินิามคณะกรรมการบริษััท ผมขอส่งความห่วงใย

ต่อท่านิผู้ถืือหุ้นิทุกท่านิต่อสถืานิการณ์ไวรัส COVID-19 ท่�กำาลัง

แพร่ระบาดำอยูใ่นิขณะน่ิ� ขอให้ทุกท่านิดูำแลสุขภาพและสุขอนิามัย

ของตนิเอง เพื�อลดำความเส่�ยงในิการเจ็บป่ีวย และปีฏิิบัติตามคำา

แนิะนิำาของกระทรวงสาธิารณสุขอย่างเคร่งครัดำ และขอให้ความ

มั�นิใจกับผู้ใช้ีบริการโรงพยาบาลวิภาวด่ำทุกท่านิว่า โรงพยาบาล

วิภาวด่ำม่ระบบคัดำกรองและการเฝ้้าระวังการแพร่ระบาดำของไวรัส

 COVID-19 อย่างเข้มงวดำ

สุดำท้ายน่ิ�ผมขอขอบคุณท่านิผู้ถืือหุ้นิ และพันิธิมิตร

ทางธุิรกิจท่�สนัิบสนุินิกิจการของบริษััทด้ำวยด่ำตลอดำมา และขอ

ขอบคุณและให้กำาลังใจคณะแพทย์ ทันิตแพทย์ พยาบาลและ

บุคลากรโรงพยาบาลวิภาวด่ำ ทุกท่านิท่�ปีฏิิบัติหน้ิาท่�อย่างเข้มแข็ง

เพื�อความเจริญก้าวหน้ิาและมั�นิคงของบริษััทอย่างเป็ีนิรูปีธิรรม

(นิายนิิคม  ไวยรัชีพานิิชี)

ปีระธิานิกรรมการ

บริษััท โรงพยาบาล วิภาวด่ำ จำากัดำ (มหาชีนิ)

สารจากประธานกรรมการบริษัท
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ปีี 2562 แม้เศรษัฐกิจและการค้าโลกยังคงผันิผวนิ 

จากมาตรการก่ดำกันิทางการค้าของปีระเทศสหรัฐอเมริกาต่อ

ปีระเทศจ่นิ ท่�ม่ผลต่อการเติบโต ของเศรษัฐกิจรวมถ่ืงกำาลังซื่�อ

ภายในิปีระเทศ มาตรการของรฐัในิการควบคุมราคายา เวชีภณัฑ์์

 และจากการแข่งขันิท่�เพิ�มสูงข่�นิจากจำานิวนิโรงพยาบาลเอกชีนิ

ท่�เพิ�มข่�นิ แต่ผลการดำำาเนิินิงานิของบริษััทในิปีี 2562 ยงัคงม่ความ

เจริญเติบโตในิทิศทางท่�กำาหนิดำ โดำยม่รายได้ำรวม 6,872 ล้านิบาท

 เพิ�มข่�นิจากปีี 2561 เป็ีนิจำานิวนิ 217 ล้านิบาท คิดำเป็ีนิอัตรา

เพิ�มเท่ากับ 3.27% และม่กำาไรสุทธิิ จำานิวนิ 809 ล้านิบาท คิดำ

เป็ีนิอัตราเพิ�มเท่ากับ 11.80% จากปีี 2561

ผลปีระกอบการดัำงกล่าวเกิดำจากการบริหารจัดำการ

ต้นิทุนิและนิโยบายการเงินิท่�เหมาะสม ทำาให้ผลการดำำาเนิินิงานิ

เป็ีนิไปีตามเป้ีาหมายและกลยุทธ์ิท่�วางไว้

ในิยุคของการเปีล่�ยนิผ่านิทางเทคโนิโลย่ ท่�รวดำเร็ว 

(Technology Disruptive) บริษััทจ่งมุ่งเนิ้นิท่�จะนิำาเทคโนิโลย่ 

และนิวัตกรรมมาใชี้ในิการดูำแลสุขภาพของผู้ใช้ีบริการ โดำยการ

ใช้ีสื�อดิำจิทัลหรือแพลตฟื้อร์มต่างๆ เป็ีนิสื�อกลางในิการรักษัา

พยาบาลหรือสื�อสารและให้ข้อมูลเก่�ยวกับสุขภาพได้ำง่าย และ

สะดำวกข่�นิ โดำยบริษััทได้ำเริ�มนิำาระบบ smart ward ซ่่�งเป็ีนิระบบ

ท่�ช่ีวยให้แพทย์สั�งการรักษัาผ่านิ mobile devices ซ่่�งช่ีวยเพิ�ม

ปีระสิทธิิภาพและความถืกูต้องรวดำเรว็ตรวจสอบไดำเ้ข้ามาใชี ้และ

มุ่งหวังท่�จะนิำาระบบดำิจิทัลเข้ามาบูรณาการในิทุกระบบงานิของ

โรงพยาบาลในิอนิาคต

ปัีจจัยสำาคัญท่�ทำาให้โรงพยาบาลวิภาวด่ำได้ำรับความ

เชืี�อมั�นิและไว้วางใจจากผู้ป่ีวยท่�สำาคัญท่�สุดำคือคุณภาพและ

มาตรฐานิ ของการรักษัาพยาบาลภายใต้จรรยาบรรณวิชีาช่ีพ 

บริษััทให้ความสำาคัญในิการพัฒนิาคุณภาพบริการอย่างต่อเนืิ�อง

เพื�อปีระโยชีน์ิและความพ่งพอใจสูงสุดำของผู้รับบริการ ภายใต้

มาตรฐานิระดัำบสากลและเทคโนิโลย่ท่�เหมาะสมและทันิสมัย 

 

ในิปีี 2562 บริษััทได้ำใช้ีกลยทุธ์ิหลายรูปีแบบเพื�อเพิ�ม

ส่วนิแบ่งการตลาดำและรักษัาการเติบโตของรายได้ำในิระยะยาว 

อาทิ การขยายพื�นิท่�ให้บริการและอำานิวยความสะดำวกต่างๆ 

ได้ำแก่ โครงการ Vi Plaza ไลฟ์ื้สไตล์มอล ขนิาดำ 9 ชัี�นิ เป็ีนิแหล่ง

รวมของร้านิอาหารชัี�นินิำา ศูนิย์อาหารขนิาดำใหญ่ ร้านิสะดำวกซื่�อ

 คลินิิกความงาม คลินิิกปีลูกผม และบริการท่�จอดำรถืกว่า 350 

คันิ เพื�อสร้างความสะดำวกสบายให้กับผู้มาใช้ีบริการโรงพยาบาล

วิภาวด่ำ และผู้อยู่อาศัยในิพื�นิท่�บางเขนิ จตุจักร ตลอดำจนิ นิิสิต

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษัตรศาสตร์ การลงทุนิขยาย

แผนิกผู้ป่ีวยวิกฤติและผู้ป่ีวยวิกฤติทารก การขยายสาขา และ

สร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ การรวมกลุ่มเปี็นิพันิธิมิตรกับโรง

พยาบาลอื�นิและการลงทุนิถืือหุ้นิโรงพยาบาลท่�ม่ศักยภาพทาง

ธุิรกิจ และยังคงม่แผนิงานิท่�จะเพิ�มฐานิลูกค้าในิกลุ่มธุิรกิจด้ำานิ

สุขภาพ ความงาม และผู้สูงอายุในิอนิาคต

ในินิามของคณะกรรมการบริหาร ท่มผู้บริหาร 

แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้ิาท่�ของโรงพยาบาลวิภาวด่ำ ผมขอ

ขอบคุณท่านิผู้ถืือหุ้นิ และผู้รับบริการทุกท่านิท่�มอบความไว้

วางใจให้กับบริษััทฯ และโรงพยาบาลวิภาวด่ำ มา ณ โอกาสน่ิ� และ

 ขอให้ทุกท่านิผ่านิพ้นิสถืานิการณ์ไวรัส COVID-19 ท่�กำาลังแพร่

ระบาดำในิขณะน่ิ�ด้ำวยความปีลอดำภัยทุกท่านิ

(นิายชัียสิทธิิ� วิริยะเมตตากุล)

ปีระธิานิกรรมการบริหาร

สารจากประธานกรรมการบริหาร
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ในิปีี 2562 เป็ีนิปีีท่�บริษััทฯ ปีระสบกับความผันิผวนิ

ต่างๆ มากมาย ทั�งภายในิและภายนิอก อย่างไรก็ด่ำ บริษััทฯ ยัง

สามารถืทำาการเติบโต โดำยม่รายได้ำรวม เพิ�มข่�นิ 217.42 ล้านิบาท

 หรือปีระมาณ 3.27% ท่ามกลางรายได้ำส่วนิหน่ิ�งของบริษััทฯ ท่�

ถูืกหักออกจากการโดำนิเร่ยกคืนิเงินิปีระกนัิสังคมท่�ได้ำทำาการรักษัา

ไปีแล้วถ่ืง 251 ล้านิบาท 

ทั�งน่ิ� นิอกจากการสร้างรายได้ำท่�มาจากการรักษัา

พยาบาลของบริษััทฯ แล้ว ยงัได้ำม่การขยายการลงทุนิเพิ�มเติมในิ

ธุิรกิจรักษัาพยาบาลอื�นิๆอ่กหลายด้ำานิ และธุิรกิจเหล่านัิ�นิได้ำส่ง

ผลกำาไรกลับเข้าให้แก่บริษััทฯ ทำาให้บริษััทฯสร้างความเติบโตได้ำ

มากข่�นิ โดำยในิปีี 2562 บริษััทฯ ม่กำาไรสุทธิิ อยู่ท่ 809 ล้านิบาท

 เติบโตข่�นิ 11.8%  โดำยม่การลงทุนิท่�เพิ�มข่�นิอย่างม่นัิยสำาคัญ

ในิปีี 2562 คือการเข้าลงทุนิในิ โรงพยาบาลรามคำาแหง 

1,646 ล้านิบาท โรงพยาบาลไทยนิครินิทร์ 158 ล้านิบาท 

โรงพยาบาลศิครินิทร์ 97 ล้านิบาท และโรงพยาบาลสินิแพทย์ 

72 ล้านิบาท ซ่่�งธุิรกิจต่างๆ ท่�ได้ำกล่าวมานัิ�นิเป็ีนิธุิรกิจโรงพยาบาล

ท่�ม่ผลปีระกอบการด่ำ ม่มาตรฐานิการรักษัารองรับมากมาย

บริษััทฯ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนิามาตรฐานิในิ

การรักษัาพยาบาล ได้ำนิำานิวัตกรรมและ เทคโนิโลย ่สมัยใหม่ต่างๆ

 เข้ามาเป็ีนิตัวช่ีวย เพื�อให้การดูำแลคนิไข้ม่ปีระสิทธิิภาพยิ�งข่�นิ 

อาทิเช่ีนิ ระบบ dashboard IPD ท่�สามารถืเตอืนิเมื�อค่าการแสดำง

ข้อมูลต่างๆ ของผู้ปีว่ยอยูใ่นิระดัำบท่�ไม่ปีกติ, ระบบ smart ward 

ท่�ช่ีวยให้แพทย์สามารถืสั�งการผ่านิอุปีกรณ์ไร้สายได้ำ ทดำแทนิการ

เข่ยนิมือทำาให้ลดำการใช้ีทรัพยากรกระดำาษัลงไปีไดำ,้ Line Official 

Account ซ่่�งอำานิวยความสะดำวกให้ผู้ป่ีวยสามารถืทำาการนัิดำพบ

แพทย ์ลงทะเบ่ยนิ ตรวจสอบควินัิดำหมาย เร่ยกดูำปีระวติัการตรวจ

สุขภาพ ปีระวัติการฉ่ดำวัคซ่่นิ ค่าบันิท่กต่างๆสำาหรับผู้ป่ีวยเรื�อรัง

 ฯลฯ และบริษััทฯ ยังได้ำรับการ Reaccredit จาก JCI 

สหรัฐอเมริกา ท่�ให้การยอมรับในิมาตรฐานิการรักษัาพยาบาลอ่ก

ด้ำวย

ในิส่วนิการขยายธุิรกิจโรงพยาบาลในิกลุ่มคนิไข้

ปีระกันิสังคม บริษััทฯได้ำม่การขยายผ่านิทาง กลุ่มโรงพยาบาล

วิภาราม ซ่่�งม่เครือข่ายอยู่ด้ำวยกันิทั�งหมดำ 11 โรงพยาบาล ตั�งอยู่

ทั�งในิกรุงเทพและตา่งจังหวัดำ ซ่่�งได้ำม่การขยายโรงพยาบาลใหม่ๆ

อย่างต่อเนืิ�อง โดำยในิปีี 2562 ได้ำม่การเปิีดำ โรงพยาบาลวิภาราม

 นิวมินิทร์, โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งวิภารามอมตะ และโรง

พยาบาลวิภารามอ่อนินุิชี รวมทั�งหมดำ 3 แห่ง

นิอกเหนิือจากการเติบโตทางด้ำานิการดำำาเนิินิธุิรกิจ

โรงพยาบาลท่�ได้ำกล่าวมาแล้วนัิ�นิ ในิปีีน่ิ� บริษััทฯ ของเรายังได้ำม่

การลงทุนิในิธุิรกิจห้างสรรพสินิค้าขนิาดำเล็ก ซ่่�งบริษััทฯเชืี�อว่าจะ

เป็ีนิธุิรกิจท่�จะสนัิบสนุินิซ่่�งกันิและกันิกับธุิรกิจโรงพยาบาล รวม

ทั�งยังจะช่ีวยส่งเสริมการอำานิวยความสะดำวกให้กับคนิไข้ 

บุคลากร และเพิ�มจำานิวนิผู้มาใช้ีบริการ

การสนัิบสนุินิสังคมถืือเป็ีนิส่วนิหน่ิ�งในิภารกิจ

ของงบบริษััทฯ โดำยในิปีีน่ิ� บริษััทฯ ได้ำ ทำาการสนัิบสนุินิการช่ีวย

ช่ีวิตฉุกเฉินิ โดำยการสอนิ CPR ทั�งหมดำ 10 ครั�ง จำานิวนิ 494 คนิ

โดำยบริษััทฯ ได้ำม่การออกหน่ิวยและกิจกรรม CSR รวม 7 ครั�ง 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั�งสิ�นิ 4,527 คนิ 

ซ่่�งทั�งหมดำท่�กล่าวมานัิ�นิจะเป็ีนิไปีไม่ได้ำหากไม่ได้ำรับ

การสนัิบสนุินิจากผู้ถืือหุ้นิทุกท่านิ 

ผมในิฐานิะกรรมการผู้จัดำการ รวมทั�งคณะผู้บริหาร

 และแพทย์ พยาบาล รวมถ่ืงเจ้าหน้ิาท่�ทุกท่านิ ขอขอบคุณ มา 

ณ โอกาสน่ิ�

(นิายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดำการ

สารจากกรรมการผู้จัดการ
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1. นายนิคม  ไวยรัชพานิช
 ประธานกรรมการบริษัท
 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

2. นายนิคม  ไวยรัชพานิช
 ประธานกรรมการบริหาร

3. ทันตแพทย์ชำานาญ  ชนะภัย 

 กรรมการ

4. นายแพทย์รัชช  สมบูรณสิน
 กรรมการ

5. นายสม  วรรณประภา 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท
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6. นางเรวดี  ต.สุวรรณ
 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

7. นายชัยนรินทร์  สายรังษี
 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

8.  พลเอกบุญเลิศ  จันทราภาส
 กรรมการอิสระ

9. นายแพทย์พงษ์พัฒน์  ปธานวนิช
 กรรมการ

10. นายแพทย์ประมุข  อุณจักร
 กรรมการ

กรรมการบริษัท
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12. นางญาดา  พัฑฒฆายน
 กรรมการ

11. นายสิทธิ  ภาณุพัฒนพงศ์
 กรรมการ

13. นายพิจิตต์  วิริยะเมตตากุล 

 กรรมการผู้จัดการ

14. ดร.ฤกขจี  กาญจนพิทักษ์ 
กรรมการ

15. ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ
 กรรมการและเลขานุการ

กรรมการบริษัท



ข้อมูลทางการเงิน
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ผลการดำาเนินงาน (ล้านบาท) 2562 2561 2560

สินิทรัพย์หมุนิเว่ยนิรวม 1,718.79 1,525.58 1,433.40

สินิทรัพย์รวม 19,629.85 15,547.38 15,446.30

หนิ่�สินิหมุนิเว่ยนิรวม 5,359.01 3,804.39 3,533.75

หนิ่�สินิรวม 9,258.19 6,171.89 6,078.85

ส่วนิของผู้ถืือหุ้นิบริษััทใหญ่ 7,788.59 7,107.33 7,013.39

ส่วนิของผู้ถืือหุ้นิรวม 10,371.67 9,375.49 9,367.45

รายไดำ้รวม 6,872.66 6,655.24 6,271.26

ส่วนิแบ่งกำาไร (ขาดำทุนิ) จากเงินิลงทุนิในิบริษััทร่วม 259.73 15.62 160.95

กำาไรส่วนิท่�เปี็นิของผู้ถืือหุ้นิบริษััทใหญ่ 809.05 723.67 868.55

กำาไรต่อหุ้นิขั�นิพื�นิฐานิ – ส่วนิของผู้ถืือหุ้นิบริษััทใหญ่ 0.0612 0.0548 0.0660
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

รายการ 2562 2561 2560

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง

อัตราส่วนิสภาพคล่อง (เท่า) 0.32 0.40 0.41

อัตราส่วนิสภาพคล่องหมุนิเร็ว (เท่า) 0.28 0.35 0.35

อัตราส่วนิสภาพคล่องกระแสเงินิสดำ (เท่า) 0.28 0.31 0.39

อัตราส่วนิหมุนิเว่ยนิของลูกหนิ่�การค้า (เท่า) 10.89 9.40 11.51

ระยะเวลาการเก็บหนิ่� (วันิ) 33.07 38.32 31.27

อัตราการหมุนิเว่ยนิของสินิค้าคงเหลือ (เท่า) 26.80 26.77 26.13

ระยะเวลาขายสินิค้า (เท่า) 13.43 13.45 13.77

อัตราส่วนิหมุนิเว่ยนิเจ้าหนิ่� (เท่า) 13.67 14.22 13.09

ระยะเวลาชีำาระหนิ่� (วันิ) 26.33 25.31 27.50

Cash Cycle (วันิ) 20.17 26.45 17.54

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการหากำาไร

อัตรากำาไรขั�นิต้นิ (%) 27.48 30.50 32.44

อัตรากำาไรจากการดำำาเนิินิงานิ (EBIT) (%) 20.38 18.41 22.55

อัตรากำาไรก่อนิหักดำอกเบ่�ย ภาษั่ ค่าเสื�อมราคา

และค่าตัดำจำาหนิ่าย (EBITDA)
(%)

26.39 24.61 28.89

อัตรากำาไรอื�นิ (%) 6.73 -4.56 -6.89

อัตราส่วนิเงินิสดำต่อการทำากำาไร (%) 153.76 136.66 129.24

อัตรากำาไรสุทธิิ (%) 14.45 13.17 16.97

อัตราส่วนิผลตอบแทนิผู้ถืือหุ้นิ (%) 10.86 10.25 12.58

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

อัตราผลตอบแทนิต่อสินิทรัพย์ (%) 7.96 7.91 9.45

อัตราผลตอบแทนิต่อสินิทรัพย์ถืาวร (%) 20.02 21.04 24.19

อัตราการหมุนิของสินิทรัพย์ (เท่า) 0.35 0.43 0.41

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนิหนิ่�สินิต่อส่วนิของผู้ถืือหุ้นิ (เท่า) 1.19 0.87 0.87

อัตราส่วนิความสามารถืชีำาระดำอกเบ่�ย (เท่า) 6.96 7.67 9.22

อัตราส่วนิความสามารถืชีำาระภาระผูกพันิ (Cash Basis) (เท่า) 0.29 0.48 0.50

อัตราเงินิปีันิผลตอบแทนิ (%) 2.51 2.00 1.41
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1. สรุปผลการดำาเนินงาน
บริษััทม่รายได้ำจากการรักษัาพยาบาลรวมเพิ�มข่�นิอย่างต่อเนืิ�อง ตั�งแต่ปีี 2560 ถ่ืง 2562 ปีี 2560 บริษััทม่ราย

ได้ำจากการรักษัาพยาบาลรวมเท่ากับ 5,983.22 ล้านิบาทและเท่ากับ 6,367.33 ล้านิบาทในิปีี 2561 ในิปีี 2562 ม่รายได้ำ

จากการรักษัาพยาบาลรวม เท่ากับ 6,450.68 ล้านิบาท เพิ�มข่�นิจากปีี 2561 จำานิวนิ 83.35 ล้านิบาท คิดำเป็ีนิร้อยละ 1.31 

ปีี 2562 บริษััทม่กำาไรสุทธิิรวมจำานิวนิ 809.05 ล้านิบาท เพิ�มข่�นิร้อยละ 11.80 จากกำาไรสุทธิิรวม 723.67 ล้านิ

บาทในิปีี 2561 โดำยกำาไรสุทธิิรวมท่�เพิ�มข่�นิจำานิวนิ 85.37 ล้านิบาท เป็ีนิกำาไรสุทธิิ เฉพาะของบริษััทท่�เพิ�มข่�นิจำานิวนิ 60.76 

ล้านิบาท เป็ีนิกำาไรสุทธิิของบริษััทย่อย บริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) ท่�ลดำลง 217.31 ล้านิบาท 

บริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ ท่�ลดำลง 7.38 ล้านิบาท บริษััท บิวต่� ด่ำไซ่น์ิ เซ็่นิเตอร์ จำากัดำ ท่�เพิ�มข่�นิ 18.65 ล้านิบาท

และเป็ีนิส่วนิแบ่งกำาไรในิบริษััทร่วมท่�เพิ�มข่�นิจำานิวนิ 244.11 ล้านิบาท โดำยเป็ีนิกำาไรจากบริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ

ท่�เป็ีนิบริษััทร่วมขายหุ้นิ บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัดำ (มหาชีนิ)

บริษััทม่รายได้ำจากการรักษัาพยาบาลเฉพาะบริษััท 2,436.55 ล้านิบาทเพิ�มข่�นิร้อยละ 2.02 จากรายได้ำในิการ

รักษัาพยาบาลเฉพาะบริษััท 2,388.30 ล้านิบาทในิปีี 2561 เนืิ�องจากจำานิวนิผู้ใช้ีบริการผู้ป่ีวยนิอกเพิ�มข่�นิร้อยละ 2.83 แต่

ผู้ป่ีวยในิลดำลงร้อยละ 1.11 ซ่่�งไม่ตรงตามเปี้าหมายท่�ปีระมาณการไว้ว่าผู้มาใชี้บริการจะเพิ�มข่�นิร้อยละ 3-5 โดำยเฉพาะผู้

ป่ีวยนิอกท่�เพิ�มข่�นิในิอัตราตำ�ากว่าปีระมาณการ และผู้ป่ีวยในิท่�ลดำลงตำ�ากว่าปีีก่อนิ จ่งทำาให้ค่าเฉล่�ยของจำานิวนิผู้ใช้ีบริการตำ�า

กว่าอัตราท่�ปีระมาณการไว้ รายได้ำจากการรักษัาพยาบาลท่�เพิ�มข่�นิม่ส่วนิท่�เกิดำจากการปีรับราคาค่าบริการรักษัาพยาบาล

บางรายการในิอัตราปีระมาณร้อยละ 3 บริษััทม่กำาไรสุทธิิเฉพาะบริษััทจำานิวนิ 713.66 ล้านิบาทเพิ�มข่�นิร้อยละ 9.31 จาก

กำาไรสุทธิิ 652.90 ล้านิบาทในิปีี 2561 เนืิ�องจากต้นิทุนิในิการรักษัาพยาบาลและค่าใช้ีจ่ายในิการขายและบริหารเมื�อเท่ยบ

กับรายได้ำจากค่ารักษัาพยาบาลเพิ�มข่�นิร้อยละ 0.37 และ 0.34 ตามลำาดัำบ เงินิปัีนิผลรับเพิ�มข่�นิร้อยละ 28.07 และรายได้ำ

อื�นิเพิ�มข่�นิร้อยละ 23.06 ทำาให้กำาไรก่อนิหักดำอกเบ่�ย ภาษ่ัและค่าเสื�อมราคา (EBITDA) ลดำลงจากร้อยละ 27.09 ในิปีีก่อนิ

เป็ีนิร้อยละ 26.70 ในิปีีน่ิ� ในิปีี 2562 บริษััทได้ำรับเงินิปัีนิผลจำานิวนิ 369.33 ล้านิบาทเพิ�มข่�นิจากปีีก่อนิท่�ได้ำรับ 

288.39 ล้านิบาท

ปีี 2562 บริษััทม่เงินิลงทุนิในิหลักทรัพย์เผื�อขายเพิ�มข่�นิในิ บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัดำ (มหาชีนิ) 

จำานิวนิ 1,647 ล้านิบาท ในิ บริษััท โรงพยาบาลไทยนิครินิทร์ จำากัดำ (มหาชีนิ) จำานิวนิ 158.68 ล้านิบาท และในิบริษััท ศิค

รินิทร์ จำากัดำ (มหาชีนิ) จำานิวนิ 97.61 ล้านิบาท และบริษััท คันิทร่ กรุ�ปี โฮลดิำ�งส์ จำากัดำ (มหาชีนิ) จำานิวนิ 9.93 ล้านิบาท

เมื�อวันิท่�  4 ตุลาคม 2562 ได้ำเปิีดำบริการอาคาร วิ พลาซ่่า ซ่่�งเป็ีนิอาคาร 9 ชัี�นิและชัี�นิใต้ดิำนิอ่ก 1 ชัี�นิท่�ม่

ศูนิย์การค้า และศูนิย์อาหารให้บริการจำานิวนิ 3 ชัี�นิ พื�นิท่�ใช้ีสอยรวม   3,820  ตารางเมตร ม่พื�นิท่�จอดำรถืจำานิวนิ 5 ชัี�นิ

สามารถืจอดำรถืได้ำ 354 คันิ ส่วนิชัี�นิ 8 จะเปิีดำบริการเป็ีนิศูนิย์ความงานิและชัี�นิ 9 จะใช้ีเป็ีนิสำานัิกงานิผู้บริหาร ม่มูลค่าเงินิ

ลงทุนิทั�งหมดำ 537 ล้านิบาท

2. ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา
2.1 รายได้จากการขาย

ปีี 2562 รายไดำจ้ากการรกัษัาพยาบาลรวม จำานิวนิ 6,450.68 ล้านิบาท เพิ�มข่�นิร้อยละ 1.31 จากปีีก่อนิ เนืิ�องจาก

รวมรายได้ำจากการรักษัาพยาบาลของบริษััทย่อยจำานิวนิ 3,926.69 ล้านิบาท ลดำลงจากปีีก่อนิร้อยละ 0.22 เนืิ�องจากบริษััท

ย่อยถูืกสำานัิกงานิปีระกันิสังคมเร่ยกเงินิค่าบริการทางการแพทย์คืนิจำานิวนิรวม 251.32 ล้านิบาท รายได้ำจากการรักษัา

พยาบาลรวมคิดำเป็ีนิร้อยละ 93.86 ของรายได้ำรวม ส่วนิรายได้ำจากการรักษัาพยาบาลเฉพาะบริษััทจำานิวนิ 2,436.55  ล้านิ

บาทเพิ�มข่�นิร้อยละ 2.02 จากปีีก่อนิคิดำเป็ีนิร้อยละ 83.81 ของรายได้ำรวมเฉพาะบริษััท โดำยแบ่งเป็ีนิรายได้ำจากผู้ป่ีวยนิอก

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

และผลการดำาเนินงาน
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ร้อยละ 46.14 รายได้ำจากผู้ป่ีวยในิร้อยละ 37.67 รายได้ำค่าเช่ีาและค่าบริการร้อยละ 1.18 เงินิปัีนิผลรับร้อยละ 12.71 และ

รายได้ำอื�นิร้อยละ 2.30 เนืิ�องจากจำานิวนิผู้มาใช้ีบริการทั�งผู้ป่ีวยนิอกและผู้ป่ีวยในิเฉล่�ยตำ�ากว่าเป้ีาหมาย แต่รายได้ำจากการ

รักษัาพยาบาลท่�เพิ�มข่�นิจากการปีรับอัตราค่าบริการรักษัาพยาบาลเพ่ยงร้อยละ 3  ทำาให้รายได้ำค่ารักษัาพยาบาลเฉล่�ยต่อ

รายของผู้ปีว่ยนิอกเพิ�มข่�นิร้อยละ 2.38 จากปีีก่อนิ จากจำานิวนิเงนิิ 2,315 บาท เปีน็ิ 2,370 บาท และรายไดำค่้ารักษัาพยาบาล

เฉล่�ยต่อรายของผู้ป่ีวยในิลดำลงร้อยละ 1.11 จาก จำานิวนิเงินิ 42,173 บาท เป็ีนิ 41,705 บาท จำานิวนิวันินิอนิของผู้ป่ีวยในิ

ไม่เปีล่�ยนิแปีลงเพิ�มข่�นิเล็กน้ิอยจาก 2.46 วันิเป็ีนิ 2.47 วันิ

รายได้ำจากค่าเช่ีาและค่าบริการของงบการเงินิรวม ม่จำานิวนิ 95.21 ล้านิบาท ลดำลงจากปีีก่อนิจำานิวนิ 11.50 

ล้านิบาทคิดำเป็ีนิร้อยละ 10.77 จากการรับรู้รายได้ำค่าเช่ีาและค่าบริการของงบเฉพาะกิจการเพิ�มข่�นิ จำานิวนิ 16.24 ล้านิบาท

 ส่วนิรายได้ำค่าเช่ีาและค่าบริการของบริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ ซ่่�งเป็ีนิบริษััทย่อยท่�ลดำลงจำานิวนิ 25.44 ล้านิบาท  

ในิส่วนิธุิรกิจโรงแรมของบริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ รายได้ำจากการขายและบริการลดำลงร้อยละ 26.57 

จากจำานิวนิ 95.76 ล้านิบาทในิปีี 2561 เป็ีนิ 70.32 ล้านิบาทในิปีี 2562 เนืิ�องจากค่าใช้ีจ่ายท่�เพิ�มข่�นิ แต่จำานิวนิผู้มาใช้ี

บริการลดำลง อัตราการเข้าพักลดำลงจากร้อยละ 65.35 ในิปีี 2561 เป็ีนิร้อยละ 44.71 ในิปีี 2562 น่ิ�

รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามประเภทรายได้

(หนิ่วย : ล้านิบาท)

รายได้ 2562 2561 2560

รายไดำ้จากการรักษัาพยาบาล 6,450.68 93.86% 6,367.33 95.67% 5,983.22 95.41%

รายไดำ้ค่าเชี่าและค่าบริการ 95.21 1.39% 106.71 1.60% 118.74 1.89%

เงินิปีันิผลรับ 210.43 3.06% 80.82 1.22% 59.68 0.95%

ดำอกเบ่�ยรับ 11.58 0.17% 17.05 0.26% 12.94 0.21%

รายไดำ้อื�นิ 104.76 1.52% 83.33 1.25% 96.68 1.54%

รวมรายได้ 6,872.66 100.00% 6,655.24 100.00% 6,271.26 100.00%

รายได้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แยกตามประเภทรายได้

(หนิ่วย : ล้านิบาท)

รายได้ 2562 2561 2560

รายไดำ้จากผู้ปี่วยนิอก 1,341.45 46.14% 1,268.43 46.13% 1,201.97 48.09%

รายไดำ้จากผู้ปี่วยในิ 1,095.10 37.67% 1,119.88 40.72% 1,013.00 40.54%

รายไดำ้ค่าเชี่าและค่าบริการ 34.30 1.18% 18.06 0.66% 21.16 0.85%

เงินิปีันิผลรับ 369.33 12.71% 288.39 10.49% 192.94 7.72%

ดำอกเบ่�ยรับ 5.89 0.20% 7.94 0.29% 4.80 0.19%

รายไดำ้อื�นิ 61.11 2.10% 47.07 1.71% 65.32 2.61%

รวมรายได้ 2,907.18 100.00% 2,749.77 100.00% 2,499.19 100.00%
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ประเภทผู้ป่วย จำานวนผู้ป่วย (คน) รายได้ต่อผู้ป่วย (บาท/คน)

2562 2561 2560 2562 2561 2560

ผู้ปี่วยนิอก 565,969 547,795 539,092 2,370 2,315 2,230

ผู้ปี่วยในิ 26,258 26,554 24,751 41,705 42,173 40,928

2.2 เงินปันผลรับ

 เงินิปัีนิผลรับเพิ�มข่�นิจาก 80.82 ล้านิบาทในิปีี 2561 เป็ีนิ 210.42 ล้านิบาท ในิปีี 2562 คิดำเป็ีนิร้อยละ 160.36 

เงินิปัีนิผลรับเฉพาะบริษััทเป็ีนิของ บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัดำ (มหาชีนิ) จำานิวนิ 49.54 ล้านิบาท และเป็ีนิของ

บริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) ท่�ม่เงินิปัีนิผลรับเพิ�มข่�นิ 70.85 ล้านิบาท

2.3 รายได้อื่น

รายได้ำอื�นิรวมเพิ�มข่�นิ 96.36 ล้านิบาท ในิปีี 2561 เป็ีนิ 116.16 ล้านิบาท ในิปีี 2562 คิดำเป็ีนิร้อยละ 20.55 

เป็ีนิรายได้ำอื�นิของบริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) ซ่่�งเป็ีนิบริษััทย่อยจำานิวนิ 44.23 ล้านิบาท และราย

ได้ำอื�นิเฉพาะบริษััทเพิ�มข่�นิจำานิวนิ 12.56 ล้านิบาท

2.4 ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ต้นิทุนิในิการรักษัาพยาบาลรวม ปีี 2562 คิดำเป็ีนิร้อยละ 72.52 เมื�อเท่ยบกับรายได้ำจากการรักษัาพยาบาลรวม

 โดำยเพิ�มข่�นิจากปีี 2561 ท่�คิดำเป็ีนิร้อยละ 69.50 ส่วนิค่าใช้ีจ่ายในิการขายและการบริหารรวมเมื�อเท่ยบกับรายได้ำจากการ

รักษัาพยาบาลรวมคิดำเป็ีนิร้อยละ 14.78 เพิ�มข่�นิจากปีีก่อนิท่�คิดำเป็ีนิร้อยละ 14.38 เนืิ�องจากสัดำส่วนิต้นิทุนิในิการรักษัา

พยาบาลต่อรายได้ำจากการรักษัาพยาบาลของบริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ(มหาชีนิ)ท่�เพิ�มข่�นิจากร้อยละ 71.96 

ในิปีีก่อนิเป็ีนิร้อยละ 76.99 ในิปีีน่ิ� และสัดำส่วนิค่าใช้ีจ่ายในิการขายและบริหารเพิ�มข่�นิจาก 13.02 ในิปีีก่อนิเป็ีนิร้อยละ 

13.63 ในิปีีน่ิ� ในิส่วนิของงบเฉพาะกิจการ ต้นิทุนิในิการรักษัาพยาบาลเท่ยบกับรายได้ำจากการรักษัาพยาบาลเฉพาะกิจการ

เพิ�มข่�นิจากร้อยละ 64.80 เป็ีนิร้อยละ 65.17 ในิปีีน่ิ� และค่าใช้ีจ่ายในิการขายและบริหารเฉพาะกิจการ เมื�อเท่ยบกับรายได้ำ

จากการรักษัาพยาบาลเฉพาะกิจการเพิ�มข่�นิจากร้อยละ 15.78 เป็ีนิร้อยละ 16.12 ในิปีีน่ิ� 

ส่วนิต้นิทุนิค่าเช่ีาและค่าบริการ คิดำเป็ีนิร้อยละ 105.51 เมื�อเท่ยบกับรายได้ำค่าเช่ีาและค่าบริการ โดำยเพิ�มข่�นิ

จากปีี 2561 ซ่่�งคิดำเป็ีนิอัตราร้อยละ 97.56 โดำยเป็ีนิต้นิทุนิค่าเช่ีาและค่าบริการของบริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ ซ่่�ง

เป็ีนิบริษััทย่อยท่�เพิ�มข่�นิจากร้อยละ 96.13 ในิปีี 2561 เป็ีนิร้อยละ 119.72 ในิปีีน่ิ� ส่วนิต้นิทุนิค่าเช่ีาและค่าบริการในิส่วนิ

ของงบเฉพาะกิจการลดำลงจากร้อยละ 90.98 ในิปีีก่อนิเป็ีนิร้อยละ 54.58 ในิปีีน่ิ�จากค่าเช่ีาท่�เพิ�มข่�นิในิส่วนิของศูนิย์อาหาร

และศูนิย์การค้าท่� อาคารใหม่ วิพลาซ่่า

2.5 กำาไรสุทธิ

ผลการดำำาเนิินิงานิของบริษััทในิปีี 2562 กำาไรสุทธิิเพิ�มข่�นิร้อยละ 10.87 จากกำาไรสุทธิิจำานิวนิ 723.67 ล้านิบาท

เป็ีนิ 809.45 ล้านิบาท ในิส่วนิของงบการเงินิเฉพาะกิจการกำาไรสุทธิิเพิ�มข่�นิร้อยละ 9.31 โดำยม่สาเหตุดัำงน่ิ�

บริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) ซ่่�งเป็ีนิบริษััทย่อย ม่ผลกำาไรสุทธิิจำานิวนิ 158.07 ล้านิ

บาทลดำลงจากปีีก่อนิร้อยละ 57.89 และม่โดำยม่ส่วนิแบ่งกำาไรจากเงินิลงทุนิในิบริษััทร่วมจำานิวนิ 18.81 ล้านิบาทเพิ�มข่�นิ

จากปีีก่อนิท่�ม่จำานิวนิ 10.75 ล้านิบาท  

ผลการดำำาเนิินิงานิของบริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ ในิปีี 2562 ม่ผลขาดำทุนิสุทธิิจำานิวนิ 26.15 ล้านิบาท

 เพิ�มข่�นิจากการขาดำทุนิจำานิวนิ 20.05 ล้านิบาทในิปีี 2561 เนืิ�องจากม่ผลกระทบจากค่าใช้ีจ่ายท่�เพิ�มข่�นิและธุิรกิจการท่อง

เท่�ยวยังไม่ฟ้ื้�นิตัวมากนัิก ถ่ืงแม้อัตราการเข้าพักในิปีีน่ิ�ม่จำานิวนิร้อยละ 44.71 ลดำลงจากปีีก่อนิท่�เป็ีนิร้อยละ 65.35   



13รายงานประจำาปี 2562

ในิส่วนิของการรับรู้ส่วนิแบ่งกำาไรจากเงินิลงทุนิในิบริษััทร่วม ม่ยอดำเพิ�มข่�นิของบริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ

ท่�เป็ีนิบริษััทร่วมเพิ�มข่�นิจากจำานิวนิ 83.38 ล้านิบาทในิปีี 2561 เป็ีนิจำานิวนิ 240.54 ล้านิบาทในิปีีน่ิ�จากกำาไรจากการขาย

หุ้นิ บริษััท โรงงพยาบาลรามคำาแหง จำากัดำ (มหาชีนิ) และม่ส่วนิแบ่งกำาไรจากเงินิลงทุนิในิบริษััทร่วมของกลุ่มบริษััท เช่ียงใหม่

รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ)อ่กจำานิวนิ 18.81 ล้านิบาท

บริษััท ทิพยบดิำนิทร์ จำากัดำท่�เป็ีนิบริษััทร่วม ในิปีีน่ิ�รับรู้ผลขาดำทุนิ 11.12 ล้านิบาทลดำลงจากปีีก่อนิท่�รับรู้ผล

ขาดำทุนิจำานิวนิ 47.92 ล้านิบาท ในิส่วนิบริษััท โรงพยาบาลบางโพ จำากัดำ บริษััทรับรู้ส่วนิแบ่งกำาไร จำานิวนิ 11.51 ล้านิบาท

 

2.6 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

ในิการปีระชุีมผู้ถืือหุ้นิปีระจำาปีี 2562 เมื�อวันิท่� 29 เมษัายนิ 2562 ผู้ถืือหุ้นิได้ำม่มติอนุิมัติจ่ายเงินิปัีนิผลในิอัตรา

หุ้นิละ 0.040 บาท เปีน็ิเงนิิจำานิวนิ 527.97 ล้านิบาทจากผลการดำำาเนิินิงานิ กำาไรสทุธิิสำาหรบัปีี 2561 ตั�งแต่ วันิท่� 1 มกราคม

 2561 ถ่ืงวันิท่� 31 ธัินิวาคม 2561 โดำยบริษััทจ่ายเงินิปัีนิผลดัำงกล่าวแล้วเมื�อวันิท่� 23 พฤษัภาคม 2562 คิดำเป็ีนิร้อยละ  

80.87 ของกำาไรสุทธิิของงบเฉพาะกิจการหลังหักเงินิสำารองตามกฎหมาย 

3. ฐานะการเงิน
3.1 สินทรัพย์

ณ สิ�นิปีี 2562 บริษััทม่สินิทรัพย์รวม 19,629.85 ล้านิบาท ซ่่�งเพิ�มข่�นิจำานิวนิ 4,082.47 ล้านิบาทจากปีี 2561 

ซ่่�งม่จำานิวนิ 15,547.38 ล้านิบาท เนืิ�องจากรวมทรัพย์สินิของ บริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) จำานิวนิ

 10,151.01 ล้านิบาทของบริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ อ่กจำานิวนิ 310.98  ล้านิบาทและของ บริษััท บิวต่� ด่ำไซ่น์ิ 

เซ็่นิเตอร์ จำากัดำ อ่กจำานิวนิ 43.07 ล้านิบาท สินิทรัพย์หมุนิเว่ยนิจำานิวนิ 1,718.79 ล้านิบาท เพิ�มข่�นิจำานิวนิ 193.21 ล้านิ

บาท จากเงินิสดำคงเหลือท่�เพิ�มข่�นิ 295.73 ล้านิบาท และลูกหน่ิ�การค้าและเงินิให้กู้ยืมระยะสั�นิท่�ลดำลง จำานิวนิ 116.27 ล้านิ

บาท สินิทรัพย์ไม่หมุนิเว่ยนิจำานิวนิ 17,911.06 ล้านิบาท เพิ�มข่�นิจำานิวนิ 3,889.26 ล้านิบาท จากเงินิลงทุนิในิหลักทรัพย์

เผื�อขายเพิ�ม 2,656.96 ล้านิบาท และการซื่�อท่�ดิำนิ อาคารและอุปีกรณ์เพิ�มข่�นิมูลค่า 1,027.97 ล้านิบาท

3.2 โครงสร้างเงินทุน

ณ สิ�นิปีี 2562 บริษััทม่หน่ิ�สินิรวม จำานิวนิ 9,258.19 ล้านิบาท เพิ�มข่�นิจำานิวนิ 3,086.29 ล้านิบาท จากปีี 2561 

ซ่่�งม่จำานิวนิ 6,171.89 ล้านิบาท เนืิ�องจากรวมหน่ิ�สินิของบริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) จำานิวนิ 

4,548.35 ล้านิบาท ของบริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ จำานิวนิ 104.16 ล้านิบาท บริษััท บิวต่� ด่ำไซ่น์ิ เซ็่นิเตอร์ จำากัดำ

จำานิวนิ  7.60 ล้านิบาท และเป็ีนิของบริษััทอ่กจำานิวนิ 4,732.79 ล้านิบาท ซ่่�งเพิ�มข่�นิจากปีีก่อนิ เนืิ�องจากม่เงินิกู้ระยะยาว

และระยะสั�นิจากสถืาบันิการเงินิเพิ�มข่�นิ 2,535.79 ล้านิบาท อัตราส่วนิหน่ิ�สินิต่อส่วนิของผู้ถืือหุ้นิในิปีี 2562 เท่ากับ 0.87 

เท่ากับปีีก่อนิ ซ่่�งเป็ีนิอัตราส่วนิท่�สูงกว่าค่าเฉล่�ยของโรงพยาบาลเอกชีนิในิตลาดำหลักทรัพย์ฯท่�ม่อัตรา 0.48 เท่า แต่ก็ถืือว่า

ไม่สูงมากนัิกเพราะยังไม่เกินิหน่ิ�งเท่า สำาหรับอัตราของระยะเวลารับชีำาระหน่ิ�จากลูกหน่ิ�ในิปีีน่ิ�เท่ากับ 38 วันิ สูงกว่าปีีก่อนิ

ซ่่�งเท่ากับ 31 วันิ และสูงกว่าค่าเฉล่�ยของโรงพยาบาลเอกชีนิในิตลาดำหลักทรัพย์ฯ ท่�ม่ระยะเวลา 33 วันิ เนืิ�องจากลูกหน่ิ�

การค้าของบริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ)เพิ�มข่�นิจำานิวนิ 151.11 ล้านิบาท และม่ส่วนิหน่ิ�งเป็ีนิลูกหน่ิ�

จากภาครัฐท่�ม่ระยะเวลาชีำาระหน่ิ�ปีระมาณ 90 วันิ

ในิส่วนิของผู้ถืือหุ้นิของบริษััท ณ 31 ธัินิวาคม 2562 ม่จำานิวนิ 10,371.67 ล้านิบาท เท่ากับร้อยละ 52.84 ของ

ยอดำรวมหน่ิ�สินิและสว่นิของผู้ถืือหุ้นิ ลดำลงรอ้ยละ 10.63 เมื�อเท่ยบกับปีีก่อนิท่�ม่ส่วนิของผู้ถืือหุ้นิเท่ากับ 9,375.49 ล้านิบาท

 กำาไรสะสมยงัไม่ได้ำจัดำสรรจำานิวนิ 2,464.71 ล้านิบาทและจากกำาไรท่�ยงัไม่เกิดำจากการวดัำค่าเงินิลงทนุิอ่กจำานิวนิ 1,409.71 

ล้านิบาท
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3.3 สภาพคล่อง

ณ สิ�นิปีี 2562 บริษััทม่อัตราส่วนิสภาพคล่องเท่ากับ 0.32 เท่า ตำ�ากว่าอัตรา 0.38 เท่าในิปีีก่อนิ เนืิ�องจากม่การ

ปีรับใช้ีเงินิกู้ระยะสั�นิมากข่�นิ เนืิ�องจากอัตราดำอกเบ่�ยถูืกกว่าเงินิกู้ระยะยาว

ในิส่วนิของกระแสเงินิสดำจากการดำำาเนิินิงานิสิ�นิปีี 2562 ม่ จำานิวนิ 1,526.56 ล้านิบาท เพิ�มข่�นิจากปีีก่อนิจำานิวนิ

 328.90 ล้านิบาท เนืิ�องจากเป็ีนิการเพิ�มข่�นิของกระแสเงินิสดำของ บริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) 

จำานิวนิ 262.65 ล้านิบาท การลดำลงของกระแสเงินิสดำของบริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ จำานิวนิ  27.19 ล้านิบาท 

และกระแสเงินิสดำจากการดำำาเนิินิงานิเฉพาะกิจการ เพิ�มข่�นิ จำานิวนิ 72.79 ล้านิบาท เนืิ�องจากผลการดำำาเนิินิการท่�ท่�เพิ�มข่�นิ

ของบริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) และลูกหน่ิ�การค้าจากปีระกันิสังคมท่�ลดำลง

กระแสเงินิสดำจากกิจกรรมการลงทุนิ ในิปีี 2562 เป็ีนิจำานิวนิ 3,087.83 ล้านิบาท เพิ�มข่�นิจากปีีก่อนิท่�ม่ยอดำ

เงินิสดำใช้ีไปีจำานิวนิ 662.81 ล้านิบาท เนืิ�องจากบริษััทเงินิลงทุนิจากการก่อสร้างอาคารใหม่จำานิวนิ 84.97 ล้านิบาท ม่เงินิ

ลงทุนิในิเงินิลงทุนิเผื�อขายเพิ�มข่�นิ 1,587.54 ล้านิบาท ส่วนิบริษััทย่อยบริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) 

ม่เงินิลงทุนิในิท่�ดิำนิและปีรับปีรุงอาคารและเครื�องมือแพทย์ จำานิวนิ 983.04 ล้านิบาท 

กระแสเงินิสดำท่�ได้ำมาจาก (ใช้ีไปีในิ) กิจกรรมจัดำหาเงินิ ม่เงินิสดำท่�ได้ำมาจากกิจกรรมจัดำหาเงินิจำานิวนิ 1,857.01 

ล้านิบาท เท่ยบกับปีีก่อนิท่�ม่เงินิสดำใช้ีไปีในิกิจกรรมจัดำหาเงินิจำานิวนิ 660.32 ล้านิบาท เพิ�มข่�นิจำานิวนิ 2,517.33 ล้านิบาท

 เนืิ�องจากบริษััทม่เงินิกู้ระยะสั�นิเพิ�มข่�นิ จำานิวนิ 985 ล้านิบาท และม่เงินิกู้ระยะยาวจำานิวนิ 984.86 ล้านิบาท ส่วนิเงินิรับ

ค่าหุ้นิจากการใช้ีสิทธิิ�ซื่�อหุ้นิสามัญเพิ�มทุนิจำานิวนิ 63.06 ล้านิบาท ม่การจ่ายเงินิปัีนิผลเพิ�มข่�นิ 53.17 ล้านิบาท ส่วนิบริษััท

ย่อย บริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) ม่ยอดำรับเงินิกู้ยืมระยะยาวจากสถืาบันิการเงินิจำานิวนิ 950 ล้านิ

บาท เพื�อใช้ีในิการลงทุนิในิท่�ดิำนิปีรับปีรุงอาคาร และจ่ายชีำาระเงินิกู้ตามสัญญา  

โดำยสรุปี กระแสเงินิสดำของบริษััท สิ�นิสุดำ ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 ม่เงินิสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินิสดำ

จำานิวนิ 602.85 ล้านิบาท มากกว่าของปีีก่อนิท่�ม่ 307.12 ล้านิบาท เท่ากับ 295.73 ล้านิบาท
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการของบริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ำ จำากัดำ (มหาชีนิ) เป็ีนิผู้แต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่่�งปีระกอบ

ด้ำวยกรรมการอสิระเท่านัิ�นิโดำย ณ สิ�นิปีี 2562 ม่กรรมการตรวจสอบรวม 4 ท่านิ กรรมการทั�งหมดำม่คุณสมบัติเหมาะสมตาม

ท่�ตลาดำหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย (ตลท) กำาหนิดำ หน้ิาท่�และความรับผิดำชีอบท่�สำาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบได้ำแก่ 

การดำูแลและสอบทานิรายงานิทางการเงินิของบริษััท ให้เป็ีนิไปีตามมาตรฐานิบัญช่ี ม่การเปีิดำเผยข้อมูลอย่างถูืกต้องและ

เพ่ยงพอ ดูำแลให้บริษััทม่ระบบการควบคุมภายในิ การปีระเมินิความเส่�ยงและการควบคุมความเส่�ยงท่�เหมาะสมและม่

ปีระสิทธิิภาพ ม่การปีฏิิบัติตามข้อกำาหนิดำและกฏิหมายท่�เก่�ยวข้อง และดำแูลกรณ่ท่�อาจเกิดำความขดัำแย้งทางผลปีระโยชีน์ิในิ

การทำารายการระหว่างบริษััทกับบุคคลท่�เก่�ยวโยงกันิ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ำ จำากัดำ (มหาชีนิ) ปีระกอบดำ้วยกรรมการอิสระท่�มิได้ำ

ดำำารงตำาแหน่ิงในิคณะกรรมการบริหาร จำานิวนิ 4 ท่านิ ดัำงน่ิ�

1. นิายสม    วรรณปีระภา  ปีระธิานิกรรมการตรวจสอบ

2. นิางเรวด่ำ  ต.สุวรรณ  กรรมการตรวจสอบ

3. นิายนิิคม  ไวยรัชีพานิิชี  กรรมการตรวจสอบ

4. นิายชัียนิรินิทร์  สายรังษ่ั   กรรมการตรวจสอบ

โดำยม่ นิายมิ�งภิมุขข์ ลิ�มจรูญศักดิำ� เป็ีนิเลขานุิการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในิปีี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ม่การปีระชุีมทั�งหมดำ 5 ครั�ง เพื�อดำำาเนิินิงานิตามความรับผิดำชีอบท่�ได้ำรับ

มอบหมาย โดำยม่ปีระเด็ำนิท่�เป็ีนิสาระสำาคัญคือ   

1. สอบทานิงบการเงินิของบริษััทและบริษััทย่อย ก่อนินิำาเสนิอต่อคณะกรรมการบริษััท ทั�งน่ิ� จากการสอบทานิ

งบการเงินิและซั่กถืามข้อมูลจากฝ่้ายบริหาร  รวมทั�งการปีระชุีมกับผู้สอบบัญช่ีโดำยไม่ม่ฝ่้ายบริหารและพิจารณาข้อเสนิอ

แนิะของผู้สอบบัญช่ี คณะกรรมการตรวจสอบม่ความเห็นิว่างบการเงินิดัำงกล่าวได้ำจัดำทำาอย่างถูืกต้อง ครบถ้ืวนิ และเป็ีนิท่�

เชืี�อถืือได้ำ

2. สอบทานิและปีระเมินิความเพ่ยงพอของระบบการควบคุมภายในิ ทั�งน่ิ� คณะกรรมการตรวจสอบม่ความเห็นิ

ว่าบริษััทม่ระบบการควบคุมภายในิท่�เหมาะสม ม่ปีระสิทธิิภาพ และเพ่ยงพอกับการป้ีองกันิความเส่�ยงจากการดำำาเนิินิงานิ

ตามแนิวนิโยบายและกลยุทธ์ิต่างๆ ของบริษััท

3. สอบทานิใหบ้ริษััทปีฏิิบัติตามกฎหมายว่าด้ำวยหลักทรัพย์และตลาดำหลกัทรัพย์ ข้อกำาหนิดำของตลาดำหลกัทรัพย์

 และกฎหมายท่�เก่�ยวข้องกับธุิรกิจของบริษััท

4. พิจารณา คัดำเลือก เสนิอแต่งตั�งบุคคลซ่่�งม่ความเปี็นิอิสระ ไดำ้แก่ นิายธินิวุฒิ พิบูลย์สวัสดิำ� จากบริษััท 

สอบบัญช่ีธิรรมนิิติ จำากัดำ ให้เป็ีนิผู้สอบบัญช่ีของบริษััทและเสนิอค่าตอบแทนิของบุคคลดัำงกล่าว  

5. พิจารณารายการท่�เก่�ยวโยงกันิหรือรายการท่�อาจม่ความขัดำแยง้ทางผลปีระโยชีน์ิ ให้เป็ีนิไปีตามกฎหมายและ

ข้อกำาหนิดำของตลาดำหลักทรัพย์ ทั�งน่ิ� คณะกรรมการตรวจสอบม่ความเห็นิว่ารายการดัำงกล่าวเป็ีนิรายการธุิรกิจปีกติของ

บริษััท

6. พิจารณาอนุิมัติแผนิงานิตรวจสอบภายในิ ซ่่�งกำาหนิดำให้ม่ความสอดำคล้องกับลักษัณะการปีระกอบธุิรกิจของ

บริษััทรวมถ่ืงนิโยบาย แผนิงานิ กระบวนิการทำางานิ และความเส่�ยงในิการดำำาเนิินิธุิรกิจของบริษััท

7. พิจารณาอนุิมัติงบปีระมาณค่าใช้ีจ่ายปีระจำาปีี และอัตรากำาลังของสำานัิกตรวจสอบภายในิองค์กร

8. ทบทวนิและปีระเมินิกฏิบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนิอแนิะการปีรับปีรุงเปีล่�ยนิแปีลงต่อคณะ

กรรมการบริษััทเพื�อการอนุิมัติ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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9. คณะกรรมการตรวจสอบม่หน้ิาท่�และความรบัผิดำชีอบในิการสอบทานิระบบควบคมุภายในิ การจดัำทำารายงานิ

ทางการเงินิ และระบบบริหารความเส่�ยง ให้เป็ีนิไปีอย่างรัดำกุม เหมาะสมและม่ปีระสิทธิิภาพ รวมไปีถ่ืงการตรวจสอบ และ

สอบทานิการปีฏิิบัติว่าเป็ีนิไปีอย่างถูืกต้อง ตรงตามระเบ่ยบปีฏิิบัติและกฎหมาย เพื�อให้มั�นิใจว่าม่ระบบควบคุมท่�เหมาะสม

และเพ่ยงพอต่อความเส่�ยงด้ำานิคอร์รัปีชัี�นิท่�อาจเกิดำข่�นิ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ำปีฏิิบัติงานิตามหน้ิาท่�และความรับผิดำชีอบท่�ได้ำรับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิัท

 ด้ำวยความระมัดำระวังอย่างเต็มความสามารถื ทั�งน่ิ� เพื�อปีระโยชีน์ิของบริษััทฯ ผู้ถืือหุ้นิ และผู้ม่ส่วนิได้ำเส่ยทั�งปีวง  

(นิายสม วรรณปีระภา)

ปีระธิานิคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ำ จำากัดำ (มหาขนิ)
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คณะกรรมการบริษััทเป็ีนิผู้รับผิดำชีอบต่องบการเงินิรวมของบริษััทและบริษััทย่อย และสารสนิเทศท่�ปีรากฏิในิ

รายงานิปีระจำาปีี งบการเงนิิดัำงกล่าวจะจัดำทำาข่�นิตามมาตรฐานิการบญัช่ีท่�รับรองทั�วไปี โดำยเลอืกใช้ีนิโยบายการบญัช่ีท่�เหมาะ

สมและถืือปีฏิิบัติอยา่งสมำ�าเสมอ โดำยจัดำทำาข่�นิอยา่งระมัดำระวัง ตลอดำจนิปีระเมินิถ่ืงความเหมาะสมของการแสดำงรายการท่�

นิำาเสนิอในิงบการเงินิโดำยรวม รวมทั�งม่การเปิีดำเผยข้อมูลอย่างเพ่ยงพอในิหมายเหตุปีระกอบงบการเงินิ

คณะกรรมการบริษััทได้ำจัดำให้ม่ระบบการควบคุมภายในิท่�ม่ปีระสิทธิิภาพและปีระสิทธิิผล เพื�อให้มั�นิใจว่าข้อมูล

ทางบัญช่ีม่การบันิท่กอยา่งครบถ้ืวนิ ถูืกต้อง และม่ระบบการจัดำเก็บรักษัาทรัพยสิ์นิ เพื�อป้ีองกันิการทุจริตหรือเส่ยหายอยา่ง

ม่สาระสำาคัญ

คณะกรรมการม่ความเห็นิว่า ระบบควบคุมภายในิของบริษััทโดำยรวมอยูใ่นิระดัำบท่�น่ิาพอใจ และสามารถืสร้าง

ความเชืี�อมั�นิต่อความเชืี�อถืือได้ำของงบการเงินิของบริษััทและบริษััทย่อย ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562

(นิายนิิคม ไวยรัชีพานิิชี)

ปีระธิานิกรรมการ

(นิายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล)

กรรมการผู้จัดำการ

รายงานความรับผิดชอบขอบคณะกรรมการ

ต่อรายงานงบการเงิน





งบการเงิน
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เสนิอ ผู้ถืือหุ้นิและคณะกรรมการ

 บริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ำ จำากัดำ (มหาชีนิ)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ำตรวจสอบงบการเงินิรวมของบริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ำ จำากัดำ (มหาชีนิ) และบริษััทย่อย (กลุ่มบริษััท) 

ซ่่�งปีระกอบด้ำวยงบแสดำงฐานิะการเงนิิรวม ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 งบกำาไรขาดำทุนิเบ็ดำเสรจ็รวม งบแสดำงการเปีล่�ยนิแปีลง

ส่วนิของผู้ถืือหุ้นิรวมและงบกระแสเงินิสดำรวมสำาหรับปีีสิ�นิสุดำวันิเด่ำยวกันิและหมายเหตุปีระกอบงบการเงินิรวม รวมถ่ืงสรุปี

นิโยบายการบัญช่ีท่�สำาคัญ และข้าพเจ้าได้ำตรวจสอบงบการเงนิิเฉพาะกจิการของบริษััท โรงพยาบาลวภิาวด่ำ จำากัดำ (มหาชีนิ) 

(บรษัิัท) ซ่่�งปีระกอบดำว้ย งบแสดำงฐานิะการเงนิิ ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 งบกำาไรขาดำทนุิเบด็ำเสร็จ งบแสดำงการเปีล่�ยนิแปีลง

ส่วนิของผู้ถืือหุ้นิและงบกระแสเงินิสดำสำาหรับปีีสิ�นิสุดำวันิเด่ำยวกันิและหมายเหตุปีระกอบงบการเงินิ รวมถ่ืงสรุปีนิโยบายการ

บัญช่ีท่�สำาคัญ

ข้าพเจ้าเห็นิว่า งบการเงินิข้างต้นิน่ิ�แสดำงฐานิะการเงินิรวมของบริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ำ จำากัดำ (มหาชีนิ) และ

บริษััทย่อย ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 ผลการดำำาเนิินิงานิรวมและกระแสเงินิสดำรวมสำาหรับปีีสิ�นิสุดำวันิเด่ำยวกันิ และแสดำง

ฐานิะการเงินิเฉพาะกิจการของบริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ำ จำากัดำ (มหาชีนิ) ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 ผลการดำำาเนิินิงานิ

และกระแสเงินิสดำสำาหรับปีีสิ�นิสุดำวันิเด่ำยวกันิ โดำยถูืกต้องตามท่�ควรในิสาระสำาคัญตามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ำปีฏิิบัติงานิตรวจสอบตามมาตรฐานิการสอบบัญช่ี ความรับผิดำชีอบของข้าพเจ้าได้ำกล่าวไว้ในิวรรค

ความรับผิดำชีอบของผู้สอบบัญช่ีตอ่การตรวจสอบงบการเงินิในิรายงานิของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าม่ความเป็ีนิอิสระจากกลุ่มบริษััท

และบริษััทตามข้อกำาหนิดำจรรยาบรรณของผู้ปีระกอบวิชีาช่ีพบัญช่ีท่�กำาหนิดำโดำยสภาวิชีาช่ีพบัญช่ีในิส่วนิท่�เก่�ยวข้องกับการ

ตรวจสอบงบการเงินิ และข้าพเจ้าได้ำปีฏิิบัติตามความรับผิดำชีอบด้ำานิจรรยาบรรณอื�นิๆ ซ่่�งเป็ีนิไปีตามข้อกำาหนิดำเหล่าน่ิ� 

ข้าพเจ้าเชืี�อว่าหลักฐานิการสอบบัญช่ีท่�ข้าพเจ้าได้ำรับเพ่ยงพอและเหมาะสมเพ่�อใช้ีเป็ีนิเกณฑ์์ในิการแสดำงความเห็นิของ

ข้าพเจ้า 

เร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบ

เรื�องสำาคัญในิการตรวจสอบคอืเรื�องต่างๆ ท่�ม่นัิยสำาคัญท่�สุดำตามดำลุยพินิิจเย่�ยงผู้ปีระกอบวชิีาช่ีพของข้าพเจ้าในิ

การตรวจสอบงบการเงนิิรวมและงบการเงนิิเฉพาะกจิการสำาหรับงวดำปัีจจุบันิ ข้าพเจ้าได้ำนิำาเรื�องเหล่าน่ิ�มาพิจารณาในิบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินิรวมและงบการเงินิเฉพาะกิจการโดำยรวมและในิการแสดำงความเห็นิของข้าพเจ้า ทั�งน่ิ�ข้าพเจ้า

ไม่ได้ำแสดำงความเห็นิแยกต่างหากสำาหรับเรื�องเหล่าน่ิ� 

การรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาลท่ัวไป

กลุ่มบริษััทม่รายได้ำจากการรักษัาพยาบาลทั�วไปีท่�ถืือเป็ีนิบัญช่ีท่�สำาคัญต่องบการเงินิ ในิงบการเงินิรวมม่จำานิวนิ

เงินิ 6,450.68 ล้านิบาท (คิดำเป็ีนิร้อยละ 93.86 ของรายได้ำรวม) และในิงบเฉพาะกิจการม่จำานิวนิเงินิ 2,436.55 ล้านิบาท

(คิดำเปีน็ิร้อยละ 83.81 ของรายไดำร้วม) ซ่่�งจำานิวนิเงนิิมาจากปีรมิาณของรายการเปีน็ิจำานิวนิมาก รวมถ่ืงรายไดำจ้ากการรกัษัา

พยาบาลม่หลายองค์ปีระกอบ ได้ำแก่ รายได้ำจากการขายยาและเวชีภัณฑ์์ รายได้ำค่าบริการทางการแพทย ์รายได้ำค่าห้องผู้ป่ีวย 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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เป็ีนิต้นิ รวมถ่ืงม่ส่วนิลดำสำาหรับคู่สัญญาต่าง ๆ โดำยเงื�อนิไขท่�ระบุไว้ในิสัญญาท่�ทำากับคู่สัญญาม่ความหลากหลาย ดัำงนัิ�นิ 

ข้าพเจ้าจ่งให้ความสำาคัญในิการรับรู้รายได้ำดัำงกล่าว

ข้าพเจ้าได้ำตรวจสอบการรับรู้รายได้ำของกลุ่มบริษััท โดำยการปีระเมินิระบบสารสนิเทศและทดำสอบระบบการ

ควบคุมภายในิท่�เก่�ยวข้องกับวงจรรายไดำ้ โดำยการสอบถืามผู้รับผิดำชีอบ ทำาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื�อทดำสอบการ

ปีฏิิบัติตามการควบคุมท่�กลุ่มบริษััทออกแบบไว้ นิอกจากน่ิ�ข้าพเจ้าได้ำสุ่มตัวอยา่งรายการขายและบริการท่�เกิดำข่�นิในิระหว่าง

ปีี เพื�อตรวจสอบกับเอกสารปีระกอบรายการขายและบริการ ตรวจตัดำยอดำการรับรู้รายได้ำ ปีระกอบกับได้ำวิเคราะห์เปีร่ยบ

เท่ยบข้อมูลบัญช่ีรายได้ำแบบแยกย่อย วิเคราะห์อัตราส่วนิของรายได้ำท่�สำาคัญกับข้อมูลในิอด่ำตและในิกลุ่มอุตสาหกรรม เพื�อ

ตรวจสอบความผิดำปีกติท่�อาจเกิดำข่�นิของรายการขายและบริการตลอดำรอบระยะเวลาบัญช่ี โดำยเฉพาะรายการบัญช่ีท่�ทำา

ผ่านิใบสำาคัญทั�วไปี

การรับรู้รายได้จากประกันสังคม

บริษััทย่อยม่รายได้ำจากปีระกันิสังคมจากการเข้าร่วมทำาสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ตามพระราชีบัญญัติ

ปีระกันิสังคม พ.ศ. 2533 โดำยม่รายได้ำจากปีระกันิสังคมในิงบการเงินิรวมคิดำเป็ีนิร้อยละ 9.32 ของรายได้ำรวม ซ่่�งบริษััทย่อย

จะได้ำรับเงินิจากสำานัิกงานิปีระกันิสังคมในิส่วนิของผู้ปีระกันิตนิท่�เลือกใช้ีสิทธิิรักษัาพยาบาลกับโรงพยาบาล นิอกจากนัิ�นิ 

บริษััทย่อยยังได้ำรับรายได้ำค่าบริการทางการแพทย์จากกรณ่โรคท่�ม่ภาระเส่�ยงและโรคท่�ม่ค่าใช้ีจ่ายสูงส่วนิเพิ�มอ่ก แต่รายได้ำ

ส่วนิเพิ�มดัำงกล่าวการได้ำรับเงินิในิแต่ละครั�งต้องผ่านิการพิจารณาจากสำานัิกงานิปีระกันิสังคมและการพิจารณาต้องใช้ีระยะ

เวลานิานิ ในิกรณ่ท่�บริษััทยอ่ยได้ำให้บริการทางการแพทยแ์ก่ผู้ปีระกันิตนิแล้วและทางบรษัิัทยอ่ยม่สิทธิิท่�จะได้ำรับเงินิค่ารักษัา

พยาบาลตามสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ ฝ่้ายบริหารจ่งไดำ้จัดำทำาปีระมาณการรายไดำ้ค่าบริการทางการแพทย์กรณ่

โรคท่�ม่ภาระเส่�ยงและโรคท่�ม่ค่าใช้ีจ่ายสูง ซ่่�งเป็ีนิการปีระมาณการทางบัญช่ีท่�สำาคัญท่�ฝ่้ายบริหารต้องใช้ีดุำลยพินิิจอย่างสูง 

รวมทั�งต้องใช้ีผู้เช่ี�ยวชีาญในิการพิจารณาอัตราความรุนิแรงของโรคเพื�อใช้ีในิการปีระมาณการรายได้ำ ข้าพเจ้าจ่งให้ความ

สำาคัญในิการรับรู้รายได้ำจากปีระกันิสังคม 

ข้าพเจ้าได้ำทำาความเข้าใจในิกระบวนิการปีระมาณการรายได้ำค่าบริการทางการแพทย์กรณ่โรคท่�ม่ภาระเส่�ยงและ

โรคท่�ม่ค่าใช้ีจ่ายสูง โดำยตรวจสอบแหล่งท่�มาและความน่ิาเชืี�อของข้อมูลของผู้ปีระกันิตนิท่�ใช้ีในิการคำานิวณปีระมาณการ

รายได้ำ ปีระเมินิความเหมาะสมของอัตราความรุนิแรงของโรคโดำยเปีร่ยบเท่ยบกับหลักเกณฑ์์ วิธ่ิการและเงื�อนิไขตามปีระกาศ

ของสำานัิกงานิปีระกันิสังคม ทดำสอบการคำานิวณปีระมาณการรายได้ำค่าบริการทางการแพทย์กรณ่โรคท่�ม่ภาระเส่�ยงและโรค

ท่�ม่ค่าใช้ีจ่ายสูง รวมถ่ืงเปีร่ยบเท่ยบข้อมูลการรับเงินิในิระหว่างงวดำและวิเคราะห์หาสาเหตุของผลต่างเท่ยบกับท่�ปีระมาณ

การรายได้ำค่าบริการทางการแพทย์ไว้ รวมถ่ืงการตรวจสอบการรับเงินิค่าบริการทางการแพทย์กรณ่โรคท่�ม่ภาระเส่�ยงและ

โรคท่�ม่ค่าใช้ีจ่ายสูงภายหลังสิ�นิรอบระยะเวลาบัญช่ี

ข้อมูลอ่ืน 

ผู้บริหารเป็ีนิผู้รับผิดำชีอบต่อข้อมูลอื�นิ ข้อมูลอื�นิปีระกอบด้ำวยข้อมูลซ่่�งรวมอยู่ในิรายงานิปีระจำาปีีแต่ไม่รวมถ่ืง

งบการเงินิและรายงานิของผู้สอบบัญช่ีท่�อยูใ่นิรายงานินัิ�นิ ซ่่�งคาดำว่ารายงานิปีระจำาปีีจะถูืกจัดำเตร่ยมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันิ

ท่�ในิรายงานิของผู้สอบบัญช่ีน่ิ� 

ความเห็นิของข้าพเจ้าต่องบการเงินิไม่ครอบคลุมถ่ืงข้อมูลอื�นิและข้าพเจ้าไม่ได้ำให้ความเชืี�อมั�นิต่อข้อมูลอื�นิ 

ความรับผิดำชีอบของข้าพเจ้าท่�เก่�ยวเนืิ�องกับการตรวจสอบงบการเงินิ คือ การอ่านิและพิจารณาว่าข้อมูลอื�นิม่

ความขัดำแย้งท่�ม่สาระสำาคัญกับงบการเงินิหรือกับความรู้ท่�ได้ำรับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปีรากฏิว่า ข้อมูลอื�นิม่

การแสดำงข้อมูลท่�ขัดำต่อข้อเท็จจริงอันิเป็ีนิสาระสำาคัญหรือไม่



22

เมื�อข้าพเจ้าได้ำอ่านิรายงานิปีระจำาปีี หากข้าพเจ้าสรุปีได้ำว่าม่การแสดำงข้อมูลท่�ขัดำต่อข้อเท็จจริงอันิเป็ีนิสาระ

สำาคัญข้าพเจ้าต้องสื�อสารเรื�องดัำงกล่าวกับผู้ม่หน้ิาท่�ในิการกำากับดูำแล เพื�อให้ผู้ม่หน้ิาท่�ในิการกำากับดูำแลดำำาเนิินิการแกไ้ขข้อมูล

ท่�แสดำงขัดำต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารม่หน้ิาท่�รับผิดำชีอบในิการจัดำทำาและนิำาเสนิองบการเงินิรวมและงบการเงินิเฉพาะกิจการเหล่าน่ิ�โดำยถูืก

ต้องตามท่�ควรตามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ และรับผิดำชีอบเก่�ยวกับการควบคุมภายในิท่�ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็ีนิ

เพื�อให้สามารถืจดัำทำางบการเงนิิท่�ปีราศจากการแสดำงขอ้มูลท่�ขัดำต่อข้อเท็จจริงอันิเป็ีนิสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดำจากการทจุริต

หรือข้อผิดำพลาดำ  

ในิการจัดำทำางบการเงินิรวมและงบการเงินิเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดำชีอบในิการปีระเมินิความสามารถืของ

กลุ่มบริษััทและบริษััทในิการดำำาเนิินิงานิต่อเนืิ�อง เปิีดำเผยเรื�องท่�เก่�ยวกับการดำำาเนิินิงานิต่อเนืิ�อง และการใช้ีเกณฑ์์การบัญช่ี

สำาหรับการดำำาเนิินิงานิตอ่เนืิ�องเว้นิแต่ผู้บริหารม่ความตั�งใจท่�จะเลิกกลุ่มบริษััทและบริษััทหรือหยุดำดำำาเนิินิงานิหรือไม่สามารถื

ดำำาเนิินิงานิต่อเนืิ�องต่อไปีได้ำ  

ผู้ม่หน้ิาท่�ในิการกำากับดูำแลม่หน้ิาท่�ในิการสอดำส่องดูำแลกระบวนิการในิการจดัำทำารายงานิทางการเงนิิของกลุ่มบรษัิัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้าม่วัตถุืปีระสงค์เพื�อให้ได้ำความเชืี�อมั�นิอยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินิรวมและงบการ

เงินิเฉพาะกิจการโดำยรวมปีราศจากการแสดำงข้อมูลท่�ขัดำต่อข้อเท็จจริงอันิเป็ีนิสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดำจากการทุจริต

หรือข้อผิดำพลาดำ และเสนิอรายงานิของผู้สอบบัญช่ีซ่่�งรวมความเห็นิของข้าพเจ้าอยู่ด้ำวย ความเชืี�อมั�นิอย่างสมเหตุสมผลคือ

ความเชืี�อมั�นิในิระดัำบสูงแต่ไม่ได้ำเป็ีนิการรับปีระกันิว่าการปีฏิิบัติงานิตรวจสอบตามมาตรฐานิการสอบบัญช่ีจะสามารถืตรวจ

พบข้อมูลท่�ขัดำต่อข้อเท็จจริงอันิเป็ีนิสาระสำาคัญท่�ม่อยูไ่ด้ำเสมอไปี ข้อมูลท่�ขัดำต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดำจากการทุจริตหรือข้อผิดำ

พลาดำและถืือว่าม่สาระสำาคัญเมื�อคาดำการณ์ได้ำอยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่�ขัดำต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ

รวมกนัิจะม่ผลตอ่การตัดำสินิใจทางเศรษัฐกจิของผู้ใช้ีงบการเงนิิจากการใชีง้บการเงนิิรวมและงบการเงนิิเฉพาะกจิการเหลา่น่ิ�

ในิการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานิการสอบบัญช่ี ข้าพเจ้าได้ำใช้ีดุำลยพินิิจและการสังเกตและสงสัยเย่�ยง

ผู้ปีระกอบวิชีาช่ีพตลอดำการตรวจสอบ การปีฏิิบัติงานิของข้าพเจ้ารวมถ่ืง

• ระบแุละปีระเมนิิความเส่�ยงจากการแสดำงขอ้มลูท่�ขดัำตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัิเป็ีนิสาระสำาคญัในิงบการเงนิิรวมและ

งบการเงินิเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดำจากการทุจริตหรือข้อผิดำพลาดำ ออกแบบและปีฏิิบัติงานิตามวิธิ่การ

ตรวจสอบเพื�อตอบสนิองต่อความเส่�ยงเหล่านิั�นิ และไดำ้หลักฐานิการสอบบัญชี่ท่�เพ่ยงพอและเหมาะสมเพื�อ

เปีน็ิเกณฑ์ใ์นิการแสดำงความเห็นิของข้าพเจา้ ความเส่�ยงท่�ไมพ่บขอ้มลูท่�ขดัำต่อขอ้เทจ็จรงิอนัิเปีน็ิสาระสำาคญั

ซ่่�งเปี็นิผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่�ยงท่�เกิดำจากข้อผิดำพลาดำ เนิื�องจากการทุจริตอาจเก่�ยวกับการ

สมรู้ร่วมคิดำ การปีลอมแปีลงเอกสารหลักฐานิ การตั�งใจละเว้นิการแสดำงข้อมูล การแสดำงข้อมูลท่�ไม่ตรงตาม

ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซ่งการควบคุมภายในิ 

• ทำาความเข้าใจในิระบบการควบคุมภายในิท่�เก่�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธิ่การตรวจสอบท่�

เหมาะสมกับสถืานิการณ์ แต่ไม่ใชี่เพื�อวัตถืุปีระสงค์ในิการแสดำงความเห็นิต่อความม่ ปีระสิทธิิผลของการ

ควบคุมภายในิของกลุ่มบริษััทและบริษััท 

• ปีระเมนิิความเหมาะสมของนิโยบายการบัญช่ีท่�ผู้บริหารใชีแ้ละความสมเหตุสมผลของปีระมาณการทางบัญชี่

และการเปีิดำเผยข้อมูลท่�เก่�ยวข้องซ่่�งจัดำทำาข่�นิโดำยผู้บริหาร  

• สรปุีเก่�ยวกับความเหมาะสมของการใชีเ้กณฑ์ก์ารบญัชี่สำาหรบัการดำำาเนิินิงานิตอ่เนิื�องของผู้บรหิารและจาก
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หลกัฐานิการสอบบัญชีท่่�ไดำรั้บ สรปุีวา่มค่วามไมแ่นิน่ิอนิท่�มส่าระสำาคญัท่�เก่�ยวกบัเหตุการณห์รอืสถืานิการณ์

ท่�อาจเปี็นิเหตุให้เกิดำข้อสงสัยอย่างม่นิัยสำาคัญต่อความสามารถืของกลุ่มบริษััทและบริษััทในิการดำำาเนิินิงานิ

ตอ่เนิื�องหรอืไม ่ถืา้ขา้พเจา้ได้ำขอ้สรปุีวา่ม่ความไมแ่น่ินิอนิท่�มส่าระสำาคญั ขา้พเจา้ตอ้งกลา่วไวใ้นิรายงานิของ

ผู้สอบบัญชี่ของข้าพเจ้าโดำยให้ข้อสังเกตถื่งการเปีิดำเผยข้อมูลในิงบการเงินิรวมและงบการเงินิเฉพาะกิจการ

ท่�เก่�ยวข้อง หรือถื้าการเปีิดำเผยข้อมูลดำังกล่าวไม่เพ่ยงพอ ความเห็นิของข้าพเจ้าจะเปีล่�ยนิแปีลงไปี ข้อสรุปี

ของขา้พเจา้ข่�นิอยูก่บัหลกัฐานิการสอบบญัชีท่่�ไดำร้บัจนิถืง่วนัิท่�ในิรายงานิของผูส้อบบญัชีข่องขา้พเจา้ อยา่งไร

กต็าม เหตกุารณห์รอืสถืานิการณใ์นิอนิาคตอาจเป็ีนิเหตใุหก้ลุม่บรษิัทัและบรษิัทัตอ้งหยดุำการดำำาเนินิิงานิตอ่

เนิื�อง  

• ปีระเมินิการนิำาเสนิอ โครงสร้างและเนิื�อหาของงบการเงินิรวมและงบการเงินิเฉพาะกิจการโดำยรวม รวมถื่ง

การเปิีดำเผยข้อมูลว่างบการเงินิรวมและงบการเงินิเฉพาะกิจการแสดำงรายการและเหตุการณ์ในิรูปีแบบท่�

ทำาให้ม่การนิำาเสนิอข้อมูลโดำยถืูกต้องตามท่�ควรหรือไม่

• ไดำร้บัหลกัฐานิการสอบบญัชีท่่�เหมาะสมอยา่งเพ่ยงพอเก่�ยวกบัขอ้มลูทางการเงนิิของกจิการภายในิกลุ่มหรอื

กจิกรรมทางธุิรกจิภายในิกลุม่บรษัิัทเพื�อแสดำงความเหน็ิต่องบการเงนิิรวม ขา้พเจา้รบัผดิำชีอบต่อการกำาหนิดำ

แนิวทาง การควบคุมดำูแล และการปีฏิิบัติงานิตรวจสอบกลุ่มบริษััท ข้าพเจ้าเปี็นิผู้รับผิดำชีอบแต่เพ่ยงผู้เดำ่ยว

ต่อความเห็นิของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ำสื�อสารกับผู้ม่หน้ิาท่�ในิการกำากับดูำแลในิเรื�องต่างๆ ท่�สำาคัญ ซ่่�งรวมถ่ืงขอบเขตและช่ีวงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่�ได้ำวางแผนิไว้ ปีระเดำ็นิท่�ม่นัิยสำาคัญท่�พบจากการตรวจสอบรวมถ่ืงข้อบกพร่องท่�ม่นัิยสำาคัญในิระบบการ

ควบคุมภายในิหากข้าพเจ้าได้ำพบในิระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ำให้คำารับรองแกผู้่ม่หน้ิาท่�ในิการกำากับดูำแลว่าข้าพเจ้าได้ำปีฏิิบัติตามข้อกำาหนิดำจรรยาบรรณท่�เก่�ยวข้อง

กับความเป็ีนิอิสระและได้ำสื�อสารกับผู้ม่หน้ิาท่�ในิการกำากับดูำแลเก่�ยวกับความสัมพันิธ์ิทั�งหมดำตลอดำจนิเรื�องอื�นิซ่่�งข้าพเจ้าเชืี�อ

ว่าม่เหตุผลท่�บุคคลภายนิอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ีนิอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่�ข้าพเจ้าใช้ีเพื�อป้ีองกันิไม่

ให้ข้าพเจ้าขาดำความเป็ีนิอิสระ

จากเรื�องท่�สื�อสารกับผู้ม่หน้ิาท่�ในิการกำากับดูำแล ข้าพเจ้าได้ำพิจารณาเรื�องต่าง ๆ ท่�ม่นัิยสำาคัญมากท่�สุดำในิการ

