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รายงานประจำาปี 2563

สารจากประธานกรรมการบริษััท

	 เป็็นท่ี่�ที่ราบกัันด่ีอยู่่�แล้้วว�า	ปี็	2563	ท่ี่�ผ่�านมา	ทัี่�งโล้กั

ต้้องเผ่ชิิญอยู่�างหนักักัับวิกัฤติ้กัารณ์์กัารแพร�ระบาดีของไวรัส	

COVID-19	ท่ี่�สรา้งผ่ล้กัระที่บอยู่�างรุนแรงต้�อเศรษฐกิัจทัี่�งของ

ในป็ระเที่ศแล้ะของโล้กั	 ที่ำาให้กัำาลั้งซ้ื้�อของป็ระชิาชินใน

ป็ระเที่ศล้ดีล้งอยู่�างมากั	 บริษัที่เองจึงไม�อาจรอดีพ้นจากั

วิกัฤติ้กัารณ์์ดัีงกัล้�าวได้ี	ยัู่งผ่ล้ให้จำานวนผ่่ม้าใช้ิบริกัารของโรง

พยู่าบาล้ล้ดีล้งเป็็นอยู่�างมากั	ส�งผ่ล้ต้�อรายู่ได้ีของงบกัารเงิน

รวมของบริษัที่ในปี็	2563	อยู่�างม่นัยู่สำาคััญ

	 คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ฯ	 ได้ีติ้ดีต้ามสถานกัารณ์์อยู่�าง

ใกัล้้ชิิดี	 แล้ะไดี้ม่กัารกัำาหนดีมาต้รกัารหล้ายู่ป็ระกัารเพ้�อ

บรรเที่าผ่ล้กัระที่บท่ี่�เกิัดีขึ�น	จึงได้ีม่กัารป็รับป็รุงกัระบวนกัาร

ที่ำางาน		เพ้�อล้ดีคั�าใชิจ้�ายู่ในดีา้นต้�างๆ	รวมถงึ	กัารป็ฏิบิติั้ต้าม

นโยู่บายู่แล้ะมาต้รกัารป้็องกัันกัารแพร�กัระจายู่เช้ิ�อของ	

COVID-19	อยู่�างเคัร�งคัรัดี	เพ้�อสร้างคัวามเช้ิ�อมั�นให้กัับผ้่่มา

ใช้ิบริกัารโรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	อ่กัทัี่�งยัู่งม่กัารป็รับร่ป็แบบกัาร

บริกัารให้สอดีคัล้้องกัับสถานกัารณ์์	เชิ�น	กัารบรกิัารต้รวจหา

ไวรสั	COVID-19	แบบ	Drive–Through	กัารรบัเป็็นโรงพยู่าบาล้

ค่ั�สัญญากัับโรงแรมท่ี่�เป็็นสถานที่�่กัักัตั้ว	 (Alternative	 State	

Quarantine)	 เป็็นต้้น	 โดียู่ได้ีรับคัวามร�วมม้อจากัคัณ์ะแพที่ยู่์	

พยู่าบาล้	เจ้าหนา้ท่ี่�แล้ะผ้่่ใชิบ้รกิัารอยู่�างดียิู่่�ง	ส�งผ่ล้ใหผ้่ล้กัาร

ดีำาเนินงานของบริษัที่ยัู่งคังม่ผ่ล้กัำาไรจากักัารดีำาเนินงานแม้

จะล้ดีล้งจากัปี็	2562	ก็ัต้าม

	 ในฐานะป็ระธานกัรรมกัารบริษัที่	 ผ่มขอใชิ้โอกัาสน�่	

แสดีงคัวามขอบคุัณ์ต้�อที่�านผ้่่ถ้อหุ้น	ผ้่่ใช้ิบริกัาร	แล้ะผ้่่ม่ส�วน

เก่ั�ยู่วข้องทีุ่กัภาคัส�วน	 โดียู่เฉพาะอยู่�างยิู่�งป็ระธานกัรรมกัาร

บริหาร	 กัรรมกัารบริหารโรงพยู่าบาล้	 ผ่่้อำานวยู่กัารโรง

พยู่าบาล้	 คัณ์ะแพที่ยู่์	 พยู่าบาล้แล้ะเจ้าท่ี่�ทุี่กัคันที่�่เป็็นหัวใจ

สำาคััญของคัวามสำาเร็จในกัารดีำาเนินงานของบริษัที่	 ในภาวะ

วิกัฤต้ไวรัส	 COVID-19	 จึงเป็็นท่ี่�มั�นใจได้ีว�าคัณ์ะกัรรมกัาร

บริษัที่แล้ะ	คัณ์ะกัรรมกัารบริหารโรงพยู่าบาล้จะผ่นึกัทุี่กัพล้ะ	

กัำาลั้งท่ี่�จะที่ำาให้สถานกัารณ์ข์องบรษัิที่ด่ีขึ�นในเรว็วัน	เม้�อภาวะ

วิกัฤต้ไวรัส	COVID-19	คัล่้�คัล้ายู่ล้ง

	 ผ่มขอขอบคุัณ์คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	 คัณ์ะกัรรมกัาร

บริหาร	 คัณ์ะผ้่่บริหาร	 คัณ์ะแพที่ยู่์	 พยู่าบาล้	 แล้ะพนักังาน

ของบริษัทุี่กัที่�านอ่กัคัรั�ง	ท่ี่�ได้ีร�วมแรงร�วมใจชิ�วยู่กัันฟัันฝ่่า	แล้ะ

ทุี่�มเที่เต็้มคัวามสามารถในกัารที่ำางาน	 เพ้�อให้องคั์กัรของเรา

ก้ัาวข้ามวิกัฤติ้คัรั�งน่�ไป็ได้ีอยู่�างมั�นคัง

(นายู่นิคัม	ไวยู่รัชิพาณิ์ชิ)

ป็ระธานกัรรมกัาร

บริษัที่	โรงพยู่าบารล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)
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สารจากประธานกรรมการบริหาร

	 ปี็	 2563	 เป็็นปี็ท่ี่�ป็ระเที่ศไที่ยู่แล้ะทุี่กัป็ระเที่ศทัี่�วโล้กั

ป็ระสบกัับป็ัญหากัารแพร�ระบาดีของไวรัส	 COVID-19	

ซึื้�งส�งผ่ล้กัระที่บในระดัีบรุนแรงต้�อภาวะเศรษฐกิัจทัี่�วโล้กั	

ที่ำาให้กัำาลั้งซ้ื้�อของผ้่่บริโภคัซื้บเซื้าอยู่�างหนักั	 ในส�วน

ของบริษัที่ฯ	 เองต้ล้อดีทัี่�งปี็	 2563	 จำานวนผ้่่ใชิ้บริกัารในโรง

พยู่าบาล้ล้ดีล้งอยู่�างมากั	เน้�องจากัคัวามกัังวล้ดีา้นกัารต้ดิีเชิ�้อ	

อ่กัทัี่�งกัารด่ีแล้ต้นเองแล้ะเว้นระยู่ะห�างที่างกัายู่ภาพ	 (Social	

Distancing)	ที่ำาให้จำานวนผ้่่ป่็วยู่โรคัเฝ่้าระวัง	เชิ�น	ไข้เล้้อดีออกั	

ไข้หวัดีใหญ�	 รวมถึงคันไข้เด็ีกัล้ดีล้งอยู่�างม่นัยู่สำาคััญ	 ที่ำาให้

รายู่รับคั�ารักัษาพยู่าบาล้ของบริษัที่	 แล้ะบริษัที่ในเคัร้อรวม

แล้้วต้ำ�ากัว�า	ปี็	2562	ถึง	541.18	ล้้านบาที่

	 อยู่�างไรก็ัต้าม	บริษัที่ฯ	ได้ีเร�งป็รับตั้วเพ้�อรับสถานกัารณ์์

ในทุี่กัด้ีาน	 อาทิี่	 กัารป็รับร่ป็แบบกัารให้บริกัารเพ้�อชิดีเชิยู่

รายู่ไดี้ท่ี่�ล้ดีล้ง	 เชิ�น	 กัารป็รับราคัา	 package	 ดี้านสุขภาพ	

กัารให้บริกัารป็รึกัษาแพที่ยู่์ที่างไกัล้ผ่�านระบบออนไล้น์	

(telemedicine)	 บริกัารต้รวจหาไวรัส	 COVID-19	 แบบ	

Drive	–	Through	กัารรับบริกัารเป็็นโรงพยู่าบาล้ค่ั�สัญญากัับ

โรงแรมท่ี่�ไดี้รับอนุมัติ้จากัรัฐบาล้เป็็นสถานท่ี่�กัักัตั้วที่างเล้้อกั	

(Alternative	 State	 Quarantine)	 ชิล้อกัารล้งทุี่น	 แล้ะยุู่ติ้กัาร

ดีำาเนนิกัารบรษัิที่ร�วมท่ี่�ม่ผ่ล้ขาดีที่นุต้�อเน้�อง	เพ้�อล้ดีภาระของ

บริษัที่	รวมถึงกัารขยู่ายู่กัารล้งทุี่นในธุรกิัจโรงพยู่าบาล้เอกัชิน

ฝั่�งต้ะวนัออกัของกัรงุเที่พมหานคัร	อาทิี่	โรงพยู่าบาล้	ศคิัรินที่ร์	

แล้ะโรงพยู่าบาล้ไที่ยู่นคัรินที่ร์	 เพ้�อสร้างพันธมิต้รที่างธุรกิัจ

เพิ�มขึ�น	 ซึื้�งที่ำาให้บริษัที่ฯ	 ก้ัาวผ่�านวิกัฤติ้มาไดี้	 โดียู่ยัู่งคังม่ผ่ล้

กัำาไรจากังบกัารเงินเฉพาะบริษัที่	จำานวน	554,502,176	บาที่	

แล้ะผ่ล้กัำาไรจากังบกัารเงินรวม	จำานวน		449,799,642	บาที่	

	 บริษัที่ฯ	คัาดีกัารณ์์ว�าสถานกัารณ์์กัารระบาดีของไวรสั	

COVID-19	จะม่แนวโน้มจะคัล้�่คัล้ายู่ในชิ�วงไต้รมาสท่ี่�	3	ของ

ปี็	2564	แล้ะไดีเ้ต้ร่ยู่มกัารวางแผ่นกัล้ยู่ทุี่ธ์ที่างกัารต้ล้าดีแบบ

เชิิงรุกั	ด้ีวยู่กัารสร้างฐานล่้กัคั้ากัลุ้�มใหม�ดี้วยู่บริกัารใหม�	อาทิี่	

Anti	aging	Center	คัล้ินิกัป็ล่้กัผ่มลิ้ขสิที่ธิ�เฉพาะจากัป็ระเที่ศ

เกัาหล่้	บริกัารต้รวจสุขภาพผ้่่ส่งวัยู่ต้ามบ้าน	ศ่นย์ู่เวชิศาสต้ร์

ฟ้ั�นฟ่ั	(Pain	Management	and	Rehabilitation	Center)	เป็็นต้้น

	 สำาหรับบริษัที่ร�วมแล้ะบริษัที่ยู่�อยู่	 ผ่ล้ป็ระกัอบกัารไดี้

รับผ่ล้กัระที่บเป็็นอยู่�างมากัในป็ี	 2563	 ทุี่กับริษัที่ฯ	 ได้ีม่กัาร

(นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้)

ป็ระธานกัรรมกัารบริหาร

		บริษัที่	โรงพยู่าบาล้	วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

วางแผ่นกัล้ยุู่ที่ธ์ในปี็	2564	เพ้�อสร้างคัวามเติ้บโต้ให้กัับบริษัที่	

อาที่ิ	 บริษัที่	 เช่ิยู่งใหม�รามธุรกัิจกัารแพที่ยู่์	 จำากััดี	 (มหาชิน)	

หร้อ	 CMR	 ได้ีเต้ร่ยู่มเปิ็ดีโรงพยู่าบาล้เฉพาะที่างท่ี่�คัรบวงจร

สำาหรับเด็ีกัแล้ะผ้่่ส่งอายุู่	 แล้ะจะม่กัารนำาหุ�นยู่นต์้ที่างกัาร

แพที่ย์ู่เข้ามาใช้ิในกัารแพที่ย์ู่แล้ะกัารรักัษาพยู่าบาล้	กัารสร้าง

อาคัารสำาหรับฉายู่แสงแล้ะรักัษาผ้่่ป็่วยู่โรคัมะเร็ง	 กัารขยู่ายู่

โรงพยู่าบาล้หริภุญชัิยู่	 จังหวัดีล้ำาพ่น	 เพ้�อรองรับกัลุ้�มคันไข้

ป็ระกัันสังคัมท่ี่�ม่แนวโน้มเพิ�มขึ�น	 เป็็นต้้น	 โดียู่กัลุ้�มเป้็าหมายู่	

คั้อ	ป็ระชิากัรในภาคัเหน้อต้อนบนทัี่�งหมดี	รวมทัี่�งกัลุ้�มล่้กัค้ัา

ป็ระเที่ศเพ้�อนบ้านในอนุภ่มิภาคัลุ้�มแม�นำ�าโขง	 แล้ะได้ีป็รับ

โรงพยู่าบาล้วิภารามชัิยู่ป็รากัารเป็็นศ่นย์ู่รักัษาพยู่าบาล้ผ่่ป้็ว่ยู่	

COVID-19	 เป็็นศ่นย์ู่รักัษาพยู่าบาล้ผ้่่ป่็วยู่	COVID-19	ทัี่�วไป็	

แล้ะจากักัารส�งต้�อของโรงพยู่าบาล้ในเคัร้อ

	 บริษัที่ฯ	หวังเป็็นอยู่�างยู่ิ�งว�า	ที่�านผ้่่ถ้อหุ้นทุี่กัที่�านจะได้ี

เห็นถึงคัวามพยู่ายู่ามแล้ะตั้�งใจของคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	แล้ะ

คัณ์ะกัรรมกัารบริหาร	 รวมต้ล้อดีถึงผ้่่บริหารโรงพยู่าบาล้

วิภาวด่ี	แพที่ย์ู่	แล้ะเจ้าหน้าท่ี่�ทุี่กัที่�าน	ท่ี่�ได้ีร�วมมอ้อยู่�างแข็งขัน

ท่ี่�จะผ่�านวิกัฤติ้	COVID-19	ในคัรั�งน่�	แล้ะขอให้ที่�านผ่่ถ้้อหุน้ไดี้

ให้กัารสนบัสนุนกัารดีำาเนนิกัารของบรษัิที่เหมอ้นเชิ�นท่ี่�ผ่�านมา	

แล้ะขอขอบคุัณ์ที่�านผ้่่ถ้อหุ้นมา	ณ์	โอกัาสน่�	
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รายงานประจำาปี 2563

สารจากกรรมการผู้้�จัดการ

	 ปี็	 2563	 เป็็นปี็ท่ี่�เกิัดีอุป็สรรคัต้�างๆ	 มากัมายู่	 จากั

ปั็จจัยู่ทัี่�งภายู่นอกัแล้ะภายู่ในป็ระเที่ศ	ส�งผ่ล้กัระที่บใหบ้รษัิที่ฯ	

ม่รายู่ไดี้ล้ดีล้ง	541.18	ล้้านบาที่	หร้อป็ระมาณ์	7.78%	แล้ะ

ผ่ล้กัำาไรล้ดีล้ง	359	ล้้าน	หร้อ	44%	

 สาเหตุท่�รายได�ลดลง เน่�องมาจาก

		 1.	จำานวนคันไข้นอกั	ล้ดีล้ง	12.62%	คันไข้ใน	ล้ดีล้ง	

25.32%	 อันม่สาเหตุ้หลั้กัมาจากักัารระบาดีของไวรัส	

COVID-19	ตั้�งแต้�เด้ีอน	ม่นาคัม	2563	เป็็นต้้นมา	ที่ำาให้รายู่

ได้ีในส�วนของบริษัที่	 โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	 จำากััดี	 (มหาชิน)	

ล้ดีล้ง	 6.36%	 แล้ะรายู่ไดี้ในส�วนของ	 บริษัที่	 เช่ิยู่งใหม�ราม

ธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)ล้ดีล้ง	20.72%	

	 2.	 รายู่ไดี้จากับริษัที่	 ป็ริ�นส์ตั้�น	 พาร์คั	 สว่ที่	 จำากััดี	

เป็็นบริษัที่ยู่�อยู่	ป็ระกัอบธุรกัิจโรงแรม	 ม่รายู่ได้ีล้ดีล้ง	 22%	

โดียู่	ที่างบริษัที่ฯ	ได้ีป็รับเป็ล่้�ยู่นจากักัารให้บริกัารรับคันทัี่�วไป็	

มาเป็็นกัารที่ำา	Alternative	State	Quarantine	ในชิ�วงคัรึ�งป็หีลั้ง	

ซึื้�งคัาดีว�าจะสามารถเพิ�มรายู่ได้ีในปี็	2564	อยู่�างม่นัยู่ยู่ะ

	 3.	 รายู่ได้ีจากัโรงงานผ่ลิ้ต้เคัร้�องม้อแพที่ย์ู่	 บริษัที่	

ทิี่พยู่บดิีนที่ร์	จำากััดี	ล้ดีล้ง	7.97%	เน้�องจากัตั้วโรงงานได้ีอยู่่�

ในชิ�วงกัำาลั้งจะปิ็ดีกิัจกัาร

	 4.	กัารเร่ยู่กัค้ัน	DRG>2	เพิ�มในส�วนของ	โรงพยู่าบาล้

ล้านนา	จำานวน	36	ล้้านบาที่

 สาเหตุท่�กำาไรลดลง เน่�องมาจาก

	 1.	กัารป็ฏิิเสธกัารจ�ายู่คั�าภาระเส่�ยู่งจากัป็ระกัันสังคัม

ในกัลุ้�มโรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำานวน	171	ล้้านบาที่	

	 2.	 ขาดีทุี่นจากับริษัที่เคัร้�องม้อแพที่ย์ู่	 บริษัที่	

ทิี่พยู่บดิีนที่ร์	 จำากััดี	 เน้�องจากัม่กัารป็รับสัดีส�วนกัารถ้อหุ้น

จากั	33%	เป็็น	38%

	 3.	 รายู่ได้ีจากักัารรักัษาพยู่าบาล้ทัี่�วไป็ล้ดีล้ง	 ดัีงท่ี่�

กัล้�าวข้างต้้น

	 อยู่�างไรก็ัด่ี	 ที่างฝ่่ายู่บริหารไดี้พยู่ายู่ามป็รับกัล้ยุู่ที่ธ์

ต้�างๆ	เพ้�อใหส้อดีคัล้้องกัับสถานกัารณ์์	โดียู่ม่กัารป็รับป็รุงใน

ส�วนกัารบรกิัารแล้ะผ่ลิ้ต้ภัณ์ฑ์์ต้�างๆ	ให้อยู่่�ในร่ป็แบบ	ออนไล้น์	

อาทิี่	เชิ�น	กัารจ�ายู่ยู่าสำาหรับคันไข้ป็ระจำาซึื้�งป่็วยู่เป็็นโรคัเร้�อรัง	

ผ่�านระบบ	 Tele	 medicine,	 กัารนำาร้านค้ัาต้�างๆ	 ภายู่ใน

โรงพยู่าบาล้เข้าร�วมกัับที่าง	 Online	 Application	 เชิ�น	 Grab	

(นายู่พิจิต้ต์้	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้)

กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร

แล้ะ	Line,	กัารเข้าร�วมเปิ็ดีร้านค้ัา	online	กัับ	Lazada,	กัารที่ำา	

COVID-19	Drive	through	screening	เป็็นต้้น

	 ในส�วนของบริษัที่ร�วม	ฝ่า่ยู่บริหารฯ	ได้ีจัดีให้ม่กัารต้รวจ

สอบมากัขึ�น	โดียู่เฉพาะกัับกัฎเกัณ์ฑ์์ต้�างๆ	ท่ี่�เก่ั�ยู่วกัับกัารเบิกั

จ�ายู่ของป็ระกัันสังคัมแล้ะบัต้รที่อง	เพ้�อป็้องกัันไม�ให้เกิัดีกัาร

ถ่กัเร่ยู่กัค้ันมากัอยู่�างท่ี่�เกิัดีขึ�นในอด่ีต้ท่ี่�ผ่�านมา	แล้ะฝ่า่ยู่บริหาร

ได้ีจัดีให้ม่กัารจัดีกัารในส�วนของบริษัที่ในเคัร้อท่ี่�ขาดีทุี่น	อาที่ิ	

เชิ�น	โรงแรมป็ริ�นสตั์้�น	ได้ีเป็ล่้�ยู่นมาใหบ้รกิัาร	Alternative	State	

Quarantine	แล้ะบริษัที่	ที่ิพยู่บดิีนที่ร์	จำากััดี	ซึื้�งอยู่่�ในระหว�าง

เลิ้กักัิจกัาร	 เน้�องจากักัารขาดีทีุ่นจากักัารดีำาเนินงานมา

ยู่าวนาน	 ซึื้�งคัาดีว�าน�าจะที่ำาให้ผ่ล้ขาดีทุี่นจากับริษัที่เหล้�าน�่

ล้ดีล้ง	

	 นอกัเหน้อจากักัารป็รับแผ่นดัีงท่ี่�กัล้�าวแล้้ว	ในป็ทีี่�่ผ่�าน

มา	บริษัที่ยู่�อยู่	บางส�วนก็ัได้ีม่กัารเติ้บโต้ของรายู่ได้ี	แล้ะกัำาไร	

อาทิี่	เชิ�น	บริษัที่	บิวต่้�	ด่ีไซื้น์เซ็ื้นเต้อร์	จำากััดี	โดียู่ม่กัารเต้ิบโต้

ถึง	30%		

	 จากักัารป็รับตั้วท่ี่�ผ่�านมาจึงคัาดีว�าในปี็	2564	จะเป็็น

ปี็ท่ี่�บรษัิที่จะรับกัับสถานกัารณ์์แล้ะผ่ล้กัระที่บท่ี่�เกิัดีข�ึนไดีอ้ยู่�าง

ด่ียิู่�งขึ�น	 ข้าพเจ้า	 รวมทัี่�งคัณ์ะผ้่่บริหาร	 แล้ะแพที่ยู่์	 พยู่าบาล้	

รวมถงึเจา้หนา้ท่ี่�ทุี่กัที่�าน	ขอขอบคัณุ์	ที่�านผ้่่ถ้อหุ้นที่กุัที่�านที่�่ไดี้

ให้คัวามไว้วางใจ	มา	ณ์	ท่ี่�น่�
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นายนิคำม  ไวิยรัชพานิช
ประธานกรรมการบริษััท

กรรมการตรวิจสอบ/กรรมการอิสระ

นายชัยสิทธิ�  วิิริยะเมตตากุล
ประธานกรรมการบริหาร

นายชัยนรินทร์  สายรังษ่ั
กรรมการตรวิจสอบ/กรรมการอิสระ

นายศิโรตม์  สวัิสด�ิพาณิชย์
ประธานกรรมการตรวิจสอบ

กรรมการอิสระ

นายประเสริฐ  ศร่อุฬารพงศ์
กรรมการตรวิจสอบ/กรรมการอิสระ

กรรมการบริษััท
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รายงานประจำาปี 2563

ทันตแพทย์ชำานาญ  ชนะภััย
กรรมการ

พลเอกบุญเลิศ  จันทราภัาส
กรรมการอิสระ

นายแพทย์พงษ์ัพัฒน์  ปธานวินิช
กรรมการ

นายแพทย์รัชช  สมบ้รณสิน
กรรมการ

นายสิทธิ  ภัาณุพัฒนพงศ์
กรรมการ

นายแพทย์ประมุข้  อุณจักร
กรรมการ

กรรมการบริษััท
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นางญาดา  พัฑฒฆายน
กรรมการ

นายพิจิตต์  วิิริยะเมตตากุล
กรรมการผู้้�จัดการ

ดร.ฤกข้จ่  กาญจนพิทักษ์ั
กรรมการ

ดร.บวิรพรรณ  รัฐประเสริฐ
กรรมการและเลข้านุการ

กรรมการบริษััท



ข้อมูลทางการเงิน
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ผู้ลการดำาเนินงาน (ล�านบาท) 2563 2562 2561

สินที่รัพย์ู่หมุนเว่ยู่นรวม 1,512.33 1,718.79 1,525.58

สินที่รัพย์ู่รวม 21,175.02 19,629.58 15,547.38

หน่�สินหมุนเว่ยู่นรวม 5,304.90 5,359.01 3,804.38

หน่�สินรวม 10,441.00 9,258.18 6,171.89

ส�วนของผ้่่ถ้อหุ้นบริษัที่ใหญ� 8,170.65 7,788.59 7,107.33

ส�วนของผ้่่ถ้อหุ้นรวม 10,734.02 10,371.67 9,375.49

รายู่ได้ีรวม 6,338.25 6,872.66 6,655.24

ส�วนแบ�งกัำาไร	(ขาดีทุี่น)	จากัเงินล้งทุี่นในบริษัที่ร�วม 62.35 259.73 15.62

กัำาไรส�วนที่�่เป็็นของผ้่่ถ้อหุ้นบริษัที่ใหญ� 449.80 809.05 723.67

กัำาไรต้�อหุ้นขั�นพ้�นฐาน	–	ส�วนของผ้่่ถ้อหุ้นบริษัที่ใหญ� 0.0335 0.0612 0.0548

ข้�อม้ลทางการเงินโดยสรุป
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รายงานประจำาปี 2563

รายการ 2562 2561 2560

อัตราส่วินแสดงสภัาพคำล่อง

อัต้ราส�วนสภาพคัล้�อง (เที่�า) 0.29 0.32 0.40

อัต้ราส�วนสภาพคัล้�องหมุนเร็ว (เที่�า) 0.23 0.28 0.35

อัต้ราส�วนสภาพคัล้�องกัระแสเงินสดี (เที่�า) 0.21 0.28 0.31

อัต้ราส�วนหมุนเว่ยู่นของล่้กัหน่�กัารค้ัา (เที่�า) 9.24 10.89 9.40

ระยู่ะเวล้ากัารเก็ับหน่� (วัน) 38.97 33.07 38.32

อัต้รากัารหมุนเว่ยู่นของสินค้ัาคังเหล้้อ (เที่�า) 26.71 26.80 26.77

ระยู่ะเวล้าขายู่สินค้ัา (เที่�า) 13.48 13.43 13.45

อัต้ราส�วนหมุนเว่ยู่นเจ้าหน่� (เที่�า) 13.15 13.67 14.22

ระยู่ะเวล้าชิำาระหน่� (วัน) 27.37 26.33 25.31

Cash	Cycle (วัน) 25.07 20.17 26.45

อัตราส่วินประสิทธิภัาพในการหากำาไร

อัต้รากัำาไรขั�นต้้น (%) 25.44 27.48 30.50

อัต้รากัำาไรจากักัารดีำาเนินงาน	(EBIT) (%) 13.65 20.38 18.41

อัต้รากัำาไรกั�อนหักัดีอกัเบ่�ยู่	ภาษ่	คั�าเส้�อมราคัา

แล้ะคั�าตั้ดีจำาหน�ายู่	(EBITDA)
(%)

20.57 26.39 24.61

อัต้รากัำาไรอ้�น (%) 0.57 6.73 -4.56

อัต้ราส�วนเงินสดีต้�อกัารที่ำากัำาไร (%) 203.29 153.76 136.66

อัต้รากัำาไรสุที่ธิ (%) 8.50 14.45 13.17

อัต้ราส�วนผ่ล้ต้อบแที่นผ้่่ถ้อหุ้น (%) 5.64 10.86 10.25

อัตราส่วินแสดงประสิทธิภัาพในการดำาเนินงาน

อัต้ราผ่ล้ต้อบแที่นต้�อสินที่รัพย์ู่ (%) 4.24 7.96 7.91

อัต้ราผ่ล้ต้อบแที่นต้�อสินที่รัพย์ู่ถาวร (%) 12.26 20.02 21.04

อัต้รากัารหมุนของสินที่รัพย์ู่ (เที่�า) 0.30 0.35 0.43

อัตราส่วินวิิเคำราะห์นโยบายทางการเงิน

อัต้ราส�วนหน่�สินต้�อส�วนของผ้่่ถ้อหุ้น (เที่�า) 1.28 1.19 0.87

อัต้ราส�วนคัวามสามารถชิำาระดีอกัเบ�่ยู่ (เที่�า) 4.27 6.96 7.67

อัต้ราส�วนคัวามสามารถชิำาระภาระผ่่กัพัน	(Cash	Basis) (เที่�า) 0.29 0.29 0.48

อัต้ราเงินปั็นผ่ล้ต้อบแที่น (%) 2.72 2.51 2.00

ข้�อม้ลทางการเงินโดยสรุป
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คำำาอธิบายและการวิิเคำราะห์ฐานะทางการเงิน

และผู้ลการดำาเนินงาน

1. สรุปผู้ลการดำาเนินงาน
บริษัที่ม่รายู่ไดี้จากักัารรักัษาพยู่าบาล้รวมเพิ�มขึ�นอยู่�างต้�อเน�้อง	ตั้�งแต้�ปี็	2561	ถึง	2563	ปี็	2561	บริษัที่ม่รายู่ไดี้

จากักัารรักัษาพยู่าบาล้รวมเที่�ากัับ	6,367.33	ล้้านบาที่แล้ะเที่�ากัับ	6,450.68	ล้้านบาที่ในปี็	2562	ในปี็	2563	ม่รายู่ไดี้

จากักัารรักัษาพยู่าบาล้รวม	เที่�ากัับ	5,909.50	ล้้านบาที่	ล้ดีล้งจากัปี็	2562	จำานวน	541.18	ล้้านบาที่	คัิดีเป็็นร้อยู่ล้ะ	

8.39	

ปี็	 2563	 บริษัที่ม่กัำาไรสุที่ธิรวมจำานวน	 449.80	 ล้้านบาที่	 ล้ดีล้งร้อยู่ล้ะ	 11.77	 จากักัำาไรสุที่ธิรวม	 809.05	

ล้้านบาที่ในปี็	2562	โดียู่กัำาไรสุที่ธิรวมท่ี่�ล้ดีล้งจำานวน	359.25	ล้้านบาที่	เป็็นกัำาไรสุที่ธิ	เฉพาะของบริษัที่ท่ี่�ล้ดีล้งจำานวน	

159.15	ล้้านบาที่	เป็็นกัำาไรสุที่ธิของบริษัที่ยู่�อยู่	บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)	ท่ี่�เพิ�มขึ�น	40.04	

ล้้านบาที่	บริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี	ท่ี่�ล้ดีล้ง	43.86	ล้้านบาที่	บริษัที่	บิวต่้�	ด่ีไซื้น์	เซ็ื้นเต้อร์	จำากััดี	ท่ี่�เพิ�มขึ�น	6.59	

ล้้านบาที่	 แล้ะเป็็นส�วนแบ�งขาดีทุี่นในบริษัที่ร�วมจำานวน	 62.35	 ล้้านบาที่ล้ดีล้งจากัปี็กั�อนจำานวน	 322.09	 ล้้านบาที่	

เน้�องจากัในปี็	2562	ม่ส�วนแบ�งกัำาไรจากับริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี	ท่ี่�เป็็นบริษัที่ร�วม	จำานวน	240.54	ล้้านบาที่

จากักัารขายู่หุ้น	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	จำากััดี	(มหาชิน)	แต้�ในป็น่ี�ม่ส�วนแบ�งขาดีที่นุจำานวน	20.02	ล้้านบาที่	แล้ะ

ม่ส�วนแบ�งขาดีทุี่นจากั	บริษัที่	ทิี่พยู่บดิีนที่ร์	จำากััดี	ท่ี่�เป็็นบริษัที่ร�วมอ่กัจำานวน	49.60	ล้้านบาที่

บริษัที่ม่รายู่ไดี้จากักัารรักัษาพยู่าบาล้เฉพาะบริษัที่	 2,129.85	 ล้้านบาที่ล้ดีล้งร้อยู่ล้ะ	 12.59	 จากัรายู่ไดี้ในกัาร

รักัษาพยู่าบาล้เฉพาะบริษัที่	2,436.55	ล้้านบาที่ในปี็	2562	เน�้องจากัจำานวนผ้่่ใช้ิบริกัารผ้่่ป่็วยู่นอกัล้ดีล้งร้อยู่ล้ะ	13.42	

แล้ะผ้่่ป็่วยู่ในล้ดีล้งร้อยู่ล้ะ	31.19	ซึื้�งผิ่ดีจากัเป้็าหมายู่ท่ี่�ป็ระมาณ์กัารไว้ว�าผ้่่มาใช้ิบริกัารจะเพิ�มขึ�นร้อยู่ล้ะ	3-5	เน�้องจากั

สถานกัารณ์์แพร�ระบาดีของไวรัส	COVID-19	ตั้�งแต้�ต้้นปี็	2563	เป็็นปั็จจัยู่สำาคััญท่ี่�ส�งผ่ล้กัระที่บที่ำาให้ผ้่่ป่็วยู่นอกัล้ดีล้ง

แล้ะผ้่่ป่็วยู่ในล้ดีล้งเป็็นจำานวนมากั		รายู่ได้ีจากักัารรักัษาพยู่าบาล้ท่ี่�ล้ดีล้งมผ่่ล้จากัจำานวนผ่่ป่้็วยู่ท่ี่�ล้ดีล้งอยู่�างมากั	บริษัที่

ม่กัำาไรสุที่ธิเฉพาะบริษัที่จำานวน	 554.50	 ล้้านบาที่ล้ดีล้งร้อยู่ล้ะ	 22.30	 จากักัำาไรสุที่ธิ	 713.66	 ล้้านบาที่ในปี็	 2562	

เน้�องจากัต้้นทุี่นในกัารรักัษาพยู่าบาล้แล้ะคั�าใช้ิจ�ายู่ในกัารขายู่แล้ะบริหารเม้�อเท่ี่ยู่บกัับรายู่ได้ีจากัคั�ารักัษาพยู่าบาล้เพิ�ม

ขึ�นร้อยู่ล้ะ	 3.35	 แล้ะ	 1.26	 ต้ามล้ำาดัีบ	 เงินปั็นผ่ล้รับเพิ�มขึ�นร้อยู่ล้ะ	 25.57	 รายู่ไดี้คั�าเชิ�าแล้ะคั�าบริกัารเพิ�มขึ�นร้อยู่ล้ะ	

97.68	จากักัารเปิ็ดีให้บริกัารศ่นย์ู่กัารค้ัาแล้ะศ่นย์ู่อาหารท่ี่�อาคัารวิ	พล้าซื้�า	เม�้อวันท่ี่�	4	ตุ้ล้าคัม	2562	รายู่ได้ีอ้�นล้ดีล้ง

ร้อยู่ล้ะ	8.93	ที่ำาให้กัำาไรกั�อนหักัดีอกัเบ่�ยู่	ภาษ่แล้ะคั�าเส้�อมราคัา	(EBITDA)	ล้ดีล้งจากัร้อยู่ล้ะ	26.38	ในปี็กั�อนเป็็นร้อยู่

ล้ะ	23.03	ในปี็น่�	ในปี็	2563	บริษัที่ได้ีรับเงินปั็นผ่ล้จำานวน	463.76	ล้้านบาที่เพิ�มขึ�นจากัปี็กั�อนท่ี่�ได้ีรับ	369.33	ล้้านบาที่

ปี็	2563	บริษัที่ม่เงนิล้งที่นุในหล้กััที่รพัยู่เ์ผ้่�อขายู่เพิ�มขึ�นใน	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	จำากััดี	(มหาชิน)	จำานวน	

143.81	ล้้านบาที่	ใน	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้ไที่ยู่นคัรินที่ร์	จำากััดี	(มหาชิน)	จำานวน	205.68	ล้้านบาที่	ในบริษัที่	ศิคัรินที่ร์	

จำากััดี	(มหาชิน)	จำานวน	57.77	ล้้านบาที่	ในบริษัที่	คัันที่ร่	กัรุ�ป็	โฮล้ดิี�งส์	จำากััดี	(มหาชิน)	จำานวน	2.42	ล้้านบาที่	ในบริษัที่

ไดีนาสต่้�เซื้รามิคั	จำากััดี	(มหาชิน)	จำานวน	25.28	ล้้านบาที่	แล้ะบริษัที่	ริช่ิ�	เพล้ซื้	2002	จำากััดี	(มหาชิน)	จำานวน	13.84	

ล้้านบาที่

2.  ผู้ลการดำาเนินงานท�่ผู่้านมา
2.1 รายได�จากการข้าย

ปี็	2563	รายู่ได้ีจากักัารรักัษาพยู่าบาล้รวม	จำานวน	5,909.50	ล้้านบาที่	ล้ดีล้งร้อยู่ล้ะ	8.39	จากัป็กีั�อน	

เน้�องจากัรวมรายู่ได้ีจากักัารรักัษาพยู่าบาล้ของบริษัที่ยู่�อยู่จำานวน	3,667.98	ล้้านบาที่	ล้ดีล้งจากัปี็กั�อนร้อยู่ล้ะ	

6.59	เน้�องจากับรษัิที่ยู่�อยู่ถ่กัสำานักังานป็ระกัันสงัคัมเรยู่่กัเงนิคั�าบรกิัารที่างกัารแพที่ยู่ค์ัน้จำานวนรวม	80.33	ล้้าน

บาที่	รายู่ได้ีจากักัารรักัษาพยู่าบาล้รวมคัิดีเป็็นร้อยู่ล้ะ	93.24	ของรายู่ได้ีรวม	ส�วนรายู่ได้ีจากักัารรักัษาพยู่าบาล้

เฉพาะบริษัที่จำานวน	2,129.85		ล้้านบาที่ล้ดีล้งร้อยู่ล้ะ	12.59	จากัปี็กั�อนคัิดีเป็็นร้อยู่ล้ะ	78.23	ของรายู่ได้ีรวม

เฉพาะบริษัที่	โดียู่แบ�งเป็็นรายู่ไดี้จากัผ้่่ป่็วยู่นอกัร้อยู่ล้ะ	45.44	รายู่ได้ีจากัผ้่่ป่็วยู่ในร้อยู่ล้ะ	32.79	รายู่ได้ีคั�าเชิ�า

แล้ะคั�าบริกัารร้อยู่ล้ะ	2.49	เงินปั็นผ่ล้รับร้อยู่ล้ะ	17.04	แล้ะรายู่ได้ีอ้�นร้อยู่ล้ะ	2.24	เน�้องจากัจำานวนผ้่่มาใช้ิบรกิัาร
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รายงานประจำาปี 2563

ทัี่�งผ้่่ป็่วยู่นอกัแล้ะผ้่่ป็่วยู่ในต้ำ�ากัว�าเป็้าหมายู่มากั	 จากักัารแพร�ระบาดีของไวรัส	 COVID-19	 ในวงกัว้าง

ส�งผ่ล้กัระที่บต้�อธุรกิัจทุี่กัป็ระเภที่	 แต้�รายู่ได้ีจากักัารรักัษาพยู่าบาล้ท่ี่�เพิ�มขึ�นจากักัารป็รับอัต้ราคั�าบริกัารรักัษา

พยู่าบาล้เพ่ยู่งร้อยู่ล้ะ	 3	 -5	 ที่ำาให้รายู่ได้ีคั�ารักัษาพยู่าบาล้เฉล่้�ยู่ต้�อรายู่ของผ่่้ป่็วยู่นอกัเพิ�มขึ�นร้อยู่ล้ะ	 7.97	

จากัปี็กั�อน	จากัจำานวนเงิน	2,370	บาที่	เป็็น	2,559	บาที่	แล้ะรายู่ได้ีคั�ารักัษาพยู่าบาล้เฉล่้�ยู่ต้�อรายู่ของผ้่่ป็่วยู่ใน

เพิ�มขึ�นร้อยู่ล้ะ	18.48	จากั	จำานวนเงิน	41,705	บาที่	เป็็น	49,412	บาที่	เน�้องจากัปี็น่�จะเป็็นผ้่่ป่็วยู่ในที่�่ม่ภาวะโรคั

ซัื้บซ้ื้อน	หร้อภาวะฉุกัเฉิน	เป็็นส�วนใหญ�	จำานวนวันนอนของผ้่่ป่็วยู่ในล้ดีล้งเล็้กัน้อยู่จากั	2.47	วันเป็็น	2.45	วัน

รายู่ได้ีจากัคั�าเชิ�าแล้ะคั�าบริกัารของงบกัารเงินรวม	ม่จำานวน	114.94	ล้้านบาที่	เพิ�มขึ�นจากัปี็กั�อนจำานวน	

19.73	ล้้านบาที่คิัดีเป็็นร้อยู่ล้ะ	20.72	จากักัารรับร่ร้ายู่ได้ีคั�าเชิ�าแล้ะคั�าบริกัารของงบเฉพาะกิัจกัารเพิ�มขึ�น	จำานวน	

33.51	ล้้านบาที่	ส�วนรายู่ได้ีคั�าเชิ�าแล้ะคั�าบริกัารของบริษัที่	ป็ร�ินส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี	ซึื้�งเป็็นบริษัที่ยู่�อยู่ที่�่ล้ดี

ล้งจำานวน	12.58	ล้้านบาที่	คัิดีเป็็นร้อยู่ล้ะ	17.88

ในส�วนธุรกิัจโรงแรมของบริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี	รายู่ได้ีจากักัารขายู่แล้ะบริกัารล้ดีล้งร้อยู่ล้ะ	

26.57	จากัจำานวน	70.32	ล้้านบาที่ในปี็	2562	เป็็น	57.74	ล้้านบาที่ในปี็	2563	เน�้องจากัไม�ม่ผ้่่มาใช้ิบริกัารจากั

นักัที่�องเท่ี่�ยู่วต้�างชิาติ้	 ที่างโรงแรมต้้องป็รับมาเป็็นโรงแรมท่ี่�ได้ีรับอนุมัต้ิจากัรัฐบาล้ให้เป็็นสถานกัักัตั้วที่างเล้้อกั	

(Alternative	State	Quarantine)	โดียู่ที่างโรงพยู่าบาล้วิภาวด่ีเป็็นค่ั�สัญญาท่ี่�สนับสนุนในกัารต้รวจหาเช้ิ�อผ้่่เข้าพักั

อาศัยู่		อัต้รากัารเข้าพักัล้ดีล้งจากัร้อยู่ล้ะ	44.71	ในปี็	2562	เป็็นร้อยู่ล้ะ	18.21	ในปี็	2563	น่�

ในส�วนธุรกิัจเสริมคัวามงามของบริษัที่	 บิวต่้�	 ด่ีไซื้น์	 เซ็ื้นเต้อร์	 จำากััดี	 ม่รายู่ได้ีจากักัารรักัษาแล้ะบริกัาร

เพิ�มขึ�นร้อยู่ล้ะ	30.60	จากัจำานวน	88.21	ล้้านบาที่ในปี็	2562	เป็็น	115.21	ล้้านบาที่ในปี็น่�	จากักัารเพิ�มนวัต้กัรรม

ใหม�ๆ 	ให้บริกัารเสริมคัวามงาม

 

รายได�ข้องบริษััทฯ และบริษััทย่อย แยกตามประเภัทรายได�
(หน่่วย : ล้้าน่บาท)

รายได้้ 2563 2562 2561

รายู่ได้ีจากักัารรักัษาพยู่าบาล้ 5,909.50 93.24% 6,450.68 93.86% 6,367.33 95.67%

รายู่ได้ีคั�าเชิ�าแล้ะคั�าบริกัาร 114.95 1.81% 95.21 1.39% 106.71 1.60%

เงินปั็นผ่ล้รับ 192.09 3.03% 210.43 3.06% 80.82 1.22%

ดีอกัเบ่�ยู่รับ 10.59 0.17% 11.58 0.17% 17.05 0.26%

รายู่ได้ีอ้�น 111.12 1.75% 104.76 1.52% 83.33 1.25%

รวมรายู่ได้ี 6,338.25 100.00% 6,872.66 100.00% 6,655.24 100.00%

รายได�ในงบการเงินเฉพาะกิจการข้องบริษััทฯ แยกตามประเภัทรายได�

(หน่่วย : ล้้าน่บาท)

รายได้้ 2563 2562 2561

รายู่ได้ีจากัผ้่่ป่็วยู่นอกั 1,237.01 45.44% 1,341.45 46.14% 1,268.43 46.13%

รายู่ได้ีจากัผ้่่ป่็วยู่ใน 892.84 32.79% 1,095.10 37.67% 1,119.88 40.72%

รายู่ได้ีคั�าเชิ�าแล้ะคั�าบริกัาร 67.82 2.49% 34.30 1.18% 18.06 0.66%

เงินปั็นผ่ล้รับ 463.76 17.04% 369.33 12.71% 288.39 10.49%

ดีอกัเบ่�ยู่รับ 6.66 0.24% 5.89 0.20% 7.94 0.29%

รายู่ได้ีอ้�น 54.35 2.00% 61.11 2.10% 47.07 1.71%

รวมรายู่ได้ี 2,722.44 100.00% 2,907.18 100.00% 2,749.77 100.00%
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ประเภัทผู้้�ป่วิย จำานวินผู้้�ป่วิย (คำน) รายได�ต่อผู้้�ป่วิย (บาท/คำน)

2563 2562 2561 2563 2562 2561

ผ้่่ป่็วยู่นอกั 483,335 565,969 547,795 2,559 2,370 2,315

ผ้่่ป่็วยู่ใน 18,069 26,258 26,554 49,412 41,705 42,173

2.2 เงินปันผู้ลรับ
เงินปั็นผ่ล้รับล้ดีล้งจากั	210.42	ล้้านบาที่ในปี็	2562	เป็็น	192.09	ล้้านบาที่\	ในปี็	2563	คัิดีเป็็นร้อยู่ล้ะ	

8.71	จากัเงินปั็นผ่ล้รับของบริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)	ท่ี่�ล้ดีล้งจำานวน	23.47	ล้้านบาที่	

คิัดีเป็็นร้อยู่ล้ะ	26.57

2.3 รายได�อ่�น
รายู่ได้ีอ้�นรวมเพิ�มขึ�น	5.55	ล้้านบาที่	จากั	116.16	ล้้านบาที่ในปี็	2562	เป็็น	121.71	ล้้านบาที่	ในปี็	2563	

คิัดีเป็็นร้อยู่ล้ะ	4.78	เป็็นรายู่ไดี้อ้�นของบริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)	ซึื้�งเป็็นบริษัที่ยู่�อยู่

จำานวน	51.51	ล้้านบาที่	แต้�รายู่ไดี้อ้�นเฉพาะบริษัที่ล้ดีล้งจำานวน	5.98	ล้้านบาที่

2.4  ต�นทุนและค่ำาใช�จ่ายในการข้ายและบริหาร
ต้้นทุี่นในกัารรักัษาพยู่าบาล้รวม	ปี็	2563	คิัดีเป็็นร้อยู่ล้ะ	74.56	เม�้อเท่ี่ยู่บกัับรายู่ได้ีจากักัารรักัษาพยู่าบาล้

รวม	โดียู่เพิ�มขึ�นจากัปี็	2562	ท่ี่�คิัดีเป็็นร้อยู่ล้ะ	72.52	ส�วนคั�าใช้ิจ�ายู่ในกัารขายู่แล้ะกัารบริหารรวมเม�้อเที่่ยู่บกัับ

รายู่ได้ีจากักัารรักัษาพยู่าบาล้รวมคิัดีเป็็นรอ้ยู่ล้ะ	15.65	เพิ�มขึ�นจากัป็กีั�อนท่ี่�คิัดีเป็็นรอ้ยู่ล้ะ	14.78	เน�้องจากัสัดีส�วน

ต้้นทีุ่นในกัารรักัษาพยู่าบาล้ต้�อรายู่ไดี้จากักัารรักัษาพยู่าบาล้ของบริษัที่	 เช่ิยู่งใหม�รามธุรกัิจกัารแพที่ยู่์	

จำากััดี(มหาชิน)ท่ี่�เพิ�มขึ�นจากัร้อยู่ล้ะ	76.99	 ในปี็กั�อนเป็็นร้อยู่ล้ะ	78.01	 ในปี็น่�	 แล้ะสัดีส�วนคั�าใช้ิจ�ายู่ในกัารขายู่

แล้ะบริหารเพิ�มขึ�นจากั	13.63	ในปี็กั�อนเป็็นร้อยู่ล้ะ	14.65	ในปี็น่�	ในส�วนของงบเฉพาะกิัจกัาร	ต้้นทุี่นในกัารรักัษา

พยู่าบาล้เท่ี่ยู่บกัับรายู่ไดีจ้ากักัารรักัษาพยู่าบาล้เฉพาะกัจิกัารเพิ�มขึ�นจากัรอ้ยู่ล้ะ	65.17	เป็็นร้อยู่ล้ะ	68.52	ในปี็น�่	

แล้ะคั�าใช้ิจ�ายู่ในกัารขายู่แล้ะบริหารเฉพาะกิัจกัาร	เม�้อเท่ี่ยู่บกัับรายู่ได้ีจากักัารรักัษาพยู่าบาล้เฉพาะกิัจกัารเพิ�ม

ขึ�นจากัร้อยู่ล้ะ	16.12	เป็็นร้อยู่ล้ะ	17.38	ในปี็น่�	

ส�วนต้้นทุี่นในกัารขายู่แล้ะบริกัารเม�้อเท่ี่ยู่บกัับรายู่ได้ีในกัารรักัษาแล้ะบริกัารของบริษัที่	 บิวต่้�	 ดี่ไซื้น์	

เซ็ื้นเต้อร์	จำากััดี	ในปี็น่�เท่ี่ยู่บกัับปี็กั�อนส่ง	เป็็นอัต้ราร้อยู่ล้ะ	63.25	แล้ะร้อยู่ล้ะ	61.94	ต้ามล้ำาดัีบ

ส�วนต้้นทุี่นคั�าเชิ�าแล้ะคั�าบริกัาร	คัิดีเป็็นร้อยู่ล้ะ	69.46	เม�้อเท่ี่ยู่บกัับรายู่ได้ีคั�าเชิ�าแล้ะคั�าบริกัาร	โดียู่ล้ดีล้ง

จากัปี็	2562	ซึื้�งคิัดีเป็็นอัต้ราร้อยู่ล้ะ	105.51	โดียู่เป็็นต้้นทุี่นคั�าเชิ�าแล้ะคั�าบริกัารของบริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	

จำากััดี	ซึื้�งเป็็นบริษัที่ยู่�อยู่ท่ี่�ล้ดีล้งจากัร้อยู่ล้ะ	119.72	ในปี็	2562	เป็็นร้อยู่ล้ะ	84.35	ในปี็น่�	คัิดีเป็็นร้อยู่ล้ะ	35.37		

ส�วนต้้นทุี่นคั�าเชิ�าแล้ะคั�าบริกัารในส�วนของงบเฉพาะกิัจกัารล้ดีล้งจากัร้อยู่ล้ะ	54.58	ในปี็กั�อนเป็็นร้อยู่ล้ะ	53.29	

ในปี็น่�จากัคั�าเชิ�าแล้ะคั�าบริกัารท่ี่�เพิ�มขึ�นในส�วนของศ่นย์ู่อาหารแล้ะศ่นย์ู่กัารค้ัาท่ี่�	อาคัารใหม�	วิพล้าซื้�า

2.5 กำาไรสุทธิ
ผ่ล้กัารดีำาเนินงานของบริษัที่ในปี็	 2563	 กัำาไรสุที่ธิล้ดีล้งร้อยู่ล้ะ	 44.40	 จากักัำาไรสุที่ธิจำานวน	 809.05	

ล้้านบาที่ในป็ี	 2562	 เป็็น	 449.80	 ล้้านบาที่ในป็ีน่�	 ในส�วนของงบกัารเงินเฉพาะกัิจกัารกัำาไรสุที่ธิล้ดีล้งร้อยู่ล้ะ	

22.30	โดียู่ม่สาเหต้สุำาคััญจากักัารแพร�ระบาดีของไวรสัCOVID-19	ส�งผ่ล้กัระที่บต้�อผ่ล้กัารดีำาเนินงานของบรษัิที่

แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ให้ล้ดีล้งดัีงน่�

บริษัที่	 เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ยู่์	 จำากััดี	 (มหาชิน)	 ซึื้�งเป็็นบริษัที่ยู่�อยู่	 ม่ผ่ล้กัำาไรสุที่ธิจำานวน	 198.11	

ล้้านบาที่เพิ�มขึ�นจากัปี็กั�อนร้อยู่ล้ะ	25.33	แล้ะม่โดียู่ม่ส�วนแบ�งกัำาไรจากัเงินล้งทุี่นในบริษัที่ร�วมจำานวน	1.13	ล้้าน

บาที่เพิ�มขึ�นจากัปี็กั�อนท่ี่�ม่จำานวน	18.81	ล้้านบาที่		
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รายงานประจำาปี 2563

ผ่ล้กัารดีำาเนินงานของบริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	 จำากััดี	 ในปี็	 2563	 ม่ผ่ล้ขาดีทุี่นสุที่ธิจำานวน	 70.02	

ล้้านบาที่	เพิ�มขึ�นจากักัารขาดีทุี่นจำานวน	26.15	ล้้านบาที่ในปี็	2562	เน�้องจากัม่ผ่ล้กัระที่บจากัแพร�ระบาดีของ

ไวรัส	COVID-19	ธุรกัิจกัารที่�องเท่ี่�ยู่วหยุู่ดีชิะงักัอัต้รากัารเข้าพักัในปี็น่�ม่จำานวนร้อยู่ล้ะ	18.21	ล้ดีล้งจากัป็กีั�อนที่�่

เป็็นร้อยู่ล้ะ	44.71

ผ่ล้กัารดีำาเนินงานของบริษัที่	บิวต่้�	ด่ีไซื้น์	เซ็ื้นเต้อร์	จำากััดี	ในปี็	2563	ม่ผ่ล้กัำาไรสุที่ธิจำานวน	31.89	ล้า้นบาที่	

เพิ�มขึ�นจำานวน	6.59	ล้้านบาที่	คิัดีเป็็นร้อยู่ล้ะ	26.05	จากัปี็	2562	ท่ี่�ม่กัำาไรสุที่ธิจำานวน	25.30	ล้้านบาที่		

ในส�วนของกัารรบัร้่ส�วนแบ�งกัำาไรจากัเงินล้งทุี่นในบริษัที่ร�วม	มยู่่อดีล้ดีล้งของบรษัิที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	

จำากััดี	 ท่ี่�เป็็นบริษัที่ร�วมล้ดีล้งจากัรับร่้กัำาไรจากัจำานวน	 240.54	 ล้้านบาที่ในปี็	 2562	 เป็็นขาดีทุี่นจำานวน	

20.02	ล้้านบาที่ในปี็น่�	เน้�องจากัในปี็กั�อนม่กัำาไรจากักัารขายู่หุ้น	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	จำากััดี	(มหาชิน)	

แล้ะม่ส�วนแบ�งกัำาไรจากัเงินล้งทุี่นในบริษัที่ร�วมของกัลุ้�มบริษัที่	 เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ยู่์	 จำากััดี	 (มหาชิน)	

ท่ี่�ล้ดีล้งจากัรับร้่กัำาไรจำานวน	18.81	ล้้านบาที่ในปี็	2562	เหล้้อเพ่ยู่งกัำาไร	1.13	ล้้านบาที่ในปี็น่�	

บริษัที่	 ทิี่พยู่บดิีนที่ร์	 จำากััดีท่ี่�เป็็นบริษัที่ร�วม	 ในปี็น่�รับร่้ผ่ล้ขาดีทุี่น	 49.60	 ล้้านบาที่เพิ�มขึ�นจากัปี็กั�อน

ท่ี่�รับร่้ผ่ล้ขาดีทีุ่นจำานวน	 11.12	 ล้้านบาที่	 ในส�วนบริษัที่	 โรงพยู่าบาล้บางโพ	 จำากััดี	 บริษัที่รับร่้ส�วนแบ�งกัำาไร	

จำานวน	6.20	ล้้านบาที่ล้ดีล้งจากัปี็กั�อนท่ี่�รับร้่ผ่ล้กัำาไรจำานวน	11.51	ล้้านบาที่	

2.6 อัตราผู้ลตอบแทนต่อผู้้�ถ่ือหุ�น
ในกัารป็ระชุิมผ้่่ถ้อหุ้นป็ระจำาป็	ี2563	เม�้อวันท่ี่�	29	เมษายู่น	2563	ผ้่่ถ้อหุ้นได้ีม่มติ้อนุมัติ้จ�ายู่เงินปั็นผ่ล้ใน

อัต้ราหุ้นล้ะ	0.045	บาที่	เป็็นเงินจำานวน	596.91	ล้้านบาที่จากัผ่ล้กัารดีำาเนินงาน	กัำาไรสุที่ธสิำาหรับปี็	2562	ตั้�งแต้�	

วันท่ี่�	1	มกัราคัม	2562	ถึงวันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2562	โดียู่บริษัที่จ�ายู่เงินปั็นผ่ล้ดัีงกัล้�าวแล้้วเม�้อวันท่ี่�	27	พฤษภาคัม	

2563	คิัดีเป็็นร้อยู่ล้ะ		83.64	ของกัำาไรสุที่ธิของงบเฉพาะกัิจกัารหลั้งหักัเงินสำารองต้ามกัฎหมายู่	

3. ฐานะการเงิน
3.1 สินทรัพย์

ณ์	สิ�นปี็	2563	บริษัที่ม่สินที่รัพยู่ร์วม	21,175.02	ล้้านบาที่	ซึื้�งเพิ�มขึ�นจำานวน1,545.17	ล้้านบาที่จากัปี็	2562	

ซึื้�งม่จำานวน	19,629.85	ล้้านบาที่	เน้�องจากัรวมที่รัพย์ู่สินของ	บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)	

จำานวน	10,825.46	ล้้านบาที่ของบริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี	อ่กัจำานวน	385.13		ล้้านบาที่แล้ะของ	บริษัที่	

บิวต่้�	ด่ีไซื้น์	เซ็ื้นเต้อร์	จำากััดี	อ่กัจำานวน	71.28	ล้้านบาที่	สินที่รัพย์ู่หมุนเว่ยู่นจำานวน	1,521.33	ล้้านบาที่	ล้ดีล้ง

จำานวน	197.46	ล้้านบาที่	จากัเงินสดีคังเหล้้อท่ี่�ล้ดีล้ง	264.56	ล้้านบาที่	แล้ะเงินให้ก้่ัยู่้มระยู่ะสั�นท่ี่�ล้ดีล้ง	จำานวน	

64.46	ล้้านบาที่	แต้�ม่เงินปั็นผ่ล้ค้ัางรับ	จำานวน	68.65	ล้้านบาที่	สินที่รัพย์ู่ไม�หมุนเว่ยู่นจำานวน	19,578.58	ล้้าน

บาที่	เพิ�มขึ�นจำานวน	1,667.52	ล้้านบาที่	จากัเงินล้งทุี่นในหลั้กัที่รัพย์ู่เผ่�้อขายู่เพิ�ม	490.13	ล้้านบาที่	แล้ะกัารซ้ื้�อ

ท่ี่�ดิีน	อาคัารแล้ะอุป็กัรณ์์เพิ�มขึ�นม่ล้คั�า	945.35	ล้้านบาที่	

3.2 โคำรงสร�างเงินทุน
ณ์	สิ�นปี็	2563	บริษัที่ม่หน่�สินรวม	จำานวน	10,441.00	ล้้านบาที่	เพิ�มขึ�นจำานวน	1,182.81	ล้้านบาที่	จากัป็	ี

2562	 ซึื้�งม่จำานวน	 9,258.19	 ล้้านบาที่	 เน้�องจากัรวมหน่�สินของบริษัที่	 เช่ิยู่งใหม�รามธุรกัิจกัารแพที่ย์ู่	 จำากััดี	

(มหาชิน)	จำานวน	5,333.60	ล้้านบาที่	ของบริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี	จำานวน	104.16	ล้้านบาที่	บริษัที่	

บิวต่้�	ด่ีไซื้น์	เซ็ื้นเต้อร์	จำากััดี			จำานวน		7.60	ล้้านบาที่	แล้ะเป็็นของบริษัที่อ่กัจำานวน	4,748.74	ล้้านบาที่	ซึื้�งเพิ�ม

ขึ�นจากัปี็กั�อนจำานวน	15.96	ล้้านบาที่	อัต้ราส�วนหน่�สินต้�อส�วนของ		ผ้่่ถ้อหุ้นในปี็	2563	เที่�ากัับ	1.28	ซึื้�งส่งกัว�า

ปี็กั�อนท่ี่�เที่�ากัับ	1.19	ซึื้�งเป็็นอตั้ราส�วนท่ี่�ส่งกัว�าคั�าเฉล้�่ยู่ของโรงพยู่าบาล้เอกัชินในต้ล้าดีหล้กััที่รพัยู่ฯ์ท่ี่�มอั่ต้รา	0.65	

เที่�า	แต้�ในส�วนงบเฉพาะกิัจกัารม่อัต้ราเที่�ากัับ	0.80	ซึื้�งก็ัถ้อว�าไม�ส่งมากันักัเพราะยัู่งไม�เกิันหนึ�งเที่�า	สำาหรับอัต้รา

ของระยู่ะเวล้ารับชิำาระหน่�จากัล่้กัหน่�ในปี็น่�เที่�ากัับ	38	 วัน	ส่งกัว�าปี็กั�อนซึื้�งเที่�ากัับ	33	 วัน	แต้�ยัู่งต้ำ�ากัว�าคั�าเฉล้�่ยู่

ของโรงพยู่าบาล้เอกัชินในต้ล้าดีหลั้กัที่รัพย์ู่ฯ	ท่ี่�ม่ระยู่ะเวล้า	39	วัน		เน�้องจากัล่้กัหน่�กัารค้ัาของบริษัที่	เช่ิยู่งใหม�
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รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	 (มหาชิน)	 เพิ�มขึ�นจำานวน	42.25	ล้้านบาที่	แล้ะม่ส�วนหนึ�งเป็็นล่้กัหน่�จากัภาคัรัฐที่�่ม่

ระยู่ะเวล้าชิำาระหน่�ป็ระมาณ์	90	วัน	ในส�วนของงบเฉพาะกัิจกัารม่ระยู่ะเวล้ารับชิำาระหน่�เพ่ยู่ง	23	วันเที่�านั�น

ในส�วนของผ้่่ถ้อหุ้นของบริษัที่	ณ์	31	ธันวาคัม	2563	ม่จำานวน	10,734.02	ล้้านบาที่	เที่�ากัับร้อยู่ล้ะ	50.69	

ของยู่อดีรวมหน่�สินแล้ะส�วนของผ้่่ถ้อหุ้น	 ล้ดีล้งร้อยู่ล้ะ	 4.07	 เม�้อเท่ี่ยู่บกัับปี็กั�อนท่ี่�ม่ส�วนของผ้่่ถ้อหุ้นเที่�ากัับ	

10,371.67	ล้้านบาที่	กัำาไรสะสมยัู่งไม�ไดี้จัดีสรรจำานวน	2,449.13	ล้้านบาที่แล้ะจากักัำาไรท่ี่�ยัู่งไม�เกิัดีจากักัารวัดี

คั�าเงินล้งทุี่นอ่กัจำานวน	1,496.41	ล้้านบาที่

3.3 สภัาพคำล่อง
ณ์	สิ�นปี็	2563	บริษัที่ม่อัต้ราส�วนสภาพคัล้�องเที่�ากัับ	0.29	เที่�า	ต้ำ�ากัว�าอัต้รา	0.32	เที่�าในปี็กั�อน	เน�้องจากั

ม่กัารป็รับใช้ิเงินก้่ัระยู่ะสั�นมากัขึ�น	เน้�องจากัอัต้ราดีอกัเบ�่ยู่ถ่กักัว�าเงินก้่ัระยู่ะยู่าว

ในส�วนของกัระแสเงินสดีจากักัารดีำาเนินงานสิ�นปี็	2563	ม่	จำานวน	1,094.74	ล้้านบาที่	ล้ดีล้งจากัป็กีั�อน

จำานวน	1,526.56	ล้้านบาที่	เน้�องจากัเป็็นกัารล้ดีล้งของกัระแสเงินสดีของ	บริษัที่	เชิ่ยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	

จำากััดี	(มหาชิน)	จำานวน	284.76	ล้้านบาที่	เน�้องจากัล่้กัหน่�กัารค้ัาจากัป็ระกัันสังคัมล้ดีล้ง	กัารเพิ�มขึ�นของกัระแส

เงินสดีของบริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี	จำานวน		42.55	ล้้านบาที่	แล้ะกัระแสเงินสดีจากักัารดีำาเนินงาน

เฉพาะกิัจกัาร	ล้ดีล้ง	จำานวน	186.25	ล้้านบาที่

กัระแสเงนิสดีจากักัจิกัรรมกัารล้งที่นุ	ในป็	ี2563	เป็็นจำานวน	1,669.28	ล้้านบาที่	ล้ดีล้งจากัป็กีั�อนที่�่มยู่่อดี

เงินสดีใช้ิไป็จำานวน	 3,087.83	 ล้้านบาที่	 เน้�องจากับริษัที่ม่เงินล้งทุี่นจากักัารกั�อสร้างแล้ะซ้ื้�ออุป็กัรณ์์แล้ะม่เงิน

ล้งทุี่นในเงินล้งทุี่นเผ้่�อขายู่ล้ดีล้งรวม	 	 1,606.14	 ล้้านบาที่	ส�วนบริษัที่ยู่�อยู่บริษัที่	 เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	

จำากััดี	(มหาชิน)	ม่เงินล้งทุี่นในท่ี่�ดิีนแล้ะป็รับป็รุงอาคัารแล้ะเคัร�้องม้อแพที่ย์ู่	เพิ�มข�ึน	จำานวน	263.59	ล้้านบาที่	

กัระแสเงินสดีท่ี่�ได้ีมาจากักิัจกัรรมจัดีหาเงิน	 ม่เงินสดีท่ี่�ได้ีมาจากักิัจกัรรมจัดีหาเงินจำานวน	 309.98	

ล้้านบาที่	เท่ี่ยู่บกัับป็กีั�อนท่ี่�ม่เงินสดีไดีม้าจากักัจิกัรรมจดัีหาเงินจำานวน	1,857.01	ล้้านบาที่	ล้ดีล้งจำานวน	1,547.03	

ล้้านบาที่	เน้�องจากับริษัที่ม่เงินก้่ัระยู่ะสั�นล้ดีล้ง	จำานวน	955	ล้้านบาที่	แล้ะม่เงินก้่ัระยู่ะยู่าวล้ดีล้งจำานวน	654.86	

ล้้านบาที่	ส�วนเงินรับคั�าหุ้นจากักัารใช้ิสิที่ธิ�ซ้ื้�อหุ้นสามัญเพิ�มทุี่นจำานวน	310.94	ล้้านบาที่	มก่ัารจ�ายู่เงินปั็นผ่ล้เพ�ิม

ขึ�น	68.08	ล้้านบาที่	ส�วนบริษัที่ยู่�อยู่	บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)	ม่ยู่อดีล้ดีล้งจำานวน	

16.74	ล้้านบาที่จากัรับเงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นแล้ะระยู่ะยู่าวจากัสถาบันกัารเงิน		

โดียู่สรุป็	กัระแสเงินสดีของบริษัที่	สิ�นสุดี	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	ม่เงินสดีแล้ะรายู่กัารเท่ี่ยู่บเที่�าเงินสดี

จำานวน	338.29	ล้้านบาที่	น้อยู่กัว�าของปี็กั�อนท่ี่�ม่	602.86	ล้้านบาที่	จำานวน	264.57	ล้้านบาที่
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รายงานประจำาปี 2563

เร่ยน ท่านผู้้�ถ่ือหุ�น บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน)
คัณ์ะกัรรมกัารของบริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)	เป็็นผ้่่แต้�งตั้�งคัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบ	ซึื้�งป็ระกัอบ

ด้ีวยู่กัรรมกัารอิสระเที่�านั�นโดียู่	ณ์	สิ�นปี็	2563	ม่กัรรมกัารต้รวจสอบรวม	4	ที่�าน	กัรรมกัารทัี่�งหมดีม่คุัณ์สมบัต้ิเหมาะ

สมต้ามท่ี่�ต้ล้าดีหล้กััที่รพัย์ู่แห�งป็ระเที่ศไที่ยู่	(ต้ล้ที่)	กัำาหนดี	หน้าท่ี่�แล้ะคัวามรบัผิ่ดีชิอบท่ี่�สำาคััญของคัณ์ะกัรรมกัารต้รวจ

สอบได้ีแกั�	กัารด่ีแล้แล้ะสอบที่านรายู่งานที่างกัารเงินของบริษทัี่	ให้เป็็นไป็ต้ามมาต้รฐานบญัช่ิ	ม่กัารเป็ดิีเผ่ยู่ขอ้ม่ล้อยู่�าง

ถ่กัต้้องแล้ะเพ่ยู่งพอ	ด่ีแล้ให้บริษัที่ม่ระบบกัารคัวบคุัมภายู่ใน	กัารป็ระเมินคัวามเส่�ยู่งแล้ะกัารคัวบคุัมคัวามเส�่ยู่งที่�่เหมาะ

สมแล้ะม่ป็ระสิที่ธิภาพ	ม่กัารป็ฏิิบัติ้ต้ามข้อกัำาหนดีแล้ะกัฏิหมายู่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้อง	แล้ะด่ีแล้กัรณ่์ท่ี่�อาจเกิัดีคัวามขัดีแยู้่งที่างผ่ล้

ป็ระโยู่ชิน์ในกัารที่ำารายู่กัารระหว�างบริษัที่กัับบุคัคัล้ท่ี่�เก่ั�ยู่วโยู่งกััน

คัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบของบริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)	ป็ระกัอบด้ีวยู่กัรรมกัารอิสระที่�่มไิด้ีดีำารง

ต้ำาแหน�งในคัณ์ะกัรรมกัารบริหาร	จำานวน	4	ที่�าน	ดัีงน่�

	 	 	 1.	นายู่ศิโรต้ม์	 	 สวัสดี�ิพาณิ์ชิย์ู่	 ป็ระธานกัรรมกัารต้รวจสอบ

	 	 	 2.	นายู่นิคัม	 	 ไวยู่รัชิพานิชิ	 กัรรมกัารต้รวจสอบ

	 	 	 3.	นายู่ชัิยู่นรินที่ร์		 สายู่รังษ่		 กัรรมกัารต้รวจสอบ

	 	 	 4.	นายู่ป็ระเสริฐ	 	 ศร่อุฬารพงศ์	 กัรรมกัารต้รวจสอบ

โดียู่ม่	นายู่มิ�งภิมุขข์	ลิ้�มจร่ญศักัดิี�	เป็็นเล้ขานุกัารคัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบ

ในปี็	2563	คัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบ	ม่กัารป็ระชุิมทัี่�งหมดี	8	คัรั�ง	 เพ้�อดีำาเนินงานต้ามคัวามรับผิ่ดีชิอบที่�่ได้ีรับ

มอบหมายู่	โดียู่ม่ป็ระเด็ีนที่�่เป็็นสาระสำาคััญค้ัอ			

1.	สอบที่านงบกัารเงินของบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่	กั�อนนำาเสนอต้�อคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	ทัี่�งน่�	จากักัารสอบที่านงบ

กัารเงินแล้ะซัื้กัถามข้อม่ล้จากัฝ่่ายู่บริหาร		รวมทัี่�งกัารป็ระชุิมกัับผ้่่สอบบัญช่ิโดียู่ไม�ม่ฝ่่ายู่บริหารแล้ะพิจารณ์าข้อเสนอ

แนะของผ่่ส้อบบัญช่ิ	คัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบมค่ัวามเห็นว�างบกัารเงินดัีงกัล้�าวได้ีจัดีที่ำาอยู่�างถ่กัต้อ้ง	คัรบถ้วน	แล้ะเป็็น

ท่ี่�เช้ิ�อถ้อได้ี

2.	สอบที่านแล้ะป็ระเมินคัวามเพ่ยู่งพอของระบบกัารคัวบคุัมภายู่ใน	ทัี่�งน่�	คัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบม่คัวามเห็น

ว�าบริษัที่ม่ระบบกัารคัวบคุัมภายู่ในท่ี่�เหมาะสม	 ม่ป็ระสิที่ธิภาพ	 แล้ะเพ่ยู่งพอกัับกัารป้็องกัันคัวามเส่�ยู่งจากักัารดีำาเนิน

งานต้ามแนวนโยู่บายู่แล้ะกัล้ยุู่ที่ธ์ต้�างๆ	ของบริษัที่

3.	สอบที่านให้บริษัที่ป็ฏิิบัติ้ต้ามกัฎหมายู่ว�าด้ีวยู่หลั้กัที่รัพยู่แ์ล้ะต้ล้าดีหลั้กัที่รัพยู่	์ขอ้กัำาหนดีของต้ล้าดีหลั้กัที่รัพยู่์	

แล้ะกัฎหมายู่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัับธุรกิัจของบริษัที่

4.	 พิจารณ์า	 คััดีเล้้อกั	 เสนอแต้�งตั้�งบุคัคัล้ซึื้�งม่คัวามเป็็นอิสระ	 ได้ีแกั�	 นายู่ธนวุฒิิ	 พิบ่ล้ย์ู่สวัสดิี�	 จากับริษัที่	

สอบบัญช่ิธรรมนิติ้	จำากััดี	ให้เป็็นผ้่่สอบบัญช่ิของบริษัที่แล้ะเสนอคั�าต้อบแที่นของบุคัคัล้ดัีงกัล้�าว		

5.	พิจารณ์ารายู่กัารท่ี่�เก่ั�ยู่วโยู่งกัันหร้อรายู่กัารท่ี่�อาจม่คัวามขดัีแยู้่งที่างผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์	ให้เป็็นไป็ต้ามกัฎหมายู่แล้ะ

ข้อกัำาหนดีของต้ล้าดีหลั้กัที่รัพย์ู่	 ทัี่�งน่�	 คัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบม่คัวามเห็นว�ารายู่กัารดัีงกัล้�าวเป็็นรายู่กัารธุรกิัจป็กัติ้

ของบริษัที่

6.	พิจารณ์าอนุมัติ้แผ่นงานต้รวจสอบภายู่ใน	ซึื้�งกัำาหนดีให้ม่คัวามสอดีคัล้้องกัับลั้กัษณ์ะกัารป็ระกัอบธุรกัิจของ

บริษัที่รวมถึงนโยู่บายู่	แผ่นงาน	กัระบวนกัารที่ำางาน	แล้ะคัวามเส่�ยู่งในกัารดีำาเนินธุรกิัจของบริษัที่

7.	พิจารณ์าอนุมัติ้งบป็ระมาณ์คั�าใช้ิจ�ายู่ป็ระจำาปี็	แล้ะอัต้รากัำาลั้งของสำานักัต้รวจสอบภายู่ในองค์ักัร

8.	 ที่บที่วนแล้ะป็ระเมินกัฏิบัต้รคัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบ	 แล้ะเสนอแนะกัารป็รับป็รุงเป็ล้�่ยู่นแป็ล้งต้�อ

คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่เพ้�อกัารอนุมัติ้

รายงานคำณะกรรมการตรวิจสอบ
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9.	คัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบม่หนา้ท่ี่�แล้ะคัวามรับผิ่ดีชิอบในกัารสอบที่านระบบคัวบคัมุภายู่ใน	กัารจัดีที่ำารายู่งาน

ที่างกัารเงิน	แล้ะระบบบริหารคัวามเส�่ยู่ง	ให้เป็็นไป็อยู่�างรัดีกุัม	 เหมาะสมแล้ะม่ป็ระสิที่ธิภาพ	รวมไป็ถึงกัารต้รวจสอบ	

แล้ะสอบที่านกัารป็ฏิิบัติ้ว�าเป็็นไป็อยู่�างถ่กัต้้อง	 ต้รงต้ามระเบ่ยู่บป็ฏิิบัติ้แล้ะกัฎหมายู่	 เพ้�อให้มั�นใจว�าม่ระบบคัวบคัุมท่ี่�

เหมาะสมแล้ะเพ่ยู่งพอต้�อคัวามเส�่ยู่งด้ีานคัอร์รัป็ชัิ�นท่ี่�อาจเกิัดีขึ�น

คัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบได้ีป็ฏิิบัติ้งานต้ามหน้าท่ี่�แล้ะคัวามรับผิ่ดีชิอบท่ี่�ได้ีรับมอบหมายู่จากัคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	

ด้ีวยู่คัวามระมัดีระวังอยู่�างเต็้มคัวามสามารถ	ทัี่�งน่�	เพ้�อป็ระโยู่ชิน์ของบริษัที่ฯ	ผ้่่ถ้อหุ้น	แล้ะผ้่่ม่ส�วนได้ีเส่ยู่ทัี่�งป็วง	

   

(นายู่ศิโรต้ม์	สวัสดี�ิพาณิ์ชิย์ู่)

ป็ระธานคัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบ

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาขน)
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รายงานประจำาปี 2563

	 คัณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่เป็็นผ้่่รบัผ่ดิีชิอบต้�องบกัารเงนิรวมของบรษัิที่แล้ะบรษัิที่ยู่�อยู่	แล้ะสารสนเที่ศท่ี่�ป็รากัฏิในรายู่งาน

ป็ระจำาปี็	งบกัารเงินดัีงกัล้�าวจะจัดีที่ำาขึ�นต้ามมาต้รฐานกัารบัญชิท่่ี่�รับรองทัี่�วไป็	โดียู่เล้้อกัใช้ินโยู่บายู่กัารบัญชิท่่ี่�เหมาะสมแล้ะ

ถ้อป็ฏิิบัติ้อยู่�างสมำ�าเสมอ	โดียู่จัดีที่ำาขึ�นอยู่�างระมดัีระวัง	ต้ล้อดีจนป็ระเมินถึงคัวามเหมาะสมของกัารแสดีงรายู่กัารที่�่นำาเสนอ

ในงบกัารเงินโดียู่รวม	รวมทัี่�งม่กัารเปิ็ดีเผ่ยู่ข้อม่ล้อยู่�างเพ่ยู่งพอในหมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงิน

	 คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ได้ีจัดีให้ม่ระบบกัารคัวบคุัมภายู่ในท่ี่�ม่ป็ระสิที่ธิภาพแล้ะป็ระสิที่ธิผ่ล้	 เพ้�อให้มั�นใจว�าข้อม่ล้ที่าง

บัญช่ิม่กัารบันทึี่กัอยู่�างคัรบถ้วน	 ถ่กัต้้อง	 แล้ะม่ระบบกัารจัดีเก็ับรักัษาที่รัพย์ู่สิน	 เพ้�อป้็องกัันกัารทุี่จริต้หร้อเส่ยู่หายู่อยู่�างม่

สาระสำาคััญ

	 คัณ์ะกัรรมกัารม่คัวามเห็นว�า	ระบบคัวบคุัมภายู่ในของบริษัที่โดียู่รวมอยู่่�ในระดัีบท่ี่�น�าพอใจ	แล้ะสามารถสร้างคัวาม

เช้ิ�อมั�นต้�อคัวามเช้ิ�อถ้อได้ีของงบกัารเงินของบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563

(นายู่นิคัม	ไวยู่รัชิพานิชิ)

ป็ระธานกัรรมกัาร

	(นายู่พิจิต้ต์้	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้)

กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร

รายงานคำวิามรับผิู้ดชอบข้อบคำณะกรรมการ

ต่อรายงานงบการเงิน





งบการเงิน
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คำวิามเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ีต้รวจสอบงบกัารเงินรวมของบริษัที่	 โรงพยู่าบาล้วิภาวดี่	 จำากััดี	 (มหาชิน)	 แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่	 (กัลุ้�มบริษัที่)	

ซึื้�งป็ระกัอบดี้วยู่งบแสดีงฐานะกัารเงินรวม	 ณ์	 วันท่ี่�	 31	 ธันวาคัม	 2563	 งบกัำาไรขาดีทีุ่นเบ็ดีเสร็จรวม	 งบแสดีง

กัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งส�วนของผ้่่ถ้อหุ้นรวมแล้ะงบกัระแสเงินสดีรวมสำาหรับปี็สิ�นสุดีวันเด่ียู่วกัันแล้ะหมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงิน

รวม	รวมถึงสรุป็นโยู่บายู่กัารบัญช่ิท่ี่�สำาคััญ	แล้ะข้าพเจ้าได้ีต้รวจสอบงบกัารเงินเฉพาะกิัจกัารของบริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวดี่	

จำากััดี	 (มหาชิน)	 (บริษัที่)	 ซึื้�งป็ระกัอบด้ีวยู่	 งบแสดีงฐานะกัารเงิน	ณ์	 วันท่ี่�	 31	 ธันวาคัม	 2563	 งบกัำาไรขาดีทุี่นเบ็ดีเสร็จ	

งบแสดีงกัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งส�วนของผ้่่ถ้อหุ้นแล้ะงบกัระแสเงินสดีสำาหรับปี็สิ�นสุดีวันเด่ียู่วกัันแล้ะหมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงิน	

รวมถึงสรุป็นโยู่บายู่กัารบัญช่ิท่ี่�สำาคััญ
	 ข้าพเจ้าเห็นว�า	 งบกัารเงินข้างต้้นน่�แสดีงฐานะกัารเงินรวมของบริษัที่	 โรงพยู่าบาล้วิภาวดี่	 จำากััดี	 (มหาชิน)	 แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่	

ณ์	 วันท่ี่�	 31	 ธันวาคัม	2563	ผ่ล้กัารดีำาเนินงานรวมแล้ะกัระแสเงินสดีรวมสำาหรับปี็สิ�นสุดีวันเดี่ยู่วกััน	แล้ะแสดีงฐานะกัารเงินเฉพาะ

กิัจกัารของบริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	ผ่ล้กัารดีำาเนินงานแล้ะกัระแสเงินสดีสำาหรับปี็ส�ิน

สุดีวันเดี่ยู่วกััน	โดียู่ถ่กัต้้องต้ามที่�่คัวรในสาระสำาคััญต้ามมาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงิน	

เกณฑ์ในการแสดงคำวิามเห็น

	 ข้าพเจ้าได้ีป็ฏิิบัติ้งานต้รวจสอบต้ามมาต้รฐานกัารสอบบัญชิ	่คัวามรับผ่ดิีชิอบของข้าพเจ้าได้ีกัล้�าวไว้ในวรรคัคัวามรับ

ผิ่ดีชิอบของผ้่่สอบบัญช่ิต้�อกัารต้รวจสอบงบกัารเงินในรายู่งานของข้าพเจ้า	ขา้พเจ้ามค่ัวามเป็็นอิสระจากักัลุ้�มบริษัที่แล้ะบริษัที่

ต้ามข้อกัำาหนดีจรรยู่าบรรณ์ของผ้่่ป็ระกัอบวิชิาช่ิพบัญช่ิท่ี่�กัำาหนดีโดียู่สภาวิชิาช่ิพบัญช่ิในส�วนท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัับกัารต้รวจสอบงบ

กัารเงนิ	แล้ะขา้พเจา้ไดีป้็ฏิิบติั้ต้ามคัวามรบัผิ่ดีชิอบดีา้นจรรยู่าบรรณ์อ้�นๆ	ซึื้�งเป็็นไป็ต้ามขอ้กัำาหนดีเหล้�าน่�	ข้าพเจา้เชิ�้อว�าหลั้กั

ฐานกัารสอบบัญช่ิท่ี่�ข้าพเจ้าได้ีรับเพ่ยู่งพอแล้ะเหมาะสมเพ่�อใช้ิเป็็นเกัณ์ฑ์์ในกัารแสดีงคัวามเห็นของข้าพเจ้า

เร่�องสำาคัำญในการตรวิจสอบ

	 เร้�องสำาคััญในกัารต้รวจสอบค้ัอเร้�องต้�างๆ	 ท่ี่�ม่นัยู่ยู่ะสำาคััญท่ี่�สุดีต้ามดีุล้ยู่พินิจเยู่�่ยู่งผ่่้ป็ระกัอบวิชิาช่ิพของข้าพเจ้า

ในกัารต้รวจสอบงบกัารเงินรวมแล้ะงบกัารเงินเฉพาะกัิจกัารสำาหรับงวดีป็ัจจุบัน	 ข้าพเจ้าไดี้นำาเร้�องเหล้�าน่�มาพิจารณ์า

ในบริบที่ของกัารต้รวจสอบงบกัารเงินรวมแล้ะงบกัารเงินเฉพาะกิัจกัารโดียู่รวมแล้ะในกัารแสดีงคัวามเห็นของข้าพเจ้า	 ทัี่�งน่�

ข้าพเจ้าไม�ได้ีแสดีงคัวามเห็นแยู่กัต้�างหากัสำาหรับเร้�องเหล้�าน่�	

การรับร้�รายได�จากการรักษัาพยาบาลทั�วิไป

	 กัลุ้�มบริษัที่ม่รายู่ไดี้จากักัารรักัษาพยู่าบาล้ทัี่�วไป็ท่ี่�ถ้อเป็็นบัญช่ิท่ี่�สำาคััญต้�องบกัารเงิน	 ในงบกัารเงินรวมม่จำานวนเงิน	

5,909.50	 ล้้านบาที่	 (คัิดีเป็็นร้อยู่ล้ะ	 93.24	 ของรายู่ไดี้รวม)	 แล้ะในงบเฉพาะกัิจกัารม่จำานวนเงิน	 2,129.85	 ล้้านบาที่	

(คิัดีเป็็นร้อยู่ล้ะ	78.23	ของรายู่ได้ีรวม)	ซึื้�งจำานวนเงินมาจากัป็ริมาณ์ของรายู่กัารเป็็นจำานวนมากั	รวมถึงรายู่ได้ีจากักัารรักัษา

พยู่าบาล้ม่หล้ายู่องคัป์็ระกัอบ	ได้ีแกั�	รายู่ไดีจ้ากักัารขายู่ยู่าแล้ะเวชิภณั์ฑ์์	รายู่ไดีค้ั�าบรกิัารที่างกัารแพที่ยู่	์รายู่ไดีค้ั�าหอ้งผ้่่ป็ว่ยู่	

เป็็นต้้น	 รวมถึงม่ส�วนล้ดีสำาหรับค่ั�สัญญาต้�าง	 ๆ	 โดียู่เง้�อนไขท่ี่�ระบุไว้ในสัญญาท่ี่�ที่ำากัับค่ั�สัญญาม่คัวามหล้ากัหล้ายู่	 ดีังนั�น	

ข้าพเจ้าจึงให้คัวามสำาคััญในกัารรับร้่รายู่ไดี้ดัีงกัล้�าว

	 ข้าพเจ้าได้ีต้รวจสอบกัารรับร้่รายู่ได้ีของกัลุ้�มบริษัที่	 โดียู่กัารป็ระเมินระบบสารสนเที่ศแล้ะที่ดีสอบระบบกัารคัวบคุัม

ภายู่ในท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัับวงจรรายู่ได้ี	โดียู่กัารสอบถามผ้่่รบัผิ่ดีชิอบ	ที่ำาคัวามเข้าใจแล้ะเล้้อกัต้วัอยู่�างเพ้�อที่ดีสอบกัารป็ฏิิบตั้ติ้าม

กัารคัวบคัมุท่ี่�กัลุ้�มบรษัิที่ออกัแบบไว	้นอกัจากัน่�ข้าพเจา้ไดีสุ้�มต้วัอยู่�างรายู่กัารขายู่แล้ะบรกิัารท่ี่�เกัดิีขึ�นในระหว�างป็	ีเพ�้อต้รวจ

รายงานข้องผู้้�สอบบัญช่รับอนุญาต

เสนอ	 ผ้่่ถ้อหุ้นแล้ะคัณ์ะกัรรมกัาร

	 บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)
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สอบกัับเอกัสารป็ระกัอบรายู่กัารขายู่แล้ะบริกัาร	 ต้รวจตั้ดียู่อดีกัารรับร่้รายู่ไดี้	 ป็ระกัอบกัับไดี้วิเคัราะห์เป็ร่ยู่บเที่่ยู่บข้อม่ล้

บัญช่ิรายู่ได้ีแบบแยู่กัยู่�อยู่	วิเคัราะห์อัต้ราส�วนของรายู่ได้ีท่ี่�สำาคััญกัับข้อม่ล้ในอด่ีต้แล้ะในกัลุ้�มอุต้สาหกัรรม	เพ้�อต้รวจสอบคัวาม

ผิ่ดีป็กัติ้ท่ี่�อาจเกิัดีขึ�นของรายู่กัารขายู่แล้ะบริกัารต้ล้อดีรอบระยู่ะเวล้าบัญช่ิ	โดียู่เฉพาะรายู่กัารบัญช่ิท่ี่�ที่ำาผ่�านใบสำาคััญทัี่�วไป็

การรับร้�รายได�จากประกันสังคำม

	 บริษัที่ยู่�อยู่ม่รายู่ได้ีจากัป็ระกัันสังคัมจากักัารเข้าร�วมที่ำาสัญญาจ้างให้บริกัารที่างกัารแพที่ย์ู่ต้ามพระราชิบัญญัต้ปิ็ระกััน

สังคัม	พ.ศ.	2533	โดียู่ม่รายู่ไดี้จากัป็ระกัันสังคัมในงบกัารเงินรวมคิัดีเป็็นร้อยู่ล้ะ	16.24	ของรายู่ได้ีรวม	ซึื้�งบริษัที่ยู่�อยู่จะไดี้

รับเงินจากัสำานักังานป็ระกัันสังคัมในส�วนของผ้่่ป็ระกัันต้นท่ี่�เล้้อกัใช้ิสิที่ธิรักัษาพยู่าบาล้กัับโรงพยู่าบาล้	นอกัจากันั�น	 บริษัที่

ยู่�อยู่ยัู่งได้ีรับรายู่ได้ีคั�าบริกัารที่างกัารแพที่ยู่จ์ากักัรณ่์โรคัท่ี่�ม่ภาระเส่�ยู่งแล้ะโรคัท่ี่�ม่คั�าใชิจ้�ายู่ส่งส�วนเพิ�มอ่กั	แต้�รายู่ไดีส้�วนเพิ�ม

ดัีงกัล้�าวกัารได้ีรับเงินในแต้�ล้ะคัรั�งต้้องผ่�านกัารพิจารณ์าจากัสำานักังานป็ระกัันสังคัมแล้ะกัารพิจารณ์าต้้องใช้ิระยู่ะเวล้านาน	

ในกัรณ่์ท่ี่�บริษัที่ยู่�อยู่ได้ีให้บริกัารที่างกัารแพที่ย์ู่แกั�ผ่่้ป็ระกัันต้นแล้้วแล้ะที่างบริษัที่ยู่�อยู่ม่สิที่ธิท่ี่�จะได้ีรับเงินคั�ารักัษาพยู่าบาล้

ต้ามสญัญาจา้งใหบ้รกิัารที่างกัารแพที่ยู่	์ฝ่่ายู่บรหิารจงึไดีจั้ดีที่ำาป็ระมาณ์กัารรายู่ไดีค้ั�าบรกิัารที่างกัารแพที่ยู่ก์ัรณ่์โรคัที่�่ม่ภาระ

เส่�ยู่งแล้ะโรคัท่ี่�ม่คั�าใช้ิจ�ายู่ส่ง	ซึื้�งเป็็นกัารป็ระมาณ์กัารที่างบัญช่ิท่ี่�สำาคััญท่ี่�ฝ่่ายู่บริหารต้้องใช้ิดุีล้ยู่พินิจอยู่�างส่ง	รวมทัี่�งต้้องใชิ้

ผ้่่เช่ิ�ยู่วชิาญในกัารพิจารณ์าอัต้ราคัวามรุนแรงของโรคัเพ�้อใช้ิในกัารป็ระมาณ์กัารรายู่ได้ี	ข้าพเจ้าจึงให้คัวามสำาคััญในกัารรับ

ร้่รายู่ไดี้จากัป็ระกัันสังคัม

	 ข้าพเจ้าได้ีที่ำาคัวามเข้าใจในกัระบวนกัารป็ระมาณ์กัารรายู่ได้ีคั�าบริกัารที่างกัารแพที่ย์ู่กัรณ่์โรคัท่ี่�ม่ภาระเส่�ยู่งแล้ะโรคั

ท่ี่�ม่คั�าใช้ิจ�ายู่ส่ง	โดียู่ต้รวจสอบแหล้�งท่ี่�มาแล้ะคัวามน�าเชิ�้อของข้อม่ล้ของผ้่่ป็ระกัันต้นท่ี่�ใช้ิในกัารคัำานวณ์ป็ระมาณ์กัารรายู่ไดี้	

ป็ระเมินคัวามเหมาะสมของอัต้ราคัวามรุนแรงของโรคัโดียู่เป็ร่ยู่บเท่ี่ยู่บกัับหลั้กัเกัณ์ฑ์์	 วิธ่กัารแล้ะเง�้อนไขต้ามป็ระกัาศของ

สำานักังานป็ระกัันสังคัม	ที่ดีสอบกัารคัำานวณ์ป็ระมาณ์กัารรายู่ได้ีคั�าบริกัารที่างกัารแพที่ย์ู่กัรณ่์โรคัท่ี่�ม่ภาระเส่�ยู่งแล้ะโรคัที่�่ม่

คั�าใชิ้จ�ายู่ส่ง	 รวมถึงเป็ร่ยู่บเท่ี่ยู่บข้อม่ล้กัารรับเงินในระหว�างงวดีแล้ะวิเคัราะห์หาสาเหตุ้ของผ่ล้ต้�างเท่ี่ยู่บกัับท่ี่�ป็ระมาณ์กัาร

รายู่ไดี้คั�าบริกัารที่างกัารแพที่ย์ู่ไว้รวมถึงกัารต้รวจสอบกัารรับเงินคั�าบริกัารที่างกัารแพที่ย์ู่กัรณ่์โรคัท่ี่�ม่ภาระเส่�ยู่งแล้ะโรคัที่�่

ม่คั�าใช้ิจ�ายู่ส่งภายู่หลั้งสิ�นรอบระยู่ะเวล้าบัญช่ิ

การด�อยค่ำาข้องเงินลงทุนในบริษััทย่อยและบริษััทร่วิม

	 บริษัที่ม่เงินล้งทุี่นในบริษัที่ยู่�อยู่แล้ะบริษัที่ร�วมเป็็นจำานวนท่ี่�มม่่ล้คั�าส่ง	แสดีงอยู่่�ในงบเฉพาะกิัจกัารจำานวนเงิน	3,445.34	

ล้้านบาที่	คัิดีเป็็นร้อยู่ล้ะ	 32.22	 ของสินที่รัพย์ู่รวม	 เน�้องจากัม่คัวามไม�แน�นอนของสถานกัารณ์์เศรษฐกัิจในปั็จจุบัน	 ที่ำาให้

บริษัที่ยู่�อยู่แล้ะบริษัที่ร�วมดัีงกัล้�าวไม�สามารถที่ำากัำาไรให้เป็็นไป็ต้ามกัารคัาดีกัารณ์์ของบริษัที่ได้ี	ซึื้�งเป็็นข้อบ�งช่ิ�กัารด้ีอยู่คั�าของ

เงินที่นุดัีงกัล้�าว	ในกัารป็ระเมนิกัารดีอ้ยู่คั�าของเงนิล้งที่นุในบรษัิที่ยู่�อยู่แล้ะบรษัิที่ร�วมโดียู่พจิารณ์าม่ล้คั�าต้ามบญัช่ิของสนิที่รพัยู่์

หร้อหน�วยู่สินที่รัพย์ู่ท่ี่�กั�อให้เกิัดีเงินสดีว�าส่งกัว�าม่ล้คั�าท่ี่�จะได้ีรับค้ันหร้อไม�	 ฝ่่ายู่บริหารต้้องใช้ิดุีล้ยู่พินิจอยู่�างมากัในกัารระบุ

หน�วยู่สินที่รัพยู่ท่์ี่�กั�อให้เกิัดีเงินสดีแล้ะกัารป็ระมาณ์กัารกัระแสเงินสดีในอนาคัต้ท่ี่�กิัจกัารคัาดีว�าจะได้ีรับจากักัลุ้�มสนิที่รัพยู่นั์�น

	 ข้าพเจ้าได้ีป็ระเมินคุัณ์สมบัติ้ขอผ้่่ป็ระเมินอิสระแล้ะวิธ่กัารท่ี่�ฝ่่ายู่บริหารใช้ิในกัารกัำาหนดีหน�วยู่สินที่รัพย์ู่ที่�่กั�อให้เกิัดี

เงินสดีแล้ะแบบจำาล้องที่างกัารเงินท่ี่�ฝ่่ายู่บริหารเล้้อกัใชิ	้โดียู่ที่ำาคัวามเขา้ใจกัระบวนกัารกัารพจิารณ์าของฝ่่ายู่บรหิาร	นอกัจากั

น่�	 ข้าพเจ้าได้ีที่ำากัารที่ดีสอบข้อสมมติ้ท่ี่�สำาคััญท่ี่�ฝ่่ายู่บริหารใช้ิในกัารป็ระมาณ์กัารกัระแสเงินสดีท่ี่�คัาดีว�าจะได้ีรับในอนาคัต้

จากัสินที่รัพยู่์	 โดียู่เฉพาะเร้�องกัารคัาดีกัารณ์์กัารเต้ิบโต้ของรายู่ไดี้แล้ะกัำาไรจากักัารดีำาเนินงานของกัลุ้�มบริษัที่ดัีงกัล้�าวข้าง

ต้้น	กัารใช้ิอัต้ราคิัดีล้ดีท่ี่�เหมาะสมเพ้�อคัิดีล้ดีกัระแสเงินสดีในอนาคัต้	รวมทัี่�งกัารที่ดีสอบกัารคัำานวณ์ม่ล้คั�าท่ี่�คัาดีว�าจะไดี้รับ	

แล้ะกัารเปิ็ดีเผ่ยู่ข้อม่ล้เก่ั�ยู่วกัับข้อสมมติ้ฐานซึื้�งส�งผ่ล้กัระที่บต้�อผ่ล้กัารที่ดีสอบกัารด้ีอยู่คั�าท่ี่�อ�อนไหวมากัท่ี่�สุดี	แล้ะมผ่่ล้กัระ

ที่บอยู่�างม่นัยู่สำาคััญท่ี่�สุดีต้�อกัารกัำาหนดีม่ล้คั�าท่ี่�คัาดีว�าจะได้ีรับคั้นของเงินล้งทุี่นดัีงกัล้�าว

ข้�อม้ลและเหตุการณ์ท่�เน�น

	 ข้าพเจ้าขอให้สังเกัต้หมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินข้อ	 2.3	 เน�้องจากัด้ีวยู่ผ่ล้กัระที่บจากัสถานกัารณ์์กัารแพร�ระบาดี

ของโรคัติ้ดีเช้ิ�อไวรัสโคัโรนา	2019	บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ได้ีจัดีที่ำาข้อม่ล้ที่างกัารเงินสำาหรับปี็สิ�นสุดีวันท่ี่�	31	 ธันวาคัม	2563	

โดียู่เล้้อกันำาแนวป็ฏิิบัติ้ที่างกัารบัญช่ิ	 เร้�อง	 มาต้รกัารผ่�อนป็รนชัิ�วคัราวสำาหรับที่างเล้้อกัเพ�ิมเติ้มที่างบัญช่ิเพ้�อรองรับ

ผ่ล้กัระที่บจากัสถานกัารณ์์กัารแพร�ระบาดีของโรคัติ้ดีเช้ิ�อไวรัสโคัโรนา	 2019	 ท่ี่�ป็ระกัาศโดียู่สภาวิชิาช่ิพบัญช่ิ	มาถ้อป็ฏิิบัต้ิ	
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ทัี่�งน่�	ข้าพเจ้ามิได้ีให้ข้อสรุป็อยู่�างม่เง้�อนไขต้�อกัรณ์่น่�แต้�อยู่�างใดี

ข้�อม้ลอ่�น 

	 ผ้่่บริหารเป็็นผ้่่รับผิ่ดีชิอบต้�อข้อม่ล้อ้�น	 ข้อม่ล้อ้�นป็ระกัอบด้ีวยู่ข้อม่ล้ซึื้�งรวมอยู่่�ในรายู่งานป็ระจำาป็ีแต้�ไม�รวมถึง

งบกัารเงนิแล้ะรายู่งานของผ้่่สอบบญัชิท่่ี่�อยู่่�ในรายู่งานนั�น	ซึื้�งคัาดีว�ารายู่งานป็ระจำาปี็จะถ่กัจดัีเต้รยู่่มใหข้้าพเจา้ภายู่หล้งัวันที่�่

ในรายู่งานของผ้่่สอบบัญชิ่น่�	

	 คัวามเห็นของข้าพเจ้าต้�องบกัารเงินไม�คัรอบคัลุ้มถึงข้อม่ล้อ้�นแล้ะข้าพเจ้าไม�ได้ีให้คัวามเชิ�้อมั�นต้�อข้อม่ล้อ้�น	

	 คัวามรับผ่ิดีชิอบของข้าพเจ้าท่ี่�เกั�่ยู่วเน้�องกัับกัารต้รวจสอบงบกัารเงิน	 คั้อ	 กัารอ�านแล้ะพิจารณ์าว�าข้อม่ล้อ้�นม่คัวาม

ขัดีแยู้่งท่ี่�ม่สาระสำาคััญกัับงบกัารเงนิหร้อกัับคัวามร้่ท่ี่�ไดีรั้บจากักัารต้รวจสอบของขา้พเจ้า	หรอ้ป็รากัฏิว�า	ขอ้ม่ล้อ้�นม่กัารแสดีง

ข้อม่ล้ท่ี่�ขัดีต้�อข้อเท็ี่จจริงอันเป็็นสาระสำาคััญหร้อไม�		

	 เม�้อข้าพเจ้าได้ีอ�านรายู่งานป็ระจำาปี็	 หากัข้าพเจ้าสรุป็ได้ีว�าม่กัารแสดีงข้อม่ล้ท่ี่�ขัดีต้�อข้อเท็ี่จจริงอันเป็็นสาระสำาคััญ	

ข้าพเจ้าต้้องส้�อสารเร้�องดัีงกัล้�าวกัับผ้่่ม่หน้าท่ี่�ในกัารกัำากัับด่ีแล้	 เพ้�อให้ผ้่่ม่หน้าท่ี่�ในกัารกัำากัับด่ีแล้ดีำาเนินกัารแกั้ไขข้อม่ล้ที่�่

แสดีงขัดีต้�อข้อเท็ี่จจริง

คำวิามรับผิู้ดชอบข้องผู้้�บริหารและผู้้�ม่หน�าท่�ในการกำากับด้แลต่องบการเงิน

	 ผ้่่บริหารม่หน้าท่ี่�รับผ่ิดีชิอบในกัารจัดีที่ำาแล้ะนำาเสนองบกัารเงินรวมแล้ะงบกัารเงินเฉพาะกัิจกัารเหล้�าน่�โดียู่ถ่กัต้้อง

ต้ามท่ี่�คัวรต้ามมาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงิน	 แล้ะรับผิ่ดีชิอบเกั�่ยู่วกัับกัารคัวบคัุมภายู่ในท่ี่�ผ่่้บริหารพิจารณ์าว�าจำาเป็็น

เพ้�อให้สามารถจัดีที่ำางบกัารเงินท่ี่�ป็ราศจากักัารแสดีงข้อม่ล้ท่ี่�ขัดีต้�อข้อเท็ี่จจริงอันเป็็นสาระสำาคััญไม�ว�าจะเกิัดีจากักัารทุี่จรติ้

หร้อข้อผิ่ดีพล้าดี		

	 ในกัารจัดีที่ำางบกัารเงินรวมแล้ะงบกัารเงินเฉพาะกิัจกัาร	 ผ่่้บริหารรับผ่ิดีชิอบในกัารป็ระเมินคัวามสามารถของกัลุ้�ม

บริษัที่แล้ะบริษทัี่ในกัารดีำาเนินงานต้�อเน้�อง	เปิ็ดีเผ่ยู่เร้�องท่ี่�เก่ั�ยู่วกัับกัารดีำาเนินงานต้�อเน้�อง	แล้ะกัารใช้ิเกัณ์ฑ์์กัารบญัช่ิสำาหรับ

กัารดีำาเนินงานต้�อเน้�องเว้นแต้�ผ้่่บริหารม่คัวามตั้�งใจท่ี่�จะเลิ้กักัลุ้�มบริษัที่แล้ะบริษัที่หร้อหยุู่ดีดีำาเนินงานหร้อไม�สามารถดีำาเนิน

งานต้�อเน้�องต้�อไป็ได้ี		

	 ผ้่่ม่หน้าท่ี่�ในกัารกัำากัับด่ีแล้ม่หน้าท่ี่�ในกัารสอดีส�องด่ีแล้กัระบวนกัารในกัารจัดีที่ำารายู่งานที่างกัารเงินของกัลุ้�มบริษัที่

คำวิามรับผิู้ดชอบข้องผู้้�สอบบัญช่ต่อการตรวิจสอบงบการเงิน

	 กัารต้รวจสอบของข้าพเจ้าม่วัต้ถุป็ระสงคั์เพ้�อให้ได้ีคัวามเช้ิ�อมั�นอยู่�างสมเหตุ้สมผ่ล้ว�างบกัารเงินรวมแล้ะงบกัารเงิน

เฉพาะกิัจกัารโดียู่รวมป็ราศจากักัารแสดีงข้อม่ล้ท่ี่�ขัดีต้�อข้อเท็ี่จจริงอันเป็็นสาระสำาคััญหรอ้ไม�	ไม�ว�าจะเกิัดีจากักัารทุี่จริต้หร้อ

ข้อผิ่ดีพล้าดี	แล้ะเสนอรายู่งานของผ้่่สอบบัญช่ิซึื้�งรวมคัวามเห็นของข้าพเจา้อยู่่�ดีว้ยู่	คัวามเชิ�้อมั�นอยู่�างสมเหตุ้สมผ่ล้คัอ้คัวาม

เช้ิ�อมั�นในระดัีบส่งแต้�ไม�ไดี้เป็็นกัารรับป็ระกัันว�ากัารป็ฏิิบัติ้งานต้รวจสอบต้ามมาต้รฐานกัารสอบบัญช่ิจะสามารถต้รวจพบ

ข้อม่ล้ท่ี่�ขัดีต้�อขอ้เที่จ็จรงิอันเป็็นสาระสำาคััญท่ี่�ม่อยู่่�ไดีเ้สมอไป็	ขอ้ม่ล้ท่ี่�ขัดีต้�อขอ้เท็ี่จจรงิอาจเกัดิีจากักัารที่จุรติ้หรอ้ขอ้ผ่ดิีพล้าดี

แล้ะถ้อว�าม่สาระสำาคััญเม้�อคัาดีกัารณ์์ได้ีอยู่�างสมเหตุ้สมผ่ล้ว�ารายู่กัารท่ี่�ขัดีต้�อข้อเท็ี่จจริงแต้�ล้ะรายู่กัารหร้อทุี่กัรายู่กัารรวม

กัันจะม่ผ่ล้ต้�อกัารตั้ดีสินใจที่างเศรษฐกัิจของผ้่่ใช้ิงบกัารเงินจากักัารใช้ิงบกัารเงินรวมแล้ะงบกัารเงินเฉพาะกิัจกัารเหล้�าน่�

	 ในกัารต้รวจสอบของข้าพเจ้าต้ามมาต้รฐานกัารสอบบัญช่ิ	 ข้าพเจ้าได้ีใช้ิดุีล้ยู่พินิจแล้ะกัารสังเกัต้แล้ะสงสัยู่เยู่�่ยู่ง

ผ้่่ป็ระกัอบวิชิาช่ิพต้ล้อดีกัารต้รวจสอบ	กัารป็ฏิิบัติ้งานของข้าพเจ้ารวมถึง	

• ระบุแล้ะป็ระเมินคัวามเส�่ยู่งจากักัารแสดีงข้อม่ล้ท่ี่�ขัดีต้�อข้อเที่็จจริงอันเป็็นสาระสำาคััญในงบกัารเงินรวมแล้ะงบ

กัารเงินเฉพาะกิัจกัาร	ไม�ว�าจะเกิัดีจากักัารทุี่จริต้หร้อข้อผิ่ดีพล้าดี	ออกัแบบแล้ะป็ฏิิบัติ้งานต้ามวิธ่กัารต้รวจสอบ

เพ้�อต้อบสนองต้�อคัวามเส่�ยู่งเหล้�านั�น	 แล้ะได้ีหลั้กัฐานกัารสอบบัญช่ิท่ี่�เพ่ยู่งพอแล้ะเหมาะสมเพ้�อเป็็นเกัณ์ฑ์์ใน

กัารแสดีงคัวามเหน็ของขา้พเจา้	คัวามเส�่ยู่งท่ี่�ไม�พบขอ้ม่ล้ท่ี่�ขัดีต้�อขอ้เที่จ็จรงิอันเป็็นสาระสำาคััญซึื้�งเป็็นผ่ล้มาจากั

กัารทุี่จริต้จะส่งกัว�าคัวามเส่�ยู่งท่ี่�เกัดิีจากัข้อผ่ดิีพล้าดี	เน�้องจากักัารทุี่จริต้อาจเก่ั�ยู่วกัับกัารสมร้่ร�วมคัดิี	กัารป็ล้อม

แป็ล้งเอกัสารหล้กััฐาน	กัารตั้�งใจล้ะเวน้กัารแสดีงขอ้ม่ล้	กัารแสดีงขอ้ม่ล้ท่ี่�ไม�ต้รงต้ามขอ้เที่จ็จรงิหร้อกัารแที่รกัแซื้ง

กัารคัวบคุัมภายู่ใน

• ที่ำาคัวามเข้าใจในระบบกัารคัวบคุัมภายู่ในท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัับกัารต้รวจสอบ	 เพ้�อออกัแบบวิธ่กัารต้รวจสอบท่ี่�เหมาะ
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สมกัับสถานกัารณ์์	แต้�ไม�ใชิ�เพ้�อวัต้ถุป็ระสงคัใ์นกัารแสดีงคัวามเหน็ต้�อคัวามม่	ป็ระสทิี่ธิผ่ล้ของกัารคัวบคัมุภายู่ใน

ของกัลุ้�มบริษัที่แล้ะบริษัที่

• ป็ระเมินคัวามเหมาะสมของนโยู่บายู่กัารบัญช่ิท่ี่�ผ่่้บริหารใช้ิแล้ะคัวามสมเหตุ้สมผ่ล้ของป็ระมาณ์กัารที่างบัญช่ิ

แล้ะกัารเปิ็ดีเผ่ยู่ข้อม่ล้ท่ี่�เกั�่ยู่วข้องซึื้�งจัดีที่ำาขึ�นโดียู่ผ้่่บริหาร		

• สรุป็เก่ั�ยู่วกัับคัวามเหมาะสมของกัารใช้ิเกัณ์ฑ์์กัารบัญชิส่ำาหรับกัารดีำาเนินงานต้�อเน�้องของผ้่่บริหารแล้ะจากัหลั้กั

ฐานกัารสอบบัญช่ิท่ี่�ได้ีรับ	 สรุป็ว�าม่คัวามไม�แน�นอนท่ี่�ม่สาระสำาคััญท่ี่�เก่ั�ยู่วกัับเหตุ้กัารณ์์หร้อสถานกัารณ์์ที่�่อาจ

เป็็นเหตุ้ให้เกิัดีข้อสงสัยู่อยู่�างม่นัยู่สำาคััญต้�อคัวามสามารถของกัลุ้�มบริษัที่แล้ะบริษัที่ในกัารดีำาเนินงานต้�อเน้�องหร้อ

ไม�	ถ้าข้าพเจ้าได้ีข้อสรุป็ว�าม่คัวามไม�แน�นอนท่ี่�ม่สาระสำาคััญ	ข้าพเจ้าต้้องกัล้�าวไว้ในรายู่งานของผ้่่สอบบัญช่ิของ

ข้าพเจ้าโดียู่ให้ข้อสังเกัต้ถึงกัารเป็ิดีเผ่ยู่ข้อม่ล้ในงบกัารเงินรวมแล้ะงบกัารเงินเฉพาะกัิจกัารท่ี่�เกั�่ยู่วข้อง	 หร้อถ้า

กัารเป็ดิีเผ่ยู่ขอ้ม่ล้ดัีงกัล้�าวไม�เพ่ยู่งพอ	คัวามเหน็ของขา้พเจา้จะเป็ล้�่ยู่นแป็ล้งไป็	ขอ้สรปุ็ของขา้พเจา้ขึ�นอยู่่�กัับหล้กัั

ฐานกัารสอบบัญช่ิท่ี่�ได้ีรับจนถึงวันท่ี่�ในรายู่งานของผ่่้สอบบัญช่ิของข้าพเจ้า	 อยู่�างไรก็ัต้าม	 เหตุ้กัารณ์์หร้อ

สถานกัารณ์์ในอนาคัต้อาจเป็็นเหตุ้ให้กัลุ้�มบริษัที่แล้ะบริษัที่ต้้องหยุู่ดีกัารดีำาเนินงานต้�อเน�้อง		

• ป็ระเมินกัารนำาเสนอ	โคัรงสร้างแล้ะเน�้อหาของงบกัารเงินรวมแล้ะงบกัารเงินเฉพาะกิัจกัารโดียู่รวม	รวมถึงกัาร

เปิ็ดีเผ่ยู่ข้อม่ล้ว�างบกัารเงินรวมแล้ะงบกัารเงินเฉพาะกิัจกัารแสดีงรายู่กัารแล้ะเหตุ้กัารณ์์ในร่ป็แบบท่ี่�ที่ำาให้มก่ัารนำา

เสนอข้อม่ล้โดียู่ถ่กัต้้องต้ามท่ี่�คัวรหร้อไม�

• ได้ีรับหลั้กัฐานกัารสอบบัญช่ิท่ี่�เหมาะสมอยู่�างเพ่ยู่งพอเกั�่ยู่วกัับข้อม่ล้ที่างกัารเงินของกัิจกัารภายู่ในกัลุ้�มหร้อ

กิัจกัรรมที่างธุรกัิจภายู่ในกัลุ้�มบริษัที่เพ้�อแสดีงคัวามเห็นต้�องบกัารเงินรวม	 ข้าพเจ้ารับผ่ิดีชิอบต้�อกัารกัำาหนดี

แนวที่าง	 กัารคัวบคุัมด่ีแล้	 แล้ะกัารป็ฏิิบัติ้งานต้รวจสอบกัลุ้�มบริษัที่	 ข้าพเจ้าเป็็นผ้่่รับผ่ิดีชิอบแต้�เพ่ยู่งผ้่่เดี่ยู่วต้�อ

คัวามเห็นของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้ีส้�อสารกัับผ้่่ม่หน้าท่ี่�ในกัารกัำากัับด่ีแล้ในเร�้องต้�างๆ	ท่ี่�สำาคััญ	ซึื้�งรวมถึงขอบเขต้แล้ะชิ�วงเวล้าของกัารต้รวจ

สอบต้ามท่ี่�ไดี้วางแผ่นไว้	 ป็ระเด็ีนท่ี่�ม่นัยู่สำาคััญท่ี่�พบจากักัารต้รวจสอบรวมถึงข้อบกัพร�องท่ี่�ม่นัยู่สำาคััญในระบบกัารคัวบคัุม

ภายู่ในหากัข้าพเจ้าได้ีพบในระหว�างกัารต้รวจสอบของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจ้าได้ีให้คัำารับรองแกั�ผ้่่ม่หน้าท่ี่�ในกัารกัำากัับด่ีแล้ว�าข้าพเจ้าได้ีป็ฏิิบัติ้ต้ามข้อกัำาหนดีจรรยู่าบรรณ์ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัับ

คัวามเป็็นอสิระแล้ะไดีส้้�อสารกัับผ้่่ม่หนา้ท่ี่�ในกัารกัำากัับด่ีแล้เกั�่ยู่วกัับคัวามสมัพันธทั์ี่�งหมดีต้ล้อดีจนเร้�องอ้�นซึื้�งขา้พเจา้เช้ิ�อว�าม่

เหตุ้ผ่ล้ท่ี่�บุคัคัล้ภายู่นอกัอาจพิจารณ์าว�ากัระที่บต้�อคัวามเป็็นอิสระของข้าพเจ้าแล้ะมาต้รกัารท่ี่�ข้าพเจ้าใช้ิเพ้�อป้็องกัันไม�ให้

ข้าพเจ้าขาดีคัวามเป็็นอิสระ

	 จากัเร้�องท่ี่�ส้�อสารกัับผ้่่ม่หน้าท่ี่�ในกัารกัำากัับด่ีแล้	 ข้าพเจ้าได้ีพิจารณ์าเร�้องต้�าง	ๆ	 ท่ี่�ม่นัยู่สำาคััญมากัที่�่สุดีในกัารต้รวจ

สอบงบกัารเงนิรวมแล้ะงบกัารเงนิเฉพาะกัจิกัารในงวดีป็จัจุบันแล้ะกัำาหนดีเป็็นเร้�องสำาคััญในกัารต้รวจสอบ		ขา้พเจา้ไดีอ้ธบิายู่

เร้�องเหล้�าน่�ในรายู่งานของผ้่่สอบบัญช่ิเว้นแต้�กัฎหมายู่หร้อข้อบังคัับไม�ให้เปิ็ดีเผ่ยู่ต้�อสาธารณ์ะเก่ั�ยู่วกัับ	เร้�องดัีงกัล้�าว	หร้อใน

สถานกัารณ์์ท่ี่�ยู่ากัท่ี่�จะเกัิดีขึ�น	 ข้าพเจ้าพิจารณ์าว�าไม�คัวรส้�อสารเร�้องดัีงกัล้�าวในรายู่งานของข้าพเจ้าเพราะกัารกัระที่ำาดัีง

กัล้�าวสามารถคัาดีกัารณ์์ได้ีอยู่�างสมเหตุ้ผ่ล้ว�าจะมผ่่ล้กัระที่บในที่างล้บมากักัว�าผ่ล้ป็ระโยู่ชินต์้�อส�วนได้ีเส่ยู่สาธารณ์ะจากักัาร

ส้�อสารดัีงกัล้�าว

	 ผ้่่สอบบัญช่ิท่ี่�รับผิ่ดีชิอบงานสอบบัญช่ิแล้ะกัารนำาเสนอรายู่งานฉบับน่�คั้อ	นายู่พ่ระเดีชิ	พงษ์เสถ่ยู่รศักัดิี�

(นายู่พ่ระเดีชิ	พงษ์เสถ่ยู่รศักัดิี�)

ผ้่่สอบบัญช่ิรับอนุญาต้	ที่ะเบ่ยู่นเล้ขท่ี่�	4752

บริษัที่	สอบบัญช่ิธรรมนิติ้	จำากััดี

กัรุงเที่พมหานคัร

วันท่ี่�	25	กุัมภาพันธ์	2564
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บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563

สินทรัพย์

บาท

หมาย

เหตุ

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวิ่ยน

เงินสดีแล้ะรายู่กัารเท่ี่ยู่บเที่�าเงินสดี 	7	 338,293,191	 602,855,047	 40,881,085	 70,346,919	

ล่้กัหน่�กัารค้ัา	 	6,	8	 639,659,569	 592,595,058	 141,639,038	 131,271,650	

เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นแกั�กิัจกัารท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกััน 	6,	9	 240,665,200	 305,125,000	 	138,290,200	 117,419,494	

เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นแกั�บุคัคัล้อ้�น 1,180,000	  -    -    -   

สินค้ัาคังเหล้้อ	 	10	 164,931,210	 174,559,361	 46,920,599	 49,432,004	

ล่้กัหน่�จากักัารล้ดีทุี่น 	6,	14	  -    -   75,949,597	  -   

เงินปั็นผ่ล้ค้ัางรับ 	6	 	68,650,075	  -   	67,450,075	  -   

สินที่รัพย์ู่หมุนเว่ยู่นอ้�น 	6	 67,954,978	 43,657,426	 19,086,600	 13,598,981	

รวมสินที่รัพย์ู่หมุนเว่ยู่น 1,521,334,223	 1,718,791,892	 530,217,194	 382,069,048	

สินทรัพย์ไม่หมุนเว่ิยน

เงินฝ่ากัป็ระจำาท่ี่�ติ้ดีภาระคัำ�าป็ระกััน  11 	39,406,478	 	36,252,346	  -    -   

สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินไม�หมุนเว่ยู่นอ้�น 	6,	12	 	7,900,167,417	  -   	5,145,443,263	  -   

เงินล้งทุี่นเผ้่�อขายู่ 	5	  -   	6,314,275,539	  -   3,674,474,522	

เงินล้งทุี่นในบริษัที่ร�วม 	13	 	2,150,082,246	 	2,353,951,866	 1,641,360,168	 1,777,365,788	

เงินล้งทุี่นในบริษัที่ยู่�อยู่ 	14	  -    -   	1,804,025,065	 1,998,150,070	

เงินล้งทุี่นระยู่ะยู่าวอ้�น 	5	  -   	971,836,651	  -   726,821,891	

เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวแกั�กิัจกัารท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 	6	 	24,000,000	 	24,000,000	  -    -   

เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวแกั�บุคัคัล้อ้�น 	18,945,000	 	5,370,000	  -    -   

อสังหาริมที่รัพย์ู่เพ้�อกัารล้งทุี่น 	15	 	451,924,898	 	376,959,359	 	374,541,949	 297,380,686	

ท่ี่�ดิีน	อาคัารแล้ะอุป็กัรณ์์ 	16	 	7,970,092,761	 	7,024,739,789	 	1,172,849,944	 1,295,948,091	

สินที่รัพย์ู่สิที่ธิกัารใช้ิ 	17	 	302,927,373	  -   	17,658,399	  -   

คั�าคัวามนิยู่ม 	18	 	723,215,731	 	723,215,731	  -    -   

สินที่รัพย์ู่ไม�ม่ตั้วต้นอ้�น 	10,506,156	 	7,305,354	 	1,135,806	 2,750,076	

สินที่รัพย์ู่ภาษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญช่ิ  19 	12,578,546	 	27,156,447	  -    -   

เงินจ�ายู่ล้�วงหน้าคั�าสินที่รัพยู่์ 	42,582,093	 	38,687,428	  -    -   

สินที่รัพย์ู่ไม�หมุนเว่ยู่นอ้�น 	7,255,642	 	7,312,284	 	4,873,391	 5,112,224	

รวมสินที่รัพย์ู่ไม�หมุนเว่ยู่น 	19,653,684,341	 	17,911,062,794	 	10,161,887,985	 	9,778,003,348	

รวิมสินทรัพย์ 	21,175,018,564	 	19,629,854,686	 	10,692,105,179	 	10,160,072,396	

หมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินเป็็นส�วนหน�ึงของงบกัารเงินน�่
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รายงานประจำาปี 2563

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563

หน่้สินและส่วินข้องผู้้�ถื่อหุ�น

บาท

หมาย

เหตุ

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

หน่้สินหมุนเวิ่ยน

เงินเบิกัเกิันบัญช่ิแล้ะเงินก่ั้ยู้่มระยู่ะสั�นจากั

สถาบันกัารเงิน 	20	 2,605,899,659	 2,677,944,206	 1,870,000,000	 2,045,000,000	

เจ้าหน่�กัารค้ัา 	6	 335,023,990	 342,149,832	 101,292,198	 109,712,596	

ส�วนของหน่�สินระยู่ะยู่าวท่ี่�ถึงกัำาหนดีชิำาระภายู่ในหน�ึงปี็

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวจากัสถาบันกัารเงิน 	23	 1,065,160,006	 843,183,339	 563,345,720	 447,679,053	

หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�ากัารเงิน 	24	 24,963,097	 4,952,300	 	7,264,729	 4,464,212	

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นจากับุคัคัล้แล้ะกัิจกัารท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกััน 	6,	21	 375,253,818	 633,053,818	  -    -   

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นจากับุคัคัล้อ้�น 	22	 85,300,000	 70,800,000	  -    -   

เจ้าหน่�ซ้ื้�อที่รัพย์ู่สิน 	6	 41,912,631	 89,305,075	 746,305	 1,148,032	

คั�าธรรมเน่ยู่มแพที่ย์ู่ค้ัางจ�ายู่ 167,994,806	 178,189,331	 76,968,097	 81,413,327	

คั�าใช้ิจ�ายู่ค้ัางจ�ายู่ 	6	 82,644,684	 76,334,388	 25,989,851	 23,649,754	

เงินปั็นผ่ล้ค้ัางจ�ายู่ 66,083,872	 20,919,323	 13,669,991	 12,048,712	

ภาษ่เงินได้ีนิติ้บุคัคัล้คั้างจ�ายู่ 69,410,471	 84,977,134	 34,720,172	 44,953,519	

เงินรับล้�วงหน้าจากัสำานักังานป็ระกัันสังคัม 	30	 331,690,576	 251,324,642	  -    -   

เงินรับล้�วงหน้าคั�าหุ้น 	6	  -   36,378,150	  -    -   

เจ้าหน่�จากักัารโอนหุ้น 	6,	14	  -    -    -   	185,845,281	

หน่�สินหมุนเว่ยู่นอ้�น 	6	 53,562,050	 49,504,782	 10,867,110	 11,733,506	

รวมหน่�สินหมุนเว่ยู่น 5,304,899,660	 5,359,016,320	 2,704,864,173	 2,967,647,992	

หน่้สินไม่หมุนเวิ่ยน

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวจากัสถาบันกัารเงิน 	23	 3,491,305,507	 2,660,207,169	 1,475,829,510	 1,375,573,360	

หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�ากัารเงิน 	24	 297,208,412	 8,292,719	 18,597,705	 7,354,911	

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวจากับุคัคัล้แล้ะกัิจกัารท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกััน 	6,	21	 284,000,000	 176,000,000	 284,000,000	 176,000,000	

หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�าดีำาเนินงาน 	5	  -   78,752,461	  -    -   

หน่�สินภาษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญช่ิ  19 716,825,460	 699,937,849	 168,000,082	 107,907,433	

ภาระผ่่กัพันผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์พนักังาน	 	25	 268,327,340	 241,720,015	 79,704,508	 72,541,329	

หน่�สินไม�หมุนเว่ยู่นอ้�น 	6	 78,431,810	 34,260,782	 17,748,132	 25,761,851	

รวมหน่�สินไม�หมุนเว่ยู่น 5,136,098,529	 3,899,170,995	 2,043,879,937	 1,765,138,884	

รวิมหน่้สิน 10,440,998,189	 9,258,187,315	 4,748,744,110	 4,732,786,876	

หมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินเป็็นส�วนหน�ึงของงบกัารเงินน�่
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หน่้สินและส่วินข้องผู้้�ถื่อหุ�น (ต่อ)

บาท

หมาย

เหตุ

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ส�วนของผ่่้ถ้อหุ้น

ทุี่นเร้อนหุ้น 26

ทุี่นจดีที่ะเบ่ยู่น

หุ้นสามัญ	14,939,082,816	หุ้น

ม่ล้คั�าหุ้นล้ะ	0.10	บาที่	 1,493,908,282	 1,493,908,282	

หุ้นสามัญ	14,937,849,936	หุ้น

ม่ล้คั�าหุ้นล้ะ	0.10	บาที่	 1,493,784,994	 1,493,784,994	

ทุี่นท่ี่�ออกัแล้ะชิำาระแล้้ว

หุ้นสามัญ	13,575,865,582	หุ้น

ม่ล้คั�าหุ้นล้ะ	0.10	บาที่ 1,357,586,558	 1,357,586,558	

หุ้นสามัญ	13,264,617,278	หุ้น

ม่ล้คั�าหุ้นล้ะ	0.10	บาที่ 1,326,461,728	 1,326,461,728	

ส�วนเกิันม่ล้คั�าหุ้น 2,718,137,663	 2,438,325,437	 2,718,137,663	 2,438,325,437	

กัำาไรสะสม

จัดีสรรแล้้ว

ทุี่นสำารองต้ามกัฎหมายู่ 	27	 149,390,828	 149,378,499	 149,390,828	 149,378,499	

ยัู่งไม�ได้ีจัดีสรร 2,449,130,766	 2,464,706,000	 980,203,060	 1,023,110,009	

องค์ัป็ระกัอบอ�้นของส�วนของผ่่้ถ้อหุ้น 	12.3,	13.3	 	1,496,407,944	 	1,409,714,749	 	738,042,960	 490,009,847	

รวมส�วนของบริษัที่ใหญ� 	8,170,653,759	 	7,788,586,413	 	5,943,361,069	 5,427,285,520	

ส�วนของส�วนได้ีเส่ยู่ท่ี่�ไม�ม่อำานาจคัวบคุัม 	2,563,366,616	 	2,583,080,958	  -    -   

รวมส�วนของผ่่้ถ้อหุ้น 10,734,020,375	 	10,371,667,371	 	5,943,361,069	 5,427,285,520	

รวมหน่�สินแล้ะส�วนของผ่่้ถ้อหุ้น 	21,175,018,564	 19,629,854,686	 	10,692,105,179	 10,160,072,396	

หมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินเป็็นส�วนหน�ึงของงบกัารเงินน�่

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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รายงานประจำาปี 2563

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
งบกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563

บาท

หมาย

เหตุ

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

รายได�

รายู่ได้ีจากักัารรักัษาพยู่าบาล้ 6 	5,909,504,131	 6,450,680,338	 2,129,848,549	 2,436,546,704	

รายู่ได้ีคั�าเชิ�าแล้ะคั�าบริกัาร 6 	114,944,776	 	95,213,190	 	67,815,329	 	34,305,865	

เงินปั็นผ่ล้รับ 6,	12,	

13,	14

192,089,968	 210,425,919	 	463,757,907	 	369,333,425	

กัำาไรจากักัารขายู่เงินล้งทุี่น  -   	180,526	  -    -   

รายู่ได้ีอ้�น 6 	121,711,160	 	116,161,383	 	61,016,787	 	66,997,591	

รวมรายู่ได้ี 6,338,250,035	 6,872,661,356	 2,722,438,572	 2,907,183,585	

คำ่าใช�จ่าย

ต้้นทุี่นในกัารรักัษาพยู่าบาล้ 6 4,406,035,846	 	4,678,123,924	 1,459,287,093	 	1,587,913,190	

ต้้นทุี่นคั�าเชิ�าแล้ะคั�าบริกัาร 6 	79,845,496	 	100,459,102	 	36,141,840	 	18,724,476	

ขาดีทุี่นจากัด้ีอยู่คั�าเงินล้งทุี่น 13  -    -   	136,005,080	  -   

คั�าใช้ิจ�ายู่ในกัารบริกัารแล้ะบริหาร 6 	925,035,511	 	953,466,030	 	370,070,797	 	392,703,708	

รวมคั�าใช้ิจ�ายู่ 	5,410,916,853	 	5,732,049,056	 2,001,504,810	 	1,999,341,374	

กำาไรจากกิจกรรมดำาเนินงาน 	927,333,182	 	1,140,612,300	 	720,933,762	 	907,842,211	

ต�นทุนทางการเงิน 6 	202,720,725	 	201,101,377	 	116,302,404	 	111,798,669	

ส่วินแบ่งกำาไร (ข้าดทุน) จากเงินลงทุนในบริษััทร่วิม 13.2 (62,354,689) 	259,733,939	 -      -      

กำาไรก่อนคำ่าใช�จ่ายภัาษั่เงินได� 	662,257,768	 	1,199,244,862	 	604,631,358	 	796,043,542	

คำ่าใช�จ่ายภัาษั่เงินได� 33 	123,738,982	 	206,445,299	 	50,129,182	 	82,387,041	

กำาไรสำาหรับปี 	538,518,786	 	992,799,563	 	554,502,176	 	713,656,501	

กำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น

รายการท่�อาจถื้กจัดประเภัทใหม่ไวิ�ในกำาไรหร่อข้าดทุนในภัายหลัง

กัำาไร	(ขาดีทุี่น)	ที่�่ยัู่งไม�เกิัดีข�ึนจริงจากัหลั้กัที่รัพย์ู่เผ้่�อขายู่ 12.1  -   	737,195,256	  -   	382,297,617	

ส�วนแบ�งขาดีทุี่นเบ็ดีเสร็จอ�้นในบริษัที่ร�วม 13.3  -   (100,932,506)  -    -   

ภาษ่เงินได้ีเก่ั�ยู่วกัับรายู่กัารท่ี่�อาจถ่กัจัดีป็ระเภที่รายู่กัารใหม�

ไว้ในกัำาไรหร้อขาดีทุี่นในภายู่หลั้ง 33  -   (147,439,051)  -   (76,459,523)

 -   	488,823,699	  -   	305,838,094	

หมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินเป็็นส�วนหน�ึงของงบกัารเงินน�่
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บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
งบกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำาหรับปีส้ินสุดวัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563

บาท

หมาย

เหตุ

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

รายการท่�จะไม่ถื้กจัดประเภัทใหม่ไวิ�ในกำาไร หร่อข้าดทุนในภัายหลัง

ผ่ล้กัำาไรจากัเงินล้งทุี่นในต้ราสารทุี่น 	49,603,506	  -   310,041,393  -   

กัำาไร	(ขาดีทุี่น)	จากักัารป็ระมาณ์ต้ามหลั้กัคัณิ์ต้ศาสต้ร์

				ป็ระกัันภัยู่

25 	4,032,757	 (33,017,126)  -   (5,213,964)

ส�วนแบ�งขาดีทุี่นเบ็ดีเสร็จอ�้นในบริษัที่ร�วม (7,415,971)  -    -    -   

ภาษ่เงินได้ีเก่ั�ยู่วกัับรายู่กัารท่ี่�จะไม�ถ่กัจัดีป็ระเภที่ใหม�ไว้

ในกัำาไรหร้อขาดีทุี่นในภายู่หลั้ง 33 (9,920,701) 	6,603,425	 (62,008,280) 	1,042,793	

	36,299,591	 (26,413,701) 	248,033,113	 (4,171,171)

กำาไรเบ็ดเสร็จอ่�นสำาหรับปี - สุทธิจากภัาษั่เงินได� 	36,299,591	 	462,409,998	 	248,033,113	 	301,666,923	

กำาไรเบ็ดเสร็จรวิมสำาหรับปี 	574,818,377	 	1,455,209,561	 	802,535,289	 1,015,323,424	

การแบ่งปันกำาไร

ส�วนท่ี่�เป็็นของบริษัที่ใหญ�	 	449,799,642	 	809,045,597	 	554,502,176	 	713,656,501	

ส�วนท่ี่�เป็็นของส�วนได้ีเส่ยู่ท่ี่�ไม�ม่อำานาจคัวบคุัม 	88,719,144	 	183,753,966	  -    -   

	538,518,786	 	992,799,563	 	554,502,176	 	713,656,501	

การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จรวิม

ส�วนท่ี่�เป็็นของบริษัที่ใหญ�	 573,282,260	 1,134,550,074	 802,535,289	 1,015,323,424	

ส�วนท่ี่�เป็็นของส�วนได้ีเส่ยู่ท่ี่�ไม�ม่อำานาจคัวบคุัม 	1,536,117	 	320,659,487	  -    -   

574,818,377	 1,455,209,561	 802,535,289	 1,015,323,424	

กำาไรต่อหุ�น 35

กัำาไรต้�อหุ้นขั�นพ้�นฐาน

ส�วนท่ี่�เป็็นของบริษัที่ใหญ� 	0.0335	 	0.0612	 	0.0413	 	0.0540	

กัำาไรต้�อหุ้นป็รับล้ดี

ส�วนท่ี่�เป็็นของบริษัที่ใหญ� 	0.0304	 	0.0550	 	0.0375	 	0.0485	

หมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินเป็็นส�วนหน�ึงของงบกัารเงินน�่
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รายงานประจำาปี 2563
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บาที่

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกิัจกัาร

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กัำาไรสำาหรับปี็ 538,518,786	 992,799,563	 554,502,176	 713,656,501	

รายู่กัารป็รับกัระที่บกัำาไรสำาหรับปี็เป็็นเงินสดีสุที่ธิ

ได้ีมาจากั	(ใช้ิไป็ใน)	กิัจกัรรมดีำาเนินงาน

หน่�ส่ญแล้ะหน่�สงสัยู่จะส่ญ 5,242,786	 8,624,856	 369,325	 223,771	

คั�าเส้�อมราคัา 434,091,746	 408,348,771	 132,079,098	 125,312,364	

คั�าตั้ดีจำาหน�ายู่สินที่รัพยู่์ไม�ม่ตั้วต้น 4,595,978	 5,035,840	 2,010,920	 2,223,556	

(กัำาไร)	ขาดีทุี่นจากักัารจำาหน�ายู่สินที่รัพยู่์ 2,238,242	 (36,689) 9,339	 (19,817)

ขาดีทุี่นจากักัารตั้ดีจำาหน�ายู่สินที่รัพยู่์ถาวร  -   25,046	  -   	25,046	

ส�วนแบ�งกัำาไรจากัเงินล้งทุี่นในบริษัที่ร�วม 62,354,689	 (259,733,939)  -    -   

เงินปั็นผ่ล้รับ (192,089,968) (210,425,919) (463,757,907) (369,333,425)

ขาดีทุี่นจากักัารขายู่เงินล้งทุี่น  -   7,571,747	  -   56,087	

ขาดีทุี่นจากักัารด้ีอยู่คั�าของเงินล้งทุี่น  -   11,400	 136,005,080	  -   

ภาษ่เงินได้ีถ่กัหักั	ณ์	ที่�่จ�ายู่ตั้ดีจ�ายู่ 	8,970,009	 	97,144	  -    -   

คั�าใช้ิจ�ายู่ผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์พนักังาน 44,504,732	 65,651,116	 10,539,987	 16,879,134	

รายู่ได้ีดีอกัเบ่�ยู่รับ (15,079,949) (15,050,305) (6,665,496) (5,885,035)

ต้้นทุี่นที่างกัารเงิน 202,720,725	 201,101,377	 116,302,404	 111,798,669	

คั�าใช้ิจ�ายู่ภาษ่เงินไดี้ 123,744,168	 206,445,299	 50,129,182	 82,387,041	

กัำาไรจากักัารดีำาเนินงานกั�อนกัารเป็ล้�่ยู่นแป็ล้ง

ในสินที่รัพย์ู่แล้ะหน�่สินดีำาเนินงาน 1,219,811,944	 1,410,465,307	 531,524,108	 677,323,892	

สินที่รัพย์ู่ดีำาเนินงาน	(เพิ�มข�ึน)	ล้ดีล้ง

ล่้กัหน่�กัารค้ัา (64,670,878) 76,470,403	 (11,225,866) (1,722,829)

สินค้ัาคังเหล้้อ 9,628,151	 (9,278,161) 2,511,406	 (5,191,093)

สินที่รัพย์ู่หมุนเว่ยู่นอ้�น (18,495,354) (3,283,985) (5,741,260) 385,538	

สินที่รัพย์ู่ไม�หมุนเว่ยู่นอ้�น 290,236	 (589,412) 238,833	 (413,296)

หน่�สินดีำาเนินงานเพิ�มข�ึน(ล้ดีล้ง)

เจ้าหน่�กัารค้ัา (7,125,842) 	31,033,186	 (8,420,398) 9,548,095	

คั�าธรรมเน่ยู่มแพที่ยู่์ค้ัางจ�ายู่ (10,194,525) 	9,724,976	 (4,445,230) 4,103,968	

คั�าใช้ิจ�ายู่ค้ัางจ�ายู่ 7,030,263	 (1,643,594) 2,094,238	 3,303,322	

เงินรับล้�วงหน้าจากัสำานักังานป็ระกัันสังคัม 77,079,832	 196,785,395	  -    -   

หน่�สินหมุนเว่ยู่นอ้�น 14,031,778	 5,672,946	 3,139,603	 3,506,506	

หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�าดีำาเนินงาน  -   5,809,616	  -    -   

จ�ายู่ภาระผ่่กัพันผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์พนักังาน (13,864,650) (6,085,030) (3,376,808) (3,019,401)

หน่�สินไม�หมุนเว่ยู่นอ้�น 44,165,027	 20,083,030	 (8,019,718) 15,060,722	

หมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินเป็็นส�วนหน�ึงของงบกัารเงินน�่

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีส้ินสุดวัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563

บาที่

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกิัจกัาร

2563 2562 2563 2562

เงินสดีรับจากักัารดีำาเนินงาน 1,257,685,982	 1,735,164,677	 498,278,908	 702,885,424	

ดีอกัเบ่�ยู่รับ 586,333	 492,947	 156,804	 410,350	

จ�ายู่ดีอกัเบ่�ยู่ (4,795) (11,084)  -    -   

จ�ายู่ภาษ่เงินไดี้ (163,531,577) (209,088,124) (62,278,159) (80,883,852)

เงินสดีสุที่ธิได้ีมาจากักิัจกัรรมดีำาเนินงาน 1,094,735,943	 1,526,558,416	 436,157,553	 622,411,922	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นแกั�กัิจกัารที่�่เกั�่ยู่วข้องกััน	(เพิ�มข�ึน)	ล้ดีล้ง 	64,459,800	 (15,220,000) (32,840,200) (3,220,000)

เงินฝ่ากัป็ระจำาที่�่ต้ิดีภาระคัำ�าป็ระกััน	(เพิ�มข�ึน)	ล้ดีล้ง (3,154,132) 8,235,611	  -    -   

เงินสดีรับจากักัารขายู่เงินล้งทุี่นเผ้่�อขายู่  -   	35,204,312	  -   	1,422,168	

เงินสดีจ�ายู่เพ้�อซ้ื้�อเงินล้งทุี่นเผ้่�อขายู่ (490,129,802) (1,962,541,102) (488,545,457) (1,944,585,440)

เงินสดีรับจากักัารขายู่เงินล้งทุี่นในบริษัที่ร�วม 	540	  -   	540	  -   

เงินสดีจ�ายู่เพ้�อซ้ื้�อเงินล้งทุี่นในบริษัที่ยู่�อยู่  -   (29,276,701) (874,995)  -   

เงินสดีจ�ายู่เพ้�อซ้ื้�อเงินล้งทุี่นระยู่ะยู่าวอ้�น  -   (92,000,000)  -   (82,000,000)

เงินสดีจ�ายู่เงินให้ก่ั้ยู้่มระยู่ะยู่าวแกั�บุคัคัล้อ้�น (14,755,000) (1,385,000)  -    -   

เงินสดีจ�ายู่ในกัารซ้ื้�ออสังหาริมที่รัพยู่์เพ้�อกัารล้งทุี่น (8,282,102) (101,861) (8,282,103) (101,861)

เงินสดีจ�ายู่ในกัารซ้ื้�อที่�่ดิีน	อาคัารแล้ะอุป็กัรณ์์	 (1,484,575,182) (1,358,414,060) (74,882,145) (224,986,290)

เงินสดีรับจากักัารจำาหน�ายู่อุป็กัรณ์์ 	633,213	 	937,507	 	14,019	 	19,823	

เงินสดีจ�ายู่ในกัารซ้ื้�อสินที่รัพยู่์ไม�ม่ตั้วต้น (7,864,465) (614,063) (396,650) (482,818)

เงินสดีจ�ายู่ล้�วงหน้าคั�าสินที่รัพยู่์ (3,894,666) 	24,262,682	  -    -   

เงินสดีจ�ายู่คั้นคั�าหุ้น (4,000,000)  -   (4,000,000)  -   

เงินปั็นผ่ล้รับ 	266,099,642	 	289,722,708	 	396,307,832	 	369,333,425	

รับดีอกัเบ�่ยู่ 16,185,097	 13,357,630	 	6,376,948	 	5,180,002	

เงินสดีสุที่ธิใช้ิไป็ในกัิจกัรรมล้งทุี่น (1,669,277,057) (3,087,832,337) (207,122,211) (1,879,420,991)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกัเกิันบัญชิ่แล้ะเงินก่ั้ยู้่มระยู่ะสั�นจากัสถาบันกัารเงินเพิ�มขึ�น (72,044,547) 1,092,149,246	 (175,000,000) 	1,130,000,000	

เงินก้่ัยู้่มจากับุคัคัล้แล้ะกัิจกัารที่�่เกั�่ยู่วข้องกัันเพิ�มข�ึน	(ล้ดีล้ง) (149,825,850) 	32,420,000	 	108,000,000	 (16,000,000)

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นจากับุคัคัล้อ้�นเพิ�มข�ึน	(ล้ดีล้ง) 	14,500,000	 	2,400,000	  -    -   

เงินสดีรับจากัเงินก่ั้ยู้่มระยู่ะยู่าวจากัสถาบันกัารเงิน 	2,013,000,000	 	2,364,858,130	 	760,000,000	 	1,414,858,130	

เงินสดีจ�ายู่คั้นเงินก่ั้ยู้่มระยู่ะยู่าวจากัสถาบันกัารเงิน (959,924,996) (966,821,719) (544,077,183) (659,267,433)

เงินสดีจ�ายู่ชิำาระหน�่สินต้ามสัญญาเชิ�า (16,870,664) (9,964,263) (7,018,139) (8,738,427)

เงินสดีรับจากักัารเพิ�มทุี่น 	310,937,056	 	65,491,427	 	310,937,056	 	65,491,427	

เงินสดีรับล้�วงหน้าคั�าหุ้น  -   	36,378,150	  -    -   

เงินสดีรับจากักัารชิำาระคั�าหุ้น 	375,005	 	57,790,000	  -    -   

เงินสดีรับคั�าหุ้นจากัส�วนได้ีเส่ยู่ที่�่ไม�ม่อำานาจคัวบคุัม 	1,000,850	  -    -    -   

หมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินเป็็นส�วนหน�ึงของงบกัารเงินน�่
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บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีส้ินสุดวัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563

บาที่

งบกัารเงินรวม งบกัารเงินเฉพาะกิัจกัาร

2563 2562 2563 2562

เงินสดีจ�ายู่ปั็นผ่ล้ (639,087,797) (614,824,534) (595,286,365) (527,210,475)

จ�ายู่ดีอกัเบ่�ยู่ (192,079,799) (202,868,007) (116,056,545) (113,077,765)

เงินสดีสุที่ธิได้ีมาจากั	(ใช้ิไป็ใน)	กิัจกัรรมจัดีหาเงิน 309,979,258	 1,857,008,430	 (258,501,176) 1,286,055,457	

เงินสดีแล้ะรายู่กัารเท่ี่ยู่บเที่�าเงินสดีเพิ�มข�ึน	(ล้ดีล้ง)	-	สุที่ธิ (264,561,856) 	295,734,509	 (29,465,834) 	29,046,388	

เงินสดีแล้ะรายู่กัารเท่ี่ยู่บเที่�าเงินสดี	ณ์	วันต้้นปี็ 602,855,047	 307,120,538	 70,346,919	 41,300,531	

เงินสดีแล้ะรายู่กัารเท่ี่ยู่บเที่�าเงินสดี	ณ์	วันส�ินปี็ 338,293,191	 602,855,047	 40,881,085	 70,346,919	

ข้�อม้ลกระแสเงินสดเปิดเผู้ยเพิ�มเติม

1.	รายู่กัารกัระที่บยู่อดีเงินจ�ายู่ในกัารซ้ื้�อที่�่ดิีน	อาคัารแล้ะอุป็กัรณ์์

ท่ี่�ดิีน	อาคัารแล้ะอุป็กัรณ์์ที่�่ได้ีมาในระหว�างปี็ (1,436,702,308) (1,401,021,257) (74,480,418) (216,995,053)

ดีอกัเบ่�ยู่จ�ายู่บันทึี่กัเป็็นต้้นทุี่นที่รัพยู่์สิน  -   	7,375,469	  -   	2,880,624	

หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�ากัารเงินเพิ�มข�ึน  -   	3,382,725	  -   	3,382,726	

เจ้าหน่�ซ้ื้�อที่รัพย์ู่สินเพิ�มข�ึน	(ล้ดีล้ง) (47,872,874) 	31,849,003	 (401,727) (14,254,587)

เงินสดีจ�ายู่ในกัารซ้ื้�อที่�่ดิีน	อาคัารแล้ะอุป็กัรณ์์ (1,484,575,182) (1,358,414,060) (74,882,145) (224,986,290)

2.	รายู่กัารกัระที่บยู่อดีเงินสดีรับจากักัารจำาหน�ายู่อุป็กัรณ์์

จำาหน�ายู่อุป็กัรณ์์ในระหว�างปี็ 	633,213	 	937,507	 	14,019	 	19,823	

ล่้กัหน่�จากักัารจำาหน�ายู่อุป็กัรณ์์ล้ดีล้ง  -    -    -    -   

เงินสดีรับจากักัารจำาหน�ายู่อุป็กัรณ์์ 	633,213	 	937,507	 14,019	 19,823	

3.	รายู่กัารกัระที่บยู่อดีเงินปั็นผ่ล้รับ

เงินปั็นผ่ล้รับในระหว�างปี็ 	334,749,717	 	289,722,708	 	463,757,907	 	369,333,425	

เงินปั็นผ่ล้ค้ัางรับ	(เพิ�มข�ึน)	ล้ดีล้ง (68,650,075)  -   (67,450,075)  -   

เงินปั็นผ่ล้รับ 266,099,642	 289,722,708	 396,307,832	 369,333,425	

4.	รายู่กัารกัระที่บยู่อดีเงินสดีจ�ายู่ปั็นผ่ล้

เงินปั็นผ่ล้จ�ายู่ในระหว�างปี็ (684,253,400) (617,481,252) (596,907,644) (527,974,574)

เงินปั็นผ่ล้ค้ัางจ�ายู่เพิ�มข�ึน 45,165,603	 2,656,718	 1,621,279	 764,099	

เงินสดีจ�ายู่ปั็นผ่ล้ (639,087,797) (614,824,534) 	(595,286,365) 	(527,210,475)

หมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินเป็็นส�วนหน�ึงของงบกัารเงินน�่
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รายงานประจำาปี 2563

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563

1. ข้�อม้ลทั�วิไป
บริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นเป็็นนิติ้บุคัคัล้ต้ามป็ระมวล้กัฏิหมายู่แพ�งแล้ะพาณิ์ชิย์ู่	แล้ะจดีที่ะเบ่ยู่นเป็็นบริษัที่มหาชิน	ซึื้�งจัดี

ตั้�งขึ�นในป็ระเที่ศไที่ยู่		

บริษัที่ป็ระกัอบธุรกิัจหลั้กัในกัารให้บริกัารรักัษาพยู่าบาล้	ในนาม		“โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี”	

บริษัที่ม่ท่ี่�ตั้�งสำานักังานต้ามท่ี่�ไดี้จดีที่ะเบ่ยู่นไว้	 ตั้�งอยู่่�เล้ขท่ี่�	 51/3	 ถนนงามวงศ์วาน	 แขวงล้าดียู่าว	 เขต้จตุ้จักัร	

กัรุงเที่พมหานคัร

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

งบกัารเงินน่�จัดีที่ำาขึ�นต้ามมาต้รฐานกัารบัญช่ิท่ี่�กัฎหมายู่กัำาหนดีต้ามพระราชิบัญญัติ้วิชิาช่ิพบัญช่ิ	 พ.ศ.	