ตรวจสอบงบการเงินิรวมและงบการเงินิเฉพาะกิจการในิงวดำปัีจจุบันิและกำาหนิดำเป็ีนิเรื�องสำาคัญในิการตรวจสอบ ข้าพเจ้า

ได้ำอธิิบายเรื�องเหล่าน่ิ�ในิรายงานิของผู้สอบบัญช่ีเว้นิแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิีดำเผยต่อสาธิารณะเก่�ยวกับ เรื�องดัำง

กล่าว หรือในิสถืานิการณ์ท่�ยากท่�จะเกิดำข่�นิ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดัำงกล่าวในิรายงานิของข้าพเจ้าเพราะ

การกระทำาดัำงกล่าวสามารถืคาดำการณ์ได้ำอย่างสมเหตุผลว่าจะม่ผลกระทบในิทางลบมากกว่าผลปีระโยชีน์ิต่อส่วนิได้ำเส่ย

สาธิารณะจากการสื�อสารดัำงกล่าว  

ผู้สอบบัญช่ีท่�รับผิดำชีอบงานิสอบบัญช่ีและการนิำาเสนิอรายงานิฉบับน่ิ�คือ นิางสาวสุลลิต  อาดำสว่าง

บริษััท สอบบัญช่ีธิรรมนิิติ จำากัดำ

กรุงเทพมหานิคร

วันิท่� 27 กุมภาพันิธ์ิ 2563

(นิางสาวสุลลิต  อาดำสว่าง)

ผู้สอบบัญช่ีรับอนุิญาต ทะเบ่ยนิเลขท่� 7517
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์

บาท

หมาย

เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินิสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินิสดำ  5 602,855,047 307,120,538 70,346,919 41,300,531 

ลูกหน่ิ�การค้า  4, 6 592,595,058 677,690,317 131,271,650 129,772,592 

เงินิให้กู้ยืมระยะสั�นิแก่กิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ  4, 7 305,125,000 336,300,000  117,419,494 108,000,000 

สินิค้าคงเหลือ  8 174,559,361 165,281,199 49,432,004 44,240,911 

สินิทรัพย์หมุนิเว่ยนิอื�นิ  4 43,657,426 39,191,012 13,598,981 19,889,331 

รวมสินิทรัพย์หมุนิเว่ยนิ 1,718,791,892 1,525,583,066 382,069,048 343,203,365 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินิฝ้ากปีระจำาท่�ติดำภาระคำ�าปีระกันิ  9  36,252,346  44,487,957  -    -   

เงินิลงทุนิเผื�อขาย  4, 10  6,314,275,539  3,657,315,239  3,674,474,522 1,349,069,720 

เงินิลงทุนิในิบริษััทร่วม  11  2,353,951,866  2,260,253,320  1,777,365,788 1,777,365,788 

เงินิลงทุนิในิบริษััทย่อย  12  -    -    1,998,150,070 1,984,004,789 

เงินิลงทุนิระยะยาวอื�นิ  13  971,836,651  879,848,051  726,821,891 473,121,891 

เงินิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ  4  24,000,000  29,625,000  -    -   

เงินิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื�นิ  5,370,000  3,985,000  -    -   

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนิ  14  376,959,359  248,232,481  297,380,686 166,464,083 

ท่�ดิำนิ อาคารและอุปีกรณ์  15  7,024,739,789  6,125,498,640  1,295,948,091 1,335,105,197 

ค่าความนิิยม  16  723,215,731  723,215,731  -    -   

สินิทรัพย์ไม่ม่ตัวตนิ  7,305,354  11,746,660  2,750,076 4,490,814 

สินิทรัพย์ภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ี  17  27,156,447  25,222,960  -    -   

เงินิจ่ายล่วงหน้ิาค่าสินิทรัพย์  38,687,428  5,681,610  -    -   

สินิทรัพย์ไม่หมุนิเว่ยนิอื�นิ  7,312,284  6,685,475  5,112,224 4,698,928 

รวมสินิทรัพย์ไม่หมุนิเว่ยนิ  17,911,062,794  14,021,798,124  9,778,003,348  7,094,321,210 

รวมสินทรัพย์  19,629,854,686  15,547,381,190  10,160,072,396  7,437,524,575 

หมายเหตุปีระกอบงบการเงินิเป็ีนิส่วนิหน่ิ�งของงบการเงินิน่ิ�
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท

หมาย

เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

หนี้สินหมุนเวียน

เงินิเบิกเกินิบัญชี่และเงินิกู้ยืมระยะสั�นิจาก

สถืาบันิการเงินิ  18 2,677,944,206 1,585,794,960 2,045,000,000 915,000,000 

เจ้าหนิ่�การค้า  4 342,149,832 311,116,646 109,712,596 100,164,501 

ส่วนิของหนิ่�สินิระยะยาวท่�ถื่งกำาหนิดำชีำาระภายในิหนิ่�งปีี

เงินิกู้ยืมระยะยาวจากสถืาบันิการเงินิ  21 843,183,339 743,114,286 447,679,053 489,460,000 

หนิ่�สินิตามสัญญาเชี่าการเงินิ  22 4,952,300 9,427,241 4,464,212 8,201,400 

เงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากบุคคลและกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ  4, 19 633,053,818 589,853,818  -    -   

เงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากบุคคลอื�นิ  20 70,800,000 68,400,000  -    -   

เจ้าหนิ่�ซ่ื�อทรัพย์สินิ  4 89,305,075 57,418,098 1,148,032 15,402,618 

ค่าธิรรมเนิ่ยมแพทย์ค้างจ่าย 178,189,331 168,464,355 81,413,327 77,309,358 

ค่าใชี้จ่ายค้างจ่าย  4 76,334,388 76,556,768 23,649,754 18,744,904 

เงินิปีันิผลค้างจ่าย 20,919,323 17,730,727 12,048,712 11,284,614 

ภาษั่เงินิไดำ้ค้างจ่าย 84,977,134 77,994,533 44,953,519 41,083,220 

เงินิรับล่วงหนิ้าจากสำานิักงานิปีระกันิสังคม  28  251,324,642  54,606,133  -    -   

เงินิรับล่วงหนิ้าค่าหุ้นิ  4  36,378,150  -    -    -   

เจ้าหนิ่�จากการโอนิหุ้นิ  4, 12  -    -    185,845,281  -   

หนิ่�สินิหมุนิเว่ยนิอื�นิ  4 49,504,782 43,910,654 11,733,506 8,227,001 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,359,016,320 3,804,388,219 2,967,647,992 1,684,877,616 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินิกู้ยืมระยะยาวจากสถืาบันิการเงินิ  21 2,660,207,169 1,362,239,812 1,375,573,360 578,201,716 

หนิ่�สินิตามสัญญาเชี่าการเงินิ  22 8,292,719 10,399,315 7,354,911 8,973,425 

เงินิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ  4, 19 176,000,000 192,000,000 176,000,000 192,000,000 

หนิ่�สินิตามสัญญาเชี่าดำำาเนิินิงานิ 78,752,461 72,942,845  -    -   

หนิ่�สินิภาษั่เงินิไดำ้รอการตัดำบัญชี่  17 699,937,849 566,610,070 107,907,433 34,857,813 

ภาระผูกพันิผลปีระโยชีนิ์พนิักงานิ  23 241,720,015 149,136,803 72,541,329 53,467,632 

หนิ่�สินิไม่หมุนิเว่ยนิอื�นิ  4 34,260,782 14,177,750 25,761,851 10,701,129 

รวมหนิ่�สินิไม่หมุนิเว่ยนิ 3,899,170,995 2,367,506,595 1,765,138,884 878,201,715 

รวมหนี้สิน 9,258,187,315 6,171,894,814 4,732,786,876 2,563,079,331 

หมายเหตุปีระกอบงบการเงินิเปี็นิส่วนิหนิ่�งของงบการเงินินิ่�
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท

หมาย

เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนิเรือนิหุ้นิ  24 

ทุนิจดำทะเบ่ยนิ

หุ้นิสามัญ 14,937,849,936 หุ้นิ

มูลค่าหุ้นิละ 0.10 บาท 1,493,784,994 1,493,784,994 1,493,784,994 1,493,784,994 

ทุนิท่�ออกและชีำาระแล้ว

หุ้นิสามัญ 13,264,617,278 หุ้นิ

มูลค่าหุ้นิละ 0.10 บาท 1,326,461,728 1,326,461,728 

หุ้นิสามัญ 13,199,368,250 หุ้นิ

มูลค่าหุ้นิละ 0.10 บาท 1,319,936,825 1,319,936,825 

ส่วนิเกินิมูลค่าหุ้นิ 2,438,325,437 2,379,358,913 2,438,325,437 2,379,358,913 

กำาไรสะสม

จัดำสรรแล้ว

ทุนิสำารองตามกฎหมาย  25 149,378,499 146,449,093 149,378,499 146,449,093 

ยังไม่ไดำ้จัดำสรร 2,464,706,000 2,195,567,576 1,023,110,009 844,528,660 

องค์ปีระกอบอื�นิของส่วนิของผู้ถืือหุ้นิ  10, 11.3  1,409,714,749  1,066,013,176  490,009,847 184,171,753 

รวมส่วนิของผู้ถืือหุ้นิบริษััทใหญ่  7,788,586,413  7,107,325,583  5,427,285,520 4,874,445,244 

ส่วนิของส่วนิไดำ้เส่ยท่�ไม่ม่อำานิาจควบคุม  2,583,080,958  2,268,160,793  -    -   

รวมส่วนิของผู้ถืือหุ้นิ 10,371,667,371  9,375,486,376  5,427,285,520 4,874,445,244 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 19,629,854,686 15,547,381,190 10,160,072,396 7,437,524,575 

หมายเหตุปีระกอบงบการเงินิเปี็นิส่วนิหนิ่�งของงบการเงินินิ่�

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดำ้จากการรักษัาพยาบาล 4  6,450,680,338  6,367,334,641  2,436,546,704  2,388,302,063 

รายไดำ้ค่าเชี่าและค่าบริการ 4  95,213,190  106,709,959  34,305,865  18,063,112 

เงินิปีันิผลรับ 4, 10, 11, 

12, 13

210,425,919 80,820,750  369,333,425  288,386,625 

กำาไรจากการขายเงินิลงทุนิ  180,526  4,008,054  -    571,658 

รายไดำ้อื�นิ 4  116,161,383  96,363,078  66,997,591  54,442,460 

รวมรายได้  6,872,661,356  6,655,236,482  2,907,183,585  2,749,765,918 

ค่าใช้จ่าย

ต้นิทุนิในิการรักษัาพยาบาล 4  4,678,123,924  4,425,382,098  1,587,913,190  1,547,692,204 

ต้นิทุนิค่าเชี่าและค่าบริการ 4  100,459,102  104,107,740  18,724,476  16,433,125 

ค่าใชี้จ่ายในิการบริหาร 4  953,466,030  915,851,845  392,703,708  376,964,320 

ต้นิทุนิทางการเงินิ  201,101,377  159,694,158  111,798,669  68,788,667 

รวมค่าใช้จ่าย  5,933,150,433  5,605,035,841  2,111,140,043  2,009,878,316 

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 11.2  259,733,939  15,623,584 -      -      

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  1,199,244,862  1,065,824,225  796,043,542  739,887,602 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 31  206,445,299  189,415,821  82,387,041  86,990,564 

กำาไรสำาหรับปี  992,799,563  876,408,404  713,656,501  652,897,038 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในกำาไร

หรือขาดทุน

กำาไร (ขาดำทุนิ) ท่�ยังไม่เกิดำข่�นิจริงจากหลักทรัพย์

เผื�อขาย

10  737,195,256 (286,854,580)  382,297,617  40,316,558 

ภาษั่เงินิไดำ้เก่�ยวกับรายการท่�อาจถืูกจัดำปีระเภท

รายการใหม่

31 (147,439,051)  57,370,916 (76,459,523) (8,063,312)

ส่วนิแบ่งขาดำทุนิเบ็ดำเสร็จอื�นิในิบริษััทร่วม 11.3 (100,932,506) (74,231,875)  -    -   

 488,823,699 (303,715,539)  305,838,094  32,253,246 

หมายเหตุปีระกอบงบการเงินิเปี็นิส่วนิหนิ่�งของงบการเงินินิ่�

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

หมาย

เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำาไรหรือขาดทุน

กำาไร (ขาดำทุนิ) จากการปีระมาณตามหลักคณิตศาสตร์ 23 (33,017,126)  329,810 (5,213,964)  -   

ปีระกันิภัย

ภาษั่เงินิไดำ้เก่�ยวกับรายการท่�จะไม่ถืูกจัดำปีระเภทรายการใหม่ 31  6,603,425 (65,962)  1,042,793  -   

(26,413,701)  263,848 (4,171,171)  -   

กำาไร (ขาดำทุนิ) เบ็ดำเสร็จอื�นิสำาหรับปีี - สุทธิิจากภาษั่เงินิไดำ้  462,409,998 (303,451,691)  301,666,923  32,253,246 

กำาไรเบ็ดำเสร็จรวมสำาหรับปีี  1,455,209,561  572,956,713  1,015,323,424  685,150,284 

การแบ่งปันกำาไร

ส่วนิท่�เปี็นิของผู้ถืือหุ้นิบริษััทใหญ่  809,045,597  723,672,451  713,656,501  652,897,038 

ส่วนิท่�เปี็นิของส่วนิไดำ้เส่ยท่�ไม่ม่อำานิาจควบคุม  183,753,966  152,735,953  -    -   

 992,799,563  876,408,404  713,656,501  652,897,038 

การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนิท่�เปี็นิของผู้ถืือหุ้นิบริษััทใหญ่  1,134,550,074  558,313,044  1,015,323,424  685,150,284 

ส่วนิท่�เปี็นิของส่วนิไดำ้เส่ยท่�ไม่ม่อำานิาจควบคุม  320,659,487  14,643,669  -    -   

 1,455,209,561  572,956,713  1,015,323,424  685,150,284 

กำาไรต่อหุ้น 33

กำาไรต่อหุ้นิขั�นิพื�นิฐานิ

ส่วนิท่�เปี็นิของผู้ถืือหุ้นิบริษััทใหญ่  0.0612  0.0548  0.0540  0.0495 

กำาไรต่อหุ้นิปีรับลดำ

ส่วนิท่�เปี็นิของผู้ถืือหุ้นิบริษััทใหญ่  0.0550  0.0489  0.0485  0.0442 

หมายเหตุปีระกอบงบการเงินิเปี็นิส่วนิหนิ่�งของงบการเงินินิ่�

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินิรวม งบการเงินิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรสำาหรับปีี 992,799,563 876,408,404 713,656,501 652,897,038 

รายการปีรับกระทบกำาไรสำาหรับปีีเปี็นิเงินิสดำสุทธิิ

ไดำ้มาจาก (ใชี้ไปีในิ) กิจกรรมดำำาเนิินิงานิ

หนิ่�สูญและหนิ่�สงสัยจะสูญ 8,624,856 6,790,508 223,771 125,142 

ค่าเสื�อมราคา 408,348,771 407,171,145 125,312,364 136,632,798 

ค่าตัดำจำาหนิ่ายสินิทรัพย์ไม่ม่ตัวตนิ 5,035,840 5,368,703 2,223,556 2,223,816 

กำาไรจากการจำาหนิ่ายอุปีกรณ์ (36,689) (532,442) (19,817) (168,223)

ขาดำทุนิจากการตัดำจำาหนิ่ายสินิทรัพย์ถืาวร 25,046 4,791  25,046  5 

(กำาไร) ขาดำทุนิจากการขายเงินิลงทุนิเผื�อขาย 7,571,747 434,015 56,087 (571,658)

ส่วนิแบ่งกำาไรจากเงินิลงทุนิในิบริษััทร่วม (259,733,939) (15,623,584)  -    -   

เงินิปีันิผลรับ (210,425,919) (80,820,750) (369,333,425) (288,386,625)

ขาดำทุนิจากการดำ้อยค่าของเงินิลงทุนิ 11,400 7,080  -    -   

ภาษั่เงินิไดำ้ถืูกหัก ณ ท่�จ่ายตัดำจ่าย  97,144  -    -    -   

ค่าใชี้จ่ายผลปีระโยชีนิ์พนิักงานิ 65,651,116 22,635,069 16,879,134 7,690,588 

รายไดำ้ดำอกเบ่�ยรับ (15,050,305) (17,087,501) (5,885,035) (7,936,223)

ดำอกเบ่�ยจ่าย 201,101,377 159,694,158 111,798,669 68,788,667 

ค่าใชี้จ่ายภาษั่เงินิไดำ้ 206,445,299 189,415,821 82,387,041 86,990,564 

กำาไรจากการดำำาเนิินิงานิก่อนิการเปีล่�ยนิแปีลง

ในิสินิทรัพย์และหนิ่�สินิดำำาเนิินิงานิ 1,410,465,307 1,553,865,417 677,323,892 658,285,889 

สินิทรัพย์ดำำาเนิินิงานิ (เพิ�มข่�นิ) ลดำลง

ลูกหนิ่�การค้า 76,470,403 (164,801,731) (1,722,829) (8,995,189)

สินิค้าคงเหลือ (9,278,161) (10,678,083) (5,191,093) (1,828,628)

สินิทรัพย์หมุนิเว่ยนิอื�นิ (3,283,985) (4,776,146) 385,538 (6,707,703)

สินิทรัพย์ไม่หมุนิเว่ยนิอื�นิ (589,412) (593,954) (413,296) (340,169)

หนิ่�สินิดำำาเนิินิงานิเพิ�มข่�นิ(ลดำลง)

เจ้าหนิ่�การค้า  31,033,186  2,333,392 9,548,095 1,080,167 

ค่าธิรรมเนิ่ยมแพทย์ค้างจ่าย  9,724,976 (1,999,291) 4,103,968 3,643,519 

ค่าใชี้จ่ายค้างจ่าย (1,643,594)  6,797,659 3,303,322 (3,140,848)

เงินิรับล่วงหนิ้าจากสำานิักงานิปีระกันิสังคม 196,785,395 54,606,133  -    -   

หนิ่�สินิหมุนิเว่ยนิอื�นิ 5,672,946 2,472,994 3,506,506 (455,401)

หนิ่�สินิตามสัญญาเชี่าดำำาเนิินิงานิ 5,809,616 1,993,748  -    -   

จ่ายภาระผูกพันิผลปีระโยชีนิ์พนิักงานิ (6,085,030) (7,036,832) (3,019,401) (3,541,124)

หนิ่�สินิไม่หมุนิเว่ยนิอื�นิ 20,083,030 (6,822,972) 15,060,722 58,962 

หมายเหตุปีระกอบงบการเงินิเปี็นิส่วนิหนิ่�งของงบการเงินินิ่�

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินิรวม งบการเงินิเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินิสดำรับจากการดำำาเนิินิงานิ 1,735,164,677 1,425,360,334 702,885,424 638,059,475 

ดำอกเบ่�ยรับ 492,947 509,280 410,350 455,607 

จ่ายดำอกเบ่�ย (11,084) (17,095)  -    -   

จ่ายภาษั่เงินิไดำ้ (209,088,124) (228,193,026) (80,883,852) (88,891,831)

เงินิสดำสุทธิิไดำ้มาจากกิจกรรมดำำาเนิินิงานิ 1,526,558,416 1,197,659,493 622,411,922 549,623,251 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินิให้กู้ยืมระยะสั�นิแก่กิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ (เพิ�มข่�นิ) ลดำลง (15,220,000) (42,300,000) (3,220,000)  52,000,000 

เงินิฝ้ากปีระจำาท่�ติดำภาระค้ำาปีระกันิ (เพิ�มข่�นิ) ลดำลง 8,235,611 (1,046,311)  -    -   

เงินิสดำจ่ายเพื�อซ่ื�อเงินิลงทุนิเผื�อขาย (1,962,541,102) (483,135,144) (1,944,585,440) (357,040,469)

เงินิสดำรับจากการขายเงินิลงทุนิเผื�อขาย  35,204,312  121,846,082  1,422,168  1,660,793 

เงินิสดำจ่ายเพื�อซ่ื�อเงินิลงทุนิในิบริษััทร่วม  -   (25,000,000)  -   (25,000,000)

เงินิสดำจ่ายเพื�อซ่ื�อเงินิลงทุนิในิบริษััทย่อย (29,276,701)  -    -    -   

เงินิสดำจ่ายเพื�อซ่ื�อเงินิลงทุนิระยะยาวอื�นิ (92,000,000) (4,500,000) (82,000,000) (4,500,000)

เงินิสดำรับจากการขายเงินิลงทุนิระยะยาวอื�นิ  -    80,000,000  -   

เงินิสดำจ่ายเงินิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื�นิ (1,385,000) (3,985,000)  -    -   

เงินิสดำจ่ายในิการซ่ื�ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนิ (101,861)  -   (101,861)  -   

เงินิสดำจ่ายในิการซ่ื�อท่�ดำินิ อาคารและอุปีกรณ์ (1,358,414,060) (473,479,794) (224,986,290) (140,015,150)

เงินิสดำรับจากการจำาหนิ่ายอุปีกรณ์  937,507  6,826,891  19,823  5,168,224 

เงินิสดำจ่ายในิการซ่ื�อสินิทรัพย์ไม่ม่ตัวตนิ (614,063) (6,791,789) (482,818) (3,215,184)

เงินิสดำจ่ายล่วงหนิ้าค่าสินิทรัพย์  24,262,682  -    -    -   

เงินิปีันิผลรับ  289,722,708  152,835,305  369,333,425  288,386,625 

ดำอกเบ่�ยรับ 13,357,630 15,923,613  5,180,002  7,318,396 

เงินิสดำสุทธิิใชี้ไปีในิกิจกรรมลงทุนิ (3,087,832,337) (662,806,147) (1,879,420,991) (175,236,765)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินิเบิกเกินิบัญชี่และเงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากสถืาบันิการเงินิเพิ�มข่�นิ 1,092,149,246  554,262,100  1,130,000,000  145,000,000 

เงินิกู้ยืมจากบุคคลและกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิเพิ�มข่�นิ (ลดำลง)  32,420,000 (32,500,000) (16,000,000)  8,000,000 

เงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากบุคคลอื�นิเพิ�มข่�นิ (ลดำลง)  2,400,000 (138,250,000)  -    -   

เงินิสดำรับจากเงินิกู้ยืมระยะยาวจากสถืาบันิการเงินิ  2,364,858,130  430,000,000  1,414,858,130  430,000,000 

เงินิสดำจ่ายคืนิเงินิกู้ยืมระยะยาวจากสถืาบันิการเงินิ (966,821,719) (731,812,569) (659,267,433) (434,178,284)

เงินิสดำจ่ายชีำาระหนิ่�สินิตามสัญญาเชี่าการเงินิ (9,964,263) (9,169,659) (8,738,427) (8,325,807)

เงินิสดำรับจากการเพิ�มทุนิ  65,491,427  2,433,440  65,491,427  2,433,440 

เงินิสดำรับล่วงหนิ้าค่าหุ้นิ  36,378,150  -    -    -   

เงินิสดำรับจากการชีำาระค่าหุ้นิ  57,790,000  750,000  -    -   

หมายเหตุปีระกอบงบการเงินิเปี็นิส่วนิหนิ่�งของงบการเงินินิ่�

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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เงินิสดำจ่ายปีันิผล (614,824,534) (574,210,674) (527,210,475) (474,045,268)

จ่ายดำอกเบ่�ย (202,868,007) (161,823,458) (113,077,765) (70,705,041)

เงินิสดำสุทธิิไดำ้มาจาก (ใชี้ไปีในิ) กิจกรรมจัดำหาเงินิ 1,857,008,430 (660,320,820) 1,286,055,457 (401,820,960)

เงินิสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินิสดำเพิ�มข่�นิ (ลดำลง) - สุทธิิ  295,734,509 (125,467,474)  29,046,388 (27,434,474)

เงินิสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินิสดำ ณ วันิต้นิปีี 307,120,538 432,588,012 41,300,531 68,735,005 

เงินิสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินิสดำ ณ วันิสิ�นิปีี 602,855,047 307,120,538 70,346,919 41,300,531 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

1. รายการกระทบยอดำเงินิจ่ายในิการซ่ื�อท่�ดำินิ อาคารและอุปีกรณ์

ท่�ดำินิ อาคารและอุปีกรณ์ท่�ไดำ้มาในิระหว่างปีี (1,401,021,257) (506,347,469) (216,995,053) (156,184,188)

ดำอกเบ่�ยจ่ายบันิท่กเปี็นิต้นิทุนิทรัพย์สินิ  7,375,469  1,257,824  2,880,624  1,257,824 

เงินิจ่ายล่วงหนิ้าค่าสินิทรัพย์ลดำลง  -    4,496,687  -    -   

หนิ่�สินิตามสัญญาเชี่าการเงินิเพิ�มข่�นิ  3,382,725  5,236,560  3,382,726  3,492,509 

เจ้าหนิ่�ซ่ื�อทรัพย์สินิเพิ�มข่�นิ (ลดำลง)  31,849,003  21,876,604 (14,254,587)  11,418,705 

เงินิสดำจ่ายในิการซ่ื�อท่�ดำินิ อาคารและอุปีกรณ์ (1,358,414,060) (473,479,794) (224,986,290) (140,015,150)

2. รายการกระทบยอดำเงินิสดำรับจากการจำาหนิ่ายอุปีกรณ์

จำาหนิ่ายอุปีกรณ์ในิระหว่างปีี  937,507  1,826,891  19,823  168,224 

ลูกหนิ่�จากการจำาหนิ่ายอุปีกรณ์ลดำลง  -   5,000,000  -   5,000,000 

เงินิสดำรับจากการจำาหนิ่ายอุปีกรณ์  937,507  6,826,891 19,823 5,168,224 

3. รายการกระทบยอดำเงินิปีันิผลรับ

เงินิปีันิผลรับในิระหว่างปีี  289,722,708  152,835,305  369,333,425  288,386,625 

เงินิปีันิผลค้างรับ (เพิ�มข่�นิ) ลดำลง  -    -    -    -   

เงินิปีันิผลรับ 289,722,708 152,835,305 369,333,425 288,386,625 

4. รายการกระทบยอดำเงินิสดำจ่ายปีันิผล

เงินิปีันิผลจ่ายในิระหว่างปีี (617,481,252) (575,631,763) (527,974,574) (475,089,619)

เงินิปีันิผลค้างจ่ายเพิ�มข่�นิ 2,656,718 1,421,089 764,099 1,044,351 

เงินิสดำจ่ายปีันิผล (614,824,534) (574,210,674)  (527,210,475)  (474,045,268)

หมายเหตุปีระกอบงบการเงินิเปี็นิส่วนิหนิ่�งของงบการเงินินิ่�

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษััทจดำทะเบ่ยนิเป็ีนินิิติบุคคลตามปีระมวลกฏิหมายแพ่งและพาณิชีย์ และจดำทะเบ่ยนิเป็ีนิบริษััทมหาชีนิ ซ่่�ง

จัดำตั�งข่�นิในิปีระเทศไทย  

บริษััทปีระกอบธุิรกิจหลักในิการให้บริการรักษัาพยาบาล ในินิาม  “โรงพยาบาลวิภาวด่ำ” 

บริษััทม่ท่�ตั�งสำานัิกงานิตามท่�ได้ำจดำทะเบ่ยนิไว้ ตั�งอยู่เลขท่� 51/3 ถืนินิงามวงศ์วานิ แขวงลาดำยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานิคร

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

งบการเงินิน่ิ�จัดำทำาข่�นิตามมาตรฐานิการบัญช่ีท่�กฎหมายกำาหนิดำตามพระราชีบัญญัติวิชีาช่ีพบัญช่ี พ.ศ. 

2547 โดำยไดำ้ถืือปีฏิิบัติตามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิและการแสดำงรายการไดำ้ทำาข่�นิตามแบบกำาหนิดำ

รายการย่อท่�ต้องม่ในิงบการเงินิสำาหรับบริษััทมหาชีนิจำากัดำ ท่�กำาหนิดำโดำยปีระกาศกรมพัฒนิาธุิรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชีย์ ออกตามความในิพระราชีบัญญัติการบัญช่ี พ.ศ. 2543

งบการเงินิน่ิ�ไดำ้จัดำทำาข่�นิโดำยใชี้เกณฑ์์ราคาทุนิเดิำมเว้นิแต่จะไดำ้เปีิดำเผยเปี็นิอย่างอื�นิในินิโยบายการ

บัญช่ี

งบการเงินิฉบับภาษัาไทยเปี็นิงบการเงินิฉบับท่�บริษััทใช้ีเป็ีนิทางการตามกฎหมายงบการเงินิฉบับภาษัา

อังกฤษัแปีลมาจากงบการเงินิฉบับภาษัาไทยดัำงกล่าว

2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

2.2.1 งบการเงินิรวมไดำ้จัดำทำาข่�นิโดำยรวมงบการเงินิของบริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ำ จำากัดำ (มหาชีนิ) 

บริษััทย่อยและบริษััทร่วม ดัำงน่ิ�

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

อัตราส่วนของการถือหุ้น

(ร้อยละของจำานวนหุ้นจดทะเบียน) ที่ตั้ง

สำานักงานใหญ่2562 2561

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ถือหุ้นทางตรงโดยบริษัท

บริษัทย่อย

บริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ โรงแรม 99.99 99.99 กรุงเทพมหานิคร

บริษััท เชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) โรงพยาบาล 83.55 83.55 เชี่ยงใหม่

บริษััท บิวต่� ดำ่ไซ่นิ์ เซ่็นิเตอร์ จำากัดำ ** เสริมความงาม 50.00 - กรุงเทพมหานิคร

บริษัทร่วม

    บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ โรงพยาบาล 40.75 40.75 กรุงเทพมหานิคร 

    บริษััท ทิพยบดำินิทร์ จำากัดำ ซ่ื�อ-ขายอุปีกรณ์การแพทย์ 33.33 33.33 กรุงเทพมหานิคร

    บริษััท โรงพยาบาลบางโพ จำากัดำ โรงพยาบาล 28.57 28.57 กรุงเทพมหานิคร
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

อัตราส่วนของการถือหุ้น

(ร้อยละของจำานวนหุ้นจดทะเบียน) ที่ตั้ง

สำานักงานใหญ่2562 2561

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัทย่อย

ถือหุ้นโดยบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด

(มหาชน)

บริษัทย่อย

บริษััท โรงพยาบาลเชี่ยงใหม่ราม จำากัดำ โรงพยาบาล 47.09 47.09 เชี่ยงใหม่ 

บริษััท โรงพยาบาลหริภุญชีัย เมโมเร่ยล จำากัดำ โรงพยาบาล 72.43 72.43 ลำาพูนิ

ถือหุ้นโดยบริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จำากัด

บริษัทย่อย

บริษััท บิวต่� ดำ่ไซ่นิ์ เซ่็นิเตอร์ จำากัดำ** เสริมความงาม - 50.00 กรุงเทพมหานิคร

ถือหุ้นโดยบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากัด

บริษัทย่อย

บริษััท เทพปีัญญาธิุรกิจ จำากัดำ โรงพยาบาล 47.09 47.09 เชี่ยงใหม่ 

บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง เชี่ยงใหม่ จำากัดำ * โรงพยาบาล 45.14 - เชี่ยงใหม่ 

บริษัทร่วม

บริษััท โรงพยาบาลเขลางค์นิคร จำากัดำ โรงพยาบาล 11.99 11.99 ลำาปีาง

บริษััท โรงพยาบาลพะวอ จำากัดำ โรงพยาบาล 23.54 23.54 ตาก

* ตามมติท่�ปีระชุีมคณะกรรมการของบริษััทย่อยครั�งท่� 7/2561 เมื�อวันิท่� 25 ธัินิวาคม 2561 

ให้บริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์  จำากัดำ (มหาชีนิ) และบริษััท โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ

 เข้าร่วมลงทุนิในิบริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง เช่ียงใหม่ จำากัดำ และเมื�อวันิท่� 1 ม่นิาคม 2562 บริษััท

ย่อยได้ำเข้าถืือหุ้นิในิบริษััทดัำงกล่าวในิอัตราร้อยละ 18 และบริษััทย่อยทางอ้อม - บริษััท โรงพยาบาล

เช่ียงใหม่ราม จำากัดำ ถืือหุ้นิในิอัตราร้อยละ 63 รวมกลุ่มบริษััทย่อยถืือหุ้นิเป็ีนิร้อยละ 81 และจากการ

เข้าลงทุนิและเข้าไปีม่ส่วนิควบคุมกิจการดัำงกล่าวทำาให้บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง เช่ียงใหม่ จำากัดำ

 ถืือเป็ีนิบริษััทย่อยของบริษััท โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ ซ่่�งกลุ่มบริษััทยอ่ยได้ำนิำางบการเงินิของ

บริษััทดัำงกล่าวมาจัดำทำางบการเงินิรวม ตั�งแต่ไตรมาส 1 ปีี 2562 เป็ีนิต้นิไปี

 เมื�อวันิท่� 2 พฤษัภาคม 2562 บริษััทดัำงกล่าวได้ำเร่ยกชีำาระค่าหุ้นิเพิ�มในิราคาหุ้นิละ 7 

บาท โดำยบริษััทย่อย - บริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) ได้ำจ่ายชีำาระค่าหุ้นิเป็ีนิ

จำานิวนิเงินิ 50.40 ล้านิบาท และบริษััทย่อยทางอ้อม - บริษััท โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ ได้ำ

จ่ายชีำาระค่าหุ้นิเป็ีนิจำานิวนิเงินิ 179.79 ล้านิบาท รวมทั�งสิ�นิเป็ีนิจำานิวนิเงินิ 230.19 ล้านิบาท ผล

จากรายการดัำงกล่าวทำาให้บริษััทยอ่ยทางอ้อม - บริษััท โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ ม่สดัำส่วนิการ

ถืือหุ้นิในิบริษััทดัำงกล่าวจากเดิำมร้อยละ 63.00 เป็ีนิสัดำส่วนิร้อยละ 63.85 รวมกลุ่มบริษััทย่อยถืือหุ้นิ

เป็ีนิร้อยละ 81.85

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

และเมื�อวันิท่� 26 กรกฎาคม 2562 บริษััทดัำงกล่าวได้ำจดำทะเบ่ยนิเพิ�มทุนิ 4 ล้านิหุ้นิ ในิราคา

หุ้นิละ 10 บาท เป็ีนิจำานิวนิเงินิ 40.00 ล้านิบาท โดำยบริษััทย่อย - บริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการ

แพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) ได้ำจ่ายชีำาระค่าหุ้นิเป็ีนิจำานิวนิเงินิ 7.20 ล้านิบาท และบริษััทย่อยทางอ้อม - 

บริษััท โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ ได้ำจ่ายชีำาระค่าหุ้นิเป็ีนิจำานิวนิเงินิ 25.82 ล้านิบาท รวมทั�ง

สิ�นิเปี็นิจำานิวนิเงินิ 33.02 ล้านิบาท ผลจากรายการดำังกล่าวทำาให้บริษััทย่อยทางอ้อม - บริษััท 

โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ ม่สัดำส่วนิการถืือหุ้นิในิบริษััทดัำงกล่าวจากเดิำมร้อยละ 63.85 เป็ีนิ

สัดำส่วนิร้อยละ 63.91 รวมกลุ่มบริษััทย่อยถืือหุ้นิเป็ีนิร้อยละ 81.91 

** ตามมติท่�ปีระชุีมคณะกรรมการบริษััทวาระพิเศษั ครั�งท่� 4/2562 เมื�อวันิท่� 25 กันิยายนิ 

2562 กลุ่มบริษััทม่การปีรับโครงสร้างการลงทุนิในิบริษััทย่อย - บริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ

ใหม่ โดำยให้บริษััท ปีริ�นิส์ตันิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ โอนิหุ้นิทั�งหมดำของบริษััท บิวต่� ด่ำไซ่น์ิ เซ็่นิเตอร์ จำากัดำ

 ในิสัดำส่วนิการถืือหุ้นิร้อยละ 50 ซ่่�งเป็ีนิบริษััทย่อยและบริษััท เลกาซ่่� (ปีระเทศไทย) จำากัดำ ในิสัดำส่วนิ

การถืือหุ้นิร้อยละ 10 ซ่่�งเป็ีนิเงินิลงทุนิระยะยาวอื�นิให้บริษััทถืือโดำยตรงตามท่�กล่าวไว้ในิหมายเหตุ

ปีระกอบงบการเงินิข้อ12

2.2.2 นิโยบายการบัญชี่ท่�สำาคัญของบริษััทย่อยในิส่วนิของรายการบัญชี่ท่�เหมือนิกันิใชี้นิโยบายการบัญชี่

เช่ีนิเด่ำยวกับบริษััทใหญ่

2.2.3 ยอดำคงเหลอืระหว่างบรษัิัทกับบรษิัทัย่อยและรายการค้าระหว่างกนัิท่�มส่าระสำาคัญได้ำถูืกตดัำออกจาก

งบการเงินิรวมแล้ว

2.2.4 ส่วนิไดำ้เส่ยท่�ไม่ม่อำานิาจควบคุม หมายถ่ืงส่วนิไดำ้เส่ยในิบริษััทย่อยท่�ไม่ไดำ้เปี็นิของบริษััท ซ่่�งไดำ้แสดำง

เป็ีนิรายการแยกต่างหากจากส่วนิท่�เป็ีนิส่วนิของผู้ถืือหุ้นิบริษััทใหญ่

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในิระหวา่งปีี บริษััทและบรษัิัทยอ่ยได้ำนิำามาตรฐานิการรายงานิทางการเงนิิและการต่ความมาตรฐานิการ

รายงานิทางการเงินิฉบับปีรับปีรุง (ปีรับปีรุง 2561) และฉบับใหม่จำานิวนิหลายฉบับ ซ่่�งม่ผลบังคับใช้ีสำาหรับงบ

การเงินิท่�ม่รอบระยะเวลาบัญช่ีท่�เริ�มในิหรือหลังวันิท่� 1 มกราคม 2562  มาถืือปีฏิิบัติ มาตรฐานิการรายงานิ

ทางการเงินิดัำงกล่าวได้ำรับการปีรับปีรุงหรือจัดำให้ม่ข่�นิเพื�อให้ม่เนืิ�อหาเท่าเท่ยมกับมาตรฐานิการรายงานิทางการ

เงินิระหวา่งปีระเทศ โดำยส่วนิใหญ่เป็ีนิการปีรับปีรุงและอธิิบายใหชั้ีดำเจนิเก่�ยวกับการเปิีดำเผยข้อมูลในิหมายเหตุ

ปีระกอบงบการเงินิ การนิำามาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิดัำงกล่าวมาถืือปีฏิิบัติน่ิ�ไม่ม่ผลกระทบอย่างเป็ีนิ

สาระสำาคัญต่องบการเงินิของบริษััทและบริษััทย่อย

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในิระหว่างปีี สภาวิชีาช่ีพบัญช่ีได้ำปีระกาศใช้ีมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิและการต่ความมาตรฐานิ

การรายงานิทางการเงินิฉบับใหม่และฉบับปีรับปีรุงจำานิวนิหลายฉบับ ซ่่�งม่ผลบังคับใช้ีสำาหรับงบการเงินิท่�ม่รอบ

ระยะเวลาบัญช่ีท่�เริ�มในิหรือหลังวันิท่� 1 มกราคม 2563 มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิดัำงกล่าวได้ำรับการ

ปีรับปีรุงหรือจัดำใหม่้ข่�นิเพื�อให้ม่เนืิ�อหาเท่าเท่ยมกับมาตรฐานิการรายงานิทางการเงนิิระหวา่งปีระเทศ โดำยส่วนิ
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ใหญ่เป็ีนิการอธิิบายให้ชัีดำเจนิเก่�ยวกับวิธ่ิปีฏิิบัติทางการบัญช่ีและการให้แนิวปีฏิิบัติทางบัญช่ีกับผู้ใช้ีมาตรฐานิ  

ยกเว้นิมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิฉบับใหม่ซ่่�งม่การเปีล่�ยนิแปีลงหลักการสำาคัญ สามารถืสรุปีได้ำดัำงน่ิ�

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน

มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิกลุ่มเครื�องมือทางการเงินิ ปีระกอบดำ้วย มาตรฐานิและการต่ความ

มาตรฐานิ จำานิวนิ 5 ฉบับ ได้ำแก่

มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ

ฉบับท่� 7 การเปีิดำเผยข้อมูลเครื�องมือทางการเงินิ

ฉบับท่� 9 เครื�องมือทางการเงินิ

มาตรฐานิการบัญชี่

ฉบับท่� 32 การแสดำงรายการเครื�องมือทางการเงินิ

การต่ความมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ

ฉบับท่� 16 การปี้องกันิความเส่�ยงของเงินิลงทุนิสุทธิิในิ

หนิ่วยงานิต่างปีระเทศ

ฉบับท่� 19 การชีำาระหนิ่�สินิทางการเงินิดำ้วยตราสารทุนิ

มาตรฐานิกลุ่มดัำงกล่าวข้างต้นิ กำาหนิดำหลักการเก่�ยวกับการจัดำปีระเภทและการวัดำมูลค่าเครื�องมือทางการ

เงินิด้ำวยมูลค่ายติุธิรรมหรือราคาทุนิตัดำจำาหน่ิายโดำยพิจารณาจากปีระเภทของตราสารทางการเงินิ ลักษัณะของ

กระแสเงินิสดำตามสัญญาและแผนิธิุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเก่�ยวกับวิธ่ิการคำานิวณการ

ด้ำอยค่าของเครื�องมือทางการเงินิโดำยใช้ีแนิวคิดำของผลขาดำทุนิด้ำานิเครดิำตท่�คาดำว่าจะเกิดำข่�นิ และหลักการเก่�ยว

กับการบัญช่ีป้ีองกันิความเส่�ยง รวมถ่ืงการแสดำงรายการและการเปิีดำเผยข้อมูลเครื�องมือทางการเงินิ มาตรฐานิ

เหล่าน่ิ�จะนิำามาแทนิมาตรฐานิและการต่ความมาตรฐานิท่�เก่�ยวข้องกับเครื�องมือทางการเงินิเมื�อม่ผลบังคับใช้ี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิฉบับน่ิ� ใช้ีแทนิมาตรฐานิการบัญช่ี ฉบับท่� 17 เรื�อง สัญญาเช่ีา และการ

ต่ความมาตรฐานิบัญช่ีท่�เก่�ยวข้อง มาตรฐานิฉบับน่ิ�ได้ำกำาหนิดำหลักการของการรับรู้รายการ การวัดำมูลค่า การ

แสดำงรายการและการเปิีดำเผยข้อมูลของสัญญาเช่ีา และกำาหนิดำให้ผู้เช่ีารับรู้สินิทรัพย์และหน่ิ�สินิสำาหรับสัญญา

เช่ีาทุกรายการท่�ม่ระยะเวลาในิการเชีา่มากกว่า 12 เดืำอนิ เว้นิแต่สินิทรัพย์อ้างอิงนัิ�นิม่มูลค่าตำ�า การบัญช่ีสำาหรับ

ผู้ให้เช่ีาไม่ม่การเปีล่�ยนิแปีลงอยา่งม่สาระสำาคัญจากมาตรฐานิการบญัช่ี ฉบับท่� 17 ผู้ให้เช่ีายังคงต้องจัดำปีระเภท

สัญญาเช่ีาเป็ีนิสัญญาเช่ีาดำำาเนิินิงานิหรอืสัญญาเช่ีาเงินิทุนิโดำยใช้ีหลักการเช่ีนิเด่ำยวกันิกับมาตรฐานิการบญัช่ีฉบับ

ท่� 17

ปัีจจุบันิฝ่้ายบริหารของบริษััทและบริษััทย่อยอยูร่ะหว่างการปีระเมินิผลกระทบท่�อาจม่ต่องบการเงินิในิ

ปีีท่�เริ�มนิำามาตรฐานิกลุ่มดัำงกล่าวมาถืือปีฏิิบัติ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
3.1  การรับรู้รายได้

รายได้ำจากการปีระกอบกิจการโรงพยาบาลโดำยส่วนิใหญ่ปีระกอบด้ำวย รายได้ำค่ารักษัาพยาบาล ค่าห้อง

พัก ค่ายา โดำยจะรับรู้เป็ีนิรายได้ำเมื�อได้ำให้บริการหรือส่งมอบยาแล้ว

รายได้ำค่ารักษัาพยาบาลในิระบบปีระกันิสังคมและสำานัิกงานิหลักปีระกันิสุขภาพแห่งชีาติบันิท่กตามหลัก

เกณฑ์์ วิธ่ิการและเงื�อนิไขตามท่�กำาหนิดำ โดำยหน่ิวยงานิดัำงกล่าว

รายได้ำค่าบริการ รับรู้เป็ีนิรายได้ำเมื�อได้ำให้บริการแล้ว

ดำอกเบ่�ยรับ รับรู้เป็ีนิรายได้ำตามระยะเวลาโดำยคำาน่ิงถ่ืงอัตราผลตอบแทนิท่�แท้จริง

เงินิปัีนิผลรับ บันิท่กเป็ีนิรายได้ำเมื�อบริษััทม่สิทธิิได้ำรับเงินิปัีนิผล

รายได้ำอื�นิ รับรู้เป็ีนิรายได้ำตามเกณฑ์์คงค้าง

3.2  การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้ีจ่าย รับรู้ตามเกณฑ์์คงค้าง

3.3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินิสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินิสดำ หมายถ่ืง เงินิสดำและเงินิฝ้ากธินิาคารและเงินิลงทุนิระยะสั�นิท่�ม่สภาพ

คล่องสูง ซ่่�งถ่ืงกำาหนิดำจ่ายคืนิระยะเวลาไม่เกินิ 3 เดืำอนิ นัิบจากวันิท่�ได้ำมาและไม่ม่ข้อจำากัดำในิการเบิกใช้ี

3.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหน่ิ�การค้าและลูกหน่ิ�อื�นิแสดำงตามมูลค่าท่�จะได้ำรับ สำาหรับค่าเผื�อหน่ิ�สงสัยจะสูญปีระมาณการจากลูก

หน่ิ�การค้าและลูกหน่ิ�อื�นิแต่ละรายท่�คาดำว่าจะไม่ได้ำรับชีำาระหน่ิ�

3.5 สินค้าคงเหลือ 

สินิค้าคงเหลือ แสดำงในิราคาทุนิหรือมูลค่าสุทธิิท่�จะได้ำรับแล้วแต่มูลค่าใดำจะตำ�ากว่า ราคาทุนิของสินิค้า

คำานิวณตามวิธ่ิเข้าก่อนิออกก่อนิ  

ต้นิทุนิสินิค้าคงเหลือ ปีระกอบดำ้วย ต้นิทุนิทั�งหมดำในิการซื่�อและต้นิทุนิอื�นิๆ ท่�เกิดำข่�นิเพื�อให้สินิค้าคง

เหลือนัิ�นิอยู่ในิสถืานิท่�และอยูใ่นิสภาพท่�เป็ีนิอยู่ในิปัีจจุบันิ

ต้นิทุนิในิการซื่�อ ปีระกอบด้ำวย ราคาซื่�อและค่าใช้ีจ่ายท่�เก่�ยวข้องกับการซื่�อสินิค้านัิ�นิ เช่ีนิ ค่าขนิส่ง และ

ต้นิทุนิอื�นิๆซ่่�งเก่�ยวข้องโดำยตรงกับการไดำ้มาซ่่�งสินิค้า และหักด้ำวยส่วนิลดำการค้าและเงินิท่�ได้ำรับคืนิจากการซื่�อ

สินิค้า

มูลค่าสุทธิิท่�จะได้ำรับเป็ีนิการปีระมาณราคาท่�คาดำว่าจะขายได้ำตามปีกติธุิรกิจ หักด้ำวยปีระมาณการต้นิทุนิ

ท่�จำาเป็ีนิต้องจ่ายไปีเพื�อให้ขายสินิค้าได้ำ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3.6 เงินลงทุน

เงินลงทุนเผ่ือขาย

เงินิลงทุนิเผื�อขายเป็ีนิการลงทุนิในิตราสารทุนิในิความต้องการของตลาดำ ซ่่�งจะถืือไว้โดำยไม่ระบุชีว่งเวลา

และอาจขายเพื�อเสริมสภาพคล่องได้ำแสดำงเป็ีนิเงินิลงทุนิระยะยาว เว้นิแต่กรณ่ท่�ฝ่้ายบริหารตั�งใจจะถืือไว้ไม่เกินิ

 1 ปีี จะแสดำงเป็ีนิเงินิลงทุนิชัี�วคราว 

เงินิลงทุนิเผื�อขายแสดำงในิมูลค่ายติุธิรรม มูลค่ายติุธิรรมของหลักทรัพยจ์ดำทะเบ่ยนิคำานิวณ ณ วันิท่�ในิงบ

การเงินิจากราคาเสนิอซื่�อล่าสุดำ ณ สิ�นิวันิทำาการสุดำท้ายของงวดำ มูลค่ายุติธิรรมของหนิ่วยลงทุนิคำานิวณจาก

มูลค่าสินิทรัพย์สุทธิิของหน่ิวยลงทุนิ ณ สิ�นิวันิทำาการสุดำท้ายของงวดำ ท่�ปีระกาศโดำยบริษััทจัดำการกองทุนิ การ

เปีล่�ยนิแปีลงมูลค่ายุติธิรรมของหลักทรัพย์เผื�อขายบันิท่กเป็ีนิรายการแยกต่างหากภายใต้องค์ปีระกอบอื�นิของ

ส่วนิของผู้ถืือหุ้นิ และจะบันิท่กเป็ีนิกำาไรหรือขาดำทุนิในิงบกำาไรขาดำทุนิเบ็ดำเสร็จ เมื�อบริษััทและบริษััทย่อยได้ำ

จำาหน่ิายเงินิลงทุนินัิ�นิ ราคาของเงินิลงทุนิท่�จำาหน่ิายคำานิวณโดำยวิธ่ิถัืวเฉล่�ย แต่ถ้ืาการลดำลงของมูลค่ายุติธิรรม

ของเงินิลงทุนิท่�ถืือไว้เป็ีนิการลดำลงอย่างถืาวร ขาดำทุนิจากการลดำราคาเงินิลงทุนินัิ�นิจะถืือเป็ีนิขาดำทุนิจากการ

ด้ำอยค่าท่�เกิดำข่�นิจริงและจะรวมอยู่ในิการคำานิวณกำาไรขาดำทุนิสำาหรับงวดำ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

บริษััทร่วม หมายถ่ืง กิจการท่�อยู่ภายใต้อิทธิิพลอย่างเป็ีนิสาระสำาคัญของบริษััท กล่าวคือ ม่อำานิาจในิ

การเข้าไปีม่ส่วนิร่วมในิการตัดำสินิใจเก่�ยวกับนิโยบายทางการเงินิ และการดำำาเนิินิงานิของกิจการ แต่ไม่ถ่ืงระดัำบ

ท่�จะควบคุมนิโยบายดัำงกล่าว เงินิลงทุนิในิบริษััทร่วมแสดำงโดำยวิธ่ิส่วนิได้ำเส่ยในิงบการเงินิรวม หากบริษััทร่วมม่

ผลขาดำทุนิเกินิทุนิจะรับรู้ส่วนิได้ำเส่ยในิเงินิลงทุนิดัำงกล่าวเพ่ยงเท่ากับศูนิย์เท่านัิ�นิ

บริษััทย่อย หมายถ่ืง กิจการท่�บริษััทม่อำานิาจในิการควบคุมนิโยบายการเงินิและการดำำาเนิินิงานิ ซ่่�งโดำย

ทั�วไปีแล้วบริษััทจะถืือหุ้นิท่�ม่สิทธิิออกเส่ยงมากกว่าก่�งหน่ิ�ง

ตามงบการเงนิิเฉพาะกจิการเงนิิลงทนุิในิบรษัิัทร่วมและบรษัิัทยอ่ยบันิท่กด้ำวยวิธ่ิราคาทนุิสุทธิิจากคา่เผื�อ

การด้ำอยค่าเงินิลงทุนิ (ถ้ืาม่) ขาดำทุนิจากการด้ำอยค่าของเงินิลงทุนิจะบันิท่กเป็ีนิขาดำทุนิในิงบกำาไรขาดำทุนิเบ็ดำเสร็จ

และตามงบการเงินิรวมเงินิลงทุนิในิบริษััทร่วมและบริษััทย่อยบันิท่กด้ำวยวิธ่ิส่วนิได้ำเส่ย

เงินลงทุนท่ัวไป - เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันและบริษัทอ่ืน

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ หมายถ่ืง กิจการท่�บริษััทถืือหุ้นิน้ิอยกว่าร้อยละ 20 และหรือกิจการท่�ม่ผู้บริหาร 

ผู้ถืือหุ้นิรายใหญ่หรือผู้ท่�เก่�ยวข้องกับบุคคลดัำงกล่าวบางส่วนิร่วมกันิไม่ว่าในิทางตรงหรือทางอ้อม 

บริษััทอื�นิ หมายถ่ืง กิจการท่�บริษััทถืือหุ้นิแตไ่ม่ม่อำานิาจควบคมุหรือม่ส่วนิร่วมในิการกำาหนิดำนิโยบายใดำ ๆ

เงินิลงทุนิทั�วไปีในิบริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิและบริษััทอื�นิ แสดำงด้ำวยวิธ่ิราคาทุนิสุทธิิจากค่าเผื�อการด้ำอยค่า

เงินิลงทุนิ (ถ้ืาม่) ขาดำทุนิจากการด้ำอยค่าของเงินิลงทุนิจะบันิท่กเป็ีนิขาดำทุนิในิงบกำาไรขาดำทุนิเบ็ดำเสร็จ

เงินิลงทุนิในิตราสารหน่ิ�ท่�บริษััทม่ความตั�งใจถืือจนิครบกำาหนิดำ แสดำงในิราคาทุนิตัดำจำาหน่ิายได้ำแสดำงเป็ีนิ

เงินิลงทุนิระยะยาวอื�นิ ซ่่�งฝ่้ายบริหารตั�งใจถืือไว้มากกว่า 1  ปีี
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3.7  ค่าความนิยม

บริษััทและบริษััทยอ่ยใช้ีวิธ่ิซื่�อสำาหรับการบันิท่กบัญช่ีการรวมธุิรกิจและวัดำมูลค่าต้นิทุนิการซื่�อธุิรกิจด้ำวย

มูลค่ายุติธิรรมของผลรวมของสิ�งตอบแทนิท่�โอนิ ณ วันิท่�ซื่�อ และจำานิวนิของส่วนิของผู้ท่�ไม่ม่อำานิาจควบคุมในิ

ผู้ถูืกซื่�อ ในิการรวมธุิรกิจแต่ละครั�ง บริษััทและบริษััทย่อยจะวัดำมูลค่าส่วนิของผู้ท่�ไม่ม่อำานิาจควบคุม (ถ้ืาม่) ในิ

บริษััทย่อยด้ำวยมูลค่ายุติธิรรมหรือมูลค่าของสินิทรัพย์สุทธิิท่�ระบุได้ำของผู้ถูืกซื่�อตามสัดำส่วนิของหุ้นิท่�ถืือโดำยผู้ท่�

ไม่ม่อำานิาจควบคุมนัิ�นิ

บริษััทและบริษััทย่อยบันิท่กต้นิทุนิท่�เก่�ยวข้องกับการซื่�อธุิรกิจเป็ีนิค่าใช้ีจ่ายในิงวดำท่�ต้นิทุนิดัำงกล่าวเกิดำ

ข่�นิและเมื�อได้ำรับบริการ

ค่าความนิิยมจากการรวมธุิรกิจ คือ ต้นิทุนิการรวมธุิรกิจท่�สูงกว่าส่วนิได้ำเส่ยของบริษััทในิมูลค่ายุติธิรรม

ของสินิทรัพยสุ์ทธิิท่�ระบุได้ำของบริษััทยอ่ย หากต้นิทุนิการรวมธุิรกิจตำ�ากว่าส่วนิได้ำเส่ยของบริษััทในิมูลค่ายติุธิรรม

ของสินิทรัพย์สุทธิิท่�ระบุได้ำของบริษััทย่อย บริษััทจะรับรู้ส่วนิต่างน่ิ�เป็ีนิกำาไรในิกำาไรหรือขาดำทุนิทันิท่ 

ค่าความนิิยมจากการรวมธุิรกิจ บันิท่กในิราคาทุนิ ณ วันิท่�ซื่�อธุิรกิจ และหลังจากนัิ�นิค่าความนิิยมจะวัดำ

ค่าด้ำวยราคาทุนิหักค่าเผื�อการด้ำอยค่าสะสมและขาดำทุนิจากการด้ำอยค่าในิค่าความนิิยม ไม่สามารถืโอนิกลับได้ำ

3.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนิของบรษัิัทแสดำงด้ำวยวิธ่ิราคาทนุิหักค่าเสื�อมราคาสะสมและคา่เผื�อการด้ำอย

ค่า (ถ้ืาม่)

ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนิ ปีระเภทอาคารให้เช่ีาคำานิวณจากราคาทุนิโดำยวิธ่ิเส้นิ

ตรงตามอายกุารให้ปีระโยชีน์ิโดำยปีระมาณ 20 ปีี ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนิรวมอยูใ่นิการ

คำานิวณผลการดำำาเนิินิงานิ

3.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ท่�ดิำนิ แสดำงมูลค่าตามราคาทุนิ อาคารและอุปีกรณ์แสดำงในิราคาทุนิหักด้ำวยค่าเสื�อมราคาสะสมและค่า

เผื�อการด้ำอยค่า (ถ้ืาม่)

ราคาทุนิรับรู้เมื�อเริ�มแรกท่�ได้ำสินิทรัพย์มารวมถ่ืงต้นิทุนิทางตรงอื�นิๆ ท่�เก่�ยวกับการจัดำหาสินิทรัพย์เพื�อ

ให้สินิทรัพย์อยู่ในิสภาพพร้อมท่�จะใช้ีได้ำตามวัตถุืปีระสงค์รวมทั�งต้นิทุนิในิการรื�อถือนิ ขนิย้าย และการบูรณะ

สถืานิท่�ตั�งของสินิทรัพย์ซ่่�งเป็ีนิภาระผูกพันิของกิจการ (ถ้ืาม่)

รายจ่ายท่�เก่�ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปีรับปีรุงสินิทรัพย์ให้ด่ำข่�นิ ซ่่�งทำาให้ราคาเปีล่�ยนิแทนิ

ในิปัีจจุบันิของสินิทรัพยเ์พิ�มข่�นิอยา่งเป็ีนิสาระสำาคัญจะรวมเป็ีนิราคาทุนิของสินิทรัพย ์สำาหรับค่าซ่่อมแซ่ม และ

บำารุงรักษัารับรู้เป็ีนิค่าใช้ีจ่ายในิรอบระยะเวลาบัญช่ีท่�เกิดำข่�นิ

ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปีกรณ์คำานิวณจากราคาทุนิหักมูลค่าคงเหลือของสินิทรัพย ์โดำยวิธ่ิเส้นิตรง

ตามอายุการให้ปีระโยชีน์ิ

อาคารและอุปีกรณ์ของบริษััทย่อยแห่งหน่ิ�ง ท่�ได้ำมาตั�งแต่ปีี 2533 คำานิวณค่าเสื�อมราคาตามวิธ่ิกองทุนิ

จม (Sinking Fund Method) ส่วนิอาคารและอุปีกรณ์ท่�ได้ำมาหลังปีี 2545 คำานิวณค่าเสื�อมราคาตามวิธ่ิเส้นิตรง

ตามอายุการให้ปีระโยชีน์ิโดำยปีระมาณของสินิทรัพย์
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อาคารและอุปีกรณ์ของบริษััทย่อยอ่กแห่งหน่ิ�ง ท่�ได้ำมาตั�งแต่ปีี 2537 คำานิวณคา่เสื�อมราคาตามวธ่ิิกองทุนิ

จม (Sinking Fund Method) ส่วนิอาคารและอุปีกรณ์ท่�ได้ำมาหลังปีี 2545 คำานิวณค่าเสื�อมราคาตามวิธ่ิเส้นิตรง

ตามอายุการให้ปีระโยชีน์ิโดำยปีระมาณของสินิทรัพย์

เครื�องมือแพทย์ของบริษััทท่�ได้ำมาก่อนิปีี 2556 คำานิวณค่าเสื�อมราคาตามวิธ่ิเส้นิตรงตามอายุการให้

ปีระโยชีน์ิโดำยปีระมาณของสินิทรัพย์ ส่วนิเครื�องมือแพทย์ท่�ได้ำมาตั�งแต่ปีี 2556 คำานิวณค่าเสื�อมราคาตามวิธ่ิ

ยอดำคงเหลือลดำลงทว่คูณ (Double Declining Balance Method)

อายุการให้ประโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์โดยประมาณ มีดังน้ี

ประเภทของสินทรัพย์ ปี

ส่วนิปีรับปีรุงท่�ดำินิ 10

อาคารและส่วนิปีรับปีรุงอาคาร 10-50

เครื�องมือแพทย์และอุปีกรณ์การแพทย์ 5-25

เครื�องตกแต่งติดำตั�งและเครื�องใชี้สำานิักงานิ 3-25

เครื�องใชี้และเครื�องตกแต่งศูนิย์สุขภาพ 5-10

ยานิพาหนิะ 5-10

ไม่คิดำค่าเสื�อมราคา สำาหรับสินิทรัพย์ท่�อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ม่การทบทวนิมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ปีระโยชีน์ิทุกปีี

คิดำค่าเสื�อมราคาสำาหรับส่วนิปีระกอบของรายการสินิทรัพย์แต่ละส่วนิแยกต่างหากจากกันิเมื�อ 

ส่วนิปีระกอบแต่ละส่วนินัิ�นิม่ต้นิทุนิท่�ม่นัิยสำาคัญเมื�อเท่ยบกับต้นิทุนิทั�งหมดำของสินิทรัพย์นัิ�นิ

ค่าเสื�อมราคารวมอยู่ในิการคำานิวณผลการดำำาเนิินิงานิ

กำาไรหรือขาดำทุนิจากการจำาหน่ิายท่�ดิำนิ อาคารและอุปีกรณ์ คำานิวณจากผลต่างระหว่างเงินิสดำรับสุทธิิ

กับราคาตามบัญช่ีและรับรู้เป็ีนิรายได้ำอื�นิ หรือค่าใช้ีจ่ายอื�นิในิงบกำาไรขาดำทุนิเบ็ดำเสร็จ

3.10  ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นิทุนิการกู้ยืมของเงินิกู้ท่�ใช้ีในิการจัดำหาหรือก่อสร้างสินิทรัพย์ท่�ต้องใช้ีระยะเวลานิานิในิการทำาให้อยู่

ในิสภาพพร้อมใชี้หรือขาย ไดำ้ถูืกนิำาไปีรวมเปี็นิราคาทุนิของสินิทรัพย์จนิกว่าสินิทรัพย์นัิ�นิจะอยู่ในิสภาพพร้อม

ท่�จะใช้ีได้ำตามปีระสงค์  ส่วนิต้นิทุนิการกู้ยืมอื�นิถืือเป็ีนิค่าใช้ีจ่ายในิงวดำท่�เกิดำรายการ ต้นิทุนิการกู้ยืม ปีระกอบ

ด้ำวย ดำอกเบ่�ยและต้นิทุนิอื�นิท่�เกิดำข่�นิจากการกู้ยืมนัิ�นิ

3.11  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินิทรัพย์ไม่ม่ตัวตนิเป็ีนิโปีรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดำจ่าย แสดำงตามราคาทุนิหักค่าตัดำจำาหน่ิายสะสม ค่า

ตัดำจำาหน่ิายคำานิวณจากราคาทุนิของสินิทรัพย์โดำยวิธ่ิเส้นิตรงระยะเวลา 3-10 ปีี
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3.12  การด้อยค่าของสินทรัพย์

ณ วันิท่�ในิงบแสดำงฐานิะการเงินิ บริษััทและบริษััทยอ่ยจะปีระเมินิว่าม่ข้อบ่งช่ี�ของสินิทรัพยว่์าม่การด้ำอย

ค่าหรือไม่ หากสินิทรัพย์นัิ�นิม่ข้อบ่งช่ี�ของการด้ำอยค่า บริษััทและบริษััทย่อยจะปีระมาณมูลค่าท่�คาดำว่าจะได้ำรับ

คืนิของสินิทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญช่ีของสินิทรัพย์สูงกว่ามูลค่าท่�คาดำว่าจะได้ำรับคืนิ บริษััทและบริษััทย่อยจะ

รับรู้ผลขาดำทุนิจากการด้ำอยค่าของสินิทรัพย์ในิงบกำาไรขาดำทนุิเบ็ดำเสร็จ ผลขาดำทุนิจากการดำอ้ยค่าของสินิทรัพย์

จะถูืกกลับรายการเมื�อมูลค่าท่�คาดำว่าจะได้ำรับคืนิเพิ�มข่�นิในิภายหลังและจะกลับรายการได้ำไม่เกินิกว่ามูลค่าตาม

บัญช่ีภายหลังหักค่าเสื�อมราคาสะสมหรือค่าตัดำจำาหน่ิาย มูลค่าท่�จะได้ำรับคืนิของสินิทรัพย์ หมายถ่ืง มูลค่าจาก

การใช้ีของสินิทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธิรรมของสินิทรัพย์หักต้นิทุนิในิการขาย 

3.13  สัญญาเช่าดำาเนินงาน

สัญญาเช่ีาทรัพย์สินิท่�ความเส่�ยงและผลตอบแทนิแก่เจ้าของทรัพย์สินิยังเป็ีนิของผู้ให้เช่ีาจะถูืกจัดำเป็ีนิ

สัญญาเช่ีาดำำาเนิินิงานิ โดำยบริษััทและบริษััทย่อยจะบันิท่กการจ่ายชีำาระภายใต้สัญญาเช่ีาดำำาเนิินิงานิเป็ีนิค่าใช้ี

จ่ายโดำยวิธ่ิเส้นิตรงตลอดำระยะเวลาของการเช่ีา

3.14  สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่ีาทรัพยสิ์นิท่�ม่ความเส่�ยงและผลตอบแทนิของความเป็ีนิเจ้าของส่วนิใหญ่ได้ำโอนิให้ผู้เช่ีาทรัพยสิ์นิ

 จะถูืกจัดำเป็ีนิสัญญาเช่ีาการเงินิ สัญญาเช่ีาการเงินิถูืกบันิท่กเป็ีนิรายจ่ายฝ่้ายทุนิด้ำวยมูลค่ายุติธิรรมของทรัพย์สินิ

ท่�เช่ีา  หรือมูลค่าปัีจจุบันิของจำานิวนิเงินิขั�นิตำ�าท่�ต้องจ่ายตามสัญญาเช่ีา แล้วแต่จำานิวนิใดำจะตำ�ากว่า โดำยจำานิวนิ

เงินิท่�ต้องจ่ายแต่ละครั�งจะแบ่งเป็ีนิเงินิส่วนิของหน่ิ�สินิและค่าใช้ีจ่ายทางการเงินิเพื�อให้อัตราดำอกเบ่�ยคงท่�ต่อหน่ิ�

สินิคงค้าง ยอดำคงเหลือของภาระผูกพันิตามสัญญาเช่ีาการเงินิจะถูืกบันิท่กเป็ีนิหน่ิ�สินิระยะยาว ดำอกเบ่�ยจ่าย

จะบันิท่กในิงบกำาไรขาดำทุนิตลอดำอายขุองสัญญาเช่ีา ทรัพย์สินิท่�จัดำหาโดำยสัญญาเช่ีาการเงินิจะคดิำค่าเสื�อมราคา

ตามอายุการใช้ีงานิโดำยปีระมาณของทรัพย์สินินัิ�นิ

3.15  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหน่ิ�การค้าและเจ้าหน่ิ�อื�นิ แสดำงในิราคาทุนิ

3.16  เครื่องมือทางการเงิน

บริษััทและบรษัิัทยอ่ยไม่ม่นิโยบายท่�จะปีระกอบธิรุกรรมตราสารทางการเงนิินิอกงบการเงนิิท่�เป็ีนิตราสาร

อนุิพันิธ์ิเพื�อการเก็งกำาไรหรือเพื�อการค้า

เครื�องมือทางการเงินิท่�แสดำงในิงบการเงินิปีระกอบดำว้ยเงินิฝ้ากสถืาบนัิการเงินิ ลูกหน่ิ�การค้า เงินิให้กู้ยืม

 เจ้าหน่ิ�การค้า เงินิเบิกเกินิบัญช่ี และเงินิกู้ยมืระยะสั�นิจากสถืาบันิการเงินิและเงินิกู้ยมืระยะยาว ภาษ่ัเงินิได้ำและ

ค่าใช้ีจ่ายค้างจ่าย หน่ิ�สินิตามสัญญาเช่ีาการเงินิ ซ่่�งนิโยบายการบัญช่ีเฉพาะสำาหรับรายการแต่ละรายการได้ำเปิีดำ

เผยแยกไว้ในิแต่ละหัวข้อท่�เก่�ยวข้อง
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3.17  การใช้ประมาณการทางการบัญชี

ในิการจัดำทำางบการเงินิให้เป็ีนิไปีตามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงินิ ฝ่้ายบริหารต้องใช้ีการปีระมาณ

และตั�งข้อสมมติฐานิหลายปีระการ ซ่่�งม่ผลกระทบต่อจำานิวนิเงินิท่�เก่�ยวกับรายได้ำ ค่าใช้ีจ่าย สินิทรัพย์และหน่ิ�

สินิ และการเปิีดำเผยข้อมูลเก่�ยวกับสินิทรัพย์และหน่ิ�ท่�อาจจะเกิดำข่�นิ ซ่่�งผลท่�เกิดำข่�นิจริงอาจแตกต่างไปีจากจำานิวนิ

ท่�ปีระมาณไว้

3.18 การประมาณการหนี้สิน

บริษััทและบริษััทย่อยจะบันิท่กปีระมาณการหน่ิ�สินิเมื�อม่ความเป็ีนิไปีได้ำค่อนิข้างแน่ิของการเกิดำภาระ

ผูกพันิในิปัีจจุบันิตามกฎหมายหรือจากการอนุิมานิอันิเป็ีนิผลสืบเนืิ�องมาจากเหตุการณ์ในิอด่ำต ภาระผูกพันิดัำง

กล่าวคาดำว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดำการไหลออกของทรัพยากรเพื�อจ่ายชีำาระภาระผูกพันิและจำานิวนิท่�ต้องจ่าย

สามารถืปีระมาณการได้ำอย่างน่ิาเชืี�อถืือ รายจ่ายท่�จะได้ำรับคืนิบันิท่กเป็ีนิสินิทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื�อการได้ำ

รับคืนิคาดำว่าจะได้ำรับอย่างแน่ินิอนิเมื�อได้ำจ่ายชีำาระปีระมาณการหน่ิ�สินิไปีแล้ว

3.19 การจัดสรรกำาไรสะสม

การจัดำสรรกำาไรสะสมเป็ีนิไปีตามพระราชีบัญญัติบริษััทมหาชีนิ จำากัดำ พ.ศ. 2535 โดำยบริษััทจะจัดำสรร

สำารองตามกฎหมายในิอัตราร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิิปีระจำาปีี 

3.20 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะส้ัน

บริษััทและบริษััทย่อยรับรู้เงินิเดืำอนิ ค่าจ้าง โบนัิส และเงินิสมทบกองทุนิปีระกันิสังคมและกองทุนิสำารอง

เล่�ยงช่ีพเป็ีนิค่าใช้ีจ่ายเมื�อเกิดำรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษััทและพนัิกงานิได้ำร่วมกันิจัดำตั�งกองทุนิสำารองเล่�ยงช่ีพ ซ่่�งปีระกอบด้ำวยเงินิท่�พนัิกงานิจ่ายสะสมและ

เงินิท่�บริษััทจ่ายสมทบให้เป็ีนิรายเดืำอนิ สินิทรัพยข์องกองทุนิสำารองเล่�ยงช่ีพได้ำแยกออกจากสินิทรัพยข์องบริษััท

 เงินิท่�บริษััทจ่ายสมทบกองทุนิสำารองเล่�ยงช่ีพบันิท่กเป็ีนิค่าใช้ีจ่ายในิปีีท่�เกิดำรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษััทและบริษััทย่อยม่ภาระสำาหรับเงินิชีดำเชียท่�ต้องจ่ายให้แก่พนัิกงานิเมื�อออกจากงานิตามกฎหมาย

แรงงานิ ซ่่�งบริษััทถืือว่าเงินิชีดำเชียดัำงกล่าวเป็ีนิโครงการผลปีระโยชีน์ิหลังออกจากงานิสำาหรับพนัิกงานิ 

บริษััทและบริษััทย่อยคำานิวณหน่ิ�สินิตามโครงการผลปีระโยชีน์ิหลังออกจากงานิของพนิักงานิโดำยใชี้วิธ่ิ

คิดำลดำแต่ละหน่ิวยท่�ปีระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดำยผู้เช่ี�ยวชีาญอิสระได้ำทำาการปีระเมินิ

ภาระผูกพันิดัำงกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ปีระกันิภัย ซ่่�งหลักการปีระมาณการดัำงกล่าวต้องใช้ีข้อสมมติท่�หลาก

หลาย รวมถ่ืงข้อสมมติเก่�ยวกับอัตราคิดำลดำ อัตราการข่�นิเงินิเดืำอนิในิอนิาคต อัตราการเปีล่�ยนิแปีลงในิจำานิวนิ

พนัิกงานิ อัตราการมรณะและอัตราเงินิเฟ้ื้อ
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ผลกำาไรหรือขาดำทุนิจากการปีระมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ปีระกันิภัย (Actuarial gains and losses) 

สำาหรับโครงการผลปีระโยชีน์ิหลังออกจากงานิของพนัิกงานิจะรับรู้ทันิท่ในิกำาไรขาดำทุนิเบ็ดำเสร็จอื�นิโดำยถืือเป็ีนิ

ส่วนิหน่ิ�งของกำาไรสะสม

3.21  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิหมายถ่ืง บุคคลหรือกิจการท่�ม่อำานิาจควบคมุบริษััท ถูืกควบคุมโดำยบริษััท

ไม่ว่าจะเป็ีนิทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเด่ำยวกันิกับบริษััท รวมถ่ืงบริษััทท่�ทำาหน้ิาท่�ถืือหุ้นิ 

บริษััทยอ่ย และกิจการท่�เป็ีนิบริษััทยอ่ยในิเครือเด่ำยวกันิ นิอกจากน่ิ�บุคคลหรือกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิยงัหมายรวม

ถ่ืงบริษััทร่วมและบุคคลซ่่�งถืือหุ้นิท่�ม่สิทธิิออกเส่ยงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและม่อิทธิิพลอย่างม่นัิยสำาคัญกับ

บริษััท ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนัิกงานิของบริษััทตลอดำทั�งสมาชิีกในิครอบครัวท่�ใกล้ชิีดำกับบุคคลดัำงกล่าว

 และกิจการท่�เก่�ยวข้องกับบุคคลเหล่านัิ�นิ

ในิการพิจารณาความสัมพันิธ์ิระหว่างบุคคลหรือกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิกับบริษััทแต่ละรายการบริษััทคำาน่ิง

ถ่ืงเนืิ�อหาของความสัมพันิธ์ิมากกว่ารูปีแบบทางกฎหมาย

3.22 ภาษีเงินได้

ภาษ่ัเงินิได้ำ ปีระกอบด้ำวยภาษ่ัเงินิได้ำปัีจจุบันิและภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษััทและบริษััทย่อยบันิท่กภาษ่ัเงินิได้ำ (ถ้ืาม่) ตามจำานิวนิท่�จะต้องจ่าย คำานิวณตามหลักเกณฑ์์แห่ง

ปีระมวลรัษัฎากรในิอัตราภาษ่ัเงินิได้ำ ร้อยละ 20 ของกำาไรสุทธิิก่อนิภาษ่ัเงินิได้ำหลังจากปีรับปีรุงบวกกลับด้ำวย

ค่าใช้ีจ่ายต่างๆ ซ่่�งไม่สามารถืถืือเป็ีนิรายจ่ายในิการคำานิวณภาษ่ัและหักออกด้ำวยรายการท่�ได้ำรับยกเว้นิหรือไม่

ถืือเป็ีนิรายได้ำในิการคำานิวณภาษ่ั

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินิทรัพย์และหน่ิ�สินิภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ีจะคำานิวณข่�นิจากผลแตกต่างชัี�วคราวระหว่างมูลค่าตาม

บัญช่ีกับฐานิภาษ่ัของสินิทรัพยห์รือหน่ิ�สินินัิ�นิ ณ วันิสิ�นิรอบระยะเวลารายงานิ รายการเปีล่�ยนิแปีลงของสินิทรัพย์

และหน่ิ�สินิภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ีจะถูืกรับรู้เป็ีนิรายได้ำภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ีหรือค่าใช้ีจ่ายภาษ่ัเงินิได้ำรอ

การตัดำบัญช่ีโดำยจะรับรู้ในิกำาไรขาดำทุนิ เว้นิแต่ในิส่วนิท่�เก่�ยวกับรายการท่�รับรู้โดำยตรงในิส่วนิของผู้ถืือหุ้นิหรือ

กำาไรขาดำทุนิเบ็ดำเสร็จอื�นิ

ผลแตกต่างชัี�วคราวท่�ใช้ีหักภาษ่ัจะถูืกรับรู้เป็ีนิสินิทรัพย์ภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ีเมื�อม่ความเป็ีนิไปีได้ำ

ค่อนิข้างแน่ินิอนิว่าบริษััทและบริษััทย่อยจะม่กำาไรทางภาษ่ัจากการดำำาเนิินิงานิในิอนิาคตเพ่ยงพอท่�จะนิำา

สินิทรัพย์ภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ีมาใช้ีปีระโยชีน์ิได้ำ และผลแตกต่างชัี�วคราวท่�ต้องเส่ยภาษ่ัทุกรายการจะถูืก

รับรู้เป็ีนิหน่ิ�สินิภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ี ภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ีจะไม่ถูืกรับรู้เมื�อเกิดำจากผลแตกต่างชัี�วคราว

ต่อไปีน่ิ� การรับรู้ค่าความนิิยมในิครั�งแรก การรับรู้สินิทรัพย์หรือหน่ิ�สินิในิครั�งแรกซ่่�งเป็ีนิรายการท่�ไม่ใช่ีการรวม

ธุิรกิจและรายการนัิ�นิไม่ม่ผลกระทบต่อกำาไรขาดำทุนิทางบัญช่ีหรือทางภาษ่ั และผลแตกต่างท่�เก่�ยวข้องกับเงินิ
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ลงทุนิในิบริษััทย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็ีนิไปีได้ำว่าจะไม่ม่การกลับรายการในิอนิาคตอันิใกล้

สินิทรัพยแ์ละหน่ิ�สินิภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ีถูืกวัดำมูลค่าโดำยใช้ีอัตราภาษ่ัเงินิได้ำสำาหรับงวดำท่�บริษััทและ

บริษััทย่อยคาดำว่าจะได้ำรับปีระโยชีน์ิจากสินิทรัพย์ภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ีหรือจะจ่ายชีำาระหน่ิ�สินิภาษ่ัเงินิได้ำ 

โดำยใช้ีอัตราภาษ่ัและกฎหมายภาษ่ัอากรท่�ม่ผลบังคับใช้ีอยู่หรือท่�คาดำได้ำค่อนิข้างแน่ินิอนิว่าจะม่ผลบังคับใช้ี

ภายในิสิ�นิรอบระยะเวลาท่�รายงานิ 

ณ วันิสิ�นิรอบระยะเวลารายงานิ มูลค่าตามบัญช่ีของสินิทรัพย์ภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ีจะถูืกทบทวนิ

และปีรับลดำมูลค่า เมื�อม่ความเป็ีนิไปีได้ำค่อนิข้างแน่ิว่าบริษััทและบริษััทยอ่ยจะไม่ม่กำาไรทางภาษ่ัในิอนิาคตเพ่ยง

พอต่อการนิำาสินิทรัพย์ภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ีทั�งหมดำหรือบางส่วนิมาใช้ีปีระโยชีน์ิได้ำ

สินิทรัพย์ภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ีและหน่ิ�สินิภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ีจะหักกลบกันิได้ำก็ต่อเมื�อกิจการ

ม่สิทธิิตามกฎหมายและภาษ่ัเงินิได้ำน่ิ�ปีระเมินิโดำยหน่ิวยงานิจัดำเก็บภาษ่ัหน่ิวยงานิเด่ำยวกันิ

 

3.23 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไรต่อหุ้นิขั�นิพื�นิฐานิ คำานิวณโดำยการหารกำาไรสำาหรับปีี ด้ำวยจำานิวนิหุ้นิสามัญท่�ออกจำาหน่ิายถัืวเฉล่�ย

ถ่ืวงนิำ�าหนัิก ณ วันิสิ�นิงวดำบัญช่ี 

3.24  การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

ในิการจดัำทำางบการเงนิิตามมาตรฐานิการรายงานิทางการเงนิิ ฝ่้ายบริหารจำาเปีน็ิต้องใช้ีดุำลยพินิิจและการ

ปีระมาณการในิเรื�องท่�ม่ความไม่แน่ินิอนิเสมอ การใช้ีดุำลยพินิิจและการปีระมาณการดัำงกล่าวน่ิ�ส่งผลกระทบ

จำานิวนิเงินิท่�แสดำงในิงบการเงินิและต่อข้อมูลท่�แสดำงในิหมายเหตุปีระกอบงบการเงินิ ผลเกิดำข่�นิจริงอาจแตก

ต่างจากจำานิวนิท่�ปีระมาณการไว้ การใช้ีดุำลยพินิิจและปีระมาณการท่�สำาคัญม่ดัำงน่ิ�

3.24.1 รายไดำ้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ

รายได้ำค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับเป็ีนิรายได้ำค่าบริการทางการแพทย์ท่�ยังไม่ได้ำรับจาก

สำานัิกงานิปีระกันิสังคม ซ่่�งบริษััทไม่สามารถืทราบจำานิวนิเงินิท่�จะได้ำรับแน่ินิอนิ ผู้บริหารของบริษััท

จ่งไดำ้ปีระมาณการรายไดำ้ค้างรับดัำงกล่าวตามหลักเกณฑ์์ วิธ่ิการและเงื�อนิไขตามท่�กำาหนิดำโดำยหนิ่วย

งานิดัำงกล่าวและจากจำานิวนิเงินิท่�ได้ำรับจริงครั�งล่าสุดำควบคู่ไปีกับภาวะการณ์ในิปัีจจุบันิ

3.24.2 ค่าเผื�อหนิ่�สงสัยจะสูญของลูกหนิ่�

ในิการปีระมาณค่าเผื�อหน่ิ�สงสัยจะสูญของลูกหน่ิ� ฝ่้ายบริหารจำาเป็ีนิต้องใช้ีดุำลยพินิิจในิการ

ปีระมาณการผลขาดำทนุิท่�คาดำว่าจะเกดิำข่�นิจากลกูหน่ิ�แต่ละราย โดำยคำาน่ิงถ่ืงปีระสบการณก์ารเกบ็เงินิ

ในิอด่ำต อายุของหน่ิ�ท่�คงค้างและสภาวะเศรษัฐกิจท่�เป็ีนิอยู่ในิขณะนัิ�นิ เป็ีนิต้นิ

3.24.3 ค่าเผื�อการดำ้อยค่าของเงินิลงทุนิในิบริษััทย่อย

ในิการพจิารณาคา่เผื�อการดำอ้ยค่าของเงนิิลงทนุิ ฝ่้ายบริหารจำาเปีน็ิต้องปีระมาณการกระแส
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เงินิสดำท่�คาดำว่าจะได้ำรับในิอนิาคตจากเงินิลงทุนินัิ�นิ รวมทั�งการเลือกอัตราคิดำลดำท่�เหมาะสมในิการ

คำานิวณหามูลค่าปัีจจุบันิของกระแสเงินิสดำนัิ�นิๆ

3.24.4 สัญญาเชี่า 

ในิการพิจารณาปีระเภทของสัญญาเช่ีาว่าเป็ีนิสัญญาเช่ีาดำำาเนิินิงานิหรือสัญญาเช่ีาทางการ

เงินิ ฝ่้ายบริหารไดำใ้ช้ีดุำลยพินิิจในิการปีระเมนิิเงื�อนิไขและรายละเอ่ยดำของสญัญาเพื�อพิจารณาวา่บริษััท

ได้ำโอนิหรือรับโอนิความเส่�ยงและผลปีระโยชีน์ิในิสินิทรัพย์ท่�เช่ีาดัำงกล่าวแล้วหรือไม่

3.24.5 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนิและค่าเสื�อมราคา

ในิการคำานิวณค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนิ ฝ่้ายบริหารจำาเป็ีนิต้องทำาการ

ปีระมาณอายุการให้ปีระโยชีน์ิและมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้ีงานิของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนิ 

และต้องทบทวนิอายุการให้ปีระโยชีน์ิและมูลค่าคงเหลือใหม่หากม่การเปีล่�ยนิแปีลงเกิดำข่�นิ

นิอกจากน่ิ�ฝ่้ายบริหารจำาเป็ีนิต้องสอบทานิการด้ำอยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนิในิ

แต่ละช่ีวงเวลาและบันิท่กขาดำทุนิจากการดำ้อยค่าหากคาดำว่ามูลค่าท่�คาดำว่าจะได้ำรับคืนิตำ�ากว่ามูลค่า

ตามบัญช่ีของสินิทรัพย์นัิ�นิ ในิการน่ิ�ฝ่้ายบริหารจำาเป็ีนิต้องใช้ีดุำลยพินิิจท่�เก่�ยวข้องกับการคาดำการณ์

รายได้ำและค่าใช้ีจ่ายในิอนิาคตซ่่�งเก่�ยวเนืิ�องกับสินิทรัพย์นัิ�นิ

ในิการเปีิดำเผยมูลค่ายุติธิรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนิ ฝ่้ายบริหารใชี้วิธ่ิพิจารณา

จากรายได้ำโดำยอ้างอิงจากการปีระเมินิมูลค่ายุติธิรรมในิงวดำปัีจจุบันิและงวดำก่อนิโดำยผู้ปีระเมินิราคา

อิสระ 

3.24.6 ท่�ดำินิ อาคารและอุปีกรณ์และค่าเสื�อมราคา

ในิการคำานิวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปีกรณ์ ฝ่้ายบริหารจำาเป็ีนิต้องทำาการปีระมาณ

อายุการให้ปีระโยชีน์ิและมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้ีงานิของอาคารและอุปีกรณ์ และต้องทบทวนิอายุ

การให้ปีระโยชีน์ิและมูลค่าคงเหลือใหม่หากม่การเปีล่�ยนิแปีลงเกิดำข่�นิ

นิอกจากน่ิ�ฝ่้ายบริหารจำาเป็ีนิต้องสอบทานิการด้ำอยค่าของท่�ดิำนิ อาคารและอุปีกรณ์ในิแต่ละ

ช่ีวงเวลาและบันิท่กขาดำทุนิจากการดำ้อยค่าหากคาดำว่ามูลค่าท่�คาดำว่าจะได้ำรับคืนิตำ�ากว่ามูลค่าตาม

บัญช่ีของสินิทรัพย์นัิ�นิ ในิการน่ิ�ฝ่้ายบริหารจำาเป็ีนิต้องใช้ีดุำลยพินิิจท่�เก่�ยวข้องกับการคาดำการณ์รายได้ำ

และค่าใช้ีจ่ายในิอนิาคตซ่่�งเก่�ยวเนืิ�องกับสินิทรัพย์นัิ�นิ

 

3.24.7 ค่าความนิิยมและสินิทรัพย์ไม่ม่ตัวตนิ 

ในิการบันิท่กและวัดำมูลค่าของค่าความนิิยมและสินิทรัพย์ไม่ม่ตัวตนิ ณ วันิท่�ได้ำมา ตลอดำจนิ

การทดำสอบการด้ำอยค่าในิภายหลัง ฝ่้ายบริหารจำาเป็ีนิต้องปีระมาณการกระแสเงินิสดำท่�คาดำว่าจะได้ำ

รับในิอนิาคตจากสินิทรัพย์ หรือ หน่ิวยของสินิทรัพย์ท่�ก่อให้เกิดำเงินิสดำ รวมทั�งการเลือกอัตราคิดำลดำ

ท่�เหมาะสมในิการคำานิวณหามูลค่าปัีจจุบันิของกระแสเงินิสดำนัิ�นิ ๆ
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3.24.8 ผลปีระโยชีนิ์หลังออกจากงานิของพนิักงานิตามโครงการผลปีระโยชีนิ์ 

หน่ิ�สินิตามโครงการผลปีระโยชีน์ิหลังออกจากงานิของพนัิกงานิปีระมาณข่�นิตามหลัก

คณิตศาสตร์ปีระกันิภัย ซ่่�งต้องอาศัยข้อสมมติฐานิต่าง ๆ ในิการปีระมาณการนัิ�นิ เช่ีนิ อัตราคิดำลดำ 

อัตราการข่�นิเงินิเดืำอนิในิอนิาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปีล่�ยนิแปีลงในิจำานิวนิพนัิกงานิ เป็ีนิต้นิ

4. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษััทม่รายการทางธุิรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ รายการธุิรกิจดัำงกล่าวเป็ีนิไปีตามเงื�อนิไขทางการ

ค้าและเกณฑ์์ตามท่�ตกลงร่วมกันิ ซ่่�งเป็ีนิไปีตามปีกติธุิรกิจ โดำยสามารถืสรุปีได้ำดัำงน่ิ�

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษัณะความสัมพันิธ์ิท่�บริษััทม่กับบุคคลหรือกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิไม่ว่าจะเป็ีนิโดำยทางตรงหรือทางอ้อม

 ม่ดัำงน่ิ�

ชื่อกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทย่อย

บจ. ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท ถืือหุ้นิโดำยบริษััทและกรรมการร่วมกันิ

บมจ. เชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์ ถืือหุ้นิโดำยบริษััทและกรรมการร่วมกันิ

บจ. บิวต่� ดำ่ไซ่นิ์ เซ่็นิเตอร์ ถืือหุ้นิโดำยบริษััทและกรรมการร่วมกันิ

(ตั�งแต่วันิท่� 25 กันิยายนิ 2562 เปี็นิต้นิไปี)

บริษัทย่อยทางอ้อม

บจ. โรงพยาบาลเชี่ยงใหม่ราม ถืือหุ้นิโดำย บมจ. เชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์

บจ. โรงพยาบาลหริภุญชีัย เมโมเร่ยล ถืือหุ้นิโดำย บมจ. เชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์

บจ. โรงพยาบาลรามคำาแหง เชี่ยงใหม่ ถืือหุ้นิโดำย บจ. โรงพยาบาลเชี่ยงใหม่ราม และ บมจ. 

เชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์

บจ.  เทพปีัญญาธิุรกิจ ถืือหุ้นิโดำย บจ.โรงพยาบาลเชี่ยงใหม่ราม

บริษัทร่วม

บจ. โรงพยาบาลวิภาราม ถืือหุ้นิโดำยบริษััทและกรรมการร่วมกันิ

บจ. ทิพยบดำินิทร์ ถืือหุ้นิโดำยบริษััทและกรรมการร่วมกันิ

บจ. โรงพยาบาลบางโพ ถืือหุ้นิโดำยบริษััทและกรรมการร่วมกันิ

บริษัทร่วมทางอ้อม

บจ. โรงพยาบาลเขลางค์นิคร ถืือหุ้นิ โดำยบจ.โรงพยาบาลเชี่ยงใหม่รามและกรรมการร่วมกันิ

บจ. โรงพยาบาลพะวอ ถืือหุ้นิ โดำยบจ. เทพปีัญญาธิุรกิจและกรรมการร่วมกันิ
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ชื่อกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บมจ. โรงพยาบาลเจ้าพระยา ถืือหุ้นิระหว่างกันิและกรรมการร่วมกันิ

บจ. สินิแพทย์ ถืือหุ้นิระหว่างกันิและกรรมการร่วมกันิ

บจ. โรงพยาบาลศุภฤกษั์อู่ทอง ถืือหุ้นิโดำยบริษััท

บจ. นิวนิครการแพทย์ ถืือหุ้นิโดำยบริษััท

บจ. อินิโนิเวชีั�นิ เทคโนิโลย่ ถืือหุ้นิโดำยบริษััทและกรรมการร่วมกันิ

บจ. โรงพยาบาลเสร่รักษั์ ถืือหุ้นิโดำยบริษััทและกรรมการร่วมกันิ

บจ. เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) ถืือหุ้นิโดำยบริษััทและกรรมการร่วมกันิ

บจ. โรงพยาบาลวิภาราม - ปีากเกร็ดำ ถืือหุ้นิโดำยบริษััทร่วมและกรรมการร่วมกันิ

บจ. โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนิคร) ถืือหุ้นิโดำยบริษััทร่วมและกรรมการร่วมกันิ

บจ. โรงพยาบาลวิภาราม - ชีัยปีราการ ถืือหุ้นิโดำยบริษััทร่วมและกรรมการร่วมกันิ

บมจ. โรงพยาบาลรามคำาแหง ผู้ถืือหุ้นิและกรรมการร่วมกันิ

บมจ. ศิครินิทร์ ผู้ถืือหุ้นิและกรรมการร่วมกันิ

บจ. เอฟื้แอนิดำ์เอส 79 ผู้ถืือหุ้นิและกรรมการร่วมกันิ

บจ. โรงพยาบาลพะเยาราม ผู้ถืือหุ้นิและกรรมการร่วมกันิ

บจ. โรงพยาบาลขอนิแก่นิราม ผู้ถืือหุ้นิและกรรมการร่วมกันิ

บจ. ภูมิปีัญญาอินิเตอร์เนิชีั�นิแนิล ผู้ถืือหุ้นิและกรรมการร่วมกันิ

บจ. โรงพยาบาลชีัยภูมิราม ผู้ถืือหุ้นิและกรรมการร่วมกันิ

บจ. ปีิยะศิริ จำากัดำ ผู้ถืือหุ้นิและกรรมการร่วมกันิ

บจ. โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร ผู้ถืือหุ้นิและกรรมการร่วมกันิ

บจ. กัซ่ซ่ันิ เชี่ยงใหม่ พร็อตเพอร์ต่� ผู้ถืือหุ้นิและกรรมการร่วมกันิ

บจ. กัซ่ซ่ันิขุนิตาลกอล์ฟื้ แอนิดำ์ ร่สอร์ท ผู้ถืือหุ้นิและกรรมการร่วมกันิ

บจ. กัซ่ซ่ันิ มาร่นิา กอล์ฟื้คลับ ผู้ถืือหุ้นิและกรรมการร่วมกันิ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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นโยบายการกำาหนดราคา

รายการ นโยบายการกำาหนดราคา

รายไดำ้จากกิจการโรงพยาบาล ราคาปีกติธิุรกิจเท่ากับราคาท่�คิดำกับคู่ค้ารายอื�นิ

รายไดำ้ค่าเชี่าและบริการ ราคาท่�ตกลงร่วมกันิตามสัญญา

รายไดำ้อื�นิ ราคาปีกติธิุรกิจเท่ากับราคาท่�คิดำกับคู่ค้ารายอื�นิ

เงินิให้กู้ยืม อัตราดำอกเบ่�ยตามท้องตลาดำหรือใกล้เค่ยง

เงินิกู้ยืม อัตราดำอกเบ่�ยตามท้องตลาดำหรือใกล้เค่ยง

ซ่ื�อสินิค้า ราคาท่�ตกลงร่วมกันิ

ซ่ื�อสินิทรัพย์/การจำาหนิ่ายสินิทรัพย์ ราคาท่�ตกลงร่วมกันิ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปี สรุปได้ดังน้ี

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ลูกหน่ิ�การค้า

บริษััทย่อย - - 204,412 112,803

บริษััทร่วม 349,399 1,530,552 41,670 4,500

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 596,823 662,577 557,665 658,420

รวม 946,222 2,193,129 803,747 775,723

เงินิให้กู้ยืมระยะสั�นิ

บริษััทย่อย - - 11,419,494 -

บริษััทร่วม 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 290,125,000 321,300,000 91,000,000 93,000,000

รวม 305,125,000 336,300,000 117,419,494 108,000,000

ดำอกเบ่�ยค้างรับ (สินิทรัพย์หมุนิเว่ยนิอื�นิ)

บริษััทย่อย - - 211,560 -

บริษััทร่วม 60,514 118,470 60,514 118,470

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 30,845,531 29,693,114 186,747 142,997

หัก ค่าเผื�อหน่ิ�สงสัยจะสูญ (28,938,675) (28,938,675) - -

สุทธิิ 1,967,370 872,909 458,821 261,467

ลูกหน่ิ�อื�นิ (สินิทรัพย์หมุนิเว่ยนิอื�นิ)

บริษััทย่อย - - - 5,361,005

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ - 7,704 - 7,704

รวม - 7,704 - 5,368,709

ลูกหน่ิ�ค่าหุ้นิคืนิทุนิ (สินิทรัพย์หมุนิเว่ยนิอื�นิ)

บริษััทย่อย - - - 6,199,494

ค่าใช้ีจ่ายล่วงหน้ิา

บริษััทร่วม - 3,780,000 - 3,780,000

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 1,168,750 1,125,000 1,168,750 1,125,000

รวม 1,168,750 4,905,000 1,168,750 4,905,000

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินิลงทุนิเผื�อขาย

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 5,852,630,872 3,318,674,320 3,257,107,872 1,074,969,720

เงินิให้กู้ยืมระยะยาว 

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 53,228,730 58,853,730 - -

หัก ค่าเผื�อหน่ิ�สงสัยจะสูญ (29,228,730) (29,228,730) - -

สุทธิิ 24,000,000 29,625,000 - -

เจ้าหน่ิ�การค้า

บริษััทร่วม 14,609 - - -

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 29,485,559 17,620,994 2,433,556 646,845

รวม 29,500,168 17,620,994 2,433,556 646,845

เงินิกู้ยืมระยะสั�นิ

บุคคลท่�เก่�ยวข้องกันิ 633,053,818 589,853,818 - -

เจ้าหน่ิ�ค่าซื่�อทรัพย์สินิ

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 11,890,210 33,878,468 30,000 6,072,468

ค่าใช้ีจ่ายค้างจ่าย

บริษััทย่อย - - 991,042 409,648

บริษััทร่วม 642,067 - - -

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 122,290 368,976 - -

รวม 764,357 368,976 991,042 409,648

เงินิรับล่วงหน้ิาค่าหุ้นิ

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 36,378,150 - - -

เจ้าหน่ิ�จากการโอนิหุ้นิ

บริษััทย่อย - - 185,845,281 -

ดำอกเบ่�ยค้างจ่าย (หน่ิ�สินิหมุนิเว่ยนิ)

บุคคลท่�เก่�ยวข้องกันิ 111,473 18,589 - -

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เจ้าหน่ิ�อื�นิ

บริษััทร่วม 3,400 - 3,400 -

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 1,376,211 1,459,430 1,123,133 949,370

รวม 1,379,611 1,459,430 1,126,533 949,370

เงินิกู้ยืมระยะยาว

บุคคลท่�เก่�ยวข้องกันิ 176,000,000 192,000,000 176,000,000 192,000,000

เงินิปีระกันิผลงานิ (หน่ิ�สินิไม่หมุนิเว่ยนิอื�นิ)

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 1,442,235 - 1,442,235 -

เงินิมัดำจำา (หน่ิ�สินิไม่หมุนิเว่ยนิอื�นิ)

บริษััทย่อย - - 200,000 200,000

รายการธุรกิจท่ีสำาคัญสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

รายได้ำจากการรักษัาพยาบาล

บริษััทย่อย - - 764,026 300,606

บริษััทร่วม 661,910 379,508 357,722 121,528

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 2,069,095 1,778,534 2,034,007 1,778,534

รวม 2,731,005 2,158,042 3,155,755 2,200,668

รายได้ำค่าเช่ีาและบริการ

บริษััทย่อย - - 2,609,858 2,688,323

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 53,000 87,500 53,000 87,500

รวม 53,000 87,500 2,662,858 2,775,823

เงินิปัีนิผลรับ

บริษััทย่อย - - 179,792,800 157,985,800

บริษััทร่วม - - 67,450,085 67,450,085

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 200,969,649 74,452,540 114,738,849 59,080,740

รวม 200,969,649 74,452,540 361,981,734 284,516,625

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ดำอกเบ่�ยรับ

บริษััทย่อย - - 211,560 -

บริษััทร่วม 654,544 2,682,169 654,544 2,682,169

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 14,639,060 12,741,441 4,372,262 4,798,447

รวม 15,293,604 15,423,610 5,238,366 7,480,616

รายได้ำอื�นิ

บริษััทร่วม 1,200 1,900 - -

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ - 24,400 - 24,400

รวม 1,200 26,300 - 24,400

ต้นิทุนิในิการรักษัาพยาบาล

บริษััทร่วม 4,164,264 1,982,704 2,435,560 330,472

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 36,468,776 43,047,327 453,388 16,848,151

รวม 40,633,040 45,030,031 2,888,948 17,178,623

ค่าบริการจ่าย

บริษััทย่อย - - 331,000 -

บริษััทร่วม 934,234 - 934,234 -

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 11,680,568 12,057,439 11,680,568 12,057,439

รวม 12,614,802 12,057,439 12,945,802 12,057,439

ค่าใช้ีจ่ายเบ็ดำเตล็ดำ

บริษััทย่อย - - 5,543,886 2,973,864

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 3,886,437 5,187,450 334,608 70

รวม 3,886,437 5,187,450 5,878,494 2,973,934

ดำอกเบ่�ยจ่าย

บุคคลท่�เก่�ยวข้องกันิ 28,142,019 34,637,853 5,460,397 6,575,096

ค่าซื่�อสินิค้า

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 87,531,346 55,070,813 - -

ค่าซื่�อทรัพย์สินิ

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 76,264,488 60,598,860 41,562,378 8,364,031

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินิปัีนิผลจ่าย

บริษััทท่�เก่�ยวข้องกันิ 80,191,580 97,907,422 37,299,912 33,569,921

ค่าตอบแทนิผู้บริหารสำาคัญ

ผลปีระโยชีน์ิระยะสั�นิ 112,291,934 106,795,688 47,991,549 47,709,200

ผลปีระโยชีน์ิหลังออกจากงานิ 28,548 26,098 - -

รวม 112,320,482 106,821,786 47,991,549 47,709,200

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนิผู้บริหารน่ิ�เป็ีนิผลปีระโยชีน์ิท่�จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษััทและบริษััทย่อย 

ปีระกอบด้ำวย ค่าตอบแทนิท่�เป็ีนิตัวเงินิได้ำแก่ เงินิเดืำอนิและผลปีระโยชีน์ิท่�เก่�ยวข้อง รวมไปีถ่ืงผลปีระโยชีน์ิ

ตอบแทนิในิรูปีอื�นิ ทั�งน่ิ�ผู้บริหารของบริษััทและบริษััทย่อย หมายถ่ืง บุคคลท่�กำาหนิดำตามกฎหมายว่าด้ำวยหลัก

ทรัพย์และตลาดำหลักทรัพย์ ได้ำแก่ กรรมการผู้จดัำการ ผู้ดำำารงตำาแหน่ิงระดัำบบริหารส่�รายแรกนัิบต่อจากกรรมการ

ผู้จัดำการลงมา

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินิสดำ 8,830,090 9,148,509 4,954,363 5,075,373

เงินิฝ้ากธินิาคารปีระเภทออมทรัพย์ 578,007,730 295,846,451 67,829,150 39,952,656

เงินิฝ้ากธินิาคารปีระเภทกระแสรายวันิ 15,301,430 1,410,899 (2,436,594) (3,732,021)

เงินิฝ้ากธินิาคารปีระจำา 3 เดืำอนิ 715,797 714,679 - 4,523

รวม 602,855,047 307,120,538 70,346,919 41,300,531

เงินิฝ้ากธินิาคารปีระเภทกระแสรายวันิม่ยอดำเครดิำต ซ่่�งบริษััทได้ำทำาสัญญาโอนิเงินิอัตโนิมัติจากบัญช่ีออม

ทรัพย์เข้าบัญช่ีกระแสรายวันิในิการเบิกเกินิบัญช่ี (เมื�อม่เช็ีคข่�นิเงินิ)

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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6. ลูกหนี้การค้า 
ยอดลูกหน้ีการค้า แยกตามอายุหน้ีค้างชำาระได้ดังน้ี 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

รายได้ำค้างรับ 225,934,377 354,373,605 - -

ลูกหน่ิ�การค้า

ยังไม่ถ่ืงกำาหนิดำชีำาระ 262,150,885 222,216,895 113,039,038 113,659,924

เกินิกำาหนิดำชีำาระ

น้ิอยกว่าและเท่ากับ 3 เดืำอนิ 99,366,853 89,051,023 16,690,542 13,741,844

มากกว่า 3 เดืำอนิ ถ่ืง 6 เดืำอนิ 13,713,765 13,863,430 1,217,142 1,888,546

มากกว่า 6 เดืำอนิ ถ่ืง 12 เดืำอนิ 8,393,502 9,736,005 324,928 482,278

มากกว่า 12 เดืำอนิข่�นิไปี 48,631,759 64,665,170 1,419,583 1,195,812

รวม 658,191,141 753,906,128 132,691,233 130,968,404

หัก ค่าเผื�อหน่ิ�สงสัยจะสูญ (65,596,083) (76,215,811) (1,419,583) (1,195,812)

สุทธิิ 592,595,058 677,690,317 131,271,650 129,772,592

สำำ�หรัับปีีส้ำ�นสุำดวัันท่ี่� 31 ธัันวั�คม 2562 และ 2561 ค่�เผ่ื่�อหน้�สำงสัำยจะสูำญม่ก�รัเคล่�อนไหวั ดังน้�

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ค่าเผื�อหน่ิ�สงสัยจะสูญ - ต้นิปีี (76,215,811) (86,371,905) (1,195,812) (1,070,670)

ตั�ง (เพิ�มข่�นิ) ลดำลงในิระหว่างปีี (8,624,856) (6,790,508) (223,771) (182,136)

ตัดำหน่ิ�สูญ 19,244,584 16,946,602 - 56,994

ค่าเผื�อหน่ิ�สงสัยจะสูญ -ปีลายปีี (65,596,083) (76,215,811) (1,419,583) (1,195,812)

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ 305,125,000 336,300,000 117,419,494 108,000,000

รายการเปล่ียนแปลงของเงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

และ 2561 สรุปได้ดังน้ี

บาท

งบการเงินรวม

อตัราดอกเบีย้

ร้อยละ

(ต่อปี)

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 

2561

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 

2562เพิ่มขึ้น ลดลง

บริษััทโรงพยาบาลขอนิแก่นิราม จำากัดำ 7.00 18,000,000 - - 18,000,000

บริษััท กัซ่ซั่นิ มาร่น่ิา กอล์ฟื้ คลับ จำากัดำ 4.50 76,000,000 52,000,000 (40,000,000) 88,000,000

บริษััท กัซ่ซั่นิ เช่ียงใหม่ พร�อพเพอร์ต่� จำากัดำ 4.50 7,500,000 - - 7,500,000

บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหงเช่ียงใหม่ จำากัดำ 3.75 - 4.25 46,800,000 - (46,800,000) -

บริษััท โรงพยาบาลพระเยาราม จำากัดำ 8.00 - 5,625,000 - 5,625,000

บริษััท เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ 4.50 80,000,000 - - 80,000,000

บริษััท ทิพยบดิำนิทร์ จำากัดำ 4.75 15,000,000 - - 15,000,000

บริษััท อินิโนิเวชัี�นิ เทคโนิโลย ่จำากัดำ 4.25 - 4.80 93,000,000 10,000,000 (12,000,000) 91,000,000

รวม 336,300,000 67,625,000 (98,800,000) 305,125,000

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินรวม

อตัราดอกเบีย้

ร้อยละ

(ต่อปี)

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 

2560

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 31

ธันวาคม 

2561เพิ่มขึ้น ลดลง

บริษััทโรงพยาบาลขอนิแก่นิราม จำากัดำ 7.00 18,000,000 - - 18,000,000

บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนิคร) 

จำากัดำ
4.50 30,000,000 - (30,000,000) -

บริษััท กัซ่ซั่นิ มาร่น่ิา กอล์ฟื้ คลับ จำากัดำ 4.50 86,000,000 - (10,000,000) 76,000,000

บริษััท กัซ่ซั่นิ เช่ียงใหม่ พร�อพเพอร์ต่� จำากัดำ 4.50 - 7,500,000 - 7,500,000

บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหงเช่ียงใหม่ จำากัดำ 3.75 - 4.25 - 49,200,000 (2,400,000) 46,800,000

บริษััท เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ 4.50 - 80,000,000 - 80,000,000

บริษััท ทิพยบดิำนิทร์ จำากัดำ 4.75 65,000,000 20,000,000 (70,000,000) 15,000,000

บริษััท อินิโนิเวชัี�นิ เทคโนิโลย ่จำากัดำ 4.25 - 4.80 95,000,000 83,000,000 (85,000,000) 93,000,000

รวม 294,000,000 239,700,000 (197,400,000) 336,300,000

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราดอกเบีย้

ร้อยละ

(ต่อปี)

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 

2561

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 31

ธันวาคม 

2562เพิ่มขึ้น ลดลง

บริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ 4.00 - 21,299,494 (9,880,000) 11,419,494

บริษััท ทิพยบดิำนิทร์ จำากัดำ 4.75 15,000,000 - - 15,000,000

บริษััท อินิโนิเวชัี�นิ เทคโนิโลย ่จำากัดำ 4.25 - 4.80 93,000,000 10,000,000 (12,000,000) 91,000,000

รวม 108,000,000 31,299,494 (21,880,000) 117,419,494

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราดอกเบีย้

ร้อยละ

(ต่อปี)

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 

2560

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 31

ธันวาคม 

2561เพิ่มขึ้น ลดลง

บริษััท ทิพยบดิำนิทร์ จำากัดำ 4.75 65,000,000 20,000,000 (70,000,000) 15,000,000

บริษััท อินิโนิเวชัี�นิ เทคโนิโลย ่จำากัดำ 4.25 - 4.80 95,000,000 83,000,000 (85,000,000) 93,000,000

รวม 160,000,000 103,000,000 (155,000,000) 108,000,000

บริษััทและบริษััทย่อยม่เงินิให้กู้ยืมแก่กิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ ในิรูปีตั�วสัญญาใช้ีเงินิและตั�วแลกเงินิม่กำาหนิดำจ่าย

คืนิเมื�อทวงถืาม โดำยชีำาระดำอกเบ่�ยทุกเดืำอนิ เงินิให้กู้ยืมดัำงกล่าวไม่ม่หลักทรัพย์คำ�าปีระกันิ

8. สินค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ยาและเวชีภัณฑ์์ 168,550,271 158,419,165 47,648,555 42,337,959

วัสดุำสำานัิกงานิและวัสดุำสิ�นิเปีลือง 4,853,283 5,722,906 1,275,554 1,529,553

เครื�องเข่ยนิแบบพิมพ์ 714,726 566,619 408,664 253,716

อาหารและเครื�องดืำ�ม 441,081 572,509 99,231 119,683

รวม 174,559,361 165,281,199 49,432,004 44,240,911

9. เงินฝากประจำาที่ติดภาระคำ้าประกัน
ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 บริษััทย่อยได้ำนิำาเงินิฝ้ากปีระจำา จำานิวนิเงินิ 36.25 ล้านิบาท และ 44.89 

ล้านิบาท ตามลำาดัำบ ซ่่�งม่กำาหนิดำระยะเวลา 6 เดืำอนิ และ 12 เดืำอนิ อัตราดำอกเบ่�ยร้อยละ 0.55 - 1.00 ต่อปีี และร้อยละ 

0.55 - 1.00 ต่อปีี ตามลำาดัำบ ไปีคำ�าปีระกันิกับการไฟื้ฟ้ื้า กรมไปีรษัณ่ย์ และสำานัิกงานิปีระกันิสังคม 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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10. เงินลงทุนเผื่อขาย
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินิลงทุนิในิหน่ิวยลงทุนิ 780,080 766,088 - -

เงินิลงทุนิในิหุ้นิสามัญ 6,313,495,459 3,656,549,151 3,674,474,522 1,349,069,720

รวม 6,314,275,539 3,657,315,239 3,674,474,522 1,349,069,720

10.1 เงินลงทุนในหน่วยลงทุน ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม

เงินลงทุน เงินปันผลรับ

2562 2561 2562 2561

หนิ่วยลงทุนิ 733,519 733,519 - -

บวก กำาไรท่�ยังไม่เกิดำข่�นิจริงจากหลักทรัพย์เผื�อขาย 46,561 32,569

รวม 780,080 766,088 - -

10.2 เงินลงทุนในหุ้นสามัญ ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม

เงินลงทุน เงินปันผลรับ

2562 2561 2562 2561

เงินิลงทุนิในิตราสารทุนิในิความต้องการของตลาดำ

เผื�อขาย - หุ้นิสามัญ 3,781,551,934 1,861,786,890 160,833,441 32,014,510

บวก กำาไรท่�ยังไม่เกิดำข่�นิจริงจาก

หลักทรัพย์เผื�อขาย 2,531,943,525 1,794,762,261

รวม 6,313,495,459 3,656,549,151 160,833,441 32,014,510

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุน เงินปันผลรับ

2562 2561 2562 2561

เงินิลงทุนิในิตราสารทุนิในิความต้องการของตลาดำ

เผื�อขาย - หุ้นิสามัญ 3,061,962,214 1,118,855,029 75,948,062 15,719,500

บวก กำาไรท่�ยังไม่เกิดำข่�นิจริงจาก

หลักทรัพย์เผื�อขาย 612,512,308 230,214,691

รวม 3,674,474,522 1,349,069,720 75,948,062 15,719,500

เงินลงทุนในหุ้นสามัญสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายการเปล่ียนแปลง ดังน้ี

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ราคาตามบัญช่ีต้นิปีี 3,656,549,151 3,578,788,239 1,349,069,720 952,801,829

ซื่�อเงินิลงทุนิ 1,962,541,103 483,134,950 1,944,585,441 357,040,469

ขายเงินิลงทุนิ (42,776,059) (118,510,298) (1,478,256) (1,089,135)

การเปีล่�ยนิแปีลงมูลค่ายุติธิรรม 737,181,264 (286,863,740) 382,297,617 40,316,557

ราคาตามบัญช่ีปีลายปีี 6,313,495,459 3,656,549,151 3,674,474,522 1,349,069,720

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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กำาไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 และ 2561 มีรายการเปล่ียนแปลง ดังน้ี

บาท

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561

รายการระหว่างปี ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562เพิ่มขึ้น (ลดลง)

งบการเงินิรวม/งบการเงินิเฉพาะกิจการ

 เฉพาะกิจการ

- บริษััท ศิครินิทร์ จำากัดำ (มหาชีนิ) 234,191,512 304,040,037 538,231,549

- บริษััท โรงพยาบาลไทยนิครินิทร์ จำากัดำ (มหาชีนิ) 560,435 (54,825,956) (54,265,521)

- บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัดำ (มหาชีนิ) - 133,450,381 133,450,381

- บริษััทอื�นิ ๆ (4,537,256) (366,845) (4,904,101)

รวม 230,214,691 382,297,617 612,512,308

งบการเงินิรวม

บริษััทย่อยทางตรง

บริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ

- บริษััทอื�นิๆ (6,645,352) 6,645,352 -

บริษััทย่อยทางอ้อม

บริษััท โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ

- บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัดำ (มหาชีนิ) 1,571,110,600 351,818,400 1,922,929,000

- บริษััทอื�นิๆ 82,322 (3,580,105) (3,497,783)

รวม 1,794,762,261 737,181,264 2,531,943,525

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560

รายการระหว่างปี ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น (ลดลง)

งบการเงินิรวม/งบการเงินิเฉพาะกิจการ

 เฉพาะกิจการ

- บริษััท ศิครินิทร์ จำากัดำ (มหาชีนิ) 191,791,548 42,399,964 234,191,512

- บริษััท โรงพยาบาลไทยนิครินิทร์ จำากัดำ (มหาชีนิ) (2,543,608) 3,104,043 560,435

- บริษััทอื�นิ ๆ 650,194 (5,187,450) (4,537,256)

รวม 189,898,134 40,316,557 230,214,691

งบการเงินิรวม

บริษััทย่อยทางตรง

บริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ

- บริษััทอื�นิๆ (5,761,564) (883,788) (6,645,352)

บริษััทย่อยทางอ้อม

บริษััท โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ

- บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัดำ (มหาชีนิ) 1,888,437,000 (317,326,400) 1,571,110,600

- บริษััทอื�นิๆ 9,052,431 (8,970,109) 82,322

รวม 2,081,626,001 (286,863,740) 1,794,762,261

บริษัท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัด (มหาชน)

ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 บริษััทได้ำนิำาใบหุ้นิของบริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัดำ (มหาชีนิ) 

จำานิวนิ 10,000,000 หุ้นิ ไปีจำานิำาไว้กับสถืาบันิการเงินิเพื�อเป็ีนิหลักทรัพย์คำ�าปีระกันิวงเงินิสินิเชืี�อตามท่�กล่าว

ไว้ในิหมายเหตุปีระกอบงบการเงินิข้อ 20

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
11.1  เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนและวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ
ทุนชำาระแล้ว (บาท)

อัตราส่วนร้อยละของ

การลงทุน

2562 2561 2562 2561

งบการเงินิรวม / งบการเงินิเฉพาะกิจการ

บริษััทร่วมทางตรง

บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ โรงพยาบาล 1,654,803,530 1,654,803,530 40.75 40.75

บริษััท ทิพยบดิำนิทร์ จำากัดำ ซ่ื�อ-ขายอุปีกรณ์

การแพทย์

450,000,000 450,000,000 33.33 33.33

บริษััท โรงพยาบาลบางโพ จำากัดำ โรงพยาบาล 350,000,000 350,000,000 28.57 28.57

งบการเงินิรวม

บริษััทร่วมทางอ้อม

บริษััท โรงพยาบาลเขลางค์นิคร 

จำากัดำ
โรงพยาบาล 89,708,200 89,708,200 11.99 11.99

บริษััท โรงพยาบาลพะวอ จำากัดำ โรงพยาบาล 11,625,750 11,625,750 23.54 23.54

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

ชื่อบริษัท
วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน

2562 2561 2562 2561

งบการเงินิรวม / งบการเงินิเฉพาะกิจการ

บริษััทร่วมทางตรง

บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ 1,844,434,138 1,762,781,223 1,304,865,788 1,304,865,788

บริษััท ทิพยบดิำนิทร์ จำากัดำ 70,726,462 81,845,306 172,500,000 172,500,000

บริษััท โรงพยาบาลบางโพ จำากัดำ 312,300,353 300,791,832 300,000,000 300,000,000

รวม 1,777,365,788 1,777,365,788

งบการเงินิรวม

บริษััทร่วมทางอ้อม

บริษััท โรงพยาบาลเขลางค์นิคร จำากัดำ 110,655,531 101,804,620 30,882,500 30,882,500

บริษััท โรงพยาบาลพะวอ จำากัดำ 15,835,382 13,030,339 29,813,600 29,813,600

หัก ค่าเผื�อการด้ำอยค่าเงินิลงทุนิ 

บริษััท โรงพยาบาลพะวอ จำากัดำ - - (13,978,218) (16,783,261)

รวม 2,353,951,866 2,260,253,320 1,824,083,670 1,821,278,627

11.2 ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี

ดังน้ี

ชื่อบริษัท

บาท

งบการเงินรวม

2562 2561

บริษััทร่วมทางตรง

บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ 240,537,147 83,383,159

บริษััท ทิพยบดิำนิทร์ จำากัดำ (11,118,845) (76,581,223)

บริษััท โรงพยาบาลบางโพ จำากัดำ 11,508,521 (1,924,845)

บริษััทร่วมทางอ้อม

บริษััท โรงพยาบาลเขลางค์นิคร จำากัดำ 16,002,073 13,356,202

บริษััท โรงพยาบาลพะวอ จำากัดำ 2,805,043 (2,609,709)

รวม 259,733,939 15,623,584

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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สำาหรับปีีสิ�นิสุดำวันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 ส่วนิแบ่งกำาไร (ขาดำทุนิ) จากเงินิลงทุนิในิบริษััทร่วม

ทางตรง - บริษััทโรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ ตามท่�แสดำงข้างต้นิน่ิ�เป็ีนิจำานิวนิท่�สุทธิิจากการตัดำรายการระหว่าง

กันิ จำานิวนิเงินิ 9.19 ล้านิบาท และ 8.27 ล้านิบาท ตามลำาดัำบ ซ่่�งเกิดำจากรายการเงินิปัีนิผลท่�บริษััทจ่ายให้แก่

บริษััทร่วมดัำงกล่าว

11.3 ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

มีดังน้ี

ชื่อบริษัท

บาท

งบการเงินรวม

2562 2561

บริษััทร่วมทางตรง

บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ

ขาดำทุนิจากการวัดำมูลค่าเงินิลงทุนิเผื�อขาย (98,666,283) (74,231,875)

ขาดำทุนิจากการปีระมาณตามหลักคณิตศาสตร์ปีระกันิ

ภัย
(1,961,766) -

บริษััทร่วมทางอ้อม

บริษััท โรงพยาบาลเขลางค์นิคร จำากัดำ

ขาดำทุนิจากการปีระมาณตามหลักคณิตศาสตร์ปีระกันิ

ภัย
(304,457) -

รวม (100,932,506) (74,231,875)

11.4 รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

ชื่อบริษัท
บาท

2562 2561

งบการเงินิรวม/งบการเงินิเฉพาะกิจการ

บริษััทร่วมทางตรง

บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ 67,450,085 67,450,085

งบการเงินิรวม

บริษััทร่วมทางอ้อม

บริษััท โรงพยาบาลเขลางค์นิคร จำากัดำ 6,846,705 4,564,470

รวม 74,296,790 72,014,555

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัด (บริษัทร่วม) ท่ีมีสาระสำาคัญ

บาท

2562 2561

สินิทรัพย์หมุนิเว่ยนิ 1,388,504,810 1,546,617,269

สินิทรัพย์ไม่หมุนิเว่ยนิ 8,692,710,885 8,295,662,905

หน่ิ�สินิหมุนิเว่ยนิ 2,408,809,572 2,507,952,876

หน่ิ�สินิไม่หมุนิเว่ยนิ 1,762,923,145 1,730,463,494

รายได้ำ 4,884,914,393 4,022,576,847

กำาไรสำาหรับปีี 626,134,445 224,749,392

ขาดำทุนิเบ็ดำเสร็จอื�นิสำาหรับปีี (335,458,461) (439,357,780)

กำาไร (ขาดำทุนิ) เบ็ดำเสร็จรวมสำาหรับปีี 290,675,984 (214,618,388)

กระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม 

จำากัด ท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม

บาท

2562 2561

สินิทรัพย์สุทธิิ 5,141,775,089 5,039,341,866

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิของบริษััท (ร้อยละ) 40.75 40.75

รายการปีรับปีรุงอื�นิ 

- กำาไรท่�ยังไม่เกิดำข่�นิจริงจากเงินิลงทุนิเผื�อขาย  

บมจ. โรงพยาบาลวิภาวด่ำในิงบการเงินิของบริษััทร่วมท่�ไม่

ถูืกรวมบันิท่กเป็ีนิส่วนิแบ่งกำาไรจากเงินิลงทุนิในิบริษััท

ร่วมในิงบการเงินิของบริษััท

(268,543,182) (305,318,794)

- อื�นิๆ (17,703,971) (14,568,207)

มูลค่าตามบัญช่ีของส่วนิได้ำเส่ย 1,844,434,138 1,762,781,223

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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ข้อมูลทางการเงินโดยรวมของบริษัทร่วมท้ังหมดท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสำาคัญ

บาท

2562 2561

ส่วนิแบ่งกำาไร (ขาดำทุนิ) จากกิจการท่�ยังดำำาเนิินิงานิ 19,196,792 (67,759,615)

ส่วนิแบ่งกำาไร (ขาดำทุนิ) เบ็ดำเสร็จรวม (304,457) -

ผลรวมมูลค่าตามบัญช่ีของบริษััทร่วม 509,517,728 497,472,097

เงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัด

ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 บริษััทได้ำนิำาใบหุ้นิของบริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ 

จำานิวนิ 25,160,358 หุ้นิไปีจำานิำาไว้กับสถืาบันิการเงินิแห่งหน่ิ�งเพื�อเป็ีนิหลักทรัพย์คำ�าปีระกันิสินิเชืี�อตามท่�

กล่าวไว้ในิหมายเหตุปีระกอบงบการเงินิข้อ 18

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท
ประเภท

กิจการ

ทุนชำาระแล้ว (บาท)
อัตราส่วนร้อยละ

ของการลงทุน

2562 2561 2562 2561

ถืือหุ้นิโดำยบริษััท

บริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ โรงแรม 260,000,000 260,000,000 99.99 99.99

บริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ  (มหาชีนิ) โรงพยาบาล 402,312,500 402,312,500 83.55 83.55

บริษััท บิวต่� ด่ำไซ่น์ิ เซ็่นิเตอร์ จำากัดำ
เสริมความ

งาม
7,500,000 - 50.00 -

ถืือหุ้นิโดำยบริษััทย่อยทางตรง

บริษััท โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ โรงพยาบาล 400,000,000 400,000,000 47.09 47.09

บริษััท โรงพยาบาลหริภุญชัีย เมโมเร่ยล จำากัดำ  โรงพยาบาล 150,000,000 150,000,000 72.43 72.43

(ถืือหุ้นิโดำยบริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ

(มหาชีนิ))

บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง เช่ียงใหม่ จำากัดำ  โรงพยาบาล 440,000,000 - 45.14 -

(ถืือหุ้นิโดำยบริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ

(มหาชีนิ))

บริษััท บิวต่� ด่ำไซ่น์ิ เซ็่นิเตอร์ จำากัดำ 
เสริมความ

งาม
- 7,500,000 - 50.00

(ถืือหุ้นิโดำยบริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ)

ถืือหุ้นิโดำยบริษััทย่อยทางอ้อม

บริษััท เทพปัีญญาธุิรกิจ จำากัดำ  โรงพยาบาล 236,000,000 236,000,000 47.09 47.09

(ถืือหุ้นิโดำยบริษััท โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ)

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท
วิธีส่วนได้เสีย วิธีราคาทุน เงินปันผลรับ

2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ 214,194,918 235,028,503 345,537,651 345,537,651 - -

บริษััท เชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์ จำากัดำ  (มหาชีนิ) 3,696,846,032 3,620,421,382 1,638,467,138 1,638,467,138 174,792,800 157,985,800

บริษััท บิวต่� ดำ่ไซ่นิ์ เซ่็นิเตอร์ จำากัดำ 7,651,158 - 14,145,281 - 5,000,000 -

รวม 3,918,692,108 3,855,449,885 1,998,150,070 1,984,004,789 179,792,800 157,985,800

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุมท่ีมีสาระสำาคัญ

บริษััทได้ำรวมบริษััทย่อยแห่งหน่ิ�งคือ บริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ  (มหาชีนิ) ซ่่�งม่ส่วนิได้ำ

เส่ยท่�ไม่ม่อำานิาจควบคุมท่�ม่สาระสำาคัญ

ชื่อบริษัท

ประเทศที่จัด

ตั้งและสถาน

ที่หลักของ

ธุรกิจ

สัดส่วนของความเป็นเจ้าของ

และสิทธิในการออกเสียงที่ถือโดย

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

 (ร้อยละ)

บาท

กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จจัดสรร

สำาหรับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจ

ควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

สะสม

2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษััท เชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์ 

จำากัดำ  (มหาชีนิ)

ไทย 16.45 16.45 308,008,330 10,418,908 2,566,337,786 2,259,068,779

บริษััท บิวต่� ดำ่ไซ่นิ์ เซ่็นิเตอร์ จำากัดำ ไทย 50.00 50.00 12,651,158 4,224,761 16,743,172 9,092,014

รวม 320,659,488 14,643,669 2,583,080,958 2,268,160,793

ข้อมูลทางการเงินิของบริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ  (มหาชีนิ) ก่อนิตัดำรายการระหว่างกันิ ม่ดัำงน่ิ�

บาท

2562 2561

สินิทรัพย์หมุนิเว่ยนิ 1,228,018,433 1,086,268,558

สินิทรัพย์ไม่หมุนิเว่ยนิ 8,922,992,537 7,580,291,487

หน่ิ�สินิหมุนิเว่ยนิ 2,560,582,025 2,106,674,765

หน่ิ�สินิไม่หมุนิเว่ยนิ 1,987,770,293 1,346,165,908

ส่วนิได้ำเส่ยท่�ไม่ม่อำานิาจควบคุม 1,894,062,605 1,596,600,520

รวมรายได้ำ 4,059,252,192 3,995,769,800

กำาไรสำาหรับปีีส่วนิของส่วนิได้ำเส่ยท่�ไม่ม่อำานิาจควบคุม 171,102,808 148,511,192

กำาไร(ขาดำทุนิ)เบ็ดำเสร็จอื�นิสำาหรับปีีส่วนิของส่วนิได้ำเส่ยท่�

    ไม่ม่อำานิาจควบคุม 136,905,522 (138,092,285)

เงินิปัีนิผลจ่ายแก่ส่วนิได้ำเส่ยท่�ไม่ม่อำานิาจควบคุม 34,409,180 31,100,582

เงินิสดำสุทธิิได้ำมาจากกิจกรรมดำำาเนิินิงานิ 904,525,374 641,880,862

เงินิสดำสุทธิิใช้ีไปีในิกิจกรรมลงทุนิ (1,046,378,513) (327,349,478)

เงินิสดำสุทธิิได้ำมาจาก (ใช้ีไปีในิ) กิจกรรมจัดำหาเงินิ 401,063,670 (417,118,176)

เงินิสดำเพิ�มข่�นิ(ลดำลง)สุทธิิ 259,210,531 (102,586,792)

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บริษัท ปร๊ินส์ต้ัน พาร์ค สวีท จำากัด

เมื�อวันิท่� 25 กันิยายนิ 2562 คณะกรรมการของบริษััทได้ำม่มติให้ปีรับโครงสร้างการลงทุนิในิ บริษััทย่อย

 - บริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ ใหม่โดำยให้โอนิหุ้นิของบริษััท บิวต่� ด่ำไซ่น์ิ เซ็่นิเตอร์ จำากัดำ ซ่่�งเป็ีนิบริษััท

ย่อยจำานิวนิ 100,000 หุ้นิ คิดำเป็ีนิสัดำส่วนิการถืือหุ้นิร้อยละ 50 โดำยม่มูลค่าตามบัญช่ีจำานิวนิเงินิ 14.15 ล้านิ

บาท และหุ้นิของบริษััท เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ ซ่่�งเป็ีนิเงินิลงทุนิระยะยาวอื�นิจำานิวนิ 13,000,000 

หุ้นิ คิดำเป็ีนิสัดำส่วนิการถืือหุ้นิร้อยละ 10 โดำยม่มูลค่าตามบัญช่ีจำานิวนิเงินิ 171.70 ล้านิบาท ให้กับบริษััทโดำยตรง

 ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 บริษััทยังไม่ได้ำจ่ายชีำาระค่าหุ้นิทั�งสองบริษััทท่�ได้ำรับโอนิดัำงกล่าว เป็ีนิจำานิวนิเงินิ 

185.85 ล้านิบาท

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน)

เมื�อวันิท่� 25 ธัินิวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษััทย่อยได้ำม่มติให้บริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์

 จำากัดำ (มหาชีนิ) และบริษััท โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ เข้าร่วมลงทุนิในิบริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง 

เช่ียงใหม่ จำากัดำ ซ่่�งเป็ีนิบริษััทจดำทะเบ่ยนิจัดำตั�งใหม่เมื�อวันิท่� 30 ตุลาคม 2561 ทุนิจดำทะเบ่ยนิ 1 ล้านิบาท และ

เมื�อวันิท่� 1 ม่นิาคม 2562 ได้ำเพิ�มทุนิจดำทะเบ่ยนิเป็ีนิ 400 ล้านิบาท บริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ

 (มหาชีนิ) และบริษััท โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ ตกลงเข้าถืือหุ้นิในิบริษััทดัำงกล่าวคิดำเป็ีนิอัตราร้อยละ 

18 และรอ้ยละ 63 ของหุ้นิท่�ออกและเร่ยกชีำาระแลว้ของบรษัิัทดัำงกล่าว ตามลำาดัำบ และเมื�อวันิท่� 27 กุมภาพนัิธ์ิ

 2562 บริษััทดัำงกล่าวได้ำเร่ยกชีำาระค่าหุ้นิในิอัตราร้อยละ 30 ของทุนิจดำทะเบ่ยนิ โดำยบริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจ

การแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) ไดำ้จ่ายชีำาระค่าหุ้นิเปี็นิจำานิวนิเงินิ 21.60 ล้านิบาท และบริษััทย่อย - บริษััท 

โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ จ่ายชีำาระค่าหุ้นิเป็ีนิจำานิวนิเงินิ 75.60 ล้านิบาท รวมทั�งสิ�นิเป็ีนิจำานิวนิเงินิ 

97.20 ล้านิบาท โดำยบริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง เชี่ยงใหม่ จำากัดำ ได้ำจดำทะเบ่ยนิเพิ�มทุนิดัำงกล่าววันิท่� 

1 ม่นิาคม 2562

สินิทรัพย์สุทธิิตามมูลค่าตามบัญช่ีของบริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง เช่ียงใหม่ จำากัดำ ณ วันิท่� 1 ม่นิาคม

 2562 ซ่่�งเป็ีนิวันิท่�ท่�ใกล้เค่ยงท่�สุดำกับวันิซื่�อสินิทรัพย์ซ่่�งได้ำรวมอยู่ในิงบการเงินิรวมของบริษััท ม่ดัำงน่ิ�

บาท

สินิทรัพย์

เงินิสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินิสดำ 21,123,299

สินิทรัพย์หมุนิเว่ยนิอื�นิ 700,037

ท่�ดิำนิ อาคาร และอุปีกรณ์ 40,594,859

เงินิจ่ายล่วงหน้ิาค่าสินิทรัพย์ 57,268,500

หน่ิ�สินิ

ค่าใช้ีจ่ายค้างจ่าย (517,047)

สินิทรัพย์สุทธิิ 119,169,648

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

หัก ส่วนิของผู้ถืือหุ้นิท่�ไม่ม่อำานิาจควบคุม (23,209,233)

ส่วนิของสินิทรัพย์สุทธิิจากการซื่�อ 95,960,415

ส่วนิเกินิของเงินิลงทุนิท่�สูงกว่าส่วนิได้ำเส่ยของผู้ซื่�อในิมูลค่าตามบัญช่ี

ของสินิทรัพย์สุทธิิของผู้ถูืกซื่�อ 1,239,585

สิ�งตอบแทนิในิการซื่�อ - เงินิสดำจ่าย 97,200,000

หัก โอนิเงินิให้กู้ยืมเพื�อจ่ายชีำาระค่าหุ้นิ (46,800,000)

 เงินิสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินิสดำของบริษััทท่�ซื่�อ (21,123,299)

กระแสเงินิสดำจ่ายในิการซื่�อสินิทรัพย์ - สุทธิิจากเงินิสดำและรายการเท่ยบเท่า

 เงินิสดำท่�ได้ำรับ 29,276,701

บริษััทย่อยกำาหนิดำมูลค่ายุติธิรรมของสินิทรัพย์และหน่ิ�สินิท่�นิำามารวม ณ วันิซื่�อสินิทรัพย์ โดำยใชี้ราคา

ตามบัญช่ีของบริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง เช่ียงใหม่ จำากัดำ บริษััทย่อยบันิท่กส่วนิเกินิของเงินิลงทุนิท่�สูงกว่า

ส่วนิได้ำเส่ยของผู้ซื่�อในิมูลค่าตามบัญช่ีของสินิทรัพย์สุทธิิของผู้ถูืกซื่�อ เป็ีนิค่าใช้ีจ่ายในิงบกำาไรขาดำทุนิเบ็ดำเสร็จ

เมื�อวันิท่� 2 พฤษัภาคม 2562 บริษััทดัำงกล่าวได้ำเร่ยกชีำาระค่าหุ้นิเพิ�มในิราคาหุ้นิละ 7 บาท โดำยบริษััท

ย่อย - บริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) ได้ำจ่ายชีำาระค่าหุ้นิเป็ีนิจำานิวนิเงินิ 50.40 ล้านิบาท

และบริษััทย่อย - บริษััท โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ ได้ำจ่ายชีำาระค่าหุ้นิเป็ีนิจำานิวนิเงินิ 179.79 ล้านิบาท

รวมทั�งสิ�นิเป็ีนิจำานิวนิเงินิ 230.19 ล้านิบาท ผลจากรายการดัำงกล่าวทำาให้บริษััทย่อย - บริษััท โรงพยาบาล

เช่ียงใหม่ราม จำากัดำ ม่สัดำส่วนิการถืือหุ้นิในิบริษััทดัำงกล่าวจากเดิำมร้อยละ 63.00 เป็ีนิสัดำส่วนิร้อยละ 63.85 รวม

กลุ่มบริษััทย่อยถืือหุ้นิเป็ีนิร้อยละ 81.85 

เมื�อวันิท่� 26 กรกฏิาคม 2562 บริษััทดัำงกล่าวได้ำจดำทะเบ่ยนิเพิ�มทุนิ 4 ล้านิหุ้นิ ในิราคาหุ้นิละ 10 บาท 

เป็ีนิจำานิวนิเงินิ 40.00 ล้านิบาท โดำยบริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) ได้ำจ่ายชีำาระค่าหุ้นิ

เป็ีนิจำานิวนิเงินิ 7.20 ล้านิบาท และบริษััทย่อย - บริษััท โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ ได้ำจ่ายชีำาระค่าหุ้นิเป็ีนิ

จำานิวนิเงนิิ 25.82 ล้านิบาท รวมทั�งสิ�นิเปีน็ิจำานิวนิเงนิิ 33.02 ล้านิบาท ผลจากรายการดำงักล่าวทำาใหบ้ริษััทยอ่ย

 - บริษััท โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ ม่สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ ในิบริษััทดัำงกล่าวจากเดิำมร้อยละ 63.85 เป็ีนิ

สัดำส่วนิร้อยละ 63.91 รวมกลุ่มบรษัิัทถืือหุ้นิเปีน็ิร้อยละ 81.91 และทำาให้ม่ผลต่างจากการซื่�อหุ้นิบรษัิัทยอ่ยจาก

ส่วนิได้ำเส่ยท่�ไม่ม่อำานิาจควบคุมจำานิวนิเงินิ 14,418.20 บาทโดำยแสดำงรายการในิส่วนิของผู้ถืือหุ้นิในิงบการเงินิ

รวม กลุ่มบริษััทย่อยได้ำจ่ายชีำาระค่าหุ้นิดัำงกล่าวแล้วทั�งจำานิวนิ

เมื�อวันิท่� 4 ธัินิวาคม 2562 บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง เช่ียงใหม่ จำากัดำ ม่มติให้เพิ�มทุนิจดำทะเบ่ยนิ

จำานิวนิ 56 ล้านิหุ้นิ ในิราคาหุ้นิละ 10 บาท เป็ีนิจำานิวนิเงินิ 560 ล้านิบาท โดำยบริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการ

แพทย ์จำากัดำ (มหาชีนิ) ได้ำจ่ายชีำาระค่าหุ้นิเป็ีนิเงินิ 40.32 ล้านิบาท และบริษััทยอ่ย - บริษััท โรงพยาบาลเช่ียงใหม่

ราม จำากัดำ ได้ำชีำาระค่าหุ้นิเป็ีนิเงินิ 146.48 ล้านิบาท โดำยแสดำงรายการไว้เป็ีนิเงินิจ่ายล่วงหน้ิาค่าหุ้นิ ซ่่�งบริษััท

ยอ่ย - บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง เช่ียงใหม่ จำากัดำ ได้ำจดำทะเบ่ยนิเพิ�มทุนิกับกรมพัฒนิาธุิรกิจการค้าแล้วเมื�อ

วันิท่� 14 กุมภาพันิธ์ิ 2563

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 บริษััทได้ำนิำาใบหุ้นิของบริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ

 (มหาชีนิ) จำานิวนิ 1,755,000,000 หุ้นิ และ 1,680,000,000 หุ้นิ ตามลำาดัำบ ไปีจำานิำาไว้กับสถืาบันิการเงินิเพื�อ

เป็ีนิหลักทรัพย์คำ�าปีระกันิวงเงินิสินิเชืี�อตามท่�กล่าวไว้ในิหมายเหตุปีระกอบงบการเงินิข้อ 18 และ  21

ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 บริษััทยอ่ยได้ำนิำาใบหุ้นิของบริษััท โรงพยาบาลเชีย่งใหม่ราม จำากัดำ

 และบริษััท โรงพยาบาลหริภุญชัีย เมโมเร่ยล จำากัดำ จำานิวนิรวม 43,005,000 หุ้นิ ไปีจำานิำาไว้กับสถืาบันิการเงินิ

เพื�อเป็ีนิหลักทรัพย์คำ�าปีระกันิเงินิกู้ยืมระยะสั�นิตามท่�กล่าวไว้ในิหมายเหตุปีระกอบงบการเงินิข้อ 18

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินิลงทุนิทั�วไปี 961,836,651 879,848,051 716,821,891 473,121,891

เงินิลงทุนิในิตราสารหน่ิ�ท่�จะถืือจนิครบกำาหนิดำ 10,000,000 - 10,000,000 -

รวม 971,836,651 879,848,051 726,821,891 473,121,891

13.1 เงินลงทุนทั่วไป ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท
ประเภท

กิจการ

ทุนชำาระแล้ว (บาท)
อัตราส่วนร้อยละ

ของการลงทุน

2562 2561 2562 2561

กิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ (ถืือหุ้นิและม่กรรมการร่วมกันิ)

งบการเงินิเฉพาะกิจการ

บริษััท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำากัดำ (มหาชีนิ) โรงพยาบาล 589,019,360 589,019,360 7.69 7.69

บริษััท โรงพยาบาลศุภฤกษ์ัอู่ทอง จำากัดำ โรงพยาบาล 50,000,000 50,000,000 6.00 6.00

บริษััท อินิโนิเวชัี�นิ เทคโนิโลย ่จำากัดำ ท่�ปีร่กษัา 75,000,000 75,000,000 7.00 7.00

บริษััท โรงพยาบาลเสร่รักษ์ั จำากัดำ โรงพยาบาล 100,000,000 100,000,000 10.00 10.00

บริษััท สินิแพทย์ จำากัดำ โรงพยาบาล 1,000,000,000 910,000,000 10.00 10.00

บริษััท นิวนิครการแพทย์ จำากัดำ โรงพยาบาล 375,000,000 375,000,000 4.43 4.43

บริษััท เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ * สนิามกอล์ฟื้ 1,300,000,000 - 10.00 -

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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ชื่อบริษัท
ประเภท

กิจการ

ทุนชำาระแล้ว (บาท)
อัตราส่วนร้อยละ

ของการลงทุน

2562 2561 2562 2561

งบการเงินิรวม

บริษััท โรงพยาบาลพะเยาราม จำากัดำ โรงพยาบาล 7,500,000 7,500,000 2.36 2.36

บริษััท โรงพยาบาลขอนิแก่นิราม จำากัดำ โรงพยาบาล 80,000,000 80,000,000 3.54 3.54

บริษััท ภูมิปัีญญาอินิเตอร์เนิชัี�นิแนิล จำากัดำ การศ่กษัา 600,000,000 600,000,000 4.71 4.71

บริษััท โรงพยาบาลชัียภูมิราม จำากัดำ โรงพยาบาล 558,000,000 558,000,000 0.10 0.10

บริษััท โรงพยาบาลน่ิานิ-ราม จำากัดำ โรงพยาบาล 150,000,000 - 3.14 -

บริษััท เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ * สนิามกอล์ฟื้ - 1,300,000,000 - 10.00

บริษััท กัซ่ซั่นิ มาร่นิา กอล์ฟื้ คลับ จำากัดำ 
สนิามกอล์ฟื้ 

และโรงแรม
2,000,000,000 2,000,000,000 4.61 4.61

บริษััทอื�นิ  (ถืือหุ้นิแต่ไม่ม่กรรมการร่วมกันิ)

งบการเงินิรวม

บริษััท พิษัณุโลกอินิเตอร์เวชีการ จำากัดำ โรงพยาบาล 160,000,000 160,000,000 2.06 2.06

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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เงินลงทุนท่ัวไปตามวิธีราคาทุนและเงินปันผล ประกอบด้วย
บาท

ชื่อบริษัท
วิธีราคาทุน เงินปันผลรับ

2562 2561 2562 2561

กิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ (ถืือหุ้นิและม่กรรมการร่วมกันิ)

งบการเงินิเฉพาะกิจการ

บริษััท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำากัดำ (มหาชีนิ) 78,862,491 78,862,491 10,871,822 9,059,852

บริษััท โรงพยาบาลศุภฤกษั์อู่ทอง จำากัดำ 3,875,000 3,875,000 - -

บริษััท อินิโนิเวชีั�นิ เทคโนิโลย่ จำากัดำ 8,290,000 8,290,000 575,000 525,000

บริษััท โรงพยาบาลเสร่รักษั์ จำากัดำ 10,000,000 10,000,000 - -

บริษััท สินิแพทย์ จำากัดำ 429,000,000 357,000,000 33,200,000 36,400,000

บริษััท นิวนิครการแพทย์ จำากัดำ 18,094,400 18,094,400 1,495,665 1,246,388

บริษััท เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ * 171,700,000 - - -

รวม 719,821,891 476,121,891 46,142,487 47,231,240

หัก ค่าเผื�อการดำ้อยค่าของเงินิลงทุนิ

บริษััท โรงพยาบาลศุภฤกษั์อู่ทอง จำากัดำ (3,000,000) (3,000,000)

สุทธิิ - ในิงบการเงินิเฉพาะกิจการ 716,821,891 473,121,891 46,142,487 47,231,240

งบการเงินิรวม

บริษััท โรงพยาบาลพะเยาราม จำากัดำ 375,000 375,000 2,250,000 375,000

บริษััท โรงพยาบาลขอนิแก่นิราม จำากัดำ 13,050,000 13,050,000 1,200,000 1,200,000

บริษััท ภูมิปีัญญาอินิเตอร์เนิชีั�นิแนิล จำากัดำ 60,000,000 60,000,000 - -

บริษััท โรงพยาบาลชีัยภูมิราม จำากัดำ 1,200,000 1,200,000 - -

บริษััท โรงพยาบาลนิ่านิ-ราม จำากัดำ 10,000,000 - - -

บริษััท เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ * - 171,700,000 - -

บริษััท กัซ่ซ่ันิ มาร่นิา กอล์ฟื้ คลับ จำากัดำ 220,000,000 220,000,000 - -

รวม 304,625,000 466,325,000 3,450,000 1,575,000

หัก ค่าเผื�อการดำ้อยค่าของเงินิลงทุนิ

บริษััท ภูมิปีัญญาอินิเตอร์เนิชีั�นิแนิล จำากัดำ (60,000,000) (60,000,000)

บริษััท โรงพยาบาลชีัยภูมิราม จำากัดำ (618,240) (606,840)

รวม (60,618,240) (60,606,840)

สุทธิิ 244,006,760 405,718,160 3,450,000 1,575,000

บริษััทอื�นิ (ถืือหุ้นิแต่ไม่ม่กรรมการร่วมกันิ)

งบการเงินิรวม

บริษััท พิษัณุโลกอินิเตอร์เวชีการ จำากัดำ 1,008,000 1,008,000 - -

สุทธิิ - ในิงบการเงินิรวม 961,836,651 879,848,051 49,592,487 48,806,240

*อ้างอิงตามหมายเหตุปีระกอบงบการเงินิข้อ 12

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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เงินลงทุนในบริษัท สินแพทย์ จำากัด

เมื�อวันิท่� 25 กรกฎาคม 2562 บริษััทม่การใช้ีสิทธิิ�ซื่�อหุ้นิเพิ�มทุนิของบริษััท สินิแพทย์ จำากัดำ ตามสัดำส่วนิ

เดิำม จำานิวนิ 900,000 หุ้นิ ในิราคาหุ้นิละ 80 บาท เป็ีนิจำานิวนิเงินิ 72.00 ล้านิบาท

เงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำากัด

ตามมติท่�ปีระชุีมคณะกรรมการครั�งท่� 9/2562 เมื�อวันิท่� 19 กันิยายนิ 2562 ของบริษััทย่อยทางอ้อม - 

บริษััท โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ ได้ำม่มติให้เข้าร่วมลงทุนิในิบริษััท โรงพยาบาลน่ิานิ-ราม จำากัดำ จำานิวนิ

 1,000,000 หุ้นิ ราคาหุ้นิละ 10 บาท เป็ีนิจำานิวนิเงินิ 10.00 ล้านิบาท คิดำเป็ีนิอัตราร้อยละ 6.67 บริษััทย่อย

ทางอ้อมได้ำจ่ายชีำาระค่าหุ้นิดัำงกล่าวแล้วทั�งจำานิวนิ

13.2  เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท

บาท

งบการเงิน/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

หุ้นิกู้ไม่ด้ำอยสิทธิิ ม่ปีระกันิของ บริษััท ด่ำ ซู่พร่ม จำากัดำ ครั�งท่� 1/2562

(อัตราดำอกเบ่�ยร้อยละ 7.25 ต่อปีี ครบกำาหนิดำวันิท่� 14 สิงหาคม 2564 

ซ่่�งผู้ออกหุ้นิกู้ม่สิทธิิไถ่ืถือนิก่อนิครบกำาหนิดำ) (304,457) -

รวม (100,932,506) (74,231,875)

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า (ออก)

ราคาทุนิ

ท่�ดิำนิ 171,553,809 - - - 171,553,809

อาคารให้เช่ีา 101,555,630 146,862 - 134,450,828 236,153,320

รวม 273,109,439 146,862 - 134,450,828 407,707,129

หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม

อาคารให้เช่ีา (24,876,958) (5,870,812) - - (30,747,770)

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนิ - สุทธิิ 248,232,481 376,959,359

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า (ออก)

ราคาทุนิ

ท่�ดิำนิ 166,920,476 - - 4,633,333 171,553,809

อาคารให้เช่ีา 86,773,749 - - 14,781,881 101,555,630

รวม 253,694,225 - - 19,415,214 273,109,439

หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม

อาคารให้เช่ีา (20,447,620) (3,706,486) - (722,852) (24,876,958)

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนิ - สุทธิิ 233,246,605 248,232,481

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า (ออก)

ราคาทุนิ

ท่�ดิำนิ 150,770,000 - - - 150,770,000

อาคารให้เช่ีา 35,863,884 146,862 - 134,450,828 170,461,574

รวม 186,633,884 146,862 - 134,450,828 321,231,574

หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม

อาคารให้เช่ีา (20,169,801) (3,681,087) - - (23,850,888)

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนิ - สุทธิิ 166,464,083 297,380,686

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า (ออก)

ราคาทุนิ

ท่�ดิำนิ 150,770,000 - - - 150,770,000

อาคารให้เช่ีา 35,863,884 - - - 35,863,884

รวม 186,633,884 - - - 186,633,884

หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม

อาคารให้เช่ีา (18,376,607) (1,793,194) (20,169,801)

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนิ - สุทธิิ 168,257,277 166,464,083

ในิระหว่างปีี 2562 บริษััทโอนิรายการบัญช่ีท่�ดิำนิ อาคารและอุปีกรณ์บางส่วนิ “วิ พลาซ่่า” ซ่่�งเป็ีนิอาคาร

ท่�ม่ไว้ให้เช่ีามาบันิท่กบัญช่ีเป็ีนิอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนิตามท่�กล่าวไว้ในิหมายเหตุปีระกอบงบการเงินิ

ข้อ 15

ในิระหว่างปีี 2561 บริษััทย่อยแห่งหน่ิ�งโอนิรายการบัญช่ีท่�ดิำนิ อาคารและอุปีกรณ์บางส่วนิซ่่�งเป็ีนิท่�ดิำนิ

และอาคารท่�ม่ไว้ให้เช่ีามาบันิท่กบัญช่ีเป็ีนิอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุิตามท่�กล่าวไว้ในิหมายเหตปุีระกอบงบ

การเงินิข้อ 15

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนิของบริษััทเป็ีนิท่�ดิำนิและอาคารให้เช่ีา ซ่่�งในิปีี 2561 บริษััทได้ำม่การปีระเมินิ

ราคาจากผู้ปีระเมินิราคาอิสระม่มูลค่ายุติธิรรม เป็ีนิจำานิวนิเงินิ 182.10 ล้านิบาท

บริษััทและบริษััทย่อยได้ำจดำจำานิองอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนิของบริษััทไว้เป็ีนิหลักทรัพย์คำ�าปีระกันิ

วงเงินิสินิเชืี�อจากสถืาบันิการเงินิตามท่�กล่าวไว้ในิหมายเหตุปีระกอบงบการเงินิข้อ 18

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า (ออก)

ราคาทุนิ

ท่�ดำินิและส่วนิปีรับปีรุงท่�ดำินิ 3,173,580,458 585,604,330 - 4,719,231 3,763,904,019

อาคารและส่วนิปีรับปีรุงอาคาร 3,485,737,783 160,079,157 (1,741,016) 17,249,909 3,661,325,833

เครื�องมือแพทย์และอุปีกรณ์การแพทย์ 1,747,211,749 109,927,012 (64,930,754) 4,621,847 1,796,829,854

เครื�องตกแต่งติดำตั�งและเครื�องใชี้สำานิักงานิ 1,433,968,556 32,986,973 (16,637,959) 12,909,613 1,463,227,183

เครื�องใชี้และเครื�องตกแต่งศูนิย์สุขภาพ 9,700,932 293,822 (81,200) - 9,913,554

ยานิพาหนิะ 141,767,262 9,526,870 (2,145,887) - 149,148,245

สินิทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 150,791,252 538,703,108 - (173,996,428) 515,497,932

รวมราคาทุนิ 10,142,757,992 1,437,121,272 (85,536,816) (134,495,828) 11,359,846,620

หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม

ส่วนิปีรับปีรุงท่�ดำินิ (17,956,315) (2,253,343) - - (20,209,658)

อาคารและส่วนิปีรับปีรุงอาคาร (1,744,718,988) (168,644,062) 1,741,013 - (1,911,622,037)

เครื�องมือแพทย์และอุปีกรณ์การแพทย์ (1,209,206,739) (110,279,733) 64,360,868 - (1,255,125,604)

เครื�องตกแต่งติดำตั�งและเครื�องใชี้สำานิักงานิ (931,907,162) (108,142,050) 16,491,506 - (1,023,557,706)

เครื�องใชี้และเครื�องตกแต่งศูนิย์สุขภาพ (17,278,245) (447,618) 81,199 - (17,644,664)

ยานิพาหนิะ (96,191,903) (12,691,624) 1,936,365 - (106,947,162)

รวมค่าเสื�อมราคาสะสม (4,017,259,352) (402,458,430) 84,610,951 - (4,335,106,831)

ท่�ดิำนิ อาคารและอุปีกรณ์-สุทธิิ  6,125,498,640 7,024,739,789

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า (ออก)

ราคาทุนิ

ท่�ดำินิและส่วนิปีรับปีรุงท่�ดำินิ 3,086,950,724 91,263,067 - (4,633,333) 3,173,580,458

อาคารและส่วนิปีรับปีรุงอาคาร 3,456,668,194 11,561,317 (1,664,920) 19,173,192 3,485,737,783

เครื�องมือแพทย์และอุปีกรณ์การแพทย์ 1,624,290,614 132,570,913 (11,666,916) 2,017,138 1,747,211,749

เครื�องตกแต่งติดำตั�งและเครื�องใชี้สำานิักงานิ 1,298,841,188 65,551,609 (3,122,083) 72,697,842 1,433,968,556

เครื�องใชี้และเครื�องตกแต่งศูนิย์สุขภาพ 9,508,332 192,600 - - 9,700,932

ยานิพาหนิะ 138,318,286 10,471,597 (8,196,621) 1,174,000 141,767,262

สินิทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 65,898,939 194,736,366 - (109,844,053) 150,791,252

รวมราคาทุนิ 9,680,476,277 506,347,469 (24,650,540) (19,415,214) 10,142,757,992

หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม

ส่วนิปีรับปีรุงท่�ดำินิ (16,139,153) (1,817,162) - (17,956,315)

อาคารและส่วนิปีรับปีรุงอาคาร (1,584,105,500) (163,001,258) 1,664,918 722,852 (1,744,718,988)

เครื�องมือแพทย์และอุปีกรณ์การแพทย์ (1,106,663,846) (113,208,729) 10,665,836 - (1,209,206,739)

เครื�องตกแต่งติดำตั�งและเครื�องใชี้สำานิักงานิ (824,449,566) (110,281,526) 2,823,930 - (931,907,162)

เครื�องใชี้และเครื�องตกแต่งศูนิย์สุขภาพ (16,624,982) (653,263) - - (17,278,245)

ยานิพาหนิะ (89,903,869) (14,484,650) 8,196,616 - (96,191,903)

รวมค่าเสื�อมราคาสะสม (3,637,886,916) (403,446,588) 23,351,300 722,852 (4,017,259,352)

ท่�ดิำนิ อาคารและอุปีกรณ์-สุทธิิ  6,042,589,361 6,125,498,640

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า (ออก)

ราคาทุนิ

ท่�ดำินิและส่วนิปีรับปีรุงท่�ดำินิ 484,206,727 - - - 484,206,727

อาคารและส่วนิปีรับปีรุงอาคาร 1,455,990,941 1,428,974 - 14,455,608 1,471,875,523

เครื�องมือแพทย์และอุปีกรณ์การแพทย์ 538,683,096 16,405,321 (1,750,000) 4,621,847 557,960,264

เครื�องตกแต่งติดำตั�งและเครื�องใชี้สำานิักงานิ 273,885,817 8,901,820 (651,410) 1,719,142 283,855,369

เครื�องใชี้และเครื�องตกแต่งศูนิย์สุขภาพ 9,700,932 293,822 (81,200) - 9,913,554

ยานิพาหนิะ 74,939,599 4,656,725 - - 79,596,324

สินิทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 123,559,587 185,308,389 - (155,292,425) 153,575,551

รวมราคาทุนิ 2,960,966,699 216,995,051 (2,482,610) (134,495,828) 3,040,983,312

หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม

ส่วนิปีรับปีรุงท่�ดำินิ (3,636,535) (459,237) - - (4,095,772)

อาคารและส่วนิปีรับปีรุงอาคาร (885,808,312) (66,648,497) - - (952,456,809)

เครื�องมือแพทย์และอุปีกรณ์การแพทย์ (430,615,784) (31,894,802) 1,749,997 - (460,760,589)

เครื�องตกแต่งติดำตั�งและเครื�องใชี้สำานิักงานิ (239,701,454) (14,669,557) 626,363 - (253,744,648)

เครื�องใชี้และเครื�องตกแต่งศูนิย์สุขภาพ (17,278,245) (447,619) 81,199 - (17,644,665)

ยานิพาหนิะ (48,821,172) (7,511,566) - - (56,332,738)

รวมค่าเสื�อมราคาสะสม (1,625,861,502) (121,631,278) 2,457,559 - (1,745,035,221)

ท่�ดิำนิ อาคารและอุปีกรณ์-สุทธิิ  1,335,105,197 1,295,948,091

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า (ออก)

ราคาทุนิ

ท่�ดำินิและส่วนิปีรับปีรุงท่�ดำินิ 484,206,727 - - - 484,206,727

อาคารและส่วนิปีรับปีรุงอาคาร 1,442,721,156 1,825,986 - 11,443,799 1,455,990,941

เครื�องมือแพทย์และอุปีกรณ์การแพทย์ 515,762,473 20,994,485 (91,000) 2,017,138 538,683,096

เครื�องตกแต่งติดำตั�งและเครื�องใชี้สำานิักงานิ 264,689,278 8,517,554 (133,750) 812,735 273,885,817

เครื�องใชี้และเครื�องตกแต่งศูนิย์สุขภาพ 9,508,332 192,600 - - 9,700,932

ยานิพาหนิะ 77,428,407 3,489,568 (7,152,376) 1,174,000 74,939,599

สินิทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 17,843,263 121,163,996 - (15,447,672) 123,559,587

รวมราคาทุนิ 2,812,159,636 156,184,189 (7,377,126) - 2,960,966,699

หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม

ส่วนิปีรับปีรุงท่�ดำินิ (3,177,298) (459,237) - - (3,636,535)

อาคารและส่วนิปีรับปีรุงอาคาร (818,159,638) (67,648,674) - - (885,808,312)

เครื�องมือแพทย์และอุปีกรณ์การแพทย์ (392,505,814) (38,200,967) 90,997 - (430,615,784)

เครื�องตกแต่งติดำตั�งและเครื�องใชี้สำานิักงานิ (220,730,790) (19,104,413) 133,749 - (239,701,454)

เครื�องใชี้และเครื�องตกแต่งศูนิย์สุขภาพ (16,624,982) (653,263) - - (17,278,245)

ยานิพาหนิะ (47,200,496) (8,773,050) 7,152,374 - (48,821,172)

รวมค่าเสื�อมราคาสะสม (1,498,399,018) (134,839,604) 7,377,120 - (1,625,861,502)

ท่�ดิำนิ อาคารและอุปีกรณ์-สุทธิิ  1,313,760,618 1,335,105,197

ในิระหวา่งปีี 2562 บรษัิัทม่วัตถุืปีระสงคก์ารใช้ีงานิของอาคารบางสว่นิในิโครงการ วิ พลาซ่่า ใหผู้้อื�นิเช่ีา

ทรัพยสิ์นิ ดัำงนัิ�นิบรษัิัทจ่งโอนิรายการบญัช่ีอาคารและอปุีกรณบ์างส่วนิไปีเปีน็ิอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุิด้ำวย

ราคาทุนิ 134.45 ล้านิบาท โดำยเริ�มตั�งแต่วันิท่� 9 ตุลาคม 2562 เป็ีนิต้นิไปี

ในิระหว่างปีี 2561 บริษััทย่อยได้ำเปีล่�ยนิวัตถุืปีระสงค์การใช้ีงานิของอาคารบางส่วนิในิโครงการเช่ียงใหม่

รามเฮลท์เซ็่นิเตอร์ จากเดิำมม่ไว้เพื�อใช้ีในิการดำำาเนิินิงานิเป็ีนิให้ผู้อื�นิเช่ีาทรัพยสิ์นิ ดัำงนัิ�นิบริษััทย่อยจ่งโอนิรายการ

บัญช่ีท่�ดิำนิ อาคารและอุปีกรณ์บางส่วนิไปีเป็ีนิอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนิด้ำวยมูลค่าสุทธิิตามบัญช่ี 18.69 

ล้านิบาท โดำยเริ�มตั�งแต่วันิท่� 1 กรกฎาคม 2561 เป็ีนิต้นิไปี

ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 ท่�ดิำนิ พร้อมสิ�งปีลูกสร้าง อาคาร และเครื�องใช้ีทางการแพทย์

ส่วนิหน่ิ�งของบริษััทและบริษััทย่อย มูลค่าตามบัญช่ีจำานิวนิเงินิ 2,715.42 ล้านิบาท และ 1,954.86 ล้านิบาท (

เฉพาะกิจการเป็ีนิจำานิวนิเงินิ 322.24 ล้านิบาท และ 350.61 ล้านิบาท) ตามลำาดัำบ ติดำภาระคำ�าปีระกันิวงเงินิ

สินิเชืี�อจากสถืาบันิการเงินิตามท่�กล่าวไว้ในิหมายเหตุปีระกอบงบการเงินิข้อ 18 และ 21

ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 บริษััทและบริษััทย่อยม่สินิทรัพย์ถืาวรท่�คำานิวณค่าเสื�อมราคา

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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ครบแล้ว แต่ยงัใช้ีงานิอยูโ่ดำยม่ราคาทุนิ จำานิวนิเงินิ 1,841.04 ล้านิบาท และ 1,648.32 ล้านิบาท (เฉพาะกิจการ

เป็ีนิจำานิวนิเงินิ 690.33 ล้านิบาท และ 569.03 ล้านิบาท) ตามลำาดัำบ

ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 เครื�องมือแพทย์และยานิพาหนิะของบริษััทและบริษััทย่อย ซ่่�ง

ได้ำมาภายใต้สัญญาเช่ีาการเงินิม่มูลค่าตามบัญช่ีจำานิวนิเงินิ 14.73 ล้านิบาท และ 20.51 ล้านิบาท (เฉพาะกิจการ

เป็ีนิจำานิวนิเงินิ 12.80 ล้านิบาท และ 15.99 ล้านิบาท) ตามลำาดัำบ

ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 บริษััทและบริษััทย่อยม่ดำอกเบ่�ยจ่ายท่�ถืือเป็ีนิต้นิทุนิของสินิทรัพย์