2547	 โดียู่ได้ีถ้อป็ฏิิบัติ้ต้ามมาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินแล้ะกัารแสดีงรายู่กัารได้ีที่ำาขึ�นต้ามแบบกัำาหนดี

รายู่กัารยู่�อท่ี่�ต้้องม่ในงบกัารเงินสำาหรับบริษัที่มหาชินจำากััดี	 ท่ี่�กัำาหนดีโดียู่ป็ระกัาศกัรมพัฒินาธุรกัิจกัารคั้า	

กัระที่รวงพาณิ์ชิย์ู่	ออกัต้ามคัวามในพระราชิบัญญัติ้กัารบัญช่ิ	พ.ศ.	2543

งบกัารเงินน่�ได้ีจัดีที่ำาขึ�นโดียู่ใช้ิเกัณ์ฑ์์ราคัาทุี่นเดิีมเว้นแต้�จะได้ีเปิ็ดีเผ่ยู่เป็็นอยู่�างอ้�นในนโยู่บายู่กัารบัญชิ่

งบกัารเงินฉบับภาษาไที่ยู่เป็็นงบกัารเงินฉบับท่ี่�บริษัที่ใช้ิเป็็นที่างกัารต้ามกัฎหมายู่งบกัารเงินฉบับภาษา

อังกัฤษแป็ล้มาจากังบกัารเงินฉบับภาษาไที่ยู่ดัีงกัล้�าว

2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวิม

2.2.1	 งบกัารเงินรวมได้ีจัดีที่ำาขึ�นโดียู่รวมงบกัารเงินของบริษัที่	 โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	 จำากััดี	 (มหาชิน)	

บริษัที่ยู่�อยู่แล้ะบริษัที่ร�วม	ดัีงน่�

ช่�อบริษััท ประเภัทธุรกิจ 

อัตราส่วินข้องการถื่อหุ�น

(ร�อยละข้องจำานวินหุ�นจดทะเบ่ยน) ท่�ตั้ง

สำานักงานใหญ่
2563 2562

บริษััทย�อยและบริษััทร�วิมท่�ถื่อหุ้นทางตรงโดยบริษััท

บริษััทย�อย

บริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี โรงแรม 99.99 99.99 กัรุงเที่พมหานคัร

บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ยู่์	จำากััดี	(มหาชิน) โรงพยู่าบาล้ 83.55 83.55 เช่ิยู่งใหม�

บริษัที่	บิวต่้�	ด่ีไซื้น์	เซ็ื้นเต้อร์	จำากััดี	** เสริมคัวามงาม 50.00 50.00 กัรุงเที่พมหานคัร

บริษัที่	ว่	พร่ซื้ิชัิ�น	จำากััดี ศ่นย์ู่ชิะล้อวัยู่ 70.00 - กัรุงเที่พมหานคัร

บริษััทร่วิม

				บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี โรงพยู่าบาล้ 33.73 40.76 กัรุงเที่พมหานคัร	

				บริษัที่	ที่ิพยู่บดิีนที่ร์	จำากััดี ซื้�้อ-ขายู่อุป็กัรณ์์กัารแพที่ย์ู่ 38.18 33.33 กัรุงเที่พมหานคัร

				บริษัที่	โรงพยู่าบาล้บางโพ	จำากััดี โรงพยู่าบาล้ 28.57 28.57 กัรุงเที่พมหานคัร
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ช่�อบริษััท ประเภัทธุรกิจ 

อัตราส่วินข้องการถื่อหุ�น

(ร�อยละข้องจำานวินหุ�นจดทะเบ่ยน) ท่�ตั้ง

สำานักงานใหญ่
2563 2562

บริษััทย่อยและบริษััทร่วมท่�ถืือหุ้้้นทางอ้อมโด้ยบริษััทย่อย

ถืือหุ้้้นโด้ยบริษััท เช่ียงใหุ้ม่รามธุ้รกิิจกิารแพทย์ จำากัิด้ (มหุ้าชีน)

บริษััทย่อย

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี โรงพยู่าบาล้ 47.09 47.09 เช่ิยู่งใหม�	

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้หริภุญชัิยู่	เมโมเร่ยู่ล้	จำากััดี โรงพยู่าบาล้ 72.43 72.43 ล้ำาพ่น

ถ่ือหุ�นโดยบริษััท โรงพยาบาลเช่ยงใหม่ราม จำากัด

บริษััทย่อย

บริษัที่	เที่พปั็ญญาธุรกัิจ	จำากััดี โรงพยู่าบาล้ 47.09 47.09 เช่ิยู่งใหม�	

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	เช่ิยู่งใหม�	จำากััดี	* โรงพยู่าบาล้ 45.14 45.14 เช่ิยู่งใหม�	

(แล้ะถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจ	กัารแพที่ย์ู่	

จำากััดี	(มหาชิน)	ร้อยู่ล้ะ	18)

บริษััทร่วิม

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เขล้างคั์นคัร	จำากััดี โรงพยู่าบาล้ 11.99 11.99 ล้ำาป็าง

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้พะวอ	จำากััดี โรงพยู่าบาล้ 23.54 23.54 ต้ากั

*	ต้ามมติ้ท่ี่�ป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารของบริษัที่ยู่�อยู่คัรั�งท่ี่�	7/2561	เม�้อวันท่ี่�	25	ธันวาคัม	2561	

ให้บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)	แล้ะบริษัที่	โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี	

เข้าร�วมล้งทุี่นในบริษัที่	 โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	 เช่ิยู่งใหม�	 จำากััดี	 แล้ะเม�้อวันท่ี่�	 1	 ม่นาคัม	 2562	

บริษัที่ยู่�อยู่ไดี้เข้าถ้อหุ้นในบริษัที่ดัีงกัล้�าวในอัต้ราร้อยู่ล้ะ	 18	 แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ที่างอ้อม	 -	 บริษัที่	

โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี	ถ้อหุ้นในอัต้ราร้อยู่ล้ะ	63	รวมกัลุ้�มบริษัที่ยู่�อยู่ถ้อหุ้นเป็็นร้อยู่ล้ะ	81	

แล้ะจากักัารเข้าล้งทุี่นแล้ะเข้าไป็ม่ส�วนคัวบคุัมกัิจกัารดัีงกัล้�าวที่ำาให้บริษัที่	 โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	

เช่ิยู่งใหม�	จำากััดี	ถ้อเป็็นบริษัที่ยู่�อยู่ของบริษัที่	โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี	 ซึื้�งกัลุ้�มบริษัที่ยู่�อยู่ไดี้

นำางบกัารเงินของบริษัที่ดัีงกัล้�าวมาจัดีที่ำางบกัารเงินรวม	ตั้�งแต้�ไต้รมาส	1	ปี็	2562	เป็็นต้้นไป็

เม้�อวันท่ี่�	 2	พฤษภาคัม	2562	บริษัที่ดัีงกัล้�าวได้ีเร่ยู่กัชิำาระคั�าหุ้นเพิ�มในราคัาหุ้นล้ะ	 7	บาที่	

โดียู่บริษัที่ยู่�อยู่	-	บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)	ได้ีจ�ายู่ชิำาระคั�าหุน้เป็็นจำานวนเงิน	

50.40	ล้้านบาที่	แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ที่างอ้อม	-	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี	ได้ีจ�ายู่ชิำาระคั�าหุ้น

เป็็นจำานวนเงิน	179.79	ล้้านบาที่	รวมทัี่�งสิ�นเป็็นจำานวนเงิน	230.19	ล้้านบาที่	ผ่ล้จากัรายู่กัารดัีงกัล้�าว

ที่ำาให้บริษัที่ยู่�อยู่ที่างอ้อม	 -	 บริษัที่	 โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	 จำากััดี	 ม่สัดีส�วนกัารถ้อหุ้นในบริษัที่

ดัีงกัล้�าวจากัเดิีมร้อยู่ล้ะ	63.00	เป็็นสัดีส�วนร้อยู่ล้ะ	63.85	รวมกัลุ้�มบริษัที่ยู่�อยู่ถ้อหุ้นเป็็นร้อยู่ล้ะ	81.85

แล้ะเม้�อวันท่ี่�	26	กัรกัฎาคัม	2562	บริษัที่ดัีงกัล้�าวได้ีจดีที่ะเบ่ยู่นเพิ�มทุี่น	4	ล้้านหุ้น	ในราคัา

หุ้นล้ะ	10	บาที่	เป็็นจำานวนเงิน	40.00	ล้้านบาที่	โดียู่บริษัที่ยู่�อยู่	-	บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	

จำากััดี	 (มหาชิน)	 ได้ีจ�ายู่ชิำาระคั�าหุ้นเป็็นจำานวนเงิน	7.20	 ล้้านบาที่	แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ที่างอ้อม	-	บริษัที่	

โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	 จำากััดี	 ได้ีจ�ายู่ชิำาระคั�าหุ้นเป็็นจำานวนเงิน	 25.82	 ล้้านบาที่	 รวมทัี่�งสิ�นเป็็น

จำานวนเงิน	33.02	ล้้านบาที่	ผ่ล้จากัรายู่กัารดัีงกัล้�าวที่ำาให้บริษัที่ยู่�อยู่ที่างอ้อม	-	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้

เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี	ม่สัดีส�วนกัารถ้อหุ้นในบริษัที่ดัีงกัล้�าวจากัเดีิมร้อยู่ล้ะ	63.85	เป็็นสัดีส�วนร้อยู่ล้ะ	

63.91	รวมกัลุ้�มบริษัที่ยู่�อยู่ถ้อหุ้นเป็็นร้อยู่ล้ะ	81.91	

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563

เม้�อวันท่ี่�	24	กุัมภาพันธ์	2563	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	เช่ิยู่งใหม�	จำากััดี	ได้ีจดี	ที่ะเบ่ยู่น

เพิ�มทุี่น	56	ล้้านหุ้น	ในราคัาหุ้นล้ะ	10	บาที่	เป็็นจำานวนเงิน	560	ล้้านบาที่	โดียู่บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�ราม

ธุรกัิจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	 (มหาชิน)	 ได้ีจ�ายู่ชิำาระคั�าหุ้นเป็็นจำานวนเงิน	40.32	 ล้้านบาที่	แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่	

-	 บริษัที่	 โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	 จำากััดี	 ได้ีจ�ายู่ชิำาระคั�าหุ้นเป็็นจำานวนเงิน	 146.48	 ล้้านบาที่	

รวมทัี่�งสิ�นเป็็นจำานวนเงิน	 186.80	 ล้้านบาที่	ผ่ล้จากัรายู่กัารดัีงกัล้�าวที่ำาให้	บริษัที่ยู่�อยู่	-	บริษัที่	 โรง

พยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี	ม่สัดีส�วนกัารถ้อหุ้นในบริษัที่ดัีงกัล้�าว	จากัเดิีมร้อยู่ล้ะ	63.91	เป็็นสัดีส�วน

ร้อยู่ล้ะ	64.74	รวมกัลุ้�มบริษัที่ยู่�อยู่ถ้อหุ้นเป็็นร้อยู่ล้ะ	82.74

**	ต้ามมติ้ท่ี่�ป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่วาระพิเศษ	คัรั�งท่ี่�	4/2562	 เม�้อวันท่ี่�	25	 กัันยู่ายู่น	

2562	กัลุ้�มบริษัที่ม่กัารป็รับโคัรงสร้างกัารล้งทุี่นในบริษัที่ยู่�อยู่	-	บริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี

ใหม�	โดียู่ให้บริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี	โอนหุ้นทัี่�งหมดีของบริษัที่	บิวต่้�	ด่ีไซื้น์	เซ็ื้นเต้อร์	จำากััดี	

ในสัดีส�วนกัารถ้อหุ้นร้อยู่ล้ะ	50	ซึื้�งเป็็นบริษัที่ยู่�อยู่แล้ะบริษัที่	เล้กัาซ่ื้�	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี	ในสัดีส�วน

กัารถ้อหุ้นร้อยู่ล้ะ	 10	 ซึื้�งเป็็นเงินล้งทุี่นระยู่ะยู่าวอ�้นให้บริษัที่ถ้อโดียู่ต้รงต้ามท่ี่�กัล้�าวไว้ในหมายู่เหตุ้

ป็ระกัอบงบกัารเงินข้อ	12

2.2.2	 นโยู่บายู่กัารบัญช่ิที่�่สำาคััญของบริษัที่ยู่�อยู่ในส�วนของรายู่กัารบัญชิ่ที่�่เหม้อนกัันใช้ินโยู่บายู่กัาร

บัญช่ิเชิ�นเด่ียู่วกัับบริษัที่ใหญ�

2.2.3	 ยู่อดีคังเหล้้อระหว�างบรษัิที่กัับบรษัิที่ยู่�อยู่แล้ะรายู่กัารคัา้ระหว�างกัันที่�่มส่าระสำาคััญไดีถ่้กัตั้ดีออกั

จากังบกัารเงินรวมแล้้ว

2.2.4	 ส�วนได้ีเส่ยู่ท่ี่�ไม�ม่อำานาจคัวบคัุม	 หมายู่ถึงส�วนได้ีเส่ยู่ในบริษัที่ยู่�อยู่ท่ี่�ไม�ไดี้เป็็นของบริษัที่	 ซึื้�งได้ี

แสดีงเป็็นรายู่กัารแยู่กัต้�างหากัจากัส�วนที่�่เป็็นส�วนของผ่่้ถ้อหุ้นบริษัที่ใหญ�

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท�่เริ�มม่ผู้ลบังคัำบใช�ในปีปัจจุบัน
ในระหว�างปี็	 บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ได้ีนำามาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินแล้ะกัารต่้คัวามมาต้รฐานกัาร

รายู่งานที่างกัารเงินฉบับใหม�แล้ะฉบับป็รับป็รุง	ซึื้�งจะมผ่่ล้บังคัับใช้ิสำาหรับงบกัารเงินท่ี่�มร่อบระยู่ะเวล้าบัญช่ิที่�่เริ�ม

ในหร้อหลั้งวันท่ี่�	1	มกัราคัม	2563	มาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินดัีงกัล้�าวได้ีรับกัารป็รับป็รุงหร้อจัดีให้ม่ขึ�น

เพ�้อให้ม่เน�้อหาเที่�าเท่ี่ยู่มกัับมาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินระหว�างป็ระเที่ศ	 โดียู่ส�วนใหญ�เป็็นกัารอธิบายู่ให้

ชัิดีเจนเก่ั�ยู่วกัับวิธ่ป็ฏิิบัต้ิที่างกัารบัญช่ิแล้ะกัารให้แนวป็ฏิิบัต้ิที่างบัญช่ิกัับผ้่่ใช้ิมาต้รฐาน	 ยู่กัเว้น	 มาต้รฐานกัาร

รายู่งานที่างกัารเงินฉบับใหม�ดัีงต้�อไป็น่�ท่ี่�ม่กัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งหลั้กักัารสำาคััญซึื้�งสามารถสรุป็ได้ีดัีงน่�

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคำร่�องม่อทางการเงิน
มาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงิน	 กัลุ้�มเคัร้�องม้อที่างกัารเงิน	 ป็ระกัอบดี้วยู่	 มาต้รฐานแล้ะกัารต่้คัวาม

มาต้รฐาน	จำานวน	5	ฉบับ	ได้ีแกั�

มาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงิน

ฉบับท่ี่�	7 กัารเปิ็ดีเผ่ยู่ข้อม่ล้เคัร�้องม้อที่างกัารเงิน

ฉบับท่ี่�	9 เคัร้�องม้อที่างกัารเงิน
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ฉบับท่ี่�	32	 กัารแสดีงรายู่กัารเคัร�้องม้อที่างกัารเงิน

กัารต่้คัวามมาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงิน

ฉบับท่ี่�	16 กัารป้็องกัันคัวามเส่�ยู่งของเงินล้งทุี่นสุที่ธิในหน�วยู่งานต้�างป็ระเที่ศ

ฉบับท่ี่�	19 กัารชิำาระหน่�สินที่างกัารเงินด้ีวยู่ต้ราสารทุี่น

มาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินกัลุ้�มดัีงกัล้�าวข้างต้้น	 กัำาหนดีหลั้กักัารเกั�่ยู่วกัับกัารจัดีป็ระเภที่แล้ะ

กัารวัดีม่ล้คั�าเคัร้�องม้อที่างกัารเงินดี้วยู่ม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรมหร้อราคัาทุี่นตั้ดีจำาหน�ายู่โดียู่พิจารณ์าจากัป็ระเภที่ของ

ต้ราสารที่างกัารเงนิ	ลั้กัษณ์ะของกัระแสเงนิสดีต้ามสญัญาแล้ะแผ่นธุรกิัจของกิัจกัาร	(Business	Model)	หลั้กักัาร

เก่ั�ยู่วกัับวธ่ิกัารคัำานวณ์กัารดีอ้ยู่คั�าของเคัร้�องมอ้ที่างกัารเงนิโดียู่ใชิแ้นวคัดิีของผ่ล้ขาดีที่นุดีา้นเคัรดีติ้ท่ี่�คัาดีว�าจะ

เกิัดีขึ�น	แล้ะหลั้กักัารเก่ั�ยู่วกัับกัารบัญช่ิป้็องกัันคัวามเส่�ยู่ง	รวมถึงกัารแสดีงรายู่กัารแล้ะกัารเปิ็ดีเผ่ยู่ข้อม่ล้เคัร�้อง

ม้อที่างกัารเงิน	 แล้ะเม้�อมาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินกัลุ้�มน่�ม่ผ่ล้บังคัับใช้ิ	 จะที่ำาให้มาต้รฐานกัารบัญช่ิ	

กัารต่้คัวามมาต้รฐานกัารบัญช่ิ	แล้ะแนวป็ฏิิบัติ้ที่างกัารบัญช่ิบางฉบับท่ี่�ม่ผ่ล้บังคัับใชิ้อยู่่�ในปั็จจุบันถ่กัยู่กัเลิ้กัไป็

ณ์	 วันท่ี่�	 1	 มกัราคัม	 2563	บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ไดี้นำามาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินกัลุ้�มเคัร้�องม้อ

ที่างกัารเงิน	มาใชิ้โดียู่รับร้่ผ่ล้กัระที่บสะสมโดียู่กัารป็รับป็รุงยู่อดียู่กัมาของกัำาไรสะสม	(Modified	Retrospective	

Approach)	โดียู่ไม�ป็รับยู่้อนหลั้งงบกัารเงินปี็กั�อนท่ี่�แสดีงเป็ร่ยู่บเท่ี่ยู่บ	ผ่ล้กัระที่บสะสมจากักัารนำามาต้รฐานกัาร

รายู่งานที่างกัารเงินมาใชิ้เป็็นคัรั�งแรกั	ไดี้แสดีงไว้ในหมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินข้อ	5

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่� 16 เร�่อง สัญญาเช่า

	 มาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินฉบับที่�่	16	ใช้ิแที่นมาต้รฐานกัารบัญชิ่	ฉบับที่�่	17	เร้�อง	สัญญาเชิ�า	

แล้ะกัารต่้คัวามมาต้รฐานบัญช่ิท่ี่�เกั�่ยู่วข้อง	 มาต้รฐานฉบับน่�ได้ีกัำาหนดีหล้ักักัารของกัารรับร้่รายู่กัาร	

กัารวัดีม่ล้คั�า	 กัารแสดีงรายู่กัารแล้ะกัารเป็ิดีเผ่ยู่ข้อม่ล้ของสัญญาเชิ�า	 แล้ะกัำาหนดีให้ผ่่้เชิ�ารับร่้สินที่รัพย์ู่

แล้ะหน่�สินสำาหรบัสัญญาเชิ�าที่กุัรายู่กัารที่�่มร่ะยู่ะเวล้าในกัารเชิ�ามากักัว�า	12	เด้ีอน	เว้นแต้�สนิที่รพัยู่อ้์างองิ

นั�นม่ม่ล้คั�าต้ำ�า

	 กัารบัญช่ิสำาหรับผ้่่ให้เชิ�าไม�ม่กัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งอยู่�างม่สาระสำาคััญจากัมาต้รฐานกัารบัญชิ่	ฉบับท่ี่�	17	

ผ้่่ให้เชิ�ายู่ังคังต้้องจัดีป็ระเภที่สัญญาเชิ�าเป็็นสัญญาเชิ�าดีำาเนินงานหร้อสัญญาเชิ�าเงินทุี่นโดียู่ใชิ้หลั้กักัาร

เชิ�นเด่ียู่วกัันกัับมาต้รฐานกัารบัญช่ิฉบับที่�่	17

	 ณ์	วันท่ี่�	 1	มกัราคัม	2563	บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ได้ีนำามาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินฉบับท่ี่�	 16	

มาใช้ิโดียู่บริษัที่รับร้่ผ่ล้กัระที่บสะสมจากักัารนำามาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินฉบับน่�มาป็ฏิิบัติ้ใช้ิเป็็น

คัรั�งแรกั	โดียู่ไม�ป็รบัยู้่อนหลั้งงบกัารเงนิปี็กั�อนที่�่แสดีงเป็รยู่่บเที่ยู่่บ	ทัี่�งน่�		บริษัที่แล้ะบรษัิที่ยู่�อยู่เล้้อกัป็ฏิิบติั้

ต้ามมาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินฉบับน่�กัับสัญญาเชิ�าท่ี่�กั�อนหน้าจัดีป็ระเภที่เป็็นสัญญาเชิ�าดีำาเนิน

งาน	โดียู่กัารรับร้่หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�า	ณ์	วันที่�่	1	มกัราคัม	2563	ด้ีวยู่ม่ล้คั�าปั็จจุบันของกัารจ�ายู่ชิำาระ

ต้ามสัญญาเชิ�าท่ี่�เหล้้ออยู่่�คิัดีล้ดีด้ีวยู่อัต้ราดีอกัเบ่�ยู่กัารก่ัยู้่ม้ส�วนเพิ�มของบริษัที่	ณ์	วันท่ี่�นำามาป็ฏิิบัติ้ใช้ิคัรั�ง

แรกัแล้ะรับร้่สินที่รัพย์ู่สิที่ธิกัารใช้ิเป็็นรายู่สัญญาในจำานวนเที่�ากัับหน่�สนิต้ามสัญญาเชิ�าป็รับป็รุงดีว้ยู่จำานวน

ในกัารจ�ายู่ชิำาระต้ามสัญญาเชิ�าที่�่จ�ายู่ล้�วงหน้าหร้อค้ัางจ�ายู่ซื้ึ�งเกั�่ยู่วข้องกัับสัญญาเชิ�าที่�่รับร่้ในงบแสดีง

ฐานะกัารเงินกั�อนวันท่ี่�นำามาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินฉบับน่�มาถ้อป็ฏิิบัติ้
ทัี่�งน่�	ผ่ล้กัระที่บของกัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งนโยู่บายู่กัารบัญช่ิแสดีงอยู่่�ในหมายู่เหตุ้งบกัารเงินข้อ	5

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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รายงานประจำาปี 2563

แนวิปฏิิบัติทางการบัญช่ เร�่อง มาตรการผู่้อนปรนชั�วิคำราวิสำาหรับทางเล่อกเพ�ิมเติมทางบัญช่เพ่�อ

รองรับผู้ลกระทบจากสถืานการณ์การแพร่ระบาดข้องโรคำติดเช่้อไวิรัสโคำโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวชิิาช่ิพบญัช่ิไดีป้็ระกัาศใชิแ้นวป็ฏิบิติั้ที่างกัารบญัช่ิ	เร้�อง	มาต้รกัารผ่�อนป็รนชัิ�วคัราวสำาหรับที่างเล้อ้กั

เพิ�มเต้ิมที่างบัญช่ิเพ้�อรองรับผ่ล้กัระที่บจากัสถานกัารณ์์กัารแพร�ระบาดีของโรคัติ้ดีเช้ิ�อไวรัสโคัโรนา	 2019	

(COVID-19)	โดียู่ม่วัต้ถุป็ระสงค์ัเพ้�อล้ดีผ่ล้กัระที่บในบางเร�้องจากักัารป็ฏิิบัติ้ต้ามมาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัาร

เงินบางฉบับ	 แล้ะเพ้�อให้เกิัดีคัวามชัิดีเจนในวิธ่ป็ฏิิบัติ้ที่างบัญช่ิในชิ�วงเวล้าท่ี่�ยัู่งม่คัวามไม�แน�นอนเก่ั�ยู่วกัับ

สถานกัารณ์์ดัีงกัล้�าว

แนวป็ฏิิบติั้ที่างกัารบญัช่ิดัีงกัล้�าวได้ีป็ระกัาศล้งในราชิกิัจจานเุบกัษาเม้�อวันท่ี่�	22	เมษายู่น	2563	แล้ะมผ่่ล้

บังคัับใชิ้สำาหรับกัารจัดีที่ำางบกัารเงินท่ี่�ม่รอบระยู่ะเวล้ารายู่งานสิ�นสุดีภายู่ในชิ�วงเวล้าระหว�างวันท่ี่�	 1	 มกัราคัม	

2563	ถึงวันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	

บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่เล้้อกัใช้ิมาต้รกัารผ่�อนป็รนชัิ�วคัราวสำาหรับที่างเล้้อกัเพิ�มเต้ิมที่างบัญช่ิดัีงต้�อไป็น่�

 - เล้้อกัท่ี่�จะไม�ต้้องนำาข้อม่ล้ท่ี่�ม่กัารคัาดีกัารณ์์ไป็ในอนาคัต้	(Forward-looking	 information)	มาใช้ิวัดีม่ล้คั�า

ของผ่ล้ขาดีทุี่นด้ีานเคัรดีิต้ท่ี่�คัาดีว�าจะเกิัดีขึ�น	 ในกัรณ่์ท่ี่�ใชิ้วิธ่กัารอยู่�างง�ายู่ในกัารวัดีม่ล้คั�าของผ่ล้ขาดีทุี่น

ด้ีานเคัรดีิต้ท่ี่�คัาดีว�าจะเกัิดีขึ�น

 - เล้้อกัท่ี่�จะวัดีม่ล้คั�าเงินล้งทุี่นในต้ราสารทุี่นท่ี่�ไม�อยู่่�ในคัวามต้้องกัารของต้ล้าดีด้ีวยู่ม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรม	ณ์	วันที่�่	

1	มกัราคัม	2563

 - เล้้อกัท่ี่�จะไม�นำากัารล้ดีคั�าเชิ�าต้ามสัญญาจากัผ้่่ให้เชิ�า	 (ถ้าม่)	 มาถ้อเป็็นกัารเป็ล้�่ยู่นแป็ล้งสัญญาเชิ�า	

โดียู่ที่ยู่อยู่ป็รับล้ดีหน่�สินต้ามสัญญาเชิ�าท่ี่�คัรบกัำาหนดีแต้�ล้ะงวดีต้ามสัดีส�วนท่ี่�ได้ีส�วนล้ดี	พร้อมทัี่�งกัลั้บ

รายู่กัารคั�าเส้�อมราคัาจากัสนิที่รัพย์ู่สิที่ธิกัารใชิแ้ล้ะดีอกัเบ่�ยู่จากัหน่�สินต้ามสญัญาเชิ�าท่ี่�ยัู่งคังรับร้่ในแต้�ล้ะ

งวดีต้ามสัดีส�วนของคั�าเชิ�าท่ี่�ล้ดีล้ง	แล้ะบันทึี่กัผ่ล้ต้�างท่ี่�เกิัดีขึ�นในกัำาไรหร้อขาดีทุี่น

 - เล้้อกัท่ี่�จะไม�นำาข้อม่ล้ท่ี่�เกั�่ยู่วกัับสถานกัารณ์์	 COVID-19	 ท่ี่�อาจจะกัระที่บต้�อกัารพยู่ากัรณ์์ที่างกัารเงิน	

ในอนาคัต้ใช้ิป็ระกัอบเที่คันิคักัารวัดีม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรมท่ี่�เก่ั�ยู่วข้อง	กิัจกัารยัู่งป็ฏิิบัติ้ต้ามมาต้รฐานกัารรายู่งาน

ที่างกัารเงิน	ฉบับท่ี่�	13	เร้�อง	กัารวัดีม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรม	

 - เล้้อกัท่ี่�จะไม�นำาสถานกัารณ์์	COVID-19	มาถ้อเป็็นข้อบ�งช่ิ�ของกัารด้ีอยู่คั�า	ต้ามมาต้รฐานกัารบัญชิ่	ฉบับที่�่	

36	เร้�อง	กัารด้ีอยู่คั�าของสินที่รัพย์ู่

 - เล้้อกัท่ี่�จะไม�นำาข้อม่ล้จากัสถานกัารณ์์	 COVID-19	 ท่ี่�อาจจะกัระที่บต้�อกัารป็ระมาณ์กัารกัระแสเงินสดี

ในอนาคัต้มาใชิ้ป็ระกัอบกัารที่ดีสอบกัารด้ีอยู่คั�าของคั�าคัวามนิยู่ม

2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท�่จะม่ผู้ลบังคัำบใช�ในอนาคำต
ในระหว�างปี็	สภาวิชิาช่ิพบัญช่ิได้ีออกัป็ระกัาศสภาวิชิาช่ิพบัญช่ิ	แล้ะล้งป็ระกัาศในราชิกิัจจานุเบกัษาแล้้ว	

สำาหรับกัรอบแนวคิัดีสำาหรับกัารรายู่งานที่างกัารเงิน	(ใหม�)	แล้ะม่กัารป็รับป็รุงมาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงิน

จากัป็ี	 2562	 เป็็นจำานวนหล้ายู่ฉบับ	 โดียู่ให้ถ้อป็ฏิิบัติ้กัับงบกัารเงินสำาหรับรอบระยู่ะเวล้าบัญช่ิท่ี่�เริ�มต้้นในหร้อ

หลั้งวันที่�่	1	มกัราคัม	2564		เป็็นต้้นไป็	ซึื้�งกัารป็รับป็รุงดัีงกัล้�าวเกิัดีจากักัารป็รับป็รุง/แก้ัไขหลั้กักัารดัีงต้�อไป็น่�

การปรับปรุงการอ�างอิงกรอบแนวิคิำดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินบางฉบับป็ระกัอบด้ีวยู่กัารอ้างอิงหร้อกัารอ้างถึง	“IASC’s	Framework	

for	the	Preparation	and	Presentation	of	Financial	Statements”	กัารป็รับป็รุงกัารอ้างอิงกัรอบแนวคิัดีในมาต้รฐาน

กัารรายู่งานที่างกัารเงินไดี้ป็รับกัารอ้างอิงหร้อกัารอ้างถึงบางส�วนท่ี่�กัล้�าวข้างต้้นให้เป็็นป็ัจจุบันแล้ะที่ำากัารป็รับ

ป็รุงอ้�นๆเพ้�ออธิบายู่ให้ชัิดีเจนขึ�นว�าเอกัสารแต้�ล้ะฉบับนั�นเป็็นกัารอ้างอิง“กัรอบแนวคิัดี”ของปี็ใดี

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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กรอบแนวิคิำดสำาหรับการรายงานทางการเงิน
กัรอบแนวคิัดีสำาหรับกัารรายู่งานที่างกัารเงิน	ป็ระกัอบด้ีวยู่	กัารป็รับป็รุงคัำานิยู่ามของสินที่รัพย์ู่แล้ะหน่�สนิ	

เกัณ์ฑ์์ในกัารรวมสินที่รัพย์ู่แล้ะหน่�สินในงบกัารเงิน	นอกัจากัน่�ยัู่งรวมถึงหลั้กักัารใหม�แล้ะแนวป็ฏิิบัติ้ท่ี่�ได้ีถ่กัเพิ�ม

เติ้มเข้าไป็	ดัีงต้�อไป็น่�

1.	 กัารวัดีม่ล้คั�า	ซึื้�งรวมถึงปั็จจัยู่ท่ี่�ต้้องพิจารณ์าในกัารเล้้อกัเกัณ์ฑ์์ในกัารวัดีม่ล้คั�า

2.	 กัารแสดีงรายู่กัารแล้ะกัารเป็ดิีเผ่ยู่ขอ้ม่ล้	ซึื้�งรวมถงึเม้�อใดีท่ี่�จะจดัีป็ระเภที่รายู่กัารรายู่ไดีแ้ล้ะคั�าใชิจ้�ายู่

ในกัำาไรขาดีทุี่นเบ็ดีเสร็จอ�้น

3.	 กิัจกัารท่ี่�เสนอรายู่งาน

4.	 เม้�อใดีสินที่รัพย์ู่แล้ะหน่�สินจะถ่กัเอาออกัจากังบกัารเงิน

กัรอบแนวคัิดี	 ยัู่งไดี้อธิบายู่ให้ชัิดีเจนขึ�นถึงบที่บาที่ของคัวามสามารถของฝ่่ายู่บริหารในกัารด่ีแล้รักัษา

ที่รัพยู่ากัรเชิิงเศรษฐกัิจของกัิจกัาร	 คัวามระมัดีระวัง	 แล้ะคัวามไม�แน�นอนของกัารวัดีม่ล้คั�าในกัารรายู่งาน

ที่างกัารเงิน

คำำานิยามข้องธุรกิจ
คัำานยิู่ามของธุรกิัจ	ท่ี่�ป็รับป็รุงในมาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงนิฉบับท่ี่�	3	เร้�อง	กัารรวมธุรกิัจ	ได้ีอธิบายู่

ให้ชัิดีเจนขึ�นถึงคัำานิยู่ามของธุรกัิจ	 โดียู่ม่วัต้ถุป็ระสงค์ัเพ้�อชิ�วยู่ให้กิัจกัารใช้ิในกัารกัำาหนดีว�ารายู่กัารค้ัานั�น

ต้้องบันทึี่กัรายู่กัารเป็็น	“กัารรวมธุรกิัจ”	หร้อ	“กัารซ้ื้�อสินที่รัพย์ู่”	หร้อไม�	กัารป็รับป็รุงม่ดัีงน่�

1.	 อธิบายู่ให้ชัิดีเจนขึ�นในเร้�องกัารพิจารณ์าว�าเป็็น	“ธุรกิัจ”	นั�น	กัลุ้�มของกิัจกัรรมแล้ะ	สินที่รัพย์ู่ท่ี่�ไดี้มา

ต้้องรวมถึงข้อม่ล้ปั็จจัยู่นำาเข้าแล้ะกัระบวนกัารท่ี่�สำาคััญเป็็นอยู่�างน้อยู่ซึื้�ง	 เม�้อนำามารวมกัันม่ส�วนอยู่�าง

ม่นัยู่สำาคััญที่ำาให้เกิัดีคัวามสามารถในกัารสร้างผ่ล้ผ่ลิ้ต้

2.	 ตั้ดีเร้�องกัารป็ระเมินว�าผ้่่ร�วมต้ล้าดีสามารถที่ดีแที่นป็ัจจัยู่นำาเข้าหร้อกัระบวนกัารท่ี่�ขาดี	 หายู่ไป็ใดีๆ	

แล้ะสร้างผ่ล้ผ่ลิ้ต้ต้�อไป็ได้ี	ออกัจากัมาต้รฐานฯ

3.	 เพิ�มแนวป็ฏิิบติั้แล้ะต้วัอยู่�างเพ้�อป็ระกัอบคัวามเขา้ใจเพ้�อชิ�วยู่ใหกิ้ัจกัารป็ระเมนิว�า	กัระบวนกัารท่ี่�สำาคััญ

ได้ีถ่กัซ้ื้�อหร้อไม�

4.	 ที่ำาให้นิยู่ามของธุรกิัจแล้ะนิยู่ามของผ่ล้ผ่ลิ้ต้แคับล้ง	โดียู่กัารให้คัวามสนใจในตั้วของสินค้ัา	แล้ะบรกิัาร

ท่ี่�ให้กัับล่้กัค้ัา	แล้ะตั้ดีเร้�องกัารอ้างอิงคัวามสามารถในกัารล้ดีต้้นทุี่นออกัจากั	มาต้รฐานฯ

5.	 เพ�ิมเร�้องกัารที่ดีสอบคัวามตั้�งใจเป็็นที่างเล้้อกั	 ซึื้�งอนุญาต้ให้ที่ำากัารป็ระเมินอยู่�างง�ายู่ว�า	 กัลุ้�มของ

กิัจกัรรมแล้ะสินที่รัพย์ู่ท่ี่�ได้ีมาไม�ใชิ�ธุรกิัจหร้อไม�

 คำำานิยามข้องคำวิามม่สาระสำาคัำญ
คัำานิยู่ามของคัวามม่สาระสำาคััญ	ที่ำาให้เกิัดีกัารป็รับป็รุงมาต้รฐานกัารบัญช่ิ	ฉบับท่ี่�	1	เร�้อง	กัารนำาเสนอ

งบกัารเงิน	แล้ะมาต้รฐานกัารบัญช่ิ	ฉบับท่ี่�	8	เร�้อง	นโยู่บายู่กัารบัญช่ิ	กัารเป็ล้�่ยู่นแป็ล้งป็ระมาณ์กัารที่างบัญชิ่

แล้ะขอ้ผิ่ดีพล้าดี	แล้ะที่ำาให้เกิัดีกัารป็รับป็รุงซึื้�งเป็็นผ่ล้ท่ี่�ส้บเน้�องไป็มาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงนิฉบบัอ้�นกัาร

ป็รับป็รุงชิ�วยู่ที่ำาให้เกิัดีคัวามเข้าใจมากัยู่�ิงขึ�นของคัำานิยู่ามของคัวามม่สาระสำาคััญโดียู่

1.		กัารที่ำาให้คัำานิยู่ามเป็็นแนวที่างเด่ียู่วกัันของมาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินแล้ะกัรอบ	แนวคิัดีเพ้�อ

หล่้กัเล่้�ยู่งคัวามสับสนท่ี่�อาจเกิัดีขึ�นจากัคัวามแต้กัต้�างของคัำานิยู่าม

2.		กัารรวมข้อกัำาหนดีสนับสนุนเข้าไว้ด้ีวยู่กัันของมาต้รฐานกัารบัญช่ิ	ฉบับท่ี่�	1	เร�้อง	กัารนำาเสนองบกัารเงิน	

ในคัำานิยู่ามเพ้�อที่ำาให้คัำานิยู่ามม่คัวามชัิดีเจนมากัขึ�นแล้ะอธิบายู่ถึงกัารนำาคัวามม่สาระสำาคััญไป็

ป็ระยุู่กัต์้ได้ีชัิดีเจนขึ�น

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
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รายงานประจำาปี 2563

3.		กัารนำาแนวป็ฏิิบัติ้ท่ี่�ม่อยู่่�ของคัำานิยู่ามของคัวามม่สาระสำาคััญมาไว้ในท่ี่�เด่ียู่วกััน	ร�วมกัันกัับคัำานิยู่าม

การปฏิิร้ปอัตราดอกเบ้่ยอ�างอิง
กัารป็ฏิิร่ป็อัต้ราดีอกัเบ�่ยู่อ้างอิง	ที่ำาให้เกิัดีกัารป็รับป็รุงมาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงิน	ฉบับที่�่	9	เร้�อง	

เคัร�้องม้อที่างกัารเงินแล้ะมาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงิน	ฉบับท่ี่�	7	เร�้อง	กัารเปิ็ดีเผ่ยู่ข้อม่ล้เคัร�้องมอ้ที่างกัารเงิน	

กัารป็รับป็รุงนั�นได้ีป็รับเป็ล้�่ยู่นข้อกัำาหนดีของกัารบัญช่ิป็้องกัันคัวามเส่�ยู่งโดียู่เฉพาะเพ้�อเป็็นกัารบรรเที่าผ่ล้กัระ

ที่บท่ี่�อาจเกิัดีขึ�นจากัคัวามไม�แน�นอนท่ี่�เกิัดีจากักัารป็ฏิร่ิป็อัต้ราดีอกัเบ่�ยู่อา้งอิง	เชิ�น	อัต้ราดีอกัเบ่�ยู่อา้งองิที่�่กัำาหนดี

จากัธุรกัรรมกัารก้่ัยู้่ม	(interbank	offer	rates-IBORs)	นอกัจากัน่�	กัารป็รับป็รุงได้ีกัำาหนดีให้กิัจกัารให้ข้อม่ล้เพิ�ม

เติ้มกัับนักัล้งทุี่นเกั�่ยู่วกัับคัวามสัมพันธ์ของกัารป็้องกัันคัวามเส�่ยู่งท่ี่�ไดี้รับผ่ล้กัระที่บโดียู่ต้รงจากัคัวามไม�แน�นอน

ใดี	ๆ	นั�น

ฝ่่ายู่บริหารของบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่อยู่่�ระหว�างกัารป็ระเมินผ่ล้กัระที่บท่ี่�อาจม่ต้�องบกัารเงินในปี็ที่�่เร�ิมนำา

มาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินดัีงกัล้�าวมาถ้อป็ฏิิบัติ้

2.5 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท�่ 16 เร�่อง สัญญาเช่า
สภาวิชิาช่ิพบัญช่ิได้ีป็รับป็รุงมาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงิน	 ฉบับท่ี่�	 16	 เร�้อง	 สัญญาเชิ�า	 แล้ะได้ีล้ง

ป็ระกัาศในราชิกิัจจานุเบกัษา	เม้�อวันที่�่	27	มกัราคัม	2564	โดียู่ม่กัารป็รับป็รุงดัีงน่�

1.	 กัารยิู่นยู่อมล้ดีคั�าเชิ�าท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัับ	 COVID-19	 ซึื้�งม่ผ่ล้บังคัับใช้ิตั้�งแต้�วันท่ี่�	 1	 มิถุนายู่น	 2563	 ทัี่�งน่�

อนุญาต้ให้กิัจกัารถ้อป็ฏิิบัติ้กั�อนวันท่ี่�มผ่่ล้บังคัับใช้ิได้ี	กัารป็รับป็รุงน่�เพ้�อเป็็นกัารผ่�อนป็รนในที่างป็ฏิบัิต้ิ

สำาหรับผ้่่เชิ�า	 โดียู่ไม�จำาเป็็นต้้องป็ระเมินว�ากัารยิู่นยู่อมล้ดีคั�าเชิ�าท่ี่�เกิัดีขึ�นอันเป็็นผ่ล้โดียู่ต้รง

จากัสถานกัารณ์ก์ัารแพร�ระบาดีของ	COVID-19	แล้ะเข้าเง้�อนไขต้ามท่ี่�ระบุไว	้ถ้อเป็็นกัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้ง

สัญญาเชิ�าหร้อไม�	โดียู่ให้บันทึี่กักัารยิู่นยู่อมล้ดีคั�าเชิ�านั�นเสม้อนว�าไม�ใชิ�กัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งสัญญาเชิ�า	

2.	 เพิ�มข้อกัำาหนดีสำาหรับข้อยู่กัเว้นชัิ�วคัราวท่ี่�เกิัดีขึ�นจากักัารป็ฏิิร่ป็อัต้ราดีอกัเบ�่ยู่อ้างอิง	โดียู่กัิจกัารต้้อง

ถ้อป็ฏิิบัติ้ต้ามกัารป็รบัป็รุงดัีงกัล้�าวกัับงบกัารเงนิป็ระจำาป็สีำาหรบัรอบระยู่ะเวล้าบญัช่ิท่ี่�เริ�มในหร้อหล้งั

วันท่ี่�	1	มกัราคัม	2565	เป็็นต้้นไป็	ทัี่�งน่�อนุญาต้ให้กิัจกัารถ้อป็ฏิิบัติ้กั�อนวันท่ี่�ม่ผ่ล้บังคัับใชิ้ไดี้

ฝ่่ายู่บริหารของบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่อยู่่�ระหว�างกัารป็ระเมินผ่ล้กัระที่บท่ี่�อาจม่ต้�องบกัารเงินในปี็ที่�่เร�ิมนำา

มาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินดัีงกัล้�าวมาถ้อป็ฏิิบัติ้

3. นโยบายการบัญช่ท่�สำาคัำญ
3.1 การรับร้�รายได�

รายู่ได้ีจากักัารป็ระกัอบกิัจกัารโรงพยู่าบาล้โดียู่ส�วนใหญ�ป็ระกัอบด้ีวยู่	รายู่ได้ีคั�ารักัษาพยู่าบาล้	คั�าห้องพักั	

คั�ายู่า	โดียู่จะรับร้่เป็็นรายู่ไดี้เม้�อไดี้ให้บริกัารหร้อส�งมอบยู่าแล้้ว

รายู่ได้ีคั�ารักัษาพยู่าบาล้ในระบบป็ระกัันสังคัมแล้ะสำานักังานหลั้กัป็ระกัันสุขภาพแห�งชิาติ้บันที่ึกัต้าม

หลั้กัเกัณ์ฑ์์	วิธ่กัารแล้ะเง้�อนไขต้ามที่�่กัำาหนดี	โดียู่หน�วยู่งานดัีงกัล้�าว

รายู่ได้ีคั�าบริกัาร	รับร้่เป็็นรายู่ได้ีเม�้อได้ีให้บริกัารแล้้ว

ดีอกัเบ่�ยู่รับ	รับร้่เป็็นรายู่ไดี้ต้ามระยู่ะเวล้าโดียู่คัำานึงถึงอัต้ราผ่ล้ต้อบแที่นท่ี่�แท้ี่จริง

เงินปั็นผ่ล้รับ	บันทึี่กัเป็็นรายู่ได้ีเม�้อบริษัที่ม่สิที่ธิได้ีรับเงินปั็นผ่ล้

รายู่ได้ีอ้�น	รับร้่เป็็นรายู่ไดี้ต้ามเกัณ์ฑ์์คังค้ัาง

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
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3.2 การรับร้�ค่ำาใช�จ่าย
คั�าใช้ิจ�ายู่	รับร้่ต้ามเกัณ์ฑ์์คังคั้าง

3.3 เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด
เงินสดีแล้ะรายู่กัารเที่่ยู่บเที่�าเงินสดี	 หมายู่ถึง	 เงินสดีแล้ะเงินฝ่ากัธนาคัารแล้ะเงินล้งทุี่นระยู่ะสั�นที่�่ม่

สภาพคัล้�องส่ง	ซึื้�งถึงกัำาหนดีจ�ายู่ค้ันระยู่ะเวล้าไม�เกิัน	3	เดี้อน	นับจากัวันที่�่ได้ีมาแล้ะไม�ม่ข้อจำากััดีในกัารเบิกัใช้ิ

3.4 ล้กหน้่การคำ�าและล้กหน้่อ่�น และค่ำาเผู่้�อหน่้สงสัยจะส้ญ

ถ่ือปฏิิบัติต้ังแต่วัินท่� 1 มกราคำม 2563
ล่้กัหน่�กัารค้ัารับร้่เม�้อเริ�มแรกัดีว้ยู่จำานวนเงินของสิ�งต้อบแที่นท่ี่�ป็ราศจากัเง้�อนไขในกัารได้ีรับชิำาระ	ในกัรณ์่

ท่ี่�ม่ส�วนป็ระกัอบด้ีานกัารจัดีหาเงินท่ี่�ม่นัยู่สำาคััญจะรับร้่ด้ีวยู่ม่ล้คั�าปั็จจุบันของสิ�งต้อบแที่น

ล่้กัหน่�กัารค้ัาแสดีงม่ล้คั�าต้ามจำานวนม่ล้คั�าสทุี่ธิท่ี่�จะได้ีรบั	บริษทัี่แล้ะบริษทัี่ยู่�อยู่บนัทึี่กัคั�าเผ้่�อหน่�สงสยัู่จะ

ส่ญ	 โดียู่ใชิ้วิธ่กัารอยู่�างง�ายู่	 (Simplified	 Approach)	 ต้ามมาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินฉบับท่ี่�	 9	 ในกัารวัดี

ม่ล้คั�าผ่ล้ขาดีทุี่นด้ีานเคัรดิีต้ท่ี่�คัาดีว�าจะเกิัดีขึ�น	ซึื้�งกัำาหนดีให้พิจารณ์าผ่ล้ขาดีทุี่นท่ี่�คัาดีว�าจะเกิัดีขึ�นต้ล้อดีอายุู่หน�่

แล้ะรับร้่ผ่ล้ขาดีที่นุตั้�งแต้�กัารรบัร้่รายู่กัารล่้กัหน่�กัารคัา้	ในกัารพจิารณ์าผ่ล้ขาดีที่นุดีา้นเคัรดีติ้ท่ี่�คัาดีว�าจะเกัดิีขึ�น	

ล่้กัหน่�กัารคั้าจะถ่กัจัดีกัลุ้�มต้ามวันท่ี่�คัรบกัำาหนดีชิำาระ	 อัต้ราคัวามเส่ยู่หายู่ท่ี่�คัาดีว�าจะเกัิดีขึ�นจะขึ�นอยู่่�กัับ

ป็ระวัติ้กัารชิำาระเงินแล้ะข้อม่ล้ผ่ล้ขาดีทุี่นดี้านเคัรดีิต้ในอดี่ต้ซึื้�งม่กัารป็รับเพ้�อสะที่้อนข้อม่ล้ปั็จจุบันแล้ะกัารคัาดี

กัารณ์์ล้�วงหน้าเก่ั�ยู่วกัับปั็จจัยู่ที่างเศรษฐกิัจมหภาคัท่ี่�ม่ผ่ล้ต้�อคัวามสามารถของล่้กัค้ัาในกัารชิำาระหน่�	บริษัที่แล้ะ

บริษัที่ยู่�อยู่ได้ีระบุผ่ลิ้ต้ภัณ์ฑ์์มวล้รวมในป็ระเที่ศ	 (GDP)	 อัต้รากัารว�างงาน	 แล้ะดัีชิน่ราคัาผ้่่บริโภคั	 (Consumer	

Price	 Index)	 ของป็ระเที่ศท่ี่�ขายู่สินคั้าแล้ะบริกัารให้เป็็นปั็จจัยู่ท่ี่�เกั�่ยู่วข้องมากัท่ี่�สุดี	 แล้ะป็รับอัต้รากัารส่ญเส่ยู่

ในอดีต่้ต้ามกัารเป็ล้�่ยู่นแป็ล้งท่ี่�คัาดีกัารณ์์ไวใ้นป็จัจัยู่เหล้�าน่�	ผ่ล้ขาดีที่นุจากักัารดีอ้ยู่คั�าบนัทึี่กัในกัำาไรหรอ้ขาดีที่นุ

ภายู่ใต้้คั�าใช้ิจ�ายู่ในกัารบริหาร

ถ่ือปฏิิบัติก่อนวัินท่� 1 มกราคำม 2563
ล่้กัหน่�กัารค้ัาแล้ะล่้กัหน่�อ้�นแสดีงต้ามม่ล้คั�าท่ี่�จะได้ีรับ	สำาหรับคั�าเผ่�้อหน�่สงสัยู่จะส่ญป็ระมาณ์กัารจากัล่้กั

หน่�กัารค้ัาแล้ะล่้กัหน่�อ้�นแต้�ล้ะรายู่ท่ี่�คัาดีว�าจะไม�ได้ีรับชิำาระหน่�

3.5  สินคำ�าคำงเหล่อ 
สินค้ัาคังเหล้้อ	 แสดีงในราคัาทีุ่นหร้อม่ล้คั�าสุที่ธิท่ี่�จะไดี้รับแล้้วแต้�ม่ล้คั�าใดีจะต้ำ�ากัว�า	 ราคัาทุี่นของสินค้ัา

คัำานวณ์ต้ามวิธ่เข้ากั�อนออกักั�อน		

ต้้นทุี่นสินค้ัาคังเหล้้อ	ป็ระกัอบด้ีวยู่	ต้้นทุี่นทัี่�งหมดีในกัารซ้ื้�อแล้ะต้้นที่นุอ้�นๆ	ท่ี่�เกิัดีขึ�นเพ้�อให้สินค้ัาคังเหล้้อ

นั�นอยู่่�ในสถานท่ี่�แล้ะอยู่่�ในสภาพท่ี่�เป็็นอยู่่�ในปั็จจุบัน	

ต้้นทุี่นในกัารซ้ื้�อ	 ป็ระกัอบด้ีวยู่	 ราคัาซื้�้อแล้ะคั�าใช้ิจ�ายู่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัับกัารซื้�้อสินค้ัานั�น	 เชิ�น	 คั�าขนส�ง	

แล้ะต้้นทุี่นอ้�นๆซึื้�งเกั�่ยู่วข้องโดียู่ต้รงกัับกัารไดี้มาซึื้�งสินคั้า	 แล้ะหักัด้ีวยู่ส�วนล้ดีกัารคั้าแล้ะเงินท่ี่�ไดี้รับคั้นจากักัาร

ซ้ื้�อสินค้ัา

ม่ล้คั�าสุที่ธิท่ี่�จะไดีรั้บเป็็นกัารป็ระมาณ์ราคัาท่ี่�คัาดีว�าจะขายู่ไดีต้้ามป็กัต้ธุิรกัจิ	หักัด้ีวยู่ป็ระมาณ์กัารต้น้ที่นุ

ท่ี่�จำาเป็็นต้้องจ�ายู่ไป็เพ้�อให้ขายู่สินคั้าได้ี

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำาปี 2563

3.6  เงินลงทุนในบริษััทร่วิมและบริษััทย่อย
บริษัที่ร�วม	หมายู่ถงึ	กัจิกัารท่ี่�อยู่่�ภายู่ใต้อ้ทิี่ธพิล้อยู่�างเป็็นสาระสำาคััญของบรษัิที่	กัล้�าวคัอ้	มอ่ำานาจในกัาร

เข้าไป็ม่ส�วนร�วมในกัารตั้ดีสินใจเกั�่ยู่วกัับนโยู่บายู่ที่างกัารเงิน	แล้ะกัารดีำาเนินงานของกิัจกัาร	แต้�ไม�ถึงระดัีบที่�่จะ

คัวบคุัมนโยู่บายู่ดัีงกัล้�าว	 เงินล้งทุี่นในบริษัที่ร�วมแสดีงโดียู่วิธ่ส�วนได้ีเส่ยู่ในงบกัารเงินรวม	หากับริษัที่ร�วมม่ผ่ล้

ขาดีทุี่นเกิันทุี่นจะรับร้่ส�วนไดี้เส่ยู่ในเงินล้งทุี่นดัีงกัล้�าวเพ่ยู่งเที่�ากัับศ่นย์ู่เที่�านั�น

บริษัที่ยู่�อยู่	 หมายู่ถึง	 กิัจกัารท่ี่�บริษัที่ม่อำานาจในกัารคัวบคัุมนโยู่บายู่กัารเงินแล้ะกัารดีำาเนินงาน	

ซึื้�งโดียู่ทัี่�วไป็แล้้วบริษัที่จะถ้อหุ้นท่ี่�ม่สิที่ธิออกัเส่ยู่งมากักัว�ากึั�งหน�ึง

ต้ามงบกัารเงินเฉพาะกิัจกัารเงินล้งทุี่นในบริษัที่ร�วมแล้ะบริษัที่ยู่�อยู่บันทึี่กัด้ีวยู่วิธ่ราคัาทุี่นสุที่ธิจากัคั�าเผ้่�อ

กัารดีอ้ยู่คั�าเงนิล้งทุี่น	(ถ้าม่)	ขาดีทุี่นจากักัารดีอ้ยู่คั�าของเงนิล้งที่นุจะบันทึี่กัเป็็นขาดีที่นุในงบกัำาไรขาดีที่นุเบ็ดีเสร็จ

แล้ะต้ามงบกัารเงินรวมเงินล้งทุี่นในบริษัที่ร�วมแล้ะบริษัที่ยู่�อยู่บันทึี่กัด้ีวยู่วิธ่ส�วนได้ีเส่ยู่

3.7 เคำร่�องม่อทางการเงิน

ถ่ือปฏิิบัติต้ังแต่วัินท่� 1 มกราคำม 2563

การจัดประเภัทรายการและการวัิดม้ลค่ำาข้องสินทรัพย์ทางการเงิน
กัารจัดีป็ระเภที่รายู่กัารขึ�นอยู่่�กัับโมเดีล้ธุรกิัจ	(Business	Model)	ของกิัจกัารในกัารจัดีกัารสินที่รัพยู่ท์ี่างกัาร

เงินแล้ะลั้กัษณ์ะของกัระแสเงินสดีต้ามสัญญาของสินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงิน

บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่จัดีป็ระเภที่สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินต้ามลั้กัษณ์ะกัารวัดีม่ล้คั�า	ดัีงน่�

•	 รายู่กัารท่ี่�วัดีม่ล้คั�าภายู่หลั้งด้ีวยู่ม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรม	(ผ่�านกัำาไรขาดีทุี่นเบ็ดีเสร็จอ�้น	หร้อผ่�านกัำาไรขาดีทุี่น)	

แล้ะ

•	 รายู่กัารท่ี่�วัดีม่ล้คั�าดี้วยู่ราคัาทุี่นตั้ดีจำาหน�ายู่

บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ต้้องจัดีป็ระเภที่รายู่กัารใหม�สำาหรับเงินล้งทุี่นในต้ราสารหน่�เฉพาะเม้�อบริษัที่แล้ะ

บริษัที่ยู่�อยู่เป็ล่้�ยู่นแป็ล้งโมเดีล้ธุรกัิจในกัารบริหารสินที่รัพย์ู่เหล้�านั�น

ต้ราสารทีุ่นสามารถจำาแนกัแล้ะไม�สามารถเป็ล้�่ยู่นแป็ล้งไดี้ต้ามป็ระเภที่ของกัารวัดีม่ล้คั�าไดี้สองป็ระเภที่	

ได้ีแกั�	กัารวัดีม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรมผ่�านกัำาไรหร้อขาดีทุี่น	 (FVPL)	หร้อกัารวัดีม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรมผ่�านกัำาไรขาดีทุี่นเบ็ดีเสร็จ

อ้�น	(FVOCI)	ซึื้�งไม�สามารถจัดีป็ระเภที่รายู่กัารใหม�เข้าไป็ไว้ในกัำาไรหร้อขาดีทุี่นในภายู่หลั้ง	

ในกัารรับร้่รายู่กัารเม้�อเริ�มแรกั	บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ต้้องวัดีม่ล้คั�าของสินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินหร้อหน่�สิน

ที่างกัารเงินท่ี่�ไม�ไดี้วัดีม่ล้คั�าดี้วยู่ม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรมผ่�านกัำาไรหร้อขาดีทุี่นด้ีวยู่ม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรม	บวกัหร้อหักัด้ีวยู่ต้้นทุี่น

กัารที่ำารายู่กัารซึื้�งเกั�่ยู่วข้องโดียู่ต้รงกัับกัารไดี้มาหร้อกัารออกัสินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินหร้อหน่�สินที่างกัารเงินนั�น	

ต้้นทุี่นกัารที่ำารายู่กัารของสินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินท่ี่�วัดีม่ล้คั�าด้ีวยู่ม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรมผ่�านกัำาไรหร้อขาดีทุี่นนั�นรับร้่เป็็นคั�า

ใช้ิจ�ายู่ในกัำาไรหร้อขาดีทุี่น

สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินซึื้�งป็ระกัอบด้ีวยู่อนุพันธ์แฝ่งจะพิจารณ์าในภาพรวมว�ากัระแสเงินสดีที่�่เกิัดีจากั

สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินนั�นเป็็นกัารจ�ายู่เพ่ยู่งเงินต้้นแล้ะดีอกัเบ่�ยู่หร้อไม�	

กัารวดัีม่ล้คั�าในภายู่หล้งัของต้ราสารหน่�ขึ�นอยู่่�กัับโมเดีล้ที่างธรุกิัจของบรษัิที่แล้ะบรษัิที่ยู่�อยู่ในกัารจดัีกัาร

สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินแล้ะลั้กัษณ์ะของกัระแสเงินสดีต้ามสัญญาของสินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงิน	กัารวัดีม่ล้คั�าต้ราสาร

หน่�สามารถที่ำาได้ี	3	วิธ่	โดียู่ขึ�นอยู่่�กัับกัารจัดีป็ระเภที่ต้ราสารหน่�ของบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่

•	 ราคัาทุี่นตั้ดีจำาหน�ายู่		สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินต้้องวัดีม่ล้คั�าด้ีวยู่ราคัาทุี่นตั้ดีจำาหน�ายู่เม�้อบริษัที่แล้ะบริษัที่

ยู่�อยู่ถ้อคัรองสนิที่รพัยู่ท์ี่างกัารเงนินั�นต้ามโมเดีล้ธรุกัจิท่ี่�ม่วัต้ถุป็ระสงคัก์ัารถ้อคัรองสนิที่รพัยู่ท์ี่างกัาร

เงินเพ้�อรับกัระแสเงนิสดีต้ามสัญญา	แล้ะข้อกัำาหนดีต้ามสัญญาของสนิที่รัพยู่ท์ี่างกัารเงนิซื้�ึงที่ำาใหเ้กิัดี

กัระแสเงินสดีซึื้�งเป็็นกัารจ�ายู่เพ่ยู่งเงินต้้นแล้ะดีอกัเบ่�ยู่จากัยู่อดีคังเหล้้อของเงินต้้นในวันที่�่กัำาหนดีไว้	

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายู่ไดี้ดีอกัเบ่�ยู่จากัสินที่รัพยู่์ที่างกัารเงินดัีงกัล้�าวต้้องคัำานวณ์โดียู่ใช้ิวิธ่อัต้ราดีอกัเบ่�ยู่ท่ี่�แท้ี่จริง	

กัำาไรหร้อขาดีทุี่นท่ี่�เกิัดีขึ�นจากักัารตั้ดีรายู่กัารจะรับร่โ้ดียู่ต้รงในกัำาไรหร้อขาดีทุี่นแล้ะแสดีงรายู่กัารใน

กัำาไรขาดีทุี่นอ้�น	พร้อมกัับกัำาไรขาดีทุี่นจากัอัต้ราแล้กัเป็ล่้�ยู่น	รายู่กัารขาดีทุี่นจากักัารด้ีอยู่คั�าแสดีงเป็็น

กัำาไรหร้อขาดีทุี่น

•	 ม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรมผ่�านกัำาไรขาดีทุี่นเบ็ดีเสร็จอ้�น	 (FVOCI)	 สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินต้้องวัดีม่ล้คั�าด้ีวยู่ม่ล้คั�า

ยุู่ติ้ธรรมผ่�านกัำาไรขาดีทีุ่นเบ็ดีเสร็จอ�้นเม�้อบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ถ้อคัรองสินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินต้าม

โมเดีล้ธุรกัิจที่�่ม่วัต้ถุป็ระสงคั์เพ�้อรับกัระแสเงินสดีต้ามสัญญาแล้ะเพ้�อขายู่สินที่รัพยู่์ที่างกัารเงิน	 แล้ะ

ข้อกัำาหนดีต้ามสัญญาของสินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินซึื้�งที่ำาให้เกิัดีกัระแสเงินสดี	ซึื้�งเป็็นกัารจ�ายู่เพยู่่งเงินต้น้

แล้ะดีอกัเบ่�ยู่จากัยู่อดีคังเหล้้อของเงินต้้นในวันท่ี่�กัำาหนดีไว้	 กัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งของม่ล้คั�าของสินที่รัพย์ู่

ที่างกัารเงินรับร้่ผ่�านกัำาไรขาดีทุี่นเบ็ดีเสร็จอ้�น	ยู่กัเว้น	รายู่กัารขาดีทุี่นจากักัารด้ีอยู่คั�า	รายู่ได้ีดีอกัเบ�่ยู่	

แล้ะกัำาไรขาดีทีุ่นจากัอัต้ราแล้กัเป็ล้�่ยู่นท่ี่�เกั�่ยู่วข้องจะรับร้่เป็็นกัำาไรหร้อขาดีทุี่น	 เม้�อม่กัารตั้ดีรายู่กัาร

สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงิน	กัำาไรหร้อขาดีทุี่นสะสมท่ี่�เคัยู่รับร้่รายู่กัารในกัำาไรขาดีทุี่นเบ็ดีเสร็จอ�้นจะต้้องจัดี

ป็ระเภที่รายู่กัารใหม�เข้ากัำาไรหร้อขาดีทุี่น	 แล้ะแสดีงรายู่กัารในกัำาไรขาดีทุี่นอ�้น	 รายู่ได้ีดีอกัเบ�่ยู่

จากัสินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินดัีงกัล้�าวต้้องคัำานวณ์โดียู่ใชิ้วิธ่อัต้ราดีอกัเบ่�ยู่ท่ี่�แที่้จริง	 รายู่กัารขาดีทุี่นจากั

กัารด้ีอยู่คั�าแสดีงเป็็นรายู่กัารแยู่กัต้�างหากัในงบกัำาไรขาดีทุี่น

•	 ม่ล้คั�ายูุ่ติ้ธรรมผ่�านกัำาไรหร้อขาดีทีุ่น	 (FVPL)	 สินที่รัพยู่์ที่างกัารเงินท่ี่�ไม�เข้าเง้�อนไขกัารวัดีม่ล้คั�าดี้วยู่

ราคัาทุี่นตั้ดีจำาหน�ายู่หร้อ	 FVOCI	 ต้้องวัดีม่ล้คั�าด้ีวยู่ม่ล้คั�ายุู่ต้ิธรรมผ่�านกัำาไรหร้อขาดีทุี่น	 กัำาไรหร้อ

ขาดีทุี่นท่ี่�เกิัดีจากัต้ราสารหน่�ท่ี่�วัดีม่ล้คั�า	FVPL	จะรับร้่เป็็นกัำาไรหร้อขาดีทุี่น	แล้ะแสดีงรายู่กัารสุที่ธิใน

กัำาไรขาดีทุี่นอ้�นในรอบระยู่ะเวล้าท่ี่�เกิัดีรายู่กัาร

เงินปั็นผ่ล้ท่ี่�ได้ีรับจากัเงินล้งทุี่นจะรับร่เ้ป็็นกัำาไรหรอ้ขาดีทุี่นโดียู่แสดีงรายู่กัารเป็็นรายู่ได้ีอ�้นเม�้อบรษัิที่แล้ะ

บริษัที่ยู่�อยู่ม่สิที่ธิท่ี่�จะได้ีรับเงินปั็นผ่ล้

กัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งในม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรมของสินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินท่ี่�วัดีม่ล้คั�าด้ีวยู่	FVPL	จะรับร่เ้ป็็นกัำาไรขาดีทุี่น

อ้�นในงบกัำาไรขาดีทุี่น	รายู่กัารขาดีทุี่นจากักัารด้ีอยู่คั�า	(แล้ะกัารกัลั้บรายู่กัารขาดีทุี่นจากักัารด้ีอยู่คั�า)	ของต้ราสาร

ทุี่นท่ี่�วัดีม่ล้คั�าด้ีวยู่	FVOCI	จะไม�แยู่กัแสดีงรายู่กัารต้�างหากัจากัรายู่กัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งอ�้น	ๆ	ในม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรม

การจัดประเภัทรายการและการวัิดม้ลค่ำาข้องหน่้สินทางการเงินและส่วินข้องเจ�าข้อง
เคัร้�องม้อที่างกัารเงินท่ี่�บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่เป็็นผ้่่ออกัต้้องจัดีป็ระเภที่เป็็นหน่�สินที่างกัารเงินหร้อ

ต้ราสารทุี่นโดียู่พิจารณ์าภาระผ่่กัพันต้ามสัญญา

•	 หากับริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ม่ภาระผ่่กัพันต้ามสัญญาท่ี่�จะต้้องส�งมอบเงินสดีหร้อสินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงิน

อ้�นให้กัับกิัจกัารอ้�น	โดียู่ไม�สามารถป็ฏิเิสธกัารชิำาระหรอ้เล้้�อนกัารชิำาระออกัไป็อยู่�างไม�มก่ัำาหนดีไดีนั้�น	

เคัร้�องม้อที่างกัารเงินนั�นจะจัดีป็ระเภที่เป็็นหน่�สินที่างกัารเงิน	 เว้นแต้�ว�ากัารชิำาระนั�นสามารถชิำาระ

โดียู่กัารออกัต้ราสารทุี่นของบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่เองด้ีวยู่จำานวนต้ราสารทุี่นท่ี่�คังท่ี่�	 แล้ะเป็ล้�่ยู่นกัับ

จำานวนเงินท่ี่�คังท่ี่�

•	 หากับริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ไม�ม่ภาระผ่่กัพันต้ามสัญญาหร้อสามารถเล้้�อนกัารชิำาระภาระผ่่กัพัน

ต้ามสัญญาไป็ได้ี	เคัร้�องม้อที่างกัารเงินดัีงกัล้�าวจะจัดีป็ระเภที่เป็็นต้ราสารทุี่น

ในกัารรับร้่รายู่กัารเม้�อเริ�มแรกั	 บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ต้้องวัดีม่ล้คั�าของหน�่สินที่างกัารเงินด้ีวยู่ม่ล้คั�า

ยุู่ติ้ธรรม	บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่จัดีป็ระเภที่รายู่กัารหน่�สินที่างกัารเงินทัี่�งหมดีท่ี่�วัดีม่ล้คั�าในภายู่หลั้งด้ีวยู่ราคัาทุี่น

ตั้ดีจำาหน�ายู่	ยู่กัเว้นหน่�สินที่างกัารเงินบางรายู่กัาร	

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำาปี 2563

การรับร้�รายการและการตัดรายการ
บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ต้้องรับร้่สนิที่รัพยู่ท์ี่างกัารเงินหรอ้หน�่สินที่างกัารเงินในงบแสดีงฐานะกัารเงินเฉพาะ

เม้�อบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่เป็็นค่ั�สัญญาต้ามข้อกัำาหนดีของสัญญาของเคัร้�องม้อที่างกัารเงินนั�น	 กัารซ้ื้�อหร้อขายู่

สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินต้ามวิธ่ป็กัติ้ต้้องรับร้่รายู่กัารในวันซ้ื้�อขายู่	 ซึื้�งเป็็นวันท่ี่�บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ต้กัล้งที่�่จะซ้ื้�อ

หร้อขายู่สนิที่รัพย์ู่	สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงนิจะถ่กัตั้ดีรายู่กัารเฉพาะเม้�อสิที่ธิต้ามสญัญาท่ี่�จะไดีรั้บกัระแสเงนิสดีจากั

สินที่รัพยู่์ที่างกัารเงินหมดีอายุู่	 หร้อเม้�อบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่โอนสินที่รัพยู่์ที่างกัารเงิน	 แล้ะเป็็นกัารโอนคัวาม

เส่�ยู่งแล้ะผ่ล้ต้อบแที่นของคัวามเป็็นเจ้าของเกั้อบทัี่�งหมดีของสินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงิน

การจัดประเภัทรายการและการวัิดม้ลค่ำาข้องหน่้สินทางการเงิน
หน่�สินที่างกัารเงินทัี่�งหมดีวัดีม่ล้คั�าภายู่หลั้งด้ีวยู่ราคัาทุี่นตั้ดีจำาหน�ายู่โดียู่ใช้ิวิธ่ดีอกัเบ่�ยู่ท่ี่�แท้ี่จริงทัี่�งน่�	

ผ่ล้กัำาไรแล้ะขาดีทุี่นท่ี่�เกิัดีขึ�นจากักัารตั้ดีรายู่กัารหน่�สินที่างกัารเงินแล้ะกัารตั้ดีจำาหน�ายู่ต้ามวิธ่ดีอกัเบ�่ยู่ที่�่แที่้จริง

จะรับร้่ในส�วนของกัำาไรหร้อขาดีทุี่น	โดียู่กัารคัำานวณ์ม่ล้คั�าราคัาทุี่นตั้ดีจำาหน�ายู่คัำานึงถึงส�วนล้ดีหร้อส�วนเกิันม่ล้คั�า	

รวมถึงคั�าธรรมเน่ยู่มหร้อต้้นทุี่นท่ี่�ถ้อเป็็นส�วนหนึ�งของอัต้ราดีอกัเบ่�ยู่ท่ี่�แท้ี่จริงนั�นด้ีวยู่	ทัี่�งน่�	คั�าตั้ดีจำาหน�ายู่ต้ามวิธ่

ดีอกัเบ่�ยู่ท่ี่�แท้ี่จริงแสดีงเป็็นส�วนหนึ�งของต้้นทุี่นที่างกัารเงินในส�วนของกัำาไรหร้อขาดีทุี่น									

การด�อยค่ำาข้องสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่รับร้่ผ่ล้ขาดีทุี่นด้ีานเคัรดิีต้ท่ี่�คัาดีว�าจะเกิัดีขึ�นต้�อสินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินท่ี่�วัดีม่ล้คั�าด้ีวยู่

วิธ่ราคัาทุี่นตั้ดีจำาหน�ายู่	โดียู่ไม�จำาเป็็นต้้องรอใหเ้หตุ้กัารณ์์ท่ี่�มก่ัารด้ีอยู่คั�าด้ีานเคัรดีติ้เกิัดีขึ�นกั�อน	บริษัที่แล้ะบรษัิที่

ยู่�อยู่พิจารณ์ากัารเป็ล้�่ยู่นแป็ล้งในคัวามเส�่ยู่งด้ีานเคัรดีิต้ของสินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินเป็็นระดัีบ	 แล้ะกัำาหนดีวิธ่กัาร

วัดีคั�าเผ้่�อผ่ล้ขาดีทุี่นด้ีานเคัรดีิต้แล้ะกัารคัำานวณ์ดีอกัเบ่�ยู่ท่ี่�แที่้จริงท่ี่�แต้กัต้�างกัันในแต้�ล้ะระดีับ	 โดียู่ม่ข้อยู่กัเว้น

สำาหรับล่้กัหน่�กัารค้ัาท่ี่�ไม�ม่องค์ัป็ระกัอบเก่ั�ยู่วกัับกัารจัดีหาเงินท่ี่�ม่นัยู่สำาคััญ	 ซึื้�งบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ใช้ิวิธ่กัาร

อยู่�างง�ายู่ในกัารพิจารณ์าคั�าเผ้่�อผ่ล้ขาดีทุี่นท่ี่�คัาดีว�าจะเกิัดีขึ�นต้ล้อดีอายุู่

3.8  ค่ำาคำวิามนิยม
บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ใช้ิวิธ่ซ้ื้�อสำาหรับกัารบันทึี่กับัญช่ิกัารรวมธุรกิัจแล้ะวัดีม่ล้คั�าต้้นทุี่นกัารซ้ื้�อธุรกิัจด้ีวยู่

ม่ล้คั�ายูุ่ติ้ธรรมของผ่ล้รวมของสิ�งต้อบแที่นท่ี่�โอน	ณ์	 วันท่ี่�ซ้ื้�อ	 แล้ะจำานวนของส�วนของผ้่่ท่ี่�ไม�ม่อำานาจคัวบคัุมใน

ผ้่่ถ่กัซ้ื้�อ	 ในกัารรวมธุรกิัจแต้�ล้ะคัรั�ง	 บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่จะวัดีม่ล้คั�าส�วนของผ้่่ท่ี่�ไม�ม่อำานาจคัวบคุัม	 (ถ้าม่)	

ในบริษัที่ยู่�อยู่ดี้วยู่ม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรมหร้อม่ล้คั�าของสินที่รัพยู่์สุที่ธิท่ี่�ระบุไดี้ของผ้่่ถ่กัซื้�้อต้ามสัดีส�วนของหุ้นที่�่ถ้อโดียู่ผ้่่

ท่ี่�ไม�ม่อำานาจคัวบคุัมนั�น

บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่บันที่กึัต้้นทุี่นท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัับกัารซ้ื้�อธุรกัจิเป็็นคั�าใช้ิจ�ายู่ในงวดีท่ี่�ต้น้ทุี่นดัีงกัล้�าวเกิัดีขึ�น