 จำานิวนิเงินิ 4.49 ล้านิบาท และ 1.26 ล้านิบาท (เฉพาะกิจการเป็ีนิจำานิวนิเงินิ 2.88 ล้านิบาทและ 1.26 ล้านิ

บาท) ตามลำาดัำบ โดำยม่อัตราตั�งข่�นิเป็ีนิทุนิของสินิทรัพย์เท่ากับร้อยละ 3.00 - 3.50 ต่อปีี และร้อยละ 2.75 ต่อ

ปีี (เฉพาะกิจการเป็ีนิร้อยละ 3.00 ต่อปีี และร้อยละ 2.75 ต่อปีี) ตามลำาดัำบ

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน)

เมื�อวันิท่� 19 พฤศจิกายนิ 2561 บริษััทย่อย - บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง เช่ียงใหม่ จำากัดำ ได้ำทำา

หนัิงสือสัญญาจะซื่�อจะขายท่�ดิำนิจำานิวนิ 8 แปีลงพร้อมสิ�งปีลูกสร้างกับบริษััท บริหารสินิทรัพย์สุขุมวิท จำากัดำ 

ท่�ดิำนิตั�งอยู่ในิตำาบลท่าศาลา อำาเภอเมืองเช่ียงใหม่ จังหวัดำเช่ียงใหม่ เนืิ�อท่�ดิำนิจำานิวนิรวม 12-0-62 ไร่ (หรือ

เท่ากับ 4,862 ตารางวา) ในิราคาขายรวมทั�งสิ�นิ 381.79 ล้านิบาท โดำยค่าธิรรมเน่ิยมในิการจดำทะเบ่ยนิโอนิ

กรรมสิทธิิ�ท่�ดิำนิ และค่าใช้ีจ่ายอื�นิท่�เก่�ยวกับการโอนิกรรมสิทธิิ�ท่�ดิำนิ ผู้จะซื่�อเป็ีนิฝ่้ายรับผิดำชีอบ สำาหรับค่าภาษ่ั

เงินิได้ำหัก ณ ท่�จ่ายและค่าภาษ่ัธุิรกิจเฉพาะ ผู้จะขายเป็ีนิฝ่้ายรับผิดำชีอบ บริษััทย่อยได้ำจ่ายเงินิมัดำจำาค่าท่�ดิำนิ

จำานิวนิเงินิ 38.18 ล้านิบาท

ในิระหว่างปีี 2562 บริษััทยอ่ยได้ำจ่ายเงินิค่าท่�ดิำนิส่วนิท่�เหลือ และค่าใช้ีจ่ายอื�นิเก่�ยวกับการโอนิกรรมสิทธิิ�

ท่�ดิำนิ เป็ีนิจำานิวนิเงินิรวม 348.46 ล้านิบาท รวมเป็ีนิราคาทุนิท่�ดิำนิทั�งสิ�นิ 386.64 ล้านิบาท และจดำทะเบ่ยนิโอนิ

กรรมสิทธิิ�ท่�ดิำนิแล้วเมื�อวันิท่� 17 พฤษัภาคม 2562

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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16. ค่าความนิยม
ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท

บาท

งบการเงิน

2562 2561

1. ค่าความนิิยมจากการซื่�อเงินิลงทุนิในิบริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) 

โดำยบริษััท

424,723,212 424,723,212

2. ค่าความนิิยมในิงบการเงินิรวมของบริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) 

สำาหรับการซื่�อธุิรกิจแบบย้อนิกลับภายใต้ชืี�อของบริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ 

(มหาชีนิ) ซ่่�งเป็ีนิบริษััทแม่ตามกฎหมายแต่เป็ีนิผู้ถูืกซื่�อในิทางบัญช่ี ท่�ถูืกควบคุมโดำยบริษััท 

โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ ซ่่�งเป็ีนิบริษััทย่อยตามกฎหมายแต่เป็ีนิผู้ซื่�อในิทางบัญช่ี 

ภายหลังการแลกเปีล่�ยนิหุ้นิสามัญ เมื�อวันิท่� 25 กุมภาพันิธ์ิ 2551

89,343,728 89,343,728

3. ค่าความนิิยมจากการซื่�อเงินิลงทุนิในิบริษััท โรงพยาบาลหริภุญชัีย เมโมเร่ยล จำากัดำ โดำย

บริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ)

209,148,791 209,148,791

รวม 723,215,731 723,215,731

17. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังน้ี

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

สินิทรัพย์ภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ี 27,156,447 25,222,960 14,792,182 10,948,689

หน่ิ�สินิภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ี (699,937,849) (566,610,070) (122,699,615) (45,806,502)

สินิทรัพย์ (หน่ิ�สินิ) ภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ี - สุทธิิ (672,781,402) (541,387,110) (107,907,433) (34,857,813)

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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การเปล่ียนแปลงสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปดังน้ี
บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562ในกำาไรขาดทุน
ในกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

สินิทรัพย์ภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ี :

ลูกหนิ่�การค้า 13,865,194 (6,892,858) - 6,972,336

ภาระผูกพันิผลปีระโยชีนิ์พนิักงานิ 29,827,360 11,913,216 6,603,426 48,344,002

ค่าเชี่าตามวิธิ่เส้นิตรง 14,604,569 1,145,923 - 15,750,492

ขาดำทุนิท่�ยังไม่เกิดำข่�นิจริงจากการวัดำมูลค่าเงินิลงทุนิเผื�อขาย 1,329,071 - (1,329,071) -

อื�นิ ๆ 385,230 - - 385,230

รวม 60,011,424 6,166,281 5,274,355 71,452,060

หน่ิ�สินิภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ี :

สัญญาเชี่าการเงินิ (236,436) (433,590) - 197,154

กำาไรท่�ยังไม่เกิดำข่�นิจริงจากการวัดำมูลค่าเงินิลงทุนิเผื�อขาย 477,592,211 - (146,109,980) 623,702,191

ผลต่างจากการปีรับมูลค่ายุติธิรรมของสินิทรัพย์ถืาวรจากการ

รวมธิุรกิจ 124,042,759 3,708,642 - 120,334,117

รวม 601,398,534 3,275,052 (146,109,980) 744,233,462

สินิทรัพย์ (หน่ิ�สินิ) ภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ี - สุทธิิ (541,387,110) (672,781,402)

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561ในกำาไรขาดทุน
ในกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

สินิทรัพย์ภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ี :

ลูกหนิ่�การค้า 16,178,812 (2,313,618) - 13,865,194

ภาระผูกพันิผลปีระโยชีนิ์พนิักงานิ 26,773,675 3,119,647 (65,962) 29,827,360

ค่าเชี่าตามวิธิ่เส้นิตรง 14,229,819 374,750 - 14,604,569

ขาดำทุนิท่�ยังไม่เกิดำข่�นิจริงจากการวัดำมูลค่าเงินิลงทุนิเผื�อขาย 1,152,313 - 176,758 1,329,071

อื�นิ ๆ 385,230 - - 385,230

รวม 58,719,849 1,180,779 110,796 60,011,424

หน่ิ�สินิภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ี :

สัญญาเชี่าการเงินิ (184,449) 51,987 - (236,436)

กำาไรท่�ยังไม่เกิดำข่�นิจริงจากการวัดำมูลค่าเงินิลงทุนิเผื�อขาย 534,786,369 - 57,194,158 477,592,211

ผลต่างจากการปีรับมูลค่ายุติธิรรมของสินิทรัพย์ถืาวรจากการ

รวมธิุรกิจ 127,865,860 3,823,101 - 124,042,759

รวม 662,467,780 3,875,088 57,194,158 601,398,534

สินิทรัพย์ (หน่ิ�สินิ) ภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ี - สุทธิิ (603,747,931) (541,387,110)

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562ในกำาไรขาดทุน
ในกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

สินิทรัพย์ภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ี :

ลูกหนิ่�การค้า 239,163 44,754 - 283,917

ภาระผูกพันิผลปีระโยชีนิ์พนิักงานิ 10,693,526 2,771,946 1,042,793 14,508,265

ค่าเชี่าตามวิธิ่เส้นิตรง 16,000 (16,000) - -

รวม 10,948,689 2,800,700 1,042,793 14,792,182

หน่ิ�สินิภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ี :

สัญญาเชี่าการเงินิ (236,436) (433,590) - 197,154

กำาไรท่�ยังไม่เกิดำข่�นิจริงจากการวัดำมูลค่าเงินิลงทุนิเผื�อขาย 46,042,938 - (76,459,523) 122,502,461

รวม 45,806,502 (433,590) (76,459,523) 122,699,615

สินิทรัพย์ (หน่ิ�สินิ) ภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ี - สุทธิิ (34,857,813) (107,907,433)

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561ในกำาไรขาดทุน
ในกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

สินิทรัพย์ภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ี :

ลูกหนิ่�การค้า 214,134 25,029 - 239,163

ภาระผูกพันิผลปีระโยชีนิ์พนิักงานิ 9,863,633 829,893 - 10,693,526

ค่าเชี่าตามวิธิ่เส้นิตรง 40,000 (24,000) - 16,000

รวม 10,117,767 830,922 - 10,948,689

หน่ิ�สินิภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ี :

สัญญาเชี่าการเงินิ (184,450) 51,986 - (236,436)

กำาไรท่�ยังไม่เกิดำข่�นิจริงจากการวัดำมูลค่าเงินิลงทุนิเผื�อขาย 37,979,627 - (8,063,311) 46,042,938

รวม 37,795,177 51,986 (8,063,311) 45,806,502

สินิทรัพย์ (หน่ิ�สินิ) ภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ี - สุทธิิ (27,677,410) (34,857,813)

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินิเบิกเกินิบัญช่ี 2,944,206 4,169,960 - -

เงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากสถืาบันิการเงินิ 2,675,000,000 1,581,625,000 2,045,000,000 915,000,000

รวม 2,677,944,206 1,585,794,960 2,045,000,000 915,000,000

ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 บริษััทและบริษััทย่อยม่วงเงินิเบิกเกินิบัญช่ีและเงินิกู้ยืมระยะสั�นิจาก

สถืาบันิการเงินิในิปีระเทศหลายแห่ง จำานิวนิเงินิ 3,515 ล้านิบาท และ 4,495 ล้านิบาท (เฉพาะกิจการเป็ีนิจำานิวนิเงินิ 2,565 

ล้านิบาท และ 3,350 ล้านิบาท) ตามลำาดัำบ โดำยม่อัตราดำอกเบ่�ยร้อยละ MOR และ 2.38 - 4.20 ต่อปีี และร้อยละ MOR 

และ 2.50 - 4.20 ต่อปีี ตามลำาดัำบ และคำ�าปีระกันิโดำยอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนิของบริษััทและบริษััทย่อยตามหมายเหตุ

ปีระกอบงบการเงินิข้อ 14 ท่�ดิำนิพร้อมสิ�งปีลูกสร้างและอาคารของบริษััทและบริษััทย่อยตามหมายเหตุปีระกอบงบการเงินิ

ข้อ 15 และคำ�าปีระกันิโดำยการจำานิำาใบหุ้นิของบริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ ตามหมายเหตุปีระกอบงบการเงินิข้อ 11 

และการจำานิำาใบหุ้นิของบริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) ซ่่�งเป็ีนิของบริษััท จำานิำาใบหุ้นิของบริษััท โรง

พยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ และบริษััท โรงพยาบาลหริภุญชัีย เมโมเร่ยล จำากัดำ ซ่่�งเป็ีนิของบริษััทย่อยตามหมายเหตุ

ปีระกอบงบการเงินิข้อ 12

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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19. เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 และ 2561 สรุปได้ดังน้ี

บาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562เพิ่มขึ้น ลดลง

บุคคลท่�เก่�ยวข้องกันิ

กรรมการของบริษััทและญาติ

ระยะสั�นิ 589,853,818 64,000,000 (20,800,000) 633,053,818

ระยะยาว 192,000,000 312,000,000 (328,000,000) 176,000,000

รวม 781,853,818 376,000,000 (348,800,000) 809,053,818

บาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น ลดลง

บุคคลท่�เก่�ยวข้องกันิ

กรรมการของบริษััทและญาติ

ระยะสั�นิ 630,353,818 136,000,000 (176,500,000) 589,853,818

ระยะยาว 184,000,000 320,000,000 (312,000,000) 192,000,000

รวม 814,353,818 456,000,000 (488,500,000) 781,853,818

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562เพิ่มขึ้น ลดลง

บุคคลท่�เก่�ยวข้องกันิ

กรรมการของบริษััทและญาติ

ระยะยาว 192,000,000 312,000,000 (328,000,000) 176,000,000

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น ลดลง

บุคคลท่�เก่�ยวข้องกันิ

กรรมการของบริษััทและญาติ

ระยะยาว 184,000,000 320,000,000 (312,000,000) 192,000,000

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน

ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 บริษััทม่เงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากบุคคลท่�เก่�ยวข้องกันิในิรูปีตั�วสัญญาใช้ีเงินิ

รวม 11 ฉบับและ 10 ฉบับ ตามลำาดัำบ ครบกำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิภายในิ 2 ปีี กำาหนิดำชีำาระดำอกเบ่�ยทุก 3 เดืำอนิ ดำอกเบ่�ย

อัตราร้อยละ 3.00 - 3.50 ต่อปีี และร้อยละ 3.00 - 3.75 ต่อปีี ตามลำาดัำบ โดำยม่เงื�อนิไขว่าผู้ให้กู้สามารถืไถ่ืถือนิเงินิกู้ก่อนิ

วันิครบกำาหนิดำได้ำและผู้กู้สามารถืชีำาระคืนิเงินิกู้ก่อนิวันิครบกำาหนิดำได้ำ 

ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 บริษััทย่อยม่เงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากบุคคลในิรูปีตั�วสัญญาใช้ีเงินิระยะเวลา

 3 เดืำอนิ และม่การคิดำดำอกเบ่�ยในิอัตราร้อยละ 3.50 - 4.50 ต่อปีี และร้อยละ 3.25 - 4.50 ต่อปีี ตามลำาดัำบ เงินิกู้ยืมดัำง

กล่าวไม่ม่หลักทรัพย์คำ�าปีระกันิ

20. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
รายการเปีล่�ยนิแปีลงของเงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากบุคคลอื�นิสำาหรับปีีสิ�นิสุดำวันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 สรุปีได้ำดัำงน่ิ�

บาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562เพิ่มขึ้น ลดลง

บุคคลอื�นิ 68,400,000 6,000,000 6,000,000 70,800,000

บาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560

รายการในระหว่างปี ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น ลดลง

บุคคลอื�นิ 206,650,000 1,500,000 (139,750,000) 68,400,000

ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 บริษััทย่อยม่เงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากบุคคลอื�นิ โดำยการออกตั�วสัญญาใช้ี

เงินิระยะเวลาปีระมาณ 3 เดืำอนิ อัตราดำอกเบ่�ยร้อยละ 3.75 - 4.00 ต่อปีีและร้อยละ 3.75 - 4.50 ต่อปีี ตามลำาดัำบ โดำยไม่ม่

หลักทรัพย์คำ�าปีระกันิ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินิกู้ยืมระยะยาว 3,503,390,508 2,105,354,098 1,823,252,413 1,067,661,716

หัก ส่วนิท่�ถ่ืงกำาหนิดำชีำาระภายในิหน่ิ�งปีี (843,183,339) (743,114,286) (447,679,053) (489,460,000)

สุทธิิ 2,660,207,169 1,362,239,812 1,375,573,360 578,201,716

รายการเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ

 2561 มีดังน้ี

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ยอดำคงเหลือ ณ วันิต้นิปีี 2,105,354,098 2,407,166,667 1,067,661,716 1,071,840,000

รับเงินิกู้เพิ�มในิระหว่างปีี 2,364,858,130 430,000,000 1,414,858,130 430,000,000

จ่ายคืนิเงินิกู้ในิระหว่างปีี (966,821,720) (731,812,569) (659,267,433) (434,178,284)

ยอดำคงเหลือ ณ วันิสิ�นิปีี 3,503,390,508 2,105,354,098 1,823,252,413 1,067,661,716

ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 บริษััทและบริษััทย่อยม่วงเงินิกู้ยืมระยะยาวจากธินิาคารพาณิชีย์ในิ

ปีระเทศหลายแห่ง เป็ีนิจำานิวนิเงินิรวม 7,035 ล้านิบาท และ 4,850 ล้านิบาท (เฉพาะกิจการเป็ีนิจำานิวนิเงินิ 3,315 ล้านิ

บาท และ 2,200 ล้านิบาท) ตามลำาดัำบ ดัำงน่ิ�

บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหน่ึงประกอบด้วย

วงเงินท่ี 1 เมื�อวันิท่� 25 สิงหาคม 2553 บริษััทได้ำทำาสัญญากู้ยมืเงินิสกุลบาทกับธินิาคารพาณิชียใ์นิปีระเทศ แห่ง

หน่ิ�ง วงเงินิ 300 ล้านิบาท กำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิเป็ีนิงวดำทุกเดืำอนิ เดืำอนิละ 3.5 ล้านิบาท โดำยเริ�ม

ชีำาระงวดำแรกหลังจากท่�เบิกเงินิต้นิครบแล้ว หรือหลังจาก 2 ปีี นัิบจากวันิเบิกเงินิกู้งวดำแรก กำาหนิดำ

ระยะเวลาชีำาระคืนิ 84 งวดำ เริ�มชีำาระคืนิงวดำแรกในิเดืำอนิสิงหาคม 2555 ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2561 

ส่วนิของวงเงินิกู้ท่�บริษััทได้ำม่การเบิกใช้ีแล้ว ม่จำานิวนิเงินิ 300 ล้านิบาท และเงินิกู้ยืมม่ยอดำคงเหลือ

จำานิวนิเงินิ 30.50 ล้านิบาท และในิปีี 2562 ได้ำชีำาระเงินิกู้ทั�งหมดำแล้ว

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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  เงินิกู้ยืมม่กำาหนิดำจ่ายดำอกเบ่�ยทุกสิ�นิเดืำอนิในิอัตราดำอกเบ่�ย ดัำงน่ิ�

ระยะเวลานับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

ปีีท่� 1 - 2 MLR ลบร้อยละ 2.00 

ปีีท่� 3 - 5 MLR ลบร้อยละ 1.75 

ปีีท่� 6 - 7 MLR ลบร้อยละ 1.50 

ตั�งแต่ 10 ตุลาคม 2559 เปี็นิต้นิไปี FDR บวกร้อยละ 2.10 

วงเงินท่ี 2 เมื�อวันิท่� 20 พฤษัภาคม 2558 บริษััทได้ำทำาสัญญากู้ยืมเงินิสกุลบาทกับธินิาคารพาณิชีย์ในิปีระเทศ 

แห่งหน่ิ�ง วงเงินิ 200 ล้านิบาท เบิกใช้ีแล้วเต็มจำานิวนิ กำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิเป็ีนิงวดำทุกเดืำอนิ เดืำอนิ

ละ 3.70 ล้านิบาท โดำยเริ�มชีำาระงวดำแรกในิเดืำอนิท่� 7 นัิบจากวันิเบิกเงินิกู้งวดำแรก กำาหนิดำระยะเวลา

ชีำาระคืนิ 54 งวดำ เริ�มชีำาระคืนิงวดำแรกในิเดืำอนิพฤศจิกายนิ 2558 โดำยคิดำดำอกเบ่�ยในิอัตราร้อยละ 

3.80 ต่อปีี ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 เงินิกู้ยืมม่ยอดำคงเหลือจำานิวนิ 15.00 ล้านิบาท 

และ 59.40 ล้านิบาท ตามลำาดัำบ

วงเงินท่ี 3 เมื�อวันิท่� 9 ตุลาคม 2558 บริษััทได้ำทำาสัญญากู้ยืมเงินิสกุลบาทกับธินิาคารพาณิชีย์ในิปีระเทศ แห่ง

หน่ิ�ง วงเงินิ 200 ล้านิบาท เบิกใช้ีแล้วเต็มจำานิวนิ กำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิเป็ีนิงวดำทุกเดืำอนิ เดืำอนิละ

 3.70 ล้านิบาท โดำยเริ�มชีำาระงวดำแรกในิเดืำอนิท่� 7 นัิบจากวันิเบิกเงินิกู้งวดำแรก กำาหนิดำระยะเวลา

ชีำาระคืนิ 54 งวดำ เริ�มชีำาระคืนิงวดำแรกในิเดืำอนิเมษัายนิ 2559 โดำยคิดำดำอกเบ่�ยในิอัตราร้อยละ 3.80 

ต่อปีี ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 เงินิกู้ยืมม่ยอดำคงเหลือจำานิวนิเงินิ 3.50 ล้านิบาท และ

 77.90 ล้านิบาท ตามลำาดัำบ

วงเงินท่ี 4 เมื�อวันิท่� 26 ตุลาคม 2559 บริษััทได้ำทำาสัญญากู้ยืมเงินิสกุลบาทกับธินิาคารพาณิชีย์ในิปีระเทศ แห่ง

หน่ิ�ง วงเงินิ 200 ล้านิบาท เบิกใช้ีแล้วเต็มจำานิวนิ กำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิเป็ีนิงวดำทุกเดืำอนิ เดืำอนิละ

 4.17 ล้านิบาท โดำยเริ�มชีำาระงวดำแรกในิเดืำอนิท่� 12 นัิบจากวันิเบิกเงินิกู้งวดำแรก กำาหนิดำระยะเวลา

ชีำาระคืนิ 60 งวดำ เริ�มชีำาระคืนิงวดำแรกในิเดืำอนิตุลาคม 2560 โดำยคิดำดำอกเบ่�ยในิอัตราร้อยละ 3.90 

ต่อปีี ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 เงินิกู้ยืมม่ยอดำคงเหลือจำานิวนิเงินิ 56.58 ล้านิบาท และ

 141.62 ล้านิบาท ตามลำาดัำบ 

วงเงินท่ี 5 เมื�อวันิท่� 16 มิถุืนิายนิ 2560 บริษััทได้ำทำาสัญญากู้ยมืเงินิสกุลบาทกับธินิาคารพาณิชียใ์นิปีระเทศ แห่ง

หน่ิ�ง วงเงินิ 200 ล้านิบาท เบิกใช้ีแล้วเต็มจำานิวนิ กำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิเป็ีนิงวดำทุกเดืำอนิ เดืำอนิละ

 6.67 ล้านิบาท เริ�มชีำาระงวดำแรกเมื�อครบกำาหนิดำระยะเวลา 6 เดืำอนิ นัิบจากวันิเบิกเงินิกู้งวดำแรก 

กำาหนิดำระยะเวลาชีำาระคืนิ 36 งวดำ เริ�มชีำาระคืนิงวดำแรกในิเดืำอนิมกราคม 2561 โดำยคิดำดำอกเบ่�ยในิ

อัตราดำอกเบ่�ยระยะสั�นิ THBFIX  ปีระเภท 6 เดืำอนิ (6M THBFIX) บวกร้อยละ 1.35 ต่อปีี ซ่่�งบริษััท

ได้ำม่การทำาสัญญาป้ีองกันิความเส่�ยงจากอัตราดำอกเบ่�ยกับธินิาคารดัำงกล่าวไว้ในิอัตราดำอกเบ่�ยคงท่�

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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ร้อยละ 3.60 ต่อปีี ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 เงินิกู้ยืมม่ยอดำคงเหลือจำานิวนิเงินิ 39.92 

ล้านิบาท และ 119.95 ล้านิบาท ตามลำาดัำบ

วงเงินท่ี 6 เมื�อวันิท่� 17 กรกฎาคม 2560 บริษััทได้ำทำาสัญญากู้ยืมเงินิสกุลบาทกับธินิาคารพาณิชีย์ในิปีระเทศ

แห่งหน่ิ�งวงเงินิจำานิวนิ 200 ล้านิบาท เบิกใช้ีแล้ว 165 ล้านิบาท เงินิกู้ม่กำาหนิดำระยะเวลาชีำาระคืนิ

ภายในิระยะเวลา 36 เดืำอนิ กำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิเป็ีนิงวดำทุกเดืำอนิ เดืำอนิละ 6.67 ล้านิบาท เริ�ม

ชีำาระงวดำแรกเมื�อครบกำาหนิดำระยะเวลา 6 เดืำอนิ นัิบจากวันิเบิกเงินิกู้ครั�งแรก โดำยคิดำดำอกเบ่�ยร้อย

ละ 3.60 ต่อปีี ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 เงินิกู้ยืมม่ยอดำคงเหลือจำานิวนิเงินิ 4.92 ล้านิ

บาท และ 84.96 ล้านิบาท ตามลำาดัำบ

วงเงินท่ี 7 เมื�อวันิท่� 11 กันิยายนิ 2560 บรษัิัทไดำท้ำาสัญญากู้ยมืเงินิสกลุบาทกบัธินิาคารพาณชิียใ์นิปีระเทศแหง่

หน่ิ�งวงเงินิจำานิวนิ 200 ล้านิบาท เบิกใช้ีแล้ว 190 ล้านิบาท เงินิกู้ม่กำาหนิดำระยะเวลาชีำาระคืนิภายในิ

ระยะเวลา 36 เดืำอนิ กำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิเป็ีนิงวดำทุกเดืำอนิ เดืำอนิละ 6.33 ล้านิบาท เริ�มชีำาระงวดำ

แรกเมื�อครบกำาหนิดำระยะเวลา 6 เดืำอนิ นัิบจากวันิเบิกเงินิกู้ครั�งแรก โดำยคิดำดำอกเบ่�ยร้อยละ 3.40 

ต่อปีี สำาหรับ 50 ล้านิบาทแรก และร้อยละ 3.25 สำาหรับ 140 ล้านิบาท ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 

และ 2561 เงินิกู้ยืมม่ยอดำคงเหลือจำานิวนิเงินิ 43.33 ล้านิบาท และ 123.33 ล้านิบาท ตามลำาดัำบ

วงเงินท่ี 8 เมื�อวันิท่� 15 กรกฎาคม 2561 บริษััทได้ำทำาสัญญากู้ยืมกับธินิาคารพาณิชีย์ในิปีระเทศแห่งหน่ิ�งวงเงินิ

จำานิวนิ 200 ล้านิบาท เบิกใช้ีแล้วทั�งจำานิวนิ เงินิกู้ม่กำาหนิดำชีำาระคืนิภายในิระยะเวลา 36 เดำือนิ 

กำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิทุกเดืำอนิ เดืำอนิละ 6.67 ล้านิบาท เริ�มชีำาระงวดำแรกเมื�อครบกำาหนิดำระยะเวลา

 6 เดืำอนิ นัิบจากวันิเบิกเงินิกู้ครั�งแรก โดำยคิดำดำอกเบ่�ยในิอัตราดำอกเบ่�ยระยะสั�นิ THBFIX  ปีระเภท 

6 เดืำอนิ (6M THBFIX) บวก 1.35 ต่อปีี โดำยบริษััทได้ำม่การทำาสัญญาป้ีองกันิความเส่�ยงจากอัตรา

ดำอกเบ่�ยกับธินิาคารดัำงกล่าวไว้ในิอัตราดำอกเบ่�ยคงท่�ร้อยละ 3.40 ต่อปีี ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 

และ 2561 เงินิกู้ยืมม่ยอดำคงเหลือจำานิวนิเงินิ 119.96 ล้านิบาท และ 200.00 ล้านิบาท ตามลำาดัำบ

วงเงินท่ี 9 เมื�อวันิท่� 1 พฤศจิกายนิ 2561 บริษััทได้ำทำาสัญญากู้ยืมเงินิสกุลบาทกับธินิาคารพาณิชีย์ในิปีระเทศ

แห่งหน่ิ�งวงเงินิจำานิวนิ 300 ล้านิบาท เบิกใช้ีแล้ว 230 ล้านิบาท เงินิกู้ม่กำาหนิดำระยะเวลาชีำาระคืนิ

ภายในิระยะเวลา 36 เดืำอนิ กำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิทั�งหมดำในิงวดำสุดำท้าย นัิบจากวันิเบิกเงินิกู้ครั�ง

แรก โดำยคิดำดำอกเบ่�ยร้อยละ 3.60 ต่อปีี ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 เงินิกู้ยืมม่ยอดำคง

เหลือจำานิวนิเงินิ 220.00 ล้านิบาท และ 230.00 ล้านิบาท ตามลำาดัำบ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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วงเงินท่ี 10 เมื�อวันิท่� 12 กุมภาพันิธ์ิ 2562 บริษััทได้ำทำาสัญญากู้ยืมกับธินิาคารพาณิชีย์ในิปีระเทศแห่งหน่ิ�งวงเงินิ

จำานิวนิเงินิ 420 ล้านิบาท เบิกใช้ีแล้วทั�งจำานิวนิ เงินิกู้ม่กำาหนิดำชีำาระคืนิภายในิระยะเวลา 60 เดืำอนิ 

โดำยคิดำดำอกเบ่�ยในิอัตราดำอกเบ่�ยเงินิฝ้าก FDR บวกร้อยละ 1.75 ต่อปีี ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 

เงินิกู้ยืมม่ยอดำคงเหลือจำานิวนิเงินิ 372.80 ล้านิบาท

  เงินิกู้ยืมม่กำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิเป็ีนิงวดำทุกเดืำอนิ ดัำงน่ิ�

ระยะเวลานับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก ชำาระเงินต้น งวดละ (ล้านบาท)

งวดำท่� 1 - 24 4.72

งวดำท่� 25 - 59 8.57

งวดำท่� 60 ชีำาระคืนิเงินิต้นิและดำอกเบ่�ยคงค้างทั�งสิ�นิ

วงเงินท่ี 11 เมื�อวันิท่� 14 กุมภาพันิธ์ิ 2562 บริษััทได้ำทำาสัญญากู้ยืมกับธินิาคารพาณิชีย์ในิปีระเทศแห่งหน่ิ�งวงเงินิ

จำานิวนิ 800 ล้านิบาท เบิกใช้ีแล้วทั�งจำานิวนิ เงินิกู้ม่กำาหนิดำชีำาระคืนิภายในิระยะเวลา 84 เดำือนิ 

กำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิทุกเดืำอนิ เดืำอนิละ 9.52 ล้านิบาท เริ�มชีำาระงวดำแรกเมื�อครบกำาหนิดำระยะเวลา

 6 เดืำอนิ นัิบจากวันิเบิกเงินิกู้ครั�งแรก โดำยคิดำดำอกเบ่�ยในิอัตราดำอกเบ่�ย MLR  ลบร้อยละ 3.60 ต่อปีี

 ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 กู้ยืมม่ยอดำคงเหลือจำานิวนิเงินิ 752.38 ล้านิบาท

วงเงินท่ี 12 เมื�อวันิท่� 19 พฤศจิกายนิ 2562 บริษััทได้ำทำาสัญญากู้ยืมเงินิสกุลบาทกับธินิาคารพาณิชีย์ในิปีระเทศ

แห่งหน่ิ�งวงเงินิจำานิวนิ 194.86 ล้านิบาท เบิกใช้ีแล้วทั�งจำานิวนิ เงินิกู้ม่กำาหนิดำระยะเวลาชีำาระคืนิ

ภายในิระยะเวลา 60 เดืำอนิ กำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิเป็ีนิงวดำทุก 3 เดืำอนิ เดืำอนิละ 10.00 ล้านิบาท 

โดำยคิดำดำอกเบ่�ยร้อยละ 3.80 ต่อปีี ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562  เงินิกู้ยืมม่ยอดำคงเหลือจำานิวนิเงินิ 

194.86 ล้านิบาท

บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศหลายแห่ง ประกอบด้วย

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน)

วงเงินท่ี 13 เมื�อวันิท่� 26 สิงหาคม 2559 บริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) ได้ำทำาสัญญากู้ยืม

เงินิสกุลบาทกับธินิาคารพาณิชีย์ในิปีระเทศแห่งหน่ิ�งวงเงินิ 370 ล้านิบาท เบิกใช้ีแล้ว 370 ล้านิบาท

 เงินิกู้ม่กำาหนิดำระยะเวลาชีำาระคืนิภายในิระยะเวลา 60 เดืำอนิ กำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิเป็ีนิงวดำเดืำอนิ

 เดืำอนิละ 6.17 ล้านิบาท โดำยคิดำดำอกเบ่�ยในิอัตราดำอกเบ่�ยเงินิฝ้ากปีระจำา 3 เดืำอนิ บวกร้อยละ 2  ต่อ

ปีี ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561เงินิกู้ยืมม่ยอดำคงเหลือจำานิวนิเงินิ 123.20 ล้านิบาท และ 

197.24 ล้านิบาท ตามลำาดัำบ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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วงเงินท่ี 14 เมื�อวันิท่� 16 สิงหาคม 2562 บริษััทย่อยได้ำทำาสัญญากู้ยืมเงินิสกุลบาทกับธินิาคารพาณิชีย์ในิปีระเทศ

แห่งหน่ิ�งวงเงินิ 1,200 ล้านิบาท เบิกใช้ีแล้ว 400 ล้านิบาท เงินิกู้ม่กำาหนิดำระยะเวลาชีำาระคืนิภายในิ

ระยะเวลา 72 เดืำอนิ โดำยเริ�มชีำาระเงินิกู้นัิบตั�งแต่เดืำอนิท่� 9 นัิบตั�งแต่วันิท่�ทำาสัญญา โดำยคิดำดำอกเบ่�ย

ในิอัตรา MLR ลบส่วนิต่างร้อยละ 3.668 ต่อปีี ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 เงินิกู้ยืมม่ยอดำคงเหลือ

จำานิวนิเงินิ 400.00 ล้านิบาท

 เงินิกู้ยืมม่กำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิเป็ีนิงวดำทุกเดืำอนิ ดัำงน่ิ�

ระยะเวลานับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก ชำาระเงินต้น งวดละ (ล้านบาท)

งวดำท่� 1 - 71 8.30

งวดำท่� 72 ชีำาระคืนิเงินิต้นิและดำอกเบ่�ยคงค้างทั�งสิ�นิ

 

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากัด

วงเงินท่ี 15  เมื�อวันิท่� 6 เมษัายนิ 2555 บริษััท โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ ได้ำทำาสัญญากู้ยืมเงินิสกุลบาทกับ

ธินิาคารพาณิชีย์ในิปีระเทศแห่งหน่ิ�งวงเงินิ 485 ล้านิบาท เบิกใช้ีแล้ว 350  ล้านิบาท เงินิกู้ม่กำาหนิดำ

ระยะเวลาชีำาระคืนิภายในิระยะเวลา 60 เดืำอนิ กำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิเป็ีนิงวดำทุกเดืำอนิ เดืำอนิละ 5.9 

ล้านิบาท โดำยคิดำดำอกเบ่�ยในิอัตราดำอกเบ่�ยเงินิฝ้ากปีระจำาปีระเภท 3 เดืำอนิ บวกร้อยละ 3 ต่อปีี  

   เมื�อวันิท่� 16 พฤษัภาคม 2558 บริษััท โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ ได้ำเบิกใช้ีเงินิกู้

จำานิวนิ 120 ล้านิบาท เงินิกู้ม่กำาหนิดำระยะเวลาชีำาระคืนิภายในิระยะเวลา 60 เดืำอนินัิบตั�งแต่วันิเบิก

เงินิกู้ครั�งแรก กำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิเป็ีนิงวดำทุกเดืำอนิ เดืำอนิละ 2.5 ล้านิบาท เริ�มชีำาระงวดำแรกเมื�อ

ครบกำาหนิดำระยะเวลา 7 เดำอืนิ โดำยคิดำดำอกเบ่�ยในิอตัราดำอกเบ่�ยเงินิฝ้ากปีระจำาปีระเภท 3 เดำอืนิ บวก

ร้อยละ 2 ต่อปีี

   ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2561 เงินิกู้ยืมม่ยอดำคงเหลือจำานิวนิเงินิ 27.50 ล้านิบาท และในิปีี 

2562 ได้ำชีำาระเงินิกู้ทั�งหมดำแล้ว

วงเงินท่ี 16 เมื�อวันิท่� 17  มิถุืนิายนิ 2559 บริษััท โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ ได้ำทำาสัญญากู้เงินิสินิเชืี�อสกุล

บาทกับธินิาคารพาณิชีย์ในิปีระเทศแห่งหน่ิ�งวงเงินิ 250 ล้านิบาท เบิกใช้ีแล้ว 250 ล้านิบาท เงินิกู้ม่

กำาหนิดำระยะเวลาชีำาระคืนิภายในิระยะเวลา 60 เดืำอนิ กำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิเป็ีนิงวดำเดืำอนิ เดืำอนิ

ละ 4.20 ล้านิบาท โดำยคิดำดำอกเบ่�ยในิอัตรา MLR ลบร้อยละ 2.00% ต่อปีี ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 

และ 2561 เงินิกู้ยืมม่ยอดำคงเหลือจำานิวนิเงินิ 73.60 ล้านิบาท และ 124.00 ล้านิบาท ตามลำาดัำบ

วงเงินท่ี 17  เมื�อวันิท่� 24 พฤษัภาคม 2560 บริษััท โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ ได้ำทำาสัญญากู้ยืมเงินิ ส กุ ล

บาทกับธินิาคารพาณิชีย์ในิปีระเทศแห่งหน่ิ�งวงเงินิ 600 ล้านิบาท เบิกใช้ีแล้ว 600 ล้านิบาท เงินิกู้ม่

กำาหนิดำระยะเวลาชีำาระคืนิภายในิระยะเวลา 84 เดำอืนิ โดำยคิดำดำอกเบ่�ยในิอัตราดำอกเบ่�ยเงินิฝ้าก ปีระจำา

ปีระเภท 1 ปีี บวกร้อยละ 1.75 ต่อปีี ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 เงินิกู้ยืมม่ยอดำคงเหลือ

จำานิวนิเงินิ 143.40 ล้านิบาท และ 495.50 ล้านิบาท ตามลำาดัำบ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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  เงินิกู้ยืมม่กำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิเป็ีนิงวดำทุกเดืำอนิ ดัำงน่ิ� 

ระยะเวลานับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก ชำาระเงินต้น งวดละ (ล้านบาท)

งวดำท่� 1 - 24 5.50

งวดำท่� 25 - 83 7.80

งวดำท่� 84 ชีำาระคืนิเงินิต้นิและดำอกเบ่�ยคงค้างทั�งสิ�นิ

วงเงินท่ี 18  เมื�อวันิท่� 14 ม่นิาคม 2562 บริษััท โรงพยาบาลเช่ียงใหม่ราม จำากัดำ ได้ำทำาสัญญากู้ยืมเงินิกับธินิาคาร

พาณิชียใ์นิปีระเทศแห่งหน่ิ�งวงเงินิ 250 ล้านิบาท เบิกใช้ีแล้วทั�งจำานิวนิ เงินิกู้ม่กำาหนิดำระยะเวลาชีำาระ

คืนิภายในิระยะเวลา 60 เดืำอนิ โดำยคิดำดำอกเบ่�ยในิอัตราดำอกเบ่�ยเงินิฝ้ากปีระจำาปีระเภท 1 ปีี บวก

ร้อยละ 1.75 ต่อปีี ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 เงินิกู้ยืมม่ยอดำคงเหลือจำานิวนิเงินิ 212.20 ล้านิบาท

  เงินิกู้ยืมม่กำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิเป็ีนิงวดำทุกเดืำอนิ ดัำงน่ิ� 

ระยะเวลานับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก ชำาระเงินต้น งวดละ (ล้านบาท)

งวดำท่� 1 - 59 4.20

งวดำท่� 60 ชีำาระคืนิเงินิต้นิและดำอกเบ่�ยคงค้างทั�งสิ�นิ

วงเงินท่ี 19  เมื�อวันิท่� 16 สิงหาคม 2562 บริษััทได้ำทำาสัญญากู้ยืมเงินิสกุลบาทกับธินิาคารพาณิชียใ์นิปีระเทศแห่ง

หน่ิ�งวงเงินิ 800 ล้านิบาท เบิกใช้ีแล้ว 300 ล้านิบาท เงินิกู้ม่กำาหนิดำระยะเวลาชีำาระคืนิภายในิระยะ

เวลา 72 เดืำอนิ โดำยเริ�มชีำาระเงินิกู้นัิบตั�งแต่เดืำอนิท่� 9 นัิบตั�งแต่วันิท่�ทำาสัญญา โดำยคิดำดำอกเบ่�ยในิอัตรา

 MLR ลบส่วนิต่างร้อยละ 3.668 ต่อปีี  ณ วันิท่� 31ธัินิวาคม 2562 เงินิกู้ยืมม่ยอดำคงเหลือจำานิวนิเงินิ

 300.00 ล้านิบาท

  เงินิกู้ยืมม่กำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิเป็ีนิงวดำทุกเดืำอนิ ดัำงน่ิ� 

ระยะเวลานับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก ชำาระเงินต้น งวดละ (ล้านบาท)

งวดำท่� 1 - 71 4.75

งวดำท่� 72 ชีำาระคืนิเงินิต้นิและดำอกเบ่�ยคงค้างทั�งสิ�นิ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำากัด

วงเงินท่ี 20 เมื�อวันิท่� 2 มิถุืนิายนิ 2560 บริษััท เทพปัีญญาธุิรกิจ จำากัดำ ได้ำทำาสัญญากู้ยืมเงินิสกุลบาทกับธินิาคาร

พาณิชีย์ในิปีระเทศแห่งหน่ิ�งวงเงินิจำานิวนิ 250 ล้านิบาท เบิกใช้ีแล้ว 250 ล้านิบาท เงินิกู้ม่กำาหนิดำ

ระยะเวลาชีำาระคืนิภายในิระยะเวลา 84 เดืำอนิ กำาหนิดำชีำาระคืนิเงินิต้นิเป็ีนิงวดำทุกเดืำอนิ   เดืำอนิละ 

2.98 ล้านิบาท เริ�มชีำาระงวดำแรกเมื�อครบกำาหนิดำระยะเวลา 1 เดำอืนิ นัิบจากวันิเบิกเงินิกู้ครั�งแรก โดำย

คิดำดำอกเบ่�ยในิอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปีี ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 เงินิกู้ยืมม่ยอดำคงเหลือ

จำานิวนิเงินิ 157.74 ล้านิบาท และ 193.45 ล้านิบาท ตามลำาดัำบ

วงเงินิกู้ยืมระยะยาวจากธินิาคารพาณิชีย์ดัำงกล่าวคำ�าปีระกันิโดำยการจดำจำานิองท่�ดิำนิ พร้อมสิ�งปีลูกสร้าง อาคาร 

และเครื�องใช้ีทางการเงนิิแพทยส่์วนิหน่ิ�งของบรษัิัทและบรษัิัทยอ่ยตามท่�กล่าวไว้ในิหมายเหตปุีระกอบงบการเงนิิข้อ 15 และ

และการจำานิำาใบหุ้นิของบรษัิัท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัดำ (มหาชีนิ) ของบรษัิัทตามหมายเหตปุีระกอบงบการเงนิิข้อ 10  

และการจำานิำาใบหุ้นิของบริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) ของบริษััทตามหมายเหตุปีระกอบงบการเงินิ

ข้อ 12  และได้ำโอนิสิทธิิการรับเงินิค่าเช่ีาและค่าบริการท่�บริษััทย่อยได้ำรับจำานิวนิ 2 สัญญาไว้เป็ีนิปีระกันิแก่สถืาบันิการเงินิ

 อย่างไรก็ตาม วงเงินิของบริษััทย่อยในิวงเงินิ 8 ล้านิบาท ไม่ม่ภาระคำ�าปีระกันิ

22. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

หน่ิ�สินิตามสัญญาเช่ีาการเงินิ 13,245,019 19,826,556 11,819,123 17,174,825

หัก  ส่วนิท่�ถ่ืงกำาหนิดำชีำาระภายในิหน่ิ�งปีี (4,952,300) (9,427,241) (4,464,212) (8,201,400)

สุทธิิ 8,292,719 10,399,315 7,354,911 8,973,425

บาท

งบการเงินรวม

2562 2561

เงินต้น ดอกเบี้ยรอตัด ยอดชำาระ เงินต้น ดอกเบี้ยรอตัด ยอดชำาระ

ถื่งกำาหนิดำชีำาระภายในิหนิ่�งปีี 4,952,300 445,657 5,397,957 9,427,241 696,887 10,124,128

ถื่งกำาหนิดำการจ่ายชีำาระหลังจาก

หน่ิ�งปีีแต่ไม่เกินิห้าปีี 8,292,719 396,525 8,689,244 10,399,315 586,583 10,985,898

รวม 13,245,019 842,182 14,087,201 19,826,556 1,283,470 21,110,026

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

เงินต้น ดอกเบี้ยรอตัด ยอดชำาระ เงินต้น ดอกเบี้ยรอตัด ยอดชำาระ

ถื่งกำาหนิดำชีำาระภายในิหนิ่�งปีี 4,464,212 336,577 4,800,789 8,201,400 527,340 8,728,740

ถื่งกำาหนิดำการจ่ายชีำาระหลังจาก

หน่ิ�งปีีแต่ไม่เกินิห้าปีี 7,354,911 290,333 7,645,244 8,973,425 380,948 9,354,373

รวม 11,819,123 626,910 12,446,033 17,174,825 908,288 18,083,113

ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 บริษััทและบริษััทย่อยม่หน่ิ�สินิตามสัญญาเช่ีาการเงินิกับบริษััทลิสซิ่�งในิ

ปีระเทศหลายแห่ง คงเหลือจำานิวนิ 10 ฉบับ และ 15 ฉบับ ตามลำาดัำบ ดัำงน่ิ�

บริษััทม่สัญญาเช่ีายานิพาหนิะคงเหลือจำานิวนิ 8 ฉบับ และ 13 ฉบับ ตามลำาดัำบ มูลค่าตามสัญญารวมเป็ีนิเงินิ 

19.65 ล้านิบาท และ 38.31 ล้านิบาท ตามลำาดัำบ ระยะเวลาผ่อนิชีำาระ 48 - 60 เดืำอนิ จ่ายชีำาระรวมงวดำละ 0.36 ล้านิบาท

 และ 0.60 ล้านิบาท ตามลำาดัำบ

บริษััทย่อยม่สัญญาเช่ีายานิพาหนิะคงเหลือจำานิวนิ 2 ฉบับ มูลค่าตามสัญญารวมเป็ีนิเงินิ 4.68 ล้านิบาท ระยะ

เวลาผ่อนิชีำาระ 36 - 60 เดืำอนิ จ่ายชีำาระรวมงวดำละ 0.10 ล้านิบาท

ภายใต้เงื�อนิไขของสัญญาดัำงกล่าวข้างต้นิ บริษััทและบริษััทย่อยจะต้องปีฎิบัติตามเงื�อนิไขและข้อจำากัดำต่างๆท่�

กำาหนิดำไว้ในิสัญญาดัำงกล่าว

23. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบแสดงฐานะการเงิน

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ภาระผูกพันิของโครงการผลปีระโยชีน์ิ ณ วันิต้นิปีี 149,136,803 133,868,376 53,467,632 49,318,168

ผลปีระโยชีน์ิจ่ายโดำยโครงการ (6,085,030) (7,036,832) (3,019,401) (3,541,124)

ต้นิทุนิบริการในิอด่ำตและดำอกเบ่�ย

- การแก้ไขโครงการผลปีระโยชีน์ิหลังออกจากงานิ 36,825,219 814,396 8,247,818 -

ต้นิทุนิบริการปัีจจุบันิและดำอกเบ่�ย 28,825,897 21,820,673 8,631,316 7,690,588

(กำาไร) ขาดำทุนิจากการปีระมาณตามหลักคณิตศาสตร์

ปีระกันิภัย
33,017,126 (329,810) 5,213,964 -

ภาระผูกพันิของโครงการผลปีระโยชีน์ิ ณ วันิสิ�นิปีี 241,720,015 149,136,803 72,541,329 53,467,632

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ต้นิทุนิบริการในิอด่ำตและดำอกเบ่�ย 36,825,219 814,396 8,247,818 -

ต้นิทุนิบริการปัีจจุบันิ

ต้นิทุนิในิการรักษัาพยาบาล 14,612,789 11,305,862 4,308,690 3,753,970

ค่าใช้ีจ่ายในิการบริหาร 7,028,072 5,207,099 2,122,627 1,941,094

ค่าตอบแทนิผู้บริหาร 28,548 26,098 - -

ดำอกเบ่�ยจากภาระผูกพันิ 7,156,488 5,281,614 2,199,999 1,995,524

รวม 65,651,116 22,635,069 16,879,134 7,690,588

กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เกิดข้ึนจาก

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

การปีรับปีรุงจากปีระสบการณ์ (10,812,402) 1,927,826 (489,722) -

สมมติฐานิปีระชีากร 12,603,449 (2,039,677) 13,465,010 -

สมมติฐานิทางการเงินิ (34,808,173) 441,661 (18,189,252) -

รวม (33,017,126) 329,810 (5,213,964) -

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

อัตราคิดำลดำ 1.67 - 2.76 2.76 - 3.63 1.85 3.52

อัตราการเพิ�มข่�นิของเงินิเดืำอนิ 3.00 - 6.12 3.00 - 6.70 6.00 5.40

อัตราการหมุนิเว่ยนิพนัิกงานิ 0.00 - 26.37 0.00 - 26.37 0.00 - 20.45 0.00 - 23.13

อัตราการทุพพลภาพ 10.00 ของอัตรามรณะ 10.00 ของอัตรามรณะ 10.00 ของอัตรามรณะ 10.00 ของอัตรามรณะ

อัตรามรณะ  100.00 ของอัตรา

มรณะไทยปีี 2560 

แยกเกณฑ์์ตามเพศชีาย

และหญิง

 100.00 ของ

อัตรามรณะไทยปีี 

2560,2551 แยกเกณฑ์์

ตามเพศชีายและหญิง

100.00 ของอัตรา

มรณะไทยปีี 2560 แยก

เกณฑ์์ตามเพศชีายและ

หญิง

100.00 ของอัตรา

มรณะไทยปีี 2551 

แยกเกณฑ์์ตามเพศชีาย

และหญิง

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

ผลกระทบของการเปีล่�ยนิแปีลงสมมติฐานิท่�สำาคัญต่อมูลค่าปัีจจุบันิของภาระผูกพันิผลปีระโยชีน์ิระยะ

ยาวของพนัิกงานิ ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 สรุปีได้ำดัำงน่ิ�

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

อัตราคิดำลดำ

เพิ�มข่�นิร้อยละ 1 (33,830,333) (16,472,654) (8,131,815) (4,707,475)

ลดำลงร้อยละ 1 39,134,788 19,827,675 9,780,064 5,510,135

อัตราการข่�นิเงินิเดืำอนิ

เพิ�มข่�นิร้อยละ 1 37,489,350 22,476,114 9,270,346 6,460,713

ลดำลงร้อยละ 1 (31,275,871) (18,863,453) (7,912,471) (5,582,814)

อัตราการเปีล่�ยนิแปีลงในิจำานิวนิพนัิกงานิ 

เพิ�มข่�นิร้อยละ 10 (11,716,664) (5,677,954) (3,942,156) (1,845,515)

ลดำลงร้อยละ 10 12,918,266 6,247,375 4,403,269 2,069,867

พระราชีบัญญัติคุ้มครองแรงงานิได้ำลงราชีกิจจานุิเบกษัาแล้ว เมื�อวันิท่� 5 เมษัายนิ 2562 โดำยกำาหนิดำ

อัตราค่าชีดำเชียเพิ�มเติมกรณ่นิายจ้างเลิกจ้าง สำาหรับลูกจ้างซ่่�งทำางานิติดำต่อกันิครบ 20 ปีีข่�นิไปีให้ม่สิทธิิได้ำรับ

ค่าชีดำเชียไม่น้ิอยกว่าค่าจ้างอัตราสุดำท้าย 400 วันิ จากปัีจจุบันิอัตราค่าชีดำเชียสูงสุดำคือ 300 วันิ โดำยพระราชี

บัญญัติน่ิ�ให้ใช้ีบังคับเมื�อพ้นิกำาหนิดำสามสิบวันินัิบแต่วันิปีระกาศในิราชีกิจจานุิเบกษัาเป็ีนิต้นิไปี การเปีล่�ยนิแปีลง

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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ดัำงกล่าวถืือเป็ีนิการแก้ไขโครงการผลปีระโยชีน์ิหลังออกจากงานิ โดำยบรษัิัทและบริษััทย่อยรับรู้ต้นิทุนิบริการในิ

อด่ำตเป็ีนิค่าใช้ีจ่ายในิกำาไรขาดำทุนิ

24. ทุนเรือนหุ้น
ตามมติท่�ปีระชุีมสามัญผู้ถืือหุ้นิของบริษััทปีระจำาปีี 2558 เมื�อวันิท่� 28 เมษัายนิ 2558ได้ำม่มติอนุิมัติการออกใบ

สำาคัญแสดำงสิทธิิท่�จะซื่�อหุ้นิสามัญเพิ�มทุนิของบรษัิัท ครั�งท่� 2 (VIBHA-W2) จำานิวนิไม่เกินิ 1,048,097,120 หนิว่ย เพื�อจัดำสรร

ให้กับผู้ถืือหุ้นิเดิำมของบริษััท ในิอัตราส่วนิ 12 หุ้นิสามัญเดิำมต่อ 1 หน่ิวย ใบสำาคัญแสดำงสิทธิิ และเมื�อวันิท่� 15 มิถุืนิายนิ 

2558 บริษััทได้ำออกใบสำาคัญแสดำงสิทธิิดัำงกล่าว ให้แก่ผู้ถืือหุ้นิสามัญเดิำมของบริษััทตามสัดำส่วนิโดำยไม่คิดำมูลค่า โดำยม่ราย

ละเอ่ยดำดัำงน่ิ�

ปีระเภท ใบสำาคัญแสดำงสิทธิิท่�จะซื่�อหุ้นิสามัญครั�งท่� 2 ของบริษััทโรงพยาบาลวิภาวด่ำ 

จำากัดำ (มหาชีนิ) (VIBHA-W2)

ชีนิิดำ ระบุชืี�อผู้ถืือและโอนิเปีล่�ยนิมือได้ำ

การเสนิอขาย / การจัดำสรร จัดำสรรให้กับผู้ถืือหุ้นิเดิำม

จำานิวนิท่�ออกและเสนิอขาย 1,048,093,059 หน่ิวย

ราคาเสนิอขายต่อหน่ิวย หน่ิวยละ 0 บาท (ศูนิย์บาท)

อายุของใบสำาคัญแสดำงสิทธิิ 5 ปีี นัิบตั�งแต่วันิท่�ออกใบสำาคัญแสดำงสิทธิิ

อัตราการใช้ีสิทธิิ ใบสำาคัญแสดำงสิทธิิ 1 หน่ิวย ต่อหุ้นิสามัญใหม่จำานิวนิ 1 หุ้นิ

ราคาการใช้ีสิทธิิ 1.00 บาท ต่อหุ้นิ

ระยะเวลาและเงื�อนิไขในิการใช้ีสิทธิิ วันิทำาการสุดำท้ายของเดืำอนิกันิยายนิ ตลอดำอายุของใบสำาคัญแสดำงสิทธิิ และ

วันิใช้ีสิทธิิครั�งสุดำท้ายตรงกับวันิทำาการสุดำท้ายของวันิท่�ครบกำาหนิดำระยะเวลา 

5 ปีี นัิบแต่วันิท่�ออกใบสำาคัญแสดำงสิทธิิ

วันิใช้ีสิทธิิครั�งแรก 30 กันิยายนิ 2558

วันิใช้ีสิทธิิครั�งสุดำท้ายในิวันิสิ�นิสุดำอายุของ

ใบสำาคัญแสดำงสิทธิิ

12 มิถุืนิายนิ 2563

ตามมติท่�ปีระชุีมสามัญผู้ถืือหุ้นิของบริษััทปีระจำาปีี 2560 เมื�อวันิท่� 27 เมษัายนิ 2560 ได้ำม่มติอนุิมัติการออกใบ

สำาคัญแสดำงสิทธิิท่�จะซื่�อหุ้นิสามัญเพิ�มทุนิของบรษัิัท ครั�งท่� 3 (VIBHA-W3) จำานิวนิไม่เกินิ 1,012,587,386 หนิว่ย เพื�อจัดำสรร

ให้กับผู้ถืือหุ้นิเดำมิของบรษัิัท ในิอัตราส่วนิ 13 หุ้นิสามัญเดิำมต่อ 1 หน่ิวย ใบสำาคัญแสดำงสทิธิิ และเมื�อวันิท่� วันิท่� 15 มิถุืนิายนิ

 2560 บริษััทได้ำออกใบสำาคัญแสดำงสิทธิิดัำงกล่าว ให้แก่ผู้ถืือหุ้นิสามัญเดิำมของบริษััทตามสัดำส่วนิโดำยไม่คิดำมูลค่า โดำยม่ราย

ละเอ่ยดำดัำงน่ิ�

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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ปีระเภท ใบสำาคัญแสดำงสิทธิิท่�จะซื่�อหุ้นิสามัญครั�งท่� 3 ของบริษััทโรงพยาบาลวิภาวด่ำ 

จำากัดำ (มหาชีนิ) (VIBHA-W3)

ชีนิิดำ ระบุชืี�อผู้ถืือและโอนิเปีล่�ยนิมือได้ำ

การเสนิอขาย / การจัดำสรร จัดำสรรให้กับผู้ถืือหุ้นิเดิำม

จำานิวนิท่�ออกและเสนิอขาย 1,012,582,207 หน่ิวย

ราคาเสนิอขายต่อหน่ิวย หน่ิวยละ 0 บาท (ศูนิย์บาท)

อายุของใบสำาคัญแสดำงสิทธิิ 5 ปีี นัิบตั�งแต่วันิท่�ออกใบสำาคัญแสดำงสิทธิิ

อัตราการใช้ีสิทธิิ ใบสำาคัญแสดำงสิทธิิ 1 หน่ิวย ต่อหุ้นิสามัญใหม่ จำานิวนิ 1 หุ้นิ

ราคาการใช้ีสิทธิิ 3.00 บาท ต่อหุ้นิ

ระยะเวลาและเงื�อนิไขในิการใช้ีสิทธิิ วันิทำาการสุดำท้ายของเดืำอนิกันิยายนิ ตลอดำอายุของใบสำาคัญแสดำงสิทธิิ และ

วันิใช้ีสิทธิิครั�งสุดำท้ายตรงกับวันิทำาการสุดำท้ายของวันิท่�ครบกำาหนิดำระยะ

เวลา 5 ปีี นัิบแต่วันิท่�ออกใบสำาคัญแสดำงสิทธิิ

วันิใช้ีสิทธิิครั�งแรก 30 กันิยายนิ 2560

วันิใช้ีสิทธิิครั�งสุดำท้ายในิวันิสิ�นิสุดำอายุของ

ใบสำาคัญแสดำงสิทธิิ

14 มิถุืนิายนิ 2565

ตามมติท่�ปีระชุีมสามัญผู้ถืือหุ้นิของบริษััทปีระจำาปีี 2561 เมื�อวันิท่� 26 เมษัายนิ 2561 ผู้ถืือหุ้นิได้ำม่มติอนุิมัติให้

จ่ายเงินิปัีนิผล เป็ีนิเงินิสดำในิอัตราหุ้นิละ 0.036 บาท หรือคิดำเป็ีนิร้อยละ 90.66 ของกำาไรสุทธิิตามงบการเงินิเฉพาะกิจการ

 ซ่่�งตามเงื�อนิไขการปีรับใบสำาคัญแสดำงสิทธิิตามท่�กล่าวในิข้อ 5.5 ของการกำาหนิดำใบสำาคัญแสดำงสิทธิิท่�จะซื่�อหุ้นิสามัญ ครั�ง

ท่� 2 และ ครั�งท่� 3 (VIBHA-W2, VIBHA-W3) โดำยม่ผลการปีรับสิทธิิดัำงกล่าวในิวันิท่� 9 พฤษัภาคม 2561

ดัำงนัิ�นิ บริษััทจ่งม่การปีรับสิทธิิของใบสำาคัญแสดำงสิทธิิท่�จะซื่�อหุ้นิสามัญของบริษััทครั�ง 2 และครั�งท่� 3 ทั�งน่ิ�ราคา

ใช้ีสิทธิิและอัตราการใช้ีสิทธิิคือ

1. VIBHA-W2

ราคาการใชี้สิทธิิใหม่ 0.999 บาทต่อ 1 หุ้นิสามัญ

อัตราการใชี้สิทธิิใหม่ ใบสำาคัญแสดำงสิทธิิ 1 หนิ่วยม่สิทธิิซ่ื�อหุ้นิสามัญไดำ้ 1.00086 หุ้นิ

2. VIBHA-W3

ราคาการใชี้สิทธิิใหม่ 2.997 บาทต่อ 1 หุ้นิสามัญ

อัตราการใชี้สิทธิิใหม่ ใบสำาคัญแสดำงสิทธิิ 1 หนิ่วยม่สิทธิิซ่ื�อหุ้นิสามัญไดำ้ 1.00086 หุ้นิ

และตามมติท่�ปีระชุีมสามัญผู้ถืือหุ้นิของบริษััทปีระจำาปีี 2560 เมื�อวันิท่� 27 เมษัายนิ 2560 และท่�ปีระชุีมวิสามัญ

ผู้ถืือหุ้นิ ครั�งท่� 1/2560 เมื�อวันิท่� 21 พฤศจิกายนิ 2560 ม่มติให้จัดำสรรใบสำาคัญแสดำงสิทธิิท่�จะซื่�อหุ้นิสามัญของบริษััท ให้

แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนัิกงานิของบริษััท และ/หรือบริษััทย่อย (ESOP-W2) จำานิวนิ 300 ล้านิหน่ิวย และเมื�อวันิท่� 

15 มิถุืนิายนิ 2561 บริษััทได้ำออกใบสำาคัญแสดำงสิทธิิดัำงกล่าว โดำยไม่คิดำมูลค่า โดำยม่รายละเอ่ยดำดัำงน่ิ�

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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ปีระเภท ใบสำาคัญแสดำงสิทธิิท่�จะซื่�อหุ้นิสามัญให้แก่กรรมการและพนัิกงานิ

 (ESOP-W2)

การเสนิอขาย / การจัดำสรร จัดำสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนัิกงานิของบริษััท และ/หรือบริษััท

ย่อย

จำานิวนิท่�ออกและเสนิอขาย 300,000,000 หน่ิวย

ราคาเสนิอขายต่อหน่ิวย หน่ิวยละ 0 บาท (ศูนิย์บาท)

อายุของใบสำาคัญแสดำงสิทธิิ 5 ปีี นัิบตั�งแต่วันิท่�ออกใบสำาคัญแสดำงสิทธิิ

อัตราการใช้ีสิทธิิ ใบสำาคัญแสดำงสิทธิิ 1 หน่ิวย ต่อหุ้นิสามัญใหม่ จำานิวนิ 1 หุ้นิ

ราคาการใช้ีสิทธิิ 3.00 บาท ต่อหุ้นิ

ระยะเวลาและเงื�อนิไขในิการใช้ีสิทธิิ วันิทำาการสุดำท้ายของเดืำอนิกันิยายนิ ตลอดำอายุของใบสำาคัญแสดำงสิทธิิ และ

วันิใช้ีสิทธิิครั�งสุดำท้ายตรงกับวันิทำาการสุดำท้ายของวันิท่�ครบกำาหนิดำระยะ

เวลา 5 ปีี นัิบแต่วันิท่�ออกใบสำาคัญแสดำงสิทธิิ

วันิใช้ีสิทธิิครั�งแรก 28 กันิยายนิ 2561

วันิใช้ีสิทธิิครั�งสุดำท้ายในิวันิสิ�นิสุดำอายุของ

ใบสำาคัญแสดำงสิทธิิ

14 มิถุืนิายนิ 2566

ใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ืื้อหุ้นสามัญของบริษัทในระหว่างปีมีการเปล่ียนแปลง ดังน้ี

หน่วย

ประเภทใบสำาคัญแสดงสิทธิ

จำานวนใบสำาคัญ

แสดงสิทธิคง

เหลือ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561

จำานวนใบสำาคัญ

แสดงสิทธิที่ออก

จัดสรร

ในระหว่างปี

จำานวนใบสำาคัญ

แสดงสิทธิที่มีการ

ใช้สิทธิ

ในระหว่างงปี

จำานวนใบสำาคัญ

แสดงสิทธิคง

เหลือ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562

VIBHA-W2 426,696,746 - (65,039,132) 361,657,614

VIBHA-W3 1,011,777,778 - (153,846) 1,011,623,932

ESOP-W2 300,000,000 - - 300,000,000

รวม 1,738,474,524 - (65,192,978) 1,673,281,546

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีมีการใช้สิทธิสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และการจด

ทะเบียนการเพ่ิมทุนสำาหรับการใช้สิทธิในการซ้ืื้อหุ้น สรุปได้ดังน้ี

บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

ประเภทใบสำาคัญ

แสดงสิทธิ
วันที่ใช้สิทธิ

วันที่จดทะเบียน

เพิ่มทุน

จำานวนหน่วยที่

ใช้สิทธิซื้ื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้นที่

เพิ่มขึ้น

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น
จำานวนเงิน

VIBHA-W2 วันิท่� 30 กันิยายนิ 2562 วันิท่� 11 ตุลาคม 2562 65,039,132 6,509,505 58,520,450 65,029,955

VIBHA-W3 วันิท่� 30 กันิยายนิ 2562 วันิท่� 11 ตุลาคม 2562 153,846 15,398 446,074 461,472

65,192,978 6,524,903 58,966,524 65,491,427

บาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

ประเภทใบสำาคัญ

แสดงสิทธิ
วันที่ใช้สิทธิ

วันที่จดทะเบียน

เพิ่มทุน

จำานวนหน่วยที่

ใช้สิทธิซื้ื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้นที่

เพิ่มขึ้น

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น
จำานวนเงิน

VIBHA-W2 วันิท่� 28 กันิยายนิ 2561 วันิท่� 22 ตุลาคม 2561 2,433,662 243,366 2,187,860 2,431,226

VIBHA-W3 วันิท่� 28 กันิยายนิ 2561 วันิท่� 22 ตุลาคม 2561 738 74 2,140 2,214

2,434,400 243,440 2,190,000 2,433,440

25. สำารองตามกฎหมาย
บริษััทต้องจัดำสรรสำารองตามกฎหมายอย่างน้ิอยร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิิปีระจำาปีีหักด้ำวยยอดำเงินิขาดำทุนิสะสม

ยกมา (ถ้ืาม่) จนิกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนิจดำทะเบ่ยนิของบริษััทตามพระราชีบัญญัติบริษััทมหาชีนิ จำากัดำ พ.ศ. 2535 

โดำยสำารองตามกฎหมายไม่สามารถืนิำามาจ่ายเงินิปัีนิผลได้ำ ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 บริษััทได้ำจัดำสรรสำารอง

ตามกฎหมายเพิ�มข่�นิจำานิวนิเงินิ 2.92 ล้านิบาท และ 14.48 ล้านิบาท ตามลำาดัำบ

26. การจัดสรรกำาไรสะสม
สำาหรับบริษัท

ตามมติท่�ปีระชุีมสามัญผู้ถืือหุ้นิของบริษััทปีระจำาปีี 2562  เมื�อวันิท่� 29 เมษัายนิ 2562 ผู้ถืือหุ้นิได้ำม่มติอนุิมัติ

ให้จ่ายเงินิปัีนิผลสำาหรับผลการดำำาเนิินิงานิปีระจำาปีี 2561 ให้แก่ผู้ถืือหุ้นิของบริษััทในิอัตราหุ้นิละ 0.040 บาท รวมเป็ีนิเงินิ

จำานิวนิ 527.97 ล้านิบาท และจัดำสรรกำาไรเป็ีนิทุนิสำารองตามกฎหมาย 14.48 ล้านิบาท โดำยให้ผู้ถืือหุ้นิท่�ม่รายชืี�อปีรากฏิ

อยู่ในิสมุดำทะเบ่ยนิผู้ถืือหุ้นิ ณ วันิท่� 9 พฤษัภาคม 2562 เป็ีนิผู้ม่สิทธิิได้ำรับเงินิปัีนิผล เงินิปัีนิผลจ่ายให้แก่ผู้ถืือหุ้นิในิวันิท่� 23 

พฤษัภาคม 2562

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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ตามมติท่�ปีระชุีมสามัญผู้ถืือหุ้นิของบริษััทปีระจำาปีี 2561 เมื�อวันิท่� 26 เมษัายนิ 2561 ผู้ถืือหุ้นิได้ำม่มติอนุิมัติให้

จ่ายเงินิปัีนิผลสำาหรับผลการดำำาเนิินิงานิปีระจำาปีี 2560 ให้แก่ผู้ถืือหุ้นิของบริษััทในิอัตราหุ้นิละ 0.036 บาท รวมเป็ีนิจำานิวนิ

เงินิ 475.09 ล้านิบาท และจัดำสรรกำาไรเป็ีนิทุนิสำารองตามกฎหมายจำานิวนิ 0.33 ล้านิบาท โดำยให้ผู้ถืือหุ้นิท่�ม่รายชืี�อปีรากฏิ

อยู่ในิสมุดำทะเบ่ยนิผู้ถืือหุ้นิ ณ วันิท่� 10 พฤษัภาคม 2561 เป็ีนิผู้ม่สิทธิิได้ำรับเงินิปัีนิผล เงินิปัีนิผลได้ำจ่ายให้แก่ผู้ถืือหุ้นิในิวันิ

ท่� 25 พฤษัภาคม 2561

สำาหรับบริษัทย่อย - บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน)

ตามท่�ปีระชุีมสามัญผู้ถืือหุ้นิของบริษััทย่อยปีระจำาปีี 2562 เมื�อวันิท่� 29 เมษัายนิ 2562 ผู้ถืือหุ้นิม่มติอนุิมัติให้

จ่ายเงินิปัีนิผล สำาหรับผลการดำำาเนิินิงานิตั�งแต่วันิท่� 1 มกราคม 2561 ถ่ืงวันิท่� 31 ธัินิวาคม 2561 ในิอัตราหุ้นิละ 0.052 

บาท ให้แก่ผู้ถืือหุ้นิทั�งหมดำจำานิวนิ 4,023.13 ล้านิหุ้นิ รวมเป็ีนิเงินิทั�งสิ�นิ 209.20 ล้านิบาท โดำยให้ผู้ถืือหุ้นิท่�ม่รายชืี�อปีรากฏิ

อยู่ในิสมุดำทะเบ่ยนิผู้ถืือหุ้นิ ณ วันิท่� 15 ม่นิาคม 2562 เป็ีนิผู้ม่สิทธิิได้ำรับเงินิปัีนิผล เงินิปัีนิผลจ่ายให้แก่ผู้ถืือหุ้นิในิวันิท่� 15 

พฤษัภาคม 2562

ตามมติท่�ปีระชุีมสามัญผู้ถืือหุ้นิของบริษััทย่อยปีระจำาปีี 2561 เมื�อวันิท่� 26 เมษัายนิ 2561 ผู้ถืือหุ้นิม่มติอนุิมัติ

ให้จ่ายเงินิปัีนิผล สำาหรับผลการดำำาเนิินิงานิตั�งแต่วันิท่� 1 มกราคม 2560 ถ่ืงวันิท่� 31 ธัินิวาคม 2560 ในิอัตราหุ้นิละ 0.047 

บาท ให้แก่ผู้ถืือหุ้นิทั�งหมดำจำานิวนิเงินิ 4,023.13 ล้านิหุ้นิ รวมเป็ีนิเงินิทั�งสิ�นิ 189.09 ล้านิบาท โดำยให้ผู้ถืือหุ้นิท่�ม่รายชืี�อ

ปีรากฏิอยูใ่นิสมุดำทะเบ่ยนิผู้ถืือหุ้นิ ณ วันิท่� 15 ม่นิาคม 2561 เป็ีนิผู้ม่สิทธิิได้ำรับเงินิปัีนิผล ซ่่�งบริษััทย่อยดัำงกล่าว ได้ำจ่าย

เงินิปัีนิผลให้แก่ผู้ถืือหุ้นิในิวันิท่� 22 พฤษัภาคม 2561

สำาหรับบริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำากัด 

ตามมติท่�ปีระชุีมสามัญผู้ถืือหุ้นิของบริษััทย่อยทางอ้อมปีระจำาปีี 2562 เมื�อวันิท่� 27 เมษัายนิ 2562 ผู้ถืือหุ้นิม่

มติอนุิมัติให้จ่ายเงินิปัีนิผลปีระจำาปีี 2561 สำาหรับผลการดำำาเนิินิงานิตั�งแต่วันิท่� 1 มกราคม 2561 ถ่ืงวันิท่� 31 ธัินิวาคม 2561 

ในิอัตราหุ้นิละ 2.50 บาท รวมเป็ีนิจำานิวนิเงินิ 100.00 ล้านิบาท เงินิปัีนิผลจ่ายให้แก่ผู้ถืือหุ้นิในิวันิท่� 15 พฤษัภาคม 2562

ตามมติท่�ปีระชุีมสามัญผู้ถืือหุ้นิของบริษััทย่อยทางอ้อมปีระจำาปีี 2561 เมื�อวันิท่� 21 เมษัายนิ 2561 ผู้ถืือหุ้นิม่

มติอนุิมัติให้จ่ายเงินิปัีนิผลปีระจำาปีี 2560 สำาหรับผลการดำำาเนิินิงานิตั�งแต่วันิท่� 1 มกราคม 2560 ถ่ืงวันิท่� 31 ธัินิวาคม 2560 

ในิอัตราหุ้นิละ 3.75 บาท รวมเปีน็ิจำานิวนิเงินิ 150.00 ล้านิบาท เงนิิปัีนิผลไดำจ่้ายให้แก่ผู้ถืือหุ้นิในิวันิท่� 22 พฤษัภาคม 2561

สำาหรับบริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำากัด 

ตามมติท่�ปีระชุีมสามัญผู้ถืือหุ้นิของบริษััทย่อยทางอ้อมปีระจำาปีี 2561 เมื�อวันิท่� 21 เมษัายนิ 2561 ผู้ถืือหุ้นิม่

มติอนุิมัติให้จ่ายเงินิปัีนิผลปีระจำาปีี 2560 สำาหรับผลการดำำาเนิินิงานิตั�งแต่วันิท่� 1 มกราคม 2560 ถ่ืงวันิท่� 31 ธัินิวาคม 2560 

ในิอัตราหุ้นิละ 2.00 บาท รวมเป็ีนิจำานิวนิเงินิ 9.42 ล้านิบาท เงินิปัีนิผลได้ำจ่ายให้แก่ผู้ถืือหุ้นิในิวันิท่� 22 พฤษัภาคม 2561 

สำาหรับบริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำากัด 

ตามมติท่�ปีระชุีมสามัญผู้ถืือหุ้นิของบริษััทย่อยทางอ้อมปีระจำาปีี 2562 เมื�อวันิท่� 27  เมษัายนิ 2562 ผู้ถืือหุ้นิม่

มติอนุิมัติให้จ่ายเงินิปัีนิผลปีระจำาปีี 2561 สำาหรับผลการดำำาเนิินิงานิตั�งแต่วันิท่� 1 มกราคม 2561 ถ่ืงวันิท่� 31 ธัินิวาคม 2561 

ในิอัตราหุ้นิ 0.50 บาท รวมเป็ีนิจำานิวนิเงินิ 15.00 ล้านิบาท เงินิปัีนิผลจ่ายให้แก่ผู้ถืือหุ้นิในิวันิท่� 31 พฤษัภาคม 2562

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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ตามมติท่�ปีระชุีมสามัญผู้ถืือหุ้นิของบริษััทย่อยทางอ้อมปีระจำาปีี 2561 เมื�อวันิท่� 21 เมษัายนิ 2561 ผู้ถืือหุ้นิม่

มติอนุิมัติให้จ่ายเงินิปัีนิผลปีระจำาปีี 2560 สำาหรับผลการดำำาเนิินิงานิตั�งแต่วันิท่� 1 กรกฎาคม 2560 ถ่ืงวันิท่� 31 ธัินิวาคม 

2560 ในิอัตราหุ้นิละ 1.00 บาท รวมเป็ีนิจำานิวนิเงินิ 30.00 ล้านิบาท เงินิปัีนิผลได้ำจ่ายให้แก่ผู้ถืือหุ้นิในิวันิท่� 30 เมษัายนิ 2561

27. การบริหารจัดการทุน
วัตถุืปีระสงค์ในิการบริหารจัดำการทุนิท่�สำาคัญของบริษััทและบริษััทย่อย คือการจัดำให้ม่ซ่่�งโครงสร้างทางการเงินิ

ท่�เหมาะสมและการดำำารงไวซ่้่�งความสามารถืในิการดำำาเนิินิธุิรกิจอยา่งต่อเนืิ�องตามงบแสดำงฐานิะการเงนิิ ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม

 2562 บริษััทและบริษััทย่อยม่อัตราส่วนิหน่ิ�สินิต่อทุนิเท่ากับ 0.89 : 1 (ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2561 เท่ากับ 0.66 : 1) และ

บริษััทม่อัตราส่วนิหน่ิ�สินิต่อทุนิเท่ากับ  0.87 : 1 (ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2561เท่ากับ 0.53:1)

28. รายได้จากประกันสังคม
ในิปีี 2561 บริษััทย่อยทางอ้อม ได้ำแก่ บริษััท เทพปัีญญาธุิรกิจ จำากัดำ และบริษััท โรงพยาบาลหริภุญชัีย เมโม

เร่ยล จำากัดำ ได้ำรับแจ้งผลการพิจารณาเร่ยกเงินิค่าบริการทางการแพทย์ จำานิวนิท่�เกินิกว่าท่�โรงพยาบาลพ่งได้ำรับคืนิจากโรง

พยาบาลร้อยละของค่า AdjRW สำานัิกงานิปีระกันิสังคมตรวจพบจำานิวนิเงินิท่�ขอรับเงินิค่าบริการทางการแพทย์ในิปีี 2558 

ไม่ถูืกต้องเป็ีนิจำานิวนิเงินิรวม 85.40 ล้านิบาท โดำยเกิดำจากการเร่ยกตรวจ    เวชีระเบ่ยนิของสำานัิกงานิปีระกันิสังคมโดำยใช้ี

วิธ่ิสุ่มไม่น้ิอยกว่าร้อยละ 10 ของจำานิวนิข้อมูลท่�ม่อยู่ในิขณะนัิ�นิมาพิจารณาเพื�อเร่ยกเงินิค่าบริการทางการแพทย์ดัำงกล่าว

คืนิ โดำยวิธ่ิการสุ่มตรวจดัำงกล่าวม่ผลใช้ีบังคับตั�งแต่วันิท่� 1 กรกฎาคม 2557 เป็ีนิต้นิไปี

ฝ่้ายบริหารของบริษััทย่อยทางอ้อมทั�งสองแห่งม่มติให้บันิท่กเงินิท่�คาดำว่าจะถูืกเร่ยกคืนิจากสำานัิกงานิปีระกันิ

สังคมทั�งจำานิวนิ โดำยบันิท่กลดำรายได้ำจากการรักษัาพยาบาลสำาหรับปีีสิ�นิสุดำวันิท่� 31 ธัินิวาคม 2561 จำานิวนิเงินิ 85.40 ล้านิ

บาท ในิงบกำาไรขาดำทนุิเบ็ดำเสรจ็ และแสดำงรายการเงนิิเร่ยกคืนิค่าบริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลเปีน็ิเงนิิรับล่วงหน้ิา

จากปีระกันิสังคมในิงบแสดำงฐานิะการเงินิ โดำยสำานัิกงานิปีระกันิสังคมจะดำำาเนิินิการเร่ยกคืนิเงินิดัำงกล่าว โดำยหักจากค่า

บริการทางการแพทย์ปีระเภทผู้ป่ีวยในิด้ำวยโรคท่�ม่ค่าใช้ีจ่ายสูงและค่าบริการทางการแพทย์กรณ่เหมาจ่ายเป็ีนิจำานิวนิเงินิทั�ง

สิ�นิ 25.76 ล้านิบาท คงเหลือจำานิวนิเงินิท่�ต้องเร่ยกคืนิจากโรงพยาบาลอ่กเป็ีนิจำานิวนิเงินิทั�งสิ�นิ 59.64 ล้านิบาท สำานัิกงานิ

ปีระกันิสังคมจะเร่ยกคืนิโดำยหักจากเงินิค่าบริการทางการแพทย์กรณ่เหมาจ่ายของทางโรงพยาบาลด้ำวยวิธ่ิชีำาระคืนิเป็ีนิงวดำ

จำานิวนิ 12 งวดำ และในิปีี 2561 สำานัิกงานิปีระกันิสังคมได้ำหักเงินิค่าบริการทางการแพทย์กรณ่เหมาจ่ายจำานิวนิ 1 งวดำ เป็ีนิ

จำานิวนิเงินิ 5.10 ล้านิบาท และในิปีี 2562 หักเงินิค่าบริการทางการแพทย์กรณ่เหมาจ่ายอ่กเป็ีนิจำานิวนิ 11 งวดำเป็ีนิจำานิวนิ

เงินิ 54.54 ล้านิบาท ดัำงนัิ�นิ สำานัิกงานิปีระกันิสังคมได้ำดำำาเนิินิการหักเงินิจากค่าบริการทางการแพทย์กรณ่เหมาจ่ายครบ

จำานิวนิแล้ว

ในิปีี 2562 สำานัิกงานิปีระกันิสังคมได้ำม่หนัิงสือแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลการใช้ีบริการทางการแพทย์กรณ่โรค

ท่�ม่ค่าใช้ีจ่ายสูง ปีี 2559 และปีี 2560 โดำยวิธ่ิการสุ่มตรวจขอ้มูลการใช้ีบริการทางการแพทย ์ซ่่�งสำานัิกงานิปีระกันิสังคมตรวจ

พบข้อมูลร้อยละของค่า AdjRW ท่�ไม่ถูืกต้องจากจำานิวนิท่�โรงพยาบาลพ่งได้ำรับ ทั�งน่ิ� ซ่่�งกลุ่มบริษััทย่อยสามารถืดำำาเนิินิการ

โต้แย้งได้ำตามระยะเวลาท่�สำานัิกงานิปีระกันิสังคมกำาหนิดำ แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลและปีระสบการณ์ในิอด่ำต กลุ่มบริษััท

ยอ่ยคาดำว่าจะถูืกเร่ยกเงินิค่าบริการทางการแพทย์คืนิจากสำานัิกงานิปีระกันิสังคมจากผลการตรวจสอบดัำงกล่าว เป็ีนิจำานิวนิ

เงินิ 187.25 ล้านิบาท โดำยคำานิวณจากข้อมูลร้อยละของค่า AdjRW ท่�สำานัิกงานิปีระกันิสังคมตรวจพบว่าไม่ถูืกต้อง

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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สืบเนืิ�องจากรายการข้างต้นิ ทำาให้บริษััทย่อยเห็นิว่า ผลการตรวจสอบข้อมูลการใช้ีบริการทางการแพทย์ในิปีี 

2558 ซ่่�งอยู่ระหว่างการอทุธิรณนั์ิ�นิคาดำวา่จะถืกูเร่ยกคืนิด้ำวยเชีน่ิกันิเปีน็ิจำานิวนิเงนิิ 64.08 ล้านิบาท โดำยคำานิวณจากขอ้มูล

ร้อยละของค่า AdjRW ท่�สำานัิกงานิปีระกันิสังคมตรวจพบว่าไม่ถูืกต้อง

สำาหรับปีีสิ�นิสุดำวันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 บริษััทย่อยบันิท่กลดำรายได้ำจากการรักษัาพยาบาลในิงบกำาไรขาดำทุนิ

เบ็ดำเสร็จ จำานิวนิเงินิ 251.32 ล้านิบาท และบันิท่กเงินิรับล่วงหน้ิาจากสำานัิกงานิปีระกันิสังคมด้ำวยจำานิวนิเงินิเด่ำยวกันิ

ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 บริษััทย่อยม่เงินิรับล่วงหน้ิาจากปีระกันิสังคมคงเหลือเป็ีนิจำานิวนิเงินิ 

251.32 ล้านิบาท และ 54.54 ล้านิบาท ตามลำาดัำบ

29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการคา่ใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบดว้ยรายการคา่ใช้จ่ายท่ีสำาคัญสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

 2562 และ 2561 ดังต่อไปน้ี 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ค่ายา เวชีภัณฑ์์ และอุปีกรณ์สิ�นิเปีลืองใช้ีไปี 1,040,987,066 971,671,907 350,004,057 339,582,426

ค่าใช้ีบริการภายนิอกทางการแพทย์ 172,802,935 183,134,463 39,926,535 45,145,798

ต้นิทุนิแล็ปีและเอ็กซ่เรย์ 135,557,879 127,457,047 33,180,828 35,503,096

ค่าธิรรมเน่ิยมแพทย์ 1,475,902,925 1,397,850,802 552,997,851 539,497,872

ต้นิทุนิอาหาร 72,898,910 74,985,083 9,975,707 9,507,105

ค่าใช้ีจ่ายเก่�ยวกับพนัิกงานิ 1,497,417,296 1,386,250,783 554,555,618 522,900,584

ค่าตอบแทนิกรรมการและผู้บริหาร 111,565,682 106,795,688 47,991,549 47,709,200

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดำจำาหน่ิาย 413,382,201 412,539,848 127,535,920 138,856,614

ค่าซ่่อมแซ่มบำารุงรักษัา  105,485,442 113,871,891 39,721,412 43,482,846

ค่าสาธิารณูปีโภค 132,361,932 132,040,398 47,349,080 45,012,641

30. เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษััทได้ำจัดำตั�งกองทุนิสำารองเล่�ยงช่ีพพนิักงานิสำาหรับพนัิกงานิปีระจำาทั�งหมดำของบริษััทตามความในิพระราชี

บัญญัติกองทุนิสำารองเล่�ยงช่ีพ พ.ศ.2530

พนัิกงานิและบริษััทจ่ายสมทบเข้าเงินิกองทุนิตามโครงการน่ิ�ในิอัตราร้อยละของเงินิเดืำอนิของพนัิกงานิแต่ละคนิ 

พนัิกงานิจะได้ำรับส่วนิท่�บริษััทสมทบตามระเบ่ยบและข้อบังคับของเงินิกองทุนิและตามระยะเวลาการทำางานิกับบริษััท บริษััท

ได้ำแต่งตั�งผู้จัดำการกองทุนิแห่งหน่ิ�งเพื�อบริหารกองทุนิตามข้อกำาหนิดำในิพระราชีบัญญัติกองทุนิสำารองเล่�ยงช่ีพ พ.ศ.2530

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บริษััทจ่ายสมทบเข้ากองทุนิสำารองเล่�ยงช่ีพ สำาหรับปีีสิ�นิสุดำวันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 และ 2561 เป็ีนิจำานิวนิเงินิ

 4.54 ล้านิบาท และ 4.87 ล้านิบาท ตามลำาดัำบ

31.  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
31.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561ประกอบ

ด้วย 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ค่าใช้ีจ่ายภาษ่ัเงินิได้ำท่�แสดำงอยูใ่นิกำาไรขาดำทุนิ :

ภาษ่ัเงินิได้ำของปีีปัีจจุบันิ :

ภาษ่ัเงินิได้ำสำาหรับปีี 215,886,634 194,471,688 84,754,151 87,873,472

ภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ี :

การเปีล่�ยนิแปีลงของผลต่างชัี�วคราว

ท่�รับรู้เมื�อเริ�มแรกและท่�กลับรายการ (9,441,335) (5,055,867) (2,367,110) (882,908)

รวม 206,445,299 189,415,821 82,387,041 86,990,564

ภาษ่ัเงินิได้ำท่�เก่�ยวข้องกับส่วนิปีระกอบของกำาไรขาดำทุนิ

เบ็ดำเสร็จอื�นิ :

ภาษ่ัเงินิได้ำรอการตัดำบัญช่ีท่�เก่�ยวข้องกับกำาไร (ขาดำทุนิ) 

จากหลักทรัพย์เผื�อขาย 147,439,051 (57,370,916) 76,459,523 8,063,312

จากการปีระมาณตามหลักคณิตศาสตร์ปีระกันิภัย (6,603,425) 65,962 (1,042,793) -

รวม 140,835,626 (57,304,954) 75,416,730 8,063,312

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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31.2 การกระทบยอดระหว่างจำานวนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้และผลคณูของกำาไรทางบญัชกีบัอตัราภาษทีีใ่ช้ สำาหรบั

ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังน้ี

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กำาไรทางบัญช่ีสำาหรับปีี 1,199,244,862 1,065,824,225 796,043,542 739,887,602

อัตราภาษ่ัท่�ใช้ี (ร้อยละ) 20 20 20 20

ค่าใช้ีจ่ายภาษ่ัเงินิได้ำคำานิวณตามอัตราภาษ่ัท่�ใช้ี 239,848,972 213,164,845 159,208,708 147,977,520

รายการกระทบยอดำ

ผลกระทบทางภาษ่ัของค่าใช้ีจ่ายท่�ไม่สามารถืนิำามาหักในิ

การคำานิวณกำาไรทางภาษ่ั

- ค่าใช้ีจ่ายท่�ไม่อนุิญาตให้ถืือเป็ีนิรายจ่ายในิการ

  คำานิวณ กำาไรทางภาษ่ั 62,538,362 5,714,385 1,245,254 950,720

ผลกระทบทางภาษ่ัของรายได้ำหรือกำาไรท่�ไม่ต้องนิำามา

คำานิวณกำาไรทางภาษ่ั

- รายได้ำเงินิปัีนิผลท่�ได้ำรับยกเว้นิ (33,218,462) (14,240,848) (73,866,685) (57,677,325)

- ส่วนิแบ่งกำาไรจากเงินิลงทุนิในิบริษััทร่วม (51,946,788) (3,124,717) - -

- อื�นิๆ (15,214,243) (15,719,274) (4,200,236) (4,260,351)

ขาดำทุนิทางภาษ่ัท่�ยังไม่ได้ำบันิท่กในิงวดำก่อนิแต่นิำามาใช้ี

ลดำ รอการตัดำบัญช่ี 4,437,458 3,621,430 - -

รวมรายการกระทบยอดำ (33,403,673) (23,749,024) (76,821,667) (60,986,956)

รวมค่าใช้ีจ่ายภาษ่ัเงินิได้ำ 206,445,299 189,415,821 82,387,041 86,990,564

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562



109รายงานประจำาปี 2562

31.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 และ 2561 สรุปได้ดังน้ี

งบการเงินรวม

2562 2561

จำานวนภาษี

(บาท)

อัตราภาษี 

(ร้อยละ)

จำานวนภาษี

(บาท)

อัตราภาษี 

(ร้อยละ)

กำาไรทางบัญช่ีก่อนิค่าใช้ีจ่ายภาษ่ัเงินิได้ำสำาหรับปีี 1,199,244,862 1,065,824,225

ค่าใช้ีจ่ายภาษ่ัเงินิได้ำตามอัตราภาษ่ัท่�ใช้ี 239,848,972 20.00 213,164,845 20.00

รายการกระทบยอดำ (33,403,673) (2.79) (23,749,024) (2.23)

ค่าใช้ีจ่ายภาษ่ัเงินิได้ำตามอัตราภาษ่ัท่�แท้จริงถัืวเฉล่�ย 206,445,299 17.21 189,415,821 17.77

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

จำานวนภาษี

(บาท)

อัตราภาษี 

(ร้อยละ)

จำานวนภาษี

(บาท)

อัตราภาษี 

(ร้อยละ)

กำาไรทางบัญช่ีก่อนิค่าใช้ีจ่ายภาษ่ัเงินิได้ำสำาหรับปีี 796,043,542 739,887,602

ค่าใช้ีจ่ายภาษ่ัเงินิได้ำตามอัตราภาษ่ัท่�ใช้ี 159,208,708 20.00 147,977,520 20.00

รายการกระทบยอดำ (76,821,667) (9.65) (60,986,956) (8.24)

ค่าใช้ีจ่ายภาษ่ัเงินิได้ำตามอัตราภาษ่ัท่�แท้จริงถัืวเฉล่�ย 82,387,041 10.35 86,990,564 11.76

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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32. ส่วนงานดำาเนินงาน
บริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจหลักใน 2 ส่วนงานดำาเนินงานท่ีรายงานตามชนิดของบริการในเขต

ภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดังต่อไปน้ี

ประเภทส่วนงาน ลักษณะของบริการตามส่วนงาน

ส่วนิงานิโรงพยาบาล โรงพยาบาลทั�วไปี โรงพยาบาลในิเครือปีระกันิ

สังคมและโรงพยาบาลในิเครือสำานิักงานิปีระกันิ

สุขภาพแห่งชีาติ (สปีสชี.)

ส่วนิงานิอื�นิๆ บริการให้เชี่าห้องพักและโรงแรม

ผลการดำำาเนิินิงานิได้ำรับการสอบทานิอย่างสมำ�าเสมอโดำยผู้ม่อำานิาจตัดำสินิใจสูงสุดำด้ำานิการดำำาเนิินิงานิซ่่�ง

ก็คือกรรมการผู้จัดำการ เพื�อใช้ีในิการตัดำสินิใจในิการจัดำสรรทรัพยากรให้กับส่วนิงานิและปีระเมินิผลการปีฏิิบัติ

งานิ บริษััทและบริษััทย่อยปีระเมินิผลการปีฏิิบัติงานิของส่วนิงานิดำำาเนิินิงานิซ่่�งวัดำมูลค่าโดำยใช้ีเกณฑ์์ผลกำาไร

หรือขาดำทุนิของส่วนิงานิดำำาเนิินิงานิซ่่�งเป็ีนิเกณฑ์์เด่ำยวกับท่�ใช้ีในิการวัดำกำาไรหรือขาดำทุนิจากการดำำาเนิินิงานิในิ

งบการเงินิ 

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงานดำาเนินงานสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ

 2561 มีดังน้ี

บาท

งบการเงินรวม

ส่วนงานโรงพยาบาล ส่วนงานอื่นๆ รวม

2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายได้ำ 6,450,680,338 6,367,334,641 95,213,190 106,709,959 6,545,893,528 6,474,044,600

ต้นิทุนิ (4,678,123,924) (4,425,382,098) (100,459,102) (104,107,740) (4,778,583,026) (4,529,489,838)

กำาไรขั�นิต้นิ 1,772,556,414 1,941,952,543 (5,245,912) 2,602,219 1,767,310,502 1,944,554,762

รายได้ำอื�นิ (ค่าใช้ีจ่ายอื�นิ) ท่�ไม่สามารถืปัีนิส่วนิได้ำ

เงินิปัีนิผลรับ 210,425,919 80,820,750

กำาไรจากการขายเงินิลงทุนิ 180,526 4,008,054

รายได้ำอื�นิ 116,161,383 96,363,078

ค่าใช้ีจ่ายในิการบริหาร (953,466,030) (915,851,845)

ต้นิทุนิทางการเงินิ (201,101,377) (159,694,158)

ส่วนิแบ่งกำาไรจากเงินิลงทุนิในิบริษััทร่วม 259,733,939 15,623,584

ค่าใช้ีจ่ายภาษ่ัเงินิได้ำ (206,445,299) (189,415,821)

กำาไรสำาหรับปีี 992,799,563 876,408,404

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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33. กำาไรต่อหุ้น
กำาไรต่อหุ้นิขั�นิพื�นิฐานิคำานิวณโดำยการหารกำาไรสำาหรับปีีด้ำวยจำานิวนิหุ้นิสามัญถัืวเฉล่�ยถ่ืวงนิำ�าหนัิกท่�ออกและ

เร่ยกชีำาระแล้วในิระหว่างปีีหลังจากได้ำปีรับจำานิวนิหุ้นิสามัญเพื�อสะท้อนิผลกระทบของการเปีล่�ยนิแปีลงมูลค่าหุ้นิท่�ตราไว้

ตามท่�กล่าวไว้ในิหมายเหตุปีระกอบงบการเงินิข้อ 24 และกำาไรต่อหุ้นิขั�นิพื�นิฐานิของปีีก่อนิได้ำถูืกคำานิวณข่�นิใหม่ โดำยถืือ

เสมือนิว่าการเปีล่�ยนิแปีลงมูลค่าหุ้นิท่�ตราไว้ได้ำเกิดำข่�นิตั�งแต่วันิเริ�มต้นิของปีีแรกท่�เสนิอรายงานิ

กำาไรต่อหุ้นิปีรับลดำคำานิวณโดำยการหารกำาไรสำาหรับปีีด้ำวยผลรวมของจำานิวนิหุ้นิสามัญถัืวเฉล่�ยถ่ืวงนิำ�าหนัิกท่�ออก

อยูใ่นิระหวา่งปีีกับจำานิวนิถืวัเฉล่�ยถ่ืวงนิำ�าหนิกัของหุ้นิสามญัท่�บริษััทอาจตอ้งออกเพื�อแปีลงใบสำาคัญแสดำงสทิธิิทั�งสิ�นิใหเ้ป็ีนิ

หุ้นิสามัญเท่ยบเท่าปีรับลดำ

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กำาไรสำาหรับปีีท่�เป็ีนิของบริษััทใหญ่ (บาท) 809,045,597 723,672,451 713,656,501 652,897,038

จำานิวนิหุ้นิสามัญถัืวเฉล่�ยถ่ืวงนิำ�าหนัิก (หุ้นิ) 13,214,026,936 13,197,407,391 13,214,026,936 13,197,407,391

จำานิวนิหุ้นิสามัญถัืวเฉล่�ยถ่ืวงนิำ�าหนัิกท่�กิจการ

ต้องออกให้ตามสิทธิิของ (VIBHA-W2) (หุ้นิ) 410,125,132 428,494,911 410,125,132 428,494,911

จำานิวนิหุ้นิสามัญถัืวเฉล่�ยถ่ืวงนิำ�าหนัิกท่�กิจการ

ต้องออกให้ตามสิทธิิของ (VIBHA-W3) (หุ้นิ) 1,011,738,579 1,011,778,323 1,011,738,579 1,011,778,323

จำานิวนิหุ้นิสามัญถัืวเฉล่�ยถ่ืวงนิำ�าหนัิกท่�กิจการ

ต้องออกให้ตามสิทธิิของ (ESOP-W2) (หุ้นิ) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

จำานิวนิหุ้นิสามัญท่�สมมติว่าออกในิมูลค่ายุติธิรรม (หุ้นิ) (213,497,466) (152,818,233) (213,497,466) (152,818,233)

จำานิวนิหุ้นิสามัญถัืวเฉล่�ยถ่ืวงนิำ�าหนัิก

รวมหุ้นิสามัญเท่ยบเท่าปีรับลดำ (หุ้นิ) 14,722,393,181 14,784,862,392 14,722,393,181 14,784,862,392

กำาไรต่อหุ้นิขั�นิพื�นิฐานิ (บาทต่อหุ้นิ) 0.0612 0.0548 0.0540 0.0495

กำาไรต่อหุ้นิปีรับลดำ (บาทต่อหุ้นิ) 0.0550 0.0489 0.0485 0.0442

34.  เครื่องมือทางการเงิน
34.1 การบริหารความเสี่ยง

บริษััทและบริษััทย่อยบริหารความเส่�ยงทางการเงินิท่�อาจเกิดำข่�นิในิสินิทรัพย์ทางการเงินิและหน่ิ�สินิ

ทางการเงินิตามปีกติธุิรกิจ โดำยใช้ีระบบการจัดำการและการควบคุมภายในิองค์กรโดำยทั�วไปี และไม่ได้ำถืือหรือ

ออกอนุิพันิธ์ิทางการเงินิใดำ ๆ   

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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34.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษััทและบริษััทย่อยม่ความเส่�ยงจากอัตราดำอกเบ่�ยเนืิ�องจากม่เงินิฝ้ากสถืาบันิการเงินิ เงินิให้กู้ยมืระยะ

สั�นิ เงินิให้กู้ยืมระยะยาว เงินิเบิกเกินิบัญช่ี เงินิกู้ยืมระยะสั�นิและเงินิกู้ยืมระยะยาว ทั�งน่ิ�สินิทรัพย์และหน่ิ�สินิ

ทางการเงินิส่วนิใหญ่ม่อัตราดำอกเบ่�ยท่�ปีรับข่�นิลงตามอัตราตลาดำหรือม่อัตราดำอกเบ่�ยคงท่�ซ่่�งใกล้เค่ยงกับอัตรา

ตลาดำในิปัีจจุบันิ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษััทเชืี�อว่าความผันิผวนิของอัตราดำอกเบ่�ยในิตลาดำในิอนิาคตจะไม่ส่งผลก

ระทบอย่างเป็ีนิสาระสำาคัญต่อผลการดำำาเนิินิงานิและกระแสเงินิสดำของกิจการ บริษััทและบริษััทย่อยมิได้ำใช้ี

ตราสารอนุิพันิธ์ิทางการเงินิอื�นิเพื�อป้ีองกันิความเส่�ยงดัำงกล่าว

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีสำาคัญสามารถจัดตามประเภท

อัตราดอกเบ้ียได้ดังน้ี

บาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ย

คงที่

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย
รวม

สินิทรัพย์ทางการเงินิ

เงินิสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินิสดำ - 578,723,527 24,131,520 602,855,047

ลูกหน่ิ�การค้า - - 592,595,058 592,595,058

เงินิให้กู้ยืมระยะสั�นิแก่กิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ - 305,125,000 - 305,125,000

เงินิฝ้ากปีระจำาท่�ติดำภาระคำ�าปีระกันิ - 36,252,346 - 36,252,346

เงินิลงทุนิ - 10,000,000 9,630,064,056 9,640,064,056

เงินิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ - 24,000,000 - 24,000,000

เงินิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื�นิ - 5,370,000 - 5,370,000

หน่ิ�สินิทางการเงินิ

เงินิเบิกเกินิบัญช่ีและเงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากสถืาบันิการเงินิ 2,944,206 2,675,000,000 - 2,677,944,206

เจ้าหน่ิ�การค้า - - 342,149,832 342,149,832

เงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากบุคคลและกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ - 633,053,818 - 633,053,818

เงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากบุคคลอื�นิ - 70,800,000 - 70,800,000

เงินิกู้ยืมระยะยาวจากสถืาบันิการเงินิ 2,965,199,045 538,191,463 - 3,503,390,508

หน่ิ�สินิตามสัญญาเช่ีาการเงินิ - 13,245,019 - 13,245,019

เงินิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ - 176,000,000 - 176,000,000

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ย

คงที่

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย
รวม

สินิทรัพย์ทางการเงินิ

เงินิสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินิสดำ - 296,561,130 10,559,408 307,120,538

ลูกหน่ิ�การค้า - - 677,690,317 677,690,317

เงินิให้กู้ยืมระยะสั�นิแก่กิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ - 336,300,000 - 336,300,000

เงินิฝ้ากปีระจำาท่�ติดำภาระคำ�าปีระกันิ - 44,487,957 - 44,487,957

เงินิลงทุนิ - - 6,796,650,522 6,796,650,522

เงินิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ - 29,625,000 - 29,625,000

เงินิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื�นิ - 3,985,000 - 3,985,000

หน่ิ�สินิทางการเงินิ

เงินิเบิกเกินิบัญช่ีและเงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากสถืาบันิการเงินิ 4,169,960 1,581,625,000 - 1,585,794,960

เจ้าหน่ิ�การค้า - - 311,116,646 311,116,646

เงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากบุคคลและกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ - 589,853,818 - 589,853,818

เงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากบุคคลอื�นิ - 68,400,000 - 68,400,000

เงินิกู้ยืมระยะยาวจากสถืาบันิการเงินิ 1,068,192,382 1,037,161,716 - 2,105,354,098

หน่ิ�สินิตามสัญญาเช่ีาการเงินิ - 19,826,556 - 19,826,556

เงินิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ - 192,000,000 - 192,000,000

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ย

คงที่

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย
รวม

สินิทรัพย์ทางการเงินิ

เงินิสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินิสดำ - 67,829,150 2,517,769 70,346,919

ลูกหน่ิ�การค้า - - 131,271,650 131,271,650

เงินิให้กู้ยืมระยะสั�นิแก่กิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ - 117,419,494 - 117,419,494

เงินิลงทุนิ - 10,000,000 8,166,812,271 8,176,812,271

หน่ิ�สินิทางการเงินิ

เงินิเบิกเกินิบัญช่ีและเงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากสถืาบันิการเงินิ - 2,045,000,000 - 2,045,000,000

เจ้าหน่ิ�การค้า - - 109,712,596 109,712,596

เงินิกู้ยืมระยะยาวจากสถืาบันิการเงินิ 1,285,060,950 538,191,463 - 1,823,252,413

หน่ิ�สินิตามสัญญาเช่ีาการเงินิ - 11,819,123 - 11,819,123

เงินิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ - 176,000,000 - 176,000,000

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ย

คงที่

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย
รวม

สินิทรัพย์ทางการเงินิ

เงินิสดำและรายการเท่ยบเท่าเงินิสดำ - 39,957,179 1,343,352 41,300,531

ลูกหน่ิ�การค้า - - 129,772,592 129,772,592

เงินิให้กู้ยืมระยะสั�นิแก่กิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ - 108,000,000 - 108,000,000

เงินิลงทุนิ - - 5,583,562,188 5,583,562,188

หน่ิ�สินิทางการเงินิ

เงินิเบิกเกินิบัญช่ีและเงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากสถืาบันิการเงินิ - 915,000,000 - 915,000,000

เจ้าหน่ิ�การค้า - - 100,163,501 100,163,501

เงินิกู้ยืมระยะยาวจากสถืาบันิการเงินิ 30,500,000 1,037,161,716 - 1,067,661,716

หน่ิ�สินิตามสัญญาเช่ีาการเงินิ - 17,174,825 - 17,174,825

เงินิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ - 192,000,000 - 192,000,000

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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34.3 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

บริษััทและบริษััทย่อยม่ความเส่�ยงด้ำานิการให้สินิเชืี�อท่�เก่�ยวเนืิ�องกับลูกหน่ิ�การค้า เงินิให้กู้ยืมระยะสั�นิ

และระยะยาวแกบ่คุคคลหรอืกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ ฝ่้ายบริหารควบคมุความเส่�ยงน่ิ�โดำยการกำาหนิดำใหม่้นิโยบาย

และวิธ่ิการในิการควบคุมสินิเชืี�อท่�เหมาะสม ดัำงนัิ�นิ บริษััทไม่คาดำว่าจะได้ำรับความเส่ยหายท่�เป็ีนิสาระสำาคัญจาก

การเก็บเงินิจากลูกหน่ิ�ดัำงกล่าว นิอกเหนืิอไปีจากท่�ได้ำตั�งค่าเผื�อหน่ิ�สงสัยจะสูญไว้แล้ว

34.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษััทและบริษััทย่อยไม่ม่ความเส่�ยงจากความผันิผวนิของอัตราแลกเปีล่�ยนิในิสกุลเงินิตราต่างปีระเทศ 

เนืิ�องจากธุิรกรรมทางการค้าของบริษััทและบริษััทย่อยทำากับธุิรกิจภายในิปีระเทศ

34.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษััทและบริษััทย่อยม่การควบคุมความเส่�ยงจากการขาดำสภาพคล่อง โดำยการรักษัาระดัำบของเงินิสดำ

และรายการเท่ยบเท่าเงินิสดำให้เพ่ยงพอต่อการดำำาเนิินิงานิของบริษััทรวมทั�งจัดำหาวงเงินิสินิเชืี�อระยะสั�นิจาก

สถืาบันิการเงินิต่างๆ เพื�อสำารองในิกรณ่ท่�ม่ความจำาเป็ีนิและเพื�อลดำผลกระทบจากความผันิผวนิของกระแส

เงินิสดำ

34.6 มูลค่ายุติธรรม

บริษััทและบริษััทย่อยใช้ีวิธ่ิราคาตลาดำในิการวัดำมูลค่ายุติธิรรมของสินิทรัพย์และหน่ิ�สินิซ่่�งมาตรฐานิการ

รายงานิทางการเงินิท่�เก่�ยวข้องกำาหนิดำให้ต้องวัดำมูลค่าด้ำวยมูลค่ายุติธิรรม ยกเว้นิในิกรณ่ท่�ไม่ม่ตลาดำท่�ม่สภาพ

คล่อง หรือไม่สามารถืหาราคาเสนิอซื่�อขายในิตลาดำท่�ม่สภาพคล่องไดำ้ บริษััทและบริษััทย่อยจะใชี้วิธ่ิราคาทุนิ

หรือวิธ่ิรายได้ำในิการวัดำมูลค่ายุติธิรรมของสินิทรัพย์และหน่ิ�สินิดัำงกล่าวแทนิ

ลำาดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม

ระดับท่ี 1 ใช้ีข้อมูลราคาเสนิอซื่�อขาย (ไมต้่องปีรับปีรุง) ในิตลาดำท่�ม่สภาพคลอ่งสำาหรบัสินิทรพัยห์รือ

หน่ิ�สินิอย่างเด่ำยวกันิ

ระดับท่ี 2 ใช้ีข้อมูลอื�นินิอกเหนิอืจากราคาเสนิอซื่�อขายซ่่�งรวมอยูใ่นิระดำบั 1 ท่�สามารถืสงัเกตได้ำโดำยตรง

 (ได้ำแก่ข้อมูลราคาตลาดำ) หรือโดำยอ้อม (ได้ำแก่ ข้อมูลท่�คำานิวณมาจากราคาตลาดำ) สำาหรับ

สินิทรัพย์นัิ�นิหรือหน่ิ�สินินัิ�นิ 

ระดับท่ี 3 ใช้ีข้อมูลท่�ไม่สามารถืสังเกตได้ำ เช่ีนิ ข้อมูลเก่�ยวกับกระแสเงินิในิอนิาคตท่�กิจการปีระมาณข่�นิ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม แยกแสดงตามลำาดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี 

บาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 รวม

สินิทรัพย์

เงินิลงทุนิในิหลักทรัพย์เผื�อขาย

- หน่ิวยลงทุนิ - 780,080 - 780,080

- ตราสารทุนิ 6,313,495,459 - - 6,313,495,459

รวม 6,313,495,459 780,080 - 6,314,275,539

บาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 รวม

สินิทรัพย์

เงินิลงทุนิในิหลักทรัพย์เผื�อขาย

- หน่ิวยลงทุนิ - 766,088 - 766,088

- ตราสารทุนิ 3,656,549,151 - - 3,656,549,151

รวม 3,656,549,151 766,088 - 3,657,315,239

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 รวม

สินิทรัพย์

เงินิลงทุนิในิหลักทรัพย์เผื�อขาย

- ตราสารทุนิ 3,674,474,522 - - 3,674,474,522

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 รวม

สินิทรัพย์

เงินิลงทุนิในิหลักทรัพย์เผื�อขาย

- ตราสารทุนิ 1,349,069,720 - - 1,349,069,720

ในิระหว่างปีีปัีจจุบันิ ไม่ม่การโอนิรายการระหว่างลำาดัำบชัี�นิของมูลค่ายุติธิรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลท่ีใช้สำาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

มูลค่ายติุธิรรมของเงินิลงทุนิในิหน่ิวยลงทุนิท่�มิได้ำจดำทะเบ่ยนิในิตลาดำหลักทรัพยแ์ห่งปีระเทศไทยคำานิวณ

โดำยใช้ีมูลค่าสินิทรัพย์สุทธิิต่อหน่ิวยท่�ปีระกาศโดำยผู้จัดำการกองทุนิ

35. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

มีดังน้ี

บาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

1 มกราคม 2562

กระแสเงินสด

เพิ่ม (ลด)*

รายการที่ไม่ใช่

เงินสดเพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2562

เงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากสถืาบันิการเงินิ 1,585,794,960 1,092,149,246 - 2,677,944,206

เงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากบุคคลและกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ 589,853,818 43,200,000 - 633,053,818

เงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากบุคคลอื�นิ 68,400,000 2,400,000 - 70,800,000

เงินิกู้ยืมระยะยาวจากสถืาบันิการเงินิ 2,105,354,098 1,398,036,410 - 3,503,390,508

หน่ิ�สินิตามสัญญาเช่ีาการเงินิ 19,826,556 (9,964,263) 3,382,726 13,245,019

เงินิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ 192,000,000 (16,000,000) - 176,000,000

รวม 4,561,229,432 2,509,821,393 3,382,726 7,074,433,551

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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บาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

1 มกราคม 2561

กระแสเงินสด

เพิ่ม (ลด)*

รายการที่ไม่ใช่

เงินสดเพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561

เงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากสถืาบันิการเงินิ 1,031,532,860 554,262,100 - 1,585,794,960

เงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากบุคคลและกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ 630,353,818 (40,500,000) - 589,853,818

เงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากบุคคลอื�นิ 206,650,000 (138,250,000) - 68,400,000

เงินิกู้ยืมระยะยาวจากสถืาบันิการเงินิ 2,407,166,667 (301,812,569) - 2,105,354,098

หน่ิ�สินิตามสัญญาเช่ีาการเงินิ 23,759,655 (9,169,659) 5,236,560 19,826,556

เงินิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ 184,000,000 8,000,000 - 192,000,000

รวม 4,483,463,000 72,529,872 5,236,560 4,561,229,432

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

1 มกราคม 2562

กระแสเงินสด

เพิ่ม (ลด)*

รายการที่ไม่ใช่

เงินสดเพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2562

เงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากสถืาบันิการเงินิ 915,000,000 1,130,000,000 - 2,045,000,000

เงินิกู้ยืมระยะยาวจากสถืาบันิการเงินิ 1,067,661,716 755,590,697 - 1,823,252,413

หน่ิ�สินิตามสัญญาเช่ีาการเงินิ 17,174,825 (8,738,428) 3,382,726 11,819,123

เงินิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ 192,000,000 (16,000,000) - 176,000,000

รวม 2,191,836,541 1,860,852,269 3,382,726 4,056,071,536

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

1 มกราคม 2561

กระแสเงินสด

เพิ่ม (ลด)*

รายการที่ไม่ใช่

เงินสดเพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561

เงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากสถืาบันิการเงินิ 770,000,000 145,000,000 - 915,000,000

เงินิกู้ยืมระยะยาวจากสถืาบันิการเงินิ 1,071,840,000 (4,178,284) - 1,067,661,716

หน่ิ�สินิตามสัญญาเช่ีาการเงินิ 22,008,123 (8,325,807) 3,492,509 17,174,825

เงินิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ 184,000,000 8,000,000 - 192,000,000

รวม 2,047,848,123 140,495,909 3,492,509 2,191,836,541

*กระแสเงินิสดำจากกิจกรรมจัดำหาเงินิสุทธิิรวมจำานิวนิเงินิสดำรับและเงินิสดำชีำาระคืนิในิงบกระแสเงินิสดำ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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36. ภาระผูกพัน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันดังน้ี

36.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเก่ียวกับการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์จำานวนเงินรวม 791.57 ล้าน

บาท (เฉพาะกิจการ 51.80 ล้านบาท) 

36.2 บรษัิทย่อยได้ทำาสญัญาเช่าอาคารกบัการเคหะแห่งชาตเิพือ่ทำาธรุกจิให้เช่าห้องพกัอาศยั โดยระยะเวลาการ

เช่าจะส้ินสุดในวันท่ี 1 มีนาคม 2575 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันในอนาคตท่ีจะต้องจ่ายค่าเช่าคงเหลือ ในงบ

การเงินรวม ดังน้ี

บาท

จ่ายชำาระภายใน

1 ปีี 25,532,485

2 - 5 ปีี 97,606,739

มากกว่า 5 ปีี 176,912,215

300,051,439

36.3 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการชำาระค่าบำารุงรักษาเครื่องมือแพทย์และสัญญาอื่นๆตามสัญญา

คงเหลือ ดังน้ี

บาท

งบการเงินิรวม
งบการเงินิ

เฉพาะกิจการ

จ่ายชำาระภายใน

1 ปีี 5,228,250 13,299,856

2 - 5 ปีี 6,089,111 12,060,123

6,089,111 12,060,123

37. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหน้าดังน้ี

37.1 บรษิทัมหีนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้จากการท่ีสถาบันการเงินออกหนงัสอืคำา้ประกันบรษิทัต่อหน่วยงานของราชการ

เป็นจำานวนเงินรวม 5.25 ล้านบาท

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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37.2 บรษิทัมหีนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้จากการทีส่ถาบนัการเงินออกหนังสอืคำา้ประกันให้บริษทัย่อยต่อหน่วยงานของ

ราชการเป็นจำานวนเงินรวม 7.39 ล้านบาท 

37.3 บรษิทัย่อยมหีนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้จากการให้ธนาคารพาณชิย์ออกหนงัสอืคำา้ประกนัการใช้ไฟฟ้า กรมไปรษณย์ี

 สำานักงานประกันสังคม และตั�วอาวัล รวมเป็นจำานวนเงินรวม  43.52 ล้านบาท 

38. การจัดประเภทรายการใหม่
บริษััทได้ำจัดำปีระเภทรายการใหม่บางรายการในิงบการเงินิปีี 2561 เพื�อให้สอดำคล้องกับการแสดำงรายการในิงบ

การเงินิปีีปัีจจุบันิ ซ่่�งไม่ม่ผลกระทบต่อกำาไร (ขาดำทุนิ) หรือส่วนิของผู้ถืือหุ้นิท่�ได้ำรายงานิไว้

บาท

งบการเงินรวม

ก่อนจัดประเภทใหม่ เพ่ิมข้ึน (ลดลง) หลังจัดประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2561

เงินิลงทุนิชัี�วคราว 766,088 (766,088) -

เงินิลงทุนิเผื�อขาย 3,656,549,151 766,088 3,657,315,239

เงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากบุคคลและกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ 814,353,818 (192,000,000) 589,853,818

เงินิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ - 192,000,000 192,000,000

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนจัดประเภทใหม่ เพ่ิมข้ึน (ลดลง) หลังจัดประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2561

เงินิกู้ยืมระยะสั�นิจากบุคคลและกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ 192,000,000 (192,000,000) -

เงินิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่�เก่�ยวข้องกันิ - 192,000,000 192,000,000

39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สำาหรับบริษัท

ตามมติท่�ท่�ปีระชุีมคณะกรรมการของบริษััทเมื�อวันิท่� 27 กุมภาพันิธ์ิ 2563 ท่�ปีระชุีมคณะกรรมการของ

บริษััท ได้ำม่มติเห็นิชีอบให้เสนิอต่อท่�ปีระชุีมสามัญผู้ถืือหุ้นิของบริษััทปีระจำาปีี 2563  ในิการจ่ายเงินิปัีนิผลให้

แก่ผู้ถืือหุ้นิจากกำาไรของปีี 2562 ในิอัตราหุ้นิละ 0.045 บาท คิดำเป็ีนิจำานิวนิเงินิ 596.91 ล้านิบาท เงินิปัีนิผลน่ิ�

จะถูืกจ่ายภายหลังจากได้ำรับการอนุิมัติจากท่�ปีระชุีมสามัญผู้ถืือหุ้นิปีระจำาปีีของบริษััท

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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สำาหรับบริษัทย่อย - บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน)

เมื�อวันิท่� 27 กุมภาพันิธ์ิ 2563 ท่�ปีระชุีมคณะกรรมการของบริษััทย่อย ได้ำม่มติเห็นิชีอบให้เสนิอต่อท่�

ปีระชุีมสามัญผู้ถืือหุ้นิของบริษััทย่อยปีระจำาปีี 2563 ในิการจ่ายเงินิปัีนิผลให้แก่ผู้ถืือหุ้นิจากกำาไรสะสม       ในิ

อัตราหุ้นิละ 0.0585 บาท คิดำเป็ีนิจำานิวนิเงินิ 235.35 ล้านิบาท เงินิปัีนิผลน่ิ�จะถูืกจ่ายภายหลังจากได้ำรับการ

อนุิมัติจากท่�ปีระชุีมสามัญผู้ถืือหุ้นิปีระจำาปีีของบริษััทย่อย

40. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินิน่ิ�ได้ำรับการอนุิมัติให้ออกโดำยคณะกรรมการของบริษััทเมื�อวันิท่� 27 กุมภาพันิธ์ิ 2563

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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ชีื�อ : บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

ปีระเภทธิุรกิจ : โรงพยาบาลเอกชีนิ

สถืานิท่�ตั�งสำานิักงานิใหญ่ : 51/3 ถืนินิงามวงศ์วานิ แขวงลาดำยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

เลขทะเบ่ยนิบริษััท : 0107536001036 (บมจ.177)

Home page : http://www.vibhavadi.com

E-mail address : info@vibhavadi.com

โทรศัพท์ : 0-2561-1111, 0-2941-2800

โทรสาร : 0-2561-1462, 0-2561-1466

ทุนิจดำทะเบ่ยนิ :

(ณ.31 ธิันิวาคม 2562)

1,493,784,993.60 บาท

เปี็นิหุ้นิสามัญ 14,937,849,936 หุ้นิ มูลค่าหุ้นิละ 0.10 บาท

ทุนิชีำาระแล้ว :

(ณ.31 ธิันิวาคม 2562)

1,326,461,727.80 บาท

เปี็นิหุ้นิสามัญ 13,264,172,800 หุ้นิ มูลค่าหุ้นิละ 0.10 บาท

นิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป

บริษัท ประเภทธุรกิจ
จำานวนหุ้นสามัญที่

จำาหน่ายแล้ว

สัดส่วนการถือ

หุ้น

1. บริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ

3 ถืนินิมิตรไมตร่ แขวงดำินิแดำง เขตดำินิแดำง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2617-4600 โทรสาร 0-2617-4699

โรงแรม
52,000,000 หุ้นิ

(มูลค่าหุ้นิละ 5 บาท)
99.99%

2. บริษััท เชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ)

8 ถืนินิบุญเรืองฤทธิิ� ตำาบลศร่ภูมิ อำาเภอเมือง จังหวัดำเชี่ยงใหม่

โทรศัพท์ 0-5399-9777 โทรสาร 0-5399-9979

โรงพยาบาล

เอกชีนิ

4,023,1250,000 หุ้นิ

(มูลค่าหุ้นิละ 0.10 บาท)
83.55%

3. บริษััท บิวต่� ดำ่ไซ่นิ์ เซ่็นิเตอร์ จำากัดำ           

51/45 อาคาร Tower B ชีั�นิ G ถืนินิงามวงศ์วานิ แขวงลาดำยาว                                   

เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร. 02-0000-999

เสริมความงาม
200,000 หุ้นิ  

 (มูลค่าหุ้นิละ 100  บาท)     
50%

4. บริษััท ทิพยบดำินิทร์ จำากัดำ

199/4 หมู่บ้านิเปีรมฤทัย ซ่อย 20 ถืนินิศร่นิครินิทร์  

แขวงหนิองบอนิ เขตปีระเวศ กรุงเทพมหานิคร 10250

โทรศัพท์ 0-2399-4585

จำาหนิ่ายเวชีภัณฑ์์
90,000,000 หุ้นิ

(มูลค่าหุ้นิละ 5 บาท)
33.33%

5. บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ

2677 ถืนินิพัฒนิาการ แขวงสวนิหลวง เขตสวนิหลวง

กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 0-2722-2500 โทรสาร 0-2722-2445

โรงพยาบาล

เอกชีนิ

154,480,353 หุ้นิ

(มูลค่าหุ้นิละ 10 บาท)
40.75%

ข้อมูลท่ัวไป
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บริษัท ประเภทธุรกิจ
จำานวนหุ้นสามัญที่

จำาหน่ายแล้ว

สัดส่วนการถือ

หุ้น

6. บริษััท โรงพยาบาลบางโพ จำากัดำ

95 ถืนินิปีระชีาราษัฏิร์สาย 2แขวงบางซ่ื�อ 

เขตบางซ่ื�อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 0-2587-0144 โทรสาร 0-2586-0024

โรงพยาบาลเอกชีนิ
3,500,000 หุ้นิ

(มูลค่าหุ้นิละ 100 บาท)
28.57%

7. บริษััท โรงพยาบาลเสร่รักษั์ จำากัดำ

9/99 หมู่ 11 แขวงคันินิายาว เขตคันินิายาว

กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0-2948-5380 โทรสาร 0-2948-5815

โรงพยาบาลเอกชีนิ
10,000,000 หุ้นิ

(มูลค่าหุ้นิละ 10 บาท)
10%

8. บริษััท สินิแพทย์ จำากัดำ

9/99 กม.8.5 รามอินิทรา แขวงคันินิายาว เขตคันินิายาว

กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ 0-2793-5099

โรงพยาบาลเอกชีนิ
100,000,000 หุ้นิ

(มูลค่าหุ้นิละ 10 บาท)
10%

9. บริษััท เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ

18 หมู่ 7 ถืนินิเล่ยบคลองสอง แขวงคลองสามวาตะวันิตก

เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ 0-2793-5099

สนิามกอล์ฟื้
130,000,000 หุ้นิ

(มูลค่าหุ้นิละ 10 บาท)
10%

บุคคลอ้างอิง

บริษัท

1. ผู้สอบบัญชี่ บริษััท สอบบัญชี่ธิรรมนิิติ จำากัดำ

267/1 ถืนินิปีระชีาราษัฎร์ สาย 1

แขวงบางซ่ื�อ เขตบางซ่ื�อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301

2. ท่�ปีร่กษัากฎหมาย บริษััท บางกอกล่กัลเซ่อร์วิส จำากัดำ

34/111 หมู่ 5 แขวงส่กันิ เขตดำอนิเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2983-2819, 0-2983-2819

3. นิายทะเบ่ยนิหลักทรัพย์ บริษััท ศูนิย์รับฝ้ากหลักทรัพย์ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ

อาคารตลาดำหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย 

93 ถืนินิรัชีดำาภิเษัก เขตดำินิแดำง กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02 009 9000 โทรสาร: 02 009 9991

SET Contact Center: 02 009 9999 

E-mail : SETContactCenter@set.or.th



126

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ำ จำากัดำ (มหาชีนิ) ปีระกอบธุิรกิจหลักในิการให้บริการด้ำานิการรักษัาพยาบาลโดำยเป็ีนิ

โรงพยาบาลเอกชีนิมากว่า 34 ปีี ภายใต้ชืี�อ โรงพยาบาลวิภาวด่ำ ให้บริการแก่ผู้ป่ีวยนิอกและผู้ป่ีวยในิ ตลอดำ 24 ชัี�วโมง โดำย

ม่คณะแพทย์ผู้เช่ี�ยวชีาญครบทุกสาขาพร้อมทั�งบุคลากรด้ำานิการแพทย์ พยาบาล และอุปีกรณ์การแพทย์ ท่�ใช้ีในิการตรวจ

และการวินิิจฉัยโรคท่�ทันิสมัย เป็ีนิโรงพยาบาลเอกชีนิท่�ได้ำรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดัำบสากล (JCI Accreditation) 

ตามมาตรฐานิการรับรองสหรัฐอเมริกา และได้ำรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Thai Hospital Accreditation – HA)

หมายเหตุ  สัดำส่วนิการถืือหุ้นิดัำงกล่าวข้างต้นิอาจม่การเปีล่�ยนิแปีลงได้ำในิอนิาคต

บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาล

ศิครินทร SKR

โรงพยาบาล

ไทยนครินทร TNH

ไดนาสตี่เซรามิค

DOC

โรงพยาบาล

เสรีรักษ

กลุมบริษัท

ทิพยบดินทร

โรงพยาบาล

บางโพโรงพยาบาล

แพทยปญญา

โรงพยาบาล

เสรีรักษ

บจ.ปริ๊นสตั้น พารค

สวีท

บจ.บิวตี้ ดีไซน

เซนเตอร

บมจ. เชียงใหมราม

ธุรกิจการแพทย

โรงพยาบาล

หริภุญชัย

โรงพยาบาล

เชียงใหมราม

โรงพยาบาล

เขลางคนคร

โรงพยาบาล

เทพปญญา

โรงพยาบาล

รามคำแหง เชียงใหม

โรงพยาบาลวิภาราม

แหลมฉบัง

โรงพยาบาลวิภาราม

ปากเกร็ด

โรงพยาบาลวิภาราม

ชัยปราการ

โรงพยาบาลวิภาราม

อมตะนคร

โรงพยาบาลวิภาราม

สมุทรสาคร

โรงพยาบาลลมเหสักข

โรงพยาบาลวิภาราม

นวมินทร

โรงพยาบาลวิภาราม

โรงพยาบาล

สินแพทย

โรงพยาบาล

เจาพระยา

โรงพยาบาล

นวนคร

บจ.อินโนเวชั่น

เทคโนโลยี่

หลักทรัพย

เผื่อขาย

โรงพยาบาลรามคำแหง

กลุมบริษัทรวมกลุมบริษัทยอย กลุมเงินทุนทั่วไป

7.06%

4.88%

1.71%

33.33%

100%

51.72%

100%

75.11%

49.21%25.44%

23.54%

11.99%

100%

56.37%

86.70%

83.55%

99.99%

50%

63%

18%

50%

88.46%

100%

20%

50%

33.33%

10% 14.62%

5.63%

0.32%

10%

7.6%
7.19%

8.69%

4.43%

7.67%

28.57%

40.75%

4.27%

โรงพยาบาล

พะวอ
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บริษัทมีบริษัทย่อยจำานวน 3 บริษัท ดังน้ี
• บริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ บริษััทถืือหุ้นิ 99.99% ปีระกอบธิุรกิจโรงแรม ม่จำานิวนิห้องพัก 270 

ห้องและห้องสัมมนิาจำานิวนิ 5 ห้อง

• บริษััท บิวต่� ดำ่ไซ่นิ์ เซ่นิเตอร์ จำากัดำ บริษััทถืือหุ้นิ 50% ปีระกอบธิุรกิจเสริมความงาม

• บริษััท เชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) (CMR) บริษััทถืือหุ้นิจำานิวนิ 83.55% ปีระกอบธิุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชีนิ ท่�จังหวัดำเชี่ยงใหม่ การถืือหุ้นิดำังกล่าวทำาให้บริษััทม่บริษััทย่อยทางอ้อมอ่ก  

4 บริษััท ดำังนิ่�

 - บริษััท โรงพยาบาลเชี่ยงใหม่ราม จำากัดำ ถืือหุ้นิทางอ้อม 47.09% (ถืือหุ้นิโดำย บริษััท เชี่ยงใหม่รามธิุรกิจ

การแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) 56.37%)

 - บริษััท โรงพยาบาลหริภุญชีัยเมโมเร่ยล จำากัดำ ถืือหุ้นิทางอ้อม 72.43% (ถืือหุ้นิโดำย บริษััท เชี่ยงใหม่ราม

ธิุรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) 86.70%)

 - บริษััท เทพปีัญญาธิุรกิจ จำากัดำ ถืือหุ้นิทางอ้อม 47.09% (ถืือหุ้นิโดำย บริษััท โรงพยาบาลเชี่ยงใหม่ราม 

จำากัดำ 100%)

 - บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง เชี่ยงใหม่ จำากัดำ ถืือหุ้นิทางอ้อม 45.14% (ถืือหุ้นิโดำย บริษััท เชี่ยงใหม่

รามธิุรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) 18% และบริษััท โรงพยาบาลเชี่ยงใหม่ราม จำากัดำ 63%)

CMR เป็ีนิกลุ่มโรงพยาบาลเอกชีนิท่�ม่จำานิวนิเต่ยงผู้ป่ีวยในิให้บริการมากท่�สุดำบริเวณภาคเหนืิอตอนิบนิ จำานิวนิ

 872 เต่ยง

 บริษัทมีบริษัทร่วม จำานวน 3 บริษัท  ดังน้ี

• บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ บริษััทถืือหุ้นิอยู่ 40.75% ซ่่�งเปี็นิโรงพยาบาลเอกชีนิท่�ม่จำานิวนิเต่ยงผู้

ปี่วยในิจำานิวนิ 150 เต่ยง และม่ผู้ปี่วยนิอกมาใชี้บริการจำานิวนิ 1,000 คนิต่อวันิ โดำยเปี็นิโรงพยาบาลเอกชีนิ

ท่�รับรักษัาพยาบาลผู้ปี่วยปีระกันิสังคม และโครงการปีระกันิสุขภาพ

• บริษััท โรงพยาบาลบางโพ จำากัดำ บริษััทถืือหุ้นิอยู่ 28.57% ซ่่�งเปี็นิโรงพยาบาลเอกชีนิท่�ม่จำานิวนิเต่ยงผู้ปี่วย

ในิจำานิวนิ 100 เต่ยง และม่ผู้ปี่วยนิอกมาใชี้บริการจำานิวนิ 400 คนิต่อวันิ 

• บริษััท ทิพยบดำินิทร์ จำากัดำ บริษััทถืือหุ้นิอยู่ 33.33% ซ่่�งปีระกอบธิุรกิจ จำาหนิ่ายอุปีกรณ์, วัสดำุสิ�นิเปีลืองท่�

ใชี้ในิการล้างไต และให้บริการล้างไตและจะม่การขยายการผลิตไปียังอุปีกรณ์สิ�นิเปีลืองทางการแพทย์อื�นิๆ

บริษัทมีบริษัทร่วมทางอ้อม จำานวน 2 บริษัท ดังน้ี

• บริษััท โรงพยาบาลเขลางค์นิคร จำากัดำ  ถืือหุ้นิทางอ้อม 11.99% (ถืือหุ้นิโดำย บริษััท โรงพยาบาลเชี่ยงใหม่

ราม จำากัดำ 25.44%)

• บรษิัทั โรงพยาบาลพะวอ จำากดัำ ถือืหุน้ิทางออ้ม 23.54% (ถืือหุน้ิโดำย บริษััท   เทพปีญัญาธิรุกจิ จำากัดำ 50%)
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บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลวิภาวดี

ศูนย์สมองและระบบประสาท
ศูนิยส์มองและระบบปีระสาทโรงพยาบาลวิภาวด่ำ ม่

ความพรอ้มทั�งทางดำา้นิแพทยผู้์ชีำานิาญการเฉพาะทางดำา้นิสมอง

 ไขสันิหลังและกระดูำกสันิหลัง ท่�พร้อมตรวจวินิิจฉัย ดูำแลรักษัา

อย่างละเอ่ยดำ รวดำเร็ว และแม่นิยำา สำาหรับผู้ป่ีวยท่�ม่อาการผิดำ

ปีกติทางสมองและระบบปีระสาท อาทิ อุบัติเหตุท่�ศ่รษัะ 

เส้นิเลือดำในิสมองแตก อัมพฤกษ์ัอัมพาต เนืิ�องอก กระดูำกสันิ

หลังและหมอนิรองกระดำกูสันิหลังเสื�อม หรือกดำทับเส้นิปีระสาท

 และการผ่าตัดำโรคทางสมองด้ำวยจุลศัลยกรรม (Microsurgery) 

ด้ำวยเครื�องมือและเทคโนิโลย่ทางการแพทย์ท่�ทันิสมัย อาทิ การ

ตรวจเอกซ่เรย์คลื�นิแม่เหล็กไฟื้ฟ้ื้า (MRI) เครื�องเอกซ่เรย์

คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) เครื�องตรวจการทำางานิของสมอง 

(EEG) เครื�องตรวจคลื�นิไฟื้ฟ้ื้าของกล้ามเนืิ�อ (EMG) และเครื�อง

กระตุ้นิสมองด้ำวยคลื�นิแม่เหล็ก (TMS)

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ศูนิย์สุขภาพและอาช่ีวอนิามัยโรงพยาบาลวิภาวด่ำ 

เป็ีนิศูนิยท่์�ให้บริการตรวจสุขภาพทั�งในิและนิอกสถืานิท่� รวมถ่ืง

จัดำให้ม่บริการด้ำานิอาช่ีวอนิามัยแบบครบวงจร (Occupational 

Health Service) ได้ำแก่ สถืานิปีระกอบการต่างๆ ในิด้ำานิการ

ปีระเมนิิความเส่�ยงต่อสุขภาพ โดำยการเดำนิิสำารวจสถืานิปีระกอบ

การ เพื�อค้นิหาความเส่�ยง ปีระเมินิความเส่�ยง และกำาหนิดำ

มาตรการในิการควบคุมความเส่�ยงท่�พบ การเฝ้้าระวังทาง

สุขภาพ การจัดำบริการทางการแพทย์เพื�อดูำแลสุขภาพของ

พนัิกงานิในิสถืานิปีระกอบการ การส่งเสริมสุขภาพ เช่ีนิ การให้

ภูมิคุ้มกันิ การปีรบัเปีล่�ยนิพฤตกิรรมและการสง่เสรมิให้พนัิกงานิ

ม่สุขภาพท่�แข็งแรงด้ำวยวิธ่ิการต่างๆ
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ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ศูนิย์โรคระบบทางเดิำนิอาหารโรงพยาบาลวิภาวด่ำ 

ให้บริการรักษัาพยาบาลโรคระบบทางเดำินิอาหารและตับ โดำย

ท่มแพทย์ผู้ชีำานิาญการและม่ปีระสบการณ์ด้ำานิการรักษัาโรค

ระบบทางเดิำนิอาหารและตับ ดัำงน่ิ�

• การสอ่งกลอ้งเพื�อวนิิจิฉยัและคน้ิหาโรคในิระบบ

ทางเดำินิอาหาร

• การสอ่งกลอ้งและตดัำชีิ�นิเนิื�อหรอืติ�งเนิื�อในิระบบ

ทางเดำินิอาหาร

• การส่องกล้องเพื�อรักษัาภาวะเลือดำออกในิ

กระเพาะอาหาร

• การตรวจหาแบคท่เร่ยในิระบบทางเดำินิอาหาร

• การฉ่ดำกาวเพื�อห้ามเลือดำในิทางเดำินิอาหาร

• การฉ่ดำและรดัำเพื�อการรกัษัาเสน้ิเลอืดำโป่ีงพองในิ

หลอดำอาหาร

ศูนย์ทันตกรรม
ศูนิย์ทันิตกรรมให้บริการรักษัาด้ำานิทันิตกรรมครบ

วงจร โดำยทันิตแพทย์ผู้ชีำานิาญการครบทุกด้ำานิของบริการทันิต

กรรม ให้ความสำาคัญกับการป้ีองกันิภาวะแทรกซ้่อนิท่�เกิดำข่�นิจาก

การรกัษัาทางทนัิตกรรม ด้ำวยมาตรฐานิการรกัษัาท่�ทันิสมยั สะอาดำ

 ปีลอดำเชืี�อ ม่การแยกการรักษัาผู้ป่ีวยเด็ำกและผู้ป่ีวยผู้ใหญ่ โดำยม่

การบริการดัำงน่ิ�

• ทันิตกรรมทั�วไปี เชี่นิ อุดำฟื้ันิ, ถือนิฟื้ันิ, ขูดำหินิปีูนิ, 

เคลือบฟื้ันิ

• ทันิตกรรมโรคปีริทันิต์โรคเหงือก เชี่นิ เลือดำออก

ตามไรฟื้ันิ

• ทันิตกรรมปีระดำิษัฐ์ เชี่นิ  ฟื้ันิปีลอมแบบถือดำไดำ้, 

สะพานิฟื้ันิ, ครอบฟื้ันิ 

• ทันิตกรรมรักษัารากฟื้ันิ

• ทันิตกรรมเด็ำก การดูำแลฟัื้นิน้ิำานิมใส่เครื�องมือ

ปี้องกันิฟื้ันิล้ม

• ทันิตกรรมศัลยกรรมช่ีองปีาก เชี่นิ ผ่าฟัื้นิคุดำ, 

ผ่าตัดำในิช่ีองปีาก, อุบัติเหตุท่�เก่�ยวกับชี่องปีาก 

กรามขากรรไกร

• ทันิตกรรมจัดำฟื้ันิ บริการทั�งจัดำฟื้ันิดำ้านินิอก ดำ้านิ

ในิ จัดำฟื้ันิแบบใส
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ศูนย์หัวใจ
ให้บริการด้ำานิการรักษัาโรคหัวใจแบบครบ

วงจรด้ำวยเทคโนิโลย่และเครื�องมือแพทย์ท่�ทันิสมัย อาทิ 

เครื�องเอกซ่เรย์คอมพิวเตอร์ 128 Slice  เครื�องตรวจหัวใจ

ด้ำวยคลื�นิเส่ยงสะท้อนิความถื่�สูง 4 มิติ เครื�อง Exercise 

Stress Test พร้อมด้ำวยท่มแพทย์โรคหัวใจท่�ชีำานิาญการ

เฉพาะด้ำานิทุกสาขา โดำยปีฏิิบัติงานิเป็ีนิท่ม พร้อมบริการ

ตลอดำ 24 ชัี�วโมง

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
ให้บริการรักษัาภาวการณ์ม่บุตรยาก โดำยท่ม

สูตินิร่แพทย์ ผู้ชีำานิาญการด้ำานิการรักษัาผู้ม่บุตรยากและ

ท่มนัิกวิทยาศาสตร์ผู้ชีำานิาญการด้ำานิการเล่�ยงตัวอ่อนิ ด้ำวย

เทคนิิคท่�ทันิสมัย และห้องปีฏิิบัติการเล่�ยงตัวอ่อนิท่�ติดำตั�ง

อุปีกรณ์ครบถ้ืวนิในิการช่ีวยให้การรักษัาผู้ม่บุตรยากเป็ีนิ

ไปีอย่างสมบูรณ์ นิอกจากนัิ�นิยังม่การให้บริการด้ำานิการ

ผ่าตัดำส่องกล้องทางนิร่เวชี การทำา IVF&ICST การเล่�ยงตัว

อ่อนิถ่ืง Blastocyst

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศูนิย์ศัลยกรรมกระดูำกและข้อโรงพยาบาลวิภาวด่ำ ให้

บริการตรวจวินิิจฉัยและรักษัาโรคเก่�ยวกับกระดูำกและข้ออย่างครบ

วงจรบนิมาตรฐานิสากลและทันิสมัย โดำยท่มศัลยแพทย์ผู้ชีำานิาญการ

เฉพาะสาขาท่�ม่ปีระสบการณ์ทั�งในิปีระเทศและต่างปีระเทศ พร้อม

ท่มงานิท่�ม่ปีระสบการณ์ และอุปีกรณ์ท่�พร้อมให้บริการอยา่งทันิสมัย

และครบครันิ โดำยสามารถืรักษัาโรคได้ำดัำงน่ิ�

• โรคกระดำูกและข้อ อาทิ กระดำูกหักจากอุบัติเหตุ

• โรคจากข้ออักเสบต่างๆ อาทิ เก�าท์ รูมาตอยดำ์

• โรคหมอนิรองกระดำูกกดำทับเส้นิปีระสาท

• การผ่าตัดำส่องกล้อง อาทิ ข้อเข่า 

• โรคภาวะกระดำูกพรุนิ
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แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ให้บริการดูำแลผู้ป่ีวยอุบัติเหตุ ผู้ป่ีวยภาวะฉุกเฉินิตลอดำ 24 ชัี�วโมง ด้ำวยท่มแพทย์ เฉพาะทางเวชีปีฏิิบัติฉุกเฉินิ 

พยาบาลและเจ้าหน้ิาท่� ท่�ม่ปีระสบการณ์การดูำแลผู้ป่ีวยภาวะฉุกเฉินิ พร้อมทั�งบริการรับ – ส่งผู้ป่ีวยด้ำวยรถืพยาบาลฉุกเฉินิ

ตลอดำ 4 ชัี�วโมง

ศูนย์กุมารเวช
ให้บริการตรวจรักษัาผู้ป่ีวยเด็ำกด้ำวยท่มกุมารแพทย์ผู้

ชีำานิาญการทุกสาขา โดำยม่การจัดำพื�นิท่�เฉพาะแยกกันิระหว่างเด็ำก

ป่ีวยและเด็ำกท่�มาฉ่ดำวัคซ่่นิ หรือมาปีร่กษัาแพทย์ด้ำานิอื�นิๆ ม่การจัดำ

สถืานิท่�ให้ม่ความสดำใสสวยงาม เพื�อให้ผู้ป่ีวยเด็ำกรู้ส่กผ่อนิคลาย  รวม

ทั�งจัดำศูนิยพั์ฒนิาศักยภาพเด็ำกวิภาวด่ำ เพื�อให้คำาแนิะนิำาและส่งเสริม

พัฒนิาการท่�เหมาะสมตามวัย โดำยม่การรักษัาดัำงน่ิ� พูดำช้ีา ออทิสติก

 ปัีญหาการปีระสานิกันิของกล้ามเนืิ�อ การมองเห็นิหรือการได้ำยินิ

บกพร่อง ดำาวน์ิซิ่นิโดำรม ปัีญหาในิการปีรับตัว สมาธิิสั�นิ ปัีญหาการ

เร่ยนิ ปัีญหาการเข่ยนิ เด็ำกอัจฉริยะ ด้ำวยท่มงานิอันิปีระกอบด้ำวย 

กุมารแพทย์ผู้ชีำานิาญการดำ้านิพัฒนิาการเดำ็ก จิตแพทย์เด็ำกและวัย

รุ่นิ นัิกกิจกรรมบำาบัดำ นัิกจิตวิทยาคลินิิก นัิกกระตุ้นิพัฒนิาการ ครู

ฝึ้กการพูดำ

ศูนย์เลสิค (Advanced LASIK Center)
ให้บริการรักษัาภาวะสายตาผิดำปีกติ ( Cornea and 

Refractive Surgery Specialists )ปีระกอบด้ำวยท่มจักษุัแพทย์ทาง

ด้ำานิศัลยกรรมกระจกตาท่�ม่ปีระสบการณ์สูงด้ำานิกระจกตาและการ

ผ่าตัดำเลสคิ ด้ำวยระบบเครื�องมือท่�ทันิสมัย ด้ำวยเครื�องเลเซ่อร์ รุ่นิ Mel 

80 G Scan จากปีระเทศเยอรมันิ พร้อมท่มบุคลากรท่�ม่คุณภาพ ม่

ความรู้ความชีำานิาญ และม่ปีระสบการณ์ โดำยสามารถืรักษัาสายตา

สั�นิ ยาว เอ่ยง ด้ำวยวิธ่ิการเลเซ่อร์ปีรับแต่งกระจกตา ให้สามารถืกลับ

มาปีรับโฟื้กัสจอปีระสามตาได้ำอย่างด่ำ ศูนิย์ Advanced LASIK ยัง

เป็ีนิศูนิย์เลสิคแห่งแรกและแห่งเด่ำยวในิปีระเทศไทยท่�ติดำตั�งระบบ 

AIR SHOWER ซ่่�งเป็ีนิระบบสุญญากาศกำาจัดำฝุ่้นิละออง ระบบน่ิ�

สามารถืกรองอนุิภาคต่างๆ ท่�ม่ขนิาดำเล็กกว่า 0.1 ไมครอนิ และ

สามารถืกำาจัดำเชืี�อแบคท่เร่ยไดำ้ ผู้ใช้ีบริการจ่งมั�นิใจได้ำในิมาตรฐานิ

ความสะอาดำและความปีลอดำภัย
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โครงสร้างรายได้

หนิ่วย : ล้านิบาท

ประเภทของรายได้ ดำาเนินการโดย
2562 2561 2560

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

ค่ารักษัาพยาบาล บมจ.รพ.วิภาวดำ่ 2,436.55 35.45 2,388.30 35.88 2,214.97 35.32

ค่ารักษัาพยาบาล บมจ.เชี่ยงใหม่ราม

ธิุรกิจการแพทย์

3,926.69 57.14 3,935.13 59.13 3,747.64 59.76

 ค่ารักษัาพยาบาล บจก.บิวต่� ดำ่ไซ่นิ์ 87.44 1.27 43.90     0.66           20.61 0.33

รวม 6,450.68 93.86 6,367.33 95.67 5,983.22 95.41

ค่าเชี่าและบริการ บมจ.รพ.วิภาวดำ่ 34.31 0.50 18.06 0.27 21.16 0.34

ค่าเชี่าและบริการ บจก.ปีริ�นิส์ตั�นิ 

พาร์ค สว่ท

60.90 0.89 88.65 1.33 97.58 1.56

รวม 95.21 1.39 106.71 1.60 118.74 1.90

เงินิปีันิผลรับ บมจ.รพ.วิภาวดำ่ 122.09 1.78 63.33 0.95 38.56 0.61

เงินิปีันิผลรับ บมจ.เชี่ยงใหม่ราม

ธิุรกิจการแพทย์

88.34 1.28 17.49 0.26 21.12 0.34

รวม 210.43 3.06 80.82 1.21 59.68 0.95

รายไดำ้อื�นิๆ บมจ.รพ.วิภาวดำ่ 67.00 0.98 55.01 0.83 60.91 0.97

รายไดำ้อื�นิๆ บมจ.เชี่ยงใหม่ราม

ธิุรกิจการแพทย์

44.23 0.64 42.96 0.65 46.62 0.74

รายไดำ้อื�นิๆ บจก.ปีริ�นิส์ตั�นิ

พาร์ค สว่ท

5.11 0.07 2.40 0.04 2.09 0.63

รวม 116.34 1.69 100.37 1.52 109.62 1.74

รวมรายได้จากการดำาเนินงานทั้งหมด 6,872.66 100 6,655.23 100 6,271.26 100
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษััทฯ ให้บริการการรักษัาพยาบาลแก่ผู้ใช้ีบริการแบบผู้ป่ีวยนิอก และผู้ป่ีวยในิ จำาแนิกเป็ีนิคลินิิกบริการผู้ป่ีวย

นิอก และการบริการผู้ป่ีวยในิ ณ. วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 ดัำงน่ิ�

แผนก จำานวนห้อง / เตียง

1. ศูนิย์บริการผู้ปี่วยนิอก สามารถืรองรับผู้ปี่วยไดำ้ 2,000 คนิ/วันิ ปีระกอบดำ้วย 114 ห้อง

          - คลินิิกอายุรกรรม           - คลินิิกโรคระบบทางเดำินิหายใจ

          - คลินิิกศัลยกรรม           - ศูนิย์กระดำูกและข้อ

          - คลินิิกสูติ – นิร่เวชี           - ศูนิย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินิ

          - คลินิิกกุมารเวชี           - ศูนิย์ทางเดำินิอาหาร

          - คลินิิกวินิิจฉัยก่อนิคลอดำ           - ศูนิย์รักษัาผู้ม่บุตรยาก

          - คลินิิกเบาหวานิ           - คลินิิกบริการโรคหัวใจ

          - คลินิิกโรคระบบทางเดำินิปีัสสาวะ           - ศูนิย์เลสิก

          - คลินิิกพัฒนิาการเดำ็ก           - ศูนิย์สมอง และกระดำูกสันิหลัง

          - คลินิิกหลอดำเลือดำสมอง           - ศูนิย์ผิวหนิังและเลเซ่อร์

          - คลินิิกจิตเวชี           - ศูนิย์ไตเท่ยม

          - คลินิิกจักษัุวิทยา           - ศูนิย์สุขภาพและอาชี่วอนิามัย

          - คลินิิกหู คอ จมูก           - ศูนิย์ทันิตกรรม

          - คลินิิกโรคทางระบบปีระสาท           - ศูนิย์พัฒนิาศักยภาพเดำ็ก

2. แผนิกรังส่วิทยา 3 ห้อง

3. แผนิกเวชีศาสตร์ฟื้้�นิฟืู้ 20 เต่ยง

4. แผนิกพยาธิิวิทยา 6 ห้อง

5. แผนิกผู้ปี่วยหนิัก (ICU) 16 เต่ยง

6. แผนิกผู้ปี่วยหนิักหัวใจ (CCU) 3 เต่ยง

7. แผนิกทารกแรกเกิดำ 20 เต่ยง

8. แผนิกทารกแรกเกิดำระยะวิกฤต (NICU) 4 เต่ยง

9. แผนิกห้องคลอดำ 6 เต่ยง

10. แผนิกห้องผ่าตัดำ 6 เต่ยง

11. แผนิกผู้ปี่วยในิ 250 เต่ยง
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

1. ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการแข่งขันปี 2562
ในิปีี 2562 ท่�ผ่านิมาธุิรกิจโรงพยาบาลเอกชีนิม่อัตราการขยายตัวของรายได้ำเฉล่�ยอยู่ท่�ปีระมาณร้อยละ 6 – 9 

% ต่อปีี ชีะลอตัวจากปีี 2561 โดำยส่วนิหน่ิ�งเป็ีนิผลมาจากสภาวการณ์ทางเศรษัฐกิจในิปีระเทศไทยท่�ชีะลอตัว ส่งผลให้ผู้

ป่ีวยระดำบักลางซ่่�งเป็ีนิผู้ป่ีวยหลกัของโรงพยาบาลเอกชีนิม่การปีรบัลดำและระมดัำระวงัการใชีจ่้ายด้ำานิการรกัษัาพยาบาล รวม

ถ่ืงมาตรการควบคุมราคายา เวชีภัณฑ์์และการบริการทางการแพทย์ในิช่ีวงไตรมาส 4 ท่�ส่งผลกระทบต่อการทำากำาไรของ

ธุิรกิจโรงพยาบาลเอกชีนิซ่่�งม่รายได้ำหลักจากค่ายาปีระมาณร้อยละ 35 ของรายได้ำทั�งหมดำ นิอกจากเศรษัฐกิจท่�ชีะลอตัวและ

มาตรการควบคุมราคายาแล้ว โรงพยาบาลเอกชีนิยังคงต้องปีรับกลยุทธ์ิและพัฒนิาศักยภาพในิทุกๆด้ำานิในิสภาวะการแข่งขันิ

ท่�สูงเพื�อสร้างความแตกต่างและตอบสนิองความต้องการของลูกค้าให้ด่ำยิ�งข่�นิไม่ว่าจะด้ำานินิวัตกรรมด้ำานิเทคโนิโลย่ท่�เก่�ยว

กับแอพลิเคชัี�นิเพื�อให้คนิไข้ได้ำรับความสะดำวกในิการรับบริการท่�ด่ำยิ�งข่�นิ การพัฒนิาสื�อปีระชีาสัมพันิธ์ิผ่านิ Social Mediaใ

ห้ทันิสมัยข่�นิและการเพิ�มคลินิิคเฉพาะทางท่�บริการได้ำหลากหลาย เช่ีนิ คลินิิคชีะลอวัย เพื�อรองรับการเปีล่�ยนิแปีลงของกลุ่ม

ลูกค้าผู้สูงอายุและกลุ่มท่�นิิยมดูำแลสุขภาพมากข่�นิ โดำยโรงพยาบาลส่วนิใหญ่หันิมาให้ความสาคัญทำาการตลาดำโดำยใช้ีกลยุทธ์ิ

ด้ำานิราคาและเสนิอการรักษัาแบบแพ็กเกจให้ตรงกับกลุ่มเป้ีาหมาย สาหรับโรงพยาบาลเอกชีนิท่�ไม่ม่สาขา (Stand Alone) 

หรือท่�ไม่ม่การให้บริการรักษัาโรคเฉพาะทางต้องพบกับความเส่�ยงจากการถูืกแย่งฐานิลูกค้า เนืิ�องจากผู้ปีระกอบการโรง

พยาบาลขนิาดำใหญ่ม่การขยายโรงพยาบาลและสาขาเครือข่ายไปีในิทุกพื�นิท่�ท่�ม่ศักยภาพ เพื�อเพิ�มจำานิวนิผู้ใช้ีบริการและ

เพิ�มช่ีองทางส่งต่อผู้ป่ีวยมารักษัาท่�โรงพยาบาลในิกลุ่มของตนิ อ่กทั้งยังพบการแข่งขันิจากกลุ่มทุนิจากธุิรกิจอื�นิๆท่�เข้ามา

ลงทุนิในิธุิรกิจโรงพยาบาลเพิ�มข่�นิ

นิอกจากน่ิ�ธุิรกิจโรงพยาบาลเอกชีนิยังม่ปัีจจัยลบจากจำานิวนิผู้ป่ีวยชีาวต่างชีาติท่�เดิำนิทางเข้ามารักษัาในิปีระเทศ

ลดำลง โดำยเฉพาะผู้ป่ีวยชีาวตะวันิออกกลางท่�ม่จำานิวนิลดำลงอย่างต่อเนืิ�องจากการปีรับลดำสวัสดิำการด้ำานิการรักษัาพยาบาล

และการพัฒนิากลุ่มปีระเทศของตนิเองให้เป็ีนิศูนิย์กลางด้ำานิสุขภาพแห่งใหม่ของโลก รวมทั�งปัีญหาค่าเงินิบาทของไทยท่�

แข็งค่า ส่งผลให้ชีาวต่างชีาติม่ค่าใช้ีจ่ายในิการเดิำนิทางมารักษัาพยาบาลเพิ�มสูงข่�นิ ทั�งน่ิ� แม้ว่าธุิรกิจโรงพยาบาลเอกชีนิจะ

หันิไปีขยายฐานิลูกค้าในิกลุ่มปีระเทศ CLM (กัมพูชีา ลาว และเม่ยนิมาร์) เพิ�มข่�นิแต่ก็ยงัไม่สามารถืทดำแทนิรายได้ำจากผู้ป่ีวย

ตะวันิออกกลางไดำเ้ท่าปีีท่�ผ่านิมา ปัีจจัยทั�งหมดำน่ิ�จ่งทำาให้ธุิรกิจโรงพยาบาลเอกชีนิไมส่ามารถืเติบโตได้ำตามเป้ีาหมายท่�ตั้งไว้

 (แหล่งข้อมูล : ศูนิย์วิจัยเศรษัฐกิจธุิรกิจและเศรษัฐกิจฐานิรากธินิาคารออมสินิ)

2.  กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท
(1) สร้างความแข็งแกร่งด้วยโรงพยาบาลเครือข่าย

บริษััทฯ ม่จุดำแข็งด้ำานิกลยุทธ์ิทางการตลาดำท่�เน้ินิโรงพยาบาลเครือข่ายในิพื�นิท่�ท่�ม่ความต้องการทางการแพทย์

 โดำยเฉพาะในิภาคกลางและภาคเหนืิอและการให้บริการท่�สอดำคล้องกับความต้องการของกลุ่มคนิไข้ในิแต่ละพื�นิท่� โดำย

บริษััทฯ เน้ินิตลาดำกลุ่มคนิไทยระดัำบกลางถ่ืงบนิและกลุ่มโรงพยาบาลในิเครือยังคงเน้ินิคนิไข้ท่�ม่ปีระกันิสุขภาพทางภาครัฐ 

เช่ีนิ กองทุนิปีระกันิสังคมและกองทุนิหลักปีระกันิสุขภาพแห่งชีาติ โดำยในิปีี 2562 กลุ่มโรงพยาบาลในิเครือม่รายได้ำเพิ�มข่�นิ

จากการรักษัาโรคยาก ปีระกอบกับนิโยบายขยายวงเงินิเพื�อเพิ�มสิทธิิปีระโยชีน์ิ ให้กับผู้ปีระกันิตนิมากข่�นิ บริษััทฯ จ่งไดำ้

เปีร่ยบในิการแขง่ขันิ ม่อำานิาจในิการตอ่รองในิการจดัำซื่�อยาและอปุีกรณท์างการแพทยแ์ละการทำากำาไรโดำยการท่�ม่เครอืข่าย

ท่�สามารถืบริการคนิไข้ครอบคลุมได้ำทุกกลุ่มจ่งส่งผลต่อการได้ำเปีร่ยบในิสภาวะการแข่งขันิท่�สูงในิปัีจจุบันิ
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(2) ตลาดต่างประเทศ

สำาหรับตลาดำคนิไข้ต่างปีระเทศ บริษััทฯ ม่การสร้างเครือข่ายกับแพทย์ในิต่างปีระเทศเพื�อเน้ินิการส่งต่อผู้ป่ีวย

ในิกลุ่มนัิกท่องเท่�ยวเชิีงสุขภาพหรือ Medical Tourism จากกลุ่มปีระเทศ CLM โดำยเฉพาะปีระเทศกัมพูชีาและเม่ยนิมาร์ 

ท่�ม่โครงสรา้งพื�นิฐานิดำา้นิสาธิารณสขุท่�ยงัขาดำแคลนิ และกลุ่มคนิไขจ้ากปีระเทศจ่นิท่�มารักษัาด้ำานิภาวะม่บตุรยากและกลุ่ม

ผู้ป่ีวยต่างชีาติท่�ทำางานิในิปีระเทศไทยหรือ Expat เป็ีนิหลัก บริษััทฯ จ่งไม่ได้ำรับผลกระทบจากการลดำลงของคนิไข้ต่างชีาติ

กลุ่มตะวันิออกกลางแต่อยา่งใดำ ทั�งน่ิ�จากการศ่กษัาแนิวโน้ิมของธุิรกิจโรงพยาบาลเอกชีนิท่�ยงัคงเห็นิความต้องการด้ำานิรักษัา

พยาบาลจากตลาดำคนิไข้ต่างปีระเทศท่�ม่ความเชืี�อถืือในิการรักษัาของโรงพยาบาลในิปีระเทศไทย บริษััทฯ จ่งได้ำขยายฐานิ

ลูกค้าไปียังเมืองหลักๆ ในิปีระเทศกัมพูชีาและเม่ยนิมาร์เพิ�มข่�นิ ม่การจัดำตั�งตัวแทนิเพื�อการส่งต่อผู้ป่ีวยช่ี�งส่งผลให้จำานิวนิ

คนิไข้ชีาวกัมพูชีาม่อัตราการเติมโตอย่างน่ิาพอใจในิปีี 2562

(3) ตลาดลูกค้าองค์กร

บริษััทฯ ยงัมุ่งเน้ินิการบริการท่�เป็ีนิจุดำแข็งของบริษััทมามากกว่า 30 ปีี ด้ำวยการให้บริการตรวจสุขภาพด้ำานิอาช่ีว

อนิามัยให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรซ่่�งม่การเติบโตร้อยละ 10 ต่อปีี และม่การขยายบริการไปียังโรงพยาบาลในิเครือข่ายท่�ม่ท่�ตั�ง

ในินิิคมอุตสาหกรรมโดำยบรษัิัทฯ ม่ท่มแพทยแ์ละพยาบาลท่�ม่ใบปีระกอบโรคศิลปีะเฉพาะทางดำา้นิอาช่ีวอนิามัยและม่การนิำา

เทคโนิโลย่มาปีระยกุต์ใช้ีให้เกิดำปีระโยชีน์ิสูงสุดำในิการดำแูลสุขภาพของคนิไขท่้�ตรวจสุขภาพกลุ่มลูกค้าองค์กร อ่กทั�งบริษััทฯ

 ยังคงเน้ินิสร้างพันิธิมิตรกับกลุ่มลูกค้าองค์กรท่�ตั�งอยู่ในิรัศม่ไม่เกินิ 20 กิโลเมตร โดำยการทำากิจกรรมทั�งปีีและนิำาแพทย์ไปี

บรรยายให้ความรู้เรื�องโรคต่างๆ รวมถ่ืงการเปิีดำสัญญารักษัาพยาบาล

(4) ตลาดลูกค้าประกัน

การสร้างพันิธิมิตรกับบริษััทปีระกันิเป็ีนิอ่กหน่ิ�งกลยุทธ์ิท่�บริษ้ัทม่การพัฒนิาอย่างต่อเนืิ�องและนิำาเทคโนิโลย่มา

ปีระยุกต์ใช้ีเพื�อให้กลุ่มผู้ป่ีวยท่�ม่ปีระกันิได้ำรับการบริการท่�สะดำวกและรวดำเร็วยิ�งข่�นิ โดำยบริษััทฯ ได้ำรับรางวัล The Best 

Medical Utilization ปีระจำาปีี 2019 จาก บริษ้ัท เอไอเอ จำากัดำ และบริษััทฯ ม่นิโยบายมุ่งเน้ินิการขยายบริการกับบริษััท

ปีระกันิต่างปีระเทศมากข่�นิเพื�อรองรับการเติบโตของคนิไข้กลุ่มนัิกท่องเท่�ยวท่�ม่การส่งต่อจากสนิามบินิดำอนิเมืองและกลุ่ม 

Expat ในิปีระเทศไทยท่�ม่ความต้องการมารับการรักษัาท่�โรงพยาบาล โดำยบริษััทฯ คาดำว่าลูกค้ากลุ่มปีระกันิทั�งในิปีระเทศ

และต่างปีระเทศจะม่การเติบโตอย่างต่อเนืิ�องร้อยละ 8 – 10 ต่อปีี

(5) สร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์

สำาหรับทิศทางของการสร้างความแข็งแกร่งและน่ิาเชืี�อถืือของแบรนิด์ำ บริษััทฯ ยงัคงเน้ินิการพัฒนิาโรงพยาบาล

ในิการให้บริการระดัำบมาตรฐานิสากลจาก Joint Commission International (JCI) ปีระเทศสหรัฐอเมริกา โดำยบริษััทฯ 

ได้ำรับการ รับรองมาตรฐานิ JCI เป็ีนิครั�งท่� 3 ในิเดืำอนิเมษัายนิ ปีี 2562 รวมถ่ืงการได้ำรับการรับรองคุณภาพ และมาตรฐานิ

สถืานิพยาบาล Healthcare Accreditation (HA) จากสถืาบันิรับรองคุณภาพสถืานิพยาบาล (องค์การมหาชีนิ) หรือ สรพ. 