แล้ะเม้�อได้ีรับบริกัาร

คั�าคัวามนิยู่มจากักัารรวมธุรกัิจ	คั้อ	ต้้นทุี่นกัารรวมธุรกิัจท่ี่�ส่งกัว�าส�วนได้ีเส่ยู่ของบริษัที่ในม่ล้คั�ายุู่ต้ิธรรม

ของสินที่รัพย์ู่สุที่ธิท่ี่�ระบุได้ีของบริษัที่ยู่�อยู่	หากัต้้นทุี่นกัารรวมธุรกิัจต้ำ�ากัว�าส�วนได้ีเส่ยู่ของบริษัที่ในม่ล้คั�ายุู่ต้ธิรรม

ของสินที่รัพย์ู่สุที่ธิท่ี่�ระบุได้ีของบริษัที่ยู่�อยู่	บริษัที่จะรับร้่ส�วนต้�างน่�เป็็นกัำาไรในกัำาไรหร้อขาดีทุี่นทัี่นท่ี่	

คั�าคัวามนิยู่มจากักัารรวมธุรกิัจ	 บันทึี่กัในราคัาทุี่น	ณ์	 วันท่ี่�ซ้ื้�อธุรกิัจ	 แล้ะหลั้งจากันั�นคั�าคัวามนิยู่ม

จะวัดีคั�าด้ีวยู่ราคัาทุี่นหักัคั�าเผ้่�อกัารด้ีอยู่คั�าสะสมแล้ะขาดีทุี่นจากักัารด้ีอยู่คั�าในคั�าคัวามนิยู่ม	 ไม�สามารถ

โอนกัลั้บได้ี

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
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3.9 อสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุน
อสังหาริมที่รัพย์ู่เพ้�อกัารล้งทุี่นของบริษัที่แสดีงดี้วยู่วิธ่ราคัาทีุ่นหักัคั�าเส้�อมราคัาสะสมแล้ะคั�าเผ้่�อกัาร

ด้ีอยู่คั�า	(ถ้าม่)

คั�าเส้�อมราคัาของอสังหาริมที่รัพย์ู่เพ้�อกัารล้งทุี่น	 ป็ระเภที่อาคัารให้เชิ�าคัำานวณ์จากัราคัาทีุ่นโดียู่วิธ่เส้น

ต้รงต้ามอายุู่กัารให้ป็ระโยู่ชิน์โดียู่ป็ระมาณ์	20	ปี็	คั�าเส้�อมราคัาของอสังหาริมที่รัพย์ู่เพ้�อกัารล้งทุี่นรวมอยู่่�ในกัาร

คัำานวณ์ผ่ล้กัารดีำาเนินงาน

3.10 ท่�ดิน อาคำาร และอุปกรณ์ 
ท่ี่�ดิีน	 แสดีงม่ล้คั�าต้ามราคัาทีุ่น	 อาคัารแล้ะอุป็กัรณ์์แสดีงในราคัาทีุ่นหักัด้ีวยู่คั�าเส้�อมราคัาสะสมแล้ะ

คั�าเผ้่�อกัารด้ีอยู่คั�า	(ถ้าม่)

ราคัาทุี่นรับร้่เม้�อเริ�มแรกัท่ี่�ได้ีสินที่รัพย์ู่มารวมถึงต้้นทุี่นที่างต้รงอ้�นๆ	ท่ี่�เก่ั�ยู่วกัับกัารจัดีหาสินที่รัพย์ู่เพ้�อให้

สินที่รัพย์ู่อยู่่�ในสภาพพร้อมท่ี่�จะใช้ิได้ีต้ามวัต้ถุป็ระสงคั์รวมทัี่�งต้้นทุี่นในกัารร้�อถอน	ขนยู้่ายู่	แล้ะกัารบ่รณ์ะสถาน

ท่ี่�ตั้�งของสินที่รัพย์ู่ซึื้�งเป็็นภาระผ่่กัพันของกิัจกัาร	(ถ้าม่)

รายู่จ�ายู่ท่ี่�เกั�่ยู่วกัับกัารต้�อเต้มิ	กัารต้�ออายู่	ุหรอ้กัารป็รบัป็รุงสนิที่รพัยู่ใ์หด่้ีขึ�น	ซึื้�งที่ำาใหร้าคัาเป็ล้�่ยู่นแที่นใน

ปั็จจุบันของสินที่รัพยู่์เพิ�มขึ�นอยู่�างเป็็นสาระสำาคััญจะรวมเป็็นราคัาทุี่นของสินที่รัพยู่์	 สำาหรับคั�าซื้�อมแซื้ม	

แล้ะบำารุงรักัษารับร้่เป็็นคั�าใชิ้จ�ายู่ในรอบระยู่ะเวล้าบัญชิ่ท่ี่�เกิัดีขึ�น

คั�าเส้�อมราคัาของอาคัารแล้ะอปุ็กัรณ์ค์ัำานวณ์จากัราคัาที่นุหักัม่ล้คั�าคังเหล้้อของสนิที่รพัยู่	์โดียู่วธ่ิเสน้ต้รง

ต้ามอายุู่กัารให้ป็ระโยู่ชิน์

อาคัารแล้ะอปุ็กัรณ์์ของบรษัิที่ยู่�อยู่แห�งหนึ�ง	ท่ี่�ได้ีมาตั้�งแต้�ป็	ี2533	คัำานวณ์คั�าเส้�อมราคัาต้ามวธ่ิกัองที่นุจม	

(Sinking	Fund	Method)	ส�วนอาคัารแล้ะอุป็กัรณ์์ท่ี่�ได้ีมาหลั้งปี็	2545	คัำานวณ์คั�าเส้�อมราคัาต้ามวิธ่เส้นต้รงต้าม

อายุู่กัารให้ป็ระโยู่ชิน์โดียู่ป็ระมาณ์ของสินที่รัพย์ู่

อาคัารแล้ะอุป็กัรณ์์ของบริษัที่ยู่�อยู่อ่กัแห�งหน�ึง	ท่ี่�ได้ีมาตั้�งแต้�ปี็	2537	คัำานวณ์คั�าเส้�อมราคัาต้ามวิธ่กัองทุี่น

จม	(Sinking	Fund	Method)	ส�วนอาคัารแล้ะอุป็กัรณ์์ท่ี่�ได้ีมาหลั้งปี็	2545	คัำานวณ์คั�าเส้�อมราคัาต้ามวิธ่เส้นต้รง

ต้ามอายุู่กัารให้ป็ระโยู่ชิน์โดียู่ป็ระมาณ์ของสินที่รัพย์ู่

เคัร้�องม้อแพที่ย์ู่ของบริษัที่ท่ี่�ได้ีมากั�อนปี็	 2556	 คัำานวณ์คั�าเส้�อมราคัาต้ามวิธ่เส้นต้รงต้ามอายุู่กัารให้

ป็ระโยู่ชินโ์ดียู่ป็ระมาณ์ของสนิที่รพัยู่	์ส�วนเคัร้�องมอ้แพที่ยู่ท่์ี่�ไดีม้าตั้�งแต้�ป็	ี2556	คัำานวณ์คั�าเส้�อมราคัาต้ามวธ่ิยู่อดี

คังเหล้้อล้ดีล้งที่ว่ค่ัณ์	(Double	Declining	Balance	Method)

อายุการให�ประโยชน์ข้องอาคำารและอุปกรณ์โดยประมาณ ม่ดังน่้

ประเภัทข้องสินทรัพย์ ปี

ส�วนป็รับป็รุงท่ี่�ดิีน 10

อาคัารแล้ะส�วนป็รับป็รุงอาคัาร 10-50

เคัร้�องม้อแพที่ยู่์แล้ะอุป็กัรณ์์กัารแพที่ย์ู่ 5-25

เคัร้�องต้กัแต้�งต้ิดีตั้�งแล้ะเคัร�้องใชิ้สำานักังาน 3-25

เคัร้�องใชิ้แล้ะเคัร�้องต้กัแต้�งศ่นย์ู่สุขภาพ 5-10

ยู่านพาหนะ 5-10

ไม�คิัดีคั�าเส้�อมราคัา	สำาหรับสินที่รัพย์ู่ท่ี่�อยู่่�ระหว�างกั�อสร้าง

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำาปี 2563

ม่กัารที่บที่วนม่ล้คั�าคังเหล้้อแล้ะอายุู่กัารให้ป็ระโยู่ชิน์ทุี่กัปี็

คิัดีคั�าเส้�อมราคัาสำาหรับส�วนป็ระกัอบของรายู่กัารสินที่รัพยู่์แต้�ล้ะส�วนแยู่กัต้�างหากัจากักัันเม้�อส�วน

ป็ระกัอบแต้�ล้ะส�วนนั�นม่ต้้นทุี่นท่ี่�ม่นัยู่สำาคััญเม�้อเท่ี่ยู่บกัับต้้นทุี่นทัี่�งหมดีของสินที่รัพย์ู่นั�น

คั�าเส้�อมราคัารวมอยู่่�ในกัารคัำานวณ์ผ่ล้กัารดีำาเนินงาน

กัำาไรหร้อขาดีทุี่นจากักัารจำาหน�ายู่ท่ี่�ดิีน	อาคัารแล้ะอุป็กัรณ์	์คัำานวณ์จากัผ่ล้ต้�างระหว�างเงินสดีรับสุที่ธกัิับ

ราคัาต้ามบัญช่ิแล้ะรับร้่เป็็นรายู่ไดี้อ้�น	หร้อคั�าใช้ิจ�ายู่อ้�นในงบกัำาไรขาดีทุี่นเบ็ดีเสร็จ

3.11  ต�นทุนการก้�ย่ม
ต้้นทุี่นกัารก้่ัยู้่มของเงินก้่ัท่ี่�ใช้ิในกัารจัดีหาหร้อกั�อสร้างสินที่รัพย์ู่ท่ี่�ต้้องใช้ิระยู่ะเวล้านานในกัารที่ำาให้อยู่่�ใน

สภาพพร้อมใช้ิหร้อขายู่	 ได้ีถ่กันำาไป็รวมเป็็นราคัาทุี่นของสินที่รัพย์ู่จนกัว�าสินที่รัพย์ู่นั�นจะอยู่่�ในสภาพพร้อมที่�่จะ

ใช้ิไดี้ต้ามป็ระสงคั์	 	 ส�วนต้้นทีุ่นกัารก้่ัยู้่มอ้�นถ้อเป็็นคั�าใชิ้จ�ายู่ในงวดีท่ี่�เกัิดีรายู่กัาร	 ต้้นทีุ่นกัารก้่ัยู้่ม	 ป็ระกัอบดี้วยู่	

ดีอกัเบ่�ยู่แล้ะต้้นทุี่นอ้�นท่ี่�เกัิดีขึ�นจากักัารก้่ัยู่้มนั�น

3.12  สินทรัพย์ไม่ม่ตัวิตน
สินที่รัพย์ู่ไม�ม่ตั้วต้นเป็็นโป็รแกัรมคัอมพิวเต้อร์รอตั้ดีจ�ายู่	 แสดีงต้ามราคัาทุี่นหักัคั�าตั้ดีจำาหน�ายู่สะสม	

คั�าตั้ดีจำาหน�ายู่คัำานวณ์จากัราคัาทุี่นของสินที่รัพย์ู่โดียู่วิธ่เส้นต้รงระยู่ะเวล้า	3-10	ปี็

3.13  การด�อยค่ำาข้องสินทรัพย์ท่�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ์	วันท่ี่�ในงบแสดีงฐานะกัารเงิน	บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่จะป็ระเมินว�าม่ขอ้บ�งช่ิ�ของสินที่รัพย์ู่ว�ามก่ัารดีอ้ยู่คั�า

หร้อไม�	 หากัสินที่รัพย์ู่นั�นม่ข้อบ�งช่ิ�ของกัารดี้อยู่คั�า	 บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่จะป็ระมาณ์ม่ล้คั�าท่ี่�คัาดีว�าจะไดี้รับค้ัน

ของสินที่รัพยู่์	 หากัม่ล้คั�าต้ามบัญช่ิของสินที่รัพยู่์ส่งกัว�าม่ล้คั�าท่ี่�คัาดีว�าจะไดี้รับค้ัน	 บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่จะรับร้่

ผ่ล้ขาดีทุี่นจากักัารด้ีอยู่คั�าของสินที่รัพย์ู่ในงบกัำาไรขาดีทุี่นเบ็ดีเสร็จ	 ผ่ล้ขาดีทุี่นจากักัารด้ีอยู่คั�าของสินที่รัพยู่์จะ

ถ่กักัลั้บรายู่กัารเม้�อม่ล้คั�าท่ี่�คัาดีว�าจะไดีรั้บคัน้เพิ�มขึ�นในภายู่หล้งัแล้ะจะกัล้บัรายู่กัารไดีไ้ม�เกันิกัว�าม่ล้คั�าต้ามบญัช่ิ

ภายู่หลั้งหักัคั�าเส้�อมราคัาสะสมหร้อคั�าตั้ดีจำาหน�ายู่	ม่ล้คั�าท่ี่�จะได้ีรับคั้นของสินที่รัพย์ู่	หมายู่ถึง	ม่ล้คั�าจากักัารใช้ิ

ของสินที่รัพย์ู่	หร้อม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรมของสินที่รัพย์ู่หักัต้้นทุี่นในกัารขายู่	

3.14 สัญญาเช่า

ถ่ือปฏิิบัติต้ังแต่วัินท่� 1 มกราคำม 2563
ณ์	 วันเริ�มต้้นสัญญา	บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่จะป็ระเมินว�าสัญญาเป็็นสัญญาเชิ�าหร้อป็ระกัอบด้ีวยู่สัญญา

เชิ�าหร้อไม�	โดียู่สัญญาจะเป็็นสัญญาเชิ�าหรอ้ป็ระกัอบด้ีวยู่สัญญาเชิ�า	ถา้สัญญานั�นเป็็นกัารให้สิที่ธใินกัารคัวบคุัม

กัารใช้ิสินที่รัพย์ู่ท่ี่�ระบุได้ีสำาหรับชิ�วงเวล้าหนึ�งเพ้�อกัารแล้กัเป็ล่้�ยู่นกัับสิ�งต้อบแที่น

บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ป็ระเมินอายุู่สัญญาเชิ�าต้ามระยู่ะเวล้าท่ี่�บอกัเลิ้กัไม�ได้ีท่ี่�ระบุในสัญญาเชิ�าหร้อต้าม

ระยู่ะเวล้าท่ี่�เหล้้ออยู่่�ของสัญญาเชิ�าท่ี่�ม่ผ่ล้อยู่่�	ณ์	 วันท่ี่�นำามาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินมาใช้ิเป็็นคัรั�งแรกั	

(ณ์	วันท่ี่�	1	มกัราคัม	2563)	โดียู่รวมระยู่ะเวล้าต้ามสทิี่ธิเล้้อกัในกัารขยู่ายู่อายู่สัุญญาเชิ�าหากัมค่ัวามแน�นอนอยู่�าง

สมเหตุ้สมผ่ล้ท่ี่�จะใช้ิสิที่ธเิล้้อกันั�นแล้ะระยู่ะเวล้าต้ามสิที่ธิเล้้อกัในกัารยู่กัเลิ้กัสัญญาเชิ�า	หากัมค่ัวามแน�นอนอยู่�าง

สมเหตุ้สมผ่ล้ท่ี่�จะไม�ใชิ้สิที่ธิเล้้อกันั�น	 ทัี่�งน่�พิจารณ์าถึงผ่ล้กัระที่บของกัารเป็ล้�่ยู่นแป็ล้งในเที่คัโนโล้ยู่่	 แล้ะ/หร้อ	

กัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งของสภาพแวดีล้้อมต้�าง	ๆ	ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัับกัารต้�ออายุู่ของสัญญาเชิ�าดัีงกัล้�าว	เป็็นต้้น

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
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สินทรัพย์สิทธิการใช� - ผู้้�เช่า
สินที่รัพยู่์สิที่ธิกัารใช้ิรับร้่	ณ์	วันท่ี่�สัญญาเชิ�าเริ�มม่ผ่ล้	โดียู่แสดีงม่ล้คั�าต้ามราคัาทุี่นหลั้งหักัคั�าเส้�อมราคัา

สะสมแล้ะคั�าเผ้่�อกัารดี้อยู่คั�า	 (ถ้าม่)	 แล้ะป็รับป็รุงดี้วยู่กัารวัดีม่ล้คั�าของหน่�สินต้ามสัญญาเชิ�าใหม�	 (ถ้าม่)	 ราคัา

ทุี่นดัีงกัล้�าวป็ระกัอบด้ีวยู่	จำานวนเงินของหน่�สินต้ามสัญญาเชิ�าจากักัารวัดีม่ล้คั�าเริ�มแรกั	ต้้นทุี่นที่างต้รงที่�่เกิัดีขึ�น	

แล้ะกัารจ�ายู่ชิำาระต้ามสัญญาเชิ�าใดีๆท่ี่�จ�ายู่ชิำาระ	ณ์	วันท่ี่�สัญญาเชิ�าเริ�มม่ผ่ล้หร้อกั�อนวันท่ี่�สัญญาเริ�มม่ผ่ล้หักัส�ิง

จ่งใจต้ามสัญญาเชิ�าท่ี่�ได้ีรับ

ราคัาทุี่นของสนิที่รัพยู่สิ์ที่ธิกัารใช้ิรวมถึงป็ระมาณ์กัารต้้นทุี่นท่ี่�จะเกิัดีขึ�นสำาหรับผ่่เ้ชิ�าในกัารร้�อแล้ะขนยู้่ายู่

สินที่รัพย์ู่อ้างอิง	 กัารบ่รณ์ะสถานท่ี่�ตั้�งของสินที่รัพย์ู่อ้างอิงหร้อกัารบ่รณ์ะสินที่รัพย์ู่อ้างอิงให้อยู่่�ในสภาพต้ามที่�่

กัำาหนดีไว้ในข้อต้กัล้งแล้ะเง้�อนไขของสัญญาเชิ�า

คั�าเส้�อมราคัาของสินที่รัพยู่์สิที่ธิกัารใช้ิคัำานวณ์จากัราคัาทุี่นของสินที่รัพยู่์โดียู่วิธ่เส้นต้รงต้ามอายุู่ของ

สัญญาเชิ�า	หร้ออายุู่กัารให้ป็ระโยู่ชิน์โดียู่ป็ระมาณ์ของสินที่รัพย์ู่สิที่ธิกัารใช้ิแต้�ล้ะป็ระเภที่	

หน้่สินตามสัญญาเช่า
หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�าแสดีงม่ล้คั�าต้ามม่ล้คั�าปั็จจุบันของกัารจ�ายู่ชิำาระต้ามสัญญาเชิ�าท่ี่�ยัู่งไม�ได้ีจ�ายู่ชิำาระ	

ณ์	วันท่ี่�สัญญาเชิ�าเริ�มม่ผ่ล้	กัารจ�ายู่ชิำาระต้ามสัญญาเชิ�าดัีงกัล้�าวป็ระกัอบดี้วยู่	กัารจ�ายู่ชิำาระคังท่ี่�	 (รวมถึงกัาร

จ�ายู่ชิำาระคังท่ี่�โดียู่เน้�อหา)	หักัล่้กัหน่�สิ�งจ่งใจต้ามสัญญาเชิ�า	(ถ้าม่)	แล้ะจำานวนเงินท่ี่�คัาดีว�าผ้่่เชิ�าจะจ�ายู่ชิำาระภายู่

ใต้้กัารรับป็ระกัันม่ล้คั�าคังเหล้้อ	นอกัจากัน่�	กัารจ�ายู่ชิำาระต้ามสัญญาเชิ�ายัู่งรวมถึงราคัาใช้ิสิที่ธิของสิที่ธิกัารเล้้อกั

ซ้ื้�อ	 หากัม่คัวามแน�นอนอยู่�างสมเหตุ้สมผ่ล้ท่ี่�บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่จะใช้ิสิที่ธิเล้้อกันั�น	 แล้ะกัารจ�ายู่ชิำาระคั�าป็รับ

เพ้�อกัารยู่กัเล้ิกัสัญญาเชิ�า	 หากัข้อกัำาหนดีสัญญาเชิ�าแสดีงให้เห็นว�าบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่จะใชิ้สิที่ธิเล้้อกัในกัาร

ยู่กัเลิ้กัสัญญาเชิ�า	

บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่คัำานวณ์ม่ล้คั�าปั็จจุบันของกัารจ�ายู่ชิำาระต้ามสัญญาเชิ�าโดียู่ใชิ้อัต้ราดีอกัเบ่�ยู่กัารก้่ั

ยู้่มส�วนเพิ�ม	ณ์	วันท่ี่�สัญญาเชิ�าม่ผ่ล้	หากัอัต้ราดีอกัเบ่�ยู่ต้ามนยัู่ของหน่�สินสัญญาเชิ�านั�นไม�สามารถกัำาหนดีไดี	้ทัี่�งน�่

อัต้ราดีอกัเบ่�ยู่กัารก้่ัยู้่มส�วนเพิ�มอ้างอิงจากัอัต้ราผ่ล้ต้อบแที่นของพันธบัต้รรัฐบาล้ป็รับด้ีวยู่คั�าคัวามเส่�ยู่งที่�่

เหมาะสมต้ามระยู่ะเวล้าของสญัญาเชิ�านั�น	หลั้งจากัวันท่ี่�สัญญาเชิ�าเริ�มม่ผ่ล้บรษัิที่แล้ะบรษัิที่ยู่�อยู่จะวดัีม่ล้คั�าต้าม

สัญญาเชิ�าเพิ�มขึ�นเพ้�อสะท้ี่อนดีอกัเบ่�ยู่จากัหน่�สินต้ามสัญญาเชิ�า	แล้ะล้ดีล้งเพ้�อสะท้ี่อนกัารจ�ายู่ชิำาระต้ามสัญญา

เชิ�าท่ี่�จ�ายู่ชิำาระแล้้ว	นอกัจากัน่�	บริษัที่แล้ะบรษัิที่ยู่�อยู่จะวดัีม่ล้คั�าหน่�สินต้ามสญัญาเชิ�าใหม�	เม�้อม่กัารเป็ล้�่ยู่นแป็ล้ง

อายุู่สัญญาเชิ�า	จำานวนเงินท่ี่�ต้้องจ�ายู่ชิำาระ	หร้อกัารป็ระเมินสิที่ธิกัารเล้้อกัในกัารซ้ื้�อสินที่รัพย์ู่อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซึึ่�งสินทรัพย์อ�างอิงม่ม้ลค่ำาตำ�า
บริษทัี่แล้ะบริษทัี่ยู่�อยู่เล้้อกัใช้ิข้อยู่กัเว้นในกัารรบัร่ร้ายู่กัารสำาหรบัสัญญาเชิ�าระยู่ะสั�น	(สัญญาเชิ�าท่ี่�มอ่ายูุ่

สัญญาเชิ�า	 12	 เด้ีอนหร้อน้อยู่กัว�านับจากัวันท่ี่�สัญญาเชิ�าม่ผ่ล้	 แล้ะไม�ม่สิที่ธิกัารเล้้อกัซ้ื้�อ)	 แล้ะสัญญาเชิ�า

ซึื้�งสินที่รัพย์ู่อ้างอิงม่ม่ล้คั�าต้ำ�า	จำานวนเงนิที่�่จ�ายู่ชิำาระต้ามสญัญาเชิ�าดัีงกัล้�าวจะรับร้่เป็็นคั�าใชิจ้�ายู่ในส�วนของกัำาไร

หร้อขาดีทุี่นต้ามวิธ่เส้นต้รงต้ล้อดีอายุู่สัญญาเชิ�า

บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่รับร้่กัารจ�ายู่ชิำาระต้ามสัญญาเชิ�าจากัสัญญาเชิ�าดีำาเนินงานเป็็นรายู่ไดี้โดียู่ใชิ้วิธ่

เส้นต้รงต้ล้อดีอายุู่สัญญาเชิ�า

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำาปี 2563

ถ่ือปฏิิบัติก่อนวัินท่� 1 มกราคำม 2563

สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเชิ�าที่รัพย์ู่สินท่ี่�ม่คัวามเส่�ยู่งแล้ะผ่ล้ต้อบแที่นของคัวามเป็็นเจา้ของส�วนใหญ�ไดีโ้อนใหผ่้่เ้ชิ�าที่รัพยู่ส์นิ	

จะถ่กัจดัีเป็็นสญัญาเชิ�ากัารเงนิ	สัญญาเชิ�ากัารเงนิถ่กับนัที่กึัเป็็นรายู่จ�ายู่ฝ่่ายู่ที่นุดีว้ยู่ม่ล้คั�ายู่ติุ้ธรรมของที่รพัยู่ส์นิ

ท่ี่�เชิ�า	หร้อม่ล้คั�าปั็จจุบันของจำานวนเงินขั�นต้ำ�าท่ี่�ต้้องจ�ายู่ต้ามสัญญาเชิ�า	 แล้้วแต้�จำานวนใดีจะต้ำ�ากัว�า	 โดียู่จำานวน

เงินท่ี่�ต้้องจ�ายู่แต้�ล้ะคัรั�งจะแบ�งเป็็นเงินส�วนของหน่�สินแล้ะคั�าใช้ิจ�ายู่ที่างกัารเงินเพ้�อให้อัต้ราดีอกัเบ่�ยู่คังที่�่ต้�อหน�่

สินคังค้ัาง	 ยู่อดีคังเหล้้อของภาระผ่่กัพันต้ามสัญญาเชิ�ากัารเงินจะถ่กับันที่ึกัเป็็นหน่�สินระยู่ะยู่าว	 ดีอกัเบ่�ยู่จ�ายู่

จะบันทึี่กัในงบกัำาไรขาดีทุี่นต้ล้อดีอายุู่ของสัญญาเชิ�า

สัญญาเช่าดำาเนินงาน
สัญญาเชิ�าที่รัพยู่์สินท่ี่�คัวามเส�่ยู่งแล้ะผ่ล้ต้อบแที่นแกั�เจ้าของที่รัพยู่์สินยู่ังเป็็นของผ้่่ให้เชิ�าจะถ่กัจัดีเป็็น

สัญญาเชิ�าดีำาเนินงาน	โดียู่บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่จะบันทึี่กักัารจ�ายู่ชิำาระคั�าเชิ�าภายู่ใต้สั้ญญาเชิ�าดีำาเนินงานเป็็นคั�า

ใช้ิจ�ายู่โดียู่วิธ่เส้นต้รงต้ล้อดีระยู่ะเวล้าของกัารเชิ�า

3.15 เจ�าหน้่การคำ�าและเจ�าหน้่อ่�น

ถ่ือปฏิิบัติก่อนวัินท่� 1 มกราคำม 2563
เจ้าหน่�กัารค้ัาแล้ะเจ้าหน่�อ้�น	แสดีงในราคัาทุี่น

3.16 ผู้ลประโยชน์พนักงาน

ผู้ลประโยชน์ระยะส้ัน
บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่รับร้่เงินเด้ีอน	คั�าจ้าง	โบนัส	แล้ะเงินสมที่บกัองทุี่นป็ระกัันสังคัมแล้ะกัองทุี่นสำารอง

เล่้�ยู่งช่ิพเป็็นคั�าใชิ้จ�ายู่เม้�อเกัิดีรายู่กัาร

ผู้ลประโยชน์หลังออกจากงานข้องพนักงาน (โคำรงการสมทบเงิน)
บริษัที่แล้ะพนักังานได้ีร�วมกัันจัดีตั้�งกัองทุี่นสำารองเล่้�ยู่งช่ิพ	 ซึื้�งป็ระกัอบด้ีวยู่เงินท่ี่�พนักังานจ�ายู่สะสม

แล้ะเงินท่ี่�บริษัที่จ�ายู่สมที่บให้เป็็นรายู่เด้ีอน	 สินที่รัพยู่์ของกัองทีุ่นสำารองเล่้�ยู่งช่ิพไดี้แยู่กัออกัจากัสินที่รัพยู่์ของ

บริษัที่	เงินท่ี่�บริษัที่จ�ายู่สมที่บกัองทุี่นสำารองเล่้�ยู่งช่ิพบันทึี่กัเป็็นคั�าใช้ิจ�ายู่ในปี็ท่ี่�เกิัดีรายู่กัาร

ผู้ลประโยชน์หลังออกจากงานข้องพนักงาน (โคำรงการผู้ลประโยชน์)
บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ม่ภาระสำาหรับเงินชิดีเชิยู่ท่ี่�ต้้องจ�ายู่ให้แกั�พนักังานเม้�อออกัจากังานต้ามกัฎหมายู่

แรงงาน	ซื้�ึงบริษัที่ถ้อว�าเงินชิดีเชิยู่ดัีงกัล้�าวเป็็นโคัรงกัารผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์หลั้งออกัจากังานสำาหรับพนักังาน	

บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่คัำานวณ์หน่�สินต้ามโคัรงกัารผ่ล้ป็ระโยู่ชินห์ลั้งออกัจากังานของพนักังานโดียู่ใชิว้ธิคิ่ัดี

ล้ดีแต้�ล้ะหน�วยู่ท่ี่�ป็ระมาณ์กัารไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	โดียู่ผ้่่เช่ิ�ยู่วชิาญอิสระได้ีที่ำากัารป็ระเมินภาระ

ผ่่กัพันดัีงกัล้�าวต้ามหล้กััคัณิ์ต้ศาสต้ร์ป็ระกัันภยัู่	ซึื้�งหลั้กักัารป็ระมาณ์กัารดีงักัล้�าวต้้องใช้ิข้อสมมติ้ท่ี่�หล้ากัหล้ายู่	

รวมถึงข้อสมมต้ิเก่ั�ยู่วกัับอัต้ราคิัดีล้ดี	อัต้รากัารขึ�นเงินเด้ีอนในอนาคัต้	อัต้รากัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งในจำานวนพนักังาน	

อัต้รากัารมรณ์ะแล้ะอัต้ราเงินเฟั้อ

ผ่ล้กัำาไรหร้อขาดีทุี่นจากักัารป็ระมาณ์กัารต้ามหลั้กัคัณิ์ต้ศาสต้ร์ป็ระกัันภัยู่	(Actuarial	gains	and	losses)	

สำาหรับโคัรงกัารผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์หลั้งออกัจากังานของพนักังานจะรับร่้ทัี่นท่ี่ในกัำาไรขาดีทุี่นเบ็ดีเสร็จอ้�นโดียู่ถ้อเป็็น

ส�วนหนึ�งของกัำาไรสะสม

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3.17  การประมาณการหน้่สิน
บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่จะบันทึี่กัป็ระมาณ์กัารหน่�สินเม�้อม่คัวามเป็็นไป็ได้ีคั�อนข้างแน�ของกัารเกิัดีภาระผ่่กัพัน

ในปั็จจุบันต้ามกัฎหมายู่หร้อจากักัารอนุมานอันเป็็นผ่ล้ส้บเน�้องมาจากัเหตุ้กัารณ์์ในอด่ีต้	 ภาระผ่่กัพันดัีงกัล้�าว

คัาดีว�าจะส�งผ่ล้ให้ต้้องเกัิดีกัารไหล้ออกัของที่รัพยู่ากัรเพ้�อจ�ายู่ชิำาระภาระผ่่กัพันแล้ะจำานวนท่ี่�ต้้องจ�ายู่สามารถ

ป็ระมาณ์กัารได้ีอยู่�างน�าเช้ิ�อถ้อ	 รายู่จ�ายู่ท่ี่�จะได้ีรับค้ันบันที่ึกัเป็็นสินที่รัพยู่์แยู่กัต้�างหากัก็ัต้�อเม�้อกัารไดี้รับค้ัน

คัาดีว�าจะได้ีรับอยู่�างแน�นอนเม้�อไดี้จ�ายู่ชิำาระป็ระมาณ์กัารหน่�สินไป็แล้้ว

3.18  หน้่สินท�่ม่ภัาระดอกเบ้่ย
หน่�สินท่ี่�ม่ภาระดีอกัเบ่�ยู่บันทึี่กัเริ�มแรกัในม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรมหักัคั�าใช้ิจ�ายู่ท่ี่�เก่ั�ยู่วกัับกัารเกิัดีหน่�สิน	 ภายู่หลั้ง

จากักัารบันที่กึัหน่�สินท่ี่�ม่ภาระดีอกัเบ่�ยู่จะบันที่กึัต้�อมาโดียู่วิธ่ราคัาทุี่นตั้ดีจำาหน�ายู่	ผ่ล้ต้�างระหว�างยู่อดีหน่�เริ�มแรกั

แล้ะยู่อดีหน่�เม้�อคัรบกัำาหนดีไถ�ถอนจะบันทึี่กัในกัำาไรหร้อขาดีทุี่นต้ล้อดีอายุู่กัารก้่ัยู้่มโดียู่ใช้ิวิธ่อัต้ราดีอกัเบ่�ยู่

ท่ี่�แท้ี่จริง

3.19 การจัดสรรกำาไรสะสม
กัารจัดีสรรกัำาไรสะสมเป็็นไป็ต้ามพระราชิบัญญัติ้บริษัที่มหาชิน	จำากััดี	พ.ศ.	2535	โดียู่บริษัที่จะจัดีสรร

สำารองต้ามกัฎหมายู่ในอัต้ราร้อยู่ล้ะ	5	ของกัำาไรสุที่ธิป็ระจำาปี็	

3.20  ภัาษ่ัเงินได�
ภาษ่เงินได้ี	ป็ระกัอบด้ีวยู่ภาษ่เงินได้ีปั็จจุบันแล้ะภาษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญช่ิ

ภัาษ่ัเงินได�ปัจจุบัน
บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่บันทึี่กัภาษ่เงินได้ี	 (ถ้าม่)	 ต้ามจำานวนท่ี่�จะต้้องจ�ายู่	 คัำานวณ์ต้ามหลั้กัเกัณ์ฑ์์แห�ง

ป็ระมวล้รัษฎากัรในอัต้ราภาษ่เงินได้ี	ร้อยู่ล้ะ	20	ของกัำาไรสุที่ธิกั�อนภาษ่เงินได้ีหลั้งจากัป็รับป็รุงบวกักัลั้บด้ีวยู่คั�า

ใช้ิจ�ายู่ต้�างๆ	 ซึื้�งไม�สามารถถ้อเป็็นรายู่จ�ายู่ในกัารคัำานวณ์ภาษ่แล้ะหักัออกัดี้วยู่รายู่กัารท่ี่�ไดี้รับยู่กัเว้นหร้อไม�ถ้อ

เป็็นรายู่ได้ีในกัารคัำานวณ์ภาษ่

ภัาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่
สินที่รัพยู่์แล้ะหน่�สินภาษ่เงินไดี้รอกัารตั้ดีบัญช่ิจะคัำานวณ์ขึ�นจากัผ่ล้แต้กัต้�างชัิ�วคัราวระหว�างม่ล้คั�าต้าม

บัญช่ิกัับฐานภาษ่ของสนิที่รัพย์ู่หร้อหน่�สินนั�น	ณ์	วันสิ�นรอบระยู่ะเวล้ารายู่งาน	รายู่กัารเป็ล้�่ยู่นแป็ล้งของสนิที่รัพย์ู่

แล้ะหน่�สินภาษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญช่ิจะถ่กัรับร่้เป็็นรายู่ได้ีภาษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญช่ิหร้อคั�าใช้ิจ�ายู่ภาษ่เงินได้ีรอ

กัารตั้ดีบัญช่ิโดียู่จะรับร้่ในกัำาไรขาดีทุี่น	 เว้นแต้�ในส�วนท่ี่�เก่ั�ยู่วกัับรายู่กัารท่ี่�รับร่้โดียู่ต้รงในส�วนของผ่่้ถ้อหุ้นหร้อ

กัำาไรขาดีทุี่นเบ็ดีเสร็จอ�้น

ผ่ล้แต้กัต้�างชัิ�วคัราวท่ี่�ใช้ิหักัภาษ่จะถ่กัรับร้่เป็็นสินที่รัพยู่ภ์าษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญช่ิเม�้อมค่ัวามเป็็นไป็ได้ีคั�อน

ข้างแน�นอนว�าบรษัิที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่จะม่กัำาไรที่างภาษ่จากักัารดีำาเนินงานในอนาคัต้เพ่ยู่งพอท่ี่�จะนำาสินที่รัพย์ู่ภาษ่

เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญช่ิมาใช้ิป็ระโยู่ชิน์ได้ี	 แล้ะผ่ล้แต้กัต้�างชัิ�วคัราวท่ี่�ต้้องเส่ยู่ภาษ่ทุี่กัรายู่กัารจะถ่กัรับร้่เป็็นหน�่สิน

ภาษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญช่ิ	 ภาษ่เงินได้ีรอกัารต้ัดีบัญช่ิจะไม�ถ่กัรับร้่เม้�อเกิัดีจากัผ่ล้แต้กัต้�างชัิ�วคัราว	 ต้�อไป็น่�	

กัารรบัร้่คั�าคัวามนยิู่มในคัรั�งแรกั	กัารรบัร้่สนิที่รพัยู่ห์รอ้หน่�สินในคัรั�งแรกัซึื้�งเป็็นรายู่กัารท่ี่�ไม�ใชิ�กัารรวมธรุกัจิแล้ะ

รายู่กัารนั�นไม�ม่ผ่ล้กัระที่บต้�อกัำาไรขาดีทุี่นที่างบัญช่ิหรอ้ที่างภาษ่	แล้ะผ่ล้แต้กัต้�างท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัับเงินล้งทุี่นในบริษัที่

ยู่�อยู่แล้ะกิัจกัารร�วมคั้าหากัเป็็นไป็ได้ีว�าจะไม�ม่กัารกัลั้บรายู่กัารในอนาคัต้อันใกัล้้

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
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สินที่รัพย์ู่แล้ะหน่�สินภาษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญช่ิถ่กัวัดีม่ล้คั�าโดียู่ใช้ิอัต้ราภาษ่เงินได้ีสำาหรับงวดีที่�่บรษัิที่แล้ะ

บริษัที่ยู่�อยู่คัาดีว�าจะไดี้รับป็ระโยู่ชิน์จากัสินที่รัพย์ู่ภาษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญช่ิหร้อจะจ�ายู่ชิำาระหน่�สินภาษ่เงินไดี้	

โดียู่ใชิอั้ต้ราภาษแ่ล้ะกัฎหมายู่ภาษ่อากัรท่ี่�มผ่่ล้บังคัับใชิอ้ยู่่�หร้อท่ี่�คัาดีไดีค้ั�อนขา้งแน�นอนว�าจะมผ่่ล้บงัคัับใชิภ้ายู่ใน

สิ�นรอบระยู่ะเวล้าท่ี่�รายู่งาน	

ณ์	วันสิ�นรอบระยู่ะเวล้ารายู่งาน	ม่ล้คั�าต้ามบัญช่ิของสินที่รัพยู่ภ์าษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญช่ิจะถ่กัที่บที่วนแล้ะ

ป็รับล้ดีม่ล้คั�า	 เม�้อม่คัวามเป็็นไป็ไดี้คั�อนข้างแน�ว�าบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่จะไม�ม่กัำาไรที่างภาษ่ในอนาคัต้เพ่ยู่งพอ

ต้�อกัารนำาสินที่รัพย์ู่ภาษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญช่ิทัี่�งหมดีหร้อบางส�วนมาใช้ิป็ระโยู่ชิน์ได้ี

สินที่รัพย์ู่ภาษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญช่ิแล้ะหน่�สินภาษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญช่ิจะหักักัล้บกัันได้ีก็ัต้�อเม้�อกิัจกัาร

ม่สิที่ธิต้ามกัฎหมายู่แล้ะภาษ่เงินได้ีน่�ป็ระเมินโดียู่หน�วยู่งานจัดีเก็ับภาษ่หน�วยู่งานเด่ียู่วกััน

3.21 กำาไรต่อหุ�นข้ั้นพ้่นฐาน
กัำาไรต้�อหุ้นขั�นพ้�นฐาน	คัำานวณ์โดียู่กัารหารกัำาไรสำาหรับป็ี	 ด้ีวยู่จำานวนหุ้นสามัญท่ี่�ออกัจำาหน�ายู่ถัวเฉล้�่ยู่

ถ�วงนำ�าหนักั	ณ์	วันสิ�นงวดีบัญช่ิ	

3.22 บุคำคำลหร่อกิจการท่�เก่�ยวิข้�องกัน
บุคัคัล้หร้อกิัจกัารท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัันหมายู่ถึง	บุคัคัล้หรอ้กิัจกัารท่ี่�มอ่ำานาจคัวบคุัมบริษัที่	ถ่กัคัวบคุัมโดียู่บริษัที่

ไม�ว�าจะเป็็นที่างต้รงหร้อที่างอ้อม	หร้ออยู่่�ภายู่ใต้้กัารคัวบคุัมเดี่ยู่วกัันกัับบริษัที่	 รวมถึงบริษัที่ท่ี่�ที่ำาหน้าที่�่ถ้อหุ้น	

บริษทัี่ยู่�อยู่	แล้ะกิัจกัารท่ี่�เป็็นบริษทัี่ยู่�อยู่ในเคัร้อเด่ียู่วกััน	นอกัจากัน่�บคุัคัล้หร้อกิัจกัารท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัันยู่งัหมายู่รวม

ถึงบริษัที่ร�วมแล้ะบุคัคัล้ซึื้�งถ้อหุ้นท่ี่�ม่สิที่ธิออกัเส่ยู่งไม�ว�าที่างต้รงหร้อที่างอ้อมแล้ะม่อิที่ธิพล้อยู่�างม่นัยู่สำาคััญกัับ

บริษัที่	ผ้่่บริหารสำาคััญ	กัรรมกัารหร้อพนักังานของบริษัที่ต้ล้อดีทัี่�งสมาชิิกัในคัรอบคัรัวท่ี่�ใกัล้้ชิิดีกัับบุคัคัล้ดัีงกัล้�าว	

แล้ะกิัจกัารท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัับบุคัคัล้เหล้�านั�น

ในกัารพิจารณ์าคัวามสัมพันธ์ระหว�างบุคัคัล้หรอ้กิัจกัารท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัันกัับบรษัิที่แต้�ล้ะรายู่กัารบรษัิที่คัำานึง

ถึงเน้�อหาของคัวามสัมพันธ์มากักัว�าร่ป็แบบที่างกัฎหมายู่

3.23 การวัิดม้ลค่ำายุติธรรม
บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ใช้ิวิธ่ราคัาต้ล้าดีในกัารวัดีม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรมของสินที่รัพย์ู่แล้ะหน่�สินซึื้�งมาต้รฐานกัาร

รายู่งานที่างกัารเงินท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกัำาหนดีให้ต้้องวัดีม่ล้คั�าดี้วยู่ม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรม	 ยู่กัเว้นในกัรณ่์ท่ี่�ไม�ม่ต้ล้าดีที่�่ม่สภาพ

คัล้�อง	หร้อไม�สามารถหาราคัาเสนอซื้�้อขายู่ในต้ล้าดีท่ี่�มส่ภาพคัล้�องได้ี	บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่จะใช้ิวธ่ิราคัาทุี่นหร้อ

วิธ่รายู่ไดี้ในกัารวัดีม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรมของสินที่รัพย์ู่แล้ะหน่�สินดัีงกัล้�าวแที่น

ลำาดับช้ันข้องม้ลค่ำายุติธรรม
ระดัีบท่ี่�	1	 ใชิ้ข้อม่ล้ราคัาเสนอซ้ื้�อขายู่	 (ไม�ต้้องป็รับป็รุง)	 ในต้ล้าดีท่ี่�ม่สภาพคัล้�องสำาหรับสินที่รัพย์ู่หร้อ

หน่�สินอยู่�างเด่ียู่วกััน

ระดัีบท่ี่�	2	 ใช้ิข้อม่ล้อ้�นนอกัเหนอ้จากัราคัาเสนอซื้�้อขายู่ซึื้�งรวมอยู่่�ในระดัีบ	1	ท่ี่�สามารถสังเกัต้ได้ีโดียู่ต้รง	

(ได้ีแกั�	ข้อม่ล้ราคัาต้ล้าดี)	หร้อโดียู่อ้อม	(ได้ีแกั�	ข้อม่ล้ท่ี่�คัำานวณ์มาจากัราคัาต้ล้าดี)	สำาหรับ

สินที่รัพย์ู่นั�นหร้อหน่�สินนั�น	

ระดัีบท่ี่�	3			ใช้ิข้อม่ล้ท่ี่�ไม�สามารถสงัเกัต้ได้ี	เชิ�น	ข้อม่ล้เก่ั�ยู่วกัับกัระแสเงินในอนาคัต้ท่ี่�กิัจกัารป็ระมาณ์ขึ�น	
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ทุี่กัวันสิ�นรอบระยู่ะเวล้ารายู่งาน	บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่จะป็ระเมินคัวามจำาเป็็นในกัารโอนรายู่กัารระหว�าง

ล้ำาดัีบชัิ�นของม่ล้คั�ายุู่ต้ธิรรมสำาหรับสินที่รัพย์ู่แล้ะหน�่สินท่ี่�ถ้ออยู่่�	ณ์	วันสิ�นรอบระยู่ะเวล้ารายู่งานท่ี่�มก่ัารวัดีม่ล้คั�า

ยุู่ติ้ธรรมแบบเกัิดีขึ�นป็ระจำา

4. การใช�ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญช่ท�่สำาคัำญ
ในกัารจัดีที่ำางบกัารเงินต้ามมาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงิน	ฝ่่ายู่บริหารจำาเป็็นต้้องใช้ิดุีล้ยู่พินิจแล้ะกัารป็ระมาณ์

กัารในเร้�องท่ี่�ม่คัวามไม�แน�นอนเสมอ	กัารใชิดุ้ีล้ยู่พนิจิแล้ะกัารป็ระมาณ์กัารดีงักัล้�าวน�่ส�งผ่ล้กัระที่บจำานวนเงนิท่ี่�แสดีงใน

งบกัารเงินแล้ะต้�อข้อม่ล้ท่ี่�แสดีงในหมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงิน	 ผ่ล้เกัิดีขึ�นจริงอาจแต้กัต้�างจากัจำานวนท่ี่�ป็ระมาณ์กัาร

ไว้	กัารใชิ้ดุีล้ยู่พินิจแล้ะป็ระมาณ์กัารท่ี่�สำาคััญม่ดัีงน่�

รายได�ค่ำาบริการทางการแพทย์คำ�างรับ
รายู่ไดี้คั�าบริกัารที่างกัารแพที่ยู่์ค้ัางรับเป็็นรายู่ไดี้คั�าบริกัารที่างกัารแพที่ยู่์ท่ี่�ยัู่งไม�ไดี้รับจากัสำานักังาน

ป็ระกัันสังคัม	ซึื้�งบริษัที่ไม�สามารถที่ราบจำานวนเงินท่ี่�จะได้ีรับแน�นอน	ผ้่่บริหารของบริษัที่จึงได้ีป็ระมาณ์กัารรายู่

ได้ีค้ัางรับดัีงกัล้�าวต้ามหล้ักัเกัณ์ฑ์์	 วิธ่กัารแล้ะเง้�อนไขต้ามท่ี่�กัำาหนดีโดียู่หน�วยู่งานดีังกัล้�าวแล้ะจากัจำานวนเงินท่ี่�

ได้ีรับจริงคัรั�งล้�าสุดีคัวบค่ั�ไป็กัับภาวะกัารณ์์ในปั็จจุบัน

ค่ำาเผู้�่อหน้่สงสัยจะส้ญข้องล้กหน้่

ถ่ือปฎิบัติต้ังแต่วัินท่� 1 มกราคำม 2563 
ในกัารป็ระมาณ์กัารคั�าเผ้่�อหน่�สงสัยู่จะส่ญของล่้กัหน่�	ฝ่่ายู่บริหารจำาเป็็นต้้องใชิ้ดุีล้ยู่พินิจในกัารป็ระมาณ์

กัารผ่ล้ขาดีทีุ่นท่ี่�คัาดีว�าจะเกัิดีขึ�น	 โดียู่คัำานึงถึงป็ระวัติ้กัารชิำาระเงินแล้ะข้อม่ล้ผ่ล้ขาดีทีุ่นดี้านเคัรดีิต้ในอดี่ต้ซึื้�งม่

กัารป็รับสะท้ี่อนข้อม่ล้ปั็จจุบัน	 แล้ะกัารคัาดีกัารณ์์ล้�วงหน้าเก่ั�ยู่วกัับปั็จจัยู่ที่างเศรษฐกิัจมหภาคัท่ี่�ม่ผ่ล้ต้�อคัวาม

สามารถในกัารชิำาระหน่�	ได้ีแกั�	ผ่ล้ิต้ภัณ์ฑ์์มวล้รวมในป็ระเที่ศ	(GDP)		อัต้รากัารว�างงาน	แล้ะดัีชิน่ราคัาผ้่่บริโภคั	

(Consumer	Price	Index)

ถ่ือปฎิบัติก่อนวัินท่� 1 มกราคำม 2563
ในกัารป็ระมาณ์คั�าเผ้่�อหน�่สงสัยู่จะส่ญของล่้กัหน่�	ฝ่่ายู่บริหารจำาเป็็นต้้องใชิ้ดุีล้ยู่พินิจในกัารป็ระมาณ์กัาร

ผ่ล้ขาดีทุี่นท่ี่�คัาดีว�าจะเกิัดีขึ�นจากัล่้กัหน่�แต้�ล้ะรายู่	โดียู่คัำานึงถึงป็ระสบกัารณ์์กัารเก็ับเงินในอด่ีต้	อายุู่ของหน�่ที่�่คัง

ค้ัางแล้ะสภาวะเศรษฐกัิจท่ี่�เป็็นอยู่่�ในขณ์ะนั�น	เป็็นต้้น

ค่ำาเผู้�่อการด�อยค่ำาข้องเงินลงทุนในบริษััทย่อย
ในกัารพิจารณ์าคั�าเผ้่�อกัารด้ีอยู่คั�าของเงินล้งทุี่น	ฝ่า่ยู่บริหารจำาเป็็นต้อ้งป็ระมาณ์กัารกัระแสเงินสดีที่�่คัาดี

ว�าจะได้ีรับในอนาคัต้จากัเงินล้งทุี่นนั�น	 รวมทัี่�งกัารเล้้อกัอัต้ราคิัดีล้ดีท่ี่�เหมาะสมในกัารคัำานวณ์หาม่ล้คั�าปั็จจุบัน

ของกัระแสเงินสดีนั�นๆ

อสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุนและค่ำาเส่�อมราคำา
ในกัารคัำานวณ์คั�าเส้�อมราคัาของอสังหาริมที่รัพยู่์เพ้�อกัารล้งทีุ่น	 ฝ่่ายู่บริหารจำาเป็็นต้้องที่ำากัารป็ระมาณ์

อายุู่กัารให้ป็ระโยู่ชิน์แล้ะม่ล้คั�าคังเหล้้อเม้�อเลิ้กัใช้ิงานของ	อสังหาริมที่รัพย์ู่เพ้�อกัารล้งทุี่น	 แล้ะต้้องที่บที่วนอายุู่

กัารให้ป็ระโยู่ชิน์แล้ะม่ล้คั�าคังเหล้้อใหม�หากัม่กัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งเกิัดีขึ�น
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นอกัจากัน่�ฝ่่ายู่บริหารจำาเป็็นต้้องสอบที่านกัารด้ีอยู่คั�าของอสังหาริมที่รัพย์ู่เพ้�อกัารล้งทุี่นในแต้�ล้ะชิ�วงเวล้า

แล้ะบันทึี่กัขาดีทุี่นจากักัารด้ีอยู่คั�าหากัคัาดีว�าม่ล้คั�าท่ี่�คัาดีว�าจะได้ีรับคั้นต้ำ�ากัว�าม่ล้คั�าต้ามบัญช่ิของสินที่รัพย์ู่นั�น	

ในกัารน่�ฝ่่ายู่บริหารจำาเป็็นต้้องใชิ้ดุีล้ยู่พินิจท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกัับกัารคัาดีกัารณ์์รายู่ไดี้แล้ะคั�าใชิ้จ�ายู่ในอนาคัต้ซึื้�งเกั�่ยู่ว

เน้�องกัับสินที่รัพย์ู่นั�น

ในกัารเป็ิดีเผ่ยู่ม่ล้คั�ายูุ่ติ้ธรรมของอสังหาริมที่รัพย์ู่เพ้�อกัารล้งทุี่น	 ฝ่่ายู่บริหารใชิ้วิธ่พิจารณ์าจากัรายู่ไดี้

โดียู่อ้างอิงจากักัารป็ระเมินม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรมในงวดีปั็จจุบันแล้ะงวดีกั�อนโดียู่ผ้่่ป็ระเมินราคัาอิสระ	

ท่�ดิน อาคำารและอุปกรณ์และค่ำาเส่�อมราคำา
ในกัารคัำานวณ์คั�าเส้�อมราคัาของอาคัารแล้ะอุป็กัรณ์์	 ฝ่่ายู่บริหารจำาเป็็นต้้องที่ำากัารป็ระมาณ์อายุู่กัารให้

ป็ระโยู่ชิน์แล้ะม่ล้คั�าคังเหล้้อเม้�อเลิ้กัใช้ิงานของอาคัารแล้ะอุป็กัรณ์์	 แล้ะต้้องที่บที่วนอายุู่กัารให้ป็ระโยู่ชิน์แล้ะ

ม่ล้คั�าคังเหล้้อใหม�หากัม่กัารเป็ล้�่ยู่นแป็ล้งเกัิดีขึ�น

นอกัจากัน่�ฝ่่ายู่บริหารจำาเป็็นต้้องสอบที่านกัารด้ีอยู่คั�าของท่ี่�ดิีน	อาคัารแล้ะอุป็กัรณ์์ในแต้�ล้ะชิ�วงเวล้าแล้ะ

บันทึี่กัขาดีทุี่นจากักัารดี้อยู่คั�าหากัคัาดีว�าม่ล้คั�าท่ี่�คัาดีว�าจะไดี้รับคั้นต้ำ�ากัว�าม่ล้คั�าต้ามบัญช่ิของสินที่รัพย์ู่นั�น	

ในกัารน่�ฝ่่ายู่บริหารจำาเป็็นต้้องใชิ้ดุีล้ยู่พินิจท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกัับกัารคัาดีกัารณ์์รายู่ไดี้แล้ะคั�าใชิ้จ�ายู่ในอนาคัต้ซึื้�งเกั�่ยู่ว

เน้�องกัับสินที่รัพย์ู่นั�น

 

ค่ำาคำวิามนิยมและสินทรัพย์ไม่ม่ตัวิตน
ในกัารบันที่ึกัแล้ะวัดีม่ล้คั�าของคั�าคัวามนิยู่มแล้ะสินที่รัพยู่์ไม�ม่ต้ัวต้น	ณ์	 วันท่ี่�ไดี้มาต้ล้อดีจนกัารที่ดีสอบ

กัารด้ีอยู่คั�าในภายู่หลั้ง	ฝ่่ายู่บริหารจำาเป็็นต้้องป็ระมาณ์กัารกัระแสเงินสดีท่ี่�คัาดีว�าจะได้ีรับในอนาคัต้จากัสนิที่รัพย์ู่	

หร้อ	หน�วยู่ของสินที่รัพยู่ท่์ี่�กั�อให้เกิัดีเงินสดีรวมทัี่�งกัารเล้้อกัอัต้ราคัดิีล้ดีท่ี่�เหมาะสมในกัารคัำานวณ์หาม่ล้คั�าปั็จจุบัน

ของกัระแสเงินสดีนั�นๆ	

ค่ำาเผู่้�อการด�อยค่ำาข้องสินทรัพย์ท�่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่จะบันทึี่กัคั�าเผ่�้อกัารด้ีอยู่คั�าของสินที่รัพย์ู่	เม�้อม่ล้คั�าท่ี่�คัาดีว�าจะได้ีรับคัน้ต้ำ�ากัว�าม่ล้คั�า

ต้ามบัญช่ิของสินที่รัพย์ู่นั�นหร้อเม้�อม่ข้อบ�งช่ิ�ของกัารด้ีอยู่คั�า	กัารท่ี่�จะสรปุ็ว�าม่ล้คั�าคัาดีว�าจะไดีรั้บคัน้ต้ำ�ากัว�าม่ล้คั�า

ต้ามบัญช่ิของสินที่รัพยู่์หร้อไม�นั�นจำาเป็็นต้้องใชิ้ดุีล้ยู่พินิจของฝ่่ายู่บริหารเกั�่ยู่วกัับกัารใชิ้ข้อสมมต้ิฐานที่�่สำาคััญใน

กัารป็ระมาณ์ม่ล้คั�าท่ี่�คัาดีว�าจะไดี้รับคั้น

สัญญาเช่า

ถ่ือปฏิิบัติต้ังแต่วัินท่� 1 มกราคำม 2563
ในกัารกัำาหนดีอายุู่สัญญาเชิ�าท่ี่�ม่สิที่ธิกัารเล้้อกัในกัารขยู่ายู่อายุู่สัญญาเชิ�าหร้อยู่กัเลิ้กัสัญญาเชิ�าบริษัที่

แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่กัำาหนดีอายุู่สัญญาเชิ�าต้ามระยู่ะเวล้าที่�่บอกัเลิ้กัไม�ได้ีของสัญญาเชิ�า	โดียู่รวมระยู่ะเวล้าต้ามสิที่ธิ

เล้้อกัในกัารขยู่ายู่อายุู่สัญญาเชิ�า	หากัม่คัวามแน�นอนอยู่�างสมเหตุ้สมผ่ล้ท่ี่�จะใช้ิสิที่ธิเล้้อกันั�นแล้ะระยู่ะเวล้าต้าม

สิที่ธิเล้้อกัในกัารยู่กัเล้ิกัสัญญาเชิ�า	 หากัม่คัวามแน�นอนอยู่�างสมเหตุ้สมผ่ล้ท่ี่�จะไม�ใชิ้สิที่ธิเล้้อกันั�น	 ฝ่่ายู่บริหาร

จำาเป็็นต้้องใช้ิดุีล้ยู่พินิจในกัารป็ระเมินว�าบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ม่คัวามแน�นอนอยู่�างสมเหตุ้สมผ่ล้หร้อไม�ที่�่จะใช้ิ

สิที่ธิเล้้อกัในกัารขยู่ายู่อายุู่สัญญาเชิ�าหร้อท่ี่�จะไม�ใชิ้สิที่ธิเล้้อกัในกัารยู่กัเล้ิกัสัญญาเชิ�า	 โดียู่พิจารณ์าข้อเท็ี่จจริง

แล้ะสภาพแวดีล้้อมท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องทัี่�งหมดีท่ี่�ที่ำาให้เกิัดีสิ�งจ่งใจในที่างเศรษฐกิัจสำาหรับบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ในกัารใช้ิ

สิที่ธิเล้้อกันั�น	 ภายู่หลั้งจากัวันท่ี่�สัญญาเชิ�าม่ผ่ล้	 บริษัที่ฯแล้ะบริษัที่ยู่�อยู่จะป็ระเมินอายุู่สัญญาเชิ�าใหม�หากัม่

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เหตุ้กัารณ์์หร้อสถานกัารณ์์ท่ี่�ม่นัยู่สำาคััญซึื้�งอยู่่�ภายู่ใต้้กัารคัวบคุัมแล้ะส�งผ่ล้ต้�อคัวามแน�นอนอยู่�างสมเหตุ้สมผ่ล้

ท่ี่�จะใช้ิสิที่ธิเล้้อกั

ถ่ือปฏิิบัติก่อนวัินท่� 1 มกราคำม 2563
ในกัารพจิารณ์าป็ระเภที่ของสญัญาเชิ�าว�าเป็็นสญัญาเชิ�าดีำาเนนิงานหร้อสญัญาเชิ�าที่างกัารเงนิ	ฝ่า่ยู่บรหิาร

ได้ีใช้ิดุีล้ยู่พินิจในกัารป็ระเมินเง้�อนไขแล้ะรายู่ล้ะเอ่ยู่ดีของสัญญาเพ้�อพิจารณ์าว�าบริษัที่ได้ีโอนหร้อรับโอนคัวาม

เส่�ยู่งแล้ะผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์ในสินที่รัพย์ู่ท่ี่�เชิ�าดัีงกัล้�าวแล้้วหร้อไม�

ผู้ลประโยชน์หลังออกจากงานข้องพนักงานตามโคำรงการผู้ลประโยชน์
หน่�สินต้ามโคัรงกัารผ่ล้ป็ระโยู่ชินห์ล้งัออกัจากังานของพนกัังานป็ระมาณ์ขึ�นต้ามหล้กััคัณ์ติ้ศาสต้รป์็ระกััน

ภัยู่	ซึื้�งต้้องอาศัยู่ข้อสมมต้ิฐานต้�าง	ๆ	ในกัารป็ระมาณ์กัารนั�น	เชิ�น	อัต้ราคิัดีล้ดี	อัต้รากัารขึ�นเงินเด้ีอนในอนาคัต้	

อัต้รามรณ์ะ	แล้ะอัต้รากัารเป็ล้�่ยู่นแป็ล้งในจำานวนพนักังาน	เป็็นต้้น

ม้ลค่ำายุติธรรมข้องสินทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
ม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรมของเคัร้�องม้อที่างกัารเงิน	 ซึื้�งไม�ม่กัารซ้ื้�อขายู่ในต้ล้าดีซ้ื้�อขายู่คัล้้องวัดีม่ล้คั�าโดียู่ใช้ิเที่คันิคั

กัารป็ระเมินม่ล้คั�า	 บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ใช้ิดุีล้ยู่พินิจในกัารเล้้อกัวิธ่กัารแล้ะตั้�งข้อสมมติ้ฐานซึื้�งส�วนใหญ�อ้างอิง

จากัสถานะของต้ล้าดีท่ี่�ม่อยู่่�	ณ์	 วันสิ�นรอบระยู่ะเวล้ารายู่งาน	รายู่ล้ะเอ่ยู่ดีของข้อสมมติ้ฐานหลั้กัท่ี่�ใชิ้รวมอยู่่�ใน

หมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินข้อ	36.7

5. ผู้ลสะสมจากการเปล�่ยนแปลงนโยบายการบัญช่เน่�องจากการนำามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม่มาถื่อปฏิิบัติ
ต้ามท่ี่�กัล้�าวในหมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินระหว�างกัาล้ข้อ	2.3	บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ได้ีนำามาต้รฐานกัารรายู่งาน

ที่างกัารเงิน	กัลุ้�มเคัร้�องม้อที่างกัารเงิน	 แล้ะมาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงิน	 ฉบับท่ี่�	 16	 สัญญาเชิ�า	 มาถ้อป็ฏิิบัต้ิใน

ระหว�างงวดีปั็จจุบัน	โดียู่ป็รับผ่ล้กัระที่บสะสมจากักัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งนโยู่บายู่กัารบัญช่ิดัีงกัล้�าวป็รับกัับกัำาไรสะสม	ณ์	วัน

ท่ี่�	1	มกัราคัม	2563	แล้ะไม�ป็รับยู่้อนหลั้งงบกัารเงินงวดีกั�อนท่ี่�แสดีงเป็ร่ยู่บเท่ี่ยู่บ

จากักัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งนโยู่บายู่กัารบัญช่ิเน้�องจากักัารนำามาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินดัีงกัล้�าวข้างต้้นมาถ้อ

ป็ฏิิบัติ้	แสดีงได้ีดัีงน่�		

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บาท

งบการเงินรวิม

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2562

ผู้ลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่ม

เคำร่�องม่อทางการเงิน

ผู้ลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับท่� 16

สัญญาเช่า

ณ วิันท่� 1 

มกราคำม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

ล่้กัหน่�กัารค้ัา 592,595,058 (9,471,519) - 583,123,539

สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินไม�หมุนเว่ยู่นอ้�น - 7,360,434,110 - 7,360,434,110

เงินล้งทุี่นเผ้่�อขายู่ 6,314,275,539 (6,314,275,539) - -

เงินล้งทุี่นระยู่ะยู่าวอ้�น 971,836,651 (971,836,651) - -

สินที่รัพย์ู่สิที่ธิกัารใชิ้	 - - 332,520,444 332,520,444

สินที่รัพย์ู่ภาษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญช่ิ 27,156,447 922,533 (15,750,492) 12,328,488

รวมสินที่รัพย์ู่ 19,629,854,686 65,772,934 316,769,952 20,012,397,572

บาท

งบการเงินรวิม

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2562

ผู้ลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่ม

เคำร่�องม่อทางการเงิน

ผู้ลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับท่� 16

สัญญาเช่า

ณ วิันท่� 1 

มกราคำม 2563

ส่วินข้องหน่้สินตามสัญญาเช่าท่�ถืึงกำาหนด

ชิำาระภายู่ในหน�ึงปี็	 4,952,300 - 18,965,270 23,917,570

หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�า 8,292,719 - 313,555,174 321,847,893

หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�าดีำาเนินงาน 78,752,461 - (78,752,461) -

หน่�สินภาษ่เงินได้ีรอตั้ดีบัญช่ิ 699,937,849 15,020,400 - 714,958,249

รวมหน่�สิน 9,258,187,315 15,020,400 253,767,983 9,526,975,698

กัำาไรสะสม	-	ยัู่งไม�ได้ีจัดีสรร 2,464,706,000 55,513,904 63,001,969 2,583,221,873

องค์ัป็ระกัอบอ�้นของส�วนของผ่่้ถ้อหุ้น 1,409,714,749 (32,321,528) - 1,377,393,221

รวมส�วนของบริษัที่ใหญ� 7,788,586,413 23,192,375 63,001,969 7,874,780,757

ส�วนได้ีเส่ยู่ท่ี่�ไม�ม่อำานาจคัวบคุัม 2,583,080,958 28,340,238 - 2,611,421,196

รวมส�วนของผ่่้ถ้อหุ้น 10,371,667,371 51,532,612 63,001,969 10,486,201,952

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563

บาท

งบการเงินรวิม

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2562

ผู้ลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่ม

เคำร่�องม่อทางการเงิน

ผู้ลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับท่� 16

สัญญาเช่า

ณ วิันท่� 1 

มกราคำม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

ล่้กัหน่�กัารค้ัา 131,271,650 (489,153) - 130,782,497

สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินไม�หมุนเว่ยู่นอ้�น - 4,401,296,413 - 4,401,296,413

เงินล้งทุี่นเผ้่�อขายู่ 3,674,474,522 (3,674,474,522) - -

เงินล้งทุี่นระยู่ะยู่าวอ้�น 726,821,891 (726,821,891) - -

สินที่รัพย์ู่สิที่ธิกัารใช้ิ	 - - 21,061,449 21,061,449

รวมสินที่รัพย์ู่ 10,160,072,396 (489,153) 21,061,449 10,180,644,692

ส�วนของหน่�สินต้ามสัญญาเชิ�าท่ี่�ถึงกัำาหนดี

							ชิำาระภายู่ในหนึ�งปี็	 4,464,212 - 3,011,471 7,475,683

หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�า 7,354,911 - 18,049,978 25,404,889

รวมหน่�สิน 4,732,786,876 - 21,061,449 4,753,848,325

กัำาไรสะสม	-	ยัู่งไม�ได้ีจัดีสรร 1,023,110,009 (489,153) - 1,022,620,856

องค์ัป็ระกัอบอ�้นของส�วนของผ่่้ถ้อหุ้น 490,009,847 - - 490,009,847

รวมส�วนของผ่่้ถ้อหุ้น 5,427,285,520 (489,153) - 5,426,796,367

5.1 เคำร่�องม่อทางการเงิน

ผู้ลกระทบท�่ม่ต่อกำาไรสะสม ณ วัินท่� 1 มกราคำม 2563 ม่ดังต่อไปน่้
บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กัำาไรสะสม	-	ยัู่งไม�ได้ีจัดีสรร	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2562 2,464,706,000 1,023,110,009

กัารเพิ�มขึ�นจากัคั�าเผ้่�อผ่ล้ขาดีทุี่นล่้กัหน�่กัารคั้า (5,104,336) (489,153)

กัารเพิ�มขึ�น้จากักัำาไรท่ี่�ยัู่งไม�เกิัดีข�ึนจากักัารวัดีม่ล้คั�าหลั้กัที่รัพย์ู่ 60,618,240 -

กัำาไรสะสม	-	ยัู่งไม�ได้ีจัดีสรร	ณ์	วันท่ี่�	1	มกัราคัม	2563	หลั้งป็รับ	

ผ่ล้กัระที่บจากัมาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินฉบับท่ี่�	9	มาถ้อป็ฏิิบัติ้ 2,520,219,904 1,022,620,856

การจัดประเภัทและการวัิดม้ลค่ำาสินทรัพย์และหน่้สินทางการเงิน
ณ์	วันท่ี่�	1	มกัราคัม		2563	(วันท่ี่�ถ้อป็ฏิิบัติ้คัรั�งแรกั)	ผ้่่บริหารของบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ได้ีป็ระเมินโมเดีล้

ธุรกิัจท่ี่�ใช้ิจัดีกัารสินที่รัพย์ู่แล้ะหน่�สินที่างกัารเงิน	แล้ะจัดีป็ระเภที่รายู่กัารสินที่รัพย์ู่แล้ะหน่�สินที่างกัารเงิน	ดัีงน่�
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รายงานประจำาปี 2563

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ม้ลค่ำายุติธรรม

ผู่้านกำาไร

ข้าดทุน

เบ็ดเสร็จอ่�น

ราคำาทุน

ตัดจำาหน่าย
รวิม

ม้ลค่ำายุติธรรม

ผู่้านกำาไร

ข้าดทุน

เบ็ดเสร็จอ่�น

ราคำาทุน

ตัดจำาหน่าย
รวิม

เงินสดีแล้ะรายู่กัารเที่่ยู่บเที่�าเงินสดี - 602,855,047 602,855,047 - 70,346,919 70,346,919

ล่้กัหน่�กัารค้ัา - 583,123,539 583,123,539 - 130,782,497 130,782,497

เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะสั�น - 305,125,000 305,125,000 - 117,419,494 117,419,494

สินที่รัพย์ู่หมุนเว่ยู่นอ้�น - 43,657,426 43,657,426 - 13,598,981 13,598,981

เงินฝ่ากัธนาคัารท่ี่�ต้ิดีภาระคัำ�าป็ระกััน - 36,252,346 36,252,346 - - -

สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินไม�หมุนเว่ยู่นอ้�น 7,350,434,110 10,000,000 7,360,434,110 4,391,296,413 10,000,000 4,401,296,413

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวจากักิัจกัารที่�่เกั�่ยู่วข้องกััน - 24,000,000 24,000,000 - - -

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวบุคัคัล้อ้�น - 5,370,000 5,370,000 - - -

สินที่รัพย์ู่ไม�หมุนเว่ยู่นอ้�น - 7,312,284 7,312,284 - 5,112,224 5,112,224

7,350,434,110 1,617,695,642 8,968,129,752 4,391,296,413 347,260,115 4,738,556,528

ณ์	วันท่ี่�	1	มกัราคัม	2563	บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ไม�ได้ีกัำาหนดีให้หน่�สินที่างกัารเงินใดีวัดีม่ล้คั�าด้ีวยู่ม่ล้คั�า

ยุู่ติ้ธรรมผ่�านกัำาไรหร้อขาดีทุี่น

การด�อยค่ำาข้องสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ม่รายู่กัารล่้กัหน่�กัารค้ัาท่ี่�ต้้องม่กัารพิจารณ์าผ่ล้ขาดีทุี่นด้ีานเคัรดิีต้ท่ี่�คัาดีว�าจะเกัิดี

ขึ�น

ล้กหน้่การคำ�า
บริษัที่แล้ะบริษทัี่ยู่�อยู่ได้ีป็ฏิิบติั้ต้ามวิธ่อยู่�างง�ายู่	(Simplified	approach)	ในกัารวดัีม่ล้คั�าของผ่ล้ขาดีทุี่นดีา้น

เคัรดิีต้ท่ี่�คัาดีว�าจะเกัิดีขึ�นต้ล้อดีอายุู่สำาหรับล่้กัหน่�กัารค้ัาทัี่�งหมดี

ในกัารวัดีม่ล้คั�าผ่ล้ขาดีทีุ่นด้ีานเคัรดีิต้ท่ี่�คัาดีว�าจะเกัิดีขึ�น	 บริษัที่ล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ม่กัารจัดีกัลุ้�มล่้กัหน่�กัารคั้า

ต้ามคัวามเส�่ยู่งด้ีานเคัรดีิต้ท่ี่�ม่ลั้กัษณ์ะร�วมกัันแล้ะระยู่ะเวล้าเกิันกัำาหนดีชิำาระ	 อัต้ราขาดีทุี่นด้ีานเคัรดิีต้ที่�่คัาดีว�า

จะเกิัดีขึ�นพิจารณ์าจากัลั้กัษณ์ะกัารจ�ายู่ชิำาระเงินในอด่ีต้	 ข้อม่ล้ผ่ล้ขาดีทุี่นด้ีานเคัรดิีต้จากัป็ระสบกัารณ์์ในอด่ีต้

แล้ะปั็จจัยู่ในอนาคัต้ท่ี่�จะม่ผ่ล้กัระที่บต้�ออัต้ราขาดีทุี่นด้ีานเคัรดิีต้ท่ี่�คัาดีว�าจะเกิัดีขึ�น	ดี้วยู่วิธ่กัารดัีงกัล้�าว	คั�าเผ้่�อ

ผ่ล้ขาดีทุี่นสำาหรับล่้กัหน่�กัารค้ัาม่รายู่ล้ะเอ่ยู่ดี	ดัีงน่�
บาท

งบการเงินรวิม

ยังไม่ถึืง

กำาหนดชำาระ

ไม่เกิน 3

เด่อน
3 - 6 เด่อน 6 - 12 เด่อน

เกินกว่ิา

12 เด่อน
รวิม

ณ์	วันท่ี่�	1	มกัราคัม	2563

ยู่อดีล่้กัหน�่ 488,085,262 99,366,853 13,713,765 8,393,502 48,631,759 658,191,141

คั�าเผ่�้อผ่ล้ขาดีทุี่น (5,761,828) (12,609,407) (2,623,466) (5,441,142) (48,631,759) (75,067,602)
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ถึืง

กำาหนดชำาระ

ไม่เกิน 3

เด่อน

3 - 6 เด่อน 6 - 12 เด่อน เกินกว่ิา

12 เด่อน

รวิม

ณ์	วันท่ี่�	1	มกัราคัม	2563

ยู่อดีล่้กัหน�่ 113,039,038 16,690,542 1,217,142 324,928 1,419,583 132,691,233

คั�าเผ่�้อผ่ล้ขาดีทุี่น (222,838) (52,900) (14,178) (199,237) (1,419,583) (1,908,736)

กัารกัระที่บยู่อดีคั�าเผ้่�อผ่ล้ขาดีทุี่นล่้กัหน่�กัารค้ัา	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2562	กัับคั�าเผ่�้อผ่ล้ขาดีทุี่นล่้กัหน่�

กัารค้ัา	ณ์	วันท่ี่�	1	มกัราคัม	2563	ม่ดัีงน�่	

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

คำ่าเผู้่�อผู้ลข้าดทุนล้กหน่้การคำ�า

ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2562 (65,596,083) (1,419,583)

ผ่ล้กัระที่บจากักัารป็รับป็รุงยู่อดียู่กัมาท่ี่�ม่ต้�อกัำาไรสะสมยัู่งไม�ไดี้จัดีสรร (9,471,519) (489,153)

คั�าเผ่�้อผ่ล้ขาดีทุี่น	ณ์	วันท่ี่�	1	มกัราคัม	2563 (75,067,602) (1,908,736)

5.2 สัญญาเช่า
กัารนำามาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงนิฉบับท่ี่�	16	มาถ้อป็ฏิบิติั้คัรั�งแรกั	บริษัที่แล้ะบรษัิที่ยู่�อยู่รับร่ห้น�่สนิ

ต้ามสญัญาเชิ�าสำาหรบัสัญญาเชิ�าท่ี่�เคัยู่จดัีป็ระเภที่เป็็นสญัญาเชิ�าดีำาเนินงานด้ีวยู่ม่ล้คั�าป็จัจุบันของเงินจ�ายู่ชิำาระ

ต้ามสัญญาเชิ�าท่ี่�เหล้้ออยู่่�โดียู่คิัดีล้ดีด้ีวยู่อัต้ราดีอกัเบ�่ยู่เงินก้่ัยู่้มส�วนเพิ�ม	ณ์	วันที่�่	1	มกัราคัม	2563	แล้ะสำาหรับ

สัญญาเชิ�าท่ี่�เคัยู่จัดีป็ระเภที่เป็็นสัญญาเชิ�าที่างกัารเงิน	 บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่รับร้่ม่ล้คั�าต้ามบัญช่ิของสินที่รัพยู่์

แล้ะหน�่สินต้ามสัญญาเชิ�าด้ีวยู่ม่ล้คั�าต้ามบัญช่ิเดิีมกั�อนวันท่ี่�นำามาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินฉบับที่�่	 16	

มาถ้อป็ฏิิบัติ้คัรั�งแรกั

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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รายงานประจำาปี 2563

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภัาระผู้้กพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน  ณ วิันท่� 31 ธันวิาคำม 2562 308,569,089 -

หักั		สัญญาเชิ�าซึื้�งสินที่รัพย์ู่อ้างอิงม่ม่ล้คั�าต้ำ�าท่ี่�รับร้่เป็็นคั�าใช้ิจ�ายู่ต้ามวิธ่เส้นต้รง (85,000) -

บวกั	สิที่ธิท่ี่�จะซื้�้อหร้อขยู่ายู่ระยู่ะเวล้าท่ี่�คั�อนข้างแน�ท่ี่�จะม่กัารใช้ิสิที่ธิ 118,670,821 24,275,300

หักั	สัญญาพิจารณ์าเป็็นสัญญาบริกัาร (4,253,650) -

422,901,260 24,275,300

หักั	ดีอกัเบ่�ยู่จ�ายู่รอตั้ดีบัญช่ิ (90,380,816) (3,213,851)

หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�าเพ�ิมข�ึนจากักัารนำามาต้รฐาน

					กัารรายู่งานที่างกัารเงินฉบับท่ี่�	16	มาถ้อป็ฏิิบัติ้	 332,520,444 21,061,449

หน่�สินสัญญาเชิ�ากัารเงิน	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2562 13,245,019 11,819,123

หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�า	ณ์	วันท่ี่�	1	มกัราคัม	2563 345,765,463 32,880,572

ป็ระกัอบด้ีวยู่

หน่�สินสัญญาเชิ�าหมุนเว่ยู่น 23,917,570 7,475,683

หน่�สินสัญญาเชิ�าไม�หมุนเว่ยู่น 321,847,893 25,404,889

345,765,463 32,880,572

สินทรัพย์สิทธิการใช�แบ่งตามประเภัทสินทรัพย์ ณ วัินท่� 1 มกราคำม 2563 ได�ดังน่้
บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ท่ี่�ดิีน 17,056,012 -

สิที่ธิกัารเชิ�าอาคัาร 315,464,432 21,061,449

รวมสินที่รัพยู่์สิที่ธิกัารใชิ้ 332,520,444 21,061,449

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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6. รายการธุรกิจกับบุคำคำลหร่อกิจการท่�เก�่ยวิข้�องกัน
บริษัที่ม่รายู่กัารที่างธุรกัิจกัับบุคัคัล้หร้อกิัจกัารท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน	รายู่กัารธุรกิัจดัีงกัล้�าวเป็็นไป็ต้ามเง�้อนไขที่างกัาร

ค้ัาแล้ะเกัณ์ฑ์์ต้ามท่ี่�ต้กัล้งร�วมกััน	ซึื้�งเป็็นไป็ต้ามป็กัติ้ธุรกิัจ	โดียู่สามารถสรุป็ได้ีดัีงน่�

ลักษัณะคำวิามสัมพันธ์
ลั้กัษณ์ะคัวามสัมพันธ์ท่ี่�บริษัที่ม่กัับบุคัคัล้หร้อกิัจกัารท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัันไม�ว�าจะเป็็นโดียู่ที่างต้รงหร้อที่างอ้อม	

ม่ดัีงน่�

ช่�อกิจการ ลักษัณะคำวิามสัมพันธ์

บริษััทย่อย

บจ.	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	 ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่แล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บมจ.	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	 ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่แล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บจ.	บิวต่้�	ด่ีไซื้น์	เซ็ื้นเต้อร์	 ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่แล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บจ.	ว่	พร่ซิื้ชัิ�น ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่แล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บริษััทย่อยทางอ�อม

บจ.	โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	 ถ้อหุ้นโดียู่	บมจ.	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่

บจ.	โรงพยู่าบาล้หริภุญชัิยู่	เมโมเร่ยู่ล้ ถ้อหุ้นโดียู่	บมจ.	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่

บจ.	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	เช่ิยู่งใหม� ถ้อหุ้นโดียู่	บจ.	โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	 

แล้ะ	บมจ.	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่

บจ.	เที่พปั็ญญาธุรกิัจ	 ถ้อหุ้นโดียู่	บจ.โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	

บริษััทร่วิม

บจ.	โรงพยู่าบาล้วิภาราม ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่แล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บจ.	ทิี่พยู่บดิีนที่ร์ ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่แล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บจ.	โรงพยู่าบาล้บางโพ ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่แล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บริษััทร่วิมทางอ�อม

บจ.	โรงพยู่าบาล้เขล้างคั์นคัร	 ถ้อหุ้นโดียู่บจ.โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�รามแล้ะกัรรมกัารรวมกััน

บจ.	โรงพยู่าบาล้พะวอ	 ถ้อหุ้นโดียู่บจ.	เที่พปั็ญญาธุรกิัจแล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บริษััทท่�เก่�ยวิข้�องกัน

บมจ.	โรงพยู่าบาล้เจ้าพระยู่า ถ้อหุ้นระหว�างกัันแล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บจ.	สินแพที่ย์ู่ ถ้อหุ้นระหว�างกัันแล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บจ.	โรงพยู่าบาล้ศุภฤกัษ์อ่�ที่อง ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่

บจ.	นวนคัรกัารแพที่ย์ู่ ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่

บจ.	อินโนเวชัิ�น	เที่คัโนโล้ยู่่ ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่แล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บจ.	โรงพยู่าบาล้เสร่รักัษ์ ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่แล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บจ.	เล้กัาซ่ื้�	กัอล์้ฟั	(ป็ระเที่ศไที่ยู่) ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่แล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563



61

รายงานประจำาปี 2563

ช่�อกิจการ ลักษัณะคำวิามสัมพันธ์

บจ.	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	-	ป็ากัเกัร็ดี	 ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่ร�วมแล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บจ.	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	(อมต้ะนคัร) ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่ร�วมแล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บจ.	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	-	ชัิยู่ป็รากัาร ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่ร�วมแล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บมจ.	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	 ผ้่่ถ้อหุ้นแล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บมจ.	ศิคัรินที่ร์	 ผ้่่ถ้อหุ้นแล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บจ.	เอฟัแอนด์ีเอส	79	 ผ้่่ถ้อหุ้นแล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บจ.	โรงพยู่าบาล้พะเยู่าราม	 ผ้่่ถ้อหุ้นแล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บจ.	โรงพยู่าบาล้ขอนแกั�นราม	 ผ้่่ถ้อหุ้นแล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บจ.	ภ่มิปั็ญญาอินเต้อร์เนชัิ�นแนล้	 ผ้่่ถ้อหุ้นแล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บจ.	โรงพยู่าบาล้ชัิยู่ภ่มิราม	 ผ้่่ถ้อหุ้นแล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บจ.	ปิ็ยู่ะศิริ	จำากััดี ผ้่่ถ้อหุ้นแล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บจ.	โรงพยู่าบาล้แพร�พร้อมมิต้ร ผ้่่ถ้อหุ้นแล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บจ.	กััซื้ซัื้น	เช่ิยู่งใหม�	พร็อต้เพอร์ต่้� ผ้่่ถ้อหุ้นแล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บจ.	กััซื้ซัื้นขุนต้าล้กัอล์้ฟั	แอนด์ี	ร่สอร์ที่ ผ้่่ถ้อหุ้นแล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บจ.	กััซื้ซัื้น	มาร่นา	กัอล์้ฟัคัลั้บ ผ้่่ถ้อหุ้นแล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

บมจ.	กัร่น	ร่ซื้อร์สเซื้ส ผ้่่ถ้อหุ้นแล้ะกัรรมกัารร�วมกััน

นโยบายการกำาหนดราคำา

รายการ นโยบายการกำาหนดราคำา

รายู่ได้ีจากักิัจกัารโรงพยู่าบาล้ ราคัาป็กัติ้ธุรกัิจเที่�ากัับราคัาท่ี่�คัิดีกัับค่ั�คั้ารายู่อ�้น

รายู่ได้ีคั�าเชิ�าแล้ะบริกัาร ราคัาท่ี่�ต้กัล้งร�วมกัันต้ามสัญญา

รายู่ได้ีอ�้น ราคัาป็กัติ้ธุรกัิจเที่�ากัับราคัาท่ี่�คัิดีกัับค่ั�คั้ารายู่อ�้น

เงินให้ก้่ัยู้่ม อัต้ราดีอกัเบ�่ยู่ต้ามท้ี่องต้ล้าดีหร้อใกัล้้เค่ัยู่ง

เงินก้่ัยู้่ม อัต้ราดีอกัเบ�่ยู่ต้ามท้ี่องต้ล้าดีหร้อใกัล้้เค่ัยู่ง

ซ้ื้�อสินค้ัา ราคัาท่ี่�ต้กัล้งร�วมกััน

ซ้ื้�อสินที่รัพย์ู่/กัารจำาหน�ายู่สินที่รัพย์ู่ ราคัาท่ี่�ต้กัล้งร�วมกััน

 ยอดคำงเหล่อ ณ วัินส้ินปี สรุปได�ดังน้่

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ล่้กัหน่�กัารค้ัา

บริษัที่ยู่�อยู่ - - 3,952,667 204,412

บริษัที่ร�วม 1,082,518 349,399 46,752 41,670

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 1,196,693 596,823 1,174,073 557,665

รวม 2,279,211 946,222 5,173,492 803,747

เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะสั�น

บริษัที่ยู่�อยู่ - - 1,250,000 11,419,494

บริษัที่ร�วม 15,440,200 15,000,000 15,440,200 15,000,000

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 225,225,000 290,125,000 121,600,000 91,000,000

รวม 240,665,200 305,125,000 138,290,200 117,419,494

ล่้กัหน่�จากักัารล้ดีทุี่น

บริษัที่ยู่�อยู่ - - 75,949,597 -

ดีอกัเบ่�ยู่ค้ัางรับ	(สินที่รัพย์ู่หมุนเว่ยู่นอ�้น)

บริษัที่ยู่�อยู่ - - 25,890 211,560

บริษัที่ร�วม 518,261 60,514 518,261 60,514

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 29,045,796 30,845,531 - 186,747

หักั	คั�าเผ่�้อหน่�สงสัยู่จะส่ญ (28,938,675) (28,938,675) - -

สุที่ธิ 625,382 1,967,370 544,151 458,821

คั�าใช้ิจ�ายู่ล้�วงหน้า

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 1,191,318 1,168,750 1,191,318 1,168,750

รวม 1,191,318 1,168,750 1,191,318 1,168,750

เงินปั็นผ่ล้ค้ัางรับ

บริษัที่ร�วม 67,450,075 - 67,450,075 -

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 1,200,000 - - -

รวม 68,650,075 - 67,450,075 -

เงินล้งทุี่นในต้ราสารทุี่น

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 6,148,414,872 5,852,630,872 3,742,597,872 3,257,107,872

บาท

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
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งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าว	

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 53,228,730 53,228,730 - -

หักั	คั�าเผ่�้อหน่�สงสัยู่จะส่ญ (29,228,730) (29,228,730) - -

สุที่ธิ 24,000,000 24,000,000 - -

เจ้าหน่�กัารค้ัา

บริษัที่ร�วม - 14,609 - -

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 49,519,611 29,485,559 2,291,056 2,433,556

รวม 49,519,611 29,500,168 2,291,056 2,433,556

คั�าใช้ิจ�ายู่คั้างจ�ายู่

บริษัที่ยู่�อยู่ - - 72,225 991,042

บริษัที่ร�วม - 642,067 - -

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 206,138 122,290 - -

รวม 206,138 764,357 72,225 991,042

เงินรับล้�วงหน้าคั�าหุ้น

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน - 36,378,150 - -

เจ้าหน่�จากักัารโอนหุ้น

บริษัที่ยู่�อยู่ - - - 185,845,281

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�น

บุคัคัล้ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 375,253,818 633,053,818 - -

เจ้าหน่�คั�าซ้ื้�อที่รัพย์ู่สิน

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 26,560,990 11,890,210 - 30,000

ดีอกัเบ่�ยู่ค้ัางจ�ายู่	(หน่�สินหมุนเว่ยู่นอ�้น)

บุคัคัล้ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน - 111,473 - -

เจ้าหน่�อ้�น

บริษัที่ร�วม 12,642 3,400 12,642 3,400

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 3,111,733 1,376,211 2,669,747 1,123,133

รวม 3,124,375 1,379,611 2,682,389 1,126,533

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าว

บริษัที่ร�วม 70,000,000 - 70,000,000 -

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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2563 2562 2563 2562

บุคัคัล้ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 214,000,000 176,000,000 214,000,000 176,000,000

รวม 284,000,000 176,000,000 284,000,000 176,000,000

เงินป็ระกัันผ่ล้งาน	(หน่�สินไม�หมุนเว่ยู่นอ�้น)

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 1,764,272 1,442,235 1,764,272 1,442,235

เงินมัดีจำา	(หน่�สินไม�หมุนเว่ยู่นอ�้น)

บริษัที่ยู่�อยู่ - - 200,000 200,000

รายู่กัารธุรกิัจท่ี่�สำาคััญสำาหรับปี็สิ�นสุดีวันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

รายู่ได้ีจากักัารรักัษาพยู่าบาล้

บริษัที่ยู่�อยู่ - - 4,032,153 764,026

บริษัที่ร�วม 772,489 661,910 336,883 357,722

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 2,279,904 2,069,095 1,994,315 2,034,007

รวม 3,052,393 2,731,005 6,363,351 3,155,755

รายู่ได้ีคั�าเชิ�าแล้ะบริกัาร

บริษัที่ยู่�อยู่ - - 1,626,853 2,609,858

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 60,000 53,000 60,000 53,000

รวม 60,000 53,000 1,686,853 2,662,858

เงินปั็นผ่ล้รับ

บริษัที่ยู่�อยู่ - - 201,641,900 179,792,800

บริษัที่ร�วม - - 134,900,150 67,450,085

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 176,566,472 200,969,649 113,280,872 114,738,849

รวม 176,566,472 200,969,649 449,822,922 361,981,734

ดีอกัเบ่�ยู่รับ

บริษัที่ยู่�อยู่ - - 199,716 211,560

บริษัที่ร�วม 716,663 654,544 716,663 654,544

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 12,383,370 14,639,060 5,041,654 4,372,262

รวม 13,100,033 15,293,604 5,958,033 5,238,366

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

รายู่ได้ีอ้�น

บริษัที่ร�วม - 1,200 - -

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 64,630 - 64,630 -

รวม 64,630 1,200 64,630 -

ต้้นทุี่นในกัารรักัษาพยู่าบาล้

บริษัที่ร�วม 599,342 4,164,264 112,358 2,435,560

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 50,475,663 36,468,776 9,916,454 453,388

รวม 51,075,005 40,633,040 10,028,812 2,888,948

คั�าบริกัารจ�ายู่

บริษัที่ยู่�อยู่ - - 453,147 331,000

บริษัที่ร�วม 119,424 934,234 119,424 934,234

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 11,247,074 11,680,568 11,247,074 11,680,568

รวม 11,366,498 12,614,802 11,819,645 12,945,802

คั�าเชิ�าจ�ายู่

บริษัที่ร�วม - - 9,242 -

คั�าใช้ิจ�ายู่เบ็ดีเต้ล็้ดี

บริษัที่ยู่�อยู่ - - 6,738,066 5,543,886

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 12,144,266 3,886,437 - 334,608

รวม 12,144,266 3,886,437 6,738,066 5,878,494

ดีอกัเบ่�ยู่จ�ายู่

บริษัที่ร�วม 653,142 - 804,781 -

บุคัคัล้ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 20,788,840 28,142,019 4,406,195 5,460,397

รวม 21,441,982 28,142,019 5,210,976 5,460,397

คั�าซ้ื้�อสินคั้า

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 126,285,160 87,531,346 - -

คั�าซ้ื้�อที่รัพย์ู่สิน

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 81,558,780 76,264,488 16,342,039 41,562,378

เงินปั็นผ่ล้จ�ายู่

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 209,665,072 80,191,580 52,768,762 37,299,912

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

คั�าต้อบแที่นผ้่่บริหารสำาคััญ

ผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์ระยู่ะสั�น 45,582,428 112,291,934 45,582,428 47,991,549

ผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์หลั้งออกัจากังาน - 28,548 - -

รวม 45,582,428 112,320,482 45,582,428 47,991,549

ค่ำาตอบแทนผู้้�บริหาร
คั�าต้อบแที่นผ้่่บริหารน่�เป็็นผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์ท่ี่�จ�ายู่ให้แกั�กัรรมกัารแล้ะผ่่้บริหารของบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่	

ป็ระกัอบดีว้ยู่	คั�าต้อบแที่นท่ี่�เป็็นต้วัเงินได้ีแกั�	เงินเด้ีอนแล้ะผ่ล้ป็ระโยู่ชินท่์ี่�เก่ั�ยู่วข้อง	รวมไป็ถงึผ่ล้ป็ระโยู่ชินต์้อบแที่น

ในร่ป็อ้�น	 ทัี่�งน่�ผ้่่บริหารของบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่	 หมายู่ถึง	 บุคัคัล้ท่ี่�กัำาหนดีต้ามกัฎหมายู่ว�าด้ีวยู่หลั้กัที่รัพย์ู่

แล้ะต้ล้าดีหลั้กัที่รัพย์ู่	 ได้ีแกั�	 กัรรมกัารผ่่้จัดีกัาร	 ผ่่้ดีำารงต้ำาแหน�งระดัีบบริหารส่�รายู่แรกันับต้�อจากักัรรมกัาร

ผ้่่จัดีกัารล้งมา

7. เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด
ประกอบด�วิย

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินสดี 7,525,147 8,830,090 3,919,717 4,954,363

เงินฝ่ากัป็ระเภที่ออมที่รัพยู่์ 334,336,718 578,007,730 47,706,147 67,829,150

เงินฝ่ากัป็ระเภที่กัระแสรายู่วัน (4,287,405) 15,301,430 (10,744,779) (2,436,594)

เงินฝ่ากัป็ระจำา	3	เด้ีอน 718,731 715,797 - -

รวม 338,293,191 602,855,047 40,881,085 70,346,919

เงินฝ่ากัธนาคัารป็ระเภที่กัระแสรายู่วันม่ยู่อดีเคัรดิีต้	ซึื้�งบรษัิที่ได้ีที่ำาสัญญาโอนเงินอัต้โนมัติ้จากับัญชิอ่อม

ที่รัพย์ู่เข้าบัญช่ิกัระแสรายู่วันในกัารเบิกัเกิันบัญช่ิ	(เม�้อม่เช็ิคัขึ�นเงิน)

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563

8. ล้กหน่้การคำ�า 
ยอดล้กหน้่การคำ�า แยกตามอายุหน่้คำ�างชำาระได�ดังน่้

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

รายู่ได้ีค้ัางรับ 327,532,582 225,934,377 - -

ล่้กัหน่�กัารค้ัา

ยัู่งไม�ถึงกัำาหนดีชิำาระ 237,978,583 262,150,885 130,732,741 113,039,038

เกิันกัำาหนดีชิำาระ

น้อยู่กัว�าแล้ะเที่�ากัับ	3	เด้ีอน 77,383,201 99,366,853 8,599,195 16,690,542

มากักัว�า	3	เด้ีอน	ถึง	6	เดี้อน 6,436,432 13,713,765 2,477,469 1,217,142

มากักัว�า	6	เด้ีอน	ถึง	12	เดี้อน 13,755,781 8,393,502 638,698 324,928

มากักัว�า	12	เด้ีอนขึ�นไป็ 34,399,712 48,631,759 1,468,996 1,419,583

รวม 697,486,291 658,191,141 143,917,099 132,691,233

หักั	คั�าเผ่�้อผ่ล้ขาดีทุี่นท่ี่�คัาดีว�าจะส่ญ		

(2562	:	คั�าเผ้่�อหน่�สงสัยู่จะส่ญ) (57,826,722) (65,596,083) (2,278,061) (1,419,583)

สุที่ธิ 639,659,569 592,595,058 141,639,038 131,271,650

สำาหรับปีส้ินสุดวัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563 และ 2562 ค่ำาเผู่้�อหน่้สงสัยจะส้ญม่การเคำล�่อนไหวิ ดังน้่

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ยู่อดีคังเหล้้อยู่กัมาต้้นปี็	-	กั�อนป็รับป็รุง (65,596,083) (76,215,811) (1,419,583) (1,195,812)

กัารป็รับป็รุงผ่ล้กัระที่บจากักัารนำามาต้รฐาน

รายู่งานที่างกัารเงิน	ฉบับท่ี่�	9	

มาถ้อป็ฏิิบัติ้ (9,471,519) - (489,153) -

ยู่อดีคังเหล้้อยู่กัมาต้้นปี็	-	หลั้งป็รับป็รุง (75,067,602) (76,215,811) (1,908,736) (1,195,812)

ตั้�ง	(เพ�ิมขึ�น)	ล้ดีล้งในระหว�างปี็ (5,242,785) (8,624,856) (369,325) (223,771)

ตั้ดีหน่�ส่ญ 22,483,665 19,244,584 - -

คั�าเผ้่�อหน่�สงสัยู่จะส่ญ	-ป็ล้ายู่ปี็ (57,826,722) (65,596,083) (2,278,061) (1,419,583)
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9. เงินให�ก้�ย่มระยะส้ันแก่กิจการท่�เก่�ยวิข้�องกัน
ประกอบด�วิย

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กิัจกัารท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน 240,665,200 305,125,000 138,290,200 117,419,494

รายการเปล่�ยนแปลงข้องเงินให�ก้�ย่มระยะส้ันแก่กิจการท่�เก่�ยวิข้�องกันสำาหรับปีส้ินสุดวัินท่� 31 ธันวิาคำม 

2563 และ 2562 สรุปได�ดังน้่

บาท

งบการเงินรวิม

อัตราดอกเบ่้ย

ร�อยละ (ต่อปี)

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2562

รายการในระหวิ่างปี ณ วิันท่� 31 

ธันวิาคำม 2563เพิ�มข้ึ้น ลดลง

บริษัที่โรงพยู่าบาล้ขอนแกั�นราม	จำากััดี 7.00 18,000,000 - - 18,000,000

บริษัที่	กััซื้ซัื้น	มาร่น�า	กัอล์้ฟั	คัลั้บ	จำากััดี 4.50 88,000,000 - (88,000,000) -

บริษัที่	กััซื้ซัื้น	เชิ่ยู่งใหม�	พร�อพเพอร์ต้�่	จำากััดี 4.50 7,500,000 2,000,000 (9,500,000) -

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้พระเยู่าราม	จำากััดี 8.00 5,625,000 - - 5,625,000

บริษัที่	เล้กัาซ่ื้�	กัอล์้ฟั	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี 4.15	-	4.50 80,000,000 - - 80,000,000

บริษัที่	ที่ิพยู่บดิีนที่ร์	จำากััดี 4.75 15,000,000 775,200 (335,000) 15,440,200

บริษัที่	อินโนเวชัิ�น	เที่คัโนโล้ยู่่	จำากััดี 4.25	-	4.80 91,000,000 45,000,000 (14,400,000) 121,600,000

รวม 305,125,000 47,775,200 (112,235,000) 240,665,200

บาท

งบการเงินรวิม

อัตราดอกเบ่้ย

ร�อยละ (ต่อปี)

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2561

รายการในระหวิ่างปี ณ วิันท่� 31 

ธันวิาคำม 2562เพิ�มข้ึ้น ลดลง

บริษัที่โรงพยู่าบาล้ขอนแกั�นราม	จำากััดี 7.00 18,000,000 - - 18,000,000

บริษัที่	กััซื้ซัื้น	มาร่น�า	กัอล์้ฟั	คัลั้บ	จำากััดี 4.50 76,000,000 52,000,000 (40,000,000) 88,000,000

บริษัที่	กััซื้ซัื้น	เชิ่ยู่งใหม�	พร�อพเพอร์ต้�่	จำากััดี 4.50 7,500,000 - - 7,500,000

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหงเช่ิยู่งใหม�	จำากััดี 3.75	-	4.25 46,800,000 - (46,800,000) -

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้พระเยู่าราม	จำากััดี 8.00 - 5,625,000 - 5,625,000

บริษัที่	เล้กัาซ่ื้�	กัอล์้ฟั	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี 4.50 80,000,000 - - 80,000,000

บริษัที่	ที่ิพยู่บดิีนที่ร์	จำากััดี 4.75 15,000,000 - - 15,000,000

บริษัที่	อินโนเวชัิ�น	เที่คัโนโล้ยู่่	จำากััดี 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

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบ่้ย

ร�อยละ (ต่อปี)

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2562

รายการในระหวิ่างปี ณ วิันท่� 31 

ธันวิาคำม 2563เพิ�มข้ึ้น ลดลง

บริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี 4.00 11,419,494 3,800,000 (13,969,494) 1,250,000

บริษัที่	ที่ิพยู่บดิีนที่ร์	จำากััดี 4.75 15,000,000 775,200 (335,000) 15,440,200

บริษัที่	อินโนเวชัิ�น	เที่คัโนโล้ยู่่	จำากััดี 4.25	-	4.80 91,000,000 45,000,000 (14,400,000) 121,600,000

รวม 117,419,494 49,575,200 (28,704,494) 138,290,200

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบ่้ย

ร�อยละ (ต่อปี)

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2561

รายการในระหวิ่างปี ณ วิันท่� 31 

ธันวิาคำม 2562เพิ�มข้ึ้น ลดลง

บริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี 4.00 - 21,299,494 (9,880,000) 11,419,494

บริษัที่	ที่ิพยู่บดิีนที่ร์	จำากััดี 4.75 15,000,000 - - 15,000,000

บริษัที่	อินโนเวชัิ�น	เที่คัโนโล้ยู่่	จำากััดี 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

บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ม่เงินให้ก้่ัยู้่มแกั�กิัจกัารท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน	ในร่ป็ตั้�วสัญญาใช้ิเงินแล้ะตั้�วแล้กัเงินมก่ัำาหนดีจ�ายู่ค้ัน

เม้�อที่วงถาม	โดียู่ชิำาระดีอกัเบ�่ยู่ทุี่กัเด้ีอน	เงินให้ก้่ัยู่้มดัีงกัล้�าวไม�ม่หลั้กัที่รัพย์ู่คัำ�าป็ระกััน

10. สินคำ�าคำงเหล่อ
ประกอบด�วิย

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ยู่าแล้ะเวชิภัณ์ฑ์์ 158,558,015 168,550,271 44,444,684 47,648,555

วัสดุีสำานักังานแล้ะวัสดุีสิ�นเป็ล้้อง 5,264,103 4,853,283 1,927,273 1,275,554

เคัร้�องเข่ยู่นแบบพิมพ์	 660,787 714,726 399,107 408,664

อาหารแล้ะเคัร�้องด้ี�ม 448,305 441,081 149,535 99,231

รวม 164,931,210 174,559,361 46,920,599 49,432,004

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563

11. เงินฝ่ากประจำาท่�ติดภัาระคำำ้าประกัน
	 ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	บริษัที่ยู่�อยู่ได้ีนำาเงินฝ่ากัป็ระจำา	จำานวนเงิน	39.41	ล้้านบาที่	แล้ะ	36.25	ล้้านบาที่	

ต้ามล้ำาดัีบ	ซึื้�งม่กัำาหนดีระยู่ะเวล้า	6	เด้ีอน	แล้ะ	12	เด้ีอน	อตั้ราดีอกัเบ่�ยู่รอ้ยู่ล้ะ	0.15	-	0.90	ต้�อป็	ีแล้ะรอ้ยู่ล้ะ	0.55	-	1.00	ต้�อป็	ี

ต้ามล้ำาดัีบ	ไป็คัำ�าป็ระกัันกัับกัารไฟัฟ้ัา	กัรมไป็รษณ่์ย์ู่	แล้ะสำานักังานป็ระกัันสังคัม		

12. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเว่ิยนอ�่น
ประกอบด�วิย

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินท่ี่�วัดีม่ล้คั�าดี้วยู่ม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรม

ผ่�านกัำาไรขาดีทุี่นเบ็ดีเสร็จอ�้น

เงินล้งทุี่นในต้ราสารทุี่นท่ี่�อยู่่�ในคัวามต้้องกัาร	

ของต้ล้าดี	(หมายู่เหตุ้	12.1) 6,907,668,766 6,313,495,459 4,473,061,372 3,674,474,522

หน�วยู่ล้งทุี่น	(หมายู่เหตุ้	12.2) - 780,080 - -

เงินล้งทุี่นในต้ราสารทุี่นท่ี่�ไม�อยู่่�ในคัวามต้้องกัาร	

ของต้ล้าดี	(หมายู่เหตุ้	12.3) 982,498,651 961,836,651 662,381,891 716,821,891

สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินท่ี่�วัดีม่ล้คั�าดี้วยู่ราคัาทุี่นตั้ดีจำาหน�ายู่

เงินล้งทุี่นในต้ราสารหน�่ท่ี่�จะถ้อจนคัรบกัำาหนดี

(หมายู่เหตุ้	12.4) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

รวมสินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินไม�หมุนเว่ยู่นอ้�น 7,900,167,417 7,286,112,190 5,145,443,263 4,401,296,413

	 *ยู่อดีคังเหล้้อ	ณ์	 วันท่ี่�	 31	 ธันวาคัม	 2562	 เดิีมแสดีงเป็็นเงินล้งทุี่น	 เงินล้งทุี่นเผ่�้อขายู่แล้ะเงิน	 ล้งทุี่นระยู่ะยู่าวอ้�น

ได้ีม่กัารจัดีป็ระเภที่ใหม�เป็็นสินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินไม�หมุนเว่ยู่นต้ามท่ี่�กัล้�าวไว้ใน	หมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินข้อ	5
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รายงานประจำาปี 2563

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563

12.1 เงินลงทุนในตราสารทุนท่�อย่้ในคำวิามต�องการข้องตลาด ประกอบด�วิย
บาท

งบการเงินรวิม

เงินลงทุน เงินปันผู้ลรับ

2563 2562 2563 2562

เงินล้งทุี่นในต้ราสารทุี่นในคัวามต้้องกัารของต้ล้าดี

เผ่�้อขายู่	-	หุ้นสามัญ 4,271,681,736 3,781,551,934 141,451,816 160,833,441

บวกั	กัำาไรท่ี่�ยัู่งไม�เกิัดีข�ึนจริงจากัหลั้กัที่รัพย์ู่เผ้่�อขายู่ 2,635,987,030 2,531,943,525

รวม 6,907,668,766 6,313,495,459 141,451,816 160,833,441

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุน เงินปันผู้ลรับ

2563 2562 2563 2562

เงินล้งทุี่นในต้ราสารทุี่นในคัวามต้้องกัารของต้ล้าดี

เผ่�้อขายู่	-	หุ้นสามัญ 3,550,507,671 3,061,962,214 77,777,705 75,948,062

บวกั	กัำาไรท่ี่�ยัู่งไม�เกิัดีข�ึนจริงจากัหลั้กัที่รัพย์ู่เผ้่�อขายู่ 922,553,701 612,512,308

รวม 4,473,061,372 3,674,474,522 77,777,705 75,948,062

 เงินลงทุนในหุ�นสามัญสำาหรับปีส้ินสุดวัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563 และ 2562 ม่รายการเปล่�ยนแปลง ดังน้่

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

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

ซ้ื้�อเงินล้งทุี่น 490,129,802 1,962,541,103 488,545,457 1,944,585,441

ขายู่เงินล้งทุี่น - (42,776,059) - (1,478,256)

กัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรม 104,043,505 737,181,264 310,041,393 382,297,617

ราคัาต้ามบัญช่ิป็ล้ายู่ปี็ 6,907,668,766 6,313,495,459 4,473,061,372 3,674,474,522

 

 กำาไรท�่ยังไม่เกิดข้ึ้นจริงจากการวิัดม้ลค่ำาเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผู้�่อข้ายสำาหรับปีสิ้นสุดวัินท�่ 
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บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563

31 ธันวิาคำม 2563 และ 2562 ม่รายการเปล่�ยนแปลง ดังน้่

บาท

ณ วิันท่� 

31 ธันวิาคำม 2562

รายการในระหวิ่างปี ณ วิันท่� 

31 ธันวิาคำม 2563เพิ�มข้ึ้น (ลดลง)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-	บริษัที่	ศิคัรินที่ร์	จำากััดี	(มหาชิน) 538,231,549 431,212,000 969,443,549

-	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้ไที่ยู่นคัรินที่ร์	จำากััดี	(มหาชิน) (54,265,521) 6,604,824 (47,660,697)

-	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	จำากััดี	(มหาชิน) 133,450,381 (147,366,906) (13,916,525)

-	บริษัที่อ้�น	ๆ (4,904,101) 19,591,475 14,687,374

รวม 612,512,308 310,041,393 922,553,701

งบการเงินรวิม

บริษััทย่อยทางอ�อม

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี

-	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	จำากััดี	(มหาชิน)	 1,922,929,000 (189,706,000) 1,733,223,000

-	บริษัที่อ้�น	ๆ (3,497,783) (16,291,888) (19,789,671)

รวม 2,531,943,525 104,043,505 2,635,987,030

บาท

ณ วิันท่� 

31 ธันวิาคำม 2561

รายการในระหวิ่างปี ณ วิันท่� 

31 ธันวิาคำม 2562เพิ�มข้ึ้น (ลดลง)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-	บริษัที่	ศิคัรินที่ร์	จำากััดี	(มหาชิน) 234,191,512 304,040,037 538,231,549

-	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้ไที่ยู่นคัรินที่ร์	จำากััดี	(มหาชิน) 560,435 (54,825,956) (54,265,521)

-	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	จำากััดี	(มหาชิน) - 133,450,381 133,450,381

-	บริษัที่อ้�น	ๆ (4,537,256) (366,845) (4,904,101)

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

งบการเงินรวิม

บริษััทย่อยทางตรง

บริษัที่	ป็ร�ินส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี

-	บริษัที่อ้�น	ๆ (6,645,352) 6,645,352 -

บริษััทย่อยทางอ�อม

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี

-	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	จำากััดี	(มหาชิน)	 1,571,110,600 351,818,400 1,922,929,000

-	บริษัที่อ้�น	ๆ 82,322 (3,580,105) (3,497,783)

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

บริษััท โรงพยาบาลรามคำำาแหง จำากัด (มหาชน)
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รายงานประจำาปี 2563

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563

ณ์	 วันท่ี่�	 31	 ธันวาคัม	 2563	 แล้ะ	 2562	 บริษัที่ได้ีนำาใบหุ้นของบริษัที่	 ศิคัรินที่ร์	 จำากััดี	 (มหาชิน)	

จำานวน	10,000,000	หุ้น	ไป็จำานำาไว้กัับสถาบันกัารเงินเพ้�อเป็็นหลั้กัที่รัพย์ู่คัำ�าป็ระกัันวงเงินสินเชิ�้อต้ามที่�่กัล้�าวไว้

ในหมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินข้อ	23

บริษััท ศิคำรินทร์ จำากัด (มหาชน)
ณ์	 วันท่ี่�	 31	 ธันวาคัม	 2563	 บริษัที่ไดี้นำาใบหุ้นของบริษัที่	 โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	 จำากััดี	 (มหาชิน)	

จำานวน	244,000,000	หุ้น	ไป็จำานำาไว้กัับสถาบันกัารเงินเพ้�อเป็็นหลั้กัที่รัพยู่ค์ัำ�าป็ระกัันวงเงินสินเช้ิ�อต้ามที่�่กัล้�าวไว้ใน

หมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินข้อ	20	แล้ะ	23

12.2 เงินลงทุนในหน่วิยลงทุน

สำาหรับปีส้ินสุดวัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563 และ 2562 ม่รายการเปล่�ยนแปลง ดังน่้ 
บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ราคัาต้ามบัญช่ิต้้นปี็ 780,080 766,088 - -

ขายู่เงินล้งทุี่น (733,519) - - -

กัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งม่ล้คั�า (46,561) 13,992 - -

ราคัาต้ามบัญช่ิป็ล้ายู่ปี็ - 780,080 - -

12.3 เงินลงทุนในตราสารทุนท่�ไม่อย่้ในคำวิามต�องการข้องตลาด

สำาหรับปีส้ินสุดวัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563 และ 2562 ม่รายการเปล่�ยนแปลง ดังน่้ 
บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ราคัาต้ามบัญช่ิต้้นปี็ 961,836,651 879,848,051 716,821,891 473,121,891

ผ่ล้กัระที่บจากัมาต้รฐานกัาร	

รายู่งานที่างกัารเงินฉบับท่ี่�	9				

มาถ้อป็ฏิิบัติ้ 75,102,000 - - -

1,036,938,651 879,848,051 716,821,891 473,121,891

ซ้ื้�อเงินล้งทุี่น - 81,988,600 243,700,000

กัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งม่ล้คั�า (54,440,000) - (54,440,000) -

ราคัาต้ามบัญช่ิป็ล้ายู่ปี็ 982,498,651 961,836,651 662,381,891 716,821,891

 รายละเอ่ยดเงินลงทุนในตราสารทุนท�่ไม่อย่้ในคำวิามต�องการตลาด ณ วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563 และ 2562 

ประกอบด�วิย
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บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563

ช่�อบริษััท ประเภัทกิจการ
ทุนชำาระแล�วิ (บาท) อัตราส่วินร�อยละข้องการลงทุน

2563 2562 2563 2562

ท่�เก่�ยวิข้�องกัน (ถ่ือหุ�นและม่กรรมการร่วิมกัน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เจ้าพระยู่า	จำากััดี	(มหาชิน) โรงพยู่าบาล้ 589,019,360 589,019,360 7.69 7.69

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้ศุภฤกัษ์อ่�ที่อง	จำากััดี โรงพยู่าบาล้ 50,000,000 50,000,000 6.00 6.00

บริษัที่	อินโนเวชัิ�น	เที่คัโนโล้ยู่่	จำากััดี ที่�่ป็รึกัษา 75,000,000 75,000,000 7.00 7.00

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เสร่รักัษ์	จำากััดี โรงพยู่าบาล้ 100,000,000 100,000,000 10.00 10.00

บริษัที่	สินแพที่ย์ู่	จำากััดี โรงพยู่าบาล้ 1,000,000,000 1,000,000,000 10.00 10.00

บริษัที่	นวนคัรกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี โรงพยู่าบาล้ 375,000,000 375,000,000 4.43 4.43

บริษัที่	เล้กัาซ่ื้�	กัอล์้ฟั	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี	 สนามกัอล์้ฟั 1,300,000,000 1,300,000,000 10.00 10.00

งบการเงินรวิม

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้พะเยู่าราม	จำากััดี โรงพยู่าบาล้ 7,500,000 7,500,000 2.36 2.36

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้ขอนแกั�นราม	จำากััดี โรงพยู่าบาล้ 80,000,000 80,000,000 3.54 3.54

บริษัที่	ภ่มิปั็ญญาอินเต้อร์เนชัิ�นแนล้	จำากััดี กัารศึกัษา 600,000,000 600,000,000 4.71 4.71

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้ชัิยู่ภ่มิราม	จำากััดี โรงพยู่าบาล้ 558,000,000 558,000,000 0.10 0.10

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้น�าน-ราม	จำากััดี โรงพยู่าบาล้ 150,000,000 150,000,000 3.14 3.14

บริษัที่	กััซื้ซัื้น	มาร่นา	กัอล์้ฟั	คัลั้บ	จำากััดี	 สนามกัอล้์ฟั	แล้ะโรงแรม 2,000,000,000 2,000,000,000 4.61 4.61

บริษััทอ่�น  (ถ่ือหุ�นแต่ไม่ม่กรรมการร่วิมกัน)

งบการเงินรวิม

บริษัที่	พิษณุ์โล้กัอินเต้อร์เวชิกัาร	จำากััดี โรงพยู่าบาล้ 160,000,000 160,000,000 2.06 2.06

ช่�อบริษััท

บาท

วิิธ่ราคำาทุน ม้ลค่ำายุติธรรม เงินปันผู้ลรับ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

กิจการท่�เก่�ยวิข้�องกัน (ถ่ือหุ�นและม่กรรมการร่วิมกัน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เจ้าพระยู่า	จำากััดี	(มหาชิน) 78,862,491 78,862,491 78,862,491 78,862,491 10,871,822 10,871,822

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้ศุภฤกัษ์อ่�ที่อง	จำากััดี 3,875,000 3,875,000 875,000 875,000 - -

บริษัที่	อินโนเวชัิ�น	เที่คัโนโล้ยู่่	จำากััดี 8,290,000 8,290,000 8,290,000 8,290,000 575,000 575,000

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เสร่รักัษ์	จำากััดี 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - -

บริษัที่	สินแพที่ย์ู่	จำากััดี 429,000,000 429,000,000 429,000,000 429,000,000 35,000,000 33,200,000

บริษัที่	นวนคัรกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี 18,094,400 18,094,400 18,094,400 18,094,400 2,991,330 1,495,665

บริษัที่	เล้กัาซ่ื้�	กัอล์้ฟั	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี 117,260,000 171,700,000 117,260,000 171,700,000 - -

รวม 665,381,891 719,821,891 662,381,891 716,821,891 49,438,152 46,142,487
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รายงานประจำาปี 2563

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563

ช�่อบริษััท

บาท

วิิธ่ราคำาทุน ม้ลค่ำายุติธรรม เงินปันผู้ลรับ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

หักั	คั�าเผ่�้อกัารด้ีอยู่คั�าของเงินล้งทุี่น

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้ศุภฤกัษ์อ่�ที่อง	จำากััดี (3,000,000) (3,000,000) - - - -

สุที่ธิ	-	ในงบกัารเงินเฉพาะกัิจกัาร 662,381,891 716,821,891 662,381,891 716,821,891 49,438,152 46,142,487

งบการเงินรวิม

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้พะเยู่าราม	จำากััดี 375,000 375,000 375,000 375,000 - 2,250,000

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้ขอนแกั�นราม	จำากััดี 13,050,000 13,050,000 88,152,000 88,152,000 1,200,000 1,200,000

บริษัที่	ภ่มิปั็ญญาอินเต้อร์เนชัิ�นแนล้	จำากััดี 60,000,000 60,000,000 - - - -

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้ชัิยู่ภ่มิราม	จำากััดี 1,200,000 1,200,000 581,760 581,760 - -

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้น�าน-ราม	จำากััดี 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - -

บริษัที่	กััซื้ซัื้น	มาร่นา	กัอล์้ฟั	คัลั้บ	จำากััดี 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 - -

รวม 304,625,000 304,625,000 319,108,760 319,108,760 1,200,000 3,450,000

หักั	คั�าเผ่�้อกัารด้ีอยู่คั�าของเงินล้งทุี่น

บริษัที่	ภ่มิปั็ญญาอินเต้อร์เนชัิ�นแนล้	จำากััดี (60,000,000) (60,000,000) - -

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้ชัิยู่ภ่มิราม	จำากััดี (618,240) (618,240) - -

รวม (60,618,240) (60,618,240) - -

สุที่ธิ	 244,006,760 244,006,760 319,108,760 319,108,760 1,200,000 3,450,000

บริษััทอ่�น (ถื่อหุ�นแต่ไม่ม่กรรมการร่วิมกัน)

งบการเงินรวิม

บริษัที่	พิษณุ์โล้กัอินเต้อร์เวชิกัาร	จำากััดี 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 - -

สุที่ธิ	-	ในงบกัารเงินรวม 907,396,651 961,836,651 982,498,651 1,036,938,651 50,638,152 49,592,487

บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่เล้้อกัท่ี่�จะวัดีคั�าเงินล้งทุี่นในต้ราสารทุี่นท่ี่�ไม�อยู่่�ในคัวามต้้องกัารของต้ล้าดี	

ณ์	31	ธันวาคัม	2563	ด้ีวยู่ม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรม	ณ์	วันท่ี่�	1	มกัราคัม	2563	ซึื้�งเป็็นไป็ต้ามมาต้รกัารผ่�อนป็รนชัิ�วคัราว

ท่ี่�ได้ีกัล้�าวไว้ในหมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินข้อ	2.3

เงินลงทุนในบริษััท เลกาซ่ึ่� กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำากัด
ต้ามท่ี่�ป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่คัรั�งท่ี่�	2/2563	เม�้อวันท่ี่�	15	พฤษภาคัม	2563	ได้ีม่มติ้ให้ป็รับป็รุงม่ล้คั�า

กัารรับโอนหุ้นของบริษัที่	เล้กัาซ่ื้�	กัอล์้ฟั	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี	จากับริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี	ในราคัา

ทุี่นเม้�อวันท่ี่�	30	มถุินายู่น	2562	จำานวนเงนิ	171.70	ล้้านบาที่	เป็็นราคัาม่ล้คั�าต้ามบญัช่ิ	ณ์	วนัท่ี่�	31	ธันวาคัม	2562	

ซึื้�งม่เป็็นจำานวนเงิน	117.26	ล้้านบาที่

เงินลงทุนในบริษััท สินแพทย์ จำากัด
เม้�อวันท่ี่�	25	กัรกัฎาคัม	2562	บริษัที่ม่กัารใชิสิ้ที่ธิ�ซื้�้อหุน้เพิ�มทุี่นของบรษัิที่	สินแพที่ยู่	์จำากััดี	ต้ามสัดีส�วนเดีมิ	

จำานวน	900,000	หุ้น	ในราคัาหุ้นล้ะ	80	บาที่	เป็็นจำานวนเงิน	72.00	ล้้านบาที่
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เงินลงทุนในบริษััท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำากัด
ต้ามมต้ท่ิี่�ป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารคัรั�งที่�่	9/2562	เม�้อวันท่ี่�	19	กัันยู่ายู่น	2562	ของบรษัิที่ยู่�อยู่ที่างออ้ม	-	บรษัิที่	

โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	 จำากััดี	 ได้ีม่มติ้ให้เข้าร�วมล้งทีุ่นในบริษัที่	 โรงพยู่าบาล้น�าน-ราม	 จำากััดี	

จำานวน	 1,000,000	 หุ้น	 ราคัาหุ้นล้ะ	 10	 บาที่	 เป็็นจำานวนเงิน	 10.00	 ล้้านบาที่	 คัิดีเป็็นอัต้ราร้อยู่ล้ะ	 6.67	

บริษัที่ยู่�อยู่ที่างอ้อมได้ีจ�ายู่ชิำาระคั�าหุ้นดัีงกัล้�าวแล้้วทัี่�งจำานวน

12.4 เงินลงทุนในตราสารหน้่ท่�จะถ่ือจนคำรบกำาหนด 

สำาหรับปีส้ินสุดวัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563 และ 2562 ม่รายการเปล่�ยนแปลง ดังน่้ 
บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ราคัาต้ามบัญช่ิต้้นปี็ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

กัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งม่ล้คั�า - - - -

ราคัาต้ามบัญช่ิป็ล้ายู่ปี็ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

13. เงินลงทุนในบริษััทร่วิม
13.1 เงินลงทุนในบริษััทร่วิมตามวิิธ่ราคำาทุนและวิิธ่ส่วินได�เส่ย ประกอบด�วิย

ช�่อบริษััท ประเภัทกิจการ
ทุนชำาระแล�วิ (บาท)

อัตราส่วินร�อยละข้อง

การลงทุน

2563 2562 2563 2562

งบการเงินรวิม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษััทร่วิมทางตรง

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี โรงพยู่าบาล้ 2,000,000,000 1,654,803,530 33.73 40.76

บริษัที่	ทิี่พยู่บดีินที่ร์	จำากััดี ซ้ื้�อ-ขายู่อุป็กัรณ์์กัารแพที่ย์ู่ 450,000,000 450,000,000 38.18 33.33

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้บางโพ	จำากััดี โรงพยู่าบาล้ 350,000,000 350,000,000 28.57 28.57

งบการเงินรวิม

บริษััทร่วิมทางอ�อม

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เขล้างค์ันคัร	จำากััดี โรงพยู่าบาล้ 89,708,200 89,708,200 11.99 11.99

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้พะวอ	จำากััดี โรงพยู่าบาล้ 11,625,750 11,625,750 23.54 23.54

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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รายงานประจำาปี 2563

ช�่อบริษััท

บาท

วิิธ่ส่วินได�เส่ย วิิธ่ราคำาทุน

2563 2562 2563 2562

งบการเงินรวิม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษััทร่วิมทางตรง

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี 1,690,154,047 1,844,434,138 1,304,865,788 1,304,865,788

บริษัที่	ทิี่พยู่บดีินที่ร์	จำากััดี 21,127,292 70,726,462 172,500,000 172,500,000

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้บางโพ	จำากััดี 318,939,772 312,300,353 300,000,000 300,000,000

หักั	คั�าเผ่�้อกัารด้ีอยู่คั�าเงินล้งทุี่น

บริษัที่	ทิี่พยู่บดีินที่ร์	จำากััดี (136,005,080) -

	 รวม 1,641,360,708 1,777,365,788

งบการเงินรวิม

บริษััทร่วิมทางอ�อม

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เขล้างค์ันคัร	จำากััดี 109,516,558 110,655,531 30,882,500 30,882,500

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้พะวอ	จำากััดี 10,344,577 15,835,382 29,813,600 29,813,600

หักั	คั�าเผ่�้อกัารด้ีอยู่คั�าเงินล้งทุี่น

บริษัที่	ทิี่พยู่บดีินที่ร์	จำากััดี - - (13,978,218) (13,978,218)

	 รวม 2,150,082,246 2,353,951,866 1,688,078,590 1,824,083,670

13.2 ส่วินแบ่งกำาไร (ข้าดทุน) จากเงินลงทุนในบริษััทร่วิมสำาหรับปีสิ้นสุดวัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563 

และ 2562 ม่ดังน้่

ช่�อบริษััท

บาท

งบการเงินรวิม

2563 2562

บริษััทร่วิมทางตรง

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

ส�วนแบ�งกัำาไร	(ขาดีทุี่น) (111,922,565) 240,537,147

ผ่ล้จากักัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งสัดีส�วนกัารถ้อหุ้น 91,832,946 -

บริษัที่	ทิี่พยู่บดีินที่ร์	จำากััดี

ส�วนแบ�งกัำาไร	(ขาดีทุี่น) (21,467,943) (11,118,845)

ผ่ล้จากักัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งสัดีส�วนกัารถ้อหุ้น (28,131,226) -

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้บางโพ	จำากััดี 6,204,279 11,508,521

บริษััทร่วิมทางอ�อม

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เขล้างคั์นคัร	จำากััดี 6,620,626 16,002,073

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้พะวอ	จำากััดี (5,490,806) 2,805,043

รวม (62,354,689) 259,733,939

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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สำาหรับปี็สิ�นสุดีวันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	ส�วนแบ�งกัำาไร	(ขาดีทุี่น)	จากัเงินล้งทุี่นในบริษัที่ร�วม

ที่างต้รง	-	บริษัที่โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี	ต้ามท่ี่�แสดีงข้างต้้นน่�เป็็นจำานวนท่ี่�สุที่ธิจากักัารตั้ดีรายู่กัารระหว�าง

กััน	จำานวนเงิน	8.56	ล้้านบาที่	แล้ะ	9.19	ล้้านบาที่	ต้ามล้ำาดัีบ	ซึื้�งเกัิดีจากัรายู่กัารเงินปั็นผ่ล้ที่�่บริษัที่จ�ายู่ให้แกั�

บริษัที่ร�วมดัีงกัล้�าว

13.3 ส่วินแบ่งกำาไร (ข้าดทุน) เบ็ดเสร็จอ�่นในบริษััทร่วิมสำาหรับปีสิ้นสุดวัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563 

และ 2562 ม่ดังน้่

ช่�อบริษััท

บาท

งบการเงินรวิม

2563 2562

บริษััทร่วิมทางตรง

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

ขาดีทุี่นจากักัารวัดีม่ล้คั�าเงินล้งทุี่น (7,851,110) (98,666,283)

ขาดีทุี่นจากักัารป็ระมาณ์ต้ามหลั้กัคัณิ์ต้ศาสต้ร์ป็ระกัันภัยู่ - (1,961,766)

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้บางโพ	จำากััดี

กัำาไรจากักัารป็ระมาณ์ต้ามหลั้กัคัณิ์ต้ศาสต้ร์ป็ระกัันภัยู่ 435,139 -

บริษััทร่วิมทางอ�อม

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เขล้างคั์นคัร	จำากััดี

ขาดีทุี่นจากักัารป็ระมาณ์ต้ามหลั้กัคัณิ์ต้ศาสต้ร์ป็ระกัันภัยู่ - (304,457)

รวม (7,415,971) (100,932,506)

13.4 รายได�เงินปันผู้ลจากเงินลงทุนในบริษััทร่วิมสำาหรับปส้ิีนสุดวัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563 และ 2562 ม่ดังน้่

ช่�อบริษััท
บาท

2563 2562

งบการเงินรวิม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษััทร่วิมทางตรง

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี 134,900,150 67,450,085

งบการเงินรวิม

บริษััทร่วิมทางอ�อม

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เขล้างคั์นคัร	จำากััดี 7,759,599 6,846,705

รวม 142,659,749 74,296,790

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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ข้�อม้ลทางการเงินโดยสรุปข้องบริษััท โรงพยาบาลวิิภัาราม จำากัด (บริษััทร่วิม) ท�่ม่สาระสำาคัำญ 

ช่�อบริษััท
บาท

2563 2562

สินที่รัพย์ู่หมุนเว่ยู่น 1,853,728,041 1,388,504,810

สินที่รัพย์ู่ไม�หมุนเว่ยู่น 8,597,589,327 8,692,710,885

หน่�สินหมุนเว่ยู่น 2,799,147,724 2,408,809,572

หน่�สินไม�หมุนเว่ยู่น 1,299,912,617 1,762,923,145

รายู่ได้ี 3,785,577,336 4,884,914,393

กัำาไรสำาหรับปี็ (334,561,274) 626,134,445

ขาดีทุี่นเบ็ดีเสร็จอ�้นสำาหรับปี็ (163,159,035) (335,458,461)

กัำาไร	(ขาดีทุี่น)	เบ็ดีเสร็จรวมสำาหรับปี็ (497,720,309) 290,675,984

กระทบยอดข้�อม้ลทางการเงินข้�างต�นกับม้ลค่ำาตามบัญช่ข้องส่วินได�เส่ยข้องบริษััท โรงพยาบาล

วิิภัาราม จำากัด ท่�รับร้�ในงบการเงินรวิม

ช่�อบริษััท
บาท

2563 2562

สินที่รัพย์ู่สุที่ธิ 5,699,486,822 5,141,775,089

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้นของบริษัที่	(ร้อยู่ล้ะ) 33.73 40.76

รายู่กัารป็รับป็รุงอ้�น	

-	กัำาไรท่ี่�ยัู่งไม�เกิัดีข�ึนจริงจากัเงินล้งทุี่นเผ่�้อขายู่	

บมจ.	โรงพยู่าบาล้วิภาวดี่ในงบกัารเงินของบริษัที่ร�วมท่ี่�ไม�

ถ่กั	รวมบันทึี่กัเป็็นส�วนแบ�งกัำาไรจากัเงินล้งทุี่นในบริษัที่ร�วม

ในงบกัารเงินของบริษัที่ (209,632,427) (268,543,182)

-	อ้�นๆ (22,650,431) (17,703,971)

ม่ล้คั�าต้ามบัญช่ิของส�วนไดี้เส่ยู่ 1,690,154,047 1,844,434,138

ข้�อม้ลทางการเงินโดยรวิมข้องบริษััทร่วิมท้ังหมดท่�แต่ละรายไม่ม่สาระสำาคัำญ
บาท

2563 2562

ส�วนแบ�งกัำาไร	(ขาดีทุี่น)	จากักัิจกัารท่ี่�ยัู่งดีำาเนินงาน (42,265,070) 19,196,792

ส�วนแบ�งกัำาไร	(ขาดีทุี่น)	เบ็ดีเสร็จรวม 435,139 (304,457)

ผ่ล้รวมม่ล้คั�าต้ามบัญช่ิของบริษัที่ร�วม 459,928,199 509,517,728

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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เงินลงทุนในบริษััท โรงพยาบาลวิิภัาราม จำากัด
ในปี็	2563	บริษัที่ร�วมได้ีม่กัารเพิ�มทุี่นในหุ้นสามัญโดียู่บริษัที่ท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกัันจากัสิที่ธิ�กัารซื้�้อหุ้นสามัญเพิ�ม

ทุี่นของบริษัที่ดัีงกัล้�าว	 จำานวน	 14,187,720	 หุ้น	 แล้ะส�วนท่ี่�ผ้่่ถ้อหุ้นเดิีมสล้ะสิที่ธิ�	 จำานวน	 16,300,977	 หุ้น	

รวมจำานวนหุ้นเพิ�มทุี่น	30,488,697	หุ้น	ซึื้�งกัารเพิ�มทุี่นดัีงกัล้�าวของบรษัิที่ท่ี่�เกั�่ยู่วขอ้งที่ำาให้สัดีส�วนกัารถ้อหุน้ของ

บริษทัี่ในบริษทัี่ร�วมเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งจากัร้อยู่ล้ะ	40.76	เป็็นร้อยู่ล้ะ	33.73	แล้ะที่ำาให้ม่ผ่ล้ต้�างจากักัารเป็ล่้�ยู่นสดัีส�วน

จำานวน	91.83	ล้้านบาที่	โดียู่บันทึี่กัรายู่กัารในส�วนแบ�งกัำาไร

ณ์	 วันท่ี่�	 31	 ธันวาคัม	 2563	 แล้ะ	 2562	 บริษัที่ได้ีนำาใบหุ้นของบริษัที่	 โรงพยู่าบาล้วิภาราม	 จำากััดี	

จำานวน	 25,160,358	 หุ้นไป็จำานำาไว้กัับสถาบันกัารเงินแห�งหน�ึงเพ้�อเป็็นหลั้กัที่รัพย์ู่คัำ�าป็ระกัันสินเชิ�้อต้ามที่�่กัล้�าว

ไว้ในหมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินข้อ	20

เงินลงทุนในบริษััท ทิพยบดินทร์ จำากัด
ต้ามมต้ิท่ี่�ป็ระชุิมวิสามัญผ้่่ถ้อหุ้นของบริษัที่ร�วม	คัรั�งท่ี่�	1/2563	เม�้อวันท่ี่�	20	กัรกัฎาคัม	2563	ผ้่่ถ้อหุ้นได้ี

ม่มต้ิอนุมัติ้ให้บริษัที่ล้ดีทุี่นจดีที่ะเบ่ยู่นแบบเฉพาะเจาะจง	 ของผ่่้ถ้อหุ้นซึื้�งเป็็นบุคัคัล้ท่ี่�ไม�เกั�่ยู่วข้องกัับบริษัที่	

จำานวนเงิน	 57.16	 ล้้านบาที่	ที่ำาให้ทุี่นจดีที่ะเบ่ยู่นเดีิม	 จำานวนเงิน	 450	 ล้้านบาที่	 คังเหล้้อ	 392.84	 ล้้านบาที่	

โดียู่ล้ดีจำานวนหุ้นให้เหล้้อหุ้นสามัญ	จำานวน	78,568,000	หุ้น	ม่ล้คั�าหุ้นล้ะ	5.00	บาที่	จึงที่ำาให้สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น

ของบริษัที่เป็ล่้�ยู่นแป็ล้งจากัร้อยู่ล้ะ	33.33	เป็็น	ร้อยู่ล้ะ	38.18	แล้ะที่ำาให้ม่ผ่ล้ต้�างจากักัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งสัดีส�วน

จำานวน	28.13	ล้้านบาที่	โดียู่บันที่ึกัรายู่กัารในส�วนแบ�งกัำาไรในบริษัที่ร�วมในงบกัารเงินรวม

14. เงินลงทุนในบริษััทย่อย
ประกอบด�วิย

ช�่อบริษััท ประเภัทกจิการ
ทุนชำาระแล�วิ (บาท)

อัตราส่วินร�อยละข้อง

การลงทุน

2563 2562 2563 2562

ถ่ือหุ�นโดยบริษััท

บริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี โรงแรม 65,000,000 260,000,000 99.99 99.99

บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกัิจกัารแพที่ยู่์	จำากััดี		(มหาชิน) โรงพยู่าบาล้ 402,312,500 402,312,500 83.55 83.55

บริษัที่	บิวต่้�	ดี่ไซื้น์	เซ็ื้นเต้อร์	จำากััดี เสริมคัวามงาม 7,500,000 7,500,000 50.00 50.00

บริษัที่	ว่	พร่ซิื้ชัิ�น	จำากััดี ศ่นย์ู่ชิะล้อวัยู่ 1,250,000 - 70.00 -

ถ่ือหุ�นโดยบริษััทย่อยทางตรง

(ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่	เชิ่ยู่งใหม�รามธุรกัิจกัารแพที่ยู่์	จำากััดี(มหาชิน))

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เชิ่ยู่งใหม�ราม	จำากััดี โรงพยู่าบาล้ 400,000,000 400,000,000 47.09 47.09

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้หริภุญชัิยู่	เมโมเร่ยู่ล้	จำากััดี		 โรงพยู่าบาล้ 150,000,000 150,000,000 72.43 72.43

(ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่	เชิ่ยู่งใหม�รามธุรกัิจกัารแพที่ยู่์	จำากััดี	(มหาชิน))

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	เชิ่ยู่งใหม�	จำากััดี		 โรงพยู่าบาล้ 1,000,000,000 440,000,000 45.53 45.14

ถ่ือหุ�นโดยบริษััทย่อยทางอ�อม

(ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เชิ่ยู่งใหม�ราม		จำากััดี)

บริษัที่	เที่พปั็ญญาธุรกัิจ	จำากััดี		 โรงพยู่าบาล้ 236,000,000 236,000,000 47.09 47.09

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ช�่อบริษััท
วิิธ่ส่วินได�เส่ย

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วิิธ่ราคำาทุน เงินปันผู้ลรับ

2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี 16,204,730 214,194,918 150,537,651 345,537,651 - -

บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ยู่์	จำากััดี		(มหาชิน) 3,583,498,231 3,696,846,032 1,638,467,138 1,638,467,138 196,641,900 174,792,800

บริษัที่	บิวต่้�	ด่ีไซื้น์	เซ็ื้นเต้อร์	จำากััดี 22,822,430 7,651,158 14,145,281 14,145,281 5,000,000 5,000,000

บริษัที่	ว่	พร่ซิื้ชัิ�น	จำากััดี 782,424 - 874,995 - - -

รวม 3,623,307,815 3,918,692,108 1,804,025,065 1,998,150,070 201,641,900 179,792,800

บริษััทย่อยท่�ม่ส่วินได�เส่ยท่�ไม่ม่อำานาจคำวิบคุำมท�่ม่สาระสำาคัำญ

	 บริษัที่ไดีร้วมบรษัิที่ยู่�อยู่แห�งหนึ�งค้ัอ	บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธรุกัจิกัารแพที่ยู่	์จำากััดี	(มหาชิน)	ซึื้�งมส่�วนไดีเ้ส่ยู่ท่ี่�ไม�ม่อำานาจ

คัวบคุัมท่ี่�ม่สาระสำาคััญ

ช่�อบริษััท

ประเทศ

ท่�จัดต้ัง

และ

สถืานท่�

หลักข้อง

ธุรกิจ

สัดส่วินข้องคำวิามเป็น

เจ�าข้องและสิทธิในการ

ออกเส่ยงท่�ถ่ือโดยส่วินได�

เส่ยท่�ไม่ม่อำานาจคำวิบคุำม 

(ร�อยละ)

บาท

กำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จ

จัดสรรสำาหรับส่วินได�เส่ย

ท่�ไม่ม่อำานาจคำวิบคุำม

ส่วินได�เส่ยท่�ไม่ม่อำานาจ

คำวิบคุำมสะสม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ยู่์	จำากััดี		(มหาชิน) ไที่ยู่ 16.45 16.45 (14,429,188) 308,008,330 2,498,500,246 2,566,337,786

บริษัที่	บิวต่้�	ด่ีไซื้น์	เซ็ื้นเต้อร์	จำากััดี ไที่ยู่ 50.00 50.00 16,005,407 12,651,158 32,747,579 16,743,172

บริษัที่	ว่	พร่ซิื้ชัิ�น	จำากััดี ไที่ยู่ 30.00 - (40,102) - 333,903 -

รวม 1,536,117 320,659,488 2,531,581,728 2,583,080,958

ข้�อม้ลทางการเงินข้องบริษััท เช่ยงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน) ก่อนตัดรายการ

ระหว่ิางกัน ม่ดังน้่
บาท

2563 2562

สินที่รัพย์ู่หมุนเว่ยู่น 939,607,094 1,228,018,433

สินที่รัพย์ู่ไม�หมุนเว่ยู่น 9,810,747,517 8,922,992,537

หน่�สินหมุนเว่ยู่น 2,556,451,324 2,560,582,025

หน่�สินไม�หมุนเว่ยู่น 2,762,132,125 1,987,770,293

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บาท

2563 2562

ส�วนได้ีเส่ยู่ท่ี่�ไม�ม่อำานาจคัวบคุัม 1,858,838,878 1,894,062,605

รวมรายู่ได้ี 3,784,361,527 4,059,252,192

กัำาไรสำาหรับปี็ส�วนของส�วนไดี้เส่ยู่ท่ี่�ไม�ม่อำานาจคัวบคุัม 45,469,459 171,102,808

กัำาไร	(ขาดีทุี่น)	เบ็ดีเสร็จอ�้นสำาหรับปี็ส�วนของส�วนไดี้เส่ยู่ท่ี่�

ไม�ม่อำานาจคัวบคุัม (26,432,043) 136,905,522

เงินปั็นผ่ล้จ�ายู่แกั�ส�วนได้ีเส่ยู่ท่ี่�ไม�ม่อำานาจคัวบคุัม 34,409,180

เงินสดีสุที่ธิได้ีมาจากักัิจกัรรมดีำาเนินงาน 619,276,326 904,525,374

เงินสดีสุที่ธิใช้ิไป็ในกิัจกัรรมล้งทุี่น (1,236,580,513) (1,046,378,513)

เงินสดีสุที่ธิได้ีมาจากั	(ใชิ้ไป็ใน)	กิัจกัรรมจัดีหาเงิน 384,320,709 401,063,670

เงินสดีเพิ�มข�ึน(ล้ดีล้ง)สุที่ธิ (232,983,478) 259,210,531

สำาหรับบริษััท
ต้ามมต้ิท่ี่�ป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่คัรั�งท่ี่�	 4/2563	 เม�้อวันท่ี่�	 13	สิงหาคัม	2563	 ได้ีม่มติ้อนุมัติ้ให้เป็ดิี

บริษัที่	ว่	พร่ซิื้ชัิ�น	จำากััดี	(“บริษัที่ยู่�อยู่”)	ซึื้�งเป็็นบริษัที่ท่ี่�ป็ระกัอบกิัจกัารศ่นย์ู่ชิะล้อวัยู่	โดียู่ม่ทุี่นจดีที่ะเบ่ยู่นจำานวน

เงิน	 5.00	 ล้้านบาที่	 แบ�งออกัเป็็น	 500,000	 หุ้นม่ล้คั�าหุ้นล้ะ	 10	 บาที่	 โดียู่บริษัที่ถ้อหุ้นในสัดีส�วนร้อยู่ล้ะ	 70	

ต้�อมาบรษัิที่ดัีงกัล้�าวไดีเ้ร่ยู่กัชิำาระคั�าหุน้	ในอัต้รารอ้ยู่ล้ะ	25	ของที่นุจดีที่ะเบ่ยู่น	โดียู่บรษัิที่ไดีจ้�ายู่ชิำาระคั�าหุน้แล้ว้	

เป็็นจำานวนเงิน	0.87	ล้้านบาที่

สำาหรับบริษััทย่อย - บริษััท ปริ�นส์ต้ัน พาร์คำ สวิ่ท จำากัด
เม้�อวันท่ี่�	 25	 กัันยู่ายู่น	 2562	 คัณ์ะกัรรมกัารของบริษัที่ได้ีม่มติ้ให้ป็รับโคัรงสร้างกัารล้งทุี่นใน	

บริษัที่	ยู่�อยู่	-	บริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี	 ใหม�โดียู่ให้โอนหุ้นของบริษัที่	 บิวต่้�	 ด่ีไซื้น์	 เซ็ื้นเต้อร์	จำากััดี	

ซึื้�งเป็็นบริษัที่ยู่�อยู่จำานวน	 100,000	 หุ้น	 คัิดีเป็็นสัดีส�วนกัารถ้อหุ้นร้อยู่ล้ะ	 50	 โดียู่ม่ม่ล้คั�าต้ามบัญช่ิจำานวนเงิน	

14.15	 ล้้านบาที่	 แล้ะหุ้นของบริษัที่	 เล้กัาซ่ื้�	 กัอล้์ฟั	 (ป็ระเที่ศไที่ยู่)	 จำากััดี	 ซึื้�งเป็็นเงินล้งทุี่นระยู่ะยู่าวอ้�นจำานวน	

13,000,000	หุ้น	คิัดีเป็็นสัดีส�วนกัารถ้อหุ้นร้อยู่ล้ะ	10	โดียู่ม่ม่ล้คั�าต้ามบัญช่ิจำานวนเงิน	171.70	ล้้านบาที่	ให้กัับ

บริษัที่โดียู่ต้รง	รวมเป็็นจำานวนเงิน	185.85	ล้้านบาที่

ต้ามมติ้ท่ี่�ป็ระชุิมสามัญผ้่่ถ้อหุ้นของบริษัที่ยู่�อยู่	คัรั�งท่ี่�	1/2563	เม�้อวันท่ี่�	10	เมษายู่น	2563	ผ้่่ถ้อหุ้นม่มติ้	

ให้บริษัที่ล้ดีทุี่นจดีที่ะเบ่ยู่นจากัเดิีม	 260	 ล้้านบาที่	 เป็็น	 65	 ล้้านบาที่	 โดียู่กัารล้ดีจำานวนหุ้นสามัญล้งจำานวน		

39,000,000	 หุ้น	 ม่ล้คั�าหุ้นล้ะ	5	บาที่	รวมเป็็นเงิน	195	 ล้้านบาที่	แล้ะจดีที่ะเบ่ยู่นล้ดีทุี่นกัับกัระที่รวงพาณ์ิชิยู่์	

เม้�อวันท่ี่�	15	พฤษภาคัม	2563

ต้�อมาเม้�อวันท่ี่�	15	พฤษภาคัม	2563	คัณ์ะกัรรมกัารของบริษัที่ได้ีมม่ติ้ให้ป็รับป็รุงม่ล้คั�ากัารรับโอนหุน้ของ

บริษัที่	เล้กัาซื้�่	กัอล้ฟ์ั	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี	ล้ดีล้งจากักัารใชิม่้ล้คั�าต้ามบญัช่ิ	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2562	เป็็นจำานวน	

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำาปี 2563

54.44	 ล้้านบาที่	ที่ำาให้เจ้าหน่�จากักัารโอนหุ้นคังเหล้้อเป็็นจำานวนเงิน	 131.41	 ล้้านบาที่	 โดียู่บริษัที่ชิำาระเจ้าหน่�

จากักัารโอนหุ้นโดียู่หักัสุที่ธิกัับสทิี่ธิท่ี่�ไดีรั้บคัน้เงินท่ี่�บริษัที่ยู่�อยู่คังค้ัางกัับบริษัที่	ซึื้�งป็ระกัอบด้ีวยู่เงินใหก่้ัยู้้่มจำานวน	

11.97	ล้้านบาที่	ดีอกัเบ่�ยู่ค้ัางรับจำานวน	0.39	ล้้านบาที่	แล้ะสิที่ธิท่ี่�จะได้ีรับเงินจากักัารล้ดีทุี่นจดีที่ะเบ่ยู่นในบรษัิที่

ยู่�อยู่จำานวน	195	ล้้านบาที่	เป็็นจำานวนเงินรวม	207.36	ล้้านบาที่	ส�งผ่ล้ให้บริษัที่คังเหล้้อเงินรับจากักัารล้ดีทุี่น

เป็็นจำานวนเงิน	75.95	ล้้านบาที่	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	บริษัที่ยัู่งไม�ได้ีรับเงินคั้นทุี่นดัีงกัล้�าว	จึงแสดีงรายู่กัาร

ไว้บัญช่ิล่้กัหน่�จากักัารล้ดีทุี่นในงบกัารเงินเฉพาะกิัจกัาร

สำาหรับบริษััทย่อย - บริษััท เช่ยงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน)
เม้�อวันท่ี่�	25	ธันวาคัม	2561	คัณ์ะกัรรมกัารของบริษัที่ยู่�อยู่ได้ีม่มติ้ให้บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	

จำากััดี	 (มหาชิน)	 แล้ะบริษัที่	 โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	 จำากััดี	 เข้าร�วมล้งทุี่นในบริษัที่	 โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	

เช่ิยู่งใหม�	จำากััดี	ซึื้�งเป็็นบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นจัดีตั้�งใหม�เม�้อวันท่ี่�	30	ตุ้ล้าคัม	2561	ทุี่นจดีที่ะเบ่ยู่น	1	ล้้านบาที่	แล้ะ

เม้�อวันท่ี่�	1	ม่นาคัม	2562	ได้ีเพิ�มทุี่นจดีที่ะเบ่ยู่นเป็็น	400	ล้้านบาที่	บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	

(มหาชิน)	แล้ะบริษัที่	โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี	ต้กัล้งเข้าถ้อหุ้นในบริษัที่ดัีงกัล้�าวคัิดีเป็็นอัต้ราร้อยู่ล้ะ	18	

แล้ะร้อยู่ล้ะ	63	ของหุ้นท่ี่�ออกัแล้ะเร่ยู่กัชิำาระแล้้วของบริษัที่ดัีงกัล้�าว	ต้ามล้ำาดัีบ	แล้ะเม�้อวันท่ี่�	27	กุัมภาพันธ	์2562	

บรษัิที่ดัีงกัล้�าวได้ีเร่ยู่กัชิำาระคั�าหุน้ในอัต้ราร้อยู่ล้ะ	30	ของทุี่นจดีที่ะเบ่ยู่น	โดียู่บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกัจิกัารแพที่ย์ู่	