และ ISO โดำยบริษััทฯ คำาน่ิงถ่ืงการพัฒนิาและปีรับปีรุงคุณภาพความปีลอดำภัยและการดูำแลรักษัาตั�งแต่ผู้ป่ีวยเข้ามาในิโรง

พยาบาลจนิกระทั�งผู้ป่ีวยออกจากโรงพยาบาล โดำยคำาน่ิงถ่ืงสิทธิิผู้ป่ีวย การให้ข้อมูลเก่�ยวกับโรคและอาการท่�เป็ีนิ รวมถ่ืง

การปีฏิิบัติตัวอย่างถูืกต้องเพื�อให้กระบวนิการดูำแลรักษัาเกิดำผลลัพธ์ิท่�ให้ปีระโยชีน์ิสูงสุดำต่อผู้ป่ีวย

(6) ViPlaza Lifestyle Mall

ในิไตรมาส 4 ปีี 2562 บริษััทฯ ม่การปีรับกลยุทธ์ิทางธุิรกิจ โดำยมองหาแหล่งรายได้ำใหม่ๆ  เข้ามาเสริมนิอกเหนืิอ

จากธุิรกิจหลักโดำยการเปิีดำอาคารร่เทลแห่งใหม่ Vi Plaza ไลฟ์ื้สไตล์มอลล์ท่�ตั�งอยู่ในิบริเวณโรงพยาบาล โดำยเป็ีนิอาคาร

ขนิาดำ 9 ชัี�นิ (ไม่รวมชัี�นิใต้ดิำนิ) ตั�งอยู่ในิจุดำยุทธิศาสตร์ริมถืนินิวิภาวด่ำรังสิต ตัดำกับถืนินิงามวงศ์วานิ มุ่งเน้ินิให้ลูกค้าได้ำรับ
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บริการในิด้ำานิของไลฟ์ื้สไตล์ ทั�งในิเรื�องของด้ำานิเสริมบุคลิก และร้านิอาหารชัี�นินิำา ท่�หลากหลาย โดำยชัี�นิ 9 จะเป็ีนิท่�ตั�งใหม่

ของ V Design Hair by Dana คลินิิกปีลูกผมโดำยใช้ีเทคโนิโลย่ท่�ทันิสมัยจากปีระเทศเกาหล่ ส่วนิชัี�นิ 1 – 3 เป็ีนิพื�นิท่�ให้เช่ีา

รวม 6,000 ตารางเมตร ปีระกอบด้ำวยร้านิอาหารท่�ม่ชืี�อเส่ยง ท่�ตกแต่งทันิสมัยม่บรรยากาศ ปีลอดำโปีร่ง พร้อมท่�จอดำรถืชัี�นิ

ใต้ดิำนิและชัี�นิ 4 – 7 รวม 350 คันิ

(7) ตอบแทนความดีสู่สังคม (Customer Social Responsibilities) 

ช่ีองทางหนิ่�งของการสร้างแบรนิดำ์ของโรงพยาบาลวิภาวด่ำ คือ การตอบแทนิความด่ำต่อสังคม โดำยใชี้ความ

เช่ี�ยวชีาญด้ำานิการรักษัาพยาบาล ทั�งน่ิ�โครงการหลักของโรงพยาบาล คือ โครงการจัดำอบรมหลกัสูตรการช่ีวยฟ้ื้�นิคืนิช่ีพ และ

ปีฐมพยาบาลสำาหรับปีระชีาชีนิทั�วไปี การจัดำกิจกรรมสุขภาพ ตามวันิสำาคัญทางสาธิารณสุขของโลก เพื�อสร้างความตระหนัิก

ในิการดูำแลสุขภาพเชิีงป้ีองกันิ แก่ปีระชีาชีนิ เช่ีนิ วันิต้อหินิโลก วันิหัวใจโลก วันิเบาหวานิโลก นิอกจากการดูำแลปีระชีาชีนิ

ในิเขตกรุงเทพ มหานิคร และเขตท่�ใกล้โรงพยาบาลแล้ว โรงพยาบาลยังดูำแล ปีระชีาชีนิ ท่�ห่างไกล เข้าถ่ืงระบบสุขภาพได้ำ

ยาก โดำยการออกหน่ิวยแพทย์เคลื�อนิท่�ในิพื�นิท่�ห่างไกล นิอกจากน่ิ� ยังให้ความร่วมมือกับสภากาชีาดำ ในิการเป็ีนิหน่ิวยรับ

บริจาคโลหิตตลอดำระยะเวลากว่า 14 ปีี
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ปัจจัยความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จำาแนกได้ ดังน้ี

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (Technology Disruptive)
ปัีจจุบันิความเปีล่�ยนิแปีลงทางเทคโนิโลย่เกิดำข่�นิอย่างรวดำเร็ว และส่งผลกระทบต่อการปีระกอบกิจการภาค

ธุิรกิจท่�ต้องปีรับตัวให้ทันิกับความเปีล่�ยนิแปีลงให้สอดำคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการในิยุคดิำจิตัล มิฉะนัิ�นิอาจจะต้อง

สูญเส่ยฐานิลูกค้าให้กับคู่แข่งท่�สามารถืตอบสนิองได้ำด่ำกว่าและเร็วกว่า

บริษััทฯ ได้ำให้ความสำาคัญกับเรื�องน่ิ�โดำยได้ำนิำานิวัตกรรมและเทคโนิโลย่สมัยใหม่ต่างๆ เข้ามาเป็ีนิตัวช่ีวยในิการ

ดูำแลคนิไข้ อาทิ ระบบ dashboard IPD ท่�สามารถืเตือนิเมื�อค่าการแสดำงข้อมูลต่างๆ ของผู้ป่ีวยอยู่ในิระดัำบท่�ไม่ปีกติ, ระบบ

 smart ward ท่�ช่ีวยให้แพทย์สามารถืสั�งการผ่านิอุปีกรณ์ไร้สายได้ำ ทดำแทนิการเข่ยนิมือทำาให้ลดำการใช้ีทรัพยากรกระดำาษั

ลงไปีได้ำ, Line Official Account ซ่่�งอำานิวยความสะดำวกให้ผู้ป่ีวยสามารถืทำาการนัิดำพบแพทย์ ลงทะเบ่ยนิ ตรวจสอบคิว

นัิดำหมาย เร่ยกดูำปีระวัติการตรวจสุขภาพ ปีระวัติการฉ่ดำวัคซ่่นิ ค่าบันิท่กต่างๆสำาหรับผู้ป่ีวยเรื�อรัง ฯลฯ

2. ความเสี่ยงจากกฎระเบียบและมาตรการของรัฐ
การกำาหนิดำนิโยบายของรัฐท่�เก่�ยวข้องกับการใช้ีบริการรักษัาพยาบาล อาทิ นิโยบาย UCEP ท่�กำาหนิดำให้ปีระชีาชีนิ

ท่�เจ็บป่ีวยฉุกเฉินิวิกฤติ สามารถืเข้ารับการรักษัาพยาบาลในิโรงพยาบาลท่�ใกล้ท่�สุดำทั�งรัฐและเอกชีนิ โดำยไม่เส่ยค่าใช้ีจ่าย

ภายในิ 72 ชัี�วโมง หรือโยบายท่�กำาหนิดำให้ยาและเวชีภัณฑ์์เป็ีนิสินิค้าควบคุม ล้วนิส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำำาเนิินิงานิ

ของโรงพยาบาลเอกชีนิ ทั�งน่ิ� เนืิ�องจากโรงพยาบาลเอกชีนิมิได้ำรับการสนัิบสนุินิแต่อย่างใดำจากภาครัฐ การกำาหนิดำอัตราค่า

รักษัาพยาบาลท่�โรงพยาบาลสามารถืเบิกคืนิได้ำ หรือการให้โรงพยาบาลขายยาและเวชีภัณฑ์์ในิราคาควบคุม ไม่สอดำคล้อง

กับต้นิทุนิค่ารักษัาพยาบาลท่�เกิดำข่�นิจริง อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลเอกชีนิทุกแห่งได้ำพยายามท่�จะสนัิบสนุินินิโยบายของรัฐ

 โดำยได้ำรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื�อให้รัฐได้ำพิจารณาเพิ�มวงเงินิการเบิกจ่าย ท่�ช่ีวยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลเอกชีนิ

ให้สามารถืดำำารงธุิรกิจต่อไปีได้ำ

3. ความเสี่ยงในการลงทุนกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เนืิ�องจากบริษััทฯ ม่การขยายธุิรกิจในิกลุ่มโรงพยาบาลและธุิรกิจอื�นิ อาทิ โรงแรม อุปีกรณ์การแพทย์ ผลการ

ดำำาเนิินิงานิของบริษััทย่อยและบริษััทร่วมอาจส่งผลกระทบต่อผลปีระกอบการของบริษััททั�งในิเชิีงบวก และลบ ดัำงนัิ�นิเพื�อ

ปีระโยชีน์ิของบริษััท และเพื�อให้เกิดำความมั�นิใจในิการลงทุนิของบริษััท บริษััทฯ จ่งได้ำกำาหนิดำมาตรการเพื�อป้ีองกันิความ

เส่�ยง อาทิ การมอบหมายให้ตัวแทนิของบริษััทเข้าดำำารงตำาแหน่ิงกรรมการในิบริษััทย่อย บริษััทร่วม เพื�อม่ส่วนิร่วมในิการ

พิจารณาให้ความเห็นิชีอบในิการดำำาเนิินิกิจการในิบริษััท เพื�อให้มั�นิในิว่าบริษััทย่อยและบริษััทร่วมม่ระบบบริหารงานิท่�ม่

ปีระสิทธิิภาพ รวมถ่ืงกำาหนิดำกลยทุธ์ิเพื�อลดำผลกระทบท่�อาจเกิดำข่�นิ อาทิ การหาผู้ร่วมลงทุนิในิบริษััทท่�ยงัไม่ม่ผลกำาไร เป็ีนิต้นิ

4. ความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมาย
การรักษัาพยาบาลเป็ีนิเรื�องละเอ่ยดำอ่อนิและม่องค์ปีระกอบเก่�ยวข้องหลายปัีจจัย รวมถ่ืงพระราชีบัญญัติวิธ่ิการ

พิจารณาคด่ำผู้บริโภค ให้ความคุ้มครองและเอื�อผู้บริโภคดำำาเนิินิคด่ำกับสถืานิพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สะดำวกข่�นิ 

บริษััทฯ และบุคลากรจ่งม่ความเส่�ยงจากข้อพิพาทค่อนิข้างสูงและม่แนิวโน้ิมท่�จะเพิ�มมากข่�นิ 

ปัจจัยความเส่ียง
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บริษััทฯ ได้ำตระหนัิกถ่ืงสิทธิิของผู้ป่ีวยในิทุกด้ำานิและดำำาเนิินิการเพื�อให้ผู้ใช้ีบริการได้ำรับทราบข้อมูลการรักษัา

พยาบาลท่�ถูืกต้องและครบถ้ืวนิเพื�อหล่กเล่�ยงความเข้าใจท่�คลาดำเคลื�อนิ รวมทั�งจัดำให้ม่มาตรการในิการบริหารความส่�ยง 

(Risk Management) ในิระดัำบต่างๆ อันิเป็ีนิส่วนิหน่ิ�งของการพัฒนิาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล

5. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
 ธุิรกิจโรงพยาบาลเอกชีนิม่ภาวะการแข่งขันิท่�สูงมาก ทั�งจากภาครัฐและภาคเอกชีนิ และโดำยท่�ลักษัณะ

การให้การบริการของแต่ละโรงพยาบาลจะคล้ายคล่งกันิ สิ�งท่�จะทำาให้โรงพยาบาลสามารถืรักษัาฐานิลูกค้าของตนิเองไว้ได้ำ 

คือ การสร้างความสัมพันิธ์ิและความผูกพันิกับลูกค้า และมุ่งเน้ินิจุดำแข็งด้ำานิการตลาดำของบริษััทในิด้ำานิโรงพยาบาลเครือ

ข่าย ลูกค้าองค์กร และลูกค้าปีระกันิ เน้ินิการสร้างความแข็งแกร่งของแบรนิด์ำ รวมถ่ืงการมองหาแหล่งรายได้ำใหม่ๆ เข้ามา

เสริมธุิรกิจหลัก เช่ีนิ ธุิรกิจการดูำแลผู้สูงอายุ สุขภาพความงาม และศูนิย์การค้า เป็ีนิต้นิ



139รายงานประจำาปี 2562

ระหว่าง 1 มกราคม 2562 – 31 ธัินิวาคม 2562 บริษััท และบริษััทย่อยไม่ม่ข้อพิพาททางกฎหมาย หรือ ม่คด่ำ

ท่�ข้อพิพาทยงัไม่สิ�นิสุดำ ท่�ม่ผลกระทบดำา้นิลบตอ่สินิทรัพยข์องบรษัิัทหรอืบริษััทยอ่ยท่�ม่จำานิวนิสงูกว่าร้อยละ 5 ของสว่นิของ

ผู้ถืือหุ้นิ ณ วันิสิ�นิปีีบัญช่ีล่าสุดำ หรือม่ผลกระทบต่อการดำำาเนิินิธุิรกิจของบริษััทหรือบริษััทย่อยอย่างม่นัิยสำาคัญ รวมถ่ืงไม่ม่

คด่ำท่�มิได้ำเกิดำจากการปีระกอบธุิรกิจโดำยปีกติของบริษััทหรือบริษััทย่อย

ข้อพิพาททางกฎหมาย
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ณ. วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 บริษััทฯ ม่ทุนิจดำทะเบ่ยนิทั�งสิ�นิ 1,493,784,993.60 บาท (หน่ิ�งพันิส่�ร้อยเก้าสิบ

สามล้านิเจ็ดำแสนิแปีดำหมื�นิส่�พันิเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์) แบ่งเป็ีนิหุ้นิสามัญจำานิวนิ 14,937,849,936 หุ้นิ 

(หน่ิ�งหมื�นิส่�พันิเก้าร้อยสามสิบเจ็ดำล้านิแปีดำแสนิส่�หมื�นิเก้าพันิเก้าร้อยสามสิบหกหุ้นิ) มูลค่าท่�ตราไว้หุ้นิละ 0.10 บาท 

(สิบสตางค์) โดำยม่ทุนิชีำาระแล้วจำานิวนิ 1,326,461,727.80 บาท (หน่ิ�งพันิสามร้อยย่�สิบหกล้านิส่�แสนิหกหมื�นิหน่ิ�งพันิเจ็ดำ

ร้อยย่�สิบเจ็ดำบาทแปีดำสิบสตางค์) แบ่งเป็ีนิหุ้นิสามัญ จำานิวนิ 13,264,617,278 หุ้นิ (หน่ิ�งหมื�นิสามพันิสองร้อยหกสิบส่�ล้านิ

หกแสนิหน่ิ�งหมื�นิเจ็ดำพันิสองร้อยเจ็ดำสิบแปีดำหุ้นิ)

ผู้ถือหุ้น

รายชืี�อผู้ถืือหุ้นิใหญ่ 10 รายแรก ณ วันิปิีดำสมุดำทะเบ่ยนิผู้ถืือหุ้นิ วันิท่� 29 เมษัายนิ 2562

ลำาดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น
อัตราส่วนการถือหุ้น

(ร้อยละ)

1 นิายชีัยสิทธิิ� วิริยะเมตตากุล 1,959,000,000 14.84

2 บริษััท เอฟื้แอนิดำ์เอส 79 จำากัดำ 1,928,242,766 14.61

3 บริษััท สินิแพทย์ จำากัดำ 1,167,239,166 8.84

4 บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัดำ (มหาชีนิ) 932,497,800 7.06

5 บริษััท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำากัดำ (มหาชีนิ) 803,634,195 6.09

6 บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ 564,043,133 4.27

7 นิายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 379,700,000 2.88

8 นิายพิสุทธิิ� วิริยะเมตตากุล 299,200,000 2.27

9 บริษััท ไทยเอ็นิว่ดำ่อาร์ จำากัดำ 218,093,680 1.65

10 นิางสาวนิิรมล วิริยะเมตตากุล 172,480,000 1.31

รวม 8,424,130,740 63.82
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

บริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ำ จำากัดำ (มหาชีนิ)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

โรงพยาบาลวิภาวดี

ฝายแพทย

ฝายเภสชกรรม

ฝายการพยาบาล

ฝายสนับสนุน

การแพทย

ฝายบริหารทั่วไป

ฝายบริหารบุคคล

ฝายพัฒนาคุณภาพ

ผูอำนวยการ รพ.

(นพ.ชัยสิทธิ์ คุปวิวัฒน)

สำนักงานบริษัท

สำนักงานตรวจสอบภายใน

ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ

โรงพยาบาลในเครื่องและ

โรงพยาบาลเครืองขาย

รองประธาน กก.บริหาร

(นพ.พรอมพงษ พีระบูล)

ศูนยสุขภาพและ

ชีวอนามัย

ศูนยสุขภาพและ

ชีวอนามัย

ฝายสื่อสารองคกรและ

การตลาดลูกคาทั่วไป

กรรมการบริษัท

(นางญาดา พัฑฒฆายน)

กรรมการบริษัท

(ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ)

ผูอำนวยการฝายบัญชี/การเงิน

(นายยงยุทธ โดมสุริยา)

1

234

6

5
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บริษััทม่คณะกรรมการ 5 ชุีดำ คือ คณะกรรมการบริษััท คณะกรรมการบริหารและกำากับดูำแลกิจการ คณะ

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและและพิจารณาผลตอบแทนิ คณะกรรมการบริหารความเส่�ยงและการลงทุนิ 

โดำยรายละเอ่ยดำของคณะกรรมการแต่ละชุีดำ ม่ดัำงต่อไปีน่ิ�

1. คณะกรรมการบริษัท
รายชืี�อคณะกรรมการบริษััท ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 ม่ดัำงน่ิ�

1. นิายนิิคม  ไวยรัชีพานิิชี   ปีระธิานิกรรมการบริษััท

      กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

2. นิายชัียสิทธิิ�  วิริยะเมตตากุล  กรรมการ/ปีระธิานิกรรมการบริหาร

3. นิายสม วรรณปีระภา   ปีระธิานิกรรมการตรวจสอบ

4. นิางเรวด่ำ ต.สุวรรณ   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

5. นิายชัียนิรินิทร์ สายรังษ่ั   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

6. พลเอกบุญเลิศ จันิทราภาส   กรรมการอิสระ 

7. นิายสิทธิิ ภาณุพัฒนิพงศ์   กรรมการบริษััท

8. นิายแพทย์รัชีชี สมบูรณสินิ   กรรมการบริษััท

9. ทันิตแพทย์ชีำานิาญ ชีนิะภัย   กรรมการบริษััท

10. นิายแพทย์พงษ์ัพัฒน์ิ ปีธิานิวนิิชี  กรรมการบริษััท

11. นิายแพทย์ปีระมุข  อุณจักร  กรรมการบริษััท

12. นิางญาดำา พัฑ์ฒฆายนิ   กรรมการบริษััท

13. ดำร.ฤกขจ่ กาญจนิพิทักษ์ั   กรรมการบริษััท

14. นิายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล  กรรมการผู้จัดำการ

15. ดำร.บวรพรรณ รัฐปีระเสริฐ  กรรมการและเลขานุิการ

ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท

(1) ปีฏิิบัติหน้ิาท่�ให้เป็ีนิไปีตามกฎหมาย วัตถุืปีระสงค์และข้อบังคับของบริษััท ตลอดำจนิมติท่�ปีระชุีมผู้ถืือหุ้นิ

และรักษัาผลปีระโยชีน์ิของบริษััทบนิพื�นิฐานิของหลักการกำากับดูำแลกิจการท่�ด่ำ

(2) กำาหนิดำนิโยบายและทิศทางการดำำาเนิินิงานิของบริษััท อนุิมัติแผนิกลยุทธ์ิและกำากับควบคุมดูำแลให้ฝ่้าย

จัดำการดำำาเนิินิการให้เป็ีนิไปีตามนิโยบาย และแผนิท่�กำาหนิดำไว้อย่างม่ปีระสิทธิิภาพและปีระสิทธิิผล เพื�อเพิ�มมูลค่าทาง

เศรษัฐกิจสูงสุดำให้แก่กิจการและปีระโยชีน์ิแก่ผู้ถืือหุ้นิ

(3) จัดำให้ม่การปีระชุีมใหญ่สามัญปีระจำาปีีอย่างน้ิอยปีีละ 1 ครั�ง ภายในิเวลาไม่เกินิ 4 เดืำอนิ นัิบแต่วันิสิ�นิงวดำ

บัญช่ีของบริษััท และจัดำปีระชุีมผู้ถืือหุ้นิเป็ีนิการปีระชุีมวิสามัญเมื�อม่ความจำาเป็ีนิ

(4) จัดำให้ม่การปีระชุีมกรรมการบริษััท อย่างน้ิอยปีีละ 4 ครั�ง เพื�อพิจารณาให้คำาปีร่กษัาและวินิิจฉัยด้ำวย

ดุำลยพินิิจท่�รอบคอบ ตามวาระปีระชีุมและในิเรื�องหรือรายการท่�ม่นัิยสำาคัญ ได้ำแก่ การทำารายการท่�เก่�ยวโยงกันิระหว่าง

บริษััท บริษััทย่อย บริษััทร่วมกับบุคคลท่�เก่�ยวโยงกันิ หรือการได้ำมาหรือจำาหน่ิายไปีของทรัพย์สินิของบริษััท ท่�ม่ผลกระทบ

สำาคัญต่อบริษััท กรรมการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นิชีอบและเปิีดำเผยท่�มาและเหตุผลต่อผู้ถืือหุ้นิ จัดำการปีระชุีมผู้ถืือหุ้นิ

ตามข้อกำาหนิดำของตลาดำหลักทรัพย์

(5) แต่งตั�งและกำาหนิดำอำานิาจหน้ิาท่� ผู้ดำำารงตำาแหน่ิงปีระธิานิกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดำการ รวมถ่ืงการ

ปีรับปีรุงเปีล่�ยนิแปีลงแก้ไขการมอบอำานิาจหน้ิาท่�ดัำงกล่าว
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(6) จัดำให้ม่ระบบการปีฏิิบัติงานิท่�สามารถืตรวจสอบได้ำ โดำยม่คณะกรรมการตรวจสอบและติดำตามดูำแลฝ่้าย

สำานัิกงานิตรวจสอบภายในิของบริษััท

(7) แต่งตั�งคณะกรรมการหรือคณะอนุิกรรมการในิพันิธิกิจท่�จำาเป็ีนิ

(8) จัดำให้ม่รายงานิข้อมูลทางการเงินิ ข้อมูลและข้อมูลทั�วไปีท่�สำาคัญต่อผู้ถืือหุ้นิท่�ครบถ้ืวนิและเพ่ยงพอ และ

ยืนิยันิการตรวจสอบรับรองข้อมูลท่�รายงานิ

การแต่งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท

ให้ท่�ปีระชุีมผู้ถืือหุ้นิแต่งตั�งกรรมการตามหลักเกณฑ์์และวิธ่ิการดัำงต่อไปีน่ิ�

(1) ผู้ถืือหุ้นิคนิหน่ิ�งม่คะแนินิเส่ยงเท่ากับหน่ิ�งหุ้นิต่อหน่ิ�งเส่ยง

(2) ผู้ถืือหุ้นิแต่ละคนิจะต้องใช้ีคะแนินิเส่ยงท่�ม่อยู่ทั�งหมดำ เลือกตั�งบุคคลคนิเด่ำยวหรือหลายคนิเป็ีนิกรรมการ

ก็ได้ำ แต่จะแบ่งคะแนินิเส่ยงให้แก่ผู้ใดำมากน้ิอยเพ่ยงใดำไม่ได้ำ (กล่าวคือ จะใช้ีวิธ่ิ Cumulative voting ไม่ได้ำ)

(3) บุคคลซ่่�งได้ำรับคะแนินิเส่ยงสูงสุดำตามลำาดัำบลงมาเป็ีนิผู้ได้ำรับการเลือกตั�งเป็ีนิกรรมการ เท่าจำานิวนิกรรมการ

ท่�จะพ่งม่หรือจะพ่งเลือกตั�งในิครั�งนัิ�นิ ในิกรณ่ท่�บุคคลซ่่�งได้ำรับการเลือกตั�งในิลำาดัำบถัืดำลงมาม่คะแนินิเส่ยงเท่ากันิเกินิจำานิวนิ

กรรมการท่�จะพ่งม่หรือจะพ่งเลือกตั�งในิครั�งนัิ�นิ ให้ผู้เป็ีนิปีระธิานิเป็ีนิผู้ออกเส่ยงช่ี�ขาดำ

(4) ในิการปีระชุีมสามัญปีระจำาปีีทุกครั�ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ิง 1 ในิ 3 เป็ีนิอัตราถ้ืาจำานิวนิกรรมการ

ท่�จะแบ่งออกให้ตรงเป็ีนิสามส่วนิไม่ได้ำ ก็ให้ออกโดำยจำานิวนิใกล้ท่�สุดำกับส่วนิ 1 ในิ 3

(5) กรรมการท่�จะต้องออกจากตำาแหนิง่ในิปีีแรก และปีีท่�สองภายหลังจดำทะเบ่ยนิบริษััทนัิ�นิให้จับสลากกันิว่า

ผู้ใดำจะออก ส่วนิปีีหลังๆ ต่อไปี ให้กรรมการคนิท่�อยูใ่นิตำาแหน่ิงนิานิท่�สุดำนัิ�นิเป็ีนิผู้ออกจากตำาแหน่ิง

(6) ให้กรรมการชีดุำเดิำมรักษัาการในิตำาแหนิง่ เพื�อดำำาเนิินิกิจการของบรษัิัทต่อไปีพลางกอ่นิเท่าท่�จำาเป็ีนิ จนิกว่า

กรรมการชุีดำใหม่ท่�ได้ำรับเลือกตามข้อบังคับบริษััทจะเข้ารับหน้ิาท่�

นิอกจากพ้นิตำาแหน่ิงตามวาระแล้ว กรรมการพ้นิจากตำาแหน่ิง เมื�อ

 1. ตาย

 2. ลาออก

 3. ขาดำคุณสมบัติหรือม่ลักษัณะต้องห้ามตามมาตรา 68

  แห่งพระราชีบัญญัติบริษััท มหาชีนิ จำากัดำ พ.ศ.2535

 4. ท่�ปีระชุีมผู้ถืือหุ้นิลงมติให้ออก

 5. ศาลม่คำาสั�งให้ออก

(1) กรรมการคนิใดำจะลาออกจากตำาแหน่ิงให้ยื�นิใบลาออกต่อบริษััท การลาออกม่ผลนัิบแต่วันิท่�ใบลาออกไปี

ถ่ืงบริษััท กรรมการซ่่�งลาออกตามวรรคหน่ิ�ง จะแจ้งการลาออกของตนิ ให้นิายทะเบ่ยนิทราบด้ำวยก็ได้ำ

(2) ในิกรณ่ท่�กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นิ นิอกจากถ่ืงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่่�ง

ม่คุณสมบัติและไม่ม่ข้อห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชีบัญญัติบริษััทมหาชีนิจำากัดำ พ.ศ.2535 เข้าเป็ีนิกรรมการแทนิ ในิ

การปีระชุีมกรรมการคราวถืัดำไปี เว้นิแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ิอยกว่าสองเดืำอนิ บุคคลท่�เข้าเป็ีนิกรรมการแทนิดำัง

กล่าว จะอยูใ่นิตำาแหน่ิงกรรมการได้ำเพ่ยงเท่าวาระท่�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการท่�ตนิแทนิ มติของกรรมการตามวรรคหน่ิ�ง ต้อง

ปีระกอบด้ำวยคะแนินิเส่ยงไม่น้ิอยกว่าสามในิส่�ของจำานิวนิกรรมการท่�ยังเหลืออยู่

(3) ท่�ปีระชุีมผู้ถืือหุ้นิอาจลงมติให้กรรมการคนิใดำคนิหนิ่�งออกก่อนิถ่ืงคราวออกตามวาระไดำ ้ด้ำวยคะแนินิเส่ยง

ไม่น้ิอยกว่า สามในิส่�ของจำานิวนิผู้ถืือหุ้นิซ่่�งมาปีระชุีมและม่สิทธิิออกเส่ยง และม่หุ้นินัิบรวมกันิได้ำไม่น้ิอยกว่าก่�งหน่ิ�งของ

จำานิวนิหุ้นิท่�ถืือโดำยผู้ถืือหุ้นิท่�มาปีระชุีมและม่สิทธิิออกเส่ยง

(4) ให้คณะกรรมการเลือกตั�งกรรมการด้ำวยกันิเป็ีนิปีระธิานิกรรมการ และอาจเลือกรองปีระธิานิกรรมการ  

กรรมการผู้จัดำการ และตำาแหน่ิงอื�นิตามท่�เห็นิเหมาะสมด้ำวยก็ได้ำ
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องค์ประกอบของคณะกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษััทให้ม่จำานิวนิไม่น้ิอยกว่า 5 คนิ และไม่เกินิ 15 คนิ

(2) คณะกรรมการม่จำานิวนิไม่น้ิอยกว่าก่�งหน่ิ�งของจำานิวนิกรรมการทั�งหมดำ ต้องม่ถิื�นิท่�อยูใ่นิราชีอาณาจักร

(3) กรรมการต้องเป็ีนิบุคคลธิรรมดำา โดำยจะเป็ีนิผู้ถืือหุ้นิของบริษััทหรือไม่ก็ได้ำ

2. คณะกรรมการบริหารและกำากับดูแลกิจการ
รายชืี�อคณะกรรมการบริหารและกำากับดูำแลกิจการ ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 ม่ดัำงต่อไปีน่ิ�

 1. นิายชัียสิทธิิ� วิริยะเมตตากุล   ปีระธิานิกรรมการบริหาร

 2. นิายแพทย์พร้อมพงษ์ั พ่ระบูล    รองปีระธิานิกรรมการบริหาร

 3. นิายแพทย์เอื�อชีาติ กาญจนิพิทักษ์ั  กรรมการบริหาร

 4. นิายสิทธิิ ภาณุพัฒนิพงศ์    กรรมการบริหาร

 5. ดำร.บวรพรรณ รัฐปีระเสริฐ    กรรมการบริหาร

 6. นิายแพทย์ชัียสิทธิิ� คุปีต์วิวัฒน์ิ       กรรมการบริหาร

 7. นิายแพทย์ว่ระยุทธิ เชีาว์ปีร่ชีา    กรรมการบริหาร

 8. นิายแพทย์ชีายชีาญ ตาตะนัินิทน์ิ   กรรมการบริหาร

 9. นิายแพทย์ปิียะพันิธ์ิ ธิาราณัติ    กรรมการบริหาร

 10. นิางสาวญาดำา พัฑ์ฒฆายนิ    กรรมการบริหาร

 11. นิายพิจิตต์  วิริยะเมตตากุล   กรรมการบริหาร

 12. นิางศศิธิร นิรไกร     กรรมการบริหาร  และเลขานุิการ

ขอบเขตและอำานาจหน้าท่ีคณะกรรมการบริหาร และกำากับดูแลกิจการ

1. ม่อำานิาจกำาหนิดำนิโยบายแนิวทางธุิรกิจ และทิศทางกลยุทธ์ิของบริษััท เพื�อเสนิอให้คณะกรรมการบริษััท

พิจารณาอนุิมัติเห็นิชีอบ

2. กำาหนิดำแผนิธิุรกิจ อำานิาจการบริหารงานิ และจัดำเตร่ยมงบปีระมาณรายจ่ายปีระจำาปีี และงบปีระมาณ

สำาหรับการลงทุนิปีระกอบธุิรกิจ (งบปีระมาณปีระจำาปีี) เพื�อเสนิอให้คณะกรรมการบริษััทพิจารณาอนุิมัติเห็นิชีอบ

3. จัดำโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานิ ท่�เหมาะสมกับสภาพแวดำล้อมทางธุิรกิจเพื�อให้การดำำาเนิินิ

ธุิรกิจเป็ีนิไปีอย่างมปีระสิทธิิภาพ

4. กำาหนิดำโครงสรา้งเงินิเดำอืนิและคา่จ้าง และจดัำทำาหลกัเกณฑ์์ในิการจา่ยค่าตอบแทนิทั�งท่�เป็ีนิตัวเงินิและท่�

มิใช่ีตัวเงินิ และหลักเกณฑ์์ในิการปีรับข่�นิเงินิเดืำอนิและโบนัิสให้เหมาะสมกับสถืานิการณ์ของบริษััทในิแต่ละปีี

5. ม่อำานิาจปีระเมินิผล แต่งตั�ง โยกย้าย ถือดำถือนิพนัิกงานิของบริษััท ในิตำาแหน่ิงท่�ตำ�ากว่ากรรมการผู้จัดำการ

ลงมาจนิถ่ืงระดัำบรองผู้อำานิวยการ

6. ตรวจสอบติดำตามผลการดำำาเนิินิงานิของบริษััท ให้เป็ีนิไปีตามแผนิธิุรกิจท่�คณะกรรมการบริษััทได้ำอนุิมัติ

แล้ว

7. ม่อำานิาจอนุิมัติการดำำาเนิินิการทางการเงินิดัำงน่ิ�

 (ก) อนุิมัติการเบิกจ่ายค่าใช้ีจ่ายในิการดำำาเนิินิการปีกติ ของบริษััท เช่ีนิ ค่าซื่�อวัตถุืดิำบ ค่าโฆษัณา ค่าวัสดุำ

สำานัิกงานิ ในิวงเงินิไม่เกินิ 10,000,000 บาท (สบิล้านิบาทถ้ืวนิ) ต่อครั�ง ซ่่�งถ้ืาหากเกินิวงเงินิท่�กำาหนิดำ ให้ขออนุิมัติจากคณะ

กรรมการบริษััท

 (ข) อนุิมัติการจัดำซื่�อจัดำจ้างในิทรัพย์สินิ สินิทรัพย์ถืาวร (ไม่รวมท่�ดิำนิ) และบริการเพื�อปีระโยชีน์ิของบริษััท

 ในิวงเงินิไม่เกินิ 10,000,000 บาท (สิบล้านิบาทถ้ืวนิ) ต่อครั�ง ทั�งน่ิ� การจัดำซื่�อจัดำจ้างในิทรัพย์สินิ และ การซื่�อสินิทรัพย์

ถืาวรของบริษััท เช่ีนิ การจัดำซื่�ออุปีกรณ์ และ เครื�องมือการแพทย์ เครื�องใช้ีสำานัิกงานิ ยานิพาหนิะ ค่าปีรับปีรุง ซ่่อมแซ่ม 



145รายงานประจำาปี 2562

อาคาร อุปีกรณ์ต่างๆ เป็ีนิต้นิ ซ่่�งถ้ืาหากเกินิวงเงินิท่�กำาหนิดำ ให้ขออนุิมัติจากคณะกรรมการบริษััท

 (ค) อนุิมตักิารเบิกจ่ายคา่ใช้ีจา่ยเก่�ยวกับการโครงการลงทุนิอื�นิๆ ตามท่�ได้ำรับการอนุิมตั ิจากคณะกรรมการ

บริษััท ในิวงเงินิไม่เกินิ 10,000,000 บาท (สิบล้านิบาทถ้ืวนิ) ต่อครั�ง เช่ีนิ การจัดำซื่�ออุปีกรณ์ และ เครื�องมือแพทย์ ท่�ม่ราคา

เกินิกว่าท่�กำาหนิดำไวใ้นิข้อ 7 (ข) การกอ่สร้างอาคารใหม ่เป็ีนิต้นิ ซ่่�งถ้ืาหากเกินิวงเงนิิท่�กำาหนิดำ ใหข้ออนุิมัติจากคณะกรรมการ

บริษััท

8. ม่หน้ิาท่�เสนิอ ทบทวนิ กำากับดูำแลงานิด้ำานิการกำากับดูำแลกิจการท่�ด่ำของบริษััท

9. ปีฏิิบัติหน้ิาท่�อื�นิๆ ตามท่�ได้ำรับมอบหมายในิแต่ละช่ีวงเวลาจากคณะกรรมการบริษััท

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชืี�อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 ม่ดัำงต่อไปีน่ิ�

 1. นิายสม วรรณปีระภา   ปีระธิานิกรรมการตรวจสอบ

 2. นิายนิิคม ไวยรัชีพานิิชี   กรรมการตรวจสอบ

 3. นิางเรวด่ำ ต.สุวรรณ   กรรมการตรวจสอบ

 4. นิายชัียนิรินิทร์ สายรังษ่ั  กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทั�ง 4 ท่านิได้ำรับการแต่งตั�งจากกรรมการอิสระของบริษััทซ่่�งม่จำานิวนิทั�งสิ�นิ 4 ท่านิ โดำย 2 

ท่านิเป็ีนิผู้ม่ความรู้และปีระสบการณ์ในิการสอบทานิงบการเงินิ ได้ำแก่ นิายสม วรรณปีระภา และนิายชัียนิรินิทร์ สายรังษ่ั 

2 ท่านิ เป็ีนิผู้ม่ความรู้ด้ำานิกฎหมาย และการบริหาร ได้ำแก่ นิายนิิคม ไวยรัชีพานิิชี และนิางเรวด่ำ ต.สุวรรณ

ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ให้ข้อเสนิอแนิะจากการสอบถืามและสอบทานิรายงานิทางการเงินิโดำยรวมของบริษััทได้ำปีฏิิบัติตาม

มาตรฐานิการบัญช่ีท่�ยอมรับโดำยทั�วไปี

2. ให้ข้อเสนิอแนิะจากการสอบถืามและสอบทานิความเพ่ยงพอของระบบการควบคุมภายในิของบริษััท ตาม

แผนิการตรวจสอบภายในิของสำานัิกตรวจสอบภายในิ

3. ดูำแลสำานัิกตรวจสอบภายในิและอนุิมัติแผนิการตรวจสอบภายในิปีระจำาปีีเพื�อให้ม่ความสามารถืทำาหน้ิาท่�

ปีระเมินิความเพ่ยงพอของระบบการควบคุมภายในิของบริษััทได้ำและให้ข้อเสนิอแนิะต่อฝ่้ายบริหารอย่างอิสระ

4. พิจารณาคัดำเลือก เสนิอแต่งตั�งและเสนิอค่าตอบแทนิของผู้ตรวจสอบภายในิของบริษััทต่อท่�ปีระชุีมคณะ

กรรมการบริษััท

5. พิจารณาคัดำเลือก เสนิอแต่งตั�งและเสนิอค่าตอบแทนิผู้สอบบัญช่ีของบริษััทต่อท่�ปีระชีุมสามัญผู้ถืือหุ้นิ

ปีระจำาปีี

6. ดูำแลให้บริษััทปีฏิิบัติตามกฎหมายว่าด้ำวยหลักทรัพย์และตลาดำหลักทรัพย์ ตลอดำจนิกฎหมายอื�นิๆ ท่�

เก่�ยวข้องกับธุิรกิจของบริษััท

7. พิจารณาการเปิีดำเผยข้อมูลของบริษััท ในิกรณ่ท่�เกิดำรายการเก่�ยวโยงกันิ หรือรายการ ท่�อาจม่ความขัดำแย้ง

ทางผลปีระโยชีน์ิ โดำยให้เป็ีนิไปีตามมติท่�ปีระชุีมผู้ถืือหุ้นิและมติของท่�ปีระชุีมกรรมการบริษััท

8. จัดำทำารายงานิการกำากับดูำแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดำยเปีดิำเผยไว้ในิรายงานิปีระจำาปีีของ

บริษััท ซ่่�งรายงานิดัำงกล่าวต้องลงนิามโดำยปีระธิานิ คณะกรรมการตรวจสอบ

9. ปีฏิิบัติงานิอื�นิใดำตามท่�คณะกรรมการของบริษััทมอบหมาย และด้ำวยความเห็นิชีอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

10. ปีฏิิบัติงานิอื�นิใดำท่�คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็นิว่า ม่รายการหรือการกระทำาท่�อาจม่ผลกระทบ

ต่อฐานิะการเงินิและผลการดำำาเนิินิงานิของบริษััทท่�เก่�ยวข้องกับความขัดำแย้งทางผลปีระโยชีน์ิ การทุจริตหรือม่สิ�งผิดำปีกติ

หรือม่ความบกพร่องท่�สำาคัญในิระบบการควบคุมภายในิ
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4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
รายชืี�อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนิ ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562

 1. นิายสม วรรณปีระภา   ปีระธิานิคณะกรรมการ

 2. นิายนิิคม ไวยรัชีพานิิชี   กรรมการ

 3. นิายชัียนิรินิทร์ สายรังษ่ั  กรรมการ

 4. นิายชัียสิทธิิ� วิริยะเมตตากุล  กรรมการ

 5. นิายสิทธิิ ภาณุพัฒนิพงศ์  กรรมการ

วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนิม่วาระอยูใ่นิตำาแหน่ิงคราวละ 3 ปีี เมื�อครบกำาหนิดำออกตามวาระก็

อาจได้ำรับการพิจารณาแต่งตั�งให้ดำำารงตำาแหน่ิงต่อไปีอ่กได้ำ

อำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อำานิาจหน้ิาท่�ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนิ ม่ดัำงต่อไปีน่ิ�

ก. งานิด้ำานิสรรหา

 1. พิจารณาขนิาดำ องค์ปีระกอบ และวาระดำำารงตำาแหน่ิงของคณะกรรมการบริษััทท่�เหมาะสม

 2. พิจารณาและนิำาเสนิอว่ากรรมการบริษััทควรม่การเกษ่ัยณอายุหรือไม่ และแนิะนิำาอายุการเกษ่ัยณของ

กรรมการบริษััทให้แก่คณะกรรมการบริษััท

 3. กำาหนิดำและทบทวนิคุณสมบัติของกรรมการบริษััทและกรรมการของคณะกรรมการชุีดำย่อย

 4. พิจารณาสรรหา คัดำเลือก เสนิอ และตรวจสอบบุคคลท่�เหมาะสมให้ดำำารงตำาแหน่ิงกรรมการบริษััทท่�

ว่างลง หรือเนืิ�องจากเหตุผลใดำก็ตาม และรวมถ่ืงรวบรวมรายชืี�อบุคคลท่�ผู้ถืือหุ้นิเสนิอ เพื�อขออนุิมัติ

ในิการปีระชุีมคณะกรรมการบริษััท และ/หรือการปีระชุีมผู้ถืือหุ้นิ แล้วแต่กรณ่

 5. พิจารณาและเสนิอกรรมการบรษัิัทท่�เหมาะสม ใหด้ำำารงตำาแหนิง่ในิคณะกรรมการชีดุำยอ่ยเมื�อตำาแหนิง่

ว่างลง

ข. งานิด้ำานิกำาหนิดำค่าตอบแทนิ

 1. กำาหนิดำขั�นิตอนิและหลักเกณฑ์์ในิการกำาหนิดำค่าตอบแทนิของกรรมการบริษััท และกรรมการของคณะ

กรรมการชุีดำย่อย ให้ม่ความยุติธิรรมและสมเหตุสมผล

 2. นิำาเสนิอค่าตอบแทนิของกรรมการบริษััท และกรรมการของคณะกรรมการชุีดำยอ่ย รวมถ่ืงของกรรมการ

ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนิดำค่าตอบแทนิดำ้วย เพื�ออนุิมัติในิท่�ปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท 

และ/หรือท่�ปีระชุีมผู้ถืือหุ้นิ แล้วแต่กรณ่

 3. จัดำทำาระบบการปีระเมินิผลการปีฏิิบัติงานิของคณะกรรมการบริษััทและคณะกรรมการ ชุีดำย่อย รวม

ถ่ืงเสนิอแนิะแบบฟื้อร์มการปีระเมินิผล

ค. ปีฏิิบัติหน้ิาท่�อื�นิใดำท่�เก่�ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำาหนิดำค่าตอบแทนิ ตามท่�ได้ำรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษััท

ในิปีี 2562 คณะกรรมการได้ำม่การปีระชุีม 1 ครั�ง ได้ำพิจารณาเสนิอชืี�อกรรมการท่�ครบวาระกลับเป็ีนิกรรมการ

อ่กครั�งหน่ิ�ง และเสนิอค่าตอบแทนิของกรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษััทเพื�อขออนุิมัติในิการปีระชุีมสามัญผู้ถืือหุ้นิปีระจำา

ปีี 2562

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการลงทุน
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รายชืี�อคณะกรรมการบริหารความเส่�ยงและการลงทุนิ ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 

 1. นิายชัียสิทธิิ� วิริยะเมตตากุล   ปีระธิานิคณะกรรมการ

 2. นิายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล   กรรมการผู้จัดำการ

 3. ดำร.บวรพรรณ รัฐปีระเสริฐ   กรรมการ

 4. นิายแพทย์ชัียสิทธิิ�  คุปีต์วิวัฒน์ิ   กรรมการ

วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการลงทุน

กรรมการบริหารความเส่�ยงและการลงทุนิม่วาระอยูใ่นิตำาแหน่ิงคราวละ 3 ปีี เมื�อครบกำาหนิดำออกตามวาระก็

อาจได้ำรับการพิจารณาแต่งตั�งให้ดำำารงตำาแหน่ิงต่อไปีอ่กได้ำ

อำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการลงทุน

อำานิาจหน้ิาท่�ของคณะกรรมการบริหารความเส่�ยงและการลงทุนิ ม่ดัำงต่อไปีน่ิ�

ก. ด้ำานิบริหารความเส่�ยง

 1. ตรวจสอบและดำแูลการบรหิารความเส่�ยงโดำยตรง เชีน่ิ ความเส่�ยงทางการเงนิิ (Financial Risks) ความ

เส่�ยงในิการปีฏิิบัติงานิ (Operation Risks) ความเส่�ยงในิธุิรกิจ (Business Risks) หรือความเส่�ยงในิ

เหตุการณ์ (Event Risks) เป็ีนิต้นิ

 2. ให้ม่การจัดำทำาการวิเคราะห์ปีระเมินิความเส่�ยงท่�อาจจะเกิดำข่�นิ แนิวโน้ิม ซ่่�งม่ผลกระทบต่อบริษััททั�ง

ภายในิและภายนิอก

 3. ให้ม่การจดัำทำารายงานิปีระเมนิิผลความเส่�ยง (Risk Management Report) เสนิอคณะกรรมการบรษัิัท

ข. ด้ำานิการลงทุนิ

 1. พิจารณาโอกาสในิการลงทุนิ ความเหมาะสม ความเป็ีนิไปีได้ำและ โครงสร้างการลงทุนิของแต่ละ

โครงการ ซ่่�งโครงการลงทุนิหมายความรวมถ่ืง งบปีระมาณการลงทุนิปีระจำาปีีของบริษััท (Capital 

Expenditure) โครงการขยายและปีรับปีรุงโรงพยาบาลในิกรุงเทพมหานิคร การลงทุนิ และ/หรือการ

ร่วมทุนิในิโครงการ ธุิรกิจ หรือบริษััทใหม่โดำยบริษััท บริษััทย่อย หรือบริษััทร่วม ทั�งในิปีระเทศและตา่ง

ปีระเทศ 

 2. พิจารณาสถืานิะทางการเงินิของบริษััท เพื�อปีระเมินิความสามารถืในิการลงทุนิของบริษััท

 3. นิำาเสนิอโครงการลงทุนิท่�คณะกรรมการการลงทุนิได้ำพิจารณาแล้ว ให้คณะกรรมการบริษััทพิจารณา

อนุิมัติ

 4. ปีฏิิบัติหน้ิาท่�อื�นิใดำท่�เก่�ยวข้องกับคณะกรรมการการลงทุนิตามท่�ได้ำรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษััท

6. กรรมการผู้จัดการ
ณ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 บริษััทม่บุคคลซ่่�งดำำารงตำาแหน่ิงเป็ีนิกรรมการผู้จัดำการของบริษััท ได้ำแก่ นิายพิจิตต์ 

วิริยะเมตตากุล โดำยท่�ปีระชุีมคณะกรรมการบริษััท ได้ำกำาหนิดำขอบเขตหน้ิาท่� ความรับผิดำชีอบของกรรมการผู้จัดำการ ดัำงน่ิ�

ขอบเขตหน้าท่ี และ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. ม่อำานิาจดำำาเนิินิการเป็ีนิผู้บริหารงานิ จัดำการและควบคุมดูำแลการดำำาเนิินิธุิรกิจตามปีกติของบริษััท 

2.  ม่อำานิาจดำำาเนิินิการตามท่�คณะกรรมการบริษััท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้ำมอบหมาย ตลอดำจนิ

ให้ม่อำานิาจในิการมอบหมายใหบุ้คคลอื�นิๆ ท่�กรรมการผู้จดัำการเหน็ิสมควรทำาหน้ิาท่�จัดำการและดำำาเนิินิการแทนิ ทั�งน่ิ� จะไม่ม่

การมอบอำานิาจช่ีวงให้แก่บุคคลท่�อาจม่ความขัดำแย้งทางผลปีระโยชีน์ิในิการดำำาเนิินิการ
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3.  ม่อำานิาจออกคำาสั�ง ระเบ่ยบ ปีระกาศ บันิท่ก เพื�อให้การปีฏิิบัติงานิเป็ีนิไปีตามนิโยบายและผลปีระโยชีน์ิ

ของบริษััท และเพื�อรักษัาระเบ่ยบวินัิยการทำางานิภายในิองค์กร

4. ม่อำานิาจกระทำาการแทนิ และแสดำงตนิเป็ีนิตัวแทนิบริษััทต่อบุคคลภายนิอกในิกิจการท่�เก่�ยวข้องกับบริษััท

 และเป็ีนิปีระโยชีน์ิต่อบริษััท

5. พิจารณากลั�นิกรองการลงทนุิต่างๆ เพื�อนิำาเสนิอต่อคณะกรรมการบรษัิัท และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร

6. พิจารณาแต่งตั�งท่�ปีร่กษัาต่างๆ ท่�จำาเป็ีนิต่อการดำำาเนิินิกิจการของบริษััท เพื�อเสนิอต่อคณะกรรมการบรษัิัท

 และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

7. ม่อำานิาจอนุิมัติการดำำาเนิินิการทางการเงินิดัำงน่ิ�

 (ก)  อนุิมัติการเบิกจ่ายค่าใช้ีจ่ายในิการดำำาเนิินิการปีกติ ของบริษััท เช่ีนิ ค่าซื่�อวัตถุืดิำบ ค่าโฆษัณา ค่าวัสดุำ

สำานัิกงานิ ในิวงเงินิไม่เกินิ 1,000,000 บาท (หน่ิ�งล้านิบาทถ้ืวนิ) ต่อครั�ง ซ่่�งถ้ืาหากเกินิวงเงินิท่�กำาหนิดำ

ให้ขออนุิมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษััท

 (ข)  อนุิมัติการจัดำซื่�อจัดำจ้างในิทรัพย์สินิ สินิทรัพย์ถืาวร (ไม่รวมท่�ดิำนิ) และบริการเพื�อปีระโยชีน์ิของบริษััท

ในิวงเงินิไม่เกินิ 1,000,000 บาท (หน่ิ�งล้านิบาทถ้ืวนิ) ต่อครั�ง ทั�งน่ิ� การจัดำซื่�อจัดำจ้างในิทรัพย์สินิ และ

การซื่�อสินิทรัพย์ถืาวรของบริษััท เช่ีนิ การจัดำซื่�ออุปีกรณ์ และ เครื�องมือการแพทย์ เครื�องใช้ีสำานัิกงานิ

ยานิพาหนิะ ค่าปีรับปีรุง ซ่่อมแซ่ม อาคาร อุปีกรณ์ต่างๆ เป็ีนิต้นิ ซ่่�งถ้ืาหากเกินิวงเงินิท่�กำาหนิดำ ให้ขอ

อนุิมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษััท

 (ค)  อนุิมัติการเบิกจ่ายค่าใช้ีจ่ายเก่�ยวกับการโครงการลงทุนิอื�นิๆ ตามท่�ได้ำรับการอนุิมัติ จากคณะกรรมการ

บริษััท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ในิวงเงินิไม่เกินิ 5,000,000 บาท (ห้าล้านิบาทถ้ืวนิ) ต่อครั�ง 

เช่ีนิ  การจัดำซื่�ออุปีกรณ์ และ เครื�องมือแพทย์ ท่�ม่ราคาเกินิกว่าท่�กำาหนิดำไว้ในิข้อ 7 (ข) การก่อสร้าง

อาคารใหม่ เป็ีนิต้นิ ซ่่�งถ้ืาหากเกินิวงเงินิท่�กำาหนิดำ ให้ขออนุิมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 

คณะกรรมการบริษััท

8. ปีฏิิบัติหน้ิาท่�อื�นิๆ ตามท่�ได้ำรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษััท และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็ีนิ

คราวๆ ไปี

ทั�งน่ิ� กรรมการผู้จัดำการจะพิจารณาและอนุิมัติรายการท่�กรรมการผู้จัดำการม่ส่วนิได้ำเส่ย หรือม่ความขัดำแย้งทาง

ผลปีระโยชีน์ิอื�นิใดำกับบริษััทหรือบริษััทย่อยไม่ได้ำ ยกเว้นิเป็ีนิการอนุิมัติรายการท่�เป็ีนิไปีตามนิโยบายและหลักเกณฑ์์ท่�คณะ

กรรมการบริษััท หรือท่�ปีระชุีมผู้ถืือหุ้นิพิจารณาและอนุิมัติไว้แล้ว และเป็ีนิไปีตามท่�กฎหมายกำาหนิดำ โดำยคณะกรรมการ

บริษััทอาจยกเลิก เพิกถือนิ เปีล่�ยนิแปีลง หรือแก้ไขอำานิาจกรรมการผู้จัดำการได้ำโดำยมติคณะกรรมการบริษััท

7. การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษััท ม่ดัำงต่อไปีน่ิ�

1. ถืือหุ้นิไม่เกินิร้อยละหน่ิ�งของจำานิวนิหุ้นิท่�ม่สิทธิิออกเส่ยงทั�งหมดำของบริษััทใหญ่ บริษััทยอ่ย บริษััทร่วม ผู้

ถืือหุ้นิรายใหญ่ หรือผู้ม่อำานิาจควบคุมของผู้ขออนุิญาต ทั�งน่ิ� ให้นัิบรวมการถืือหุ้นิของผู้ท่�เก่�ยวข้องของกรรมการอิสระราย

นัิ�นิๆ ด้ำวย

2. ไม่เป็ีนิหรือเคยเป็ีนิกรรมการท่�ม่ส่วนิร่วมบริหารงานิ ลูกจ้าง พนัิกงานิ ท่�ปีร่กษัาท่�ได้ำเงินิเดืำอนิปีระจำา หรือ

ผู้ม่อำานิาจควบคุมของบริษััท บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม บริษััทย่อยลำาดัำบเด่ำยวกันิ ผู้ถืือหุ้นิรายใหญ่ หรือของผู้ม่

อำานิาจควบคุมของบริษััท เว้นิแต่จะได้ำพ้นิจากการม่ลักษัณะดัำงกล่าวมาแล้วไม่น้ิอยกว่าสองปีีก่อนิวันิท่�ได้ำรับการแต่งตั�ง ทั�งน่ิ�

 ลักษัณะต้องห้ามดัำงกล่าวไม่รวมถ่ืงกรณ่ท่�กรรมการอิสระเคยเป็ีนิข้าราชีการ หรือท่�ปีร่กษัาของส่วนิราชีการซ่่�งเป็ีนิผู้ถืือหุ้นิ

รายใหญ่ หรือผู้ม่อำานิาจควบคุมของบริษััท
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3. ไม่เป็ีนิบุคคลท่�ม่ความสัมพันิธ์ิทางสายโลหิต หรือโดำยการจดำทะเบ่ยนิตามกฎหมายในิลักษัณะท่�เป็ีนิบิดำา 

มารดำา คู่สมรส พ่�น้ิอง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื�นิ ผู้บริหาร ผู้ถืือหุ้นิรายใหญ่ ผู้ม่อำานิาจควบคุม

 หรือบุคคลท่�จะได้ำรับการเสนิอให้เป็ีนิกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ม่อำานิาจควบคุมของบริษััท บริษััทใหญ่ หรือบริษััทย่อย

4.  ไม่ม่หรือเคยม่ความสัมพันิธ์ิทางธุิรกิจกับบริษััท บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม ผู้ถืือหุ้นิรายใหญ่ หรือ

ผู้ม่อำานิาจควบคุมของผู้ขออนุิญาตในิลักษัณะท่�อาจเป็ีนิการขัดำขวางการใช้ีวิจารณญาณอย่างอิสระของตนิ รวมทั�งไม่เป็ีนิ

หรือเคยเป็ีนิผู้ถืือหุ้นิท่�ม่นัิย หรือผู้ม่อำานิาจควบคุมของผู้ท่�ม่ความสัมพันิธ์ิทางธุิรกิจกับบริษััท บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััท

ร่วม ผู้ถืือหุ้นิรายใหญ่ หรือผู้ม่อำานิาจควบคุมของผู้ขออนุิญาต เว้นิแต่จะได้ำพ้นิจากการม่ลักษัณะดัำงกล่าวมาแล้วไม่น้ิอยกว่า

สองปีีก่อนิวันิท่�ได้ำรับการแต่งตั�ง

 ความสัมพันิธ์ิทางธุิรกิจตามวรรคหนิ่�ง รวมถ่ืงการทำารายการทางการค้าท่�กระทำาเป็ีนิปีกติเพื�อปีระกอบ

กิจการ การเช่ีาหรือให้เช่ีาอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่�ยวกับสินิทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่ีวยเหลือทางการ

เงินิ ด้ำวยการรับหรือให้กู้ยมื คำ�าปีระกันิ การให้สินิทรัพยเ์ป็ีนิหลักปีระกันิหน่ิ�สินิ รวมถ่ืงพฤติการณ์อื�นิทำานิองเด่ำยวกันิ ซ่่�งเป็ีนิ

ผลให้ผู้ขออนุิญาตหรือคู่สัญญาม่ภาระหน่ิ�ท่�ต้องชีำาระต่ออ่กฝ่้ายหน่ิ�ง ตั�งแต่ร้อยละสามของสินิทรัพย์ท่�ม่ตัวตนิสุทธิิของบริษััท

หรือตั�งแต่ย่�สิบล้านิบาทข่�นิไปี แล้วแต่จำานิวนิใดำจะตำ�ากว่า ทั�งน่ิ� การคำานิวณภาระหน่ิ�ดัำงกล่าวให้เป็ีนิไปีตามวิธ่ิการคำานิวณ

มูลค่าของรายการท่�เก่�ยวโยงกันิตามปีระกาศคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิว่าด้ำวยหลักเกณฑ์์ในิการทำารายการท่�เก่�ยวโยง

กันิโดำยอนุิโลม แต่ในิการพิจารณาภาระหน่ิ�ดัำงกล่าว ให้นัิบรวมภาระหน่ิ�ท่�เกิดำข่�นิในิระหว่างหน่ิ�งปีีก่อนิวันิท่�ม่ความสัมพันิธ์ิ

ทางธุิรกิจกับบุคคลเด่ำยวกันิ

5. ไม่เป็ีนิหรือเคยเป็ีนิผู้สอบบัญช่ีของบริษััท บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม ผู้ถืือหุ้นิรายใหญ่ หรือผู้ม่

อำานิาจควบคุมของผู้ขออนุิญาต และไม่เป็ีนิผู้ถืือหุ้นิท่�ม่นัิย ผู้ม่อำานิาจควบคุม หรือหุ้นิส่วนิของสำานัิกงานิสอบบัญช่ี ซ่่�งม่ผู้

สอบบัญช่ีของผู้ขออนุิญาต บริษััทใหญ่ บริษััทยอ่ย บริษััทร่วม ผู้ถืือหุ้นิรายใหญ่ หรือผู้ม่อำานิาจควบคุมของผู้ขออนุิญาตสังกัดำ

อยู่ เว้นิแต่จะได้ำพ้นิจากการม่ลักษัณะดัำงกล่าวมาแล้วไม่น้ิอยกว่าสองปีีก่อนิวันิท่�ได้ำรับการแต่งตั�ง

6. ไม่เป็ีนิหรือเคยเป็ีนิผู้ให้บริการทางวิชีาช่ีพใดำๆ ซ่่�งรวมถ่ืงการให้บริการเป็ีนิท่�ปีร่กษัากฎหมายหรือท่�ปีร่กษัา

ทางการเงินิ ซ่่�งได้ำรับค่าบริการเกินิกว่าสองล้านิบาทต่อปีีจากบริษััท บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม ผู้ถืือหุ้นิรายใหญ่ 

หรือผู้ม่อำานิาจควบคุมของผู้ขออนุิญาต และไม่เป็ีนิผู้ถืือหุ้นิท่�ม่นัิย ผู้ม่อำานิาจควบคุม หรือหุ้นิส่วนิของผู้ให้บริการทางวิชีาช่ีพ

นัิ�นิด้ำวย เว้นิแต่จะได้ำพ้นิจากการม่ลักษัณะดัำงกล่าวมาแล้วไม่น้ิอยกว่าสองปีีก่อนิวันิท่�ได้ำรับการแต่งตั�ง

7 ไม่เป็ีนิกรรมการท่�ได้ำรับการแต่งตั�งข่�นิเพื�อเป็ีนิตัวแทนิของกรรมการของบรษัิัท ผู้ถืือหุ้นิรายใหญ่ หรือผู้ถืือ

หุ้นิซ่่�งเป็ีนิผู้ท่�เก่�ยวข้องกับผู้ถืือหุ้นิรายใหญ่

8. ไม่ปีระกอบกจิการท่�ม่สภาพอยา่งเด่ำยวกันิและเปีน็ิการแขง่ขันิท่�ม่นัิยกับกิจการของบรษัิัท หรือบริษััทยอ่ย

 หรือไม่เป็ีนิหุ้นิส่วนิท่�ม่นัิยในิห้างหุ้นิส่วนิ หรือเป็ีนิกรรมการท่�ม่ส่วนิร่วมบริหารงานิ ลูกจ้าง พนัิกงานิ ท่�ปีร่กษัาท่�รับเงินิเดืำอนิ

ปีระจำา หรือถืือหุ้นิเกินิร้อยละหน่ิ�งของจำานิวนิหุ้นิท่�ม่สิทธิิออกเส่ยงทั�งหมดำของบริษััทอื�นิ ซ่่�งปีระกอบกิจการท่�ม่สภาพอย่าง

เด่ำยวกันิและเป็ีนิการแข่งขันิท่�ม่นัิยกับกิจการของผู้ขออนุิญาตหรือบริษััทย่อย 

9. ไม่ม่ลักษัณะอื�นิใดำท่�ทำาให้ไม่สามารถืให้ความเห็นิอย่างเป็ีนิอิสระเก่�ยวกับการดำำาเนิินิงานิของบริษััท

 บริษััท ม่หลักเกณฑ์์ในิการคัดำเลือกกรรมการอิสระจากบุคคลท่�ม่คุณสมบัติข้างต้นิ และม่ความรู้ ความ

สามารถื ทักษัะ และปีระสบการณ์ท่�เป็ีนิปีระโยชีน์ิต่อการดำำาเนิินิงานิของบริษััท

 ในิรอบระยะเวลาบัญช่ีท่�ผ่านิมา กรรมการอิสระของบริษััท ไม่ม่ความสัมพันิธ์ิทางธุิรกิจ หรือ การให้บริการ

ทางวิชีาช่ีพในิมูลค่าเกินิกว่าหลักเกณฑ์์ท่�กำาหนิดำในิปีระกาศคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ ว่าด้ำวยการขออนุิญาต และการ

อนุิญาตให้เสนิอขายหุ้นิท่�ออกใหม่
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(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการบริษััท ได้ำแต่งตั�งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนิ เพื�อทำาหน้ิาท่�พิจารณาสรรหา คัดำ

เลือก เสนิอและตรวจสอบบุคคลท่�เหมาะสมให้ดำำารงตำาแหน่ิงกรรมการท่�ว่างลง และบริษััทได้ำเปิีดำโอกาสให้ผู้ลงทุนิรายย่อย 

เสนิอชืี�อบุคคลท่�เห็นิว่าม่คุณสมบัติเหมาะสม เพื�อรับการคัดำเลือกเป็ีนิกรรมการบริษััทในิแต่ละปีี โดำยการปีระกาศเชีิญในิ

เว็บไซ่ต์ของบริษััท ในิปีี 2562 คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนิม่การปีระชุีม 1 ครั�ง และได้ำพิจารณาเสนิอชืี�อกรรมการ

ท่�ครบวาระกลับเข้าเป็ีนิกรรมการอ่กครั�งหน่ิ�ง ต่อคณะกรรมการบริษััท

ทั�งน่ิ� การแต่งตั�งคณะกรรมการม่หลักเกณฑ์์ และวิธ่ิการดัำงต่อไปีน่ิ�

1. ในิการลงคะแนินิเส่ยงเลือกตั�งกรรมการให้ถืือว่าผู้ถืือหุ้นิแต่ละคนิม่คะแนินิเส่ยงเท่ากับหน่ิ�งหุ้นิต่อหน่ิ�งเส่ยง

2. ในิการลงคะแนินิเส่ยงเลือกตั�งกรรมการ ให้ลงคะแนินิเส่ยงเลือกตั�งกรรมการเป็ีนิรายบุคคล โดำยให้ผู้ถืือ

หุ้นิลงคะแนินิเส่ยงทั�งหมดำท่�ตนิม่อยู่เลือกบุคคลท่�ได้ำรับการเสนิอชืี�อเป็ีนิกรรมการท่ละคนิ

3. บุคคลท่�ได้ำรับคะแนินิเส่ยงสูงสุดำตามลำาดัำบลงมา เป็ีนิผู้ได้ำรับเลือกตั�งเป็ีนิกรรมการเท่าจำานิวนิกรรมการท่�

จะพ่งเลอืกตั�งในิครั�งนัิ�นิ ในิกรณ่ท่�บุคคลซ่่�งเลือกตั�งในิลำาดัำบถัืดำลงมาม่คะแนินิเส่ยงเท่ากันิ เกินิจำานิวนิกรรมการท่�จะพ่งม่ ให้

ปีระธิานิท่�ปีระชุีมออกเส่ยงได้ำเพิ�มข่�นิอ่กหน่ิ�งเส่ยงเป็ีนิเส่ยงช่ี�ขาดำ

กรณ่ท่�ตำาแหน่ิงกรรมการว่างลงเนืิ�องจากเหตุอื�นินิอกจากการครบวาระออกจากตำาแหน่ิงกรรมการ ให้คณะ

กรรมการพิจารณาแต่งตั�งบุคคลซ่่�งม่คุณสมบัติและไม่ม่ลักษัณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ีนิกรรมการแทนิในิการปีระชุีม

คณะกรรมการคราวถัืดำไปี เว้นิแต่วาระของกรรมการท่�พ้นิจากตำาแหน่ิงจะเหลือน้ิอยกว่า 2 เดืำอนิ โดำยบุคคลซ่่�งเข้าเป็ีนิ

กรรมการแทนิจะอยูใ่นิตำาแหน่ิงกรรมการได้ำเพ่ยงเท่าวาระท่�ยังเหลืออยู่ของกรรมการซ่่�งตนิแทนิ ทั�งน่ิ� มติการแต่งตั�งบุคคล

เข้าเป็ีนิกรรมการแทนิดัำงกล่าว ต้องได้ำรับคะแนินิเส่ยงไม่น้ิอยกว่า 3 ในิ 4 ของจำานิวนิกรรมการท่�ยังเหลืออยู่
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ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนิรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษััท จำานิวนิ 4 อันิดัำบแรก ต่อจากกรรมการผู้จัดำการ 

ปีระจำาปีี 2562 จำานิวนิ 13 ท่านิ ม่จำานิวนิเงินิรวม 40,359,548 บาท ค่าตอบแทนิจ่ายเป็ีนิรายเดืำอนิ โดำยไม่ม่ค่าตอบแทนิ

จากบริษััทย่อย

ค่าตอบแทนอ่ืน
- ไม่ม่ -
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การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน

บริษััทม่นิโยบายและวิธ่ิการดูำแลกรรมการและผู้บริหารในิการนิำาข้อมูลภายในิของบริษััท ซ่่�งยังไม่เปิีดำเผยต่อ

สาธิารณชีนิไปีใช้ีเพื�อแสวงหาปีระโยชีน์ิส่วนิตนิ รวมทั�งการซื่�อขายหลักทรัพย์ ดัำงน่ิ�

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั�งผู้บริหารฝ่้ายต่างๆเก่�ยวกับหน้ิาท่�ท่�ต้องรายงานิการถืือครองหลักทรัพย์ของตนิ

 คู่สมรส และบุตรท่�ยังไม่บรรลุนิิติภาวะ ต่อสำานัิกงานิคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดำหลักทรัพย์ และ

ตลาดำหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษัตามมาตรา 275 แห่งพระราชีบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดำหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และให้จัดำส่งสำาเนิารายงานิน่ิ�ให้แก่บริษััทในิวันิเด่ำยวกันิกับวันิท่�ส่งรายงานิต่อสำานัิกงานิคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดำหลักทรัพย์

2. บริษััทจะดำำาเนิินิการแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารท่�ได้ำรับทราบข้อมูลภายในิท่�เป็ีนิสาระสำาคัญ ซ่่�งม่ผลต่อ

การเปีล่�ยนิแปีลงราคาหลักทรัพย ์พ่งระมัดำดำระวังในิการทำาการซื่�อ ขาย โอนิ หรือรับโอนิหลักทรัพยข์องบริษััทฯ ในิช่ีวงเวลา

ก่อนิท่�งบการเงินิหรือข้อมูลภายในินัิ�นิจะเปิีดำเผยสู่สาธิารณชีนิ และห้ามไม่ให้เปิีดำเผยข้อมูลท่�เป็ีนิสาระสำาคัญนัิ�นิต่อบุคคลอื�นิ

นิอกจากบทลงโทษัซ่่�งกำาหนิดำไว้ในิพระราชีบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดำหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกำาหนิดำ

ของตลาดำหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทยแล้ว หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนัิกงานิของบริษััทฝ่้าฝ้้นิและ/หรือไม่ปีฏิิบัติตาม

นิโยบายของบริษััทในิเรื�องการซื่�อขายหลักทรัพย์ โดำยใช้ีข้อมูลภายในิ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนัิกงานิผู้นัิ�นิจะถูืกพิจารณา

ตามมาตรการทางวินัิย และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณ่
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง

บริษััท มุ่งมั�นิให้ผู้บริหารตระหนัิกถ่ืงความสำาคัญของการควบคุมภายในิท่�ม่ปีระสิทธิิภาพเพ่ยงพอกับระดัำบความ

เส่�ยงท่�ยอมรับได้ำ และเหมาะสมกับสภาวะแวดำล้อมต่างๆ ของงานิหรือกิจกรรมของหน่ิวยงานินัิ�นิๆ โดำยจัดำแบ่งหน้ิาท่�และ

ความรับผิดำชีอบเก่�ยวกับการควบคุมภายในิของบริษััท ดัำงน่ิ�

1. คณะกรรมการบรษัิัท และคณะกรรมการตรวจสอบม่หน้ิาท่�รับผิดำชีอบในิการจดัำทำาม่ระบบการควบคมุภายในิ

ท่�ม่ปีระสิทธิิผลและบริหารความเส่�ยงให้อยู่ในิระดัำบท่�เหมาะสม โดำยการกำาหนิดำนิโยบายเก่�ยวกับระบบการควบคุมภายในิ 

การบริหารความเส่�ยง และทำาการติดำตามปีระเมินิผลอย่างสมำ�าเสมอ ว่าระบบท่�วางไว้ดำำาเนิินิไปีอย่างม่ปีระสิทธิิผลหรือไม่ 

ทั�งน่ิ�คณะกรรมการตรวจสอบม่หน้ิาท่�สอบทานิว่าองค์ปีระกอบของระบบการควบคุมภายในิท่�สำาคัญทั�ง 5 ปีระการ ได้ำม่การ

ปีฏิิบัติตามอย่างม่ปีระสิทธิิผล ดัำงน่ิ�

 - กิจการม่สภาพแวดำล้อมของการควบคุมท่�ด่ำ (Control Environment)

 -  กิจการม่กระบวนิการปีระเมินิความเส่�ยงท่�เหมาะสม (Risk Assessment)

 -  กิจการม่กิจกรรมควบคุมท่�ด่ำ (Control Activities)

 -  กิจการม่ระบบสารสนิเทศและการสื�อสารข้อมูลท่�ด่ำ (Monitoring and Evaluation)

 -  กิจการม่การติดำตามปีระมวลผลการควบคุมภายในิและปีระเมินิคุณภาพการปีฏิิบัติงานิท่�ด่ำ

2. ผู้บริหาร ม่หน้ิาท่�ความรับผิดำชีอบในิการนิำานิโยบายท่�คณะกรรมการกำาหนิดำไปีปีฏิิบัติให้สัมฤทธิิ�ผล บริษััทจ่ง

มุ่งมั�นิให้ผู้บริหารตระหนิักถ่ืงความสำาคัญของการควบคุมภายในิ และให้ผู้บริหารม่หน้ิาท่�และความรับผิดำชีอบโดำยตรง ในิ

การจัดำให้ม่ระบบการควบคมุภายในิข่�นิในิบรษัิัท ซ่่�งได้ำแก่ งานิหรือกิจกรรมต่างๆ ทุกระดัำบหรือแฝ้งอยูใ่นิวิธ่ิดำำาเนิินิธุิรกิจของ

ผู้บริหาร ทั�งน่ิ� โดำย

 - ผู้บริหารระดัำบสูง เป็ีนิผู้จัดำให้ม่การควบคุมภายในิท่�ครอบคลุมทุกองค์ปีระกอบในิบริษััท รวมถ่ืงปีลูก

ฝั้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชีาม่วินัิยและจิตสำาน่ิกท่�ด่ำในิส่วนิท่�เก่�ยวกับการควบคุมภายในิ

 - ผู้บริหารระดัำบกลาง ม่หน้ิาท่�ในิการจัดำให้ม่การควบคุมภายในิในิงานิท่�รับผิดำชีอบ ปีระเมินิผลของ

ระบบการควบคุมภายในิ ปีรับเปีล่�ยนิระบบให้ม่ความรัดำกุมอยู่เสมอและสอบทานิให้ม่การปีฏิิบัติตามระบบการควบคุม

ภายในิ

3. พนัิกงานิทุกระดัำบ ม่หน้ิาท่�ปีฏิิบัติตามข้อบังคับ ระเบ่ยบ คำาสั�ง นิโยบาย แผนิงานิ มาตรการ และระบบการ

ควบคุมภายในิต่างๆ ท่�ฝ่้ายบริหารวางไว้ โดำยจะต้องให้ความสำาคัญ และปีฏิิบัติสมำ�าเสมอ ต่อเนืิ�องอย่างเคร่งครัดำ เพื�อให้

ระบบการควบคุมภายในิเกิดำปีระสิทธิิผล ซ่่�งจะม่ผลทำาให้การดำำาเนิินิงานิเป็ีนิไปีตามเป้ีาหมายอย่างม่ปีระสิทธิิภาพและ

ปีระหยัดำ พนัิกงานิทุกคนิต้องม่จิตสำาน่ิกตระหนัิกถ่ืงความสำาคัญของการควบคุมภายในิ

4. การตรวจสอบภายในิ โดำยผู้ตรวจสอบภายในิม่หน้ิาท่�และความรับผิดำชีอบโดำยตรงในิเรื�องการปีระเมินิผลการ

ควบคุมภายในิ และตรวจสอบการปีฏิิบัติตามระบบท่�ม่อยูเ่ป็ีนิระยะๆ อย่างสมำ�าเสมอเพื�อปีรับปีรุงให้ม่มาตรการควบคุมต่างๆ

 ท่�ม่ความเหมาะสมกับสถืานิการณ์ สิ�งแวดำล้อมต่างๆ และความเส่�ยงท่�แปีรเปีล่�ยนิไปี โดำยผู้ตรวจสอบภายในิสามารถืเสนิอ

แนิะต่อผู้บริหารระดัำบสูงและระดัำบกลาง ให้จัดำหามาตรการควบคุมภายในิข่�นิในิหน่ิวยงานิต่างๆ ของบริษััท โดำยม่นิโยบาย

ให้

 - ผู้ตรวจสอบภายในิม่อิสระในิการตรวจสอบตามท่�เห็นิสมควร ตามมาตรฐานิ การปีระกอบวิชีาชี่พ

ตรวจสอบภายในิ



155รายงานประจำาปี 2562

 - ผู้ตรวจสอบภายในิม่สทิธิิท่�จะขอตรวจสอบทรพัยสิ์นิและกจิกรรมตา่งๆ รวมทั�งหนัิงสือ บัญช่ี เอกสาร

ปีระกอบการบันิท่กบัญช่ี จดำหมายโต้ตอบและ รายงานิต่างๆ ท่�เก่�ยวข้อง

 -  ผู้ตรวจสอบภายในิสามารถืขอให้พนัิกงานิของหน่ิวยรับตรวจ ให้ข้อมูลคำาช่ี�แจง และส่งมอบเอกสาร

ในิเรื�องท่�ทำาการตรวจสอบ

ทั�งน่ิ� บุคลากรทุกระดัำบจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่� รวมทั�งให้ข้อมูลท่�สมบูรณ์ต่อผู้ตรวจสอบภายในิและ

ผู้สอบบัญช่ีของบริษััท ซ่่�งหน้ิาท่�ตรวจสอบและปีระเมินิขั�นิตอนิ กระบวนิการ ตลอดำจนิระบบของการควบคุมภายในิว่าม่อยู่

เพ่ยงพอ ม่ปีระสิทธิิภาพ สามารถืตอบสนิองต่อเป้ีาหมายได้ำอย่างสมบูรณ์หรือไม่ รวมทั�งม่หน้ิาท่�เสนิอแนิะว่าม่จุดำใดำท่�ควร

ปีรับปีรุงแก้ไขให้ด่ำข่�นิตามท่�เห็นิเหมาะสม

ในิการปีระชุีมคณะกรรมการบริษััทครั�งท่� 1/2563 เมื�อวันิท่� 27 กุมภาพันิธ์ิ 2563 คณะกรรมการบริษััทได้ำปีระเมินิ

ระบบการควบคุมภายในิจากรายงานิผลการปีระเมินิของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปีได้ำว่า จากการปีระเมินิระบบการ

ควบคุมภายในิของบริษััทในิด้ำานิต่างๆ 5 องค์ปีระกอบสรุปี ได้ำว่า บริษััทม่ระบบการควบคุมภายในิท่�เพ่ยงพอแล้ว ดัำงน่ิ�

1) การควบคุมภายในองค์กร

ผู้บริหารและบุคลากรม่ทัศนิคติท่�ด่ำและเอื�อต่อการควบคุมภายในิ ผู้บริหารให้ความสำาคัญกับการม่ศ่ลธิรรม จรรยา

บรรณและความซื่�อสัตย ์และม่การพจิารณาดำำาเนิินิการตามควรแกก่รณ่ ถ้ืาพบวา่บุคลากรปีระพฤตปิีฏิิบัติท่�ไม่เหมาะสม การ

ยอมรับความรู้ความสามารถืของผู้ปีฏิิบตังิานิ การรับทราบข้อมูลและการวินิิจฉัยสิ�งท่�ตรวจพบหรือสิ�งท่�ตอ้งตรวจสอบ ปีรัชีญา

และรูปีแบบการทำางานิของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนิาการควบคุมภายในิและดำำารงไว้ซ่่�งการควบคุมภายในิท่�ม่

ปีระสิทธิิผล โครงสร้างองค์กร การมอบอำานิาจหน้ิาท่�ความรับผิดำชีอบและจำานิวนิผู้ปีฏิิบัติงานิเหมาะสมกับงานิท่�ปีฏิิบัติ 

นิโยบายและการปีฏิิบัติด้ำานิบุคลากรเหมาะสมในิการจูงใจและสนัิบสนุินิผู้ปีฏิิบัติงานิ

สภาพแวดำล้อมของการควบคุมของบริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ำ จำากัดำ (มหาชีนิ) ภาพรวมม่ความเหมาะสม และ

ม่ส่วนิทำาให้การควบคุมภายในิเพ่ยงพอ ม่ปีระสิทธิิผล เช่ีนิ

 1. บริษััทฯ ได้ำจัดำโครงสร้างขององค์กรและสายงานิบังคับบัญชีาท่�ชัีดำเจนิและเหมาะสม ม่การมอบอำานิาจ

หน้ิาท่�และความรับผิดำชีอบเป็ีนิลายลักษัณ์อักษัร พนัิกงานิทุกคนิทราบถ่ืงบทบาท อำานิาจ หน้ิาท่� และ

ความรับผิดำชีอบ รวมทั�งตระหนัิกถ่ืงหน้ิาท่�ความรับผิดำชีอบของตนิ

 2. บริษััทฯ ได้ำวิเคราะห์พื�นิฐานิความรู้ทางการศ่กษัา ทักษัะท่�จำาเป็ีนิในิการปีฏิิบัติงานิ และปีระเมินิความ

รู้ความชีำานิาญในิการปีฏิิบัติงานิ เพื�อให้บุคลากรม่ความรู้ ทักษัะ และความสามารถืในิการปีฏิิบัติงานิ

ท่�ได้ำรับมอบหมาย และตามคำาบรรยายลักษัณะงานิ (Job Description)

 3. บริษััทฯ กำาหนิดำนิโยบายและวิธ่ิบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็ีนิลายลักษัณ์อักษัร เช่ีนิ การคัดำเลือก การ

ฝึ้กอบรม การเลื�อนิตำาแหน่ิง การจ่ายผลปีระโยชีน์ิตอบแทนิ เป็ีนิต้นิ

 4. บริษััทฯ และบริษััทในิกลุ่มได้ำกำาหนิดำนิโยบายและระเบ่ยบปีฏิิบัติเป็ีนิลายลักษัณ์อักษัรเก่�ยวกับความ

ซื่�อสัตยแ์ละจริยธิรรม โดำยกำาหนิดำนิโยบายด้ำานิการกำากับดูำแลกิจการท่�ด่ำตามหลักมาตรฐานิสากล คณะ

กรรมการกำากับดูำแลกิจการท่�ด่ำของบริษััทฯ ได้ำปีระชุีมร่วมกันิไตรมาสละ 1 ครั�ง เพื�อกำากับดูำแลให้

บุคลากรทุกคนิในิองค์กรปีฏิิบัติตามนิโยบายท่�กำาหนิดำ

 5. ผู้บริหารม่ปีรัชีญาและรูปีแบบในิการทำางานิ เช่ีนิ ม่ทัศนิคติท่�ด่ำและสนัิบสนุินิการปีฏิิบัติหน้ิาท่�เก่�ยวกับ

การบัญช่ี ระบบการจัดำการสารสนิเทศ ทรัพยากรบุคคล การติดำตามปีระเมินิผล การตรวจสอบภายในิ