จำากััดี	(มหาชิน)	ได้ีจ�ายู่ชิำาระคั�าหุ้นเป็็นจำานวนเงิน	21.60	ล้้านบาที่	แล้ะบริษทัี่ยู่�อยู่	-	บริษทัี่	โรงพยู่าบาล้เชิยู่่งใหม�

ราม	จำากััดี	จ�ายู่ชิำาระคั�าหุ้นเป็็นจำานวนเงิน	75.60	ล้้านบาที่	รวมทัี่�งส�ินเป็็นจำานวนเงิน	97.20	ล้้านบาที่	โดียู่บริษัที่	

โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	เช่ิยู่งใหม�	จำากััดี	ได้ีจดีที่ะเบ่ยู่นเพิ�มทุี่นดัีงกัล้�าววันท่ี่�	1	ม่นาคัม	2562

 สินทรัพย์สุทธิตามม้ลค่ำาตามบัญช่ข้องบริษััท โรงพยาบาลรามคำำาแหง เช่ยงใหม่ จำากัด ณ วัินท่� 

1 ม่นาคำม 2562 ซึ่�ึงเป็นวัินท่�ท่�ใกล�เค่ำยงท�่สุดกับวัินซ้่ึ่อสินทรัพย์ซึึ่�งได�รวิมอย่้ในงบการเงินรวิม

ข้องบริษััท ม่ดังน้่

บาท

สินทรัพย์

เงินสดีแล้ะรายู่กัารเท่ี่ยู่บเที่�าเงินสดี 21,123,299

สินที่รัพย์ู่หมุนเว่ยู่นอ�้น 700,037

ท่ี่�ดิีน	อาคัาร	แล้ะอุป็กัรณ์์ 40,594,859

เงินจ�ายู่ล้�วงหน้าคั�าสินที่รัพย์ู่ 57,268,500

หน้่สิน

คั�าใช้ิจ�ายู่ค้ัางจ�ายู่ (517,047)

สินที่รัพย์ู่สุที่ธิ 119,169,648

หักั		ส�วนของผ้่่ถ้อหุ้นที่�่ไม�ม่อำานาจคัวบคุัม (23,209,233)

ส�วนของสินที่รัพย์ู่สุที่ธิจากักัารซื้�้อ 95,960,415

ส�วนเกิันของเงินล้งทุี่นท่ี่�ส่งกัว�าส�วนไดี้เส่ยู่ของผ้่่ซ้ื้�อในม่ล้คั�าต้ามบัญช่ิ

ของสินที่รัพย์ู่สุที่ธิของผ้่่ถ่กัซื้�้อ 1,239,585

สิ�งต้อบแที่นในกัารซื้�้อ	-	เงินสดีจ�ายู่ 97,200,000

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บาท

หักั		โอนเงินให้ก้่ัยู้่มเพ้�อจ�ายู่ชิำาระคั�าหุ้น (46,800,000)

เงินสดีแล้ะรายู่กัารเท่ี่ยู่บเที่�าเงินสดีของบริษัที่ท่ี่�ซ้ื้�อ (21,123,299)

กัระแสเงินสดีจ�ายู่ในกัารซื้�้อสินที่รัพย์ู่	-	สุที่ธิจากัเงินสดีแล้ะรายู่กัารเท่ี่ยู่บเที่�าเงินสดีท่ี่�ได้ีรับ 29,276,701

บริษัที่ยู่�อยู่กัำาหนดีม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรมของสินที่รัพย์ู่แล้ะหน่�สินท่ี่�นำามารวม	ณ์	วันซ้ื้�อสินที่รัพย์ู่	โดียู่ใช้ิราคัาต้าม

บัญชิ่ของบริษัที่	 โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	 เช่ิยู่งใหม�	 จำากััดี	 บริษัที่ยู่�อยู่บันที่ึกัส�วนเกิันของเงินล้งทุี่นท่ี่�ส่งกัว�า

ส�วนได้ีเส่ยู่ของผ้่่ซ้ื้�อในม่ล้คั�าต้ามบัญช่ิของสินที่รัพย์ู่สุที่ธิของผ้่่ถ่กัซื้�้อ	เป็็นคั�าใช้ิจ�ายู่ในงบกัำาไรขาดีทุี่นเบ็ดีเสร็จ

เม้�อวันท่ี่�	2	พฤษภาคัม	2562	บริษัที่ดัีงกัล้�าวได้ีเร่ยู่กัชิำาระคั�าหุ้นเพิ�มในราคัาหุ้นล้ะ	7	บาที่	โดียู่บริษัที่ยู่�อยู่	

-	 บริษัที่	 เช่ิยู่งใหม�รามธุรกัิจกัารแพที่ยู่์	 จำากััดี	 (มหาชิน)	 ได้ีจ�ายู่ชิำาระคั�าหุ้นเป็็นจำานวนเงิน	 50.40	 ล้้านบาที่	

แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่	-	บริษัที่	 โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี	 ได้ีจ�ายู่ชิำาระคั�าหุ้นเป็็นจำานวนเงิน	179.79	 ล้้านบาที่	

รวมทัี่�งสิ�นเป็็นจำานวนเงิน	 230.19	 ล้้านบาที่	 ผ่ล้จากัรายู่กัารดัีงกัล้�าวที่ำาให้บริษัที่ยู่�อยู่	 -	 บริษัที่	 โรงพยู่าบาล้

เช่ิยู่งใหม�ราม	 จำากััดี	 ม่สัดีส�วนกัารถ้อหุ้นในบริษัที่ดัีงกัล้�าวจากัเดีิมร้อยู่ล้ะ	 63.00	 เป็็นสัดีส�วนร้อยู่ล้ะ	 63.85	

รวมกัลุ้�มบริษัที่ยู่�อยู่ถ้อหุ้นเป็็นร้อยู่ล้ะ	81.85	

เม้�อวันท่ี่�	 26	กัรกัฏิาคัม	2562	บริษัที่ดัีงกัล้�าวได้ีจดีที่ะเบ่ยู่นเพิ�มทุี่น	4	 ล้้านหุ้น	 ในราคัาหุ้นล้ะ	 10	บาที่	

เป็็นจำานวนเงิน	40.00	ล้้านบาที่	โดียู่บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)	ได้ีจ�ายู่ชิำาระคั�าหุ้นเป็็น

จำานวนเงนิ	7.20	ล้้านบาที่	แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่	-	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี	ได้ีจ�ายู่ชิำาระคั�าหุน้เป็็นจำานวน

เงิน	25.82	ล้้านบาที่	รวมทัี่�งสิ�นเป็็นจำานวนเงนิ	33.02	ล้้านบาที่	ผ่ล้จากัรายู่กัารดีงักัล้�าวที่ำาใหบ้รษัิที่ยู่�อยู่	-	บรษัิที่	

โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี	ม่สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ในบริษัที่ดัีงกัล้�าวจากัเดีิมร้อยู่ล้ะ	63.85	เป็็นสัดีส�วนร้อยู่

ล้ะ	63.91	รวมกัลุ้�มบริษัที่ถ้อหุ้นเป็็นร้อยู่ล้ะ	81.91	แล้ะที่ำาให้ม่ผ่ล้ต้�างจากักัารซ้ื้�อหุ้นบริษัที่ยู่�อยู่จากัส�วนไดี้เส่ยู่ที่�่

ไม�ม่อำานาจคัวบคัุมจำานวนเงิน	 14,418.20	 บาที่โดียู่แสดีงรายู่กัารในส�วนของผ้่่ถ้อหุ้นในงบกัารเงินรวม	 กัลุ้�ม

บริษัที่ยู่�อยู่ได้ีจ�ายู่ชิำาระคั�าหุ้นดัีงกัล้�าวแล้้วทัี่�งจำานวน

เม้�อวันท่ี่�	4	 ธันวาคัม	2562	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	เช่ิยู่งใหม�	จำากััดี	ม่มติ้ให้เพิ�มทุี่นจดีที่ะเบ่ยู่น

จำานวน	56	ล้้านหุ้น	ในราคัาหุ้นล้ะ	10	บาที่	เป็็นจำานวนเงิน	560	ล้้านบาที่	โดียู่บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัาร

แพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)	ได้ีจ�ายู่ชิำาระคั�าหุ้นเป็็นเงิน	40.32	ล้้านบาที่	แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่	-	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�

ราม	จำากััดี	ได้ีชิำาระคั�าหุ้นเป็็นเงิน	146.48	ล้้านบาที่	โดียู่แสดีงรายู่กัารไว้เป็็นเงินจ�ายู่ล้�วงหน้าคั�าหุน้	ซึื้�งบริษทัี่ยู่�อยู่	

-	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	เช่ิยู่งใหม�	จำากััดี	ได้ีจดีที่ะเบ่ยู่นเพิ�มทุี่นกัับกัรมพัฒินาธุรกิัจกัารค้ัาแล้้วเม้�อวันที่�่	

14	กุัมภาพันธ์	2563

ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	บริษัที่ได้ีนำาใบหุ้นของบริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	

(มหาชิน)	จำานวน	2,020,000,000	หุ้น	แล้ะ	1,680,000,000	หุ้น	ต้ามล้ำาดัีบ	ไป็จำานำาไว้กัับสถาบันกัารเงินเพ้�อ

เป็็นหลั้กัที่รัพย์ู่คัำ�าป็ระกัันวงเงินสินเช้ิ�อต้ามท่ี่�กัล้�าวไว้ในหมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินข้อ	20	แล้ะ	23

ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	บริษัที่ยู่�อยู่ได้ีนำาใบหุ้นของบริษัที่	โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี	

แล้ะบริษัที่	โรงพยู่าบาล้หริภุญชัิยู่	เมโมเร่ยู่ล้	จำากััดี	จำานวนรวม	43,005,000	หุ้น	ไป็จำานำาไว้กัับสถาบันกัารเงิน

เพ้�อเป็็นหลั้กัที่รัพย์ู่คัำ�าป็ระกัันเงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นต้ามท่ี่�กัล้�าวไว้ในหมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินข้อ	20

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานประจำาปี 2563

15. อสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุน
ประกอบด�วิย

บาท

งบการเงินรวิม

ยอดตามบัญช่

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2562

รายการในระหวิ่างปี ยอดตามบัญช่

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2563เพิ�มข้ึ้น ลดลง โอนเข้�า (ออก)

ราคัาทุี่น

ท่ี่�ดิีน 171,553,809 - - - 171,553,809

อาคัารให้เชิ�า	 236,153,320 8,282,102 - 83,024,983 327,460,405

รวม 407,707,129 8,282,102 - 83,024,983 499,014,214

หักั	คั�าเส�้อมราคัาสะสม

อาคัารให้เชิ�า (30,747,770) (16,341,546) - - (47,089,316)

อสังหาริมที่รัพย์ู่เพ้�อกัารล้งทุี่น	-	สุที่ธิ 376,959,359 451,924,898

บาท

งบการเงินรวิม

ยอดตามบัญช่

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2561

รายการในระหวิ่างปี ยอดตามบัญช่

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2562เพิ�มข้ึ้น ลดลง โอนเข้�า (ออก)

ราคัาทุี่น

ท่ี่�ดิีน 171,553,809 - - - 171,553,809

อาคัารให้เชิ�า	 101,555,630 146,862 - 134,450,828 236,153,320

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

หักั	คั�าเส�้อมราคัาสะสม

อาคัารให้เชิ�า (24,876,958) (5,870,812) - - (30,747,770)

อสังหาริมที่รัพย์ู่เพ้�อกัารล้งทุี่น	-	สุที่ธิ 248,232,481 376,959,359

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญช่

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2562

รายการในระหวิ่างปี ยอดตามบัญช่

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2563เพิ�มข้ึ้น ลดลง โอนเข้�า (ออก)

ราคัาทุี่น

ท่ี่�ดิีน 150,770,000 - - - 150,770,000

อาคัารให้เชิ�า	 170,461,574 8,282,102 - 83,024,983 261,768,659

รวม 321,231,574 8,282,102 - 83,024,983 412,538,659

หักั	คั�าเส�้อมราคัาสะสม

อาคัารให้เชิ�า (23,850,888) (14,145,822) - - (37,996,710)

อสังหาริมที่รัพย์ู่เพ้�อกัารล้งทุี่น	-	สุที่ธิ 297,380,686 374,541,949

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญช่

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2561

รายการในระหวิ่างปี ยอดตามบัญช่

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2562เพิ�มข้ึ้น ลดลง โอนเข้�า (ออก)

ราคัาทุี่น

ท่ี่�ดิีน 150,770,000 - - - 150,770,000

อาคัารให้เชิ�า	 35,863,884 146,862 - 134,450,828 170,461,574

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

หักั	คั�าเส�้อมราคัาสะสม

อาคัารให้เชิ�า (20,169,801) (3,681,087) - - (23,850,888)

อสังหาริมที่รัพย์ู่เพ้�อกัารล้งทุี่น	-	สุที่ธิ 166,464,083 297,380,686

ในระหว�างปี็	2562	บริษัที่โอนรายู่กัารบัญช่ิท่ี่�ดิีน	อาคัารแล้ะอุป็กัรณ์์บางส�วน	“วิ	พล้าซื้�า”	ซึื้�งเป็็นอาคัารที่�่ม่ไว้

ให้เชิ�ามาบันทึี่กับัญช่ิเป็็นอสังหาริมที่รัพยู่์เพ้�อกัารล้งทุี่นต้ามท่ี่�กัล้�าวไว้ในหมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินข้อ	16

อสังหาริมที่รัพยู่์เพ้�อกัารล้งทุี่นของบริษัที่เป็็นท่ี่�ดิีนแล้ะอาคัารให้เชิ�า	 ซึื้�งในปี็	 2561	 บริษัที่ไดี้ม่กัารป็ระเมินราคัา

จากัผ้่่ป็ระเมินราคัาอิสระม่ม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรม	เป็็นจำานวนเงิน	182.10	ล้้านบาที่

สำาหรับปี็สิ�นสุดีวันท่ี่�	 31	 ธันวาคัม	 2563	 แล้ะ	 2562	บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ม่รายู่ได้ีคั�าเชิ�าจากัอสังหาริมที่รัพย์ู่	

จำานวนเงิน	60.99	ล้้านบาที่	แล้ะ	26.58	ล้้านบาที่	(เฉพาะกิัจกัารเป็็นจำานวนเงิน	56.28	ล้้านบาที่	แล้ะ	5.23	ล้้านบาที่)	

ต้ามล้ำาดัีบ	แล้ะม่คั�าใช้ิจ�ายู่ในกัารดีำาเนินงาน	จำานวนเงิน	30.75	ล้้านบาที่	แล้ะ	11.25	ล้้านบาที่	(เฉพาะกิัจกัารเป็็นจำานวน

เงิน	28.50	ล้้านบาที่	แล้ะ	2.90	ล้้านบาที่)	ต้ามล้ำาดัีบ	ท่ี่�ได้ีรับร้่ในงบกัำาไรขาดีทุี่นเบ็ดีเสร็จ

บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ได้ีจดีจำานองอสังหาริมที่รัพย์ู่เพ้�อกัารล้งทุี่นของบริษัที่ไว้เป็็นหลั้กัที่รัพย์ู่คัำ�าป็ระกัันวงเงินสนิ

เช้ิ�อจากัสถาบันกัารเงินต้ามท่ี่�กัล้�าวไว้ในหมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินข้อ	20
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รายงานประจำาปี 2563

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563

16. ท่�ดิน อาคำารและอุปกรณ์
ประกอบด�วิย

บาท

งบการเงินรวิม

ยอดตามบัญช่

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2562

รายการในระหวิ่างปี ยอดตามบัญช่

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2563เพิ�มข้ึ้น ลดลง โอนเข้�า (ออก)

ราคัาทุี่น

ท่ี่�ดิีนแล้ะส�วนป็รับป็รุงท่ี่�ดิีน 3,763,904,019 - - - 3,763,904,019

อาคัารแล้ะส�วนป็รับป็รุงอาคัาร 3,661,325,833 54,776,441 - 36,292,162 3,752,394,436

เคัร้�องม้อแพที่ย์ู่แล้ะอุป็กัรณ์์กัารแพที่ย์ู่ 1,796,829,854 142,104,339 (88,340,095) - 1,850,594,098

เคัร้�องต้กัแต้�งติ้ดีตั้�งแล้ะเคัร้�องใชิ้สำานักังาน 1,463,227,183 42,701,143 (17,576,708) 53,200,462 1,541,552,080

เคัร้�องใช้ิแล้ะเคัร�้องต้กัแต้�งศ่นย์ู่สุขภาพ 9,913,554 3,112 (1,308) - 9,915,358

ยู่านพาหนะ 149,148,245 281,573 (1,028,687) - 148,401,131

สินที่รัพย์ู่ระหว�างกั�อสร้าง 515,497,932 1,196,835,700 - (172,517,607) 1,539,816,025

รวมราคัาทุี่น 11,359,846,620 1,436,702,308 (106,946,798) (83,024,983) 12,606,577,147

หักั	คั�าเส�้อมราคัาสะสม

ส�วนป็รับป็รุงท่ี่�ดิีน (20,209,658) (2,280,733) - - (22,490,391)

อาคัารแล้ะส�วนป็รับป็รุงอาคัาร (1,911,622,037) (175,636,082) - - (2,087,258,119)

เคัร้�องม้อแพที่ย์ู่แล้ะอุป็กัรณ์์กัารแพที่ย์ู่ (1,255,125,604) (113,081,491) 85,708,863 - (1,282,498,232)

เคัร้�องต้กัแต้�งติ้ดีตั้�งแล้ะเคัร้�องใชิ้สำานักังาน (1,023,557,706) (102,690,002) 17,383,275 - (1,108,864,433)

เคัร้�องใช้ิแล้ะเคัร�้องต้กัแต้�งศ่นย์ู่สุขภาพ (17,644,664) (214,419) 1,308 - (17,857,775)

ยู่านพาหนะ (106,947,162) (11,580,460) 1,012,186 - (117,515,436)

รวมคั�าเส�้อมราคัาสะสม (4,335,106,831) (405,483,187) 104,105,632 - (4,636,484,386)

ท่ี่�ดิีน	อาคัารแล้ะอุป็กัรณ์์-สุที่ธิ 7,024,739,789 7,970,092,761
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บาท

งบการเงินรวิม

ยอดตามบัญช่

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2561

รายการในระหวิ่างปี ยอดตามบัญช่

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2562เพิ�มข้ึ้น ลดลง โอนเข้�า (ออก)

ราคัาทุี่น

ท่ี่�ดีินแล้ะส�วนป็รับป็รุงท่ี่�ดิีน 3,173,580,458 585,604,330 - 4,719,231 3,763,904,019

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

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

เคัร�้องต้กัแต้�งติ้ดีตั้�งแล้ะเคัร้�องใชิ้สำานักังาน 1,433,968,556 32,986,973 (16,637,959) 12,909,613 1,463,227,183

เคัร�้องใช้ิแล้ะเคัร�้องต้กัแต้�งศ่นย์ู่สุขภาพ 9,700,932 293,822 (81,200) - 9,913,554

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

สินที่รัพย์ู่ระหว�างกั�อสร้าง 150,791,252 538,703,108 - (173,996,428) 515,497,932

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

หักั	คั�าเส�้อมราคัาสะสม

ส�วนป็รับป็รุงท่ี่�ดิีน (17,956,315) (2,253,343) - - (20,209,658)

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

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

เคัร�้องต้กัแต้�งติ้ดีตั้�งแล้ะเคัร้�องใชิ้สำานักังาน (931,907,162) (108,142,050) 16,491,506 - (1,023,557,706)

เคัร�้องใช้ิแล้ะเคัร�้องต้กัแต้�งศ่นย์ู่สุขภาพ (17,278,245) (447,618) 81,199 - (17,644,664)

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

รวมคั�าเส�้อมราคัาสะสม (4,017,259,352) (402,458,430) 84,610,951 - (4,335,106,831)

ท่ี่�ดิีน	อาคัารแล้ะอุป็กัรณ์์-สุที่ธิ 6,125,498,640 7,024,739,789

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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รายงานประจำาปี 2563

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญช่

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2562

รายการในระหวิ่างปี ยอดตามบัญช่

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2563เพิ�มข้ึ้น ลดลง โอนเข้�า (ออก)

ราคัาทุี่น

ท่ี่�ดิีนแล้ะส�วนป็รับป็รุงท่ี่�ดิีน 484,206,727 - - - 484,206,727

อาคัารแล้ะส�วนป็รับป็รุงอาคัาร 1,471,875,523 384,033 - 36,292,163 1,508,551,719

เคัร้�องม้อแพที่ย์ู่แล้ะอุป็กัรณ์์กัารแพที่ย์ู่ 557,960,264 23,588,981 (4,050) - 581,545,195

เคัร้�องต้กัแต้�งติ้ดีตั้�งแล้ะเคัร้�องใชิ้สำานักังาน 283,855,369 12,767,824 (415,152) 858,960 297,067,001

เคัร้�องใช้ิแล้ะเคัร�้องต้กัแต้�งศ่นย์ู่สุขภาพ 9,913,554 3,113 (1,308) - 9,915,359

ยู่านพาหนะ 79,596,324 - - - 79,596,324

สินที่รัพย์ู่ระหว�างกั�อสร้าง 153,575,551 37,736,466 - (120,176,105) 71,135,912

รวมราคัาทุี่น 3,040,983,312 74,480,417 (420,510) (83,024,982) 3,032,018,237

หักั	คั�าเส�้อมราคัาสะสม

ส�วนป็รับป็รุงท่ี่�ดิีน (4,095,772) (459,237) - - (4,555,009)

อาคัารแล้ะส�วนป็รับป็รุงอาคัาร (952,456,809) (67,531,751) - - (1,019,988,560)

เคัร้�องม้อแพที่ย์ู่แล้ะอุป็กัรณ์์กัารแพที่ย์ู่ (460,760,589) (27,938,923) 3,444 - (488,696,068)

เคัร้�องต้กัแต้�งติ้ดีตั้�งแล้ะเคัร้�องใชิ้สำานักังาน (253,744,648) (12,683,614) 392,402 - (266,035,860)

เคัร้�องใช้ิแล้ะเคัร�้องต้กัแต้�งศ่นย์ู่สุขภาพ (17,644,665) (214,418) 1,307 - (17,857,776)

ยู่านพาหนะ (56,332,738) (5,702,282) - - (62,035,020)

รวมคั�าเส�้อมราคัาสะสม (1,745,035,221) (114,530,225) 397,153 - (1,859,168,293)

ท่ี่�ดิีน	อาคัารแล้ะอุป็กัรณ์์-สุที่ธิ 1,295,948,091 1,172,849,944

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดตามบัญช่

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2561

รายการในระหวิ่างปี ยอดตามบัญช่

ณ วิันท่� 31

ธันวิาคำม 2562เพิ�มข้ึ้น ลดลง โอนเข้�า (ออก)

ราคัาทุี่น

ท่ี่�ดีินแล้ะส�วนป็รับป็รุงท่ี่�ดิีน 484,206,727 - - - 484,206,727

อาคัารแล้ะส�วนป็รับป็รุงอาคัาร 1,455,990,941 1,428,974 - 14,455,608 1,471,875,523

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

เคัร�้องต้กัแต้�งติ้ดีตั้�งแล้ะเคัร้�องใชิ้สำานักังาน 273,885,817 8,901,820 (651,410) 1,719,142 283,855,369

เคัร�้องใช้ิแล้ะเคัร�้องต้กัแต้�งศ่นย์ู่สุขภาพ 9,700,932 293,822 (81,200) - 9,913,554

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

สินที่รัพย์ู่ระหว�างกั�อสร้าง 123,559,587 185,308,389 - (155,292,425) 153,575,551

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

หักั	คั�าเส�้อมราคัาสะสม

ส�วนป็รับป็รุงท่ี่�ดิีน (3,636,535) (459,237) - - (4,095,772)

อาคัารแล้ะส�วนป็รับป็รุงอาคัาร (885,808,312) (66,648,497) - - (952,456,809)

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

เคัร�้องต้กัแต้�งติ้ดีตั้�งแล้ะเคัร้�องใชิ้สำานักังาน (239,701,454) (14,669,557) 626,363 - (253,744,648)

เคัร�้องใช้ิแล้ะเคัร�้องต้กัแต้�งศ่นย์ู่สุขภาพ (17,278,245) (447,619) 81,199 - (17,644,665)

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

รวมคั�าเส�้อมราคัาสะสม (1,625,861,502) (121,631,278) 2,457,559 - (1,745,035,221)

ท่ี่�ดิีน	อาคัารแล้ะอุป็กัรณ์์-สุที่ธิ 1,335,105,197 1,295,948,091

ในระหว�างป็	ี2562	บริษัที่ม่วัต้ถุป็ระสงค์ักัารใชิง้านของอาคัารบางส�วนในโคัรงกัาร	ว	ิพล้าซื้�า	ให้ผ้่่อ้�นเชิ�าที่รัพย์ู่สิน	

ดัีงนั�นบริษัที่จึงโอนรายู่กัารบัญช่ิอาคัารแล้ะอุป็กัรณ์์บางส�วนไป็เป็็นอสังหาริมที่รัพย์ู่เพ้�อกัารล้งทุี่นด้ีวยู่ราคัาทุี่น	134.45	

ล้้านบาที่	โดียู่เริ�มตั้�งแต้�วันท่ี่�	9	ตุ้ล้าคัม	2562	เป็็นต้้นไป็

ณ์	วันที่�่	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	ท่ี่�ดิีน	พร้อมสิ�งป็ล่้กัสร้าง	อาคัาร	แล้ะเคัร�้องใช้ิที่างกัารแพที่ย์ู่ส�วนหนึ�ง

ของบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่	ม่ล้คั�าต้ามบัญช่ิจำานวนเงิน	4,038.54	ล้้านบาที่	แล้ะ	2,715.42	ล้้านบาที่	(เฉพาะกิัจกัารเป็็น

จำานวนเงิน	316.27	ล้้านบาที่	แล้ะ	322.24	ล้้านบาที่)	ต้ามล้ำาดัีบ	ต้ิดีภาระคัำ�าป็ระกัันวงเงินสินเชิ�้อจากัสถาบันกัารเงิน

ต้ามท่ี่�กัล้�าวไว้ในหมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินข้อ	20	แล้ะ	23

ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ม่สินที่รัพย์ู่ถาวรท่ี่�คัำานวณ์คั�าเส้�อมราคัาคัรบแล้้ว	

แต้�ยัู่งใชิ้งานอยู่่�โดียู่ม่ราคัาทุี่น	 จำานวนเงิน	 1,914.47	 ล้้านบาที่	 แล้ะ	 1,841.04	 ล้้านบาที่	 (เฉพาะกัิจกัารเป็็นจำานวนเงิน	

709.15	ล้้านบาที่	แล้ะ	690.33	ล้้านบาที่)	ต้ามล้ำาดัีบ

ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	เคัร�้องม้อแพที่ยู่์แล้ะยู่านพาหนะของบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่	ซึื้�งไดี้มาภายู่

ใต้้สัญญาเชิ�ากัารเงินม่ม่ล้คั�าต้ามบัญช่ิจำานวนเงิน	8.94	 ล้้านบาที่	แล้ะ	14.73	 ล้้านบาที่	 (เฉพาะกิัจกัารเป็็นจำานวนเงิน	

7.63	ล้้านบาที่	แล้ะ	12.80	ล้้านบาที่)	ต้ามล้ำาดัีบ

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ม่ดีอกัเบ่�ยู่จ�ายู่ท่ี่�ถ้อเป็็นต้้นทุี่นของสินที่รัพยู่์	

จำานวนเงิน	16.51	ล้้านบาที่	แล้ะ	4.49	ล้้านบาที่	(เฉพาะกิัจกัารเป็็นจำานวนเงิน	0.00	ล้้านบาที่แล้ะ	2.88	ล้า้นบาที่)	

ต้ามล้ำาดัีบ	โดียู่ม่อัต้ราตั้�งขึ�นเป็็นทุี่นของสินที่รัพย์ู่เที่�ากัับร้อยู่ล้ะ	2.51	-	2.69	ต้�อปี็	แล้ะร้อยู่ล้ะ	3.00	-	3.50	ต้�อปี็	

(เฉพาะกิัจกัารเป็็นร้อยู่ล้ะ	0.00	ต้�อป็	ีแล้ะร้อยู่ล้ะ	3.00	ต้�อปี็)	ต้ามล้ำาดัีบ

บริษััท เช่ยงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน)
เม้�อวันท่ี่�	19	พฤศจิกัายู่น	2561	บริษัที่ยู่�อยู่	-	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	เช่ิยู่งใหม�	จำากััดี	ได้ีที่ำาหนังส้อ

สัญญาจะซ้ื้�อจะขายู่ท่ี่�ดิีนจำานวน	8	แป็ล้งพร้อมสิ�งป็ล่้กัสร้างกัับบริษทัี่	บริหารสินที่รพัย์ู่สุขุมวิที่	จำากััดี	ที่�่ดีนิตั้�งอยู่่�

ในต้ำาบล้ที่�าศาล้า	อำาเภอเม้องเช่ิยู่งใหม�	จังหวัดีเช่ิยู่งใหม�	เน�้อท่ี่�ดิีนจำานวนรวม	12-0-62	ไร�	(หร้อเที่�ากัับ	4,862	

ต้ารางวา)	ในราคัาขายู่รวมทัี่�งสิ�น	381.79	ล้้านบาที่	โดียู่คั�าธรรมเน่ยู่มในกัารจดีที่ะเบ่ยู่นโอนกัรรมสิที่ธิ�ที่�่ดีิน	แล้ะ

คั�าใช้ิจ�ายู่อ้�นท่ี่�เก่ั�ยู่วกัับกัารโอนกัรรมสิที่ธิ�ท่ี่�ดิีน	ผ้่่จะซ้ื้�อเป็็นฝ่่ายู่รับผิ่ดีชิอบ	สำาหรับคั�าภาษ่เงินได้ีหักั	ณ์	ที่�่จ�ายู่แล้ะ

คั�าภาษ่ธุรกิัจเฉพาะ	ผ้่่จะขายู่เป็็นฝ่่ายู่รับผิ่ดีชิอบ	บริษัที่ยู่�อยู่ได้ีจ�ายู่เงินมัดีจำาคั�าท่ี่�ดิีนจำานวนเงิน	38.18	ล้้านบาที่

ในระหว�างปี็	2562	บริษัที่ยู่�อยู่ได้ีจ�ายู่เงินคั�าท่ี่�ดิีนส�วนท่ี่�เหล้้อ	แล้ะคั�าใช้ิจ�ายู่อ้�นเก่ั�ยู่วกัับกัารโอนกัรรมสิที่ธิ�

ท่ี่�ดิีน	เป็็นจำานวนเงินรวม	348.46	ล้้านบาที่	รวมเป็็นราคัาทุี่นท่ี่�ดิีนทัี่�งสิ�น	386.64	ล้้านบาที่	แล้ะจดีที่ะเบ่ยู่นโอน

กัรรมสิที่ธิ�ท่ี่�ดิีนแล้้วเม�้อวันท่ี่�	17	พฤษภาคัม	2562

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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17. สินทรัพย์สิทธิการใช�
ม้ลค่ำาตามบัญช่ข้องสินทรัพย์สิทธิการใช�ตามสัญญาเช่าและการเคำล่�อนไหวิสำาหรับปีสิ้นสุดวัินท�่ 

31ธันวิาคำม 2563  แสดงได�ดังน้่

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคำาทุน

ยู่อดีคังเหล้้อ	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2562 - -

ผ่ล้กัระที่บจากักัารนำามาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินฉบับท่ี่�	16

มาถ้อป็ฏิิบัติ้	ณ์	วันที่�่	1	มกัราคัม	2563 332,520,444 21,061,449

ยู่อดีคังเหล้้อ	ณ์	วันท่ี่�	1	มกัราคัม	2563 332,520,444 21,061,449

เพิ�มระหว�างงวดี - -

ยู่อดีคังเหล้้อ	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563 332,520,444 21,061,449

คำ่าเส่�อมราคำาสะสม

ยู่อดีคังเหล้้อ	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2562 - -

ผ่ล้กัระที่บจากักัารนำามาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินฉบับท่ี่�	16

มาถ้อป็ฏิิบัติ้	ณ์	วันที่�่	1	มกัราคัม	2563 - -

ยู่อดีคังเหล้้อ	ณ์	วันท่ี่�	1	มกัราคัม	2563

คั�าเส้�อมราคัาสำาหรับงวดี (29,593,071) (3,403,050)

ยู่อดีคังเหล้้อ	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563 302,927,373 17,658,399

ม้ลคำ่าสุทธิตามบัญช่

ยู่อดีคังเหล้้อ	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2562 - -

ยู่อดีคังเหล้้อ	ณ์	วันท่ี่�	1	มกัราคัม	2563 332,520,444 21,061,449

ยู่อดีคังเหล้้อ	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563 302,927,373 17,658,399

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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18. ค่ำาคำวิามนิยม
ประกอบด�วิย

บาท

งบการเงินรวิม

2563 2562

1.	คั�าคัวามนิยู่มจากักัารซ้ื้�อเงินล้งทุี่นในบริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	

(มหาชิน)	โดียู่บริษัที่ 424,723,212 424,723,212

2.	คั�าคัวามนิยู่มในงบกัารเงินรวมของบริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)	

สำาหรับกัารซ้ื้�อธุรกัิจแบบยู้่อนกัลั้บภายู่ใต้้ช้ิ�อของบริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	

จำากััดี	(มหาชิน)	ซึื้�งเป็็นบริษัที่แม�ต้ามกัฎหมายู่แต้�เป็็นผ้่่ถ่กัซื้�้อในที่างบัญช่ิ	ท่ี่�ถ่กัคัวบคุัม

โดียู่บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี	ซึื้�งเป็็นบริษัที่ยู่�อยู่ต้ามกัฎหมายู่แต้�เป็็นผ้่่ซื้�้อ

ในที่างบัญช่ิ	ภายู่หลั้งกัารแล้กัเป็ล่้�ยู่นหุ้นสามัญ	เม้�อวันท่ี่�	25	กุัมภาพันธ์	2551 89,343,728 89,343,728

3.	คั�าคัวามนิยู่มจากักัารซ้ื้�อเงินล้งทุี่นในบริษัที่	โรงพยู่าบาล้หริภุญชัิยู่	เมโมเร่ยู่ล้	จำากััดี	โดียู่

บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกัิจกัารแพที่ยู่์	จำากััดี	(มหาชิน) 209,148,791 209,148,791

รวม 723,215,731 723,215,731

19. สินทรัพย์ภัาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่และหน้่สินภัาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่
สินทรัพย์ภัาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่และหน่้สินภัาษ่ัเงินได�รอการตัดบัญช่ ม่ดังน่้

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

สินที่รัพย์ู่ภาษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญช่ิ 12,578,546 27,156,447 16,396,514 14,792,182

หน่�สินภาษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญช่ิ (716,825,460) (699,937,849) (184,396,596) (122,699,615)

สินที่รัพย์ู่	(หน่�สิน)	ภาษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญช่ิ	-	สุที่ธิ (704,246,914) (672,781,402) (168,000,082) (107,907,433)

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563



94

การเปล�่ยนแปลงสำาหรับปีส้ินสุดวัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563 และ 2562 สรุปดังน่้
บาท

งบการเงินรวิม

ยอดตามบัญช่

ณ วัินท่� 31 

ธันวิาคำม 2562

ผู้ลกระทบจาก

การนำามาตรฐาน

การรายงาน

ทางการเงินใหม่

 มาถ่ือปฏิิบัติ

ยอดตามบัญช่

ณ วัินท่� 1 

มกราคำม 2563

รายได� (ค่ำาใช�จ่าย) ในระหว่ิางปี
ยอดตามบัญช่

ณ วัินท่� 31 

ธันวิาคำม 2563ในกำาไรข้าดทุน
ในกำาไรข้าดทุน

เบ็ดเสร็จอ่�น

สินที่รัพย์ู่ภาษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญชิ่	:

ล่้กัหน่�กัารค้ัา 6,972,336 922,533 7,894,869 (614,868) - 7,280,001

ป็ระมาณ์กัารหน่�สินผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์พนักังาน 48,344,002 - 48,344,002 4,861,760 - 53,205,762

คั�าเชิ�าต้ามวิธ่เส้นต้รง 15,750,492 (15,750,492) - - - -

อ้�น	ๆ 385,230 - 385,230 93,945 - 479,175

รวม 71,452,060 (14,827,959) 56,624,101 4,340,837 - 60,964,938

หน่�สินภาษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญชิ่	:

สัญญาเชิ�า 197,154 - 197,154 (311,299) - (114,145)

กัำาไรจากักัารวัดีม่ล้คั�าสินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงิน 623,702,191 15,020,040 638,722,591 - 20,808,701 659,531,292

ผ่ล้ต้�างจากักัารป็รับม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรมของ			

สินที่รัพย์ู่ถาวรจากักัารรวมธุรกัิจ 120,334,117 - 120,334,117 (3,651,412) (10,888,000) 105,794,704

รวม 744,233,462 15,020,040 759,253,862 (3,962,711) 9,920,701 765,211,852

สินที่รัพย์ู่	(หน่�สิน)	ภาษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญชิ่	-	สุที่ธิ (672,781,402) (704,246,914)

บาท

งบการเงินรวิม

ยอดตามบัญช่

ณ วัินท่� 1 

มกราคำม 2561

รายได� (ค่ำาใช�จ่าย) ในระหว่ิางปี ยอดตามบัญช่

ณ วัินท่� 31 

ธันวิาคำม 2562ในกำาไรข้าดทุน
ในกำาไรข้าดทุน

เบ็ดเสร็จอ่�น

สินที่รัพยู่์ภาษ่เงินไดี้รอกัารตั้ดีบัญชิ่	:

ล่้กัหน�่กัารคั้า 13,865,194 (6,892,858) - 6,972,336

ป็ระมาณ์กัารหน�่สินผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์พนักังาน 29,827,360 11,913,216 6,603,426 48,344,002

คั�าเชิ�าต้ามวิธ่เส้นต้รง 14,604,569 1,145,923 - 15,750,492

ขาดีทุี่นที่�่ยัู่งไม�เกิัดีข�ึนจริงจากักัารวัดีม่ล้คั�าเงินล้งทุี่นเผ่�้อขายู่ 1,329,071 - (1,329,071) -

อ้�น	ๆ 385,230 - - 385,230

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

หน่�สินภาษ่เงินไดี้รอกัารตั้ดีบัญชิ่	:

สัญญาเชิ�ากัารเงิน (236,436) (433,590) - 197,154

กัำาไรที่�่ยัู่งไม�เกิัดีข�ึนจริงจากักัารวัดีม่ล้คั�าเงินล้งทุี่นเผ่�้อขายู่ 477,592,211 - (146,109,980) 623,702,191

ผ่ล้ต้�างจากักัารป็รับม่ล้คั�ายุู่ต้ิธรรมของสินที่รัพยู่์ถาวรจากักัาร

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

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

สินที่รัพยู่์	(หน�่สิน)	ภาษ่เงินไดี้รอกัารตั้ดีบัญชิ่	-	สุที่ธิ (541,387,110) (672,781,402)

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญช่

ณ วัินท่� 1 

มกราคำม 2562

รายได� (ค่ำาใช�จ่าย) ในระหว่ิางปี ยอดตามบัญช่

ณ วัินท่� 31 

ธันวิาคำม 2563ในกำาไรข้าดทุน
ในกำาไรข้าดทุน

เบ็ดเสร็จอ่�น

สินที่รัพย์ู่ภาษ่เงินไดี้รอกัารตั้ดีบัญชิ่	:

ล่้กัหน่�กัารค้ัา 283,917 171,695 - 455,612

ป็ระมาณ์กัารหน�่สินผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์พนักังาน 14,508,265 1,432,637 - 15,940,902

รวม 14,792,182 1,604,332 - 16,396,514

หน่�สินภาษ่เงินไดี้รอกัารตั้ดีบัญชิ่	:

สัญญาเชิ�ากัารเงิน 197,154 (311,298) - (114,144)

กัำาไรท่ี่�ยัู่งไม�เกิัดีข�ึนจริงจากักัารวัดีม่ล้คั�าเงินล้งทุี่น 122,502,461 - 62,008,279 184,510,740

รวม 122,699,615 (311,298) 62,008,279 184,396,596

สินที่รัพย์ู่	(หน�่สิน)	ภาษ่เงินไดี้รอกัารตั้ดีบัญชิ่	-	สุที่ธิ (107,907,433) (168,000,082)

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญช่

ณ วัินท่� 1 

มกราคำม 2561

รายได� (ค่ำาใช�จ่าย) ในระหว่ิางปี ยอดตามบัญช่

ณ วัินท่� 31 

ธันวิาคำม 2562ในกำาไรข้าดทุน
ในกำาไรข้าดทุน

เบ็ดเสร็จอ่�น

สินที่รัพย์ู่ภาษ่เงินไดี้รอกัารตั้ดีบัญชิ่	:

ล่้กัหน่�กัารค้ัา 239,163 44,754 - 283,917

ป็ระมาณ์กัารหน�่สินผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์พนักังาน 10,693,526 2,771,946 1,042,793 14,508,265

คั�าเชิ�าต้ามวิธ่เส้นต้รง 16,000 (16,000) - -

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

หน่�สินภาษ่เงินไดี้รอกัารตั้ดีบัญชิ่	:

สัญญาเชิ�ากัารเงิน (236,436) (433,590) - 197,154

กัำาไรท่ี่�ยัู่งไม�เกิัดีข�ึนจริงจากักัารวัดีม่ล้คั�าเงินล้งทุี่น 46,042,938 - (76,459,523) 122,502,461

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

สินที่รัพย์ู่	(หน�่สิน)	ภาษ่เงินไดี้รอกัารตั้ดีบัญชิ่	-	สุที่ธิ (34,857,813) (107,907,433)

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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20. เงินเบิกเกินบัญช่และเงินก้�ย่มระยะส้ันจากสถืาบันการเงิน
ประกอบด�วิย

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินเบิกัเกิันบัญช่ิ 6,899,659 2,944,206 - -

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นจากัสถาบันกัารเงิน 2,599,000,000 2,675,000,000 1,870,000,000 2,045,000,000

รวม 2,605,899,659 2,677,944,206 1,870,000,000 2,045,000,000

ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่มว่งเงนิเบกิัเกิันบัญช่ิแล้ะเงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นจากัสถาบัน

กัารเงินในป็ระเที่ศหล้ายู่แห�ง	จำานวนเงิน	4,580	ล้้านบาที่	แล้ะ	3,515	ล้้านบาที่	(เฉพาะกิัจกัารเป็็นจำานวนเงิน	3,495	

ล้้านบาที่	แล้ะ	2,565	ล้้านบาที่)	ต้ามล้ำาดัีบ	โดียู่ม่อัต้ราดีอกัเบ�่ยู่ร้อยู่ล้ะ	MOR	แล้ะ	2.38	-	4.20	ต้�อปี็	แล้ะร้อยู่ล้ะ	MOR	

แล้ะ	2.38	-	4.20	ต้�อปี็	ต้ามล้ำาดัีบ	คัำ�าป็ระกัันโดียู่อสังหาริมที่รัพย์ู่เพ้�อกัารล้งทุี่นของบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่	ท่ี่�ดิีนพร้อม

สิ�งป็ล่้กัสร้างของบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่	 จำานำาใบหุ้นของบริษัที่ร�วมแล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ต้ามหมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินข้อ	

13,	14,	15	แล้ะ	16

21. เงินก้�ย่มจากบุคำคำลหร่อกิจการท่�เก่�ยวิข้�องกัน
รายการเปล่�ยนแปลงข้องเงินก้� ย่มจากบุคำคำลหร่อกิจการท่� เก�่ยวิข้�องกันสำาหรับปี ส้ินสุดวัินท�่ 

31 ธันวิาคำม 2563 และ 2562 สรุปได�ดังน่้

บาท

งบการเงินรวิม

ณ วิันท่� 31 

ธันวิาคำม 2562

รายการในระหวิ่างปี ณ วิันท่� 31 

ธันวิาคำม 2563เพิ�มข้ึ้น ลดลง

บริษัที่ร�วม

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้บางโพ	จำากััดี

ระยู่ะยู่าว - 70,000,000 - 70,000,000

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้อง

บริษัที่	กัร่น	ร่ซื้อร์สเซื้ส	จำากััดี	(มหาชิน) - 27,000,000 (7,000,000) 20,000,000

ระยู่ะยู่าว

บุคัคัล้ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน

กัรรมกัารของบริษัที่แล้ะญาต้ิ

ระยู่ะสั�น 633,053,818 - (257,800,000) 375,253,818

ระยู่ะยู่าว 176,000,000 227,000,000 (209,000,000) 194,000,000

รวม 809,053,818 324,000,000 (473,800,000) 659,253,818

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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บาท

งบการเงินรวิม

ณ วิันท่� 31 

ธันวิาคำม 2561

รายการในระหวิ่างปี ณ วิันท่� 31 

ธันวิาคำม 2562เพิ�มข้ึ้น ลดลง

บุคัคัล้ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน

กัรรมกัารของบริษัที่แล้ะญาต้ิ

ระยู่ะสั�น 589,853,818 64,000,000 (20,800,000) 633,053,818

ระยู่ะยู่าว 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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วิันท่� 31 

ธันวิาคำม 2562

รายการในระหวิ่างปี ณ วิันท่� 31 

ธันวิาคำม 2563เพิ�มข้ึ้น ลดลง

บริษัที่ร�วม

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้บางโพ	จำากััดี

ระยู่ะยู่าว - 70,000,000 - 70,000,000

บริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้อง

บริษัที่	กัร่น	ร่ซื้อร์สเซื้ส	จำากััดี	(มหาชิน)

ระยู่ะยู่าว - 27,000,000 (7,000,000) 20,000,000

บุคัคัล้ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน

กัรรมกัารของบริษัที่แล้ะญาต้ิ

ระยู่ะยู่าว 176,000,000 227,000,000 (209,000,000) 194,000,000

รวม 176,000,000 324,000,000 (216,000,000) 284,000,000

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วิันท่� 31 

ธันวิาคำม 2561

รายการในระหวิ่างปี ณ วิันท่� 31 

ธันวิาคำม 2562เพิ�มข้ึ้น ลดลง

บุคัคัล้ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน

กัรรมกัารของบริษัที่แล้ะญาต้ิ

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

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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บุคำคำลท่�เก่�ยวิข้�องกัน
ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	บริษัที่ม่เงินก้่ัยู่้มระยู่ะสั�นจากับุคัคัล้ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัันในร่ป็ตั้�วสัญญาใช้ิเงิน

รวม	11	ฉบับแล้ะ	11	ฉบับ	ต้ามล้ำาดัีบ	คัรบกัำาหนดีชิำาระคั้นเงินต้้นภายู่ใน	2	ปี็	กัำาหนดีชิำาระดีอกัเบ�่ยู่ทุี่กั	3	เด้ีอน	ดีอกัเบ�่ยู่

อัต้ราร้อยู่ล้ะ2.75	-	3.00	ต้�อปี็	แล้ะร้อยู่ล้ะ	3.00	-	3.50	ต้�อปี็	ต้ามล้ำาดัีบ	โดียู่ม่เง�้อนไขว�าผ้่่ให้ก้่ัสามารถไถ�ถอนเงินก้่ั

กั�อนวันคัรบกัำาหนดีได้ีแล้ะผ้่่ก้่ัสามารถชิำาระค้ันเงินก้่ักั�อนวันคัรบกัำาหนดีได้ี	

ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	บริษัที่ยู่�อยู่ม่เงินก้่ัยู่้มระยู่ะสั�นจากับุคัคัล้ในร่ป็ตั้�วสัญญาใช้ิเงินระยู่ะเวล้า	

3	เด้ีอน	แล้ะม่กัารคิัดีดีอกัเบ่�ยู่ในอัต้ราร้อยู่ล้ะ	2.94	-	3.35	ต้�อปี็	แล้ะร้อยู่ล้ะ	3.50	-	4.50	ต้�อปี็	ต้ามล้ำาดัีบ	เงินก้่ัยู้่ม

ดัีงกัล้�าวไม�ม่หลั้กัที่รัพย์ู่คัำ�าป็ระกััน

บริษััทร่วิม
ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	บริษัที่ม่เงินก้่ัยู่้มระยู่ะสั�นจากับริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัันในร่ป็ตั้�วสัญญาใช้ิเงิน	1	ฉบับ	คัรบ

กัำาหนดีจ�ายู่ค้ันเงินต้้นภายู่ในวันท่ี่�	30	มิถุนายู่น	2564	กัำาหนดีชิำาระดีอกัเบ่�ยู่ทุี่กั	3	เด้ีอน	ดีอกัเบ่�ยู่อัต้ราร้อยู่ล้ะ	2.75	ต้�อป็ี

22. เงินก้�ย่มระยะส้ันจากบุคำคำลอ่�น
รายการเปล�่ยนแปลงข้องเงินก้�ย่มระยะส้ันจากบุคำคำลอ�่นสำาหรับปีส้ินสุดวัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563 และ 

2562 สรุปได�ดังน้่

บาท

งบการเงินรวิม

ณ วิันท่� 31 

ธันวิาคำม 2562

รายการในระหวิ่างปี ณ วิันท่� 31 

ธันวิาคำม 2563เพิ�มข้ึ้น ลดลง

	บุคัคัล้อ้�น 70,800,000 28,000,000 (13,500,000) 85,300,000

บาท

งบการเงินรวิม

ณ วิันท่� 31 

ธันวิาคำม 2561

รายการในระหวิ่างปี ณ วิันท่� 31 

ธันวิาคำม 2562เพิ�มข้ึ้น ลดลง

	บุคัคัล้อ้�น 68,400,000 6,000,000 (3,600,000) 70,800,000

ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	บริษัที่ยู่�อยู่ม่เงินก้่ัยู่้มระยู่ะสั�นจากับุคัคัล้อ้�น	โดียู่กัารออกัตั้�วสัญญาใช้ิเงิน

ระยู่ะเวล้าป็ระมาณ์	3	เด้ีอน	อัต้ราดีอกัเบ�่ยู่ร้อยู่ล้ะ	2.94	-	3.75	ต้�อปี็แล้ะร้อยู่ล้ะ	3.75	-	4.00	ต้�อปี็	ต้ามล้ำาดัีบ	โดียู่

ไม�ม่หลั้กัที่รัพย์ู่คัำ�าป็ระกััน

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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23. เงินก้�ย่มระยะยาวิจากสถืาบันการเงิน
ประกอบด�วิย

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าว 4,556,465,513 3,503,390,508 2,039,175,230 1,823,252,413

หักั	ส�วนท่ี่�ถึงกัำาหนดีชิำาระภายู่ในหน�ึงปี็ (1,065,160,006) (843,183,339) (563,345,720) (447,679,053)

สุที่ธิ 3,491,305,507 2,660,207,169 1,475,829,510 1,375,573,360

รายการเปล�่ยนแปลงข้องเงินก้�ย่มระยะยาวิจากสถืาบันการเงินสำาหรับปีส้ินสุดวัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563 

และ 2562 ม่ดังน้่

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

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

รับเงินก่ั้เพ�ิมในระหว�างปี็ 2,013,000,000 2,364,858,130 760,000,000 1,414,858,130

จ�ายู่ค้ันเงินก่ั้ในระหว�างปี็ (959,924,995) (966,821,720) (544,077,183) (659,267,433)

ยู่อดีคังเหล้้อ	ณ์	วันสิ�นปี็ 4,556,465,513 3,503,390,508 2,039,175,230 1,823,252,413

ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	บริษัที่แล้ะบรษัิที่ยู่�อยู่ม่วงเงินก้่ัยู่ม้ระยู่ะยู่าวจากัธนาคัารพาณ์ชิิย์ู่ในป็ระเที่ศ

หล้ายู่แห�ง	 เป็็นจำานวนเงินรวม	7,475	ล้้านบาที่	แล้ะ	7,035	ล้้านบาที่	(เฉพาะกิัจกัารเป็็นจำานวนเงิน	2,915	ล้้านบาที่	

แล้ะ	3,315	ล้้านบาที่)	ต้ามล้ำาดัีบ	ดัีงน่�

บริษััทม่เงินก้�ย่มระยะยาวิกับธนาคำารพาณิชย์ในประเทศแห่งหน�ึงประกอบด�วิย
วิงเงินท่� 1	 เม้�อวันท่ี่�	20	พฤษภาคัม	2558	บริษัที่ได้ีที่ำาสัญญาก้่ัยู่้มเงินสกุัล้บาที่กัับธนาคัารพาณ์ิชิยู่์ใน

ป็ระเที่ศ	แห�งหนึ�ง	วงเงิน	200	 ล้้านบาที่	 เบิกัใช้ิแล้้วเต็้มจำานวน	กัำาหนดีชิำาระคั้นเงินต้้นเป็็น

งวดีทุี่กัเด้ีอน	เด้ีอนล้ะ	3.70	ล้้านบาที่	โดียู่เริ�มชิำาระงวดีแรกัในเด้ีอนท่ี่�	7	นับจากัวันเบิกัเงินก้่ั

งวดีแรกั	กัำาหนดีระยู่ะเวล้าชิำาระคั้น	54	งวดี	เริ�มชิำาระคั้นงวดีแรกัในเด้ีอนพฤศจิกัายู่น	2558	

โดียู่คิัดีดีอกัเบ่�ยู่ในอัต้ราร้อยู่ล้ะ	3.80	ต้�อปี็	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2562	เงินก้่ัยู่ม้มยู่่อดีคังเหล้้อ

จำานวน	15.00	ล้้านบาที่	แล้ะในปี็	2563	ไดี้รับชิำาระเงินก้่ัทัี่�งหมดีแล้้ว

วิงเงินท่� 2	 เม้�อวันท่ี่�	9	ตุ้ล้าคัม	2558	บริษัที่ได้ีที่ำาสัญญาก้่ัยู่ม้เงินสกุัล้บาที่กัับธนาคัารพาณิ์ชิยู่ใ์นป็ระเที่ศ	

แห�งหนึ�ง	วงเงิน	200	ล้้านบาที่	เบิกัใช้ิแล้้วเต็้มจำานวน	กัำาหนดีชิำาระคัน้เงินต้น้เป็็นงวดีทุี่กัเด้ีอน	

เด้ีอนล้ะ	3.70	ล้้านบาที่	โดียู่เริ�มชิำาระงวดีแรกัในเด้ีอนที่�่	7	นับจากัวันเบิกัเงินก้่ังวดีแรกั	กัำาหนดี

ระยู่ะเวล้าชิำาระค้ัน	54	งวดี	เริ�มชิำาระคั้นงวดีแรกัในเด้ีอนเมษายู่น	2559	โดียู่คิัดีดีอกัเบ�่ยู่ใน

อัต้ราร้อยู่ล้ะ	3.80	ต้�อปี็	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2562	เงินก้่ัยู่้มม่ยู่อดีคังเหล้้อจำานวนเงิน	3.50	

ล้้านบาที่	แล้ะในป็	ี2563	ได้ีรับชิำาระเงินก้่ัทัี่�งหมดีแล้้ว

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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วิงเงินท่� 3	 เม้�อวันท่ี่�	26	ตุ้ล้าคัม	2559	บริษัที่ได้ีที่ำาสัญญาก้่ัยู่ม้เงินสกุัล้บาที่กัับธนาคัารพาณิ์ชิย์ู่ในป็ระเที่ศ	

แห�งหนึ�ง	วงเงิน	200	ล้้านบาที่	เบิกัใช้ิแล้้วเต็้มจำานวน	กัำาหนดีชิำาระคัน้เงินต้น้เป็็นงวดีทุี่กัเด้ีอน	

เด้ีอนล้ะ	4.17	ล้้านบาที่	โดียู่เริ�มชิำาระงวดีแรกัในเด้ีอนท่ี่�	12	นับจากัวันเบกิัเงินก้่ังวดีแรกั	กัำาหนดี

ระยู่ะเวล้าชิำาระค้ัน	60	งวดี	 เริ�มชิำาระคั้นงวดีแรกัในเด้ีอนตุ้ล้าคัม	2560	 โดียู่คิัดีดีอกัเบ�่ยู่ใน

อัต้ราร้อยู่ล้ะ	3.90	ต้�อป็	ีณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2562	เงินก้่ัยู้่มม่ยู่อดีคังเหล้้อจำานวนเงิน	56.58	

ล้้านบาที่	แล้ะในปี็	2563	ได้ีรับชิำาระเงินก้่ัทัี่�งหมดีแล้้ว	

วิงเงินท่� 4	 เม้�อวันท่ี่�	 16	 มิถุนายู่น	 2560	 บริษัที่ได้ีที่ำาสัญญาก้่ัยู่้มเงินสกุัล้บาที่กัับธนาคัารพาณิ์ชิย์ู่ใน

ป็ระเที่ศ	แห�งหนึ�ง	วงเงิน	200	 ล้้านบาที่	 เบิกัใช้ิแล้้วเต็้มจำานวน	กัำาหนดีชิำาระคั้นเงินต้้นเป็็น

งวดีทุี่กัเด้ีอน	เด้ีอนล้ะ	6.67	ล้้านบาที่	เริ�มชิำาระงวดีแรกัเม�้อคัรบกัำาหนดีระยู่ะเวล้า	6	เด้ีอน	

นับจากัวันเบิกัเงินก้่ังวดีแรกั	กัำาหนดีระยู่ะเวล้าชิำาระคัน้	36	งวดี	เร�ิมชิำาระคัน้งวดีแรกัในเด้ีอน

มกัราคัม	2561	 โดียู่คิัดีดีอกัเบ่�ยู่ในอัต้ราดีอกัเบ�่ยู่ระยู่ะสั�น	 THBFIX	 	ป็ระเภที่	6	 เด้ีอน	 (6M	

THBFIX)	 บวกัร้อยู่ล้ะ	 1.35	 ต้�อปี็	 ซึื้�งบริษัที่ได้ีม่กัารที่ำาสัญญาป้็องกัันคัวามเส่�ยู่งจากัอัต้รา

ดีอกัเบ่�ยู่กัับธนาคัารดัีงกัล้�าวไว้ในอัต้ราดีอกัเบ�่ยู่คังท่ี่�ร้อยู่ล้ะ	3.60	ต้�อปี็	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	

2562	 เงินก้่ัยู้่มม่ยู่อดีคังเหล้้อจำานวนเงิน	39.92	 ล้้านบาที่	แล้ะในปี็	2563	 ได้ีรับชิำาระเงินก้่ั

ทัี่�งหมดีแล้้ว

วิงเงินท่� 5	 เม�้อวันท่ี่�	 17	 กัรกัฎาคัม	 2560	บริษัที่ได้ีที่ำาสัญญาก้่ัยู้่มเงินสกุัล้บาที่กัับธนาคัารพาณิ์ชิย์ู่ใน

ป็ระเที่ศแห�งหนึ�งวงเงินจำานวน	200	ล้้านบาที่	เบิกัใช้ิแล้้ว	165	ล้้านบาที่	เงินก้่ัม่กัำาหนดีระยู่ะ

เวล้าชิำาระค้ันภายู่ในระยู่ะเวล้า	36	 เด้ีอน	กัำาหนดีชิำาระคั้นเงินต้้นเป็็นงวดีทุี่กัเด้ีอน	 เด้ีอนล้ะ	

6.67	ล้้านบาที่	เริ�มชิำาระงวดีแรกัเม�้อคัรบกัำาหนดีระยู่ะเวล้า	6	เด้ีอน	นับจากัวันเบิกัเงินก้่ัคัรั�ง

แรกั	โดียู่คัิดีดีอกัเบ่�ยู่ร้อยู่ล้ะ	3.60	ต้�อปี็	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2562	เงินก้่ัยู่้มม่ยู่อดีคังเหล้้อ

จำานวนเงิน	4.92	ล้้านบาที่	แล้ะในปี็	2563	ไดี้รับชิำาระเงินก้่ัทัี่�งหมดีแล้้ว

วิงเงินท่� 6	 เม้�อวันท่ี่�	 11	 กัันยู่ายู่น	 2560	 บริษัที่ได้ีที่ำาสัญญาก้่ัยู้่มเงินสกัุล้บาที่กัับธนาคัารพาณ์ิชิย์ู่ใน

ป็ระเที่ศแห�งหนึ�งวงเงินจำานวน	200	ล้้านบาที่	เบิกัใช้ิแล้้ว	190	ล้้านบาที่	เงินก้่ัม่กัำาหนดีระยู่ะ

เวล้าชิำาระค้ันภายู่ในระยู่ะเวล้า	36	 เด้ีอน	กัำาหนดีชิำาระคั้นเงินต้้นเป็็นงวดีทุี่กัเด้ีอน	 เด้ีอนล้ะ	

6.33	ล้้านบาที่	เริ�มชิำาระงวดีแรกัเม�้อคัรบกัำาหนดีระยู่ะเวล้า	6	เด้ีอน	นับจากัวันเบิกัเงินก้่ัคัรั�ง

แรกั	โดียู่คัิดีดีอกัเบ่�ยู่ร้อยู่ล้ะ	3.40	ต้�อปี็	สำาหรับ	50	ล้้านบาที่แรกั	แล้ะร้อยู่ล้ะ	3.25	สำาหรับ	

140	ล้้านบาที่	ณ์	วันที่�่	31	ธันวาคัม	2562	เงินก้่ัยู่้มม่ยู่อดีคังเหล้้อจำานวนเงิน	43.33	ล้้านบาที่	

แล้ะในปี็	2563	ได้ีรับชิำาระเงินก้่ัทัี่�งหมดีแล้้ว

วิงเงินท่� 7	 เม้�อวันท่ี่�	15	กัรกัฎาคัม	2561	บริษัที่ได้ีที่ำาสัญญาก้่ัยู่ม้กัับธนาคัารพาณิ์ชิย์ู่ในป็ระเที่ศแห�งหน�ึง

วงเงินจำานวน	200	ล้้านบาที่	เบิกัใช้ิแล้้วทัี่�งจำานวน	เงินก้่ัม่กัำาหนดีชิำาระคั้นภายู่ในระยู่ะเวล้า	

36	เด้ีอน	กัำาหนดีชิำาระคั้นเงินต้้นทุี่กัเด้ีอน	เด้ีอนล้ะ	6.67	ล้้านบาที่	เริ�มชิำาระงวดีแรกัเม้�อคัรบ

กัำาหนดีระยู่ะเวล้า	6	เดีอ้น	นบัจากัวนัเบกิัเงนิก้่ัคัรั�งแรกั	โดียู่คัดิีดีอกัเบ่�ยู่ในอตั้ราดีอกัเบ่�ยู่ระยู่ะ

สั�น	THBFIX		ป็ระเภที่	6	เด้ีอน	(6M	THBFIX)	บวกั	1.35	ต้�อปี็	โดียู่บริษัที่ได้ีม่กัารที่ำาสัญญา

ป้็องกัันคัวามเส่�ยู่งจากัอัต้ราดีอกัเบ่�ยู่กัับธนาคัารดัีงกัล้�าวไว้ในอัต้ราดีอกัเบ่�ยู่คังท่ี่�ร้อยู่ล้ะ	3.40	

ต้�อปี็	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	เงินก้่ัยู่้มม่ยู่อดีคังเหล้้อจำานวนเงิน	39.92	ล้้าน

บาที่	แล้ะ	119.96	ล้้านบาที่	ต้ามล้ำาดัีบ

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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รายงานประจำาปี 2563

วิงเงินท่� 8	 เม้�อวันท่ี่�	 1	 พฤศจิกัายู่น	 2561	 บริษัที่ได้ีที่ำาสัญญาก้่ัยู้่มเงินสกุัล้บาที่กัับธนาคัารพาณ์ิชิย์ู่ใน

ป็ระเที่ศแห�งหนึ�งวงเงินจำานวน	300	ล้้านบาที่	เบิกัใช้ิแล้้ว	230	ล้้านบาที่	เงินก้่ัม่กัำาหนดีระยู่ะ

เวล้าชิำาระค้ันภายู่ในระยู่ะเวล้า	 36	 เด้ีอน	กัำาหนดีชิำาระคั้นเงินต้้นทัี่�งหมดีในงวดีสุดีท้ี่ายู่	 นับ

จากัวันเบิกัเงินก้่ัคัรั�งแรกั	โดียู่คิัดีดีอกัเบ่�ยู่ร้อยู่ล้ะ	3.60	ต้�อปี็	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	

2562	เงินก้่ัยู้่มม่ยู่อดีคังเหล้้อจำานวนเงิน	178.00	ล้้านบาที่	แล้ะ	220.00	ล้้านบาที่	ต้ามล้ำาดัีบ

วิงเงินท่� 9	 เม้�อวันท่ี่�	12	กุัมภาพันธ	์2562	บริษัที่ได้ีที่ำาสัญญาก้่ัยู้่มกัับธนาคัารพาณิ์ชิย์ู่ในป็ระเที่ศแห�งหนึ�ง

วงเงนิจำานวนเงนิ	420	ล้้านบาที่	เบิกัใชิแ้ล้้วทัี่�งจำานวน	เงินก่ัม้ก่ัำาหนดีชิำาระคัน้ภายู่ในระยู่ะเวล้า	

60	เด้ีอน	โดียู่คัิดีดีอกัเบ่�ยู่ในอัต้ราดีอกัเบ�่ยู่เงินฝ่ากั	FDR	บวกัร้อยู่ล้ะ	1.75	ต้�อปี็	ณ์	วันที่�่	31	

ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	เงินก้่ัยู่้มม่ยู่อดีคังเหล้้อจำานวนเงิน	316.16	ล้้านบาที่	แล้ะ	372.80	

ล้้านบาที่	ต้ามล้ำาดัีบ

	 เงินก้่ัยู้่มม่กัำาหนดีชิำาระคั้นเงินต้้นเป็็นงวดีทุี่กัเด้ีอน	ดัีงน่�	

ระยะเวิลานับต้ังแต่วัินท�่เบิกเงินก้�งวิดแรก ชำาระเงินต�น งวิดละ (ล�านบาท)

งวดีท่ี่�	1	-	24 4.72

งวดีท่ี่�	25	-	59 8.57

งวดีท่ี่�	60 ชิำาระค้ันเงินต้้นแล้ะดีอกัเบ่�ยู่คังค้ัางทัี่�งส�ิน

วิงเงินท่� 10	เม้�อวันท่ี่�	14	กุัมภาพันธ์	2562	บริษัที่ได้ีที่ำาสัญญาก้่ัยู่ม้กัับธนาคัารพาณ์ชิิย์ู่ในป็ระเที่ศแห�งหนึ�ง

วงเงินจำานวน	800	ล้้านบาที่	เบิกัใช้ิแล้้วทัี่�งจำานวน	เงินก้่ัม่กัำาหนดีชิำาระคั้นภายู่ในระยู่ะเวล้า	

84	เด้ีอน	กัำาหนดีชิำาระคั้นเงินต้้นทุี่กัเด้ีอน	เด้ีอนล้ะ	9.52	ล้้านบาที่	เริ�มชิำาระงวดีแรกัเม้�อคัรบ

กัำาหนดีระยู่ะเวล้า	6	เด้ีอน	นับจากัวันเบิกัเงินก้่ัคัรั�งแรกั	โดียู่คัดิีดีอกัเบ่�ยู่ในอัต้ราดีอกัเบ�่ยู่	MLR		

ล้บร้อยู่ล้ะ	3.60	ต้�อปี็	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	ก้่ัยู่้มม่ยู่อดีคังเหล้้อจำานวนเงิน	

638.09	ล้้านบาที่	แล้ะ	752.38	ล้้านบาที่	ต้ามล้ำาดัีบ

วิงเงินท่� 11	เม้�อวันท่ี่�	19	พฤศจิกัายู่น	2562	บริษัที่ได้ีที่ำาสัญญาก้่ัยู่้มเงินสกุัล้บาที่กัับธนาคัารพาณ์ิชิยู่์ใน

ป็ระเที่ศแห�งหนึ�งวงเงินจำานวน	194.86	 ล้้านบาที่	 เบิกัใช้ิแล้้วทัี่�งจำานวน	 เงินก้่ัม่กัำาหนดีระยู่ะ

เวล้าชิำาระค้ันภายู่ในระยู่ะเวล้า	60	เด้ีอน	กัำาหนดีชิำาระคั้นเงินต้้นเป็็นงวดีทุี่กั	3	เด้ีอน	เด้ีอน

ล้ะ	10.00	ล้้านบาที่	โดียู่คิัดีดีอกัเบ่�ยู่ร้อยู่ล้ะ	3.80	ต้�อปี็	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	

เงินก้่ัยู้่มม่ยู่อดีคังเหล้้อจำานวนเงิน	147.00	ล้้านบาที่	แล้ะ	194.86	ล้้านบาที่	ต้ามล้ำาดัีบ

วิงเงินท่� 12	เม้�อวันท่ี่�	24	พฤษภาคัม	2563	บริษัที่ได้ีที่ำาสัญญาเงินก้่ัสกุัล้เงินบาที่กัับธนาคัารพาณิ์ชิยู่์ใน

ป็ระเที่ศแห�งหนึ�งวงเงินจำานวน	300	ล้้านบาที่	เบิกัใช้ิแล้้ว	260	ล้้านบาที่	เงินก้่ัม่กัำาหนดีชิำาระ

ค้ันภายู่ในระยู่ะเวล้า	36	เด้ีอน	โดียู่คัดิีดีอกัเบ่�ยู่ในอัต้ราร้อยู่ล้ะ	3.60	ต้�อปี็	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	

2563	เงินก้่ัยู้่มม่ยู่อดีคังเหล้้อจำานวนเงิน	260.00	ล้้านบาที่

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563



102

วิงเงินท่� 13 เม�้อวันท่ี่�	 7	 กัรกัฎาคัม	 2563	 บริษัที่ไดี้ที่ำาสัญญาเงินก้่ัสกัุล้เงินบาที่กัับธนาคัารพาณ์ิชิยู่์ใน

ป็ระเที่ศแห�งหนึ�งวงเงินจำานวน	500	 ล้้านบาที่	 เบิกัใช้ิแล้้วทัี่�งจำานวน	กัำาหนดีชิำาระคั้นเงินต้้น

เป็็นงวดีทุี่กัเด้ีอน	เด้ีอนล้ะ	8	ล้้านบาที่	โดียู่เริ�มชิำาระงวดีแรกัในเด้ีอนท่ี่�	2	นับจากัวันเบิกัเงินก้่ั

งวดีแรกั	กัำาหนดีชิำาระคัน้	60	งวดี	เริ�มชิำาระคัน้งวดีแรกัในเด้ีอนสงิหาคัม	2563	โดียู่คัดิีดีอกัเบ�่ยู่

อัต้ราร้อยู่ล้ะ	 3.80	 ต้�อป็ี	ณ์	 วันท่ี่�	 31	 ธันวาคัม	 2563	 เงินก้่ัยู้่มม่ยู่อดีคังเหล้้อจำานวนเงิน	

460.00	ล้้านบาที่

บริษััทย่อยม่เงินก้�ย่มระยะยาวิกับธนาคำารพาณิชย์ในประเทศหลายแห่ง ประกอบด�วิย

บริษััท เช่ยงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน)

วิงเงินท่� 14	เม้�อวันท่ี่�	 26	 สิงหาคัม	 2559	 บริษัที่	 เช่ิยู่งใหม�รามธุรกัิจกัารแพที่ย์ู่	 จำากััดี	 (มหาชิน)	

ได้ีที่ำาสัญญาก้่ัยู้่มเงินสกุัล้บาที่กัับธนาคัารพาณ์ิชิย์ู่ในป็ระเที่ศแห�งหนึ�งวงเงิน	 370	 ล้้านบาที่	

เบิกัใช้ิแล้้ว	370	ล้้านบาที่	เงินก้่ัมก่ัำาหนดีระยู่ะเวล้าชิำาระคัน้ภายู่ในระยู่ะเวล้า	60	เด้ีอน	กัำาหนดี

ชิำาระค้ันเงินต้้นเป็็นงวดีเด้ีอน	 เด้ีอนล้ะ	 6.17	 ล้้านบาที่	 โดียู่คัิดีดีอกัเบ่�ยู่ในอัต้ราดีอกัเบ่�ยู่เงิน

ฝ่ากัป็ระจำา	3	เด้ีอน	บวกัร้อยู่ล้ะ	2		ต้�อปี็	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562เงินก้่ัยู้่มม่

ยู่อดีคังเหล้้อจำานวนเงิน	49.16	ล้้านบาที่	แล้ะ	123.20	ล้้านบาที่	ต้ามล้ำาดัีบ

วิงเงินท่� 15	เม้�อวันท่ี่�	16	สิงหาคัม	2562	บริษัที่ยู่�อยู่ได้ีที่ำาสัญญาก้่ัยู่้มเงินสกุัล้บาที่กัับธนาคัารพาณ์ิชิยู่์ใน

ป็ระเที่ศแห�งหนึ�งวงเงิน	1,200	ล้้านบาที่	เบิกัใช้ิแล้้ว	400	ล้้านบาที่	เงินก้่ัม่กัำาหนดีระยู่ะเวล้า

ชิำาระค้ันภายู่ในระยู่ะเวล้า	72	 เด้ีอน	 โดียู่เริ�มชิำาระเงินก้่ันับตั้�งแต้�เด้ีอนที่�่	9	 นับตั้�งแต้�วันที่�่ที่ำา

สัญญา	โดียู่คัิดีดีอกัเบ่�ยู่ในอัต้รา	MLR	ล้บส�วนต้�างร้อยู่ล้ะ	3.668	ต้�อปี็	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	

2563	แล้ะ	2562	เงินก้่ัยู่้มม่ยู่อดีคังเหล้้อจำานวนเงิน	941.90	ล้้านบาที่	แล้ะ	400.00	ล้้านบาที่	

ต้ามล้ำาดัีบ

	 เงินก้่ัยู้่มม่กัำาหนดีชิำาระคั้นเงินต้้นเป็็นงวดีทุี่กัเด้ีอน	ดัีงน่�	

ระยะเวิลานับต้ังแต่วัินท�่เบิกเงินก้�งวิดแรก ชำาระเงินต�น งวิดละ (ล�านบาท)

งวดีท่ี่�	1	-	71 8.30

งวดีท่ี่�	72 ชิำาระค้ันเงินต้้นแล้ะดีอกัเบ่�ยู่คังค้ัางทัี่�งส�ิน

บริษััท โรงพยาบาลเช่ยงใหม่ราม จำากัด

วิงเงินท่� 16	เม้�อวันท่ี่�	17		มิถุนายู่น	2559	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี	ได้ีที่ำาสัญญาก้่ัเงินสิน

เช้ิ�อสกุัล้บาที่กัับธนาคัารพาณิ์ชิย์ู่ในป็ระเที่ศแห�งหนึ�งวงเงิน	 250	 ล้้านบาที่	 เบิกัใช้ิแล้้ว	 250	

ล้้านบาที่	เงินก้่ัม่กัำาหนดีระยู่ะเวล้าชิำาระคั้นภายู่ในระยู่ะเวล้า	60	เด้ีอน	กัำาหนดีชิำาระค้ันเงิน

ต้้นเป็็นงวดีเด้ีอน	เด้ีอนล้ะ	4.20	ล้้านบาที่	โดียู่คิัดีดีอกัเบ่�ยู่ในอัต้รา	MLR	ล้บร้อยู่ล้ะ	2.00%	

ต้�อปี็	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	เงินก้่ัยู่้มม่ยู่อดีคังเหล้้อจำานวนเงิน	23.20	ล้้าน

บาที่	แล้ะ	73.60	ล้้านบาที่	ต้ามล้ำาดัีบ

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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รายงานประจำาปี 2563

วิงเงินท่� 17	เม้�อวันท่ี่�	 24	พฤษภาคัม	2560	บริษัที่	 โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี	 ได้ีที่ำาสัญญาก้่ัยู้่ม

เงิน	สกุัล้บาที่กัับธนาคัารพาณ์ิชิย์ู่ในป็ระเที่ศแห�งหนึ�งวงเงิน	 600	 ล้้านบาที่	 เบิกัใช้ิแล้้ว	 600	

ล้้านบาที่	 เงินก้่ัม่กัำาหนดีระยู่ะเวล้าชิำาระคั้นภายู่ในระยู่ะเวล้า	 84	 เด้ีอน	 โดียู่คิัดีดีอกัเบ�่ยู่ใน

อัต้ราดีอกัเบ�่ยู่เงินฝ่ากั	ป็ระจำาป็ระเภที่	1	ปี็	บวกัร้อยู่ล้ะ	1.75	ต้�อปี็	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	

แล้ะ	2562	เงินก้่ัยู่้มม่ยู่อดีคังเหล้้อจำานวนเงิน	319.80	ล้้านบาที่	แล้ะ	413.40	ล้้านบาที่	ต้าม

ล้ำาดัีบ

	 เงินก้่ัยู้่มม่กัำาหนดีชิำาระคั้นเงินต้้นเป็็นงวดีทุี่กัเด้ีอน	ดัีงน่�	

ระยะเวิลานับต้ังแต่วัินท�่เบิกเงินก้�งวิดแรก ชำาระเงินต�น งวิดละ (ล�านบาท)

งวดีท่ี่�	1	-	24 5.50

งวดีท่ี่�	25	-	83 7.80

งวดีท่ี่�	84 ชิำาระค้ันเงินต้้นแล้ะดีอกัเบ่�ยู่คังค้ัางทัี่�งส�ิน

วิงเงินท่� 18	เม้�อวันท่ี่�	14	ม่นาคัม	2562	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี	ได้ีที่ำาสัญญาก่ั้ยู้่มเงินกัับ

ธนาคัารพาณ์ชิิย์ู่ในป็ระเที่ศแห�งหนึ�งวงเงนิ	250	ล้้านบาที่	เบิกัใชิแ้ล้้วทัี่�งจำานวน	เงินก้่ัมก่ัำาหนดี

ระยู่ะเวล้าชิำาระค้ันภายู่ในระยู่ะเวล้า	60	เด้ีอน	โดียู่คัดิีดีอกัเบ่�ยู่ในอตั้ราดีอกัเบ่�ยู่เงนิฝ่ากัป็ระจำา

ป็ระเภที่	1	ปี็	บวกัร้อยู่ล้ะ	1.75	ต้�อปี็	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	เงินก้่ัยู้่มม่ยู่อดี

คังเหล้้อจำานวนเงิน	161.80	ล้้านบาที่	แล้ะ	212.20	ล้้านบาที่	ต้ามล้ำาดัีบ

	 เงินก้่ัยู้่มม่กัำาหนดีชิำาระคั้นเงินต้้นเป็็นงวดีทุี่กัเด้ีอน	ดัีงน่�

ระยะเวิลานับต้ังแต่วัินท�่เบิกเงินก้�งวิดแรก ชำาระเงินต�น งวิดละ (ล�านบาท)

งวดีท่ี่�	1	-	59 4.20

งวดีท่ี่�	60 ชิำาระค้ันเงินต้้นแล้ะดีอกัเบ่�ยู่คังค้ัางทัี่�งส�ิน

วิงเงินท่� 19	เม�้อวันท่ี่�	 16	 สิงหาคัม	 2562	 บริษัที่ได้ีที่ำาสัญญาก้่ัยู่้มเงินสกุัล้บาที่กัับธนาคัารพาณิ์ชิยู่์ใน

ป็ระเที่ศแห�งหนึ�งวงเงิน	800	 ล้้านบาที่	 เบิกัใช้ิแล้้ว	300	 ล้้านบาที่	 เงินก้่ัม่กัำาหนดีระยู่ะเวล้า

ชิำาระค้ันภายู่ในระยู่ะเวล้า	72	 เด้ีอน	 โดียู่เริ�มชิำาระเงินก้่ันับตั้�งแต้�เด้ีอนที่�่	9	 นับตั้�งแต้�วันที่�่ที่ำา

สัญญา	โดียู่คัิดีดีอกัเบ่�ยู่ในอัต้รา	MLR	ล้บส�วนต้�างร้อยู่ล้ะ	3.668	ต้�อปี็		ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	

2563	แล้ะ	2562	เงินก้่ัยู่้มม่ยู่อดีคังเหล้้อจำานวนเงิน	355.41	ล้้านบาที่	แล้ะ	300.00	ล้้านบาที่	

ต้ามล้ำาดัีบ

	 เงินก้่ัยู้่มม่กัำาหนดีชิำาระคั้นเงินต้้นเป็็นงวดีทุี่กัเด้ีอน	ดัีงน่�

ระยะเวิลานับต้ังแต่วัินท�่เบิกเงินก้�งวิดแรก ชำาระเงินต�น งวิดละ (ล�านบาท)

งวดีท่ี่�	1	-	71 4.75

งวดีท่ี่�	72 ชิำาระค้ันเงินต้้นแล้ะดีอกัเบ่�ยู่คังค้ัางทัี่�งส�ิน

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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บริษััท เทพปัญญาธุรกิจ จำากัด

วิงเงินท่� 20 เม้�อวันท่ี่�	2	มิถุนายู่น	2560	บริษัที่	เที่พปั็ญญาธุรกัิจ	จำากััดี	ได้ีที่ำาสัญญาก้่ัยู่้มเงินสกุัล้บาที่

กัับธนาคัารพาณิ์ชิย์ู่ในป็ระเที่ศแห�งหนึ�งวงเงินจำานวน	250	ล้้านบาที่	เบิกัใช้ิแล้้ว	250	ล้้านบาที่	

เงินก้่ัม่กัำาหนดีระยู่ะเวล้าชิำาระคั้นภายู่ในระยู่ะเวล้า	84	เด้ีอน	กัำาหนดีชิำาระคั้นเงินต้้นเป็็นงวดี

ทุี่กัเด้ีอน	 เด้ีอนล้ะ	 2.98	 ล้้านบาที่	 เริ�มชิำาระงวดีแรกัเม้�อคัรบกัำาหนดีระยู่ะเวล้า	 1	 เด้ีอน	

นับจากัวันเบิกัเงินก้่ัคัรั�งแรกั	โดียู่คิัดีดีอกัเบ่�ยู่ในอัต้ราร้อยู่ล้ะ	3.50	ต้�อปี็	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	

2563	แล้ะ	2562	เงินก้่ัยู่้มม่ยู่อดีคังเหล้้อจำานวนเงิน	122.02	ล้้านบาที่	แล้ะ	157.74	ล้้านบาที่	

ต้ามล้ำาดัีบ

วิงเงินท่� 21	เม้�อวันท่ี่�	21	ธันวาคัม	2563	บริษัที่	เที่พปั็ญญาธุรกัิจ	จำากััดี	ได้ีที่ำาสัญญาก้่ัยู่้มเงินสกุัล้	

บาที่กัับธนาคัารพาณิ์ชิย์ู่ในป็ระเที่ศแห�งหนึ�งวงเงินจำานวน	40	ล้้านบาที่	เบิกัใช้ิแล้้ว		40	ล้้าน

บาที่	เงินก้่ัม่กัำาหนดีระยู่ะเวล้าชิำาระคัน้ภายู่ในระยู่ะเวล้า	60	เด้ีอน	กัำาหนดีชิำาระคัน้เงนิต้้นเป็็น

งวดีทุี่กัเด้ีอน	เด้ีอนล้ะ	0.67	ล้้านบาที่	เริ�มชิำาระงวดีแรกัเม�้อคัรบกัำาหนดีระยู่ะ	เวล้า	1	เด้ีอน	

นับจากัวันเบิกัเงินก้่ัคัรั�งแรกั	โดียู่คิัดีดีอกัเบ่�ยู่ในอัต้ราร้อยู่ล้ะ	3.00	ต้�อปี็	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	

2563	เงินก้่ัยู้่มม่ยู่อดีคังเหล้้อจำานวน	40.00	ล้้านบาที่

บริษััท โรงพยาบาลหริภุัญชัย เมโมเร่ยล จำากัด

วิงเงินท่� 22	เม้�อวันท่ี่�	17	มกัราคัม	2563	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้หริภุญชัิยู่	เมโมเร่ยู่ล้	จำากััดี	ได้ีที่ำาสัญญาเงิน

ก้่ัสกัลุ้เงนิบาที่กัับธนาคัารพาณ์ชิิยู่ใ์นป็ระเที่ศแห�งหนึ�งวงเงนิจำานวน	800	ล้้านบาที่	เบิกัใชิแ้ล้ว้	

132	ล้้านบาที่	เงินก้่ัม่กัำาหนดีระยู่ะเวล้าชิำาระคั้นภายู่ในระยู่ะเวล้า	60	เด้ีอน	โดียู่คิัดีดีอกัเบ�่ยู่

ในอัต้ราร้อยู่ล้ะ	MLR	-	3.55	ต้�อปี็	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	เงินก้่ัยู่้มม่ยู่อดีคังเหล้้อจำานวน

เงิน	504.00	ล้้านบาที่

	 เงินก้่ัยู้่มม่กัำาหนดีชิำาระคั้นเงินต้้นเป็็นงวดีทุี่กัเด้ีอน	ดัีงน่�	

ระยะเวิลานับต้ังแต่วัินท�่เบิกเงินก้�งวิดแรก ชำาระเงินต�น งวิดละ (ล�านบาท)

งวดีท่ี่�	1	-	16 1,000,000

งวดีที่�่	17	-	40 4,000,000

งวดีที่�่	41	-	59 8,500,000

งวดีท่ี่�	60	(งวดีสุดีที่้ายู่) ชิำาระค้ันเงินต้้นแล้ะดีอกัเบ่�ยู่คังค้ัางทัี่�งส�ิน

วงเงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวจากัธนาคัารพาณ์ิชิย์ู่ดัีงกัล้�าวคัำ�าป็ระกัันโดียู่กัารจดีจำานองท่ี่�ดิีน	 พร้อมสิ�งป็ล่้กัสร้าง	

แล้ะเคัร้�องใชิ้ที่างกัารเงินแพที่ยู่์แล้ะอสังหาริมที่รัพยู่์เพ้�อกัารล้งทุี่นของบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่แล้ะกัารจำานำาใบหุ้น

ของบริษัที่ยู่�อยู่แล้ะบริษัที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัันต้ามหมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินข้อ	12	14	แล้ะ	16

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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24. หน่้สินตามสัญญาเช่า
ม้ลค่ำาตามบัญช่ข้องหน้่สินตามสัญญาเช่าและการเคำล่�อนไหวิสำาหรับปีส้ินสุดวัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563 แสดง

ได�ดังน้่

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยู่อดีคังเหล้้อ	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2562 13,245,019 11,819,123

ผ่ล้กัระที่บจากักัารนำามาต้รฐานกัารรายู่งานที่างกัารเงินฉบับท่ี่�	16

มาถ้อป็ฏิิบัติ้ 332,520,444 21,061,449

ยู่อดีคังเหล้้อ	ณ์	วันท่ี่�	1	มกัราคัม	2563 345,765,463 32,880,572

เพิ�มข�ึนจากัดีอกัเบ่�ยู่ 11,906,587 1,266,422

เงินจ�ายู่ชิำาระ (35,500,541) (8,284,560)

ยู่อดีคังเหล้้อ	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563 322,171,509 25,862,434

หักั	ส�วนท่ี่�ถึงกัำาหนดีชิำาระในหน�ึงปี็ (24,963,097) (7,264,729)

หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�า	-	สุที่ธิจากัส�วนท่ี่�ถึงกัำาหนดีชิำาระในหนึ�งปี็ 297,208,412 18,597,705

ค่ำาใช�จ่ายเก่�ยวิกับสัญญาเช่าท่�รับร้�ในรายการต่อไปน่้ในส่วินข้องกำาไรหร่อข้าดทุน
บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

คั�าเส้�อมราคัาของสินที่รัพยู่์สิที่ธิกัารใชิ้ 33,824,770 7,634,749

ดีอกัเบ่�ยู่จ�ายู่จากัหน�่สินต้ามสัญญาเชิ�า 12,391,189 1,266,422

คั�าใช้ิจ�ายู่ท่ี่�เกั�่ยู่วกัับสัญญาเชิ�าซึื้�งสินที่รัพย์ู่อ้างอิงม่ม่ล้คั�าต้ำ�า 390,470 330,470

รวม 46,606,429 9,231,641

ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ม่หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�ากัารเงินกัับบริษัที่ลิ้สซิื้�งใน

ป็ระเที่ศหล้ายู่แห�ง	คังเหล้้อจำานวน	11	ฉบับ	แล้ะ	10	ฉบับ	ต้ามล้ำาดัีบ	ดัีงน่�

บริษัที่ม่สัญญาเชิ�ายู่านพาหนะคังเหล้้อจำานวน	8	ฉบับ	แล้ะ	8	ฉบับ	ต้ามล้ำาดัีบ	 ม่ล้คั�าต้ามสัญญารวมเป็็นเงิน	

19.65	ล้้านบาที่	แล้ะ	19.65	ล้้านบาที่	ต้ามล้ำาดัีบ	ระยู่ะเวล้าผ่�อนชิำาระ	48	-	60	เด้ีอน	จ�ายู่ชิำาระรวมงวดีล้ะ	0.36	ล้้าน

บาที่	แล้ะ	0.36	ล้้านบาที่	ต้ามล้ำาดัีบ

บริษัที่ยู่�อยู่ม่สัญญาเชิ�ายู่านพาหนะคังเหล้้อจำานวน	1	ฉบับ	ม่ล้คั�าต้ามสัญญารวมเป็็นเงิน	4.14	ล้้านบาที่	ระยู่ะ

เวล้าผ่�อนชิำาระ	60	เด้ีอน	จ�ายู่ชิำาระรวมงวดีล้ะ	0.07	ล้้านบาที่

ภายู่ใต้้เง้�อนไขของสัญญาดัีงกัล้�าวข้างต้้น	 บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่จะต้้องป็ฎิบัติ้ต้ามเง้�อนไขแล้ะข้อจำากััดีต้�างๆที่�่

กัำาหนดีไว้ในสัญญาดัีงกัล้�าว

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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25. ประมาณการหน้่สินผู้ลประโยชน์พนักงาน
      งบแสดงฐานะการเงิน

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ป็ระมาณ์กัารหน่�สินของโคัรงกัารผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์	ณ์	วันต้้นปี็ 241,720,015 149,136,803 72,541,329 53,467,632

ผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์จ�ายู่โดียู่โคัรงกัาร (6,776,976) (6,085,030) (3,376,808) (3,019,401)

ต้้นทุี่นบริกัารในอด่ีต้แล้ะดีอกัเบ่�ยู่

-	กัารแก้ัไขโคัรงกัารผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์หลั้งออกัจากังาน - 36,825,219 - 8,247,818

ต้้นทุี่นบริกัารปั็จจุบันแล้ะดีอกัเบ่�ยู่ 37,417,058 28,825,897 10,539,987 8,631,316

(กัำาไร)	ขาดีทุี่นจากักัารป็ระมาณ์ต้ามหลั้กัคัณิ์ต้ศาสต้ร์ป็ระกัันภัยู่ (4,032,757) 33,017,126 - 5,213,964

ป็ระมาณ์กัารหน่�สินของโคัรงกัารผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์	ณ์	วันส�ินปี็ 268,327,340 241,720,015 79,704,508 72,541,329

      ค่ำาใช�จ่ายท่�รับร้�ในงบกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จ

							สำาหรับปี็สิ�นสุดีวันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ต้้นทุี่นบริกัารในอด่ีต้แล้ะดีอกัเบ่�ยู่ - 36,825,219 - 8,247,818

ต้้นทุี่นบริกัารปั็จจุบัน

ต้้นทุี่นในกัารรักัษาพยู่าบาล้ 23,408,933 14,612,789 5,965,317 4,308,690

คั�าใช้ิจ�ายู่ในกัารบริหาร 9,028,744 7,028,072 3,065,584 2,122,627

คั�าต้อบแที่นผ้่่บริหาร 45,102 28,548 - -

ดีอกัเบ่�ยู่จากัภาระผ่่กัพัน 4,934,279 7,156,488 1,509,086 2,199,999

รวม 37,417,058 65,651,116 10,539,987 16,879,134

 กำาไร (ข้าดทุน) จากการประมาณการตามหลักคำณติศาสตร์ประกันภััยท่�รับร้�ในกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จอ�่นสำาหรับ

ปีส้ินสุดวัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563 และ 2562 เกิดข้ึ้นจาก

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กัารป็รับป็รุงจากัป็ระสบกัารณ์์ 5,013,937 (10,812,402) - (489,722)

สมมติ้ฐานป็ระชิากัร - 12,603,449 - 13,465,010

สมมติ้ฐานที่างกัารเงิน (981,180) (34,808,173) - (18,189,252)

รวม 4,032,757 (33,017,126) - (5,213,964)

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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ข้�อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคำณิตศาสตร์ประกันภััย

ร�อยละ

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

อัต้ราคิัดีล้ดี 1.53	-	2.76 1.67	-	2.76 1.85 1.85

อัต้รากัารเพ�ิมขึ�นของเงินเด้ีอน 3.00	-	6.12 3.00	-	6.12 6.00 6.00

อัต้รากัารหมุนเว่ยู่นพนักังาน 0.00	-	26.37 0.00	-	26.37 0.00	-	20.45 0.00	-	20.45

อัต้รากัารทุี่พพล้ภาพ 10.00	ของอัต้รามรณ์ะ 10.00	ของอัต้รามรณ์ะ 10.00	ของอัต้รามรณ์ะ 10.00	ของอัต้รามรณ์ะ

อัต้รามรณ์ะ 	100.00	ของอัต้รามรณ์ะ

ไที่ยู่ปี็	2560	แยู่กัเกัณ์ฑ์์

ต้ามเพศชิายู่แล้ะหญิง

	100.00	ของอัต้รามรณ์ะ

ไที่ยู่ปี็	2560	แยู่กัเกัณ์ฑ์์

ต้ามเพศชิายู่แล้ะหญิง

100.00	ของอัต้รามรณ์ะ

ไที่ยู่ปี็	2560	แยู่กัเกัณ์ฑ์์

ต้ามเพศชิายู่แล้ะหญิง

100.00	ของอัต้รามรณ์ะ

ไที่ยู่ปี็	2560	แยู่กัเกัณ์ฑ์์

ต้ามเพศชิายู่แล้ะหญิง

การวิิเคำราะห์คำวิามอ่อนไหวิ  

 ผู้ลกระทบข้องการเปล่�ยนแปลงสมมติฐานท่�สำาคัำญต่อม้ลค่ำาปัจจุบันข้องภัาระผู้้กพันผู้ลประโยชน์ระยะ

ยาวิข้องพนักงาน ณ วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563 และ 2562 สรุปได�ดังน้่

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

อัต้ราคิัดีล้ดี

เพิ�มข�ึนร้อยู่ล้ะ	1 (34,484,004) (33,830,333) (9,011,710) (8,131,815)

ล้ดีล้งร้อยู่ล้ะ	1 44,721,389 39,134,788 10,875,770 9,780,064

อัต้รากัารข�ึนเงินเด้ีอน

เพิ�มข�ึนร้อยู่ล้ะ	1 45,740,243 37,489,350 11,175,936 9,270,346

ล้ดีล้งร้อยู่ล้ะ	1 (36,021,307) (31,275,871) (9,457,052) (7,912,471)

อัต้รากัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งในจำานวนพนักังาน	

เพิ�มข�ึนร้อยู่ล้ะ	10 (12,361,822) (11,716,664) (4,435,835) (3,942,156)

ล้ดีล้งร้อยู่ล้ะ	10 15,748,302 12,918,266 4,967,530 4,403,269

	 	 พระราชิบัญญัติ้คุ้ัมคัรองแรงงานได้ีล้งราชิกิัจจานุเบกัษาแล้้ว	เม�้อวันท่ี่�	5	เมษายู่น	2562	โดียู่กัำาหนดีอัต้ราคั�าชิดีเชิยู่

เพิ�มเต้ิมกัรณ่์นายู่จ้างเล้ิกัจ้าง	 สำาหรับล่้กัจ้างซึื้�งที่ำางานต้ิดีต้�อกัันคัรบ	 20	 ปี็ขึ�นไป็ให้ม่สิที่ธิได้ีรับคั�าชิดีเชิยู่ไม�น้อยู่กัว�าคั�าจ้าง

อัต้ราสุดีท้ี่ายู่	400	วัน	จากัปั็จจุบันอัต้ราคั�าชิดีเชิยู่ส่งสุดีคั้อ	300	วัน	โดียู่พระราชิบัญญัติ้น่�ให้ใช้ิบังคัับเม�้อพ้นกัำาหนดีสามสิบ

วันนับแต้�วันป็ระกัาศในราชิกัจิจานุเบกัษาเป็็นต้้นไป็	กัารเป็ล้�่ยู่นแป็ล้งดีงักัล้�าวถ้อเป็็นกัารแกัไ้ขโคัรงกัารผ่ล้ป็ระโยู่ชินห์ล้งัออกั

จากังาน	โดียู่บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่รับร้่ต้้นทุี่นบริกัารในอด่ีต้เป็็นคั�าใช้ิจ�ายู่ในกัำาไรขาดีทุี่น

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563



108

26. ทุนเร่อนหุ�น
ต้ามมติ้ท่ี่�ป็ระชุิมสามัญผ้่่ถ้อหุ้นของบริษัที่ป็ระจำาปี็	2558	เม�้อวันท่ี่�	28	เมษายู่น	2558ได้ีม่มติ้อนุมัติ้กัารออกัใบ

สำาคััญแสดีงสิที่ธิท่ี่�จะซื้�้อหุ้นสามัญเพิ�มทุี่นของบริษัที่	คัรั�งท่ี่�	2	(VIBHA-W2)	จำานวนไม�เกิัน	1,048,097,120	หน�วยู่	เพ้�อ

จัดีสรรให้กัับผ้่่ถ้อหุ้นเดิีมของบริษัที่	 ในอัต้ราส�วน	12	 หุ้นสามัญเดิีมต้�อ	 1	หน�วยู่	 ใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิ	แล้ะเม�้อวันที่�่	 15	

มิถุนายู่น	2558	บริษัที่ได้ีออกัใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิดัีงกัล้�าว	ใหแ้กั�ผ่่ถ้้อหุน้สามัญเดิีมของบริษัที่ต้ามสัดีส�วนโดียู่ไม�คิัดีม่ล้คั�า	

โดียู่ม่รายู่ล้ะเอ่ยู่ดีดัีงน่�

ป็ระเภที่ ใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิท่ี่�จะซื้�้อหุ้นสามัญคัรั�งท่ี่�	2	ของบริษัที่โรงพยู่าบาล้

วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)	(VIBHA-W2)

ชินิดี ระบุช้ิ�อผ้่่ถ้อแล้ะโอนเป็ล่้�ยู่นม้อได้ี

กัารเสนอขายู่	/	กัารจัดีสรร จัดีสรรให้กัับผ้่่ถ้อหุ้นเดิีม

จำานวนท่ี่�ออกัแล้ะเสนอขายู่ 1,048,093,059	หน�วยู่

ราคัาเสนอขายู่ต้�อหน�วยู่ หน�วยู่ล้ะ	0	บาที่	(ศ่นย์ู่บาที่)

อายุู่ของใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิ 5	ปี็	นับตั้�งแต้�วันท่ี่�ออกัใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิ

อัต้รากัารใช้ิสิที่ธิ ใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิ	1	หน�วยู่	ต้�อหุ้นสามัญใหม�	จำานวน	1	หุ้น

ราคัากัารใช้ิสิที่ธิ 1.00	บาที่	ต้�อหุ้น

ระยู่ะเวล้าแล้ะเง้�อนไขในกัารใช้ิสิที่ธิ วันที่ำากัารสุดีที่้ายู่ของเด้ีอนกัันยู่ายู่น	ต้ล้อดีอายุู่ของใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิ	

แล้ะวันใช้ิสิที่ธิคัรั�งสุดีที่้ายู่ต้รงกัับวันที่ำากัารสุดีท้ี่ายู่ของวันท่ี่�คัรบกัำาหนดี

ระยู่ะเวล้า	5	ปี็	นับแต้�วันท่ี่�ออกัใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิ

วันใช้ิสิที่ธิคัรั�งแรกั 30	กัันยู่ายู่น	2558

วันใช้ิสิที่ธิคัรั�งสุดีท้ี่ายู่ในวันสิ�นสุดีอายุู่ของใบ

สำาคััญแสดีงสิที่ธิ

12	มิถุนายู่น	2563

ต้ามมติ้ท่ี่�ป็ระชุิมสามัญผ้่่ถ้อหุ้นของบริษัที่ป็ระจำาปี็	2560	เม�้อวันท่ี่�	27	เมษายู่น	2560	ได้ีม่มติ้อนุมัติ้กัารออกัใบ

สำาคััญแสดีงสิที่ธิท่ี่�จะซื้�้อหุ้นสามัญเพิ�มทุี่นของบริษัที่	คัรั�งท่ี่�	3	(VIBHA-W3)	จำานวนไม�เกิัน	1,012,587,386	หน�วยู่	เพ้�อ

จัดีสรรให้กัับผ้่่ถ้อหุ้นเดิีมของบริษัที่	ในอัต้ราส�วน	13	หุ้นสามัญเดีิมต้�อ	1	หน�วยู่	ใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิ	แล้ะเม�้อวันที่�่	วันที่�่	

15	มิถุนายู่น	2560	บริษัที่ได้ีออกัใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิดัีงกัล้�าว	ให้แกั�ผ้่่ถ้อหุ้นสามัญเดิีมของบริษัที่ต้ามสัดีส�วนโดียู่ไม�คิัดี

ม่ล้คั�า	โดียู่ม่รายู่ล้ะเอ่ยู่ดีดัีงน่�

ป็ระเภที่ ใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิท่ี่�จะซื้�้อหุ้นสามัญคัรั�งท่ี่�	3	ของบริษัที่

โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)	(VIBHA-W3)

ชินิดี ระบุช้ิ�อผ้่่ถ้อแล้ะโอนเป็ล่้�ยู่นม้อได้ี

กัารเสนอขายู่	/	กัารจัดีสรร จัดีสรรให้กัับผ้่่ถ้อหุ้นเดิีม

จำานวนท่ี่�ออกัแล้ะเสนอขายู่ 1,012,582,207	หน�วยู่

ราคัาเสนอขายู่ต้�อหน�วยู่ หน�วยู่ล้ะ	0	บาที่	(ศ่นย์ู่บาที่)

อายุู่ของใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิ 5	ปี็	นับตั้�งแต้�วันท่ี่�ออกัใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิ

อัต้รากัารใช้ิสิที่ธิ ใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิ	1	หน�วยู่	ต้�อหุ้นสามัญใหม�	จำานวน	1	หุ้น

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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ราคัากัารใช้ิสิที่ธิ 3.00	บาที่	ต้�อหุ้น

ระยู่ะเวล้าแล้ะเง้�อนไขในกัารใช้ิสิที่ธิ วันที่ำากัารสุดีท้ี่ายู่ของเดี้อนกัันยู่ายู่น	ต้ล้อดีอายุู่ของใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิ	

แล้ะวันใช้ิสิที่ธิคัรั�งสุดีที่้ายู่ต้รงกัับวันที่ำากัารสุดีท้ี่ายู่ของวันท่ี่�คัรบกัำาหนดี

ระยู่ะเวล้า	5	ปี็	นับแต้�วันท่ี่�ออกัใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิ

วันใช้ิสิที่ธิคัรั�งแรกั 30	กัันยู่ายู่น	2560

วันใช้ิสิที่ธิคัรั�งสุดีท้ี่ายู่ในวันสิ�นสุดีอายุู่ของใบ

สำาคััญแสดีงสิที่ธิ

14	มิถุนายู่น	2565

แล้ะต้ามมต้ิท่ี่�ป็ระชุิมสามัญผ้่่ถ้อหุ้นของบริษัที่ป็ระจำาปี็	2560	เม�้อวันท่ี่�	27	เมษายู่น	2560	แล้ะท่ี่�	 ป็ระชุิม

วิสามัญผ้่่ถ้อหุ้น	คัรั�งท่ี่�	1/2560	เม้�อวันท่ี่�	21	พฤศจิกัายู่น	2560	ม่มติ้ให้จัดีสรรใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิท่ี่�	จะซื้�้อหุ้นสามัญ

ของบริษัที่	ให้แกั�กัรรมกัาร	ผ้่่บริหาร	แล้ะพนักังานของบริษัที่	แล้ะ/หร้อบริษัที่ยู่�อยู่	(ESOP-	W2)	จำานวน	300	ล้้านหน�วยู่	

แล้ะเม้�อวันท่ี่�	15	มิถุนายู่น	2561	บริษัที่ได้ีออกัใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิดัีงกัล้�าว	โดียู่ไม�คิัดีม่ล้คั�า	โดียู่ม่รายู่ล้ะเอ่ยู่ดีดัีงน่�

ป็ระเภที่ ใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิท่ี่�จะซื้�้อหุ้นสามัญให้แกั�กัรรมกัารแล้ะพนักังาน	

(ESOP-W2)

กัารเสนอขายู่	/	กัารจัดีสรร จัดีสรรให้แกั�กัรรมกัาร	ผ้่่บริหาร	แล้ะพนักังานของบริษัที่	แล้ะ/หร้อ

บริษัที่ยู่�อยู่

จำานวนท่ี่�ออกัแล้ะเสนอขายู่ 300,000,000	หน�วยู่

ราคัาเสนอขายู่ต้�อหน�วยู่ หน�วยู่ล้ะ	0	บาที่	(ศ่นย์ู่บาที่)

อายุู่ของใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิ 5	ปี็	นับตั้�งแต้�วันท่ี่�ออกัใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิ

อัต้รากัารใช้ิสิที่ธิ ใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิ	1	หน�วยู่	ต้�อหุ้นสามัญใหม�	จำานวน	1	หุ้น

ราคัากัารใช้ิสิที่ธิ 3.00	บาที่	ต้�อหุ้น

ระยู่ะเวล้าแล้ะเง้�อนไขในกัารใช้ิสิที่ธิ วันที่ำากัารสุดีท้ี่ายู่ของเดี้อนกัันยู่ายู่น	ต้ล้อดีอายุู่ของใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิ	

แล้ะวันใช้ิสิที่ธิคัรั�งสุดีที่้ายู่ต้รงกัับวันที่ำากัารสุดีท้ี่ายู่ของวันท่ี่�คัรบกัำาหนดี

ระยู่ะเวล้า	5	ปี็	นับแต้�วันท่ี่�ออกัใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิ

วันใช้ิสิที่ธิคัรั�งแรกั 28	กัันยู่ายู่น	2561

วันใช้ิสิที่ธิคัรั�งสุดีท้ี่ายู่ในวันสิ�นสุดีอายุู่ของใบ

สำาคััญแสดีงสิที่ธิ

14	มิถุนายู่น	2566

ยู่เงนิป็นัผ่ล้	เป็็นเงนิสดีในอตั้ราหุ้นล้ะ	0.036	บาที่	หรอ้คัดิีเป็็นรอ้ยู่ล้ะ	90.66	ของกัำาไรสุที่ธิต้ามงบกัารเงนิเฉพาะ

กิัจกัาร	ซึื้�งต้ามเง้�อนไขกัารป็รบัใบสำาคััญแสดีงสทิี่ธติ้ามท่ี่�กัล้�าวในขอ้	5.5	ของกัารกัำาหนดีใบสำาคััญแสดีงสทิี่ธทิี่�่จะซ้ื้�อหุ้น

สามัญ	คัรั�งท่ี่�	2	แล้ะ	คัรั�งท่ี่�	3	(VIBHA-W2,	VIBHA-W3)	โดียู่ม่ผ่ล้กัารป็รับสิที่ธิดัีงกัล้�าวในวันท่ี่�	9	พฤษภาคัม	2561

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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ดัีงนั�น	บริษัที่จึงม่กัารป็รับสิที่ธิของใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิท่ี่�จะซื้�้อหุ้นสามัญของบริษัที่คัรั�ง	2	แล้ะคัรั�งท่ี่�	3	ทัี่�งน่�ราคัา

ใช้ิสิที่ธิแล้ะอัต้รากัารใช้ิสิที่ธิค้ัอ

1.	VIBHA-W2

ราคัากัารใชิ้สิที่ธิใหม� 0.999	บาที่ต้�อ	1	หุ้นสามัญ

อัต้รากัารใชิ้สิที่ธิใหม� ใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิ	1	หน�วยู่ม่สิที่ธิซ้ื้�อหุ้นสามัญได้ี	1.00086	หุ้น

2.	VIBHA-W3

ราคัากัารใชิ้สิที่ธิใหม� 2.997	บาที่ต้�อ	1	หุ้นสามัญ

อัต้รากัารใชิ้สิที่ธิใหม� ใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิ	1	หน�วยู่ม่สิที่ธิซ้ื้�อหุ้นสามัญได้ี	1.00086	หุ้น

   ใบสำาคัำญแสดงสิทธิท่�จะซ้่ึ่อหุ�นสามัญข้องบริษััทในระหว่ิางงวิดม่การเปล่�ยนแปลง ดังน้่

หน่วิย

ประเภัทใบสำาคำัญ

แสดงสิทธิ

จำานวินใบสำาคำัญ

แสดงสิทธิคำงเหล่อ 

ณ วิันท่� 31 

ธันวิาคำม 2562

จำานวินใบสำาคำัญ

แสดงสิทธิท่�ออก

จัดสรร

ในระหวิ่างงวิด

จำานวินใบสำาคำัญ

แสดงสิทธิท่�ม่การ

ใช�สิทธิ

จำานวินใบแสดง

สิทธิท่�ไม่ได�ม่การใช�

สิทธิในระหวิ่างงวิด

จำานวินใบสำาคำัญ

แสดงสิทธิคำงเหล่อ 

ณ วิันท่� 31 

ธันวิาคำม 2563

VIBHA-W2 361,657,614 - 310,981,154 50,676,460 -

VIBHA-W3 1,011,623,932 - - - 1,011,623,932

ESOP-W2 300,000,000 - - - 300,000,000

รวม 1,673,281,546 - 310,981,154 50,676,460 1,311,623,932

จำานวินใบสำาคัำญแสดงสิทธิท่�ม่การใช�สิทธิสำาหรับปีส้ินสุดวัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563 และ 2562 และการจด

ทะเบ่ยนการเพิ�มทุนสำาหรับการใช�สิทธิในการซ้่ึ่อหุ�น สรุปได�ดังน้่

ประเภัทใบ

สำาคัำญแสดง

สิทธิ

วัินท่�ใช�สิทธิ
วัินท่�จดทะเบ่ยน

เพิ�มทุน

จำานวินหน่วิยท่�

ใช�สิทธิซ้่ึ่อหุ�น

บาท

2563

งบการเงินรวิม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเร่อนหุ�นท่�เพิ�มข้ึ้น ส่วินเกินม้ลค่ำาหุ�น จำานวินเงิน

VIBHA-W2 วันที่�่	30	กัันยู่ายู่น	2562 วันที่�่	11	ตุ้ล้าคัม	2562 310,981,154 31,124,830 279,812,226 310,937,056

310,981,154 31,124,830 279,812,226 310,937,056

ประเภัทใบ

สำาคัำญแสดง

สิทธิ

วัินท่�ใช�สิทธิ
วัินท่�จดทะเบ่ยน

เพิ�มทุน

จำานวินหน่วิยท่�

ใช�สิทธิซ้่ึ่อหุ�น

บาท

2563

งบการเงินรวิม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเร่อนหุ�นท่�เพิ�มข้ึ้น ส่วินเกินม้ลค่ำาหุ�น จำานวินเงิน

VIBHA-W2 วันที่�่	30	กัันยู่ายู่น	2562 วันที่�่	11	ตุ้ล้าคัม	2562 65,039,132 6,509,505 58,520,450 65,029,955

VIBHA-W3 วันที่�่	30	กัันยู่ายู่น	2562 วันที่�่	11	ตุ้ล้าคัม	2562 153,846 15,398 446,074 461,472

65,192,978 6,524,903 58,966,524 65,491,427

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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27.  สำารองตามกฎหมาย
บริษัที่ต้้องจัดีสรรสำารองต้ามกัฎหมายู่อยู่�างน้อยู่ร้อยู่ล้ะ	 5	 ของกัำาไรสุที่ธิป็ระจำาปี็หักัด้ีวยู่ยู่อดีเงินขาดีทุี่นสะสม

ยู่กัมา	(ถ้าม่)	จนกัว�าจะคัรบรอ้ยู่ล้ะ	10	ของทุี่นจดีที่ะเบ่ยู่นของบรษัิที่ต้ามพระราชิบญัญัติ้บรษัิที่มหาชิน	จำากััดี	พ.ศ.	2535	

โดียู่สำารองต้ามกัฎหมายู่ไม�สามารถนำามาจ�ายู่เงินปั็นผ่ล้ได้ี	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	บริษัที่ได้ีจัดีสรรสำารอง

ต้ามกัฎหมายู่เพิ�มขึ�นจำานวนเงิน	0.01	ล้้านบาที่	แล้ะ	2.92	ล้้านบาที่	ต้ามล้ำาดัีบ

28.  การจัดสรรกำาไรสะสม
สำาหรับบริษััท

ต้ามมติ้ท่ี่�ป็ระชุิมสามัญผ้่่ถ้อหุ้นของบริษัที่ป็ระจำาปี็	2563	เม�้อวันท่ี่�	29	เมษายู่น	2563	ผ้่่ถ้อหุ้นไดี้ม่มติ้อนุมัต้ิให้

จ�ายู่เงินปั็นผ่ล้สำาหรับผ่ล้กัารดีำาเนินงานป็ระจำาปี็	2562	ให้แกั�ผ้่่ถ้อหุ้นของบริษัที่ในอัต้ราหุ้นล้ะ	0.045	บาที่	รวมเป็็นเงิน

จำานวน	596.91	ล้้านบาที่	แล้ะจัดีสรรกัำาไรเป็็นทุี่นสำารองต้ามกัฎหมายู่	2.93	ล้้านบาที่	โดียู่ให้ผ้่่ถ้อหุ้นท่ี่�ม่รายู่ช้ิ�อป็รากัฏิ

อยู่่�ในสมุดีที่ะเบ่ยู่นผ้่่ถ้อหุ้น	ณ์	วันท่ี่�	11	พฤษภาคัม	2563	เป็็นผ้่่ม่สิที่ธิได้ีรับเงินปั็นผ่ล้	แล้ะเงินปั็นผ่ล้จ�ายู่ให้แกั�ผ้่่ถ้อหุ้นใน

วันท่ี่�	27	พฤษภาคัม	2563

ต้ามมติ้ท่ี่�ป็ระชุิมสามัญผ้่่ถ้อหุ้นของบริษัที่ป็ระจำาปี็	2562		เม�้อวันท่ี่�	29	เมษายู่น	2562	ผ้่่ถ้อหุ้นไดี้ม่มติ้อนุมัต้ิให้

จ�ายู่เงินปั็นผ่ล้สำาหรับผ่ล้กัารดีำาเนินงานป็ระจำาปี็	2561	ให้แกั�ผ้่่ถ้อหุ้นของบริษัที่ในอัต้ราหุ้นล้ะ	0.040	บาที่	รวมเป็็นเงิน

จำานวน	527.97	ล้้านบาที่	แล้ะจัดีสรรกัำาไรเป็็นทุี่นสำารองต้ามกัฎหมายู่	14.48	ล้้านบาที่	โดียู่ให้ผ่่ถ้้อหุน้ท่ี่�ม่รายู่ช้ิ�อป็รากัฏิ

อยู่่�ในสมุดีที่ะเบ่ยู่นผ้่่ถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	9	พฤษภาคัม	2562	เป็็นผ้่่ม่สิที่ธิได้ีรับเงินปั็นผ่ล้	เงินปั็นผ่ล้จ�ายู่ให้แกั�ผ้่่ถ้อหุ้นในวันที่�่	

23	พฤษภาคัม	2562

สำาหรับบริษััทย่อย - บริษััท เช่ยงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน)

ต้ามท่ี่�ป็ระชุิมสามัญผ้่่ถ้อหุ้นของบริษัที่ยู่�อยู่ป็ระจำาปี็	2563	 เม�้อวันท่ี่�	 29	 เมษายู่น	2563	 ผ้่่ถ้อหุ้นม่มติ้อนุมัต้ิให้

จ�ายู่เงินปั็นผ่ล้	สำาหรับผ่ล้กัารดีำาเนินงานตั้�งแต้�วันท่ี่�	1	มกัราคัม	2562	ถึงวันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2562	ในอัต้ราหุ้นล้ะ	0.0585	

บาที่	 ให้แกั�ผ้่่ถ้อหุ้นทัี่�งหมดีจำานวน	 4,023.13	 ล้้านหุ้น	 รวมเป็็นเงินทัี่�งสิ�น	 235.35	 ล้้านบาที่	 โดียู่ให้ผ้่่ถ้อหุ้นท่ี่�ม่รายู่ช้ิ�อ

ป็รากัฏิอยู่่�ในสมุดีที่ะเบ่ยู่นผ้่่ถ้อหุ้น	ณ์	วันท่ี่�	17	ม่นาคัม	2563	เป็็นผ้่่ม่สิที่ธิได้ีรับเงินปั็นผ่ล้	แล้ะเงินปั็นผ่ล้จ�ายู่ให้แกั�ผ้่่ถ้อ

หุ้นในวันท่ี่�	25	พฤษภาคัม	2563

ต้ามท่ี่�ป็ระชุิมสามัญผ้่่ถ้อหุ้นของบริษัที่ยู่�อยู่ป็ระจำาปี็	2562	เม�้อวันท่ี่�	29	เมษายู่น	2562	ผ้่่ถ้อหุ้นมม่ติ้อนุมัต้ใิหจ้�ายู่

เงินปั็นผ่ล้	สำาหรับผ่ล้กัารดีำาเนินงานตั้�งแต้�วันท่ี่�	1	มกัราคัม	2561	ถึงวันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2561	ในอัต้ราหุ้นล้ะ	0.052	บาที่	

ให้แกั�ผ้่่ถ้อหุ้นทัี่�งหมดีจำานวน	4,023.13	ล้้านหุ้น	รวมเป็็นเงินทัี่�งสิ�น	209.20	ล้้านบาที่	โดียู่ให้ผ้่่ถ้อหุ้นท่ี่�ม่รายู่ช้ิ�อป็รากัฏิ

อยู่่�ในสมุดีที่ะเบ่ยู่นผ้่่ถ้อหุ้น	ณ์	วันท่ี่�	15	ม่นาคัม	2562	เป็็นผ้่่ม่สิที่ธิได้ีรับเงินปั็นผ่ล้	เงินปั็นผ่ล้จ�ายู่ให้แกั�ผ้่่ถ้อหุ้นในวันที่�่	

15	พฤษภาคัม	2562

สำาหรับบริษััทย่อยทางอ�อม - บริษััท โรงพยาบาลเช่ยงใหม่ราม จำากัด

ต้ามมติ้ท่ี่�ป็ระชุิมสามัญผ้่่ถ้อหุ้นของบริษัที่ยู่�อยู่ที่างอ้อมป็ระจำาปี็	2563	เม�้อวันท่ี่�	25	เมษายู่น	2563	ผ้่่ถ้อหุ้นม่มต้ิ

อนุมัติ้ให้จ�ายู่เงินปั็นผ่ล้ป็ระจำาปี็	2562	สำาหรับผ่ล้กัารดีำาเนินงานตั้�งแต้�วันท่ี่�	1	มกัราคัม	2562	ถึงวันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2562	

ในอัต้ราหุ้นล้ะ	2.50		บาที่	รวมเป็็นจำานวนเงิน	100	ล้้านบาที่	เงินปั็นผ่ล้จ�ายู่ให้แกั�ผ้่่ถ้อหุ้นในวันท่ี่�	23	กุัมภาพันธ์	2564

ต้ามมติ้ท่ี่�ป็ระชุิมสามัญผ้่่ถ้อหุ้นของบริษัที่ยู่�อยู่ที่างอ้อมป็ระจำาปี็	2562	เม�้อวันท่ี่�	27	เมษายู่น	2562	ผ้่่ถ้อหุ้นม่มต้ิ

อนุมัติ้ให้จ�ายู่เงินปั็นผ่ล้ป็ระจำาปี็	2561	สำาหรับผ่ล้กัารดีำาเนินงานตั้�งแต้�วันท่ี่�	1	มกัราคัม	2561	ถึงวันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2561	

ในอัต้ราหุ้นล้ะ	2.50	บาที่	รวมเป็็นจำานวนเงิน	100.00	ล้้านบาที่	เงินปั็นผ่ล้จ�ายู่ให้แกั�ผ้่่ถ้อหุ้นในวันท่ี่�	15	พฤษภาคัม	2562

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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สำาหรับบริษััทย่อยทางอ�อม - บริษััท โรงพยาบาลหริภุัญชัย เมโมเร่ยล จำากัด

ต้ามมติ้ท่ี่�ป็ระชุิมสามัญผ้่่ถ้อหุ้นของบริษัที่ยู่�อยู่ที่างอ้อมป็ระจำาปี็	2562	เม�้อวันท่ี่�	27		เมษายู่น	2562	ผ้่่ถ้อหุ้นม่

มติ้อนุมัติ้ให้จ�ายู่เงินปั็นผ่ล้ป็ระจำาปี็	2561	สำาหรับผ่ล้กัารดีำาเนินงานตั้�งแต้�วันท่ี่�	1	มกัราคัม	2561	ถึงวันท่ี่�	31	ธันวาคัม	

2561	ในอัต้ราหุ้น	0.50	บาที่	รวมเป็็นจำานวนเงิน	15.00	ล้้านบาที่	เงินปั็นผ่ล้จ�ายู่ให้แกั�ผ้่่ถ้อหุ้นในวันท่ี่�	31	พฤษภาคัม	

2562

29.  การบริหารจัดการทุน
วัต้ถุป็ระสงคั์ในกัารบริหารจัดีกัารทุี่นที่�่สำาคััญของบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่	คั้อกัารจัดีให้ม่ซึื้�งโคัรงสร้างที่างกัารเงิน

ท่ี่�เหมาะสมแล้ะกัารดีำารงไว้ซึื้�งคัวามสามารถในกัารดีำาเนินธุรกิัจอยู่�างต้�อเน้�องต้ามงบแสดีงฐานะกัารเงิน	ณ์	 วันที่�่	 31	

ธันวาคัม	2563	บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ม่อัต้ราส�วนหน่�สินต้�อทุี่นเที่�ากัับ	0.99	:	1	(ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2562	เที่�ากัับ	0.89	

:	1)	แล้ะบริษัที่ม่อัต้ราส�วนหน่�สินต้�อทุี่นเที่�ากัับ		0.80	:	1	(ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2562	เที่�ากัับ	0.87:1)

30.  รายได�จากประกันสังคำม
ในปี็	2562	สำานักังานป็ระกัันสังคัมไดี้ม่หนังส้อแจ้งผ่ล้กัารต้รวจสอบข้อม่ล้กัารใช้ิบริกัารที่างกัารแพที่ย์ู่กัรณ่์โรคั

ท่ี่�ม่คั�าใช้ิจ�ายู่ส่งปี็	2559	แล้ะปี็	2560	โดียู่วิธ่กัารสุ�มต้รวจข้อม่ล้กัารใช้ิบริกัารที่างกัารแพที่ย์ู่	ซึื้�งสำานักังานป็ระกัันสังคัม

ต้รวจพบข้อม่ล้ร้อยู่ล้ะของคั�า	AdjRW	ท่ี่�ไม�ถ่กัต้้องจากัจำานวนท่ี่�โรงพยู่าบาล้พึงได้ีรับ	ทัี่�งน่�	ซึื้�งบริษัที่ยู่�อยู่สามารถดีำาเนิน

กัารโต้แ้ยู่ง้ไดีต้้ามระยู่ะเวล้าท่ี่�สำานักังานป็ระกัันสงัคัมกัำาหนดี	แต้�อยู่�างไรกัต็้าม	จากัขอ้ม่ล้แล้ะป็ระสบกัารณ์์ในอดีต่้บรษัิที่

ยู่�อยู่คัาดีว�าจะถ่กัเร่ยู่กัเงินคั�าบริกัารที่างกัารแพที่ยู่์ค้ันจากัสำานักังานป็ระกัันสังคัมจากัผ่ล้กัารต้รวจสอบดีังกัล้�าว	 เป็็น

จำานวนเงินรวม	187.25	ล้้านบาที่	โดียู่คัำานวณ์จากัข้อม่ล้ร้อยู่ล้ะของคั�า	AdjRW	ท่ี่�สำานักังานป็ระกัันสังคัมต้รวจพบว�าไม�

ถ่กัต้้อง

ส้บเน้�องจากัรายู่กัารข้างต้้น	 ที่ำาให้บริษัที่ยู่�อยู่เห็นว�า	 ผ่ล้กัารต้รวจสอบข้อม่ล้กัารใชิ้บริกัารที่างกัารแพที่ยู่์ในปี็	

2558	ซึื้�งอยู่่�ระหว�างกัารอุที่ธรณ์์นั�นคัาดีว�าจะถ่กัเร่ยู่กัคั้นด้ีวยู่เชิ�นกัันเป็็นจำานวนเงิน	64.08	ล้้านบาที่	โดียู่คัำานวณ์จากั

ข้อม่ล้รอ้ยู่ล้ะของคั�า	AdjRW	ท่ี่�สำานักังานป็ระกัันสังคัมต้รวจพบว�าไม�ถ่กัต้้อง	บริษัที่ยู่�อยู่ไดีบั้นทึี่กัล้ดีรายู่ไดีจ้ากักัารรกััษา

พยู่าบาล้ในงบกัำาไรขาดีทุี่นเบ็ดีเสร็จสำาหรับปี็	2562	ด้ีวยู่จำานวนเด่ียู่วกััน	ต้�อมาในปี็	2563	บริษัที่ได้ีรับหนังส้อแจ้งผ่ล้

กัารอุที่ธรณ์์จากัสำานักังานป็ระกัันสังคัม	ซึื้�งกัารอุที่ธรณ์์ไม�เป็็นผ่ล้	ฝ่่ายู่บริหารจึงที่บที่วนจำานวนเงินที่�่คัาดีว�าจะถ่กัเร่ยู่กั

ค้ันของปี็	2558	ใหม�	โดียู่คัาดีว�าจะถ่กัเร่ยู่กัเงินค้ันรวมเป็็นจำานวนเงิน	92.01	ล้้านบาที่	บริษัที่ยู่�อยู่จึงบันที่กึัล้ดีรายู่ได้ีจากั

กัารรักัษาพยู่าบาล้ในงบกัำาไรขาดีทุี่นเบ็ดีเสร็จสำาหรับปี็สิ�นสุดีวันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	เป็็นจำานวนเงิน	36.45	ล้้านบาที่

จากัขอ้ม่ล้แล้ะป็ระสบกัารณ์์ในอดีต่้	บริษัที่ยู่�อยู่คัาดีว�าจะถ่กัเร่ยู่กัเงนิคั�าบรกิัารที่างกัารแพที่ยู่ค์ัน้	ดัีงนั�นในป็	ี2563	

บริษัที่ยู่�อยู่จึงได้ีบันทึี่กัเงินท่ี่�ได้ีรับจากัสำานักังานป็ระกัันสังคัมจำานวนเงิน	 43.92	 ล้้านบาที่	 เป็็นเงินรับล้�วงหน้าจากั

สำานักังานป็ระกัันสังคัม	เน้�องจากัเงินท่ี่�ได้ีรับดัีงกัล้�าวยัู่งม่คัวามไม�แน�นอนจากัป็ระสบกัารณ์์ในอดี่ต้

ณ์	 วันท่ี่�	 31	 ธันวาคัม	 2563	 แล้ะ	 2562	บริษัที่ยู่�อยู่ม่เงินรับล้�วงหน้าจากัป็ระกัันสังคัมคังเหล้้อเป็็นจำานวนเงิน	

331.69	ล้้านบาที่	แล้ะ	251.32	ล้้านบาที่	ต้ามล้ำาดัีบ

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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รายงานประจำาปี 2563

31. ค่ำาใช�จ่ายตามลักษัณะ
รายการคำ่าใช�จ่ายแบ่งตามลักษัณะประกอบด�วิยรายการคำ่าใช�จ่ายท่�สำาคัำญสำาหรับปีส้ินสุดวัินท่� 31 

ธันวิาคำม 2563 และ 2562 ดังต่อไปน้่ 

บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

คั�ายู่า	เวชิภัณ์ฑ์์	แล้ะอุป็กัรณ์์สิ�นเป็ล้้องใชิ้ไป็ 1,040,987,066 1,040,987,066	 312,491,672	 350,004,057	

คั�าใช้ิบริกัารภายู่นอกัที่างกัารแพที่ย์ู่ 172,802,935 172,802,935	 67,898,628	 39,926,535	

ต้้นทุี่นแล็้ป็แล้ะเอ็กัซื้เรย์ู่ 135,557,879 135,557,879	 26,938,699	 33,180,828	

คั�าธรรมเน่ยู่มแพที่ย์ู่ 1,475,902,925 1,475,902,925	 490,925,082	 552,997,851	

ต้้นทุี่นอาหาร 72,898,910 72,898,910	 7,367,929	 9,975,707	

คั�าใช้ิจ�ายู่เก่ั�ยู่วกัับพนักังาน 1,497,417,296 1,497,417,296	 506,899,206	 554,555,618	

คั�าต้อบแที่นกัรรมกัารแล้ะผ่่้บริหาร 111,565,682 111,565,682	 45,582,428	 47,991,549	

คั�าเส้�อมราคัาแล้ะคั�าตั้ดีจำาหน�ายู่ 413,382,201 413,382,201	 130,686,968	 127,535,920	

คั�าซื้�อมแซื้มบำารุงรักัษา		 105,485,442 105,485,442	 39,903,835	 39,721,412	

คั�าสาธารณ่์ป็โภคั 132,361,932 132,361,932	 46,021,682	 47,349,080	

32.  เงินกองทุนสำารองเล้่ยงช่พพนักงาน
บริษัที่ไดี้จัดีตั้�งกัองทุี่นสำารองเล่้�ยู่งชิ่พพนักังานสำาหรับพนักังานป็ระจำาทัี่�งหมดีของบริษัที่ต้ามคัวามในพระราชิ

บัญญัติ้กัองทุี่นสำารองเล่้�ยู่งช่ิพ	พ.ศ.2530

พนักังานแล้ะบริษัที่จ�ายู่สมที่บเข้าเงินกัองทีุ่นต้ามโคัรงกัารน่�ในอัต้ราร้อยู่ล้ะของเงินเด้ีอนของพนักังานแต้�ล้ะคัน	

พนักังานจะได้ีรับส�วนท่ี่�บริษัที่สมที่บต้ามระเบ่ยู่บแล้ะข้อบังคัับของเงินกัองทุี่นแล้ะต้ามระยู่ะเวล้ากัารที่ำางานกัับบริษัที่	

บริษัที่ได้ีแต้�งตั้�งผ้่่จัดีกัารกัองทุี่นแห�งหนึ�งเพ�้อบริหารกัองทุี่นต้ามข้อกัำาหนดีในพระราชิบัญญัติ้กัองทุี่นสำารองเล้่�ยู่งชิ่พ	

พ.ศ.2530

บริษัที่จ�ายู่สมที่บเข้ากัองทุี่นสำารองเล่้�ยู่งช่ิพ	สำาหรับปี็สิ�นสุดีวันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	เป็็นจำานวนเงิน	

4.85	ล้้านบาที่	แล้ะ	4.54	ล้้านบาที่	ต้ามล้ำาดัีบ

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563



114

33.  ค่ำาใช�จ่ายภัาษ่ัเงินได�
33.1 ส่วินประกอบหลักข้องค่ำาใช�จ่ายภัาษ่ัเงินได� สำาหรับปีส้ินสุดวัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563 และ 

2562ประกอบด�วิย
บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

คั�าใช้ิจ�ายู่ภาษ่เงินได้ีที่�่แสดีงอยู่่�ในกัำาไรขาดีทุี่น	:

ภาษ่เงินได้ีของปี็ปั็จจุบัน	:

ภาษ่เงินได้ีสำาหรับปี็ 132,042,530 215,886,634 52,044,812 84,754,151

ภาษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญช่ิ	:

กัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งของผ่ล้ต้�างชัิ�วคัราว

ท่ี่�รับร้่เม�้อเร�ิมแรกัแล้ะท่ี่�กัลั้บรายู่กัาร (8,303,548) (9,441,335) (1,915,630) (2,367,110)

รวม 123,738,982 206,445,299 50,129,182 82,387,041

ภาษ่เงินได้ีท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัับส�วนป็ระกัอบของกัำาไรขาดีทุี่นเบ็ดีเสร็จอ�้น	:

ภาษ่เงินได้ีรอกัารตั้ดีบัญช่ิท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกัับกัำาไร	(ขาดีทุี่น)	

จากัเงินล้งทุี่นในต้ราสารทุี่น 9,920,701 147,439,051 62,008,280 76,459,523

จากักัารป็ระมาณ์ต้ามหลั้กัคัณิ์ต้ศาสต้ร์ป็ระกัันภัยู่ - (6,603,425) - (1,042,793)

รวม 9,920,701 140,835,626 62,008,280 75,416,730

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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33.2 การกระทบยอดระหว่ิางจำานวินค่ำาใช�จา่ยภัาษ่ัเงนิได�และผู้ลค้ำณข้องกำาไรทางบัญช่กับอัตราภัาษ่ัท่�

ใช� สำาหรับปีส้ินสุดวัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563 และ 2562 สรุปได�ดังน่้
บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กัำาไรที่างบัญช่ิสำาหรับปี็ 662,257,768 1,199,244,862 604,631,358 796,043,542

อัต้ราภาษ่ท่ี่�ใช้ิ	(ร้อยู่ล้ะ) 20 20 20 20

คั�าใช้ิจ�ายู่ภาษ่เงินได้ีคัำานวณ์ต้ามอัต้ราภาษ่ท่ี่�ใช้ิ 132,451,554 239,848,972 120,926,272 159,208,708

รายู่กัารกัระที่บยู่อดี

ผ่ล้กัระที่บที่างภาษ่ของคั�าใช้ิจ�ายู่ท่ี่�ไม�สามารถนำามาหักัใน 

กัารคัำานวณ์กัำาไรที่างภาษ่

-	คั�าใช้ิจ�ายู่ท่ี่�ไม�อนุญาต้ให้ถ้อเป็็นรายู่จ�ายู่ในกัารคัำานวณ์ 

		กัำาไรที่างภาษ่ 20,923,288 62,538,362 27,809,044 1,245,254

ผ่ล้กัระที่บที่างภาษ่ของรายู่ไดี้หร้อกัำาไรท่ี่�ไม�ต้้องนำามาคำำาน่วณ

กำำาไรทางภาษีี

-	รายู่ได้ีเงินปั็นผ่ล้ที่�่ได้ีรับยู่กัเว้น (31,919,583) (33,218,462) (92,751,582) (73,866,685)

-	ส�วนแบ�งกัำาไรจากัเงินล้งทุี่นในบริษัที่ร�วม 12,470,938 (51,946,788) - -

-	อ้�นๆ (11,604,974) (15,214,243) (5,854,552) (4,200,236)

ขาดีทุี่นที่างภาษ่ท่ี่�ยัู่งไม�ได้ีบันทึี่กัในงวดีกั�อนแต้�นำามาใช้ิล้ดีรอกัาร

ตั้ดีบัญช่ิ 1,417,759 4,437,458 - -

รวมรายู่กัารกัระที่บยู่อดี (8,712,572) (33,403,673) (70,797,090) (76,821,667)

รวมคั�าใช้ิจ�ายู่ภาษ่เงินได้ี	 123,738,982 206,445,299 50,129,182 82,387,041

33.3 การกระทบยอดระหว่ิางอัตราภัาษ่ัท่�แท�จริงถัืวิเฉล่�ยและอัตราภัาษ่ัท่�ใช�สำาหรับปีส้ินสุดวัินท่� 

31 ธันวิาคำม 2563 และ 2562 สรุปได�ดังน่้
งบการเงินรวิม

2563 2562

จำานวินภัาษั่ 

(บาท)

อัตราภัาษั่ 

(ร�อยละ)

จำานวินภัาษั่ 

(บาท)

อัตราภัาษั่ 

(ร�อยละ)

กัำาไรที่างบัญช่ิกั�อนคั�าใช้ิจ�ายู่ภาษ่เงินได้ีสำาหรับปี็ 662,257,768 1,199,244,862

คั�าใช้ิจ�ายู่ภาษ่เงินได้ีต้ามอัต้ราภาษ่ท่ี่�ใช้ิ 132,451,554 20.00 239,848,972 20.00

รายู่กัารกัระที่บยู่อดี (8,712,572) (1.32) (33,403,673) (2.79)

คั�าใช้ิจ�ายู่ภาษ่เงินได้ีต้ามอัต้ราภาษ่ท่ี่�แท้ี่จริงถัวเฉล่้�ยู่ 123,738,982 18.68 206,445,299 17.21

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

จำานวินภัาษั่ 

(บาท)

อัตราภัาษั่ 

(ร�อยละ)

จำานวินภัาษั่ 

(บาท)

อัตราภัาษั่ 

(ร�อยละ)

กัำาไรที่างบัญช่ิกั�อนคั�าใช้ิจ�ายู่ภาษ่เงินได้ีสำาหรับปี็ 604,631,358 796,043,542

คั�าใช้ิจ�ายู่ภาษ่เงินได้ีต้ามอัต้ราภาษ่ท่ี่�ใช้ิ 120,926,272 20.00 159,208,708 20.00

รายู่กัารกัระที่บยู่อดี (70,797,090) (11.71) (76,821,667) (9.65)

คั�าใช้ิจ�ายู่ภาษ่เงินได้ีต้ามอัต้ราภาษ่ท่ี่�แท้ี่จริงถัวเฉล่้�ยู่ 50,129,182 8.29 82,387,041 10.35

34. ส่วินงานดำาเนินงาน
บริษััทและบริษััทย่อยดำาเนินธุรกิจหลักใน 2 ส่วินงานดำาเนินงานท่�รายงานตามชนิดข้องบริการในเข้ต

ภ้ัมิศาสตร์เด่ยวิ ค่ำอ ในประเทศไทย ดังต่อไปน้่

ประเภัทส่วินงาน ลักษัณะข้องบริการตามส่วินงาน

ส�วนงานโรงพยู่าบาล้ โรงพยู่าบาล้ทัี่�วไป็	โรงพยู่าบาล้ในเคัร้อป็ระกัันสังคัมแล้ะ

โรงพยู่าบาล้ในเคัร้อสำานักังานป็ระกัันสุขภาพแห�งชิาติ้	

(สป็สชิ.)

ส�วนงานอ�้นๆ บริกัารให้เชิ�าห้องพักัแล้ะโรงแรม

ผ่ล้กัารดีำาเนินงานไดี้รับกัารสอบที่านอยู่�างสมำ�าเสมอโดียู่ผ่่้ม่อำานาจต้ัดีสินใจส่งสุดีด้ีานกัารดีำาเนินงานซื้ึ�งก็ัค้ัอ

กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร	 เพ้�อใช้ิในกัารตั้ดีสินใจในกัารจัดีสรรที่รัพยู่ากัรให้กัับส�วนงานแล้ะป็ระเมินผ่ล้กัารป็ฏิิบัต้ิงาน	บริษัที่

แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ป็ระเมินผ่ล้กัารป็ฏิิบัติ้งานของส�วนงานดีำาเนินงานซึื้�งวัดีม่ล้คั�าโดียู่ใช้ิเกัณ์ฑ์์ผ่ล้กัำาไรหร้อขาดีทุี่นของส�วน

งานดีำาเนินงานซึื้�งเป็็นเกัณ์ฑ์์เดี่ยู่วกัับท่ี่�ใช้ิในกัารวัดีกัำาไรหร้อขาดีทุี่นจากักัารดีำาเนินงานในงบกัารเงิน	

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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รายละเอ่ยดข้�อม้ลทางการเงินจำาแนกตามส่วินงานดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563 และ 

2562 ม่ดังน้่
บาท

งบการเงินรวิม

ส่วินงานโรงพยาบาล ส่วินงานอ่�นๆ รวิม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายู่ได้ี										 5,909,504,131 6,450,680,338 114,944,776 95,213,190 6,024,448,907 6,545,893,528

ต้้นทุี่น														 (4,406,035,846) (4,678,123,924) (79,845,496) (100,459,102) (4,485,881,342) (4,778,583,026)

กัำาไรขั�นต้้น 1,503,468,285 1,772,556,414 35,099,280 (5,245,912) 1,538,567,565 1,767,310,502

รายู่ได้ีอ้�น	(คั�าใช้ิจ�ายู่อ้�น)	ที่�่ไม�สามารถปั็นส�วนได้ี

เงินปั็นผ่ล้รับ 192,089,968 210,425,919

กัำาไรจากักัารขายู่เงินล้งทุี่น - 180,526

รายู่ได้ีอ้�น 121,711,160 116,161,383

คั�าใช้ิจ�ายู่ในกัารบริหาร (925,035,511) (953,466,030)

ต้้นทุี่นที่างกัารเงิน (202,720,725) (201,101,377)

ส�วนแบ�งกัำาไรจากัเงินล้งทุี่นในบริษัที่ร�วม (62,354,689) 259,733,939

คั�าใช้ิจ�ายู่ภาษ่เงินได้ี (123,738,982) (206,445,299)

กัำาไรสำาหรับปี็ 538,518,786 992,799,563

35.  กำาไรต่อหุ�น
กัำาไรต้�อหุ้นขั�นพ้�นฐานคัำานวณ์โดียู่กัารหารกัำาไรสำาหรับปี็ด้ีวยู่จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล้�่ยู่ถ�วงนำ�าหนักัที่�่ออกัแล้ะ

เร่ยู่กัชิำาระแล้้วในระหว�างปี็หลั้งจากัได้ีป็รับจำานวนหุ้นสามัญเพ�้อสะท้ี่อนผ่ล้กัระที่บของกัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งม่ล้คั�าหุ้นที่�่ต้รา

ไว้ต้ามท่ี่�กัล้�าวไว้ในหมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินข้อ	24	แล้ะกัำาไรต้�อหุ้นขั�นพ้�นฐานของปี็กั�อนได้ีถ่กัคัำานวณ์ขึ�นใหม�	โดียู่

ถ้อเสม้อนว�ากัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งม่ล้คั�าหุ้นท่ี่�ต้ราไว้ได้ีเกิัดีขึ�นตั้�งแต้�วันเริ�มต้้นของปี็แรกัท่ี่�เสนอรายู่งาน

กัำาไรต้�อหุ้นป็รับล้ดีคัำานวณ์โดียู่กัารหารกัำาไรสำาหรับปี็ด้ีวยู่ผ่ล้รวมของจำานวนหุน้สามัญถัวเฉล่้�ยู่ถ�วงนำ�าหนักัที่�่ออกั

อยู่่�ในระหว�างปี็กัับจำานวนถัวเฉล่้�ยู่ถ�วงนำ�าหนักัของหุ้นสามัญท่ี่�บรษัิที่อาจต้อ้งออกัเพ้�อแป็ล้งใบสำาคััญแสดีงสิที่ธิทัี่�งส�ินให้

เป็็นหุ้นสามัญเท่ี่ยู่บเที่�าป็รับล้ดี

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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สำาหรับปีส้ินสุดวัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563 และ 2562
บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กัำาไรสำาหรับปี็ท่ี่�เป็็นของบริษัที่ใหญ�	(บาที่) 449,799,642 809,045,597 554,502,176 713,656,501

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่้�ยู่ถ�วงนำ�าหนักั	(หุ้น)	 13,414,288,594 13,214,026,936 13,414,288,594 13,214,026,936

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่้�ยู่ถ�วงนำ�าหนักัท่ี่�กิัจกัาร

ต้้องออกัให้ต้ามสิที่ธิของ	(VIBHA-W2)	(หุ้น) 162,054,231 410,125,132 162,054,231 410,125,132

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่้�ยู่ถ�วงนำ�าหนักัท่ี่�กิัจกัาร

ต้้องออกัให้ต้ามสิที่ธิของ	(VIBHA-W3)	(หุ้น) 1,011,623,932 1,011,738,579 1,011,623,932 1,011,738,579

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่้�ยู่ถ�วงนำ�าหนักัท่ี่�กิัจกัาร

ต้้องออกัให้ต้ามสิที่ธิของ	(ESOP-W2)	(หุ้น) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

จำานวนหุ้นสามัญท่ี่�สมมติ้ว�าออกัในม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรม	(หุ้น) (104,854,559) (213,497,466) (104,854,559) (213,497,466)

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่้�ยู่ถ�วงนำ�าหนักั

รวมหุ้นสามัญเท่ี่ยู่บเที่�าป็รับล้ดี	(หุ้น) 14,783,112,198 14,722,393,181 14,783,112,198 14,722,393,181

กัำาไรต้�อหุ้นขั�นพ้�นฐาน	(บาที่ต้�อหุ้น) 0.0335 0.0612 0.0413 0.0540

กัำาไรต้�อหุ้นป็รับล้ดี	(บาที่ต้�อหุ้น) 0.0304 0.0550 0.0375 0.0485

36.  เคำร่�องม่อทางการเงิน
36.1 การบริหารคำวิามเส่�ยง

บริษัที่แล้ะบรษัิที่ยู่�อยู่บรหิารคัวามเส�่ยู่งที่างกัารเงนิท่ี่�อาจเกัดิีขึ�นในสนิที่รพัยู่ท์ี่างกัารเงนิแล้ะหน่�สินที่างกัาร

เงินต้ามป็กัติ้ธุรกิัจ	โดียู่ใช้ิระบบกัารจัดีกัารแล้ะกัารคัวบคุัมภายู่ในองค์ักัรโดียู่ทัี่�วไป็	แล้ะไม�ได้ีถ้อหร้อออกัอนุพันธ์

ที่างกัารเงินใดี	ๆ		

 

36.2 การจัดประเภัทรายการสินทรัพย์และหน่้สินทางการเงิน
ณ์	วันท่ี่�	1	มกัราคัม	2563	(วันท่ี่�ถ้อป็ฏิิบัติ้คัรั�งแรกั)	 ผ้่่บริหารของบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ได้ีป็ระเมินโมเดีล้

ธุรกิัจท่ี่�ใช้ิจัดีกัารสินที่รัพย์ู่แล้ะหน่�สินที่างกัารเงิน	แล้ะจัดีป็ระเภที่รายู่กัารสินที่รัพย์ู่แล้ะหน่�สินที่างกัารเงินม่ยู่อดี

คังเหล้้อ	ณ์	 วันท่ี่�	 1	 มกัราคัม	 2563	 ได้ีเปิ็ดีเผ่ยู่ไว้ในหมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงินข้อ	 5	 แล้ะยู่อดีคังเหล้้อ	

ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	ดัีงน่�

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ม้ลค่ำายุติธรรม

ผู่้านกำาไร

ข้าดทุน

เบ็ดเสร็จอ่�น

ราคำาทุน

ตัดจำาหน่าย รวิม

ม้ลค่ำายุติธรรม

ผู่้านกำาไร

ข้าดทุน

เบ็ดเสร็จอ่�น

ราคำาทุน

ตัดจำาหน่าย รวิม

สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงิน	ณ์	วันที่�่	31	ธันวาคัม	2563

เงินสดีแล้ะรายู่กัารเท่ี่ยู่บเที่�าเงินสดี - 338,293,191 338,293,191 - 40,881,085 40,881,085

ล่้กัหน่�กัารค้ัาแล้ะล่้กัหน�่หมุนเว่ยู่นอ้�น - 639,659,569 639,659,569 - 141,639,038 141,639,038

เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นแกั�กิัจกัารที่�่เกั�่ยู่วข้องกััน - 240,665,200 240,665,200 - 138,290,200 138,290,200

สินที่รัพย์ู่หมุนเว่ยู่นอ้�น - 67,954,978 67,954,978 - 95,036,197 95,036,197

เงินฝ่ากัธนาคัารท่ี่�ม่ภาระคัำ�าป็ระกััน - 39,406,478 39,406,478 - - -

สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงินไม�หมุนเว่ยู่นอ้�น 7,890,167,417 10,000,000 7,900,167,417 5,135,443,263 10,000,000 5,145,443,263

เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวแกั�กิัจกัารที่�่เกั�่ยู่วข้องกััน - 24,000,000 24,000,000 - - -

เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวแกั�กิัจกัารอ้�น - 18,945,000 18,945,000 - - -

สินที่รัพย์ู่ไม�หมุนเว่ยู่นอ้�น - 7,255,642 7,255,642 - 4,873,391 4,873,391

สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงิน	ณ์	วันที่�่	31	ธันวาคัม	2563 7,890,167,417 1,386,180,058 9,276,347,475 5,135,443,263 430,719,911 5,566,163,174

หน่�สินที่างกัารเงิน	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่จัดีป็ระเภที่รายู่กัารด้ีวยู่วิธ่ราคัาทุี่น

ตั้ดีจำาหน�ายู่

36.3 คำวิามเส่�ยงจากอัตราดอกเบ้่ย
บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ม่คัวามเส่�ยู่งจากัอัต้ราดีอกัเบ่�ยู่เน้�องจากัม่เงินฝ่ากัสถาบันกัารเงิน	 เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะ

สั�น	เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าว	เงินเบิกัเกิันบัญช่ิ	เงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นแล้ะเงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าว	ทัี่�งน่�สินที่รัพย์ู่แล้ะหน่�สินที่างกัาร

เงินส�วนใหญ�ม่อัต้ราดีอกัเบ่�ยู่ท่ี่�ป็รับขึ�นล้งต้ามอัต้ราต้ล้าดีหร้อม่อัต้ราดีอกัเบ่�ยู่คังท่ี่�ซึื้�งใกัล้้เค่ัยู่งกัับอัต้ราต้ล้าดีใน

ปั็จจุบัน	 อยู่�างไรก็ัต้ามกัลุ้�มบริษัที่เช้ิ�อว�าคัวามผั่นผ่วนของอัต้ราดีอกัเบ่�ยู่ในต้ล้าดีในอนาคัต้จะไม�ส�งผ่ล้กัระที่บ

อยู่�างเป็็นสาระสำาคััญต้�อผ่ล้กัารดีำาเนินงานแล้ะกัระแสเงินสดีของกัิจกัาร	 บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่มิได้ีใชิ้ต้ราสาร

อนุพันธ์ที่างกัารเงินอ้�นเพ้�อป้็องกัันคัวามเส่�ยู่งดัีงกัล้�าว

ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	สินที่รัพย์ู่แล้ะหน่�สินที่างกัารเงินท่ี่�สำาคััญสามารถจัดีต้ามป็ระเภที่

อัต้ราดีอกัเบ�่ยู่ได้ีดัีงน่�

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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บาท