และการตรวจสอบภายนิอก ม่การบริหารความเส่�ยงเก่�ยวกับการดำำาเนิินิงานิท่�สำาคัญ

2) การประเมินความเส่ียง

บริษััทฯ กำาหนิดำวัตถุืปีระสงค์ระดัำบองค์กรท่�ชัีดำเจนิ วัตถุืปีระสงค์ระดัำบองค์กรและวัตถุืปีระสงค์ระดัำบกิจกรรม

สอดำคล้องกันิในิการท่�จะทำางานิให้สำาเร็จด้ำวยงบปีระมาณและทรัพยากรบุคคลท่�กำาหนิดำไว้อยา่งเหมาะสม ฝ่้ายบริหารม่การ
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ระบุความเส่�ยงทั�งจากปัีจจัยภายในิและภายนิอกท่�อาจม่ผลกระทบต่อการ บรรลุวัตถุืปีระสงค์ขององค์กร บริษััทฯ ม่การ

วิเคราะห์ความเส่�ยงและการบริหารความเส่�ยงท่�เหมาะสม นิอกจากน่ิ�ม่กลไกท่�ช่ี�ให้เห็นิถ่ืงความเส่�ยงท่�เกิดำจากการ

เปีล่�ยนิแปีลง เช่ีนิ การเปีล่�ยนิแปีลงวิธ่ิการจัดำการ เป็ีนิต้นิ  

 1. บริษััทฯ ม่การกำาหนิดำนิโยบายการบริหารความเส่�ยงองค์กร โดำยม่คณะกรรมการบริหารความเส่�ยงทำา

หน้ิาท่�กำากับดูำแลและกำาหนิดำกรอบความเส่�ยงเพื�อการบริหารจัดำการในิภาพรวมองค์กร โดำยครอบคลุม

ความเส่�ยงด้ำานิบริหารจัดำการเงินิการปีระกอบธุิรกิจ และม่คณะกรรมการบริหารความเส่�ยงงานิท่�

เก่�ยวข้องกับงานิด้ำานิคลินิิก ความปีลอดำภัยอาช่ีวอนิามัยและสิ�งแวดำล้อม 

 2. บริษััทฯ ม่การกำาหนิดำวัตถุืปีระสงค์ขององค์กรท่�ชัีดำเจนิครอบคลุมสิ�งท่�องค์กรต้องการบรรลุวัตถุืปีระสงค์

ระดำับกิจกรรมเก่�ยวข้องกับกระบวนิการทำางานิท่�สำาคัญขององค์กร และสอดำคล้องเชืี�อมโยงกับ

วัตถุืปีระสงค์และแผนิยุทธิศาสตร์ขององค์กร ผู้บริหารม่การระบุความเส่�ยงในิระดำับองค์กร และ

ครอบคลุมในิทุกระดัำบกิจกรรมท่�สำาคัญ

3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษััทฯ ม่นิโยบายและวิธ่ิปีฏิิบัติงานิท่�ทำาให้มั�นิใจว่า เมื�อนิำาไปีปีฏิิบัติแล้วจะเกิดำผลสำาเร็จตามท่�ฝ่้ายบริหาร

กำาหนิดำไว้ กิจกรรมเพื�อการควบคุมจะช่ี�ให้ผู้ปีฏิิบัติงานิเห็นิความเส่�ยงท่�อาจเกิดำข่�นิในิการปีฏิิบัติงานิเพื�อให้เกิดำความ

ระมัดำระวังและสามารถืปีฏิิบัติงานิให้สำาเร็จตามวัตถุืปีระสงค์ เช่ีนิ

การควบคุมภายในิด้ำานิการบริหาร บริษััทฯ กำาหนิดำพันิธิกิจและวัตถุืปีระสงค์ขององค์กรเป็ีนิลายลักษัณ์อักษัร

และสื�อความให้บุคลากรทุกคนิเข้าใจ เพื�อให้การดำำาเนิินิงานิบรรลุตามวัตถุืปีระสงค์ พร้อมทั�งม่การวางแผนิการดำำาเนิินิงานิ 

การจัดำสรรทรัพยากร งบปีระมาณ และอัตรากำาลัง นิอกจากน่ิ�ได้ำม่การกำาหนิดำกระบวนิการทำางานิและม่การติดำตามผล เพื�อ

ให้บุคลากรปีฏิิบัติงานิอย่างม่ปีระสิทธิิภาพ ปีระสิทธิิผล และปีฏิิบัติตามกฎหมาย ระเบ่ยบข้อบังคับ และมาตรฐานิท่�กำาหนิดำ

 1. การควบคุมภายในิ ด้ำานิการเงินิการบัญช่ี บริษััทฯ ม่การควบคุมภายในิเก่�ยวกับการเก็บเงินิ รักษัาเงินิ 

การรับจ่าย เงินิฝ้ากธินิาคาร และเงินิยืมทดำรอง เป็ีนิไปีตามระเบ่ยบท่�กำาหนิดำ ม่การบันิท่กบัญช่ีครบ

ถ้ืวนิถูืกต้องและสมำ�าเสมอ

 2.  การควบคุมภายในิ ด้ำานิการจัดำซื่�อจัดำจ้าง บริษััทฯ ม่ระเบ่ยบและข้อกำาหนิดำว่าด้ำวยการพัสดุำ เพื�อนิำาไปี

ปีฏิิบัติในิการจัดำซื่�อจัดำจ้าง ซ่่�งได้ำกำาหนิดำหน้ิาท่�ความรับผิดำชีอบในิการจัดำซื่�อจัดำจ้างไว้อย่างชัีดำเจนิ เช่ีนิ

อำานิาจการอนุิมัติ การกำาหนิดำความต้องการพัสดุำการตรวจรับ การควบคุมและการเก็บรักษัาพัสดุำ

 3. การควบคุมภายในิ ด้ำานิการบริหารทรัพยากรบุคคล ม่กระบวนิการสรรหาเพื�อให้ได้ำบุคลากรท่�ม่ความ

รู้ความสามารถืตามท่�กำาหนิดำ ม่ระบบค่าตอบแทนิท่�เหมาะสมและเป็ีนิธิรรม ม่การกำาหนิดำหน้ิาท่�ความ

รับผิดำชีอบ มาตรฐานิการปีฏิิบัติงานิ และระบบติดำตามผลไว้อยา่งชัีดำเจนิ ม่ระบบการให้ข้อมูลและการ

สื�อสารท่�ม่ปีระสิทธิิภาพเพ่ยงพอ

ในิภาพรวมบรษัิัทฯ ม่กิจกรรมควบคุมท่�เหมาะสมเพ่ยงพอและม่ปีระสทิธิิผล โดำยกำาหนิดำใหม่้นิโยบายและระเบ่ยบ

ปีฏิิบัติเป็ีนิลายลักษัณ์อักษัร ระบุการดำำาเนิินิงานิในิส่วนิท่�ม่ความเส่�ยงสำาคัญและกำาหนิดำกลไกในิการควบคุมเพื�อป้ีองกันิและ

ลดำข้อผิดำพลาดำ ม่การสอบทานิรายงานิทางการเงินิและรายงานิผลการดำำาเนิินิงานิท่�มิใช่ีทางการเงินิโดำยฝ่้ายบริหาร คณะ

กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษััทฯ ม่การกำาหนิดำให้ใช้ีดัำชีน่ิวัดำผลการดำำาเนิินิงานิกับพนัิกงานิทั�งองค์กร

การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษััทฯ ม่การวางระบบดำ้านิการบริหารทรัพยากรบุคคล และม่การควบคุม

ติดำตามปีระเมินิผลอย่างเพ่ยงพอ ทั�งในิด้ำานิการสรรหา ค่าตอบแทนิ หน้ิาท่�ความรับผิดำชีอบ การพัฒนิาบุคลากร การปีฏิิบัติ

งานิของบุคลากรและการสื�อสาร เพื�อให้พนัิกงานิม่ความรู้ความสามารถืและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษััทฯ ม่

ปีระสิทธิิภาพและเหมาะสม
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4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล

บริษััทฯ ม่ระบบข้อมูลสารสนิเทศท่�เก่�ยวเนืิ�องกับการปีฏิิบัติงานิ การรายงานิทางการเงินิและการดำำาเนิินิงานิ 

การปีฏิิบัติตามนิโยบายและระเบ่ยบปีฏิิบัติต่างๆ ท่�ใช้ีในิการควบคุมและดำำาเนิินิกิจกรรมขององค์กร รวมทั�งข้อมูลสารสนิเทศ

ท่�ได้ำจากภายนิอกองค์กรม่การสื�อสารไปียังผู้บริหารและผู้ใช้ีภายในิองค์กรในิรูปีแบบท่�ชี่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนิเทศปีฏิิบัติ

หน้ิาท่�ตามความรับผิดำชีอบไดำ้อย่างม่ปีระสิทธิิภาพและปีระสิทธิิผล และให้ความมั�นิใจว่าม่การติดำต่อสื�อสารภายในิและ

ภายนิอกองค์กรท่�ม่ผลทำาให้องค์กรบรรลุวัตถุืปีระสงค์และเป้ีาหมาย

5) การติดตามประเมินผล

บริษััทฯ ม่การติดำตามปีระเมินิผลการควบคุมภายในิ และปีระเมินิคุณภาพการปีฏิิบัติงานิโดำยกำาหนิดำวิธ่ิปีฏิิบัติ

งานิเพื�อติดำตามการปีฏิิบัติตามระบบการควบคมุภายในิอยา่งต่อเนืิ�องและเปีน็ิส่วนิหน่ิ�งของกระบวนิการปีฏิิบัติงานิตามปีกติ

ของฝ้่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานิและผู้ม่หน้ิาท่�เก่�ยวข้อง นิอกจากน่ิ�ม่การปีระเมินิผลโดำยการตรวจสอบของสำานัิกตรวจสอบ

ภายในิตามแผนิการตรวจสอบปีระจำาปีีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษััทฯ ได้ำสอบทานิผลการดำำาเนิินิงานิการบริหาร

ความเส่�ยงของบริษััทฯ อย่างสมำ�าเสมอ กรณ่พบข้อท่�ควรปีรับปีรุงได้ำม่การกำาหนิดำวิธ่ิปีฏิิบัติ เพื�อให้ความมั�นิใจว่า ข้อตรวจ

พบจากการตรวจสอบและการสอบทานิได้ำรับการพิจารณาสนิองตอบ และม่การวินิิจฉัยสั�งการให้ดำำาเนิินิการแก้ไขข้อบกพร่อง

ทันิท่

คณะกรรมการตรวจสอบไดำส้อบทานิระบบการควบคมุภายในิซ่่�งปีระเมินิโดำยผู้บริหารและสำานัิกตรวจสอบภายในิ

 ไม่พบปีระเด็ำนิปัีญหาหรือข้อบกพร่องท่�เป็ีนิสาระสำาคัญ ซ่่�งสอดำคล้องกับความเห็นิของผู้สอบบัญช่ีของบริษััทฯ ระบบการ

ควบคุมภายในิของบริษััทฯ ม่ความเพ่ยงพอและม่ปีระสิทธิิผล

ทั�งน่ิ� บริษััทได้ำจัดำให้ม่บุคลากรอย่างเพ่ยงพอท่�จะดำำาเนิินิการตามระบบได้ำอย่างม่ปีระสิทธิิภาพ รวมทั�งม่ระบบ

ควบคุมภายในิในิเรื�องการติดำตามควบคุม ดูำแลการดำำาเนิินิงานิของบริษััทย่อย ให้สามารถืป้ีองกันิทรัพย์สินิของบริษััท และ

บริษััทย่อย จากการท่�กรรมการหรือผู้บริหารนิำาไปีใช้ีโดำยมิชีอบ หรือโดำยไม่ม่อำานิาจ รวมถ่ืงการทำาธุิรกรรมกับบุคคลท่�อาจ

ม่ความขดัำแย้งและบุคคลท่�เก่�ยวโยงกันิ อยา่งเพ่ยงพอแล้ว สำาหรับการควบคมุภายในิในิหวัข้ออื�นินิอกเหนืิอจากข้างต้นิ คณะ

กรรมการเห็นิว่า บริษััทม่การควบคุมภายในิท่�เพ่ยงพอแล้วเช่ีนิกันิ

6) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในิการปีระชุีมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั�งท่� 2/2553 เมื�อวันิท่� 14 พฤษัภาคม 2553 ได้ำแต่งตั�ง นิายมิ�งภิมุขย์

 ลิ�มจรูญศักดิำ� ดำำารงตำาแหน่ิงหัวหน้ิาสำานัิกงานิตรวจสอบภายในิ ตั�งแต่วันิท่� 1 กรกฎาคม 2553 

คณะกรรมการตรวจสอบภายในิไดำ้ม่การตรวจสอบคุณสมบัติและปีระเมินิผลการปีฏิิบัติงานิของนิายมิ�งภิมุขย์ 

ลิ�มจรูญศักดิำ� แล้วเห็นิว่า ม่คุณสมบัติ และผลการปีฏิิบัติงานิเหมาะสมท่�จะปีฏิิบัติงานิตรวจสอบภายในิได้ำอย่างม่ปีระสิทธิิภาพ

 เนืิ�องจากเป็ีนิผู้ม่ความรู้และปีระสบการณ์ตามมาตรฐานิตรวจสอบภายในิ มาเป็ีนิระยะเวลาปีระมาณ 19 ปีี เคยเข้ารับการ

อบรมในิหลักสูตรท่�เก่�ยวข้องกับการปีฏิิบัติงานิต่อการตรวจสอบภายในิ ได้ำแก่ การควบคุมภายในิอย่างม่ปีระสิทธิิภาพ, การ

บริหารความเส่�ยง, การควบคุมภายในิเก่�ยวกับรายงานิทางการเงินิ เป็ีนิต้นิ และม่ความเข้าใจในิกิจกรรมและการดำำาเนิินิงานิ

ของบริษััท จ่งเห็นิว่า ม่ความเหมาะสมท่�จะปีฏิิบัติหน้ิาท่�ดัำงกล่าวได้ำอย่างเหมาะสมเพ่ยงพอ

ทั�งน่ิ�การพิจารณาและอนุิมัติแต่งตั�ง ถือดำถือนิและโยกย้ายผู้ดำำารงตำาแหน่ิงหัวหน้ิาสำานัิกงานิตรวจสอบภายในิ

ของบริษััท จะต้องได้ำรับการอนุิมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ) บริษััทฯ ม่นิโยบายจ่ายเงินิปีันิผลในิอัตราไม่นิ้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำาไรสุทธิิ

ของบรษิัทัฯในิแตล่ะปี ีหลงัหักเงนิิสำารองตา่งๆ ทกุปีระเภทท่�กฎหมายและบริษัทั

ไดำ้กำาหนิดำไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินิปีันิผลดำังกล่าวจะนิำาปีัจจัยต่างๆ มา

พิจารณาปีระกอบเชี่นิ กระแสเงินิสดำ สภาพคล่องของบริษััท เงื�อนิไข และข้อ

กำาหนิดำในิสัญญาท่�บรษิัทัผูกพนัิอยู ่ตลอดำจนิแผนิการลงทุนิของบรษัิัทและบรษิัทั

ในิเครือ รวมถื่งความจำาเปี็นิและความเหมาะสมอื�นิๆ ในิอนิาคต ซ่่�งการจ่าย

เงินิปีันิผลดำังกล่าวข้างต้นิจะต้องไดำ้รับความเห็นิชีอบจากท่�ปีระชีุมผู้ถืือหุ้นิ 

ยกเวน้ิการจา่ยเงนิิปีนัิผลระหวา่งกาลซ่่�งอนิมุตัจิา่ยโดำยมติคณะกรรมการบรษิัทั

บริษััท เชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ) คณะกรรมการบริษััทม่นิโยบายท่�จะเสนิอให้ท่�ปีระชีุมผู้ถืือหุ้นิของบริษััทฯ จ่าย

เงนิิปีนัิผลใหแ้กผู่ถ้ือืหุน้ิอตัราท่�ไมต่่ำากวา่รอ้ยละ 50 ของกำาไรสทุธิ ิภายหลงัการ

ชีำาระภาษั่แล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินิปีันิผลในิแต่ละครั�งข่�นิอยู่กับแผนิการ

ลงทนุิ และแผนิการใชีเ้งนิิในิแตล่ะปีี รวมถืง่ความจำาเป็ีนิและความเหมาะสมอื�นิ

ใดำในิอนิาคต โดำยตอ้งไดำร้บัอนิมุตัจิากท่�ปีระชีมุผู้ถืือหุน้ิ ยกเวน้ิการจา่ยเงนิิปีนัิผล

ระหว่างกาลซ่่�งไดำ้รับอนิุมัติจ่ายเงินิปีันิผลโดำยคณะกรรมการบริษััท

บริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ ปีัจจุบันิยังม่ผลขาดำทุนิสะสม

บริษััท ทิพยบดำินิทร์ จำากัดำ คณะกรรมการบริษััทม่นิโยบายท่�จะเสนิอให้ท่�ปีระชีุมผู้ถืือหุ้นิของบริษััทฯ จ่าย

เงนิิปีนัิผลใหแ้กผู่ถ้ือืหุน้ิอตัราท่�ไมต่่ำากวา่รอ้ยละ 60 ของกำาไรสทุธิ ิภายหลงัการ

ชีำาระภาษัแ่ลว้  อยา่งไรกต็าม การจา่ยเงนิิปีนัิผลในิแตล่ะครั�งข่�นิอยูก่บัแผนิการ

ลงทนุิ และแผนิการใชีเ้งนิิในิแตล่ะปีี รวมถืง่ความจำาเป็ีนิและความเหมาะสมอื�นิ

ใดำในิอนิาคต โดำยตอ้งไดำร้บัอนิมุตัจิากท่�ปีระชีมุผู้ถืือหุน้ิ ยกเวน้ิการจา่ยเงนิิปีนัิผล

ระหว่างกาลซ่่�งไดำ้รับอนิุมัติจ่ายเงินิปีันิผลโดำยคณะกรรมการบริษััท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
ปีระวัติการจ่ายเงินิปัีนิผลในิรอบ 5 ปีี (พ.ศ. 2558 - 2562)

2558 2559 2560 2561 2562

อัตรากำาไรสุทธิิต่อหุ้นิ (บาท) 0.037 0.0427 0.0398 0.0495 0.054

อัตราเงินิปีันิผลต่อหุ้นิ (บาท) 0.032 0.035 0.036 0.040 0.045

อัตราร้อยละของเงินิปีันิผลต่อกำาไรสุทธิิ (%) 87.53 84.75 90.66 80.87 83.64

  หมายเหตุ มูลค่าหุ้นิละ 0.10 บาท
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รายการระหว่างกัน

บริษััทฯ ม่รายการระหว่างกันิท่�สำาคัญกับบุคคลท่�อาจม่ความขัดำแย้งของบริษััท สำาหรับปีี สิ�นิสุดำ วันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 

ดัำงน่ิ�

1. รายละเอียดเก่ียวกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งของบริษัทและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์

บริษััท ทิพยบดิำนิทร์ จำากัดำ บริษััทร่วม ถืือหุ้นิโดำยบริษััท จำานิวนิ ร้อยละ 33.33 และม่กรรมการร่วมกันิ 

คือนิายชัียสิทธิิ� วิริยะเมตตากุล, นิายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล และนิายสิทธิิ 

ภาณุพัฒนิพงศ์

บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ บริษััทร่วม ถืือหุ้นิโดำยบริษััท จำานิวนิ ร้อยละ 40.75 และ ม่กรรมการร่วมกันิ 

คือ นิายชัียสิทธิิ� วิริยะเมตตากุล, และ นิายสิทธิิ ภาณุพัฒนิพงศ์

บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม-ปีากเกร็ดำ จำากัดำ ถืือหุ้นิโดำย บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ (“บริษััทร่วม”) จำานิวนิร้อยละ 

88.46 และ ม่กรรมการร่วมกันิ คือ นิายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล, นิายชัียสิทธิิ� 

วิริยะเมตตากุล และนิายสิทธิิ ภาณุพัฒนิพงศ์

บริษััท อินิโนิเวชัี�นิ เทคโนิโลย่ จำากัดำ ถืือหุ้นิโดำยบริษััท จำานิวนิร้อยละ 7.60 และม่กรรมการร่วมกันิ คือ นิายชัียสิทธิิ� 

วิริยะเมตตากุล และ ม่กรรมการ / ผู้บริหาร ของบริษััท ได้ำแก่ นิายชัียสิทธิิ� 

วิริยะเมตตากุล, นิายชัียสิทธิิ� คุปีต์วิวัฒน์ิ และ นิางศศิธิร นิรไกร ถืือหุ้นิในิ

บริษััท อินิโนิเวชัี�นิ เทคโนิโลย่ จำากัดำ รวมกันิคิดำเป็ีนิจำานิวนิร้อยละ 16.60

บริษััท สินิแพทย์ จำากัดำ ถืือหุ้นิโดำยบริษััท จำานิวนิร้อยละ 10 และ ม่กรรมการร่วมกันิ คือ นิายสิทธิิ 

ภาณุพัฒนิพงศ์, นิายชีำานิาญ ชีนิะภัย และนิายชัียสิทธิิ� วิริยะเมตตากุล

บริษััท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำากัดำ (มหาชีนิ) ถืือหุ้นิโดำยบริษััทจำานิวนิ ร้อยละ 7.69 และ ม่กรรมการร่วมกันิ คือ นิายชัีย

สิทธิิ� วิริยะเมตตากุล , นิางบวรพรรณ รัฐปีระเสริฐ

และนิายพงษ์ัพัฒน์ิ ปีธิานิวนิิชี

บริษััท  โรงพยาบาลเสร่รักษ์ั จำากัดำ ถืือหุ้นิโดำยบริษััทจำานิวนิ ร้อนิละ 10 และม่กรรมการร่วมกันิ 

คือ นิายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล, นิายชัียสิทธิิ� วิริยะเมตตากุล,  

นิายสิทธิิ ภาณุพัฒนิพงศ์ และนิายชีำานิาญ ชีนิะภัย

บริษััท ส่งสัมพันิธ์ิ จำากัดำ ถืือหุ้นิโดำย บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ (“บริษััทร่วม”)  

จำานิวนิร้อยละ 50 และ ม่กรรมการร่วมกันิ คือ นิายชัียสิทธิิ� วิริยะเมตตากุล 

และนิายสิทธิิ ภาณุพัฒนิพงศ์

บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม-ชัียปีราการ จำากัดำ ถืือหุ้นิโดำย บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ (“บริษััทร่วม”)  

จำานิวนิร้อยละ 49.21 และ ม่กรรมการร่วมกันิ คือ นิายสิทธิิ ภาณุพัฒนิพงศ์,

นิายชีำานิาญ ชีนิะภัย,นิางบวรพรรณ รัฐปีระเสริฐ  

และนิายพิจิตต์  วิริยะเมตตากุล

บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม-อมตะนิคร จำากัดำ ถืือหุ้นิโดำย บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ (“บริษััทร่วม”)  

จำานิวนิร้อยละ 74.80 และ ม่กรรมการร่วมกันิ คือ  

นิายชัียสิทธิิ� วิริยะเมตตากุล และนิายสิทธิิ ภาณุพัฒนิพงศ์

บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร จำากัดำ ถืือหุ้นิโดำย บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ (“บริษััทร่วม”)  

จำานิวนิร้อยละ 100 และ ม่กรรมการร่วมกันิ คือ นิายชัียสิทธิิ� วิริยะเมตตากุล, 

นิายชีำานิาญ ชีนิะภัย, นิายรัชีชี สมบูรณสินิ และนิายสิทธิิ ภาณุพัฒนิพงศ์
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บุคคลท่�อาจม่ความขัดำแย้ง ลักษัณะความสัมพันิธ์ิ

บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม-แหลมฉบัง จำากัดำ ถืือหุ้นิโดำย บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ (“บริษััทร่วม”)  

จำานิวนิร้อยละ 100 และ ม่กรรมการร่วมกันิ คือ นิายชัียสิทธิิ� วิริยะเมตตากุล

และนิายสิทธิิ ภาณุพัฒนิพงศ์

บริษััท เอฟื้แอนิด์ำเอส 79 จำากัดำ ม่ผู้ถืือหุ้นิและกรรมการร่วมกันิ คือ นิายชีำานิาญ ชีนิะภัย  

และนิายพรชัีย อรพินิท์

บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม นิวมินิทร์ จำากัดำ ถืือหุ้นิโดำย บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ (“บริษััทร่วม”)  

จำานิวนิร้อยละ 100 และ ม่กรรมการร่วมกันิ คือ นิายชัียสิทธิิ� วิริยะเมตตากุล, 

นิายชีำานิาญ ชีนิะภัย, นิายรัชีชี สมบูรณสินิ และนิายสิทธิิ ภาณุพัฒนิพงศ์

บริษััท โรงพยาบาลบางโพ จำากัดำ      ผู้ถืือหุ้นิโดำย บริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ำ จำากัดำ จำานิวนิ ร้อยละ 28.57  

ม่ผู้บริหารของบริษััท ได้ำแก่ พลโทพร้อมพงษ์ั พ่ระบูล 

และนิายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล เป็ีนิกรรมการ

กรรมการ ได้ำแก่  

นิายชัียสิทธิิ� วิริยะเมตตากุล

บุคคลท่�เก่�ยวข้อง

 2. ประเภทและลักษณะของรายการระหว่างกัน

ช่ือผู้ท่ีเก่ียวข้อง

มูลค่ารายการระหว่างกัน

(ล้านบาท)
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน
เง่ือนไข/นโยบาย

ความเห็นคณะ

กรรมการตรวจสอบ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

บริษััท โรงพยาบาล

วิภาราม จำากัดำ

3.26 0.12 0.16 ค่าบริการรักษัา

พยาบาล

การกำาหนิดำราคา /

เงื�อนิไขเป็ีนิไปีตามปีกติ 

ของธุิรกิจ ซ่่�งเป็ีนิไปีในิ

ทางเด่ำยวกันิกับการ 

กำาหนิดำเงื�อนิไขกับ

บุคคลหรือกิจการอื�นิท่�

ไม่เก่�ยวข้องกันิ

เป็ีนิรายการท่�ม่

ลักษัณะตามการค้า

ปีกติทั�วไปี และม่

เงื�อนิไขราคาท่�

สามารถืเท่ยบเค่ยงได้ำ

กับคู่ค้ารายอื�นิๆท่�ไม่

เก่�ยวข้องกันิ

0.00 67.45 67.45 เงินิปัีนิผลรับ บริษััทรับเงินิปัีนิผลจาก

บริษััทร่วมตามมติท่�

ปีระชุีมสามัญปีระจำาปีีผู้

ถืือหุ้นิในิอัตราเด่ำยวกันิ

กับผู้ถืือหุ้นิรายอื�นิๆ

เป็ีนิรายการท่ม่

ลักษัณะทั�วไปีตาม

ธุิรกิจปีกติโดำยบริษััท

ได้ำรับเงินิปัีนิผลจาก

การถืือหุ้นิในิบริษััท

ร่วมเช่ีนิเด่ำยวกันิกับผู้

ถืือหุ้นิรายอื�นิๆ

บมจ.เช่ียงใหม่ราม

ธุิรกิจการแพทย์

154.68 157.99 174.79 เงินิปัีนิผลรับ                                      บริษััทรับเงินิปัีนิผลจาก

บริษััทร่วมตามมติท่�

ปีระชุีมสามัญปีระจำาปีีผู้

ถืือหุ้นิในิอัตราเด่ำยวกันิ

กับผู้ถืือหุ้นิรายอื�นิๆ

เป็ีนิรายการท่ม่

ลักษัณะทั�วไปีตาม

ธุิรกิจปีกติโดำยบริษััท

ได้ำรับเงินิปัีนิผลจาก

การถืือหุ้นิในิบริษััท

ร่วมเช่ีนิเด่ำยวกันิกับผู้

ถืือหุ้นิรายอื�นิๆ



161รายงานประจำาปี 2562

ช่ือผู้ท่ีเก่ียวข้อง

มูลค่ารายการระหว่างกัน

(ล้านบาท)
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน
เง่ือนไข/นโยบาย

ความเห็นคณะ

กรรมการตรวจสอบ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

บริษััท โรงพยาบาล

วิภาราม-ปีากเกร็ดำ 

จำากัดำ

0.28 1.36 1.86 ค่าบริการรักษัา

พยาบาล

การกำาหนิดำราคา /

เงื�อนิไขเป็ีนิไปีตามปีกติ

ของธุิรกิจ ซ่่�งเป็ีนิไปีในิ

ทางเด่ำยวกันิกับการ

กำาหนิดำเงื�อนิไขกับ

บุคคลหรือกิจการอื�นิท่�

ไม่เก่�ยวข้องกันิ

เป็ีนิรายการท่�ม่

ลักษัณะตามการค้า

ปีกติทั�วไปี และม่

เงื�อนิไขราคาท่�

สามารถืเท่ยบเค่ยงได้ำ

กับคู่ค้ารายอื�นิๆท่�ไม่

เก่�ยวข้องกันิ

บริษััท

อินิโนิเวชัี�นิ เทคโนิโลย ่

จำากัดำ

9.62 11.97 11.59 ค่าบำารุงรักษัาระบบ

วิศวกรรมต่างๆ และ 

ระบบแก�สทางการ

แพทย์

การกำาหนิดำราคา /

เงื�อนิไขเป็ีนิไปีตามปีกติ

ของธุิรกิจ ซ่่�งเป็ีนิไปีในิ

ทางเด่ำยวกันิกับการ

กำาหนิดำเงื�อนิไขกับ

บุคคลหรือกิจการอื�นิท่�

ไม่เก่�ยวข้องกันิ

เป็ีนิรายการท่�ม่

ลักษัณะตามการค้า

ปีกติทั�วไปี และม่

เงื�อนิไขราคาท่�

สามารถืเท่ยบเค่ยงได้ำ

กับคู่ค้ารายอื�นิๆท่�ไม่

เก่�ยวข้องกันิ

2.45 0.41 0.11 ค่าบริการรักษัา

พยาบาล

การกำาหนิดำราคา /

เงื�อนิไขเป็ีนิไปีตามปีกติ

ของธุิรกิจ ซ่่�งเป็ีนิไปีในิ

ทางเด่ำยวกันิกับการ

กำาหนิดำเงื�อนิไขกับ

บุคคลหรือกิจการอื�นิท่�

ไม่เก่�ยวข้องกันิ

เป็ีนิรายการท่�ม่

ลักษัณะตามการค้า

ปีกติทั�วไปี และม่

เงื�อนิไขราคาท่�

สามารถืเท่ยบเค่ยงได้ำ

กับคู่ค้ารายอื�นิๆท่�ไม่

เก่�ยวข้องกันิ

0.35 0.53 0.58 เงินิปัีนิผลรับ บริษััทรับเงินิปัีนิผลจาก

บริษััทตามมติท่�ปีระชุีม

สามัญปีระจำาปีีผู้ถืือหุ้นิ

ในิอัตราเด่ำยวกันิกับผู้

ถืือหุ้นิรายอื�นิๆ

เป็ีนิรายการท่ม่

ลักษัณะทั�วไปีตาม

ธุิรกิจปีกติโดำยบริษััท

ได้ำรับเงินิปัีนิผลจาก

การถืือหุ้นิในิบริษััท

เช่ีนิเด่ำยว กันิกับผู้ถืือ

หุ้นิรายอื�นิๆ

บริษััท โรงพยาบาล

เจ้าพระยา จำากัดำ  

(มหาชีนิ)

8.60 9.06 10.87 เงินิปัีนิผลรับ บริษััทรับเงินิปัีนิผลจาก

บริษััทตามมติท่�ปีระชุีม

สามัญปีระจำาปีีผู้ถืือหุ้นิ

ในิอัตราเด่ำยวกันิกับผู้

ถืือหุ้นิรายอื�นิๆ

เป็ีนิรายการท่ม่

ลักษัณะทั�วไปีตาม

ธุิรกิจปีกติโดำยบริษััท

ได้ำรับเงินิปัีนิผลจาก

การถืือหุ้นิในิบริษััท

เช่ีนิเด่ำยว กันิกับผู้ถืือ

หุ้นิรายอื�นิๆ
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ช่ือผู้ท่ีเก่ียวข้อง

มูลค่ารายการระหว่างกัน

(ล้านบาท)
ลักษณะของรายการ

ระหว่างกัน
เง่ือนไข/นโยบาย

ความเห็นคณะ

กรรมการตรวจสอบ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

บริษััท สินิแพทย์ 

จำากัดำ

20.02 36.40 33.20 เงินิปัีนิผลรับ บริษััทรับเงินิปัีนิผลจาก

บริษััทตามมติท่�ปีระชุีม

สามัญปีระจำาปีีผู้ถืือหุ้นิ

ในิอัตราเด่ำยวกันิกับผู้

ถืือหุ้นิรายอื�นิๆ

เป็ีนิรายการท่ม่

ลักษัณะทั�วไปีตาม

ธุิรกิจปีกติโดำยบริษััท

ได้ำรับเงินิปัีนิผลจาก

การถืือหุ้นิในิบริษััท

เช่ีนิเด่ำยว กันิกับผู้ถืือ

หุ้นิรายอื�นิๆ

บริษััท

ทิพยดิำนิทร์ จำากัดำ

1.83 2.68 0.65 ดำอกเบ่�ยรับ บริษััทให้เงินิกู้ระยะสั�นิ 

12 เดืำอนิจำานิวนิ  15 

ล้านิบาท อัตราดำอกเบ่�ย

ร้อยละ 4.75

เป็ีนิรายการให้ความ

ช่ีวยเหลือทางการเงินิ

ตามมติคณะกรรมการ

บริษััทครั�งท่� 3/2558 

เมื�อ 14 สิงหาคม 

2558

บริษััท

รัตนิบดิำนิทร์ จำากัดำ

14.62 16.07 0 ค่ารักษัาพยาบาล การกำาหนิดำราคา /

เงื�อนิไขเป็ีนิไปีตามปีกติ 

ของธุิรกิจ ซ่่�งเป็ีนิไปีในิ

ทางเด่ำยวกันิกับการ

กำาหนิดำเงื�อนิไขกับ

บุคคลหรือกิจการอื�นิท่�

ไม่เก่�ยวข้องกันิ

เป็ีนิรายการท่�ม่

ลักษัณะตามการค้า

ปีกติทั�วไปี และม่

เงื�อนิไขราคาท่�

สามารถืเท่ยบเค่ยงได้ำ

กับคู่ค้ารายอื�นิๆท่�ไม่

เก่�ยวข้องกันิ

กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนัิกงานิ

184.00

4.50

192.00

6.58

176.00

5.46

เจ้าหน่ิ�ตั�วสัญญา

ใช้ีเงินิ

ดำอกเบ่�ยจ่าย

อัตราดำอกเบ่�ยร้อยละ 

3.25 กำาหนิดำชีำาระ

ดำอกเบ่�ยทุก 3 เดืำอนิ 

กำาหนิดำคืนิเงินิต้นิวันิท่� 

30 มิถุืนิายนิ 2564* 

โดำยม่เงื�อนิไขว่าผู้ให้กู้

สามารถืไถ่ืถือนิเงินิกู้

ก่อนิวันิครบกำาหนิดำได้ำ

และผู้กู้สามารถืชีำาระ

คืนิเงินิกู้ก่อนิวันิครบ

กำาหนิดำได้ำ

เป็ีนิรายการท่�เป็ีนิ

ปีระโยชีน์ิต่อบริษััท 

เนืิ�องจากทำาให้บริษััท

ม่ทางเลือกแหล่งเงินิ

ทุนิเพิ�มมากข่�นิ โดำยม่

อัตราดำอกเบ่�ยท่�ตำ�า

กว่า อัตราดำอกเบ่�ย

เงินิให้กู้ยืมของ

ธินิาคารพาณิชีย์ ณ 

ขณะนัิ�นิ ซ่่�งอยู่ท่�ร้อย

ละ 4.00 และไม่

กระทบสิทธิิของผู้ถืือ

หุ้นิ 

หมายเหตุ.- * ท่�ปีระชุีมคณะกรรมการบริษััท (วาระพิเศษั) ครั�งท่� 3/2562 

  เมื�อวันิท่� 27 มิถุืนิายนิ 2562 ได้ำม่มติให้ทำาการต่ออายุตั�วสัญญาใช้ีเงินิดัำงกล่าวต่อไปีอ่กเป็ีนิระยะเวลา 

  2 ปีี โดำยจะสิ�นิสุดำ ในิวันิท่� 30 มิถุืนิายนิ 2564
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ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เนืิ�องจากการเขา้ทำารายการระหวา่งบริษััทหรือบริษััทย่อยกับบุคคลท่�ม่ความขัดำแยง้กันิดัำงกล่าวข้างต้นิ ม่ลักษัณะ

เป็ีนิรายการท่�ม่เงื�อนิไขการคา้ปีกติ และม่เงื�อนิไขในิลกัษัณะเด่ำยวกับท่�บริษััทพ่งกระทำากับบุคคลภายนิอก ซ่่�งเป็ีนิการเขา้ทำา

รายการท่�เป็ีนิไปีตามหลักการท่�อนุิมัติโดำยท่�ปีระชุีมคณะกรรมการบริษััท ครั�งท่� 4/2551 เมื�อวันิท่� 13 สิงหาคม 2551 ซ่่�ง

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ีนิผู้พิจารณารายการดัำงกล่าว แต่สำาหรับปีีสิ�นิสุดำวันิท่� 31 ธัินิวาคม 2562 น่ิ�ไม่ม่การทำารายการ

ระหว่างกันิ

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษััทกำาหนิดำนิโยบายในิการทำารายการระหว่างกันิในิปัีจจุบันิและในิอนิาคต ดัำงน่ิ� ในิการทำารายการระหว่างกันิ

ใดำๆ บริษััทจะกำาหนิดำข้อตกลงและเงื�อนิไขต่างๆ ให้เป็ีนิไปีตามราคาและเงื�อนิไขทางการค้าท่�เป็ีนิธิรรมและไม่ก่อให้เกิดำการ

ถ่ืายเทผลปีระโยชีน์ิ และให้เป็ีนิไปีตามกฎหมาย และข้อกำาหนิดำต่างๆ ทั�งน่ิ� บริษััทคาดำว่าจะยังคงม่รายการระหว่างกันิเกิดำ

ข่�นิอย่างต่อเนืิ�องในิอนิาคต อาทิ รายการท่�เก่�ยวกับการทำาธุิรกรรมปีกติทางการค้า อาทิ การให้บริการรักษัาพยาบาล การ

ให้บริการห้องปีฏิิบัติการทางการแพทย์ และ การบำารุงรักษัาระบบวิศวกรรม เป็ีนิต้นิ ทั�งน่ิ� บริษััทได้ำแต่งตั�งคณะกรรมการ

ตรวจสอบให้เป็ีนิผู้ดำำาเนิินิการตรวจสอบและให้ความเห็นิถ่ืงความเหมาะสมของรายการ และพิจารณาเปิีดำเผยข้อมูลของ

รายการระหว่างกันิ หรือรายการท่�อาจม่ความขัดำแย้งทางผลปีระโยชีน์ิ ให้ม่ความถูืกต้องและครบถ้ืวนิตามกฎหมายว่าด้ำวย

หลักทรัพย์และตลาดำหลักทรัพย์และข้อบังคับ ปีระกาศ คำาสั�ง หรือข้อกำาหนิดำของตลาดำหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย และ

ตามมาตรฐานิการบัญช่ีท่�กำาหนิดำโดำยสมาคมนิักบัญช่ีและผู้สอบบัญช่ีรับอนุิญาตแห่งปีระเทศไทย ในิกรณ่ท่�คณะกรรมการ

ตรวจสอบไมม่่ความชีำานิาญในิการพจิารณารายการระหวา่งกันิท่�อาจเกิดำข่�นิ บริษััทจะจัดำให้ม่บุคคลท่�ม่ความรู้ความชีำานิาญ

พิเศษั เช่ีนิ ผู้สอบบัญช่ีของบริษััท หรือผู้เช่ี�ยวชีาญอิสระ เป็ีนิผู้ให้ความเห็นิเก่�ยวกับรายการระหว่างกันิดัำงกล่าว

นิอกจากน่ิ� รายการระหว่างกันิท่�อาจเกิดำข่�นิในิอนิาคตนัิ�นิ คณะกรรมการบริษััทจะต้องปีฏิิบัติให้เป็ีนิไปีตาม

กฎหมายว่าด้ำวยหลักทรัพย์และตลาดำหลักทรัพย์และข้อบังคับ ปีระกาศ คำาสั�ง หรือข้อกำาหนิดำของตลาดำหลักทรัพย์แห่ง

ปีระเทศไทย รวมตลอดำถ่ืงการปีฏิิบัติตามข้อกำาหนิดำเก่�ยวกับการเปิีดำเผยข้อมูล การทำารายการเก่�ยวโยงกันิ และการได้ำมา

หรือจำาหน่ิายไปีซ่่�งทรัพย์สินิท่�สำาคัญของบริษััท และจัดำให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญช่ีของบริษััทหรือผู้เช่ี�ยวชีาญ

อิสระ (แล้วแต่กรณ่) เป็ีนิผู้ดำำาเนิินิการตรวจสอบและให้ความเห็นิถ่ืงความเหมาะสมของรายการและพิจารณาเปิีดำเผยข้อมูล

ของรายการระหว่างกันิหรือรายการท่�อาจม่ความขัดำแย้งทางผลปีระโยชีน์ิให้ม่ความถืูกต้องและครบถื้วนิตามท่�กฎหมาย

กำาหนิดำ

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

บริษััทม่ข้อกำาหนิดำท่�ชัีดำเจนิเก่�ยวกับการทำารายการระหว่างกันิ และการได้ำมาหรือจำาหน่ิายไปีซ่่�งทรัพยสิ์นิท่�สำาคัญ

ของบริษััทในิข้อบังคับของบริษััทโดำยกำาหนิดำให้กรรมการ หรือบุคคลท่�อาจม่ความขัดำแย้งม่ส่วนิได้ำเส่ย หรืออาจม่ความขัดำ

แย้งทางผลปีระโยชีน์ิอันิใดำ ไม่ม่สิทธิิออกเส่ยงอนุิมัติในิเรื�องนัิ�นิๆ นิอกจากน่ิ� บริษััทกำาหนิดำให้คณะกรรมการตรวจสอบให้

ความเห็นิเก่�ยวกับความจำาเป็ีนิและความเหมาะสมของรายการและพิจารณาเปิีดำเผยรายละเอ่ยดำของรายการในิรายงานิ

ปีระจำาปีีของบริษััท

ในิกรณ่ท่�คณะกรรมการตรวจสอบไม่ม่ความชีำานิาญในิการพิจารณารายการระหว่างกันิท่�อาจเกิดำข่�นิ บริษััทจะ

จัดำหาผู้เช่ี�ยวชีาญอิสระหรือผู้สอบบัญช่ีของบริษััทเป็ีนิผู้ให้ความเห็นิเก่�ยวกับรายการระหว่างกันิดัำงกล่าวเพื�อปีระกอบการ

ตัดำสินิใจของคณะกรรมการหรือผู้ถืือหุ้นิของบริษััทแล้วแต่กรณ่





การปฏิบัติตามหลักการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี
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บริษััทได้ำตระหนัิกความสำาคัญของการกำากับดูำแลกิจการท่�ด่ำ และม่ความตั�งใจท่�จะปีฏิิบัติตามหลักการกำากับดูำ

และกิจการท่�ด่ำ เพื�อการบรหิารจดัำการธิรุกิจท่�ม่ความโปีรง่ใส สรา้งความเชืี�อมั�นิใหแ้ก่ผู้ม่ส่วนิไดำเ้ส่ยทุกฝ่้าย และม่ปีระสทิธิิภาพ

เพ่ยงพอท่�จะแข่งขันิในิระดัำบสากล บริษััทจ่งขอรายงานิเรื�องการปีฏิิบัติตามหลักการกำากับดูำแลกิจการ ดัำงต่อไปีน่ิ�

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษััทเล็งเห็นิถ่ืงความสำาคัญของสิทธิิของผู้ถืือหุ้นิทุกราย ซ่่�งรวมทั�งผู้ถืือหุ้นิรายใหญ่ และผู้ถืือหุ้นิรายย่อย โดำย

สิทธิิของผู้ถืือหุ้นิครอบคลุมสิทธิิพื�นิฐานิต่างๆ ทั�งในิฐานิะของนัิกลงทุนิในิหลักทรัพย์และในิฐานิะของเจ้าของบริษััท เช่ีนิ 

สิทธิิในิการซื่�อ ขาย โอนิ หลักทรัพย์ท่�ตนิถืืออยู่ สิทธิิในิการได้ำรับข่าวสาร ข้อมูลของบริษััทอย่างครบถ้ืวนิ เพ่ยงพอ ทันิเวลา

 ผ่านิช่ีองทางท่�เข้าถ่ืงได้ำง่าย สิทธิิในิการแสดำงความคิดำเห็นิ สิทธิิในิการร่วมตัดำสินิใจเรื�องสำาคัญของบริษััท เช่ีนิ การเลือกตั�ง

กรรมการ การอนุิมัติธุิรกรรมท่�สำาคัญและม่ผลต่อทิศทางในิการดำำาเนิินิธุิรกิจของบริษััท การแก้ไขหนัิงสือบริคณห์สนิธิิ ข้อ

บังคับของบริษััท เป็ีนิต้นิ

ในิปีี 2562 บริษััทได้ำดำำาเนิินิการในิเรื�องต่างๆ ท่�เป็ีนิการส่งเสริม และอำานิวยความสะดำวกในิการใช้ีสิทธิิของผู้ถืือ

หุ้นิ ในิการร่วมปีระชุีมสามัญผู้ถืือหุ้นิ ดัำงน่ิ�

1. บริษััท เปิีดำโอกาสให้ผู้ถืือหุ้นิได้ำม่ส่วนิร่วมในิการเสนิอเรื�องท่�เห็นิว่าสำาคัญและควรบรรจุเป็ีนิวาระในิการ

ปีระชุีมสามัญผู้ถืือหุ้นิปีระจำาปีีของบริษััท และเสนิอชืี�อบุคคลท่�ม่ความรู้ ความสามารถื และคุณสมบัติท่�เหมาะสมเพื�อรับการ

พิจารณาเลือกตั�งเป็ีนิกรรมการบริษััทล่วงหน้ิาก่อนิท่�จะม่การจัดำปีระชุีมสามัญผู้ถืือหุ้นิข่�นิ โดำยผู้ถืือหุ้นิสามารถืดูำรายละเอ่ยดำ

หลักเกณฑ์์และวิธ่ิปีฏิิบัติได้ำในิเว็บไซ่ต์ของบริษััท ทั�งน่ิ�ในิปีี 2562 บริษััทฯ ได้ำเปิีดำโอกาสให้ผู้ถืือหุ้นิเสนิอชืี�อบุคคลเพื�อเข้ารับ

การพิจารณาเลือกตั�งเป็ีนิกรรมการบริษััทฯ เป็ีนิการล่วงหน้ิา ระหว่างวันิท่� 16 ตุลาคม 2561 ถ่ืงวันิท่� 28 กุมภาพันิธ์ิ 2562 

โดำยเผยแพร่ให้ผู้ถืือหุ้นิรับทราบผ่านิระบบข่าวของตลาดำหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย และเว็ปีไซ่ต์ของบริษััทฯ ซ่่�งเมื�อครบ

กำาหนิดำระยะเวลาท่�เปิีดำโอกาส ปีรากฏิว่า ไม่ม่ผู้ถืือหุ้นิรายใดำเสนิอชืี�อบุคคลเข้ามายังบริษััท

2. บริษััทได้ำจัดำส่งหนัิงสือเชิีญปีระชุีมให้แก่ผู้ถืือหุ้นิล่วงหน้ิา เพื�อแจ้งวาระการปีระชุีม พร้อมความคิดำเห็นิของ

คณะกรรมการในิแต่ละวาระ รวมถ่ืงเอกสารปีระกอบต่างๆ เพื�อให้ผู้ถืือหุ้นิม่ข้อมูลเพ่ยงพอในิการตัดำสินิใจ และเพื�อให้ผู้ถืือ

หุ้นิสามารถืใช้ีสิทธิิได้ำเต็มท่� โดำยได้ำช่ี�แจงรายละเอ่ยดำของเอกสารท่�ผู้ถืือหุ้นิต้องนิำามาแสดำงในิวันิปีระชุีม เพื�อรักษัาสิทธิิในิการ

เข้าปีระชุีม รวมทั�งสิทธิิออกเส่ยงลงมติของผู้ถืือหุ้นิไว้ด้ำวยกันิ นิอกจากน่ิ� เพื�ออำานิวยความสะดำวกใหแ้ก่ผู้ถืือหุ้นิ บริษััทม่การ

เปิีดำเผยหนิงัสือเชิีญปีระชีมุบนิเวบ็ไซ่ต์ของบรษัิัท โดำยในิกรณ่ของการปีระชีมุสามัญผู้ถืือหุ้นิปีระจำาปีี ไดำเ้ปิีดำเผยหนิงัสือเชิีญ

ปีระชุีมล่วงหน้ิาก่อนิวันิปีระชุีมอย่างน้ิอย 30 วันิ

3. ในิกรณ่ท่�ผู้ถืือหุ้นิไม่สามารถืเข้าปีระชุีมได้ำด้ำวยตนิเอง ผู้ถืือหุ้นิสามารถืใช้ีสิทธิิในิการมอบฉันิทะให้กรรมการ

อิสระ หรือบุคคลใดำๆ เข้าร่วมปีระชุีมแทนิ และออกเส่ยงลงคะแนินิแทนิตนิได้ำ โดำยใช้ีหนัิงสือมอบฉันิทะแบบหน่ิ�งแบบใดำท่�

บริษััทได้ำจัดำส่งไปีพร้อมกับหนัิงสือนัิดำปีระชุีม จากจากน่ิ�ผู้ถืือหุ้นิสามารถื Download หนัิงสือมอบฉันิทะผ่านิทางเว็บไซ่ต์

ของบริษััทได้ำอ่กด้ำวย

4. เพื�อให้ผู้ถืือหุ้นิได้ำรับความสะดำวกในิการปีระชุีม บริษััทได้ำจัดำให้ม่การลงทะเบ่ยนิล่วงหน้ิา 1 ชัี�วโมง และ

ภายหลังเปิีดำปีระชุีมแล้ว ผู้ถืือหุ้นิสามารถืลงทะเบ่ยนิเข้าร่วมปีระชุีมได้ำตลอดำเวลาการปีระชุีม เพื�อใช้ีสิทธิิออกเส่ยงในิวาระ

ท่�ยังไม่ได้ำลงมติ นิอกจากน่ิ� เมื�อจบการปีระชุีม ผู้ถืือหุ้นิสามารถืขอตรวจรายละเอ่ยดำของการลงมติได้ำ

5. ก่อนิเริ�มเข้าสู่การปีระชุีมตามวาระ ปีระธิานิกรรมการซ่่�งเป็ีนิปีระธิานิในิท่�ปีระชุีม ได้ำมอบหมายให้กรรมการ

และเลขานุิการแจ้งให้ท่�ปีระชุีมทราบถ่ืงวิธ่ิการปีฏิิบัติในิการออกเส่ยงลงคะแนินิในิแต่ละวาระการปีระชุีม และระหว่างการ

ปีระชุีมผู้ถืือหุ้นิ ปีระธิานิในิท่�ปีระชุีมได้ำเปิีดำโอกาสให้ผู้ถืือหุ้นิทุกรายสามารถืเสนิอแนิะ ซั่กถืาม และเสนิอข้อคิดำเห็นิได้ำทุก

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
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วาระ โดำยปีระธิานิและผู้บริหารจะให้ความสำาคัญกับทุกคำาถืาม และตอบข้อซั่กถืามอย่างชัีดำเจนิและตรงปีระเด็ำนิ

6. บริษััทได้ำใช้ีระบบ BAR CODE ช่ีวยในิการลงทะเบ่ยนิและนัิบคะแนินิเส่ยง เพื�ออำานิวยความสะดำวกแก่ผู้

ถืือหุ้นิท่�เข้าร่วมปีระชุีม

7. เลขานุิการบริษััทได้ำบันิท่กการปีระชุีมท่�ถูืกต้อง ครบถ้ืวนิ โดำยบันิท่กการออกเส่ยงลงคะแนินิในิแต่ละวาระ

อย่างละเอ่ยดำ และได้ำจัดำส่งรายงานิการปีระชุีมผู้ถืือหุ้นิต่อตลาดำหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทยภายในิ 14 วันิหลังการปีระชุีม 

และเผยแพร่บนิเว็บไซ่ต์ของบริษััท เพื�อให้ผู้ถืือหุ้นิได้ำรับทราบอย่างรวดำเร็วและสามารถืตรวจสอบได้ำ

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถืือหุ้นิทุกราย ทั�งผู้ถืือหุ้นิท่�เป็ีนิผู้บริหาร ผู้ถืือหุ้นิท่�ไม่เป็ีนิผู้บริหาร ผู้ถืือหุ้นิต่างชีาติและผู้ถืือหุ้นิส่วนิน้ิอย ต่าง

ได้ำรับการปีฏิิบัติจากบริษััทในิลักษัณะท่�เท่าเท่ยมกันิ และม่นิโยบายในิเรื�องการใช้ีข้อมูลภายในิของบริษััทอย่างชัีดำเจนิ โดำย

กรรมการผู้บริหาร พนัิกงานิ และบุคคลท่�เก่�ยวข้อง ห้ามนิำาข้อมูลภายในิของบริษััท ไปีใช้ีเพื�อปีระโยชีน์ิส่วนิตนิหรือเผยแพร่

ให้บุคคลอื�นิทราบ ซ่่�งท่�ผ่านิมาไม่พบการใช้ีข้อมูลภายในิเพื�อแสวงหาปีระโยชีน์ิแต่อย่างใดำ

บริษััทดำำาเนิินิการป้ีองกันิและจัดำการในิเรื�องท่�ม่ความขัดำแย้งทางผลปีระโยชีน์ิต่างๆ ด้ำวยความเป็ีนิธิรรม โดำยวิธ่ิ

การเปิีดำเผยข้อมูลหรือการเก็บรักษัาความลับ หรือการปีฏิิเสธิการดำำาเนิินิการ หรือวิธ่ิการอื�นิใดำท่�เหมาะสมตามควรแก่กรณ่ 

นิอกจากน่ิ�บริษััทได้ำกำาหนิดำเป็ีนินิโยบายและขั�นิตอนิการอนุิมัติและดำำาเนิินิการรายการท่�อาจม่ความขัดำแยง้ทางผลปีระโยชีน์ิ

และรายการท่�เก่�ยวโยงกันิ รวมทั�งกำาหนิดำนิโยบายและระเบ่ยบไม่ให้ผู้บริหารนิำาข้อมูลภายในิไปีใชี้ปีระโยชีน์ิส่วนิตนิ และ

กำาหนิดำให้กรรมการและผู้บริหารรายงานิการเปีล่�ยนิแปีลงการถืือครองหลักทรัพย์ของบริษััทต่อสำานัิกงานิคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดำหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชีบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดำหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ

ม่การรายงานิเรื�องดัำงกล่าวรวมถ่ืงส่วนิได้ำเส่ยต่างๆ ในิท่�ปีระชุีมคณะกรรมการของบริษััททุกครั�งอ่กด้ำวย

บริษััทม่แนิวนิโยบายเปิีดำโอกาสให้ผู้ถืือหุ้นิสามารถืเสนิอเพิ�มวาระสำาหรับการปีระชุีมผู้ถืือหุ้นิเสนิอชืี�อบุคคล เพื�อ

รับเลือกเป็ีนิกรรมการบริษััทได้ำภายใต้เงื�อนิไข และระยะเวลาท่�เหมาะสม รวมถ่ืงต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายท่�

เก่�ยวข้องด้ำวย บริษััทได้ำเปิีดำโอกาสให้ผู้ถืือหุ้นิท่�ไม่สามารถืเข้าปีระชุีมด้ำวยตนิเองมอบฉันิทะให้ผู้อื�นิ เช่ีนิ กรรมการอิสระของ

บริษััท มาปีระชุีมและออกเส่ยงลงมติแทนิ โดำยได้ำแนิบใบมอบฉันิทะในิแบบท่�ผู้ถืือหุ้นิสามารถืแสดำงเจตนิาไดำ้หลากหลาย

พร้อมกับจดำหมายเชิีญปีระชุีม และม่การจัดำเตร่ยมบัตรลงคะแนินิให้แก่ผู้ถืือหุ้นิในิการปีระชุีมผู้ถืือหุ้นิทุกครั�ง รวมถ่ืงในิวาระ

การพิจารณาการแต่งตั�งกรรมการ บริษััทเสนิอให้ผู้ถืือหุ้นิได้ำพิจารณากรรมการเป็ีนิรายท่านิด้ำวย ในิปีี 2562 บริษััทฯ ได้ำจัดำ

ส่งรายงานิปีระจำาปีี 2562 ในิรูปีแบบรหัส QR (QR CODE) ให้ผู้ถืือหุ้นิเพื�อสามารถืเร่ยกดูำข้อมูลได้ำอย่างสะดำวกและรวดำเร็ว

ในิการปีระชุีมผู้ถืือหุ้นิ การปีระชุีมเป็ีนิไปีตามลำาดัำบวาระการปีระชุีม โดำยไม่ม่การเพิ�มวาระการปีระชุีมท่�ไม่ได้ำ

แจ้งล่วงหน้ิา เพื�อให้ผู้ถืือหุ้นิไดำ้ม่โอกาสศ่กษัาข้อมูลปีระกอบระเบ่ยบวาระก่อนิตัดำสินิใจ และไม่ม่การเปีล่�ยนิแปีลงข้อมูล

สำาคัญในิท่�ปีระชุีมอย่างกะทันิหันิ

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษััทได้ำให้ความสำาคัญต่อสิทธิิของผู้ม่ส่วนิได้ำเส่ยทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ีนิผู้ม่ส่วนิได้ำเส่ยภายในิ ได้ำแก่ พนัิกงานิและ

ผู้บริหารของบริษััท หรือผู้ม่ส่วนิได้ำเส่ยภายนิอก ได้ำแก่ ลูกค้า เจ้าหน่ิ� คู่แข่ง รวมถ่ืงสังคมและสิ�งแวดำล้อม เพราะบริษััท

ตระหนัิกเสมอว่า ผู้ม่ส่วนิได้ำเส่ยทุกปีระเภทม่ส่วนิสำาคัญต่อการปีระกอบกิจการของบริษััทในิรูปีแบบท่�แตกต่างกันิ บริษััทจ่ง

คำาน่ิงถ่ืงสิทธิิและผลปีระโยชีน์ิขั�นิพื�นิฐานิท่�ผู้ม่ส่วนิได้ำเส่ยพ่งได้ำรับจากบริษััทไว้อย่างเหมาะสม ดัำงต่อไปีน่ิ� 

ผู้ถือหุ้น : นิอกเหนืิอจากสิทธิิพื�นิฐานิ สิทธิิท่�กำาหนิดำไว้ในิกฎหมายและข้อบังคับของบริษััทแล้ว บริษััทมุ่งมั�นิท่�

จะเป็ีนิตัวแทนิท่�ด่ำของผู้ถืือหุ้นิ ในิการดำำาเนิินิธุิรกิจ เพื�อสร้างความพ่งพอใจให้แก่ผู้ถืือหุ้นิ โดำยคำาน่ิงถ่ืงการเจริญเติบโตของ

มูลค่าบริษััทในิระยะยาว ด้ำวยผลตอบแทนิท่�เหมาะสมและต่อเนืิ�อง รวมทั�งการเปิีดำเผยข้อมูลอย่างโปีร่งใส และเชืี�อถืือได้ำ
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ลูกค้า / ผู้ป่วย : บริษััทมุ่งมั�นิพัฒนิาคุณภาพบรกิารรักษัาพยาบาลอยา่งต่อเนืิ�อง ด้ำวยการพฒันิาคุณภาพบคุลากร

ให้ม่ความตระหนัิกในิความปีลอดำภัย จริยธิรรมและมาตรฐานิวิชีาช่ีพ สิทธิิของผู้ป่ีวย และให้ม่การใช้ีทรัพยากรและเทคโนิโลย่

อย่างเหมาะสม ม่การบริหารจัดำการด้ำานิการป้ีองกันิความเส่�ยงอย่างม่ปีระสิทธิิภาพ ทั�งน่ิ� เพื�อความพ่งพอใจของผู้ใช้ีบริการ

 โดำยใช้ีหน่ิวยงานิภายนิอกในิการวัดำผล เพื�อนิำาไปีปีรับปีรุงการให้บริการอยา่งต่อเนืิ�อง เพื�อบรรลุเป้ีาหมายการเป็ีนิโรงพยาบาล

ท่�ผู้รับบริการม่ความเชืี�อมั�นิ

พนักงาน : บริษััทเชืี�อมั�นิว่าพนัิกงานิคือทรัพยากรท่�ม่คุณค่าและเป็ีนิปัีจจัยสู่ความสำาเร็จของบริษััท จ่งมุ่งมั�นิในิ

การพัฒนิาเพิ�มศักยภาพของบุคลากรในิการปีฏิิบัติงานิอย่างมืออาช่ีพ สร้างบรรยากาศการทำางานิท่�ด่ำ ส่งเสริมการทำางานิ

เป็ีนิท่ม รวมถ่ืงกำาหนิดำแนิวทางปีฏิิบัติไว้ดัำงน่ิ�

• ให้ผลตอบแทนิท่�เปี็นิธิรรมแก่พนิักงานิ โดำยอยู่ในิรูปีแบบของเงินิเดำอืนิ และ/หรือค่าตอบแทนิในิการทำางานิ

 รวมทั�งสวัสดำิการในิรูปีแบบต่างๆ

• ดำูแลรักษัาสภาพแวดำล้อมการทำางานิให้ม่ความปีลอดำภัยต่อชี่วิตและทรัพย์สินิของพนิักงานิอยู่เสมอ

• การแต่งตั�งและโยกย้าย รวมถื่งการให้รางวัลและการลงโทษัพนิักงานิ ต้องกระทำาดำ้วยความเสมอภาคสุจริต

ใจ เปี็นิธิรรม และตั�งอยู่บนิพื�นิฐานิของความรู้ ความสามารถื และความเหมาะสม รวมทั�งการกระทำา หรือ

การปีฏิิบัติของพนิักงานินิั�นิๆ

• ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนิา การถื่ายทอดำความรู้ และความสามารถืของพนิักงานิ โดำยให้โอกาสพนิักงานิ

อย่างทั�วถื่งและสม่ำาเสมอ

• รับฟื้ังข้อคิดำเห็นิและข้อเสนิอแนิะจากพนิักงานิทุกระดำับอย่างเท่าเท่ยมและเสมอภาค

• ปีฏิิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่�เก่�ยวข้องกับพนิักงานิอย่างเคร่งครัดำ

• ปีฏิิบัติต่อพนิักงานิดำ้วยความสุภาพและให้ความเคารพอย่างเท่าเท่ยมทุกคนิ

• ให้ความสำาคัญแก่พนิักงานิท่�ทำาหนิ้าท่�ด้ำวยความซ่ื�อสัตย์ สุจริต โดำยการจัดำกิจกรรมเชีิดำชีูเก่ยรติพนิักงานิท่�

ปีระกอบคุณงามความดำ ่แพทย ์และพนิกังานิท่�ไดำร้บัคำานิยิมจากลกูคา้ และพนิกังานิท่�ครบวาระเกษัย่ณอายุ

คู่ค้า / คู่สัญญา : บริษััทม่นิโยบายในิการจัดำซื่�อจัดำจ้างท่�ชัีดำเจนิ เพื�อความเป็ีนิธิรรมแก่ทุกฝ่้ายท่�เก่�ยวข้อง นิอกจาก

น่ิ� บริษััทปีฏิิบัติตามเงื�อนิไขท่�ตกลงไว้กับคู่ค้าและคู่สัญญา และจ่ายชีำาระหน่ิ�คู่ค้าและคู่สัญญาอย่างตรงเวลา

เจ้าหน้ี : บริษััทย่ดำมั�นิในิการให้ข้อมูลท่�ถูืกต้อง โปีร่งใสและตรวจสอบได้ำแก่เจ้าหน่ิ� อ่กทั�งได้ำปีฏิิบัติตามเงื�อนิไข

การกู้ยืมเงินิด้ำวยความซื่�อสัตย์สุจริต อย่างเคร่งครัดำ และจ่ายชีำาระหน่ิ�ตรงเวลา บริษััทเชืี�อว่าการสร้างความสัมพันิธ์ิท่�ด่ำกับ

เจ้าหน่ิ� รวมทั�งการสร้างความเชืี�อมั�นิและไว้วางใจเป็ีนิความรับผิดำชีอบท่�บริษััทพ่งปีฏิิบัติต่อเจ้าหน่ิ�

คู่แข่งทางการค้า : บริษััทปีระพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันิท่�ด่ำ ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั�งปีฏิิบัติต่อ

คู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริต เป็ีนิธิรรม โดำยบริษััทถืือว่าคู่แข่งทางการค้าเป็ีนิปัีจจัยหน่ิ�งท่�ทำาให้บริษััทม่ความมุ่งมั�นิในิการ

พัฒนิาคุณภาพและปีระสิทธิิภาพในิการให้บริการให้ด่ำยิ�งข่�นิแก่ลูกค้าและผู้ป่ีวย

สังคมและส่ิงแวดล้อม : นิอกเหนืิอจากความสำาเร็จทางธุิรกิจ การดำำาเนิินิธุิรกิจอย่างม่จริยธิรรม เป็ีนิหลักการ

สำาคัญท่�บริษััทปีลูกฝั้งให้แก่พนัิกงานิ จนิกลายเปีน็ิวัฒนิธิรรมองค์กรท่�ชัีดำเจนิของบริษััท บริษััทยังตั�งปีณิธิานิท่�จะแสดำงความ

รับผิดำชีอบต่อสังคม โดำยการดำำาเนิินิธุิรกิจด้ำวยความถูืกต้อง โปีร่งใส และคำาน่ิงถ่ืงผลกระทบต่อผู้ม่ส่วนิได้ำเส่ยทุกฝ่้าย ซ่่�ง

ครอบคลุมสิทธิิมนุิษัยชีนิ สิทธิิแรงงานิ การดำำาเนิินิธุิรกิจท่�เป็ีนิธิรรม การพัฒนิาคุณภาพการรักษัาพยาบาลท่�ม่คุณภาพ 

ปีลอดำภัยต่อผู้ป่ีวย ดำำาเนิินิโครงการสาธิารณปีระโยชีน์ิต่างๆ อย่างต่อเนืิ�องเป็ีนิรูปีธิรรม เพื�อมุ่งสร้างจิตสำาน่ิกในิการเป็ีนิผู้ให้

และเกื�อกูลสังคม และยังเปิีดำโอกาสให้พนัิกงานิทุกคนิได้ำเข้าร่วมกิจกรรมเพื�อสาธิารณปีระโยชีน์ิต่างๆ ทั�งในิด้ำานิการพัฒนิา

อยา่งยั�งยืนิของชีมุชีนิ รวมถ่ืงการม่ส่วนิช่ีวยเหลือสนัิบสนุินิชุีมชีนิ และผู้ดำอ้ยโอกาสในิสงัคมให้ได้ำพัฒนิาและพ่�งพาตนิเองไดำ้

 ตลอดำจนิการส่งเสริมการศ่กษัาและอนุิรักษ์ัสิ�งแวดำล้อม ทั�งน่ิ� เพราะรากฐานิท่�มั�นิคงทางสังคมเป็ีนิปัีจจัยสำาคัญของการ

เติบโตอย่างยั�งยืนิ ดัำงนัิ�นิองค์กรต้องดำำาเนิินิธุิรกิจควบคู่ไปีกับการแสดำงความรับผิดำชีอบและม่ส่วนิร่วมในิการพัฒนิาชุีมชีนิ

และสังคม บริษััทได้ำกำาหนิดำแนิวปีฏิิบัติ 8 ปีระการท่�สะท้อนิการดำำาเนิินิธุิรกิจอยา่งม่ความรับผิดำชีอบต่อสังคมและสิ�งแวดำล้อม

ของบริษััท ดัำงน่ิ�
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 1. การกำากับดูำแลกิจการท่�ด่ำ

 2. การปีระกอบธุิรกิจด้ำวยความเป็ีนิธิรรม

 3. การต่อต้านิการทุจริต

 4. การเคารพสิทธิิมนุิษัยชีนิและการปีฏิิบัติต่อแรงงานิอย่างเป็ีนิธิรรม

 5. ความรับผิดำชีอบต่อผู้บริโภค

 6. การดูำแลรักษัาสิ�งแวดำล้อม

 7. การร่วมพัฒนิาชุีมชีนิและสังคม

 8. นิวัตกรรมจากความรับผิดำชีอบต่อสังคม

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
บริษััท ให้ความสำาคัญกับนัิกลงทุนิทุกกลุ่มอย่างเท่าเท่ยมกันิ ถ่ืงแม้ว่าจะมิได้ำม่การจัดำตั�งหน่ิวยงานิด้ำานิผู้ลงทุนิ

สัมพันิธ์ิข่�นิเป็ีนิการเฉพาะ แต่ได้ำมอบหมายให้กรรมการผู้จัดำการทำาหน้ิาท่�ในิส่วนิการให้ข้อมูลข่าวสารทั�วไปีของบริษััท ผู้ถืือ

หุ้นิและนัิกลงทุนิสามารถืติดำต่อได้ำท่� สำานัิกงานิบริษััท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2561-1111 ต่อ 2421, 2424, 2427 โทรสาร 

0-2561-1462 email info@vibhavadi.com

บริษััท ได้ำจัดำให้ม่การเผยแพร่ข้อมูลคำาอธิิบายและการวเิคราะห์ของฝ่้ายจัดำการราย   ไตรมาส รวมทั�งได้ำเผยแพร่

ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านิเว็บไซ่ต์ของบริษััทท่� www.vibhavadi.com

คณะกรรมการบริษััทเป็ีนิผู้รับผิดำชีอบในิการจัดำทำารายงานิการเงินิและข้อมูลทางการเงินิท่�ปีรากฏิในิรายงานิ 

ปีระจำาปีี จัดำทำาขั�นิตามมาตรฐานิการบัญช่ีท่�รับรองทั�วไปีในิปีระเทศไทย โดำยเลือกใช้ีนิโยบายบัญช่ีท่�เหมาะสม และถืือปีฏิิบัติ

อยา่งสมำ�าเสมอ โดำยใชีดุ้ำลพินิิจอยา่งระมัดำระวงัและปีระมาณการท่�ด่ำท่�สุดำในิการจัดำทำารวมทั�งม่การเปีดิำเผยข้อมูลสำาคัญอยา่ง

เพ่ยงพอในิหมายเหตุปีระกอบงบการเงินิ

ในิการน่ิ� คณะกรรมการบริษััท ได้ำแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบเปี็นิผู้ดูำแลรับผิดำชีอบเก่�ยวกับคุณภาพของ

รายงานิทางการเงนิิ และระบบควบคมุภายในิ และความเหน็ิของคณะกรรมการตรวจสอบเก่�ยวกับเรื�องน่ิ�ปีรากฏิในิรายงานิ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่่�งแสดำงไว้ในิรายงานิปีระจำาปีีแล้ว

ทั�งน่ิ� คณะกรรมการบริษััท ยังให้ความสำาคัญต่อการเปิีดำเผยข้อมูลเก่�ยวกับรายงานิการเงินิ ข้อมูลทางการเงินิ 

รวมถ่ืงผลการดำำาเนิินิงานิของบริษััท ให้ม่ความครบถ้ืวนิ ถูืกต้อง โปีร่งใสและทันิเวลา ตามท่�ปีรากฏิในิรายงานิปีระจำาปีีและ

 website ของบริษััท เพื�อให้ผู้ถืือหุ้นิ ผู้ม่ส่วนิได้ำเส่ยหรือผู้เก่�ยวข้องได้ำใช้ีข้อมูลอย่างเท่าเท่ยมกันิ

บริษััทม่นิโยบายใหค่้าตอบแทนิของกรรมการและกรรมการชีดุำยอ่ยอื�นิๆ อยู่ในิระดัำบท่�เหมาะสม และคา่ตอบแทนิ

นัิ�นิบริษััทย่ดำถืือให้เป็ีนิอำานิาจของผู้ถืือหุ้นิเป็ีนิผู้พิจารณาซ่่�งสอดำคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษััท ปีระกอบด้ำวยผู้ทรงคุณวุฒิท่�มากด้ำวยปีระสบการณ์ ในิหลายๆ ด้ำานิ กรรมการทุกท่านิม่

ส่วนิร่วมในิการกำาหนิดำวิสัยทัศน์ิ ภารกิจ กลยุทธิ เป้ีาหมาย แผนิธุิรกิจและงบปีระมาณของบริษััท ตลอดำจนิกำากับดูำแลให้

ฝ่้ายบริหารดำำาเนิินิการให้เป็ีนิไปีตามแผนิท่�กำาหนิดำไว้ อย่างม่ปีระสิทธิิภาพและปีระสิทธิิผล เพื�อเพิ�มมูลค่าสูงสุดำให้กับบริษััท

และผู้ถืือหุ้นิ คณะกรรมการม่การปีระชุีมทุก 3 เดืำอนิ เพื�อพิจารณาการรายงานิผลงานิของฝ่้ายบริหาร และงบการเงินิของ

บริษััท
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ณ 31 ธัินิวาคม 2562 คณะกรรมการบริษััทม่จำานิวนิ 15 ท่านิปีระกอบด้ำวย 

1. กรรมการท่�ไม่ได้ำเป็ีนิผู้บริหาร จำานิวนิ 5 ท่านิ ได้ำแก่ นิายแพทย์ชีำานิาญ ชีนิะภัย, นิายแพทย์พงษ์ัพัฒน์ิ 

ปีธิานิวนิิชี, นิายแพทย์ปีระมุข อุณจักร, นิายแพทย์รัชีชี สมบูรณ์สินิ,    ดำร. ฤกขจ่ กาญจนิพิทักษ์ั

2. กรรมการบริษััทท่�เป็ีนิผู้บริหาร จำานิวนิ 5 ท่านิ ได้ำแก่ นิายชัียสิทธิิ� วิริยะเมตตากุล, นิายสิทธิิ ภาณุพัฒนิ

พงศ์, ดำร.บวรพรรณ รัฐปีระเสริฐ, นิางญาดำา พัฑ์ฒฆายนิ และนิายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล

3. กรรมการอิสระซ่่�งม่คุณสมบัติท่�เป็ีนิอิสระตามหลักเกณฑ์์ท่� กลต. กำาหนิดำ จำานิวนิ 5 ท่านิ ได้ำแก่ นิายสม 

วรรณปีระภา, นิางเรวด่ำ ต.สุวรรณ, นิายนิิคม ไวยรัชีพานิิชี, นิายชัียนิรินิทร์ สายรังษ่ั และพลเอกบุญเลิศ จันิทราภาส

กรรมการท่�เป็ีนิอิสระ 5 ท่านิ คิดำเป็ีนิ 33.33% ของกรรมการทั�งคณะ และจำานิวนิกรรมการอิสระไม่น้ิอยกว่า 1 

ในิ 3 ของกรรมการทั�งคณะ เป็ีนิไปีตามบทบัญญัตขิองพระราชีบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดำหลักทรัพย ์(ฉบับท่� 4) พ.ศ. 2551

การแยกตำาแหน่ิง : ปีระธิานิกรรมการบริษััทไม่ได้ำเป็ีนิกรรมการท่�เป็ีนิผู้บริหาร โดำยบริษััท ม่การกำาหนิดำหน้ิาท่�

ความรับผิดำชีอบระหว่างกรรมการบริษััทและผู้บริหารอย่างชัีดำเจนิ โดำยกรรมการบริษััท ม่หน้ิาท่�กำาหนิดำความรับผิดำชีอบในิ

การกำาหนิดำนิโยบายและกำากับดูำแลการดำำาเนิินิงานิของผู้บริหารในิระดัำบนิโยบาย ขณะท่�ผู้บริหารทำาหน้ิาท่�บริหารงานิของ

บริษััทในิด้ำานิต่างๆ ให้เป็ีนิไปีตามนิโยบายท่�กำาหนิดำ

คณะกรรมการชุีดำย่อย : คณะกรรมการบริษััทได้ำแต่งตั�งคณะกรรมการชุีดำย่อยต่างๆ เพื�อช่ีวยคณะกรรมการ

พิจารณา กลั�นิกรอง และปีฏิิบัติหน้ิาท่�เฉพาะเรื�อง และเสนิอให้คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ โดำยรายชืี�อกรรมการ

รวมถ่ืงขอบเขตและอำานิาจหน้ิาท่�ของคณะกรรมการชุีดำย่อยต่างๆ ได้ำระบุไว้แล้วในิหัวข้อโครงสร้างการจัดำการ

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษััทม่หน้ิาท่�รับผิดำชีอบในิการกำาหนิดำนิโยบายและทิศทางการดำำาเนิินิงานิ โดำยได้ำม่ส่วนิร่วมและ

ให้ความเห็นิชีอบในิการกำาหนิดำวิสัยทัศน์ิ พันิธิกิจ เป้ีาหมายเชิีงกลยุทธ์ิในิภาพรวมของบริษััท และกำากับดูำแลให้ฝ่้ายจัดำการ

ดำำาเนิินิการให้เป็ีนิไปีตามนิโยบาย เป้ีาหมาย และงบปีระมาณท่�กำาหนิดำไว้อยา่งม่ปีระสิทธิิภาพและปีระสิทธิิผล เพื�อเพิ�มมูลค่า

แก่กิจการ ระวังรักษัาผลปีระโยชีน์ิของบริษััทและผู้ถืือหุ้นิ รวมทั�งติดำตามการดำำาเนิินิกิจการของบริษััทตลอดำเวลา เพื�อให้

มั�นิใจว่าฝ่้ายจัดำการดำำาเนิินิกิจการตามกฎหมายและนิโยบายท่�วางไว้

คณะกรรมการบริษััทได้ำม่การจัดำการให้ม่การบริหารความเส่�ยงและการควบคุมภายในิท่�ด่ำ โดำยม่การติดำตามการ

ดำำาเนิินิการดัำงกล่าวอย่างสมำ�าเสมอ ทั�งน่ิ�คณะกรรมการบริษััทได้ำจัดำให้ม่คณะกรรมการชุีดำย่อย ซ่่�งม่อำานิาจหน้ิาท่�และความ

รับผิดำชีอบแยกจากคณะกรรมการบริษััทและฝ่้ายจัดำการอย่างชัีดำเจนิ

การม่หลักปีฏิิบัติเก่�ยวกับจรรยาบรรณและจริยธิรรมธุิรกิจเป็ีนิพื�นิฐานิท่�สำาคัญในิการเสริมสร้างการม่ธิรรมาภิ

บาลหรอืการกำากับดูำแลกิจการท่�ด่ำ หลักปีฏิิบัติเก่�ยวกับจรรยาบรรณและจรยิธิรรมธิรุกิจของบรษัิัทจะเปีน็ิการปีระมวลความ

ปีระพฤติในิทางท่�ด่ำงาม เพื�อรักษัาและส่งเสริมเก่ยรติคุณและชืี�อเส่ยงอันิด่ำของบริษััท โดำยบริษััทได้ำจัดำให้ม่ระเบ่ยบและข้อ

บังคับเก่�ยวกับการปีฏิิบัติงานิให้เป็ีนิไปีด้ำวยความซื่�อสัตย์และม่จรรยาบรรณในิการดำำาเนิินิธุิรกิจเพื�อถืือปีฏิิบัติ

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษััทกำาหนิดำให้ม่การปีระชุีมอย่างสมำ�าเสมอและม่การปีระชุีมวาระพิเศษัเพิ�มตามความจำาเป็ีนิ 

โดำยม่วาระการปีระชุีมท่�สำาคัญ ปีระกอบด้ำวยการพิจารณางบการเงินิของบริษััทในิแต่ละไตรมาส การติดำตามความคืบหน้ิา

ของโครงการปีรับปีรุงบริษััท รวมทั�งการพิจารณานิโยบายต่างๆ ท่�สำาคัญและติดำตามผลการดำำาเนิินิงานิของบริษััท โดำยฝ่้าย

สำานัิกงานิบริษััท ได้ำจัดำทำาหนัิงสือเชิีญปีระชุีมพร้อมกับวาระการปีระชุีมและเอกสารให้กรรมการพิจารณาก่อนิการปีระชุีม

ล่วงหน้ิาอย่างน้ิอย 7 วันิ เพื�อให้กรรมการม่เวลาในิการพิจารณาศ่กษัาวาระการปีระชีุมและเอกสารปีระกอบการปีระชีุม 

ทั�งน่ิ� การปีระชีมุคณะกรรมการชีดุำยอ่ยได้ำกำาหนิดำใหม่้การปีระชีมุร่วมกันิอยา่งสมำ�าเสมอและม่การบนัิท่กรายงานิการปีระชีมุ

ไว้เป็ีนิลายลักษัณ์อักษัรด้ำวย

การปีระชีุมแต่ละครั�งได้ำม่การจดำบันิท่กและจัดำทำารายงานิการปีระชีุมเป็ีนิลายลักษัณ์อักษัรทุกครั�ง และไดำ้นิำา

เสนิอคณะกรรมการพิจารณาร่างรายงานิการปีระชุีมดัำงกล่าวก่อนิทำาการรับรองในิการปีระชุีมครั�งต่อไปี รวมทั�งได้ำม่การจัดำ
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เก็บรายงานิการปีระชีุมของคณะกรรมการท่�ผ่านิการรับรองจากคณะกรรมการเพื�อพร้อมสำาหรับการตรวจสอบจากคณะ

กรรมการและหน่ิวยงานิท่�เก่�ยวข้อง ทั�งน่ิ� ในิปีี 2562 คณะกรรมการบริษััทม่การปีระชุีมวาระปีกติรวมทั�งสิ�นิ 5 ครั�ง คณะ

กรรมการบริหารและกำากับกิจการท่�ด่ำม่การปีระชุีม 12 ครั�ง คณะกรรมการตรวจสอบม่การปีระชุีมรวมทั�งสิ�นิ 5 ครั�ง คณะ

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนิม่การปีระชีมุ 1 ครั�ง คณะกรรมการบรหิารความเส่�ยงและการลงทนุิ ม่การปีระชุีม

 1 ครั�ง โดำยม่รายละเอ่ยดำการเข้าร่วมปีระชุีมของกรรมการแต่ละท่านิอยูใ่นิข้อ 8.4 ค่าตอบแทนิกรรมการ กรรมการชุีดำย่อย

 และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

บริษััทม่นิโนิบายให้ค่าตอบแทนิของกรรมการและกรรมการชุีดำย่อยอื�นิๆ อยู่ในิระดัำบท่�เหมาะสม โดำยพิจารณา

เสนิออัตราตามท่�คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนิเป็ีนิผู้พิจารณา และเสนิอให้ผู้ถืือหุ้นิเป็ีนิผู้พิจารณา ค่า

ตอบแทนิคณะกรรมการบริษััทอยู่ในิรูปีแบบของโบนัิสปีระจำาปีีและเบ่�ยปีระชุีมรายครั�ง โดำยจำานิวนิเงินิท่�จ่ายจะพิจารณา

เปีร่ยบเท่ยบกับการจ่ายค่าตอบแทนิกรรมการของบริษััทท่�ม่ขนิาดำใกล้เค่ยงกันิและอยู่ในิอุตสาหกรรมเด่ำยวกันิ

ค่าตอบแทนิผู้บริหารอยูใ่นิรูปีของเงินิเดืำอนิ และโบนัิส และข่�นิอยูกั่บหน้ิาท่�ความรับผิดำชีอบปีระกอบกับผลการ

ดำำาเนิินิงานิของบริษััท

สำาหรับรายละเอ่ยดำ ค่าตอบแทนิกรรมการบริษััท ปีี 2562 ซ่่�งได้ำรับอนุิมัติจากท่�ปีระชุีมผู้ถืือหุ้นิ บริษััทได้ำเปิีดำ

เผยจำานิวนิเงินิเป็ีนิรายบุคคล และได้ำเปิีดำเผยค่าตอบแทนิรวมของผู้บริหารในิข้อ 8.4 ค่าตอบแทนิกรรมการ คณะกรรมการ

ชุีดำย่อย และผู้บริหาร และในิรายงานิปีระจำาปีี

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษััทปีระกอบดำ้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และม่ความสามารถื รวมถ่ืงม่ความเข้าใจและ

ชีำานิาญในิสายงานิธุิรกิจของบริษััทเป็ีนิอย่างด่ำ อย่างไรก็ด่ำ คณะกรรมการได้ำม่การติดำตามการปีฏิิบัติงานิด้ำานิต่างๆ เช่ีนิ 

กลยุทธ์ิและการวางแผนิธุิรกิจ ความเส่�ยงและการควบคุมภายในิ การดูำแลมิให้เกิดำความขัดำแย้งทางผลปีระโยชีน์ิ ติดำตาม

รายงานิทางการเงินิและการดำำาเนิินิงานิอย่างใกล้ชิีดำเพื�อมิให้เกิดำข้อผิดำพลาดำ รวมทั�งได้ำม่การปีระเมินิผลการปีฏิิบัติงานิของ

ตนิเอง เพื�อพิจารณาทบทวนิผลงานิ ปัีญหา และอุปีสรรคต่างๆ รวมทั�งการทำางานิของคณะกรรมการให้ม่ปีระสิทธิิภาพ

โดำยได้ำกำาหนิดำให้ม่การปีระเมินิผลการปีฏิิบัติงานิของคณะกรรมการปีีละ 1 ครั�ง ในิรูปีแบบการปีระเมินิตนิเอง

รายคณะ ปีระกอบด้ำวย 6 หัวข้อคือ

 1.  โครงสร้างของคณะกรรมการ

 2.  บทบาทหน้ิาท่�และความรับผิดำชีอบของคณะกรรมการ

 3.  การปีระชุีมคณะกรรมการ

 4.  การทำาหน้ิาท่�ของคณะกรรมการ

 5.  ความสัมพันิธ์ิกับฝ่้ายจัดำการ

 6.  การพัฒนิาตนิเองของกรรมการและการพัฒนิาผู้บริหาร

 สรุปีผลการปีระเมินิคณะกรรมการทั�งคณะ เห็นิว่าการดำำาเนิินิการในิปีี 2562 เหมาะสมด่ำแล้ว

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

โดำยท่�คณะกรรมการของบริษััททุกท่านิเป็ีนิผู้ท่�ม่ความรู้ ความสามารถื ปีระสบการณ์ และความชีำานิาญ รวมถ่ืง

 รับทราบ เข้าใจและรับผิดำชีอบต่อการดำำาเนิินิธุิรกิจของบริษััทเป็ีนิอย่างด่ำ อย่างไรก็ด่ำ คณะกรรมการยังตระหนัิกและใส่ใจ

ในิการเขา้ร่วม สนิบัสนุินิและเปีดิำโอกาสใหผู้้เก่�ยวข้องได้ำเข้าร่วมในิหลกัสูตรต่างๆ ท่�เห็นิว่าอาจเปีน็ิปีระโยชีน์ิต่อบริษััทอยา่ง

สมำ�าเสมอ
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บริษััทฯ ได้ำกำาหนิดำแนิวทางความรับผิดำชีอบต่อสังคมไว้อย่างชัีดำเจนิในิวิสัยทัศน์ิและพันิธิกิจของบริษััท คือ

วิสัยทัศน์

• โรงพยาบาลวิภาวดำ่ มุ่งมั�นิท่�จะเปี็นิโรงพยาบาลเอกชีนิชีั�นินิำา ซ่่�งไดำ้รับการยอมรับในิดำ้านิคุณภาพการรักษัา

พยาบาล คุณภาพการบริการและคุณภาพบุคลากรดำ้วยมาตรฐานิสากล ภายในิปีี 2565

พันธกิจ

เพื�อให้บรรลุถ่ืงวิสัยทัศน์ิท่�ตั�งไว้ บริษััทฯ ม่นิโยบายและแนิวทางปีฏิิบัติ ดัำงน่ิ�

• มุ่งมั�นิใหบ้รกิารทางการแพทย ์ท่�มป่ีระสทิธิภิาพ ดำว้ยเทคโนิโลยท่่�ทนัิสมยัและครบวงจร ไดำม้าตรฐานิวชิีาช่ีพ

 ใหก้ารบรกิารท่�เป็ีนิเลศิ เพื�อความพง่พอใจของผูร้บับรกิาร สรา้งทม่งานิท่�มค่วามรูค้วามสามารถื มว่นิิยัและ

ม่จิตบริการทำางานิด้ำวยความสุข ม่การพัฒนิาอย่างต่อเนืิ�องโดำยคำานิ่งถื่งความรับผิดำชีอบต่อสังคม และสิ�ง

แวดำล้อม

การดำำาเนิินิธุิรกิจของบริษััทท่�สะท้านิถ่ืงแนิวคิดำในิการดำำาเนิินิธุิรกิจอย่างม่ความรับผิดำชีอบต่อสังคม โดำยถืือเป็ีนิ

กลยุทธ์ิเพื�อความยั�งยืนิขององค์กร (Sustainability Strategy) ปีระกอบด้ำวย

1. การกำากับดูแลกิจการที่ดี
บริษััทฯ ได้ำกำาหนิดำนิโยบายการกำากับดูำแลกิจการตามแนิวทางหลักการกำากับกิจการท่�ด่ำ สำาหรับบริษััทจดำทะเบ่ยนิ

ท่�ตลาดำหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทยกำาหนิดำ โดำยเน้ินิให้ม่การนิำามาใช้ีอย่างเต็มท่�และเคร่งครัดำ ไม่ว่าจะเป็ีนิสิทธิิของผู้ถืือหุ้นิ

 การปีฏิิบัติต่อผู้ถืือหุ้นิอย่างเท่าเท่ยมกันิ บทบาทของผู้ม่ส่วนิได้ำเส่ย การเปิีดำเผยข้อมูลและความโปีร่งใส ความรับผิดำชีอบ

ของคณะกรรมการ

2. การเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 การเป็ีนิองค์กรท่�ม่การบริหารจัดำการท่�ม่ความคล่องตัว สามารถืปีรับตัวได้ำอย่างรวดำเร็ว และม่ปีระสิทธิิภาพ 

สอดำคล้องกับสภาวะและเหตุการท่�เปีล่�ยนิแปีลงไปี มุ่งเน้ินิการพัฒนิาศักยภาพบุคลากร ทั�งในิด้ำานิความรู้และจริยธิรรม เพื�อ

ยกระดัำบความสามารถืของบุคลากร ปีระสานิความร่วมมือในิการทำางานิทุกระดัำบทุกส่วนิงานิ ม่การกำาหนิดำแผนิงานิในิการ

ดำำาเนิินิงานิท่�ชัีดำเจนิและม่การติดำตามผลการปีฏิิบัติงานิอย่างต่อเนืิ�อง

3. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษััทฯ ให้ความสำาคัญในิการดำำาเนิินิธุิรกิจโดำยปีฏิิบัติตามกรอบการแข่งขันิทางการค้าท่�สุจริตและเป็ีนิธิรรม ภาย

ใต้กรอบของกฎหมายและจริยธิรรมทางธุิรกิจของบริษััท และย่ดำกติกาของการแข่งขันิอย่างเสมอภาค โดำยตั�งอยู่บนิพื�นิฐานิ

ของการได้ำรับผลตอบแทนิท่�เป็ีนิธิรรมทั�งสองฝ่้าย การดำำาเนิินิธุิรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นิำามาซ่่�งความเสื�อมเส่ยของบริษััทหรือขัดำ

ต่อกฎหมาย นิอกจากน่ิ� บริษััทยังม่นิโยบายในิการรักษัาความลับ หรือ สารสนิเทศของคู่ค้า ไม่นิำาไปีใช้ีเพื�อปีระโยชีน์ิตนิเอง

หรือผู้ท่�เก่�ยวข้องโดำยมิชีอบ

บริษััทฯ ไม่ดำำาเนิินิการใดำๆ ท่�เก่�ยวข้องกับการละเมิดำทรัพยส์นิิทางปัีญญา รวมทั�งส่งเสริมให้กบัผู้บริหาร พนัิกงานิ

ใช้ีทรัพยากรและทรัพย์สินิของบริษััทอย่างม่ปีระสิทธิิภาพ ใช้ีสินิค้าและบริการท่�ม่ลิขสิทธิิ�ถูืกต้อง และไม่สนัิบสนุินิสินิค้าหรือ

การกระทำาท่�เป็ีนิการละเมิดำทรัพย์สินิทางปัีญญา โดำยได้ำกำาหนิดำไว้อย่างชัีดำเจนิในิจรรยาบรรณการดำำาเนิินิธุิรกิจของบริษััท
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4. การต่อต้านการทุจริต
บริษััทฯ ดำำาเนิินิธุิรกิจด้ำวยความโปีร่งใส ย่ดำมั�นิในิความถูืกต้อง โดำยจัดำให้ม่แนิวทางในิการต่อต้านิการทุจริต

คอร์รัปีชัี�นิ รวมถ่ืงการสนัิบสนุินิกิจกรรมท่�ส่งเสริมและปีลูกฝั้งให้ผู้บริหาร และพนัิกงานิ ปีฏิิบัติตามกฎหมายและระเบ่ยบ

ข้อบังคับท่�เก่�ยวข้อง ไม่สนัิบสนุินิให้ม่การสร้างความสำาเร็จของงานิด้ำวยวิธ่ิการทุจริต คณะกรรมการบริษััทม่นิโยบายปีฏิิบัติ

ตามกฎหมายต่อต้านิการทจุริตคอร์รัปีชัี�นิ โดำยไดำม่้การปีระกาศนิโยบายว่าด้ำวยการตอ่ต้านิคอรัปีชัี�นิ และนิโยบายการคุ้มครอง

และใหค้วามเปีน็ิธิรรมแกพ่นัิกงานิท่�แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเก่�ยวกับการทจุริต หรอืไม่ปีฏิิบัติตามกฎหมาย กฎระเบ่ยบข้อ

บังคับบริษััท และจรรยาบรรณ (Whistleblower Policy) จัดำการอบรมและให้ความรู้พนัิกงานิเก่�ยวกับนิโยบายดัำงกล่าว 

รวมถ่ืงการจัดำทำาแผ่นิพับเผยแพร่ นิโยบายดัำงกล่าวไปียังผู้ใช้ีบริการ คู่ค้า และปีระชีาชีนิทั�วไปี จัดำให้ม่การอบรมให้ความรู้

เก่�ยวกับนิโยบายว่าด้ำวยการต่อต้านิคอรัปีร์ชัี�นิ รวมถ่ืงการบรรจุนิโยบายดัำงกล่าวเป็ีนิส่วนิหน่ิ�งของการอบรมปีฐมนิิเทศ

พนัิกงานิเข้าใหม่ รวมถ่ืงการสร้างความรู้ส่กเป็ีนิเจ้าของให้เกิดำกับผู้บริหารและพนัิกงานิทุกระดัำบด้ำวยการให้สิทธิิในิการซื่�อ

หุ้นิสามัญของบริษััท (ESOP) โดำยม่แนิวคิดำว่าหากผู้บริหารและพนัิกงานิม่ส่วนิเป็ีนิเจ้าของกิจการย่อมจะช่ีวยกันิปีกป้ีองดูำแล

ทรัพย์สินิและผลปีระโยชีน์ิขององค์กรซ่่�งรวมไปีถ่ืงการสอดำส่องการกระทำาทุจริตต่างๆ ท่�ทำาให้เกิดำความเส่ยหายต่อองค์กร

5. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษััทฯ ได้ำกำาหนิดำให้พนัิกงานิดูำแลผู้ป่ีวยและผู้มาใช้ีบริการทุกท่านิอยา่งเสมอภาค โดำยไม่ม่การแยง่แยกเชืี�อชีาติ

 เพศ สัญชีาติ ศาสนิา ฐานิะ สถืานิภาพทางสังคม และลักษัณะของโรคท่�เป็ีนิ

บริษััทฯ ได้ำม่การปีระกาศให้ผู้ป่ีวยรับทราบนิโยบายรับรองสิทธิิผู้ป่ีวยอย่างทั�วถ่ืง 

6. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษััทฯ เชืี�อมั�นิว่าพนัิกงานิ คือ ทรัพยากรท่�ม่คุณภาพและเป็ีนิปัีจจัยสู่ความสำาเร็จของบริษััท จ่งมุ่งมั�นิการพัฒนิา

เพิ�มศักยภาพของบุคลากรในิการปีฏิิบัติงานิอย่างมืออาช่ีพ สร้างบรรยากาศการทำางานิท่�ด่ำ ส่งเสริมการทำางานิเป็ีนิท่ม รวม

ถ่ืงกำาหนิดำแนิวทางปีฏิิบัติไว้ ดัำงน่ิ�

• ให้ผลตอบแทนิท่�เปี็นิธิรรมแก่พนิักงานิ โดำยอยู่ในิรูปีแบบของเงินิเดำอืนิ และ/หรือค่าตอบแทนิในิการทำางานิ

 รวมทั�งสวัสดำิการในิรูปีแบบต่างๆ

• ดำูแลรักษัาสภาพแวดำล้อมการทำางานิให้ม่ความปีลอดำภัยต่อชี่วิตและทรัพย์สินิของพนิักงานิอยู่เสมอ รวมถื่ง

ไดำ้ม่การกระตุ้นิให้พนิักงานิตระหนิักถื่งความสำาคัญของสิ�งแวดำล้อม ผ่านิกิจกรรมสัปีดำาห์ความปีลอดำภัย ซ่่�ง

เปี็นิกิจกรรมท่�บริษััทจัดำให้ม่ปีีละ 1 ครั�ง โดำยในิปีี 2562 ม่พนิักงานิเข้าร่วมกิจกรรมทั�งสิ�นิ 1,237 คนิ

• การปีระเมินิผลงานิการแต่งตั�งและโยกย้าย รวมถ่ืงการให้รางวัลและการลงโทษัพนิักงานิ ต้องกระทำาดำ้วย

ความเสมอภาค สจุรติใจ เปีน็ิธิรรมและตั�งอยูบ่นิพื�นิฐานิของความรู ้ความสามารถื และความเหมาะสม รวม

ทั�งการกระทำา หรือการปีฏิิบัติของพนิักงานินิั�นิๆ

• ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนิา การถื่ายทอดำความรู้ และความสามารถืของพนิักงานิ โดำยให้โอกาสพนิักงานิ

อย่างทั�วถื่งและสม่ำาเสมอ

ในิปีี 2562 บริษััทได้ำม่การจัดำการอบรมภายในิ 138 ครั�ง จำานิวนิ 61 หลักสูตร จำานิวนิผู้เข้าร่วมการอบรม 

8,767 คนิ

จัดำการอบรมภายนิอก 177 ครั�ง จำานิวนิ 167 หลักสูตร จำานิวนิผู้เข้ารับการอบรม   449 คนิ

• รับฟื้ังข้อคิดำเห็นิและข้อเสนิอแนิะจากพนิักงานิทุกระดำับเท่าเท่ยมและเสมอภาค

• ปีฏิิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่�เก่�ยวกับพนิักงานิอย่างเคร่งครัดำ

• ปีฏิบิตัติอ่พนัิกงานิด้ำวยความสภุาพและใหค้วามเคารพตอ่สทิธิิมนิษุัยชีนิและปีฏิิบตัติอ่แรงงานิอยา่งเป็ีนิธิรรม
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• ให้ความสำาคัญแก่พนิักงานิท่�ทำาหนิ้าท่�ด้ำวยความซ่ื�อสัตย์ สุจริต โดำยการจัดำกิจกรรมเชีิดำชีูเก่ยรติพนิักงานิท่�

ปีระกอบคุณงามความดำ ่แพทย ์และพนิกังานิท่�ไดำร้บัคำานิยิมจากลกูคา้ และพนิกังานิท่�ครบวาระเกษัย่ณอายุ

บริษััท ได้ำวางแนิวคิดำค่านิิยม (Core Value) และสร้างบุคลากรให้ม่ทัศนิคติท่�เหมาะสมกับค่านิิยมของบริษััท 5 

ปีระการ คือ ปีลอดำภยั ได้ำแก่ การปีระเมนิิตนิเองในิผลลพัธ์ิด้ำานิความปีลอดำภยัอยา่งสมำ�าเสมอ ใสใ่จ ได้ำแก่ การคำาน่ิงถ่ืงลูกค้า

เป็ีนิหลกั ร่วมมือ คือ การทำางานิรว่มกันิเปีน็ิท่ม ซื่�อสัตย ์คือ การทำางานิภายใตคุ้ณธิรรมและจรยิธิรรม พัฒนิา คือ การพฒันิา

ศักยภาพของตนิเอง เพื�อความก้าวหน้ิาและมั�นิคงในิช่ีวิต ใฝ่้หาความรู้ คือ การเข้าร่วมในิองค์กรแห่งการเร่ยนิรู้ท่�บริษััทจัดำ

ตั�งข่�นิเพื�อร่วมกันิผลักดัำนิให้องค์กรสู่ความเป็ีนิเลิศตามท่�ตั�งเป้ีาหมายไว้

ด้ำานิสวัสดิำการพนัิกงานิ บริษััท ได้ำให้ความสำาคัญกับสุขภาพท่�ด่ำของพนัิกงานิเป็ีนิอย่างมาก เนืิ�องจากธุิรกิจหลัก

ของเราคือ การให้บริการด้ำานิสุขภาพ โดำยส่งเสริมกิจกรรมด้ำานิสุขภาพ อาทิเช่ีนิ การตรวจร่างกายตามความเส่�ยงของแต่ละ

บุคคล การฉ่ดำวัคซ่่นิป้ีองกันิไข้หวัดำใหญ่ให้กับพนัิกงานิ โดำยไม่เส่ยค่าใช้ีจ่าย ม่การแนิะนิำาด้ำานิสุขภาพทุกระดัำบเป็ีนิปีระจำา

ทุกปีี ม่การจัดำกิจกรรมกระตุ้นิให้พนัิกงานิดูำแลสุขภาพตนิเอง โดำยในิปีี 2562 บริษััทได้ำจัดำกิจกรรมเพื�อสุขภาพพนัิกงานิ โดำย

ติดำตามและรณรงค์ให้พนัิกงานิออกกำาลังกายตามโครงการ “ก้าว ก้าว ก้าว พาหัวใจให้แข็งแรง” และม่การจัดำบอร์ดำแสดำง

ผลตรวจสุขภาพปีระจำาปีีให้พนัิกงานิรับทราบ จัดำบอร์ดำความรู้ด้ำานิโรคต่างๆ ตามฤดูำกาล ให้พนัิกงานิได้ำรับทราบ

นิอกจากนัิ�นิบรษัิัทยงัจัดำใหม่้กองทุนิสำารองเล่�ยงช่ีพ การจา่ยค่าอาหารสำาหรบัผู้ท่�มาทำางานิบา่ย – ด่ำก สวสัดิำการ

เงินิกู้เพื�อกรณ่ฉุกเฉินิ การให้รางวัลพนัิกงานิท่�ปีระกอบคุณงามความด่ำ และปีระกาศเก่ยรติคุณความด่ำเพื�อเป็ีนิตัวอย่างด้ำานิ

ความซื่�อสัตย์

บริษััท สนัิบสนุินิกิจกรรมท่�ช่ีวยส่งเสริมและสร้างสัมพันิธ์ิท่�ด่ำทั�งในิระดัำบพนัิกงานิและหน่ิวยงานิ โดำยได้ำแต่งตั�ง

ท่ม Trainer Vibhavadi Hospital (Trainer V.) ทำาหน้ิาท่�พัฒนิากิจกรรม OD ให้บุคลากรในิองค์กรม่การปีระสานิงานิท่�ด่ำ 

สามารถืปีฏิิบัติงานิร่วมกันิเป็ีนิท่มเวิร์ค ซ่่�งจะเป็ีนิส่วนิหน่ิ�งท่�จะช่ีวยผลักดัำนิให้องค์กรไปีสู่เป้ีาหมายได้ำอย่างรวดำเร็ว

7. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษััท เน้ินิการให้บริการโดำยยด่ำลูกค้าเป็ีนิจุดำศูนิยก์ลาง มุ่งตอบสนิองความต้องการของลูกค้า ด้ำวยการให้ข้อมูล

ท่�ถูืกต้องแก่ผู้ป่ีวยท่�มาใช้ีบริการรักษัาพยาบาล ม่การช่ี�แจงรายละเอ่ยดำ เงื�อนิไข เพื�อความเข้าใจอันิด่ำ โดำยคำาน่ิงถ่ืงความ

ปีลอดำภัยและสิทธิิของผู้ป่ีวยเป็ีนิหลัก

บริษััท ได้ำกำาหนิดำแนิวทางและหลักเกณฑ์์การโฆษัณาบริการของโรงพยาบาลให้เป็ีนิไปีตามกฎหมายและกฎ

ระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้อง โดำยต้องกระทำาให้ถูืกต้องและไม่เป็ีนิการอวดำอ้างเกินิจริง หรือทำาให้เกิดำความเข้าใจท่�ผิดำต่อคนิไข้และ

ญาติ โดำยเจ้าหน้ิาท่�ท่�ทำาหน้ิาท่�เก่�ยวกับการโฆษัณาจะต้องเข้ารับการอบรมเรื�องหลักเกณฑ์์การโฆษัณาและส่งเสริมการขาย

จากหน่ิวยงานิกำากับท่�เก่�ยวข้องอย่างสมำ�าเสมอ

บริษััท ม่ระบบบริหารจัดำการความเส่�ยงและระบบรักษัาความปีลอดำภัยของลูกค้าท่�ม่มาตรฐานิ

บริษััท ได้ำนิำาระบบการรับรองคุณภาพ ทั�งในิและต่างปีระเทศเข้ามาใช้ีในิกระบวนิการทำางานิ เพื�อสร้างความ

เชืี�อมั�นิให้เกิดำกับผู้ใช้ีบริการ ว่า กระบวนิการรักษัาพยาบาลของโรงพยาบาลวิภาวด่ำม่ความปีลอดำภัย และเชืี�อถืือได้ำ โดำย

บริษััทได้ำรับการรับรองคุณภาพจากJOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI) ของปีระเทศสหรัฐอเมริกา และ HOS-

PITAL ACCREDITATION (HA)

เนืิ�องจากบริษััทเป็ีนิธุิรกิจบริการรักษัาพยาบาล จ่งได้ำพยายามหาช่ีองทางท่�จะช่ีวยให้ผู้รับบริการและปีระชีาชีนิ

ทั�วไปี ได้ำรับความรู้ทางการแพทย์ เพื�อท่�จะสามารถืป้ีองกันิและดูำแลตนิเองและครอบครัวได้ำในิเบื�องต้นิ และได้ำรับความ

สะดำวกรวดำเร็วเมื�อมาใช้ีบริการโรงพยาบาล บริษััท จ่งได้ำจัดำรายการวิทยุให้ความรู้ดำ้านิสุขภาพทางสถืาน่ิวิทยุ ขส.ทบ. 

FM102.5Hz และให้คำาปีร่กษัาด้ำานิสุขภาพทางwww.vibhavadi.com  และ face book (www.facebook.com /hos-

pital 4) และทาง Twitter 
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8. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษััท ได้ำใช้ีหลักการของ Joint Commission International : JCI และกฎหมายท่�เก่�ยวข้องเป็ีนิแนิวทางในิ

การดูำแลรักษัาสิ�งแวดำล้อมในิโรงพยาบาล ทั�งในิด้ำานิการปีระเมินิความเส่�ยง ด้ำานิความปีลอดำภัยและสิ�งแวดำล้อม การตรวจ

สอบและการวัดำผลกระบวนิการท่�เก่�ยวข้องกับกฎหมายและข้อกำาหนิดำด้ำานิสิ�งแวดำล้อม การกำาจัดำของเส่ยท่�เกิดำจาก

กระบวนิการในิการบรกิารของโรงพยาบาล รวมถ่ืงได้ำดำำาเนิินิกิจกรรมอนุิรักษ์ัพลังงานิอยา่งต่อเนืิ�อง โดำยจัดำให้ม่การฝ้กึอบรม

การอนุิรักษ์ัพลังงานิ การตั�ง สส.พลังงานิ ปีระกอบด้ำวยผู้แทนิจากทุกหน่ิวยงานิในิองค์กรท่�จะช่ีวยตรวจสอบและให้ความ

เห็นิในิการอนุิรักษ์ัพลังงานิของโรงพยาบาล ในิปีี 2562 บริษััทฯ ได้ำจัดำกิจกรรมสัปีดำาห์ความปีลอดำภัยให้กับพนัิกงานิเพื�อ

เป็ีนิการส่งเสริมให้พนัิกงานิตระหนัิกถ่ืงความปีลอดำภัย รวมถ่ืงการรักษัาสิ�งแวดำล้อม

ในิปีี 2562 บริษััทได้ำม่การติดำตั�งเครื�องจักรและอุปีกรณ์ท่�ม่ปีระสิทธิิภาพสูงและปีระหยัดำพลังงานิ ปีระกอบด้ำวย

1. เปีล่�ยนิ Cooling Tower ใหม่ของระบบปีรับอากาศ จำานิวนิ 3 เครื�อง พร้อมติดำตั�งระบบควบคุมความเร็ว

รอบของมอเตอร์ (VSD) เพื�อควบคุมการระบายอากาศ เพื�อลดำอุณหภูมิของนิำ�าให้คงท่� และช่ีวยในิการปีระหยัดำพลังงานิไฟื้ฟ้ื้า

 โดำยในิปีี 2562 พบว่าการติดำตั�งระบบ Cooling Tower ดัำงกล่าว สามารถืปีระหยัดำค่าไฟื้ฟ้ื้าได้ำถ่ืง 289,928.43 บาท ในิช่ีวง

เดืำอนิม่นิาคม 2562 ถ่ืงวันิท่� 16 ม่นิาคม 2563

2.  ได้ำนิำาระบบการดำคู่าพลังงานิและผลปีระสทิธิิภาพในิการใชีพ้ลังงานิผ่านิระบบ Internet of Things (IOT)

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
โดำยท่�บริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ำ จำากัดำ (มหาชีนิ) ปีระกอบธุิรกิจด้ำานิการรักษัาพยาบาล จ่งได้ำนิำาความเช่ี�ยวชีาญ

ด้ำานิการแพทย์ ทั�งด้ำานิการรักษัา ป้ีองกันิและส่งเสริมสุขภาพเปี็นิจุดำแข็งในิการดำูแลสังคมผ่านิทางกิจกรรมและโครงการ

ต่างๆ ดัำงน่ิ�

9.1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมภายในิ ปีระกอบด้ำวย

1. Event Fertility Center Annual Party

2.  กิจกรรมโรดำโชีว์ “BE STRONG BE HEALTHY” (ครั�งท่� 1 – 3) ร่วมกับนิิตยสารสุขภาพด่ำ

3.  กิจกรรม “สุขภาพด่ำเริ�มต้นิท่�บ้านิ” Good health start at home

4.  กิจกรรมวันิต้อหินิโลก ปีระจำาปีี 2562

5.  กิจกรรม Smart Kids Award 2019 “เด็ำกสุขใจ สุขภาพด่ำ เด็ำกวิภาวด่ำ”

6.  กิจกรรม “Happy Life by ช่ีวจิต” Season 6 (ครั�งท่� 1 – 2)

7.  กิจกรรม “วันิเบาหวานิโลก 2019” The Family and Diabetes

8.  จัดำอบรมการปีฐมพยาบาลเบื�องต้นิและการกู้ช่ีพขั�นิพื�นิฐานิ พรอ้มการใชีเ้ครื�องกระตกุไฟื้ฟ้ื้าหัวใจอัตโนิมัติ

 (AED) ซ่่�งเป็ีนิกิจกรรมหลักของโรงพยาบาลท่�จัดำติดำต่อกันิมากว่า 20 ปีี โดำยในิปีีน่ิ�จัดำอบรมทั�งหมดำ 10 รุ่นิ และหน่ิ�งในิรุ่นิ

ท่�มาอบรมม่รุ่นิพิเศษัสำาหรับตำารวจสถืาน่ิตำารวจนิครบาลพหลโยธิินิมาร่วมอบรมในิครั�งน่ิ�ด้ำวย เพื�อเป็ีนิความรู้ตดิำตัวไว้สามารถื

ไปีช่ีวยเหลือปีระชีาชีนิได้ำอย่างทันิท่วงท่ ในิสถืานิการณ์ฉุกเฉินิ ก่อนิท่�รถืพยาบาลจะมาถ่ืงท่�เกิดำเหตุ โดำยในิปีี 2562 ม่ผู้เข้า

ร่วมทั�งหมดำ 494 คนิ

9.  โครงการ “ทำาความด่ำ บริจาคโลหิต น้ิอมจิตรำาล่ก” โดำยร่วมกับสภากาชีาดำ เป็ีนิจุดำรับบริจาคโลหิตซ่่�งเป็ีนิ

อ่กโครงการหนิ่�งท่�โรงพยาบาลให้ความสำาคัญและได้ำจัดำติดำต่อกันิมา 14 ปีี เพื�อเป็ีนิการช่ีวยเหลือเพื�อนิมนุิษัยท่์�ต้องการเลือดำ

ด่ำวนิในิการผ่าตัดำและสามารถืช่ีวยต่อช่ีวิตให้กับผู้คนิได้ำอ่กมากมาย ในิปีี 2562 โรงพยาบาลรับบริจาคโลหิตทั�งหมดำ จำานิวนิ

 4 ครั�ง ได้ำผู้เข้าร่วมบริจาคทั�งหมดำ 675 คนิ
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10.  ปีระชุีมวิชีาการสขุภาพใหกั้บชีมรมผู้สงูวัยโรงพยาบาลวภิาวด่ำ ตามสถืานิการณท่์�เกิดำข่�นิ และม่ความเส่�ยง

กับผู้สูงอายุในิปีี 2562 เพื�อเป็ีนิการเตร่ยมความพร้อมในิการรับมือสำาหรับโรคท่�อาจเกิดำข่�นิกับผู้สูงวัยได้ำ โดำยบรรยายด้ำานิ

สุขภาพ จำานิวนิ 6 ครั�ง จำานิวนิผู้เข้าร่วมฟัื้ง 213 คนิ

11. จัดำกิจกรรมสัมมนิาสำาหรับคุณแม่ตั�งครรภ์ “สร้างอัจฉริยะตัวน้ิอยด้ำวยตัวคุณเอง” เพื�อเป็ีนิการเตร่ยมความ

พร้อมให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ในิการดูำแลตัวเองและลูกน้ิอยท่�อยู่ในิครรภ์ และกิจกรรมสัมมนิาสำาหรับเด็ำก “สร้าง

พัฒนิาการลูกสู่ยุคดิำจิตอล” เพื�อเป็ีนิการดูำแลลูกน้ิอยในิแต่ละปีีให้ม่การพัฒนิาสมกับวัยท่�กำาลังเจริญเติบโตในิปีี 2562 รวม

ทั�งหมดำ 2 ครั�ง จำานิวนิผุ้เข้าร่วมงานิทั�งหมดำ 360 คนิ

12. จัดำกิจกรรมสัปีดำาห์ความปีลอดำภัยให้กับพนัิกงานิ เพื�อเป็ีนิการส่งเสริมให้พนัิกงานิในิองค์กรได้ำตระหนิัก

ถ่ืงความปีลอดำภัย ด้ำวยการให้ความรู้ในิดำ้านิการปี้องกันิและระงับอัคค่ภัย การทิ�งขยะอย่างถูืกวิธ่ิ การใชี้อุปีกรณ์ทางการ

แพทย์ต่างๆ ได้ำอย่างปีลอดำภัย เพื�อความปีลอดำภัยของผู้ใช้ีบริการ รวมถ่ืงความรู้ในิการดูำแลสุขภาพตนิเอง โดำยจัดำกิจกรรม 

5 วันิ ม่ผู้เข้าร่วมงานิ 1,224 คนิ
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กิจกรรมภายนิอก ปีระกอบด้ำวย

1. ออกหน่ิวย CPR โครงการแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเก่ยรติ ครั�งท่� 7 ณ โรงพยาบาล

พระจอมเกล้า จังหวัดำเพชีรบุร่ และโรงเร่ยนิเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดำเพชีรบุร่ ผู้เข้าร่วมงานิทั�งหมดำ 2,619 คนิ

2. ออกหน่ิวยแพทย์เคลื�อนิท่�ร่วมกับรถืไฟื้ฟ้ื้าบ่ท่เอส คลินิิกลอยฟ้ื้า ครั�งท่� 17 ณ สถืาน่ิรถืไฟื้ฟ้ื้าปีากนิำ�า ภาย

ใต้ Concept “คลินิิกหัวใจและสมอง” ผู้เข้าร่วมงานิ 1,170 คนิ โดำยให้บริการตรวจอัลตร้าซ่าวด์ำเส้นิเลือดำแดำงบริเวณคอ 

(Ultrasound Carotid), ตรวจและวิเคราห์สมรรถืภาพของหลอดำเลือดำแดำงส่วนิปีลายด้ำวยเครื�อง (ABI), ตรวจวัดำเส้นิเลือดำ

แดำงต่บตันิด้ำวยเครื�องมือ CIMT (Carotid Intima Media Thickness) ให้กับปีระชีาชีนิทั�วไปี

3. ออกหน่ิวยแพทยเ์คลื�อนิท่�ร่วมกับรถืฟ้ื้าบ่ท่เอส ณ วัดำรังส่สุนิทร อำาเภอสตัห่บ จังหวัดำชีลบรุ่ เป็ีนิการตรวจ

สุขภาพให้กับพระภิกษุัสงฆ์ โดำยม่ผู้เข้าร่วมงานิ 112 คนิ

4. ออกหน่ิวยตรวจสุขภาพร่วมกับนิิตยสาร Health Today จำานิวนิ 2 ครั�ง เป็ีนิการตรวจสุขภาพให้กับ

ปีระชีาชีนิท่�มาร่วมงานิ ผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพ 278 คนิ
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9.2 กิจกรรมให้ความช่วยเหลือสังคม

1. จัดำกิจกรรมวันิเด็ำกแห่งชีาติปีี 2562 “เด็ำกเยาวชีนิจิตอาสาร่วมพัฒนิาชีาติ” เป็ีนิการจัดำกิจกรรมเพื�อให้เด็ำก

ได้ำแสดำงความสามารถื และมอบของขวัญให้เด็ำกท่�นิอนิโรงพยาบาล ม่ผู้เข้าร่วมทั�งหมดำ 176 คนิ

2. มอบทุนิการศ่กษัาให้กับบุตรพนัิกงานิของโรงพยาบาลวิภาวด่ำ ปีระจำาปีี 2562 เพื�อส่งเสริมให้บุตรพนัิกงานิ

ม่การศ่กษัาท่�ด่ำข่�นิและนิำาเงินิท่�ได้ำรับไปีต่อยอดำในิการศ่กษัาต่อไปี รวมทั�งหมดำ 70 ทุนิ รวมเป็ีนิเงินิ ทั�งสิ�นิ 535,000 บาท
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ประวัติกรรมการ กรรมการบริหาร 

และฝ่ายจัดการ
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1. พลตรีสุริยะ  ผลากรกุล
ตำาแหนิ่ง : ปีระธิานิกรรมการบริษััท 

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 11 สิงหาคม 2527 

วันิท่�สิ�นิสุดำจากตำาแหนิ่ง : ครบวาระดำำารงตำาแหนิ่งเมื�อวันิท่� 29 เมษัายนิ 2562

อายุ (ปีี) : 89

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • แพทยศาสตร์บัณฑ์ิต ศิริราชีพยาบาล

ปีระสบการณ์ : 2529 – 2562

2540 – 2562

2546 – ปีัจจุบันิ

2546 – ปีัจจุบันิ

2550 – ปีัจจุบันิ

2552 – ปีัจจุบันิ

2552 – ปีัจจุบันิ

2552 – ปีัจจุบันิ

• รองปีระธิานิกรรมการ บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• ปีระธิานิกรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการบริษััท บริษััท อินิโนิเวชีั�นิ เทคโนิโลย่ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท/กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลธิัญญเวชี จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลเสร่รักษั์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนิคร) จำากัดำ

• รองปีระธิานิกรรมการ บริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำทะเบ่ยนิอื�นิ : -

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : ปีัจจุบันิ • กรรมการบริษััท บริษััท อินิโนิเวชีั�นิ เทคโนิโลย่ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท/กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลธิัญญเวชี จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลเสร่รักษั์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนิคร) จำากัดำ

• รองปีระธิานิกรรมการ บริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : • อบรมหลักสูตร “The Role of The Chairman Program” รุ่นิท่� 14/2006

การอบรมอื�นิๆ : -

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : 0.58

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : 2/5

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

ประวัติกรรมการ กรรมการบริหาร

และฝ่ายจัดการ
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2. นายนิคม  ไวยรัชพานิช
ตำาแหนิ่ง : ปีระธิานิกรรมการบริษััท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 26 กุมภาพันิธิ์ 2561

อายุ (ปีี) : 72

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • วิทยาศาสตร์บัณฑ์ิต (สุขาภิบาล) มหาวิทยาลัยมหิดำล

• Master of Public Administration, San Jose State University, U.S.A

• Doctor of Philosophy in Community Development and Administration, Honoris Causa, American Coastline 

University, U.S.

ปีระสบการณ์ : 2535 – 2536

2536 - 2538

2538 -2540

2540 - 2543

2543 - 2545

2545 - 2546

2546 - 2547

2547 - 2548

2548 - 2549

2549 - 2550

2550 - 2551

2561 – ปีัจจุบันิ

• หัวหนิ้าสำานิักงานิเลขาผู้ว่าราชีการ

• ผู้อำานิวยการเขตคลองสานิ

• ผู้อำานิวยการเขตสาทร

• รองผู้อำานิวยการสำานิักสวัสดำิการสังคม

• ผู้อำานิวยการสำานิักผังเมือง

• ผู้อำานิวยการสำานิักสวัสดำิการสังคม

• ผู้อำานิวยการสำานิักนิโยบายและแผนิ

• ผู้อำานิวยการสำานิักยุทธิศาสตร์และปีระเมินิผล

• ผู้อำานิวยการสำานิักการคลัง

• ผู้อำานิวยการสำานิักสิ�งแวดำล้อม

• รองปีลัดำกรุงเทพมหานิคร

• รองปีระธิานิกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำทะเบ่ยนิอื�นิ : -

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : -

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : • อบรมหลักสูตร “Director Certification Program (DCP)” รุ่นิท่� 263/2018                                                                       

การอบรมอื�นิๆ : • ปีระกาศนิ่ยบัตรอบรมหลักสูตรการจัดำการภาครัฐในิแนิวใหม่ (NIDA)

• Certificate in “III Seminario De Residuos-Recicle Cemper” Sao Paulo, Brazil

• Certificate in International Seminar on Land Readjustment and Urban Development Denpasar Bali, 

Indonesia

• Certificate in U.S Government Budgeting Practices University of California, USA

• Certificate “Healthy Cities Short Course” Flinders University of South Australia

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : 0.014

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : 5/5

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

ประวัติกรรมการ กรรมการบริหาร

และฝ่ายจัดการ
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3. นายชัยสิทธิ�  วิริยะเมตตากุล
ตำาแหนิ่ง : กรรมการ / ปีระธิานิกรรมการบริหาร

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 16 มกราคม 2561

อายุ (ปีี) : 70

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • ปีริญญาตร่ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ปีระสบการณ์ : 2541 – ปีัจจุบันิ

2546 - ปีัจจุบันิ

2547 - ปีัจจุบันิ

2547 - ปีัจจุบันิ

2550 - ปีัจจุบันิ

2552 - ปีัจจุบันิ

2553 - ปีัจจุบันิ

2554 - ปีัจจุบันิ

2554 - ปีัจจุบันิ

2555 - ปีัจจุบันิ

2557 - ปีัจจุบันิ

2557 – ปีัจจุบันิ

2557 – ปีัจจุบันิ

2562 – ปีัจจุบันิ

• กรรมการ / ปีระธิานิกรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ

• รองปีระธิานิ / กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลเสร่รักษั์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลธิัญญเวชี จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนิคร) จำากัดำ

• กรรมการบริษััท / บริหาร บริษััท ส่งสัมพันิธิ์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม-ปีากเกร็ดำ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท ศิครินิทร์ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการบริษััท บริษััท ไดำนิาสต่�เซ่รามิค จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท สินิแพทย์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท สินิแพทย์ ธินิบุร่ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััทเชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการบริษััท บริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ

• ปีระธิานิกรรมการ บริษััท กร่นิ ร่ซ่อร์สเซ่ส จำากัดำ (มหาชีนิ)

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำ

ทะเบ่ยนิอื�นิ :

ปีัจจุบันิ • กรรมการบริษััท บริษััท ศิครินิทร์ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการบริษััท บริษััท ไดำนิาสต่�เซ่รามิค จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััทเชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• ปีระธิานิกรรมการ บริษััท กร่นิ ร่ซ่อร์สเซ่ส จำากัดำ (มหาชีนิ)

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : ปีัจจุบันิ • กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ

• รองปีระธิานิ / กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลเสร่รักษั์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลธิัญญเวชี จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนิคร) จำากัดำ

• กรรมการบริษััท / บริหาร บริษััท ส่งสัมพันิธิ์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม-ปีากเกร็ดำ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท สินิแพทย์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท สินิแพทย์ ธินิบุร่ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : • อบรมหลักสูตร “Director Accreditation Program” รุ่นิท่� 20/2004                                                                     

การอบรมอื�นิๆ : • อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดำับสูง สถืาบันิวิทยาการตลาดำทุนิ (หลักสูตร วตท.) รุ่นิท่� 15

• อบรมหลักสูตร “บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเส่�ยงขององค์กร”

• อบรมหลักสูตร “Increasing Your Corporate Value Through Effective Communication”

• วิทยาลัยปี้องกันิราชีอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชีนิ (วปีรอ. 4414)

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : 14.80

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : 5/5

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

ประวัติกรรมการ กรรมการบริหาร

และฝ่ายจัดการ
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4. นายสม  วรรณประภา
ตำาแหนิ่ง : ปีระธิานิกรรมการตรวจสอบ

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 24 พฤษัภาคม 2547

อายุ (ปีี) : 82

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • ปีริญญาตร่บัญชี่ มหาวิทยาลัยธิรรมศาสตร์

• ปีริญญาตร่พาณิชีย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธิรรมศาสตร์

• ปีริญญาโทเศรษัฐศาสตร์ สาขาการเงินิและการธินิาคาร University of Manitoba Canada

ปีระสบการณ์ : 2547 – ปีัจจุบันิ

2547 – ปีัจจุบันิ

• ผู้สอบบัญชี่รับอนิุญาต 

• ปีระธิานิกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำทะเบ่ยนิอื�นิ : -

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : -

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : • อบรมหลักสูตร “The Role of The Chairman Program” รุ่นิท่� 14/2006                                                                                  

การอบรมอื�นิๆ : • ฝ้ึกงานิและดำูงานิจากธินิาคารโลก (IBRD) และจากธินิาคารเพื�อพัฒนิาเอเชี่ย (ADB)

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : -

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : 5/5

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

ประวัติกรรมการ กรรมการบริหาร

และฝ่ายจัดการ
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5. นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน
ตำาแหนิ่ง : กรรมการ

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 29 กุมภาพันิธิ์ 2555

อายุ (ปีี) : 77

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • Diplomate American Board of Radiology Certificate in Neuroradiology

ปีระสบการณ์ : 2531 – ปีัจจุบันิ

2546 – ปีัจจุบันิ

2547 – ปีัจจุบันิ

2547 – ปีัจจุบันิ

2548 – ปีัจจุบันิ

2549 – ปีัจจุบันิ

2551 – ปีัจจุบันิ

2555 – ปีัจจุบันิ

• ปีระธิานิกรรมการ บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการบริษััท / บริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ

• กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลธิัญญเวชี จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลเสร่รักษั์ จำากัดำ

• กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลสุขุมวิท จำากัดำ

• กรรมการบริหาร บริษััท โรงพาบาลชีัยภูมิ ราม จำากัดำ

• ปีระธิานิกรรมการ บริษััท เชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำ

ทะเบ่ยนิอื�นิ :

ปีัจจุบันิ • ปีระธิานิกรรมการ บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัดำ (มหาชีนิ)

• ปีระธิานิกรรมการ บริษััท เชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ)

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : ปีัจจุบันิ • กรรมการบริษััท/บริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ

• กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลธิัญญเวชี จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลเสร่รักษั์ จำากัดำ

• กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลสุขุมวิท จำากัดำ

• กรรมการบริหาร บริษััท โรงพาบาลชีัยภูมิ ราม จำากัดำ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : -

การอบรมอื�นิๆ : -

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : -

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : 2/5

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

ประวัติกรรมการ กรรมการบริหาร

และฝ่ายจัดการ
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6. ทันตแพทย์ชำานาญ  ชนะภัย
ตำาแหนิ่ง : กรรมการ

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 27 เมษัายนิ 2555

อายุ (ปีี) : 76

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • ทันิตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดำล

ปีระสบการณ์ : 2531 – ปีัจจุบันิ

2531 – ปีัจจุบันิ

2540 – ปีัจจุบันิ

2546 – ปีัจจุบันิ

2547 – ปีัจจุบันิ

2547 – ปีัจจุบันิ

2551 – ปีัจจุบันิ

2555 – ปีัจจุบันิ

2555 – ปีัจจุบันิ

• กรรมการผู้จัดำการ / กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัดำ

• กรรมการบริหาร บริษััท เอฟื้ แอนิดำ์ เอส 79 จำากัดำ

• กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลสินิแพทย์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท/บริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ

• กรรมการบริษััท/บริหาร บริษััท โรงพยาบาลเสร่รักษั์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท ธิัญญเวชี จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท เชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการบริษััท บริษััท เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำ

ทะเบ่ยนิอื�นิ :

ปีัจจุบันิ • กรรมการบริษััท บริษััท เชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการผู้จัดำการ / กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัดำ

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : ปีัจจุบันิ • กรรมการบริหาร บริษััท เอฟื้ แอนิดำ์ เอส 79 จำากัดำ

• กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลสินิแพทย์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท/บริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ

• กรรมการบริษััท/บริหาร บริษััท โรงพยาบาลเสร่รักษั์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท ธิัญญเวชี จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : -

การอบรมอื�นิๆ : • Cosmetic Restoration N.Y., U.S.A.

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : -

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : 4/5

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

ประวัติกรรมการ กรรมการบริหาร

และฝ่ายจัดการ
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7. นางเรวดี  ต.สุวรรณ
ตำาแหนิ่ง : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 24 พฤษัภาคม 2547

อายุ (ปีี) : 80

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • ปีริญญาตร่ นิิติศาสตร์บัณฑ์ิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธิรรมาธิิราชี

• ปีริญญาโทบริหารธิุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

• Diploma Strayer’s College, Washington, D.C, USA

ปีระสบการณ์ : 2529 – ปีัจจุบันิ

2527 – ปีัจจุบันิ

2547 – ปีัจจุบันิ

2547 – ปีัจจุบันิ

2547 – ปีัจจุบันิ

• กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการ สนิามกอล์ฟื้กร่นิวัลเล่ คันิทร่คลับสมาคมกอล์ฟื้สตร่

• กรรมการ ท่�ปีร่กษัา สมาคมก่ฬากอล์ฟื้สตร่

• กรรมการ สมาพันิธิ์กอล์ฟื้แห่งเอเชี่ย-แปีซ่ิฟื้ิค

• ผู้รับใบอนิุญาต โรงเร่ยนิอนิุบาลไทยวัฒนิา

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำทะเบ่ยนิอื�นิ : -

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : ปีัจจุบันิ • กรรมการ สนิามกอล์ฟื้กร่นิวัลเล่ คันิทร่คลับสมาคมกอล์ฟื้สตร่

• กรรมการ สมาพันิธิ์กอล์ฟื้แห่งเอเชี่ย-แปีซ่ิฟื้ิค

• ผู้รับใบอนิุญาต โรงเร่ยนิอนิุบาลไทยวัฒนิา

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : • ปีระกาศนิ่ยบัตร “Director Certification Program” รุ่นิท่� 2/2000

• อบรมหลักสูตร IOD Director Briefing 1/2012

• อบรมหลักสูตร “Audit Committee Program”

• อบรมหลักสูตร “DCP Refresher Course” (DCP)

• อบรมหลักสูตร Board Matters and Trends BMT 6/2018

การอบรมอื�นิๆ : • ปีระกาศนิ่ยบัตรโครงการพัฒนิาผู้จัดำการระดำับสูง สถืาบันิพัฒนิาบริหารศาสตร์

• ปีระกาศนิ่ยบัตร ยุทธิ์ศาสตร์การจัดำการ สถืาบันิทรัพยากรมนิุษัย์ มหาวิทยาลัยธิรรมศาสตร์ รุ่นิท่� 2

• ปีระกาศนิ่ยบัตรวิชีาชี่พ นิิเทศศาสตร์ (การโฆษัณา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธิรรมาธิิราชี

• อบรมหลักสูตร “กำากับดำูแลกิจการท่�ดำ่”

• อบรมหลักสูตร “Do Independent Director Add Value”

• อบรมหลักสูตร “Developing Corporate Governance Policy Statement”

• สัมมนิาเรื�อง “Directors Forum 2/2004” ความเปี็นิอิสระของกรรมการ และการจัดำการความขัดำแย้งของผลปีระโยชีนิ์

• อบรมหลักสูตร Directors Forum 2/2012 Risk Oversight VS Risk Management : Whose Role is it

• อบรมหลักสูตร Chartered Director Class 9/2015

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : 0.094

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : 5/5

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

ประวัติกรรมการ กรรมการบริหาร

และฝ่ายจัดการ
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8. นายชัยนรินทร์  สายรังษี
ตำาแหนิ่ง : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 29 เมษัายนิ 2562

อายุ (ปีี) : 50

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • ปีริญญาตร่ สาขาการเงินิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชีัญ

• ปีริญญาโท สาขาบริหารธิุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีระสบการณ์ : 2536 – ปีัจจุบันิ

2550 - 2558

• กรรมการผู้จัดำการ บริษััท แอดำไวเซ่อร่� จำากัดำ

• ผู้ชี่วยกรรมการผู้จัดำการ สายงานิวาณิชีธินิกิจ บริษััท บางกอกซ่ิต่� แอดำไวเซ่อร่� จำากัดำ

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำทะเบ่ยนิอื�นิ : -

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : ปีัจจุบันิ • กรรมการผู้จัดำการ บริษััท แอดำไวเซ่อร่� จำากัดำ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : -

การอบรมอื�นิๆ : -

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : -

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : 3/5

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

9. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส
ตำาแหนิ่ง : กรรมการอิสระ

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 28 เมษัายนิ 2551

อายุ (ปีี) : 70

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • แพทย์ศาสตร์บัณฑ์ิต มหาวิทยาลัยมหิดำล

ปีระสบการณ์ : 2551 – ปีัจจุบันิ

2551

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กองบัญชีาการทหารสูงสุดำ

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำทะเบ่ยนิอื�นิ : -

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : -

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : • อบรมหลักสูตร “Director Certification Program (DCP)” รุ่นิท่� 152/2012

การอบรมอื�นิๆ : -

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : 0.047

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : 5/5

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

ประวัติกรรมการ กรรมการบริหาร

และฝ่ายจัดการ
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10. พลโทหญิงสำาอางค์ ทองปาน
ตำาแหนิ่ง : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 29 เมษัายนิ 2552 (ครบวาระดำำารงตำาแหนิ่งเมื�อวันิท่� 29 เมษัายนิ 2562)

อายุ (ปีี) : 72

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • ปีริญญาตร่บัญชี่บัณฑ์ิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปีริญญาโทบริหารธิุรกิจ สถืาบันิบัณฑ์ิตพัฒนิบริหารศาตร์

• Financial Management (Finance Academy Ft. Benjamin Harrison. U.S. Army)

• Resources Management (International Defense Resources Management Institute, U.S. Navy)

ปีระสบการณ์ : 2546 - 2550

2552 – ปีัจจุบันิ

• กรรมการบริหาร บริษััท อ่เอ็มซ่่ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำทะเบ่ยนิอื�นิ : -

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : -

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : • อบรมหลักสูตร “Director Accreditation Program” รุ่นิท่� 20/2004

การอบรมอื�นิๆ : • วิทยาลัยปี้องกันิราชีอาณาจักร รุ่นิท่� 44

• หลักสูตรการบริหารงานิตรวจสอบภายในิ สภาวิชีาชี่พบัญชี่

• หลักสูตรการบริหารงานิตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ สภาพวิชีาชี่พบัญชี่

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : 0.0026

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : 2/5

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

11. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร
ตำาแหนิ่ง : กรรมการ

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 27 เมษัายนิ 2555 (ครบวาระดำำารงตำาแหนิ่งเมื�อวันิท่� 29 เมษัายนิ 2562)

อายุ (ปีี) : 70

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • แพทย์ศาสตร์บัณฑ์ิต มหาวิทยาลัยเชี่ยงใหม่

ปีระสบการณ์ : 2536 – ปีัจจุบันิ

2538 – ปีัจจุบันิ

2550 – ปีัจจุบันิ

2550 – ปีัจจุบันิ

2555 – ปีัจจุบันิ

• ผู้อำานิวยการ บริษััท เชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• ผู้อำานิวยการ บริษััท โรงพยาบาลเทพปีัญญา จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลชี้างเผือก จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลลานินิา จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำ

ทะเบ่ยนิอื�นิ :

ปีัจจุบันิ • ผู้อำานิวยการ บริษััท เชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ)

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : • ผู้อำานิวยการ บริษััท โรงพยาบาลเทพปีัญญา จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลชี้างเผือก จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลลานินิา จำากัดำ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : • อบรมหลักสูตร “Directors Certification Program” รุ่นิท่� 27/2003

การอบรมอื�นิๆ : -

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : 0.10

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : 1/5

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

ประวัติกรรมการ กรรมการบริหาร

และฝ่ายจัดการ
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12. นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช
ตำาแหนิ่ง : กรรมการ

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 29 กุมภาพันิธิ์ 2555

อายุ (ปีี) : 68

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • แพทย์ศาสตร์บัณฑ์ิต รามาธิิบดำ่ มหาวิทยาลัยมหิดำล

• บริหารธิุรกิจมหาบัณฑ์ิต มหาวิทยาลัยธิรรมศาสตร์

ปีระสบการณ์ : 2538 – ปีัจจุบันิ

2547 – ปีัจจุบันิ

2555 – ปีัจจุบันิ

2555 – ปีัจจุบันิ

• กรรมการผู้จัดำการ / ปีระธิานิกรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลมหาชีัย จำากัดำ

• กรรมการบริษััท / บริหาร บริษััท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการ บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• เลขาธิิการ สมาคมโรงพยาบาลเอกชีนิ

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำ

ทะเบ่ยนิอื�นิ :

ปีัจจุบันิ • กรรมการผู้จัดำการ / ปีระธิานิกรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลมหาชีัย จำากัดำ

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : ปีัจจุบันิ • กรรมการบริษััท / บริหาร บริษััท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำากัดำ (มหาชีนิ)

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)” รุ่นิท่� 42/2004

การอบรมอื�นิๆ : -

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : -

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : 4/5

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้องห้ามตาม

ปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

13. นายแพทย์ประมุข  อุณจักร
ตำาแหนิ่ง : กรรมการ

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 29 เมษัายนิ 2562

อายุ (ปีี) : 44

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • แพทย์ศาสตร์บัณฑ์ิต มหาวิทยาลัยมหิดำล

• วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดำล

ปีระสบการณ์ : 2541

2542 - 2543

2544 - 2548

2548 - 2551

2551 – ปีัจจุบันิ

2551 – ปีัจจุบันิ

2551 – ปีัจจุบันิ

2551 – ปีัจจุบันิ

• แพทย์ฝ้ึกหัดำ โรงพยาบาลสกลนิคร

• General practitioner, Pra A-Jarn Phan Arjaro Hospital Sakolnakorn

• การฝ้ึกอบรมแพทย์ปีระจำาบ้านิภาควิชีาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดำล

• ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลอุตรดำิตถื์

• ศัลยแพทย์ทั�วไปี โรงพยาบาลเชี่ยงใหม่ราม

• กรรมการบริหาร บริษััทโรงพยาบาลเชี่ยงใหม่ราม จำากัดำ 

• กรรมการบริหาร บริษััทเทพปีัญญาธิุรกิจ จำากัดำ

• กรรมการบริหาร บริษััทเชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ)

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำทะเบ่ยนิอื�นิ : 2551 – ปีัจจุบันิ • กรรมการบริหาร บริษััทเชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ)

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : ปีัจจุบันิ • กรรมการบริหาร บริษััทโรงพยาบาลเชี่ยงใหม่ราม จำากัดำ 

• กรรมการบริหาร บริษััทเทพปีัญญาธิุรกิจ จำากัดำ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : -

การอบรมอื�นิๆ : -

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : 0.76

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : 3/5

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้องห้ามตาม

ปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

ประวัติกรรมการ กรรมการบริหาร

และฝ่ายจัดการ
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14. นายสิทธิ  ภาณุพัฒนพงศ์
ตำาแหนิ่ง : กรรมการ

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 3 ม่นิาคม 2546

อายุ (ปีี) : 60

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • ปีริญญาบริหารธิุรกิจดำุษัฎ่บัณฑ์ิตกิตติมศักดำิ� สาขาการบริหารการจัดำการ มหาวิทยาลัยราชีมงคลธิัญบุร่

• ปีริญญาตร่ สถืาปีัตยกรรมศาสตร์ สถืาบันิเทคโนิโลย่พระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดำกระบัง

ปีระสบการณ์ : 2532 – ปีัจจุบันิ

2535 – ปีัจจุบันิ

2546 – ปีัจจุบันิ

2547 – ปีัจจุบันิ

2547 – ปีัจจุบันิ

2550 – ปีัจจุบันิ

2552 – ปีัจจุบันิ

2552 – ปีัจจุบันิ

2553 – ปีัจจุบันิ

2554 – ปีัจจุบันิ

2555 – ปีัจจุบันิ

2557 – ปีัจจุบันิ

2557 – ปีัจจุบันิ

2557 – ปีัจจุบันิ

2557 – ปีัจจุบันิ

2557 – ปีัจจุบันิ

2557 – ปีัจจุบันิ

• ปีระธิานิกรรมการ บริษััทสินิแพทย์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท / กรรมการบริหาร บริษััทโรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ

• กรรมการบริษััท / กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการบริษััท / กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลเสร่รักษั์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลธิัญญเวชี จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนิคร) จำากัดำ

• กรรมการบริษััท / กรรมการบริหาร บริษััท ส่งสัมพันิธิ์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ

• กรรมการบริษััท / กรรมการบริหาร บริษััทโรงพยาบาลวิภาราม-ปีากเกร็ดำ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท / กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม-ชีัยปีราการ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท สินิแพทย์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท สินิแพทย์ ธินิบุร่ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท เพชีรสิริโฮลดำิ�ง จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท สินิธิานิ่ เอสเตท จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท เอ อาร์คิเทค จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท ทิพยบดำินิทร์ จำากัดำ

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำทะเบ่ยนิอื�นิ : -

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : ปีัจจุบันิ • ปีระธิานิกรรมการ บริษััทสินิแพทย์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท / กรรมการบริหาร บริษััทโรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ

• กรรมการบริษััท / กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลเสร่รักษั์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลธิัญญเวชี จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนิคร) จำากัดำ

• กรรมการบริษััท / กรรมการบริหาร บริษััท ส่งสัมพันิธิ์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ

• กรรมการบริษััท / กรรมการบริหาร บริษััทโรงพยาบาลวิภาราม-ปีากเกร็ดำ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท / กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม-ชีัยปีราการ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท สินิแพทย์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท สินิแพทย์ ธินิบุร่ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท เพชีรสิริโฮลดำิ�ง จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท สินิธิานิ่ เอสเตท จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท เอ อาร์คิเทค จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท ทิพยบดำินิทร์ จำากัดำ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : • อบรมหลักสูตร “Director Certification Program (DCP)” รุ่นิท่� 152/2012

การอบรมอื�นิๆ : • Mini MBA มหาวิทยาลัยธิรรมศาสตร์

• Mini MBA การบริการการจัดำการธิุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะสถืาปีัตยกรรมศาสตร์

• ปีระกาศนิ่ยบัตร การตลาดำสมัยใหม่ดำ้านิพาณิชีย์ศาสตร์การบัญชี่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : 0.034

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : 5/5

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

ประวัติกรรมการ กรรมการบริหาร

และฝ่ายจัดการ
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15. นางญาดา  พัฑฒฆายน
ตำาแหนิ่ง : กรรมการ

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 25 กันิยายนิ 2545

อายุ (ปีี) : 51

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • ปีระกาศนิ่ยบัตรวิชีาชี่พชีั�นิสูง การตลาดำ มหาวิทยาลัยนิิวยอร์ค

• ปีริญญาโทสาขาการตลาดำ สถืาบันิบัณฑ์ิตบริหารธิุรกิจศศินิทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีระสบการณ์ : 2545 – ปีัจจุบันิ

2552 – ปีัจจุบันิ

• กรรมการ บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการบริษััท บริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำทะเบ่ยนิอื�นิ : -

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : ปีัจจุบันิ • กรรมการบริษััท บริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : -

การอบรมอื�นิๆ : -

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : 0.29

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : 3/5

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

ประวัติกรรมการ กรรมการบริหาร

และฝ่ายจัดการ
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16. นายพิจิตต์  วิริยะเมตตากุล
ตำาแหนิ่ง : กรรมการผู้จัดำการ

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 1 กุมภาพันิธิ์ 2559

อายุ (ปีี) : 34

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • ปีริญญาตร่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชีินิวัตร

• ปีริญญาโท สาขากฎหมายธิุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• Master Degree in International Economics, University of International Business & Economics (UIBE) ปีักกิ�ง จ่นิ

ปีระสบการณ์ : 2554 – ปีัจจุบันิ

2556 – ปีัจจุบันิ

2559 – ปีัจจุบันิ

2559 – ปีัจจุบันิ

2559 – ปีัจจุบันิ

2559 – ปีัจจุบันิ

2559 – ปีัจจุบันิ

2559 – ปีัจจุบันิ

2561 – ปีัจจุบันิ

2561 – ปีัจจุบันิ

2562 – ปีัจจุบันิ

2562 – ปีัจจุบันิ

2562 – ปีัจจุบันิ

• กรรมการบริษััท เทพารักษั์พัฒนิาการ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท รัชีดำา ออฟื้ฟื้ิส บิลดำิ�ง จำากัดำ

• กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการบริษััท โรงพยาบาลวิภาราม – ปีากเกร็ดำ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลบางโพ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บิวต่�ดำ่ไซ่นิ์เซ่็นิเตอร์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บางนิาเรสซ่ิเดำ้นิซ่์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท โกโซ่ล่าร์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท โรงพยาบาลวิภาราม – ชีัยปีราการ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลเสร่รักษั์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท สินิแพทย์ จำากัดำ

• กรรมการผู้จัดำการ บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำทะเบ่ยนิอื�นิ : -

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : ปีัจจุบันิ • กรรมการบริษััท โรงพยาบาลวิภาราม – ปีากเกร็ดำ จำากัดำ

• บริษััท โรงพยาบาลบางโพ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท โรงพยาบาลวิภาราม – ชีัยปีราการ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บิวต่�ดำ่ไซ่นิ์เซ่็นิเตอร์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ

• กรรมการบริษััท เทพารักษั์พัฒนิาการ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท รัชีดำา ออฟื้ฟื้ิส บิลดำิ�ง จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บางนิาเรสซ่ิเดำ้นิซ่์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท โกโซ่ล่าร์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลเสร่รักษั์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท สินิแพทย์ จำากัดำ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : • อบรมหลักสูตร “Director Accreditation Program” รุ่นิท่� 253/2017

การอบรมอื�นิๆ : • The Oxford Programme on Negotiation in Bangkok (Cohort 2) สถืาบันิ Leadership Focus Institute

• หลักสูตร ผู้นิำายุคใหม่ในิระบอบปีระชีาธิิปีไตย สถืาบันิพระปีกเกล้า

• RECU อสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Thai Chinese Young Executive Program สถืานิทูตจ่นิ และสมาคม วัฒนิธิรรมและเศรษัฐกิจไทย-จ่นิ

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : 2.85

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : 5/5

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

ประวัติกรรมการ กรรมการบริหาร

และฝ่ายจัดการ
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17. นางสาวฤกขจี  กาญจนพิทักษ์
ตำาแหนิ่ง : กรรมการ

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 13 พฤศจิกายนิ 2558

อายุ (ปีี) : 37

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • ปีริญญาตร่ พาณิชียศาสตร์และการบัญชี่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• MA International Finance - Kingston University

• PHD Knowledge Management - Kingston University

ปีระสบการณ์ : 2555 – ปีัจจุบันิ

2557 – ปีัจจุบันิ

2558 – ปีัจจุบันิ

• กรรมการผู้จัดำการ บริษััท เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ

• กรรมการผู้จัดำการ บริษััท เพลินิเนิเร่ยม จำากัดำ

• กรรมการ บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำทะเบ่ยนิอื�นิ :

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : ปีัจจุบันิ • กรรมการผู้จัดำการ บริษััท เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ

• กรรมการผู้จัดำการ บริษััท เพลินิเนิเร่ยม จำากัดำ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : -

การอบรมอื�นิๆ : -

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : -

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : 4/5

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

ประวัติกรรมการ กรรมการบริหาร

และฝ่ายจัดการ
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18. ดร.บวรพรรณ  รัฐประเสริฐ
ตำาแหนิ่ง : กรรมการและเลขานิุการ

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 18 เมษัายนิ 2540

อายุ (ปีี) : 67

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • ปีริญญาโทสาขาบัญชี่ คณะพาณิชียศาสตร์และการบัญชี่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปีริญญาเอก ปีรัชีญาดำุษัฎ่บัณฑ์ิต สาขาการบริหารการพัฒนิา มหาวิทยาลัยราชีภัฏิ สวนิสุนิันิทา

ปีระสบการณ์ : 2534 – ปีัจจุบันิ

2540 – ปีัจจุบันิ

2554 – ปีัจจุบันิ

• กรรมการและเลขานิุการ บริษััท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการและเลขานิุการ บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• อาจารย์ หลักสูตรปีริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชีภัฏิ สวนิสุนิันิทา

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำทะเบ่ยนิอื�นิ : -

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : ปีัจจุบันิ • กรรมการและเลขานิุการ บริษััท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำากัดำ (มหาชีนิ)

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : • อบรมหลักสูตร “Director Certification Program (DCP)” รุ่นิท่� 263/2018

• อบรมหลักสูตร “ Director Accreditation Program (DAP)” รุ่นิท่� 42/2005

• อบรมหลักสูตร Director Diploma Examination 66/2018

การอบรมอื�นิๆ : • วุฒิบัตรหลักสูตรสถืาบันิจิตวิทยาความมั�นิคงแห่งปีระเทศไทย (สจว. 80)

• หลักสูตรการบริหารงานิตรวจสอบภายในิ สภาวิชีาชี่พบัญชี่

• หลักสูตรการบริหารงานิตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ สภาวิชีาชี่พบัญชี่

• วิทยาลัยปี้องกันิราชีอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชีนิ (วปีรอ. 4313)

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : 0.14

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : 5/5

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

ประวัติกรรมการ กรรมการบริหาร

และฝ่ายจัดการ
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19. นายแพทย์พร้อมพงษ์  พีระบูล
ตำาแหนิ่ง : รองปีระธิานิกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร / ผู้อำานิวยการโรงพยาบาล 

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 17 กันิยายนิ 2562

อายุ (ปีี) : 73

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • แพทย์ศาสตร์บัณฑ์ิต ศิริราชีพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดำล 

• Fellow in Neurosurgery University of Minnesota, USA.

• Certificate of Micro Neurosurgery University of Florida, USA

• ราชีวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งปีระเทศไทย (FRCST)

• Fellow of American College of Surgery (FACS)

• วิทยาลัยศัลแพทย์นิานิาชีาติ (FICS)

ปีระสบการณ์ : 2552 – ปีัจจุบันิ

2552 – ปีัจจุบันิ

2555 – ปีัจจุบันิ

• รองปีระธิานิกรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำทะเบ่ยนิอื�นิ : -

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : ปีัจจุบันิ • กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : -

การอบรมอื�นิๆ : • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์

• อนิุบัตรปีระสาทศัลยศาสตร์

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : 0.06

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : -/-

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

ประวัติกรรมการ กรรมการบริหาร

และฝ่ายจัดการ
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20. นายแพทย์เอ้ือชาติ  กาญจนพิทักษ์
ตำาแหนิ่ง :  กรรมการ / กรรมการบริหาร 

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 25 เมษัายนิ 2546

อายุ (ปีี) : 74

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • แพทย์ศาสตร์บัณฑ์ิต มหาวิทยาลัยเชี่ยงใหม่

• ปีริญญา Doctor of Medicine, University of Esscn, Germany

ปีระสบการณ์ : 2522 – ปีัจจุบันิ 

2525 – ปีัจจุบันิ

2546 – ปีัจจุบันิ

2546 – ปีัจจุบันิ

2546 – ปีัจจุบันิ

2547 – ปีัจจุบันิ 

2547 – ปีัจจุบันิ

2547 – ปีัจจุบันิ

2550 – ปีัจจุบันิ 

2552 – ปีัจจุบันิ

2553 – ปีัจจุบันิ

2554 – ปีัจจุบันิ

2555 – ปีัจจุบันิ

• กรรมการผู้จัดำการ บจก. เอฟื้ แอนิดำ์ เอส 79

• กรรมการบริษััท บริษััท เชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการบริษััท / กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ

• กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการผู้จัดำการใหญ่ บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนิคร) จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลเสร่รักษั์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลธิัญญเวชี จำากัดำ

• ปีระธิานิกรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการบริษััท / กรรมการบริหาร บริษััท ส่งสัมพันิธิ์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม-ปีากเกร็ดำ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม-ชีัยปีราการ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำ

ทะเบ่ยนิอื�นิ :

ปีัจจุบันิ • ปีระธิานิกรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการบริษััท บริษััท เชี่ยงใหม่รามธิุรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ)

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : 2522 – ปีัจจุบันิ 

2546 – ปีัจจุบันิ

2546 – ปีัจจุบันิ

2547 – ปีัจจุบันิ 

2547 – ปีัจจุบันิ

2547 – ปีัจจุบันิ

2552 – ปีัจจุบันิ

2553 – ปีัจจุบันิ

2554 – ปีัจจุบันิ

2555 – ปีัจจุบันิ

• กรรมการผู้จัดำการ บจก. เอฟื้ แอนิดำ์ เอส 79

• กรรมการบริษััท / กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการผู้จัดำการใหญ่ บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนิคร) จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลเสร่รักษั์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลธิัญญเวชี จำากัดำ

• กรรมการบริษััท / กรรมการบริหาร บริษััท ส่งสัมพันิธิ์ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม-ปีากเกร็ดำ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม-ชีัยปีราการ จำากัดำ

• กรรมการบริษััท บริษััท เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : • หลักสูตร “The Role of Chairman (RCM) ปีี 2545

การอบรมอื�นิๆ : -

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : 0.18

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : -/-

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

ประวัติกรรมการ กรรมการบริหาร

และฝ่ายจัดการ
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21. นายแพทย์ชัยสิทธิ�  คุปต์วิวัฒน์
ตำาแหนิ่ง : ผู้อำานิวยการโรงพยาบาล / กรรมการบริหาร

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 1 ตุลาคม 2562

อายุ (ปีี) : 73

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • แพทยศาสตร์บัณฑ์ิต สาขาศัลยศาสตร์ ศิริราชีพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดำล

• ปีริญญาโทสาขาการจัดำการ สถืาบันิบัณฑ์ิตบริหารธิุรกิจศศินิทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีระสบการณ์ : 2552 – ปีัจจุบันิ

2552 – ปีัจจุบันิ

• กรรมการบริหาร / ผู้อำานิวยการโรงพยาบาล บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการบริษััท บริษััท อินิโนิเวชีั�นิ เทคโนิโลย่� จำากัดำ

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำทะเบ่ยนิอื�นิ : -

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : ปีัจจุบันิ • กรรมการบริษััท บริษััท อินิโนิเวชีั�นิ เทคโนิโลย่� จำากัดำ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : -

การอบรมอื�นิๆ : • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์

• อนิุบัตรปีระสาทศัลยศาสตร์

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : 0.01

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : -/-

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

22. นายแพทย์วีระยุทธ์  เชาว์ปรีชา
ตำาแหนิ่ง : กรรมการบริหาร

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 1 ธิันิวาคม 2557

อายุ (ปีี) : 69

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • แพทยศาสตร์บัณฑ์ิตสาขาศัลยศาสตร์ ออร์โธิปีิดำิกส์ ศิริราชีพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดำล

ปีระสบการณ์ : 2550 – ปีัจจุบันิ

2557 – ปีัจจุบันิ

• กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• รองผู้อำานิวยการโรงพยาบาล บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำทะเบ่ยนิอื�นิ : -

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : -

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : -

การอบรมอื�นิๆ : -

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : 0.12

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : -/-

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

ประวัติกรรมการ กรรมการบริหาร

และฝ่ายจัดการ
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23. นายแพทย์ปิยะพันธ์  ธาราณัติ
ตำาแหนิ่ง : กรรมการบริหาร / ผู้อำานิวยการฝ้่ายพัฒนิาและฝ้ึกอบรม

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 26 มิถืุนิายนิ 2550

อายุ (ปีี) : 57

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • แพทยศาสตร์บัณฑ์ิตสาขาออร์โธิปีิดำิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีระสบการณ์ : 2550 – ปีัจจุบันิ

2550 – ปีัจจุบันิ

2550 – ปีัจจุบันิ

• กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• ผู้อำานิวยการฝ้่ายพัฒนิาคุณภาพ บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• ศัลยแพทย์กระดำูกและข้อปีระจำา บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำทะเบ่ยนิอื�นิ : -

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : -

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : -

การอบรมอื�นิๆ : • อบรมสาขา Pediatric Orthopedic, Dupont Institute, USA

• อบรมสาขา Adult Hip & Knee Reconstruction, Insall – Scott – Kelly Institute, NY, USA

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : 0.15

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : -/-

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

24. นางศศิธร นรไกร
ตำาแหนิ่ง : กรรมการบริหาร / เลขานิุการบริษััท / ผู้อำานิวยการฝ้่ายบริหารทั�วไปี

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 13 สิงหาคม 2551

อายุ (ปีี) : 61

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • ปีริญญาตร่ นิิติศาสตร์บัณฑ์ิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Mini MBA Master of Management รุ่นิท่� 22 สถืาบันิบัณฑ์ิตพัฒนิบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปีระสบการณ์ : 2546 – ปีัจจุบันิ

2549 – ปีัจจุบันิ

2551 – ปีัจจุบันิ

2555 – ปีัจจุบันิ

• ผู้อำานิวยการฝ้่ายบริหารทั�วไปี บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการบริษััท บริษััท อินิโนิเวชีั�นิ เทคโนิโลย่ จำากัดำ

• เลขานิุการบริษััท บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

• กรรมการบริหาร บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำทะเบ่ยนิอื�นิ : -

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : ปีัจจุบันิ • กรรมการบริษััท บริษััท อินิโนิเวชีั�นิ เทคโนิโลย่ จำากัดำ

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : • อบรมหลักสูตร “การใชี้ขอมูลภายในิ” 

• อบรมหลักสูตร “กำากับดำูแลกิจการท่�ดำ่”

การอบรมอื�นิๆ : • อบรมหลักสูตร “การบริหารความเส่�ยงขององค์กร” โดำยตลาดำหลักทรัพย์และสมาคมบริษััทจดำทะเบ่ยนิ

• อบรม “Corporate Secretary Development Program” รุ่นิท่� 5 โดำยสมาคมบริษััทจดำทะเบ่ยนิ

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : 0.014

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : 5/5

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

ประวัติกรรมการ กรรมการบริหาร

และฝ่ายจัดการ
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25. นายยงยุทธ  โดมสุริยา
ตำาแหนิ่ง : ผู้อำานิวยการฝ้่ายบัญชี่และการเงินิ

วันิท่�ไดำ้รับแต่งตั�ง : 1 มิถืุนิายนิ 2554

อายุ (ปีี) : 62

คุณวุฒิทางการศ่กษัา : • ปีริญญาตร่บัญชี่บัณฑ์ิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธิรรมาธิิราชี

• ปีริญญาตร่บริหารธิุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษัตรศาสตร์

ปีระสบการณ์ : 2554 – ปีัจจุบันิ • ผู้อำานิวยการฝ้่ายบัญชี่และการเงินิ บริษััท โรงพยาบาลวิภาวดำ่ จำากัดำ (มหาชีนิ)

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทจดำทะเบ่ยนิอื�นิ : -

การดำำารงตำาแหนิ่งในิบริษััทอื�นิ : -

การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษััทไทย : -

การอบรมอื�นิๆ : -

สัดำส่วนิการถืือหุ้นิ (%) : -

ความสัมพันิธิ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม่

จำานิวนิครั�งท่�เข้าปีระชีุมคณะกรรมการบริษััท : -/-

ม่คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่ม่ลักษัณะต้อง

ห้ามตามปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดำทุนิ : 

ใชี่

ปีระวัติการกระทำาผิดำกฎหมายในิระยะ 10 ปีี ย้อนิหลัง : ไม่ม่

ประวัติกรรมการ กรรมการบริหาร

และฝ่ายจัดการ





การดำารงตำาแหน่งของกรรมการใน

บริษัทย่อย บริษัทร่วม

และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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* บริษัทย่อย

1. บริษััท เช่ียงใหม่รามธุิรกิจการแพทย์ จำากัดำ (มหาชีนิ)

2. บริษััท ปีริ�นิส์ตั�นิ พาร์ค สว่ท จำากัดำ 

3. บริษััท บิวต่� ด่ำไซ่น์ิ เซ็่นิเตอร์ จำากัดำ

** บริษัทร่วม

1. บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัดำ   

2. บริษััท ทิพยบดิำนิทร์ จำากัดำ  

3. บริษััท โรงพยาบาลบางโพ

*** บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

1. บริษััท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำากัดำ (มหาชีนิ)  

2. บริษััท สินิแพทย์ จำากัดำ   

3. บริษััท โรงพยาบาลเสร่รักษ์ั จำากัดำ   

4. บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม - ปีากเกร็ดำ จำากัดำ   

5. บริษััท เลกาซ่่� กอล์ฟื้ (ปีระเทศไทย) จำากัดำ   

6. บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม-ชัียปีราการ จำากัดำ   

7. บริษััท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนิคร) จำากัดำ   

8. บริษััท อินิโนิเวชัี�นิ เทคโนิโลย่ จำากัดำ   

9. บริษััท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัดำ (มหาชีนิ)

10. บริษััท ศิครินิทร์ จำากัดำ (มหาชีนิ)

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน)

ชื่อ ตำาแหน่ง

1. นิายแพทย์รัชีชี สมบูรณสินิ ปีระธิานิกรรมการ

2. นิายวรพันิธิ์ อุณจักร ปีระธิานิกรรมการบริหาร

3. นิายดำุสิต ศร่สกุล กรรมการผู้จัดำการ

4. นิายสุเมธิ ฮั�นิตระกูล กรรมการ

5. นิายธิ่ระยุทธิ นิิยมกูล กรรมการ

6. นิายฤชีิษัฐ์ กาญจนิพิทักษั์ กรรมการ

7. นิายชีำานิาญ ชีนิะภัย กรรมการ

8. นิายสิทธิิ ภาณุพัฒนิพงศ์ กรรมการ

9. นิายชีัยสิทธิิ� วิริยะเมตตากุล กรรมการ

10. นิายสุทธิิศักดำิ� คณาปีราชีญ์ ปีระธิานิกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

11. นิายเกริก จิตตาลานิ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

12. นิ.ส.พาภัทร สุเภากิจ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
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บริษัท ปร๊ินส์ตัน พาร์ค สวีท จำากัด

ชื่อ ตำาแหน่ง

1. พลเอกสิงหา เสาวภาพ ปีระธิานิกรรมการ

2. พลตร่สุริยะ ผลากรกุล รองปีระธิานิกรรมการ

3. นิายชีัยสิทธิิ� วิริยะเมตตากุล กรรมการ

4. นิายสิทธิิ ภาณุพัฒนิพงศ์ กรรมการ

5. นิางญาดำา พัฑ์ฒฆายนิ กรรมการ

6. นิายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ

บริษัท บิวต้ี ดีไซื้น์ เซ็ื้นเตอร์ จำากัด

ชื่อ ตำาแหน่ง

1. นิางสาวณัชีชีา กิจริยภูมิ กรรมการผู้จัดำการ

2. นิายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ

3. นิางญาดำา พัฑ์ฒฆายนิ กรรมการ