งบการเงินรวิม

ณ วิันท่� 31 ธันวิาคำม 2563

อัตราดอกเบ่้ย

ปรับข้ึ้นลง

ตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบ่้ย

คำงท่�

ไม่ม่

อัตราดอกเบ่้ย
รวิม

สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงิน

เงินสดีแล้ะรายู่กัารเท่ี่ยู่บเที่�าเงินสดี 335,055,449 - 3,237,742 338,293,191

ล่้กัหน่�กัารค้ัา - - 639,659,569 639,659,569

เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นแกั�กิัจกัารท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน - 240,665,200 - 240,665,200

เงินฝ่ากัป็ระจำาท่ี่�ติ้ดีภาระคัำ�าป็ระกััน 39,406,478 - - 39,406,478

เงินล้งทุี่น - 10,000,000 10,040,249,663 10,050,249,663

เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวแกั�กิัจกัารท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน - 24,000,000 - 24,000,000

เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวแกั�บุคัคัล้อ้�น - 18,945,000 - 18,945,000

หน่�สินที่างกัารเงิน

เงินเบิกัเกิันบัญช่ิแล้ะเงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นจากัสถาบันกัารเงิน 485,899,659 2,120,000,000 - 2,605,899,659

เจ้าหน่�กัารค้ัา - - 335,023,990 335,023,990

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นจากับุคัคัล้แล้ะกัิจกัารท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกััน - 375,253,818 - 375,253,818

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นจากับุคัคัล้อ้�น - 85,300,000 - 85,300,000

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวจากัสถาบันกัารเงิน 3,931,545,513 624,920,000 - 4,556,465,513

หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�ากัารเงิน - 322,171,509 - 322,171,509

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวจากับุคัคัล้แล้ะกัิจกัารท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกััน - 284,000,000 - 284,000,000

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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บาท

งบการเงินรวิม

ณ วิันท่� 31 ธันวิาคำม 2562

อัตราดอกเบ่้ย

ปรับข้ึ้นลง

ตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบ่้ย

คำงท่�

ไม่ม่

อัตราดอกเบ่้ย
รวิม

สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงิน

เงินสดีแล้ะรายู่กัารเท่ี่ยู่บเที่�าเงินสดี 578,723,527 - 24,131,520 602,855,047

ล่้กัหน่�กัารค้ัา - - 592,595,058 592,595,058

เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นแกั�กิัจกัารท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกััน - 305,125,000 - 305,125,000

เงินฝ่ากัป็ระจำาท่ี่�ติ้ดีภาระคัำ�าป็ระกััน 36,252,346 - - 36,252,346

เงินล้งทุี่น - 10,000,000 9,630,064,056 9,640,064,056

เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวแกั�กิัจกัารท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน - 24,000,000 - 24,000,000

เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวแกั�บุคัคัล้อ้�น - 5,370,000 - 5,370,000

หน่�สินที่างกัารเงิน

เงินเบิกัเกิันบัญช่ิแล้ะเงินก่ั้ยู้่มระยู่ะสั�นจากัสถาบันกัารเงิน 2,944,206 2,675,000,000 - 2,677,944,206

เจ้าหน่�กัารค้ัา - - 342,149,832 342,149,832

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นจากับุคัคัล้แล้ะกัิจกัารท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกััน - 633,053,818 - 633,053,818

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นจากับุคัคัล้อ้�น - 70,800,000 - 70,800,000

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวจากัสถาบันกัารเงิน 2,965,199,045 538,191,463 - 3,503,390,508

หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�ากัารเงิน - 13,245,019 - 13,245,019

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวจากับุคัคัล้แล้ะกัิจกัารท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกััน - 176,000,000 - 176,000,000

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วิันท่� 31 ธันวิาคำม 2563

อัตราดอกเบ่้ย

ปรับข้ึ้นลง

ตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบ่้ย

คำงท่�

ไม่ม่

อัตราดอกเบ่้ย
รวิม

สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงิน

เงินสดีแล้ะรายู่กัารเท่ี่ยู่บเที่�าเงินสดี 47,706,147 - (6,825,063) 40,881,085

ล่้กัหน่�กัารค้ัา - - 141,639,038 141,639,038

เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นแกั�กิัจกัารท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน - 138,290,200 - 138,290,200

เงินล้งทุี่น - 10,000,000 8,580,828,496 8,590,828,496

หน่�สินที่างกัารเงิน

เงินเบิกัเกิันบัญช่ิแล้ะเงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นจากัสถาบันกัารเงิน - 1,870,000,000 - 1,870,000,000

เจ้าหน่�กัารค้ัา - -

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวจากัสถาบันกัารเงิน 1,414,255,230 624,920,000 - 2,039,175,230

หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�า - 25,862,434 - 25,862,434

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวจากับุคัคัล้แล้ะกัิจกัารท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกััน - 284,000,000 - 284,000,000

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วิันท่� 31 ธันวิาคำม 2562

อัตราดอกเบ่้ย

ปรับข้ึ้นลง

ตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบ่้ย

คำงท่�

ไม่ม่

อัตราดอกเบ่้ย
รวิม

สินที่รัพย์ู่ที่างกัารเงิน

เงินสดีแล้ะรายู่กัารเท่ี่ยู่บเที่�าเงินสดี 67,829,150 - 2,517,769 70,346,919

ล่้กัหน่�กัารค้ัา - - 131,271,650 131,271,650

เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นแกั�กิัจกัารท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน - 117,419,494 - 117,419,494

เงินล้งทุี่น - 10,000,000 8,166,812,271 8,176,812,271

หน่�สินที่างกัารเงิน

เงินเบิกัเกิันบัญช่ิแล้ะเงินก่ั้ยู้่มระยู่ะสั�นจากัสถาบันกัารเงิน - 2,045,000,000 - 2,045,000,000

เจ้าหน่�กัารค้ัา - - 109,712,596 109,712,596

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวจากัสถาบันกัารเงิน 1,285,060,950 538,191,463 - 1,823,252,413

หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�า - 11,819,123 - 11,819,123

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวจากับุคัคัล้แล้ะกัิจกัารท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกััน - 176,000,000 - 176,000,000

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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36.4 คำวิามเส่�ยงจากการให�สินเช่�อ
บริษทัี่แล้ะบริษทัี่ยู่�อยู่ม่คัวามเส่�ยู่งด้ีานกัารให้สินเช้ิ�อท่ี่�เก่ั�ยู่วเน้�องกัับล่้กัหน่�กัารค้ัา	เงินให้ก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นแล้ะ

ระยู่ะยู่าวแกั�บคุัคัคัล้หร้อกัิจกัารท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกััน	ฝ่่ายู่บริหารคัวบคุัมคัวามเส่�ยู่งน่�โดียู่กัารกัำาหนดีให้ม่นโยู่บายู่แล้ะ

วิธ่กัารในกัารคัวบคุัมสินเช้ิ�อท่ี่�เหมาะสม	ดัีงนั�น	บริษัที่ไม�คัาดีว�าจะได้ีรับคัวามเส่ยู่หายู่ท่ี่�เป็็นสาระสำาคััญจากักัาร

เก็ับเงินจากัล่้กัหน่�ดัีงกัล้�าว	นอกัเหน้อไป็จากัท่ี่�ไดี้ตั้�งคั�าเผ่�้อหน่�สงสัยู่จะส่ญไว้แล้้ว

36.5 คำวิามเส่�ยงจากอัตราแลกเปล่�ยน
บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ไม�ม่คัวามเส่�ยู่งจากัคัวามผั่นผ่วนของอัต้ราแล้กัเป็ล่้�ยู่นในสกุัล้เงินต้ราต้�างป็ระเที่ศ	

เน้�องจากัธุรกัรรมที่างกัารคั้าของบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ที่ำากัับธุรกิัจภายู่ในป็ระเที่ศ

36.6 คำวิามเส่�ยงด�านสภัาพคำล่อง
บริษัที่แล้ะบรษัิที่ยู่�อยู่ม่กัารคัวบคัมุคัวามเส�่ยู่งจากักัารขาดีสภาพคัล้�อง	โดียู่กัารรกััษาระดีบัของเงนิสดีแล้ะ

รายู่กัารเท่ี่ยู่บเที่�าเงินสดีให้เพ่ยู่งพอต้�อกัารดีำาเนินงานของบริษัที่รวมทัี่�งจัดีหาวงเงินสินเชิ�้อระยู่ะสั�นจากัสถาบัน

กัารเงินต้�างๆ	เพ้�อสำารองในกัรณ่์ท่ี่�ม่คัวามจำาเป็็นแล้ะเพ้�อล้ดีผ่ล้กัระที่บจากัคัวามผั่นผ่วนของกัระแสเงินสดี

36.7 ม้ลค่ำายุติธรรมข้องเคำร่�องม่อทางการเงิน
ราคัาต้ามบญัชิข่องสนิที่รพัยู่แ์ล้ะหน่�สินที่างกัารเงนิท่ี่�แสดีงไวใ้นงบกัารเงนิมอ่ตั้ราดีอกัเบ่�ยู่ป็รบัขึ�นล้งต้าม

อัต้ราต้ล้าดีหร้อม่อัต้ราดีอกัเบ่�ยู่คังท่ี่�ใกัล้้เค่ัยู่งกัับอัต้ราดีอกัเบ่�ยู่ในต้ล้าดี	 ฝ่่ายู่บริหารของบริษัที่เช้ิ�อว�าม่ล้คั�า

ยุู่ติ้ธรรมของสินที่รัพย์ู่แล้ะหน่�สินที่างกัารเงินดัีงกัล้�าวจะไม�แต้กัต้�างอยู่�างเป็็นสาระสำาคััญกัับม่ล้คั�าต้ามบัญช่ิ

ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	แล้ะ	2562	บริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ม่สินที่รัพย์ู่แล้ะหน่�สินท่ี่�วัดีม่ล้คั�าด้ีวยู่ม่ล้คั�า

ยุู่ติ้ธรรม	แยู่กัแสดีงต้ามล้ำาดัีบชัิ�นของม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรม	ดัีงน่�

บาท

งบการเงินรวิม

ณ วิันท่� 31 ธันวิาคำม 2563

ระดับท่� 1 ระดับท่� 2 ระดับท่� 3 รวิม

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวิ่ยนอ่�น

เงินล้งทุี่นในต้ราสารทุี่นท่ี่�ไม�อยู่่�ในคัวามต้้องกัารของตล้าด  - - 982,498,651 982,498,651

เงินล้งทุี่นในต้ราสารทุี่นท่ี่�อยู่่�ในคัวามต้้องกัารของตล้าด 6,907,668,766 - - 6,907,668,766

รวม 6,907,668,766 - 982,498,651 7,890,167,417

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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บาท

งบการเงินรวิม

ณ วิันท่� 31 ธันวิาคำม 2562

ระดับท่� 1 ระดับท่� 2 ระดับท่� 3 รวิม

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวิ่ยนอ่�น

เงินล้งทุี่นในต้ราสารทุี่นท่ี่�ไม�อยู่่�ในคัวามต้้องกัารของตล้าด  - - 961,836,651 961,836,651

หน�วยู่ล้งทุี่น 780,080 - 780,080

เงินล้งทุี่นในต้ราสารทุี่นท่ี่�อยู่่�ในคัวามต้้องกัารของตล้าด 6,313,495,459 - - 6,313,495,459

รวม 6,313,495,459 780,080 961,836,651 7,276,112,190

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วิันท่� 31 ธันวิาคำม 2563

ระดับท่� 1 ระดับท่� 2 ระดับท่� 3 รวิม

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวิ่ยนอ่�น

เงินล้งทุี่นในต้ราสารทุี่นท่ี่�ไม�อยู่่�ในคัวามต้้องกัารของตล้าด  - - 662,381,891 662,381,891

เงินล้งทุี่นในต้ราสารทุี่นท่ี่�อยู่่�ในคัวามต้้องกัารของตล้าด 4,473,061,372 - - 4,473,061,372

รวม 4,473,061,372 - 662,381,891 5,135,443,263

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วิันท่� 31 ธันวิาคำม 2562

ระดับท่� 1 ระดับท่� 2 ระดับท่� 3 รวิม

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวิ่ยนอ่�น

เงินล้งทุี่นในต้ราสารทุี่นท่ี่�ไม�อยู่่�ในคัวามต้้องกัารของตล้าด  - - 716,821,891 716,821,891

เงินล้งทุี่นในต้ราสารทุี่นท่ี่�อยู่่�ในคัวามต้้องกัารของตล้าด 3,674,474,522 - - 3,674,474,522

รวม 3,674,474,522 - 716,821,891 4,391,296,413

	 ในระหว�างปี็ปั็จจุบัน	ไม�ม่กัารโอนรายู่กัารระหว�างล้ำาดัีบชัิ�นของม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรม

  

 

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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เทคำนิคำการประเมินม้ลค่ำายุติธรรมและข้�อม้ลท่�ใช�สำาหรับการวัิดม้ลค่ำายุติธรรมระดับ 2 และ 3

ม่ล้คั�ายู่ติุ้ธรรมระดีบั	2	ของเงนิล้งที่นุในหน�วยู่ล้งที่นุท่ี่�มิไดีจ้ดีที่ะเบ่ยู่นในต้ล้าดีหล้กััที่รพัยู่แ์ห�งป็ระเที่ศไที่ยู่	คัำานวณ์

โดียู่ใชิ้ม่ล้คั�าสินที่รัพย์ู่สุที่ธิต้�อหน�วยู่ท่ี่�ป็ระกัาศโดียู่ผ้่่จัดีกัารกัองทุี่น

ม่ล้คั�ายุู่ติ้ธรรมระดัีบ	 3	 สำาหรับต้ราสารทุี่นอ้�นท่ี่�ไม�อยู่่�ในคัวามต้้องกัารของต้ล้าดี	 อ้างอิงราคัาจากักัารคิัดีล้ดี

กัระแสเงินสดีแล้ะกัารคัิดีล้ดีเงินปั็นผ่ล้	ข้อสมมติ้ฐานหลั้กัท่ี่�ใชิ้ในกัารป็ระเมินราคัาดัีงกัล้�าวป็ระกัอบด้ีวยู่	อัต้รากัารเพ�ิม

ขึ�นของรายู่ได้ีต้�อปี็	อัต้รากัำาไรกั�อน	ดีอกัเบ�่ยู่	ภาษ่	คั�าเส้�อมราคัา	แล้ะคั�าตั้ดีจำาหน�ายู่	(EBITDA)	อัต้รากัำาไรสุที่ธิ	อัต้รา

เงินปั็นผ่ล้ท่ี่�คัาดีว�าจะได้ีรับในอนาคัต้	ข้อม่ล้อ�้นท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องของต้ราสารทุี่นท่ี่�ม่ลั้กัษณ์ะเหม้อนหร้อคัล้้ายู่คัลึ้งกัันในต้ล้าดี	

แล้ะปั็จจัยู่คัวามเส�่ยู่งท่ี่�เก่ั�ยู่วข้อง

37.  การเปล�่ยนแปลงในหน้่สินท่�เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปล่�ยนแปลงในหน้่สินท่�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสำาหรับปีส้ินสุดวัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563 และ 2562 

ม่ดังน้่

บาท

งบการเงินรวิม

ยอดคำงเหล่อ ณ 

วิันท่� 1 มกราคำม 

2563

กระแสเงินสด 

เพิ�ม (ลด)*

รายการท่�ไม่ใช่

เงินสดเพิ�มข้ึ้น

ยอดคำงเหล่อ ณ 

วิันท่� 31 ธันวิาคำม 

2563

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นจากัสถาบันกัารเงิน 2,677,944,206 (67,109,375) - 2,610,834,831

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นจากับุคัคัล้แล้ะกัิจกัารท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกััน 633,053,818 (257,800,000) - 375,253,818

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นจากับุคัคัล้อ้�น 70,800,000 14,500,000 - 85,300,000

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวจากัสถาบันกัารเงิน 3,503,390,508 1,053,075,005 - 4,556,465,513

หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�า 13,245,019 (16,870,664) 325,797,154 322,171,509

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวจากับุคัคัล้แล้ะกัิจกัารท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกััน 176,000,000 108,000,000 - 284,000,000

รวม 7,074,433,551 833,794,966 325,797,154 8,234,025,671

บาท

งบการเงินรวิม

ยอดคำงเหล่อ ณ 

วิันท่� 1 มกราคำม 

2562

กระแสเงินสด 

เพิ�ม (ลด)*

รายการท่�ไม่ใช่

เงินสดเพิ�มข้ึ้น

ยอดคำงเหล่อ ณ 

วิันท่� 31 ธันวิาคำม 

2562

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นจากัสถาบันกัารเงิน 1,585,794,960 1,092,149,246 - 2,677,944,206

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นจากับุคัคัล้แล้ะกัิจกัารท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกััน 589,853,818 43,200,000 - 633,053,818

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นจากับุคัคัล้อ้�น 68,400,000 2,400,000 - 70,800,000

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวจากัสถาบันกัารเงิน 2,105,354,098 1,398,036,410 - 3,503,390,508

หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�า 19,826,556 (9,964,263) 3,382,726 13,245,019

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวจากับุคัคัล้แล้ะกัิจกัารท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกััน 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

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคำงเหล่อ ณ 

วิันท่� 1 มกราคำม 

2563

กระแสเงินสด 

เพิ�ม (ลด)*

รายการท่�ไม่ใช่

เงินสดเพิ�มข้ึ้น

ยอดคำงเหล่อ ณ 

วิันท่� 31 ธันวิาคำม 

2563

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นจากัสถาบันกัารเงิน 2,045,000,000 (175,000,000) - 1,870,000,000

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวจากัสถาบันกัารเงิน 1,823,252,413 215,922,817 - 2,039,175,230

หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�า 11,819,123 (7,018,139) 21,061,450 25,862,434

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวจากับุคัคัล้แล้ะกัิจกัารท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกััน 176,000,000 108,000,000 - 284,000,000

รวม 4,056,071,536 141,904,678 21,061,450 4,219,037,664

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคำงเหล่อ ณ 

วิันท่� 1 มกราคำม 

2562

กระแสเงินสด 

เพิ�ม (ลด)*

รายการท่�ไม่ใช่

เงินสดเพิ�มข้ึ้น

ยอดคำงเหล่อ ณ 

วิันท่� 31 ธันวิาคำม 

2562

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะสั�นจากัสถาบันกัารเงิน 915,000,000 1,130,000,000 - 2,045,000,000

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวจากัสถาบันกัารเงิน 1,067,661,716 755,590,697 - 1,823,252,413

หน่�สินต้ามสัญญาเชิ�า 17,174,825 (8,738,428) 3,382,726 11,819,123

เงินก้่ัยู้่มระยู่ะยู่าวจากับุคัคัล้แล้ะกัิจกัารท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกััน 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

*กัระแสเงินสดีจากักิัจกัรรมจัดีหาเงินสุที่ธิรวมจำานวนเงินสดีรับแล้ะเงินสดีชิำาระคั้นในงบกัระแสเงินสดี

38.  ภัาระผู้้กพัน
ณ วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563 บริษััทและบริษััทย่อยม่ภัาระผู้้กพันดังน่้

38.1 บริษััทและบริษััทย่อยม่ภัาระผู้้กพันเก�่ยวิกับการก่อสร�างอาคำารและอุปกรณ์จำานวินเงนิรวิม 347.23 

ล�านบาท (เฉพาะกิจการ 49.25 ล�านบาท) 

38.2 บริษััทและบรษัิัทย่อยม่ภัาระผู้้กพันในการชำาระค่ำาบำารุงรักษัาเคำร�่องม่อแพทย์และสัญญาอ�่นๆตาม

สัญญาคำงเหล่อ ดังน้่

จ่ายชำาระภัายใน
บาท

งบการเงินรวิม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1	ปี็ 23,712,584 13,867,318

2	-	5	ปี็ 21,700,044 14,413,811

45,412,628 28,281,129

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563
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39. หน่้สินท่�อาจเกิดข้ึ้นในภัายหน�า
ณ วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563 บริษััทและบริษััทย่อยม่หน่้สินท�่อาจจะเกิดข้ึ้นในภัายหน�าดังน้่

39.1 บริษััทม่หน้่สินท่�อาจเกิดข้ึ้นจากการท่�สถืาบันการเงินออกหนังส่อคำำ้าประกันบริษััทต่อหน่วิยงาน

ข้องราชการเป็นจำานวินเงินรวิม 5.13 ล�านบาท

39.2 บริษััทม่หน้่สินท่�อาจเกิดข้ึ้นจากการท�่สถืาบันการเงินออกหนังสอ่คำำ้าประกันให�บริษััทย่อยต่อหน่วิย

งานข้องราชการเป็นจำานวินเงินรวิม 7.39 ล�านบาท 

39.3 บริษััทย่อยม่หน้่สินท่�อาจเกิดข้ึ้นจากการให�ธนาคำารพาณิชย์ออกหนังส่อคำำ้าประกันการใช�ไฟฟ้า 

กรมไปรษัณ่ย์ สำานักงานประกันสังคำม และตั�วิอาวัิล รวิมเป็นจำานวินเงินรวิม 51.05 ล�านบาท

40.  การแพร่ระบาดข้องโรคำติดเช้่อไวิรัสโคำโรนา 2019
สถานกัารณ์์กัารแพร�ระบาดีของโรคัติ้ดีเช้ิ�อไวรัสโคัโรนา	2019	(COVID-19)	ปั็จจุบันได้ีขยู่ายู่วงกัว้างข�ึนอยู่�างต้�อ

เน้�อง	ส�งผ่ล้ที่ำาใหเ้กัดิีกัารชิะล้อต้วัของเศรษฐกัจิแล้ะม่ผ่ล้กัระที่บต้�อธรุกัจิแล้ะอตุ้สาหกัรรมโดียู่รวม	สถานกัารณ์ด์ีงักัล้�าว

ส�งผ่ล้กัระที่บต้�อผ่ล้กัารดีำาเนินงานของบริษัที่แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่	กัารรับร่แ้ล้ะกัารวัดีม่ล้คั�าของสินที่รัพย์ู่แล้ะหน่�สนิในงบกัาร

เงิน	อยู่�างไรก็ัต้าม	ฝ่่ายู่บริหารจะติ้ดีต้ามคัวามคั้บหน้าของสถานกัารณ์์ดัีงกัล้�าว	แล้ะที่ำากัารป็ระเมินผ่ล้กัระที่บที่างกัาร

เงินเก่ั�ยู่วกัับม่ล้คั�าของสินที่รัพย์ู่	ป็ระมาณ์กัารหน่�สินแล้ะหน่�สินท่ี่�อาจเกิัดีขึ�นอยู่�างต้�อเน�้อง

41. เหตุการณ์ภัายหลังรอบระยะเวิลารายงาน
สำาหรับบริษััท

ต้ามมติ้ท่ี่�ท่ี่�ป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารของบริษัที่วาระพิเศษ	คัรั�งท่ี่�	1/2564	เม�้อวันท่ี่�	19	มกัราคัม	2564	ได้ีม่มต้ิเห็น

ชิอบให้บริษัที่ล้งทุี่นในหุ้นสามัญเพิ�มทุี่นของบริษัที่	ทิี่พยู่บดิีนที่ร์	จำากััดี	อ่กัจำานวน	26,000,000	หุ้น	ราคัาหุ้นล้ะ	5.00	

บาที่	เป็็นจำานวนเงิน	130,000,000	บาที่	ที่ำาให้ทุี่นจดีที่ะเบ่ยู่นของบริษัที่	ที่ิพยู่บดิีนที่ร์	จำากััดี	เพิ�มจากั	392,840,000	

บาที่	เป็็น	522,840,000	บาที่	ซึื้�งกัารล้งทุี่นน่�เป็็นกัารใช้ิสิที่ธิซ้ื้�อหุ้นเพิ�มทุี่นต้ามสิที่ธิของผ้่่ถ้อหุ้นเดิีมต้ามสัดีส�วนกัารถ้อ

หุ้น	38.18%	คัิดีเป็็น	จำานวน	9,926,800	หุ้น	ราคัาหุ้นล้ะ	5	บาที่	คัิดีเป็็นจำานวนเงิน	49,634,000	บาที่	บริษัที่จะชิำาระ

คั�าหุ้นภายู่ในวันท่ี่�	30	มกัราคัม	2564

ต้ามมติ้ท่ี่�ท่ี่�ป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารของบริษัที่เม�้อวันท่ี่�	25	กุัมภาพันธ์	2564	ท่ี่�ป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารของบริษัที่	ได้ี

ม่มติ้เห็นชิอบให้เสนอต้�อท่ี่�ป็ระชุิมสามัญผ้่่ถ้อหุ้นของบริษัที่ป็ระจำาปี็	2564		ในกัารจ�ายู่เงินปั็นผ่ล้ให้แกั�ผ้่่ถ้อหุ้นจากักัำาไร

ของปี็	2563	ในอัต้ราหุ้นล้ะ	0.040	บาที่	คัิดีเป็็นจำานวนเงิน	543.03	ล้้านบาที่	เงินปั็นผ่ล้น�่จะถ่กัจ�ายู่ภายู่หลั้งจากัไดี้รับ

กัารอนุมัติ้จากัท่ี่�ป็ระชุิมสามัญผ้่่ถ้อหุ้นป็ระจำาปี็ของบริษัที่

สำาหรับบริษััทย่อย - บริษััท เช่ยงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน)

เม้�อวันท่ี่�	25	กุัมภาพันธ	์2564	ท่ี่�ป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารของบริษัที่ยู่�อยู่	ได้ีม่มติ้เห็นชิอบให้เสนอต้�อท่ี่�ป็ระชุิมสามัญ

ผ้่่ถ้อหุ้นของบริษัที่ยู่�อยู่ป็ระจำาปี็	 2564	 ในกัารจ�ายู่เงินปั็นผ่ล้ให้แกั�ผ้่่ถ้อหุ้นจากักัำาไรสะสม	 ในอัต้ราหุ้นล้ะ	 0.052	บาที่	

คิัดีเป็็นจำานวนเงิน	 209.20	 ล้้านบาที่	 เงินปั็นผ่ล้น่�จะถ่กัจ�ายู่ภายู่หล้ังจากัไดี้รับกัารอนุมัติ้จากัท่ี่�ป็ระชิุมสามัญผ้่่ถ้อหุ้น

ป็ระจำาปี็ของบริษัที่ยู่�อยู่

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท�่ 31 ธันวิาคำม 2563
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42. การอนุมัติงบการเงิน
	 งบกัารเงินน่�ได้ีรับกัารอนุมัติ้ให้ออกัโดียู่คัณ์ะกัรรมกัารของบริษัที่เม�้อ	วันท่ี่�	25	กุัมภาพันธ์	2564

บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน) และบริษััทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563



สรุปสารสนเทศที่สำาคัญ 
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ชิ้�อ	: บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวดี่	จำากััดี	(มหาชิน)

ป็ระเภที่ธุรกิัจ	: โรงพยู่าบาล้เอกัชิน

สถานที่่�ต้ั�งสำานักังานใหญ�	: 51/3	ถนนงามวงศ์วาน	แขวงล้าดียู่าว	เขต้จตุ้จักัร

กัรุงเที่พฯ	10900

เล้ขที่ะเบ่ยู่นบริษัที่	: 0107536001036	(บมจ.177)

Home	page	: http://www.vibhavadi.com

E-mail	address	: info@vibhavadi.com

โที่รศัพที่์	: 0-2561-1111,	0-2941-2800

โที่รสาร	: 0-2561-1462,	0-2561-1466

ทีุ่นจดีที่ะเบ่ยู่น	:

(ณ์.31	ธันวาคัม	2563)

1,493,908,281.60	บาที่

เป็็นหุ้นสามัญ	14,939,082,816	หุ้น	ม่ล้คั�าหุ้นล้ะ	0.10	บาที่

ทีุ่นชิำาระแล้้ว	:

(ณ์.31	ธันวาคัม	2563)

1,357,586,558.20	บาที่

เป็็นหุ้นสามัญ	13,575,865,582	หุ้น	ม่ล้คั�าหุ้นล้ะ	0.10	บาที่

นิติบุคำคำลท่�บริษััทถ่ือหุ�นต้ังแต่ร�อยละ 10 ข้ึ้นไป

บริษััท ประเภัทธุรกิจ
จำานวินหุ�นสามัญท่�

จำาหน่ายแล�วิ

สัดส่วินการถ่ือ

หุ�น

1.	บริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี

3	ถนนมิต้รไมต้ร่	แขวงดิีนแดีง	เขต้ดิีนแดีง	กัรุงเที่พฯ	10400

โที่รศัพท์ี่	0-2617-4600	โที่รสาร	0-2617-4699
โรงแรม

52,000,000 ห้้น่

(มูล้ค่ำาห้้น่ล้ะ 5 บาท)
99.99%

2.	บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)

8	ถนนบุญเร้องฤที่ธิ�	ต้ำาบล้ศร่ภ่มิ	อำาเภอเม้อง	จังหวัดี

เช่ิยู่งใหม�

โที่รศัพท์ี่	0-5399-9777	โที่รสาร	0-5399-9979

โรงพยู่าบาล้

เอกัชิน

4,023,125,000	หุ้น

(ม่ล้คั�าหุ้นล้ะ	0.10	บาที่)
83.55%

3.	บริษัที่	ว่	พร่ซิื้ชัิ�น	จำากััดี

1008/8	ถนนวิภาวด่ีรังสิต้	แขวงล้าดียู่าว	เขต้จตุ้จักัร

กัรุงเที่พมหานคัร	10900

โที่รศัพท์ี่	0-5399-9777

ด่ีแล้ด้ีานสุขภาพ

แล้ะคัวามงาม

ชิะล้อวัยู่

500,000	หุ้น

(ม่ล้คั�าหุ้นล้ะ	10	บาที่)
70%

4.	บริษัที่	บิวต่้�	ด่ีไซื้น์	เซ็ื้นเต้อร์	จำากััดี		

51/45	อาคัาร	Tower	B	ชัิ�น	G	ถนนงามวงศ์วาน	แขวงล้าดียู่าว																																			

เขต้จตุ้จักัร	กัที่ม.	10900

โที่ร.	02-0000-999

เสริมคัวามงาม			
200,000	หุ้น

(ม่ล้คั�าหุ้นล้ะ	100		บาที่)
50%

5. บริษัีท ทิพยบดิน่ทร์ จำำากัำด

199/4 หมู่บ้าน่เปรมฤทัย ซอย 20 ถน่น่ศรีน่ริน่ทร์ แขวงหน่อง

บอน่ เขตประเวศ กำร้งเทพมหาน่คำร 10250 

โทรศัพท์ 0-2399-4585

จำาหน�ายู่

เวชิภัณ์ฑ์์

78,568,000	หุ้น

(ม่ล้คั�าหุ้นล้ะ	5	บาที่)
38.18%

ข้�อม้ลทั�วิไป
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รายงานประจำาปี 2563

นิติบุคำคำลท่�บริษััทถ่ือหุ�นต้ังแต่ร�อยละ 10 ข้ึ้นไป

บริษััท ประเภัทธุรกิจ
จำานวินหุ�นสามัญท่�

จำาหน่ายแล�วิ

สัดส่วินการถื่อ

หุ�น

6.	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

2677	ถนนพัฒินากัาร	แขวงสวนหล้วง	เขต้สวนหล้วง	

กัรุงเที่พมหานคัร	10250

โที่รศัพท์ี่	0-27222500	โที่รสาร	0-27222445

โรงพยู่าบาล้

เอกัชิน

200,000,000	หุ้น

(ม่ล้คั�าหุ้นล้ะ	10	บาที่)
33.73%

7.	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้บางโพ	จำากััดี

95	ถนนป็ระชิาราษฏิร์สายู่	2	แขวงบางซื้�้อ	เขต้บางซ้ื้�อ

กัรุงเที่พฯ	10800

โที่รศัพท์ี่	0-2587-0144	โที่รสาร	0-2586-0024

โรงพยู่าบาล้

เอกัชิน

3,500,000	หุ้น

(ม่ล้คั�าหุ้นล้ะ	100	บาที่)
28.57%

8.	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เสร่รักัษ์	จำากััดี

9/99	หม่�	11	แขวงคัันนายู่าว	เขต้คัันนายู่าว

กัรุงเที่พฯ	10230

โที่รศัพท์ี่	0-2948-5380	โที่รสาร	0-2948-5815

โรงพยู่าบาล้

เอกัชิน

10,000,000	หุ้น

(ม่ล้คั�าหุ้นล้ะ	10	บาที่)
10%

9.	บริษัที่	สินแพที่ย์ู่	จำากััดี

9/99	กัม.8.5	รามอินที่รา	แขวงคัันนายู่าว	เขต้คัันนายู่าว	

กัรุงเที่พฯ	10510

โที่รศัพท์ี่	0-2793-5099

โรงพยู่าบาล้

เอกัชิน

100,000,000	หุ้น

(ม่ล้คั�าหุ้นล้ะ	10	บาที่)
10%

10.	บริษัที่	เล้กัาซื้�่	กัอล์้ฟั	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี

18	หม่�	7	ถนนเล่้ยู่บคัล้องสอง	แขวงคัล้องสามวาต้ะวันต้กั

เขต้คัล้องสามวา	กัรุงเที่พฯ	10510

โที่รศัพท์ี่	0-2793-5099

สนามกัอล์้ฟั
130,000,000	หุ้น

(ม่ล้คั�าหุ้นล้ะ	10	บาที่)
10%

บุคำคำลอ�างอิง

บริษััท

1. ผู้สอบบัญชี บริษีัท สอบบัญชีธรรมน่ิติ จำำากำัด

267/1 ถน่น่ประชาราษีฎร์ สาย 1

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กำร้งเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301

2. ที่ปรึกำษีากำฎหมาย บริษีัท บางกำอกำล้ีกำัล้เซอร์วิส จำำากำัด

34/111 หมู่ 5 แขวงสีกำัน่ เขตดอน่เมือง กำร้งเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2983-2819, 0-2983-2819

3. น่ายทะเบียน่หล้ักำทรัพย์ บริษีัท ศูน่ย์รับฝากำหล้ักำทรัพย์ (ประเทศไทย) จำำากำัด

อาคำารตล้าดหล้ักำทรัพย์แห่งประเทศไทย 

93 ถน่น่รัชดาภิเษีกำ เขตดิน่แดง กำร้งเทพฯ 10400

โทร: 02 009 9000 โทรสาร: 02 009 9991

SET Contact Center: 02 009 9999 

E-mail : SETContactCenter@set.or.th
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	 บริษัที่	 โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	 (มหาชิน)	ป็ระกัอบธุรกิัจหลั้กัในกัารให้บริกัารด้ีานกัารรักัษาพยู่าบาล้โดียู่เป็็นโรง

พยู่าบาล้เอกัชินมากัว�า	35	ปี็	ภายู่ใต้้ชิ�้อ	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	ให้บริกัารแกั�ผ้่่ป่็วยู่นอกัแล้ะผ้่่ป่็วยู่ใน	ต้ล้อดี	24	ชัิ�วโมง	โดียู่ม่

คัณ์ะแพที่ย์ู่ผ้่่เช่ิ�ยู่วชิาญคัรบที่กุัสาขาพร้อมทัี่�งบุคัล้ากัรด้ีานกัารแพที่ย์ู่	พยู่าบาล้	แล้ะอุป็กัรณ์์กัารแพที่ย์ู่	ท่ี่�ใช้ิในกัารต้รวจแล้ะ

กัารวินิจฉัยู่โรคัท่ี่�ทัี่นสมัยู่	 เป็็นโรงพยู่าบาล้เอกัชินท่ี่�ได้ีรับกัารรับรองคุัณ์ภาพโรงพยู่าบาล้ระดัีบสากัล้	 (JCI	 Accreditation)	

ต้ามมาต้รฐานกัารรับรองสหรัฐอเมริกัา	แล้ะได้ีรับกัารรับรองคุัณ์ภาพโรงพยู่าบาล้	(Thai	Hospital	Accreditation	–	HA)

โคำรงสร�างการถ่ือหุ�นข้องกลุ่มบริษััท ณ. 31 ธันวิาคำม 2563

ณ์.	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563

หมายู่เหตุ้		สัดีส�วนกัารถ้อหุ้นดัีงกัล้�าวข้างต้้นอาจม่กัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งได้ีในอนาคัต้

ลักษัณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาล

ศิครินทร SKR

โรงพยาบาล

ไทยนครินทร TNH

ไดนาสตี่เซรามิค

DOC

วินนี่เพลซ 2002

RICHY

คันทรี่กรุป โฮลดิ้งส

CGH

โรงพยาบาล

เสรีรักษ

กลุมบริษัท

ทิพยบดินทร

โรงพยาบาล

บางโพโรงพยาบาล

แพทยปญญา

โรงพยาบาล

เสรีรักษ
บจ.วีคี ชิชั่น

บจ.บิวตี้ ดีไซน

เซนเตอร

บมจ. เชียงใหมราม

ธุรกิจการแพทย

โรงพยาบาล

หริภุญชัย

โรงพยาบาล

เชียงใหมราม

โรงพยาบาล

เขลางคนคร

โรงพยาบาล

เทพปญญา

โรงพยาบาล

รามคำแหง เชียงใหม

โรงพยาบาล

วิภารามแหลมฉบัง

โรงพยาบาล

วิภารามปากเกร็ด

โรงพยาบาล

วิภารามชัยปราการ

โรงพยาบาล

วิภารามอมตะนคร

โรงพยาบาล

วิภารามสมุทรสาคร

โรงพยาบาลลมเหสักข

โรงพยาบาลวิภาราม

นวมินทร

โรงพยาบาลวิภาราม

โรงพยาบาล

สินแพทย

โรงพยาบาล

เจาพระยา

โรงพยาบาล

นวนคร

บจ.อินโนเวชั่น

เทคโนโลยี่

บจ.โรงพยาบาล

ศุภฤกษอูหลง

บจ.เลกาซี่ กอลฟ

(ประเทศไทย)

หลักทรัพย

เผื่อขาย

โรงพยาบาลรามคำแหง

กลุมบริษัทรวมกลุมบริษัทยอย กลุมเงินทุนทั่วไป

7.09%

5.31%

1.71%

38.18%

100%

51.72%

100%

75.11%

72.17%25.44%

99.99%

56.37%

86.70%

83.55%

50%

บจ.ปริ๊นสตั้น พารค

สวีท

99.99%

70%

64.74%

18%

50%

88.46%

100%

20%

50%

38.18%

10%

15.11%

9.81%

0.52%

1.76%

0.35%

10%

7%

4.43%

7.69%

7.19%

8.75%

6%

16%

28.57%

33.73%

4.15%

โรงพยาบาล

พะวอ
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บริษััทม่บริษััทย่อยจำานวิน 4 บริษััท ดังน้่
• บริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี	บริษัที่ถ้อหุ้น	99.99%	ป็ระกัอบธุรกัิจโรงแรม	ม่จำานวนห้องพักั	270	ห้อง	

แล้ะห้องสัมมนาจำานวน	5	ห้อง

• บริษัที่	บิวต่้�	ด่ีไซื้น์	เซื้นเต้อร์	จำากััดี	บริษัที่ถ้อหุ้น	50%	ป็ระกัอบธุรกิัจเสริมคัวามงาม

• บริษัที่	ว่	พร่ซิื้ชัิ�น	จำากััดี	บริษัที่ถ้อหุ้น	70%	ป็ระกัอบธุรกิัจ	ศ่นย์ู่ชิะล้อวัยู่

• บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกัิจกัารแพที่ยู่์	จำากััดี	(มหาชิน)	(CMR)	บริษัที่ถ้อหุ้นจำานวน	83.55%

ป็ระกัอบธุรกัิจโรงพยู่าบาล้เอกัชิน	 ท่ี่�จังหวัดีเช่ิยู่งใหม�	 กัารถ้อหุ้นดัีงกัล้�าวที่ำาให้บริษัที่ม่บริษัที่ยู่�อยู่ที่างอ้อมอ่กั	

4	บริษัที่	ดัีงน่�

 - บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี	ถ้อหุ้นที่างอ้อม	47.09%	(ถ้อหุ้นโดียู่	บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกัิจ

กัารแพที่ยู่์	จำากััดี	(มหาชิน)	56.37%)

 - บริษัที่	โรงพยู่าบาล้หริภุญชัิยู่เมโมเร่ยู่ล้	จำากััดี	ถ้อหุ้นที่างอ้อม	72.43%	(ถ้อหุ้นโดียู่	บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�ราม

ธุรกัิจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)	86.70%)

 - บริษัที่	 เที่พปั็ญญาธุรกิัจ	จำากััดี	ถ้อหุ้นที่างอ้อม	47.09%	 (ถ้อหุ้นโดียู่	บริษัที่	 โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	

จำากััดี	100%)

 - บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	เช่ิยู่งใหม�	จำากััดี	ถ้อหุ้นที่างอ้อม	45.14%	(ถ้อหุ้นโดียู่	บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�ราม

ธุรกัิจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)	18%	แล้ะบริษัที่	โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี	63%)

CMR	 เป็็นกัลุ้�มโรงพยู่าบาล้เอกัชินท่ี่�ม่จำานวนเต่้ยู่งผ่่้ป่็วยู่ในให้บริกัารมากัท่ี่�สุดีบริเวณ์ภาคัเหน้อต้อนบน	

จำานวน	872	เต่้ยู่ง

บริษััทม่บริษััทร่วิม จำานวิน 3 บริษััท  ดังน้่
• บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี	บริษัที่ถ้อหุ้นอยู่่�	33.73%	ซึื้�งเป็็นโรงพยู่าบาล้เอกัชินท่ี่�ม่จำานวนเต่้ยู่งผ้่่ป็่วยู่ใน

จำานวน	150	เต่้ยู่ง	แล้ะม่ผ้่่ป่็วยู่นอกัมาใช้ิบริกัารจำานวน	1,000	คันต้�อวัน	โดียู่เป็็นโรงพยู่าบาล้เอกัชินที่�่รับรักัษา

พยู่าบาล้ผ้่่ป่็วยู่ป็ระกัันสังคัม	แล้ะโคัรงกัารป็ระกัันสุขภาพ

• บริษัที่	 โรงพยู่าบาล้บางโพ	จำากััดี	บริษัที่ถ้อหุ้นอยู่่�	 28.57%	 ซึื้�งเป็็นโรงพยู่าบาล้เอกัชินท่ี่�ม่จำานวนเต่้ยู่งผ้่่ป็่วยู่ใน

จำานวน	100	เต่้ยู่ง	แล้ะม่ผ้่่ป็่วยู่นอกัมาใชิ้บริกัารจำานวน	400	คันต้�อวัน	

• บริษัที่	ทิี่พยู่บดิีนที่ร์	จำากััดี	บริษัที่ถ้อหุ้นอยู่่�	38.18%	ซึื้�งป็ระกัอบธุรกิัจ	จำาหน�ายู่อุป็กัรณ์์,	วัสดุีสิ�นเป็ล้้องท่ี่�ใชิ้ใน

กัารล้้างไต้	แล้ะให้บริกัารล้้างไต้	ซึื้�งบริษัที่ได้ีหยุู่ดีกัารดีำาเนินกัารเม�้อวันท่ี่�	1	ตุ้ล้าคัม	2563	

บริษัที่ม่บริษัที่ร�วมที่างอ้อม	จำานวน	2	บริษัที่	ดัีงน่�

 - บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เขล้างค์ันคัร	จำากััดี	ถ้อหุน้ที่างอ้อม	11.99%	(ถ้อหุน้โดียู่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	

จำากััดี	25.44%)

 - บริษัที่	 โรงพยู่าบาล้พะวอ	จำากััดี	 ถ้อหุ้นที่างอ้อม	23.54%	 (ถ้อหุ้นโดียู่	บริษัที่	 เที่พปั็ญญาธุรกัิจ	 จำากััดี	

50%)
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ศ้นย์สมองและระบบประสาท 
กัารบริกัาร	(Services)	

• อายุู่รกัรรมป็ระสาที่	(Neurology	Services)

• ศัล้ยู่กัรรมป็ระสาที่	(Neurosurgery	Services)

• เที่คัโนโล้ยู่่กัารต้รวจวินิจฉัยู่ที่างระบบป็ระสาที่	

(Neurological	diagnostic	Technology)

	 	 ม่เคัร้�องม้อแล้ะเที่คัโล้โล้ยู่่ที่างกัารแพที่ย์ู่ท่ี่�ทัี่นสมัยู่

คัรบคัรัน	พร้อมต้รวจวินิจฉัยู่แล้ะด่ีแล้อยู่�างล้ะเอ่ยู่ดี	รวดีเร็ว

แล้ะแม�นยู่ำา	โดียู่ในปี็	2563	โรงพยู่าบาล้ได้ีเพิ�มเร้�องม้อแพที่ย์ู่	

ค้ัอ	เคัร้�อง	TMS	(Transcranial	Magnetic	Stimulation)	เคัร�้อง

กัระตุ้้นสมองด้ีวยู่คัล้้�นแม�เหล็้กั	ท่ี่�สามารถรักัษาโรคัอัมพฤกัษ์

อัมพาต้	หร้อ	Cerebrovascular	Disease	(CVD)	ซึื้�งเป็็นอากัาร

ท่ี่�เกัิดีได้ีกัับคันทัี่�วไป็โดียู่เฉพาะผ้่่ส่งอายุู่	 ซึื้�งอากัาร	 ค้ัอ	

ป็ากัเบ่�ยู่ว	พ่ดีไม�ชัิดี	แขนขาอ�อนแรงซ่ื้กัใดีซ่ื้กัหน�ึง	แล้ะมักัจะ

ไม�คั�อยู่หายู่	หร้อหายู่แต้�ไม�หายู่สนิที่	ใช้ิเวล้าฟ้ั�นฟ่ัคั�อนข้างนาน	

สาเหตุ้ม่ได้ีหล้ายู่อยู่�าง	แต้�ท่ี่�พบบ�อยู่ท่ี่�สุดีป็ระมาณ์	80-90%	

ก็ัค้ัอ	โรคัหล้อดีเล้้อดีสมองต่้บหร้ออุดีตั้น	โดียู่คัล้้�นแม�เหล็้กัน่�

ไม�เป็็นอันต้รายู่ต้�ออวัยู่วะอ้�น	ใช้ิเวล้าในกัารรักัษา	20-60	นาท่ี่	

โดียู่คัวรรักัษาอยู่�างต้�อเน้�อง	5	คัรั�งขึ�นไป็	

ศ้นย์ตา ห้ คำอ จม้ก
	 ศ่นย์ู่	ต้า	ห่	คัอ	จม่กั	เป็็นศ่นย์ู่ท่ี่�ให้บริกัาร	กัารรักัษา

โรคัเก่ั�ยู่วกัับต้าทุี่กัชินิดี	 อาทิี่	 กัารต้รวจสายู่ต้าในเด็ีกั	 กัาร

ผ่�าตั้ดีต้าทุี่กัชินิดี	เล้เซื้อร์จอป็ระสาที่ต้า	กัารผ่�าตั้ดีต้้อกัระจกั

แล้ะเล้นส์เท่ี่ยู่มด้ีวยู่เคัร้�องสล้ายู่ต้�อกัระจกั	 กัารผ่�าตั้ดีรักัษา

ต้้อหิน	พ่อาร์เคั	กัารที่ำาต้าเท่ี่ยู่มแล้ะที่ำาต้าป็ล้อม	รวมถึงกัาร

รักัษาโรคัที่างด้ีาน	ห่	คัอ	จม่กั	อาทิี่	โรคัภ่มแิพ้		ไซื้นัส	นอนกัรน	

โรคัต้�อมนำ�าเหล้้อง	 ไที่รอยู่ดี์	 โรคัในชิ�องคัอ	 กัล้�องเส่ยู่ง	

เส่ยู่งแหบ	 เน�้องอกัมะเร็งบริเวณ์คัอ	 โรคัเว่ยู่นบ้านหมุน	

ห่อักัเสบ	 นำ�าในห่ม่ปั็ญหา	 กัารต้รวจกัารไดี้ยิู่นทัี่�งในเด็ีกัแรกั

เกิัดีแล้ะผ่่ใ้หญ�ด้ีวยู่เคัร้�อง	Audiogram	เพ้�อแกัไ้ขกัารได้ียิู่นที่�่ผ่ดิี

ป็กัต้ิ	 โดียู่จักัษุแพที่ยู่์แล้ะแพที่ยู่์ผ้่่เชิ�่ยู่วชิาญดี้าน	 ห่	 คัอ	 จม่กั	

กัว�า	30	ที่�าน	ด้ีวยู่เคัร�้องม้อท่ี่�ทัี่นสมัยู่	อาทิี่	เคัร�้องวัดีสายู่ต้า

ด้ีวยู่คัอมพิวเต้อร์	เคัร�้องวัดีเล้นส์แก้ัวต้าเท่ี่ยู่ม	เคัร�้องวัดีคัวาม

ดัีนล่้กัต้า	เคัร้�องต้รวจวิเคัราะห์ขั�วป็ระสาที่ต้า	ถ�ายู่จอป็ระสาที่

ต้า	เคัร�้องต้รวจวัดีล้านสายู่ต้า	เป็็นต้้น	

บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลวิิภัาวิด่
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ศ้นย์โรคำระบบทางเดินอาหาร
	 ศ่นย์ู่โรคัระบบที่างเดิีนอาหารโรงพยู่าบาล้วิภาวดี่	 ให้บริกัารรักัษาพยู่าบาล้โรคัระบบที่างเดิีนอาหารแล้ะตั้บ	

โดียู่ท่ี่มแพที่ย์ู่ผ้่่ชิำานาญกัารแล้ะม่ป็ระสบกัารณ์์ด้ีานกัารรักัษาโรคัระบบที่างเดิีนอาหารแล้ะตั้บ	ดัีงน่�

• กัารส�องกัล้้องเพ้�อวินิจฉัยู่แล้ะคั้นหาโรคัในระบบที่างเดิีนอาหาร

• กัารส�องกัล้้องแล้ะตั้ดีชิิ�นเน้�อหร้อติ้�งเน้�อในระบบที่างเดีินอาหาร

 - กัารส�องกัล้้องเพ้�อรักัษาภาวะเล้้อดีออกัในกัระเพาะอาหาร

 - กัารต้รวจหาแบคัท่ี่เร่ยู่ในระบบที่างเดีินอาหาร

 - กัารฉ่ดีกัาวเพ้�อห้ามเล้้อกัในที่างเดีินอาหาร

 - กัารฉ่ดีแล้ะรัดีเพ้�อกัารรักัษาเส้นเล้้อดีโป่็งพองในหล้อดีอาหาร

คำลินิกโรคำระบบการหายใจ แผู้นกอายุรกรรม

ทั�วิไป
	 ให้บริกัารกัารต้รวจวินิจฉัยู่โรคั	ไอ	ไอเร้�อรัง	หวัดีเร้�อรัง	

กัลุ้�มโรคัห้ดี	 ภ่มิแพ้	 โรคัถุงล้มโป็่งพอง	 คัล้ินิกัเล้ิกับุหร�่	

กัารต้ิดีเชิ�้อระบบกัารหายู่ใจ	 ป็อดี	 /	 หล้อดีล้มอักัเสบ	 แล้ะ

วัณ์โรคั	โรคัป็อดีจากักัารที่ำางาน	อบรมเที่คันิคักัารใช้ิยู่าส่ดีพ�น	

สำาหรับที่างเดิีนหายู่ใจ	แก้ัไขภาวะกัารนอนกัรนด้ีวยู่เคัร้�องม้อ

ท่ี่�ทัี่นสมัยู่	 อาทิี่	 เคัร�้องต้รวจสมรรถภาพป็อดีแบบล้ะเอ่ยู่ดี	

เคัร้�องเอ�กัซื้เรย์ู่	 คัอมพิวเต้อร์	 ชินิดีรายู่ล้ะเอ่ยู่ดีส่ง	 (HRCT)	

เคัร�้องส�องกัล้้องหล้อดีล้ม	เคัร�้อง	CT	Scan	128	Slices	แล้ะ

กัารต้รวจที่ดีสอบป็ฏิิกิัริยู่าภ่มิแพ้ที่างผ่ิวหนัง	คัลิ้นิกัวิเคัราะห์

กัารนอนหลั้บ	แล้ะภาวะกัารนอนกัรน
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ศ้นย์ผิู้วิหนัง
	 ให้บริกัารกัารรักัษาโรคัที่างผิ่วหนัง	อาทิี่	สะเก็ัดีเงิน	ผ่�้นแพ้	ง่สวัดี	เริม	ล้มพิษ	ฯล้ฯ	แล้ะกัารด่ีแล้ผิ่วพรรณ์ให้ม่สุขภาพ

ท่ี่�ด่ีขึ�น	โดียู่ม่กัารให้บริกัาร	ดัีงน่�	เคัร้�อง	Pristine	ใช้ิเที่คัโนโล้ยู่่กัารผ่ลั้ดีเซื้ล้ล์้ผิ่ว,	Phonophoresis	หลั้กักัาร	Phono	คั้อกัารใชิ้

คัล้้�นท่ี่�ม่คัวามถ่�ส่ง	(ULTRASONIC)	เพ้�อใช้ิในกัารผ่ลั้กัตั้วยู่าหร้อวิต้ามินต้�างๆ	ส่�ชัิ�นผ่ิว	ชิ�วยู่ให้ใบหน้าขาวใส	ฟ้ั�นฟ่ัสภาพผ่ิวรวม

ถึงริ�วรอยู่ดีำาคัล้ำ�ารอบดีวงต้า,	Microdermabrasion	(NON-Invasive	rejuvenation)	นวัต้กัรรมเพ้�อผิ่วหน้าสวยู่ใส	ผิ่วกัายู่เร่ยู่บ

เน่ยู่น,	Iontophoresis	สร้างผิ่วใหม�ขาวใสดี้วยู่	Ionto,	AHA	Treatment	กัารรักัษา	ผิ่วพรรณ์ด้ีวยู่กัรดีผ่ล้ไม้	AHA,	กัารฉ่ดีฟัวิเล้อ

ร์	(	filler,	กัารฉ่ดีเพ้�อล้ดีรอยู่ยู่�น	ริ�วรอยู่	รอยู่ต่้นกัา		Botox,	ยู่กักัระชัิบใบหน้าแล้ะกัำาจัดีขนด้ีวยู่	Gentle	YAG	Laser,	ยู่กักัระชัิบ

แล้ะล้ดีริ�วรอยู่	โดียู่ไม�ใช้ิวิธ่ผ่�าตั้ดี	ด้ีวยู่	E-	Max		Laser	แล้ะ	ป็รนนิบัติ้ผิ่วด้ีวยู่	Laser	ท่ี่�ป็ล้อดีภัยู่ด้ีวยู่		Super	VPL	

แผู้นกส้ติ-นร่เวิชกรรม
	 แผ่นกัส่ต้ิ-นร่เวชิกัรรม	ให้บริกัารคัรบวงจร	ตั้�งแต้�กัาร

วินิจฉัยู่	 กัารรักัษาที่างส่ติ้-นร่เวชิ	 กัารรักัษาภาวะกัารม่บุต้ร

ยู่ากั	 กัารผ่�าตั้ดีด้ีวยู่กัารส�องกัล้้อง	 เฉพาะสำาหรับสุภาพสต้ร่	

กัารฝ่ากัคัรรภแ์ล้ะกัารคัล้อดี	ป็ญัหาวัยู่ที่อง	โดียู่ท่ี่มส่ต้-ินร่เวชิ

แพที่ย์ู่ผ้่่เช่ิ�ยู่วชิาญท่ี่�พร้อมให้บริกัาร	ต้ล้อดี	24	ชัิ�วโมง	

• ให้บริกัารฝ่ากัคัรรภ์ทัี่�งกัารตั้�งคัรรภ์ป็กัติ้แล้ะ

กัารตั้�งคัรรภ์ท่ี่�ม่ภาวะเส�่ยู่ง

• กัารต้รวจเพ�้อป็ระเมินสภาวะที่ารกัในคัรรภ์ด้ีวยู่

เคัร้�องม้อท่ี่�ได้ีมาต้รฐานสากัล้

• กัารต้รวจวิเคัราะห์เก่ั�ยู่วกัับพันธุกัรรมต้�าง	ๆ

• กัารให้คัวามร้่เก่ั�ยู่วกัับกัารด่ีแล้ต้นเองขณ์ะ

ตั้�งคัรรภ์	กัารเต้ร่ยู่มตั้วกั�อนคัล้อดี	หลั้งคัล้อดี	แล้ะ

กัารด่ีแล้	แล้ะกัารส�งเสริมกัารเล่้�ยู่งล่้กัด้ีวยู่นมแม�

• ด่ีแล้ผ้่่ท่ี่�ม่ปั็ญหาวัยู่ที่องทัี่�งชิายู่แล้ะหญิง

	 นอกัจากัน่�ยัู่งม่บรกิัารศ่นย์ู่รักัษาผ่่ม่้บตุ้รยู่ากั	ให้บรกิัาร

รักัษาภาวะกัารม่บุต้รยู่ากั	โดียู่ท่ี่มส่ติ้นร่แพที่ยู่์	ผ้่่ชิำานาญกัาร

ด้ีานกัารรักัษาผ้่่ม่บุต้รยู่ากัแล้ะท่ี่มนักัวิที่ยู่าศาสต้ร์ผ้่่ชิำานาญ

กัารดี้านกัารเล่้�ยู่งต้ัวอ�อน	 ดี้วยู่เที่คันิคัท่ี่ที่ันสมัยู่	 แล้ะห้อง

ป็ฏิิบัติ้กัารเล่้�ยู่งตั้วอ�อนท่ี่�ติ้ดีตั้�งอุป็กัรณ์์คัรบถ้วนในกัารชิ�วยู่

ให้กัารรักัษาผ้่่ม่บุต้รยู่ากัเป็็นไป็อยู่�างสมบ่รณ์์	 นอกัจากันั�น

ยัู่งม่กัารใหบ้ริกัารดีา้นกัารผ่�าตั้ดีส�องกัล้้องที่างนรเ่วชิ	กัารที่ำา	

IVF&ICST	กัารเล่้�ยู่งตั้วอ�อนถึง	Blastocyst



137

รายงานประจำาปี 2563

แผู้นกศัลยกรรม
	 แผ่นกัศัล้ยู่กัรรม	 โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	 ม่บริกัารอยู่�าง

คัรบวงจรในกัารวนิิจฉยัู่กัารรกััษาแล้ะกัารผ่�าต้ดัีโดียู่ที่ม่แพที่ยู่์

ศัล้ยู่กัรรมผ่่้ เ ช่ิ�ยู่วชิาญเฉพาะที่างท่ี่� ม่ป็ระสบกัารณ์์ทัี่�ง

ในป็ระเที่ศแล้ะต้�างป็ระเที่ศ	บริกัาร

	 ต้รวจรักัษาโรคัที่างศัล้ยู่กัรรมทัี่�วไป็	 ศัล้ยู่กัรรมสมอง

แล้ะระบบป็ระสาที่	 ศัล้ยู่กัรรมที่างเดิีนปั็สสาวะศัล้ยู่กัรรม

กัระด่ีกัแล้ะข้อ	 ศัล้ยู่กัรรมพล้าสติ้กั	 ศัล้ยู่กัรรมด้ีวยู่กัารส�อง

กัล้้อง	ศัล้ยู่กัรรมเต้้านม	ศัล้ยู่กัรรมอุบัติ้เหตุ้	กัารต้รวจคัวาม

หนาแน�นของมวล้กัระด่ีกั	ต้รวจ	ultrasound	แล้ะ	mammogram	

ด้ีวยู่เคัร้�องม้อพิเศษ	 สล้ายู่นิ�วในถุงนำ�าด่ี	 ส�องกัล้้องต้รวจ

ที่างเดีินอาหาร

คำลินิกเบาหวิานและต่อมไร�ท่อ แผู้นกอายุรกรรมทั�วิไป
	 คัลิ้นิกัเบาหวานแล้ะต้�อมไร้ที่�อ	 ให้บริกัารต้รวจวินิจฉัยู่เพ้�อกัารรักัษาแล้ะป้็องกัันกัารเกิัดีโรคัเบาหวาน	โดียู่ที่่มแพที่ย์ู่

ผ้่่เช่ิ�ยู่วชิาญดี้านเบาหวาน	ไที่รอยู่ด์ี	แล้ะระบบต้�อมไร้ที่�อ	พยู่าบาล้ผ้่่ให้คัวามร้่ด้ีานเบาหวาน	นักักัำาหนดีอาหาร	โดียู่ให้บริกัาร

ด่ีแล้	ป็ระเมินภาวะแที่รกัซ้ื้อน	ผ่ล้กัารรักัษาแล้ะติ้ดีต้ามผ่ล้ผ้่่ป่็วยู่เบาหวานเพ้�อกัารรักัษาท่ี่�ม่คุัณ์ภาพแล้ะชิ่วิต้ยู่้นยู่าว

เคำร่�องม่อและการรักษัา

• กัารป็ระเมินภาวะเส่�ยู่งกั�อนเป็็นเบาหวาน	 รวมทัี่�งวิธ่ป้็องกััน

กัารเกิัดีโรคัเบาหวาน

• กัารต้รวจวินิจฉัยู่แล้ะรักัษาโรคัเบาหวานรวมทัี่�งกัารป็ระเมิน

ภาวะแที่รกัซ้ื้อนเร้�อรังจากัโรคัเบาหวาน	เชิ�น	ภาวะแที่รกัซ้ื้อน

ที่างไต้	ภาวะเบาหวานขึ�นจอป็ระสาที่ต้า	ภาวะแผ่ล้เร้�อรังที่�่เท้ี่า	

ภาวะแที่รกัซ้ื้อนที่างระบบป็ระสาที่วิที่ยู่า	เป็็นต้้น

• กัารบริกัารให้คัำาแนะนำาในกัารป็ฏิิบัติ้ตั้วสำาหรับผ้่่ป่็วยู่โรคัเบา

หวาน	 เชิ�น	 อาหารสำาหรับผ่่้ป็่วยู่เบาหวาน	 โภชินบำาบัดีแล้ะ

ป็รับเป็ล้�่ยู่นพฤติ้กัรรมกัารบริโภคั

• กัารบริกัารต้รวจเที่้าเพ้�อป็ระเมินคัวามเส�่ยู่งของกัารเกัิดี

แผ่ล้ท่ี่�เท้ี่า

• กัารบริกัารตั้ดีเล็้บเที่้าสำาหรับผ้่่ป่็วยู่เบาหวาน

• กัารให้บริกัารหญิงท่ี่�เป็็นเบาหวานขณ์ะตั้�งคัรรภ์เพ้�อคัวบคุัม

ระดัีบนำ�าต้าล้เพ้�อกัารคัล้อดีที่ารกัอยู่�างป็ล้อดีภัยู่แล้ะสุขภาพ

แข็งแรง

• กัารต้รวจวินิจฉัยู่แล้ะรักัษาโรคัต้�อมไที่รอยู่ด์ีแล้ะต้�อมไร้ที่�อ	

เชิ�น	 คัวามผิ่ดีป็กัติ้ของต้�อมหมวกัไต้	พาราไที่รอยู่ดี์แล้ะต้�อม

ใต้้สมอง

• กัารใช้ิเคัร�้องอัล้ต้ราซื้าวด์ีเพ้�อที่ำาหัต้ถกัารเจาะด่ีดีเซื้ล้ล้์จากั

ต้�อมไที่รอยู่ด์ีไป็ต้รวจเพ้�อกัารวินิจฉัยู่ท่ี่�แม�นยู่ำา

• กัารผิ่ดีป็กัติ้ในกัารหลั้�งฮอร์โมนแอนโดีรเจนเกิันกัว�าป็กัติ้

ในเพศหญิง

• ภาวะโรคักัระด่ีกัพรุน

• ภาวะพร�องฮอร์โมนเพศชิายู่ในผ้่่ชิายู่

• ให้บริกัารโป็รแกัรมต้รวจสุขภาพเบาหวานป็ระจำาปี็
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คำลินิกพัฒนาการเด็ก แผู้นกกุมารเวิชกรรม
	 คัลิ้นิกัพัฒินากัารเด็ีกั	 คััดีกัรองปั็ญหาท่ี่�สำาคััญ	 ให้คัำา

แนะนำาป็รึกัษาในกัารส�งเสริมพัฒินากัารท่ี่�เหมาะสมต้ามวัยู่	

ส�งเสริมให้เด็ีกัไดี้ม่โอกัาสพัฒินาศักัยู่ภาพพิเศษของต้นอยู่�าง

เหมาะสม	ดีว้ยู่ท่ี่มกุัมารแพที่ย์ู่	ผ่่เ้ช่ิ�ยู่วชิาญด้ีานสุขภาพจิต้เด็ีกั

แล้ะวัยู่รุ�น	โดียู่เฉพาะ	ปั็ญหาของบุต้รหล้าน	ท่ี่�ต้้องกัารแก้ัไข	

ป็รับป็รุงพฤต้กิัรรม	เชิ�น	ปั็ญหาดีา้นพฤต้กิัรรม	:	ติ้ดีเกัมส	์เกัเร	

ก้ัาวร้าว	ไม�เชิ�้อฟััง,	ปั็ญหาด้ีานพัฒินากัาร	:	กัารกิัน	กัารนอน	

กัารขับถ�ายู่ท่ี่�ผิ่ดีป็กัติ้,	 กัารเบ่�ยู่งเบนที่างเพศ,	 ปั็ญหา

พัฒินากัารโดียู่รวมล้�าช้ิา	 :	 ออที่ิสติ้กั	 แล้ะสมาธิสั�น,	 ปั็ญหา

ด้ีานคัวามสมัพันธกั์ับผ้่่อ้�น	รวมไป็กัับป็ญัหาอ้�นๆ	ของ	วัยู่กั�อน

วัยู่รุ�น	แล้ะวัยู่รุ�น	เชิ�น	โรคัอารมณ์์แป็รป็รวนอยู่�างรุนแรง	กัาร

ใช้ิสารเสพติ้ดี	แล้ะโรคักัลั้วอ้วน	(Anorexia	/	bulimia	nervosa)	

คุัณ์อาจไม�ที่ราบ	แต้�หากัม่พฤติ้กัรรมแสดีงออกั	เชิ�น	ไม�อยู่ากั

ไป็โรงเร่ยู่น	 ผ่ล้กัารเร่ยู่นไม�ด่ี	 ที่ำาร้ายู่ต้นเอง	 อาจต้้องค้ันหา

สาเหตุ้ท่ี่�แท้ี่จริง

ศ้นย์เลสิคำ (Advanced LASIK Center)
	 ให้บริกัารรักัษาภาวะสายู่ต้าผิ่ดีป็กัติ้	(Cornea	and	Refractive	Surgery	Specialists)	ป็ระกัอบดี้วยู่ท่ี่มจักัษุแพที่ยู่์ที่าง

ด้ีานศัล้ยู่กัรรมกัระจกัต้าท่ี่�ม่ป็ระสบกัารณ์์ส่งด้ีานกัระจกัต้าแล้ะกัารผ่�าตั้ดีเล้สิคั	 ดี้วยู่ระบบเคัร้�องม้อท่ี่�ทัี่นสมัยู่	 ดี้วยู่เคัร้�อง

เล้เซื้อร์	รุ�น	Mel	80	G	Scan	จากัป็ระเที่ศเยู่อรมัน	พร้อมท่ี่มบุคัล้ากัรท่ี่�ม่คุัณ์ภาพ	ม่คัวามร้่คัวามชิำานาญ	แล้ะม่ป็ระสบกัารณ์์

โดียู่สามารถรักัษาสายู่ต้าสั�น	 ยู่าว	 เอ่ยู่ง	 ด้ีวยู่วิธ่กัารเล้เซื้อร์ป็รับแต้�งกัระจกัต้า	 ให้สามารถกัลั้บมาโฟักััสจอป็ระสาที่ต้าไดี้										

ศ่นย์ู่	Advanced	LASIK	ยัู่งเป็็นศ่นย์ู่เล้สิคัแห�งแรกัแล้ะแห�งเดี่ยู่วในป็ระเที่ศไที่ยู่ท่ี่�ติ้ดีตั้�งระบบ	AIR	SHOWER	ซึื้�งเป็็นระบบส่ญ

ญากัาศกัำาจัดีฝุ่่นล้ะออง	ระบบน่�สามารถกัรองอนุภาคัต้�างๆ	ท่ี่�มข่นาดีเล็้กักัว�า	0.1	ไมคัรอน	แล้ะสามารถกัำาจัดีเชิ�้อแบคัที่เ่รยู่่ได้ี	

ผ้่่ใช้ิบริกัารจึงมั�นใจไดี้ในมาต้รฐานคัวามสะอาดีแล้ะคัวามป็ล้อดีภัยู่
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หน�วยู่	:	ล้้านบาที่

ประเภัทข้องรายได� ดำาเนินการโดย
2562 2561 2560

รายได� % รายได� % รายได� %

คั�ารักัษาพยู่าบาล้ บมจ.รพ.วิภาวดี่ 2,129.85 33.61 2,436.55 35.45 2,388.30											 35.88

คั�ารักัษาพยู่าบาล้ บมจ.เช่ิยู่งใหม�ราม

ธุรกัิจกัารแพที่ย์ู่

3,667.98 57.87 3,926.69 57.14 	3,935.13 59.13

	คั�ารักัษาพยู่าบาล้ บจกั.บิวต่้�	ด่ีไซื้น์ 111.67 1.76 87.44 1.27 43.90					 0.66											

รวม 5,909.50 93.24 6,450.68 93.86 6,367.33 95.67

คั�าเชิ�าแล้ะบริกัาร บมจ.รพ.วิภาวด่ี 67.82 1.07 34.31 0.50 18.06 0.27

คั�าเชิ�าแล้ะบริกัาร บจกั.ป็ริ�นส์ตั้�น	

พาร์คั	สว่ที่

47.12 0.71 60.90 0.89 88.65 1.33

รวม 114.94 1.81 95.21 1.39 106.71 1.60

เงินปั็นผ่ล้รับ บมจ.รพ.วิภาวดี่ 127.22 2.00 122.09 1.78 63.33 0.95

เงินปั็นผ่ล้รับ บมจ.เช่ิยู่งใหม�ราม

ธุรกัิจกัารแพที่ย์ู่

64.87 1.03 88.34 1.28 17.49 0.26

รวม 192.09 3.03 210.43 3.06 80.82 1.21

รายู่ได้ีอ้�นๆ บมจ.รพ.วิภาวด่ี 61.02 0.96 67.00 0.98 55.01 0.83

รายู่ได้ีอ้�นๆ บมจ.เช่ิยู่งใหม�ราม

ธุรกิัจกัารแพที่ยู่์

51.51 0.81 44.23 0.64 42.96 0.65

รายู่ได้ีอ้�นๆ บจกั.ป็ริ�นส์ตั้�น

พาร์คั	สว่ที่

9.18 0.15 5.11 0.07 2.40 0.04

รวม 121.71 1.912 116.34 1.69 100.37 1.52

รวมรายู่ได้ีจากักัารดีำาเนินงานทัี่�งหมดี 6,338.25 100 6,872.66 100 6,655.23 100

โคำรงสร�างรายได�
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ลักษัณะผู้ลิตภััณฑ์และบริการ

	 บริษัที่ฯ	ให้บริกัารกัารรักัษาพยู่าบาล้แกั�ผ้่่ใชิ้บริกัารแบบผ้่่ป่็วยู่นอกั	แล้ะผ้่่ป่็วยู่ใน	จำาแนกัเป็็นคัลิ้นิกับริกัารผ้่่ป่็วยู่นอกั	

แล้ะกัารบริกัารผ้่่ป่็วยู่ใน	ณ์.	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2562	ดัีงน่�

แผู้นก จำานวินห�อง / เต่ยง

1.	ศ่นย์ู่บริกัารผ้่่ป่็วยู่นอกั	สามารถรองรับผ้่่ป่็วยู่ได้ี	2,000	คัน/วัน	ป็ระกัอบด้ีวยู่ 114	ห้อง

										-	คัลิ้นิกัอายุู่รกัรรม 										-	คัลิ้นิกัโรคัระบบที่างเดิีนหายู่ใจ

										-	คัลิ้นิกัศัล้ยู่กัรรม 										-	ศ่นย์ู่กัระด่ีกัแล้ะข้อ

										-	คัลิ้นิกัส่ติ้	–	นร่เวชิ 										-	ศ่นย์ู่อุบัติ้เหตุ้แล้ะฉุกัเฉิน

										-	คัลิ้นิกักุัมารเวชิ 										-	ศ่นย์ู่ที่างเดิีนอาหาร

										-	คัลิ้นิกัวินิจฉัยู่กั�อนคัล้อดี 										-	ศ่นย์ู่รักัษาผ้่่ม่บุต้รยู่ากั

										-	คัลิ้นิกัเบาหวาน 										-	คัลิ้นิกับริกัารโรคัหัวใจ

										-	คัลิ้นิกัโรคัระบบที่างเดิีนปั็สสาวะ 										-	ศ่นย์ู่เล้สิกั

										-	คัลิ้นิกัพัฒินากัารเด็ีกั 										-	ศ่นย์ู่สมอง	แล้ะกัระด่ีกัสันหลั้ง

										-	คัลิ้นิกัหล้อดีเล้้อดีสมอง 										-	ศ่นย์ู่ผิ่วหนังแล้ะเล้เซื้อร์

										-	คัลิ้นิกัจิต้เวชิ 										-	ศ่นย์ู่ไต้เท่ี่ยู่ม

										-	คัลิ้นิกัจักัษุวิที่ยู่า 										-	ศ่นย์ู่สุขภาพแล้ะอาช่ิวอนามัยู่

										-	คัลิ้นิกัห่	คัอ	จม่กั 										-	ศ่นย์ู่ทัี่นต้กัรรม

										-	คัล้ินิกัโรคัที่างระบบป็ระสาที่ 										-	ศ่นยู่์พัฒินาศักัยู่ภาพเด็ีกั

2.	แผ่นกัรังส่วิที่ยู่า 3	ห้อง

3.	แผ่นกัเวชิศาสต้ร์ฟ้ั�นฟ่ั 20	เต่้ยู่ง

4.	แผ่นกัพยู่าธิวิที่ยู่า 6	ห้อง

5.	แผ่นกัผ้่่ป่็วยู่หนักั	(ICU) 16	เต่้ยู่ง

6.	แผ่นกัผ้่่ป่็วยู่หนักัหัวใจ	(CCU) 3	เต่้ยู่ง

7.	แผ่นกัที่ารกัแรกัเกัิดี 20	เต่้ยู่ง

8.	แผ่นกัที่ารกัแรกัเกิัดีระยู่ะวิกัฤต้	(NICU) 4	เต่้ยู่ง

9.	แผ่นกัห้องคัล้อดี 6	เต่้ยู่ง

10.	แผ่นกัห้องผ่�าตั้ดี 6	เต่้ยู่ง

11.	แผ่นกัผ้่่ป่็วยู่ใน 258	เต่้ยู่ง
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รายงานประจำาปี 2563

ภัาวิะอุตสาหกรรมและการแข่้งขั้น

	 เป็ล้�่ยู่นวกิัฤต้เป็็นโอกัาส	ต้ล้อดีป็	ี2563	ท่ี่�ผ่�านมาบรษัิที่ไดีเ้ป็็นโรงพยู่าบาล้คั�่สัญญากัับกัลุ้�มธรุกัจิพนัธมติ้รเชิ�นโรงแรม

ท่ี่�ได้ีรับอนุมัติ้จากัรัฐบาล้ให้เป็็นสถานกัักักัันโรคัแห�งรัฐที่างเล้้อกั(Alternative	State	Quarantine)	สำาหรับผ้่่เดิีนที่างเข้ามาจากั

ต้�างป็ระเที่ศ	ทัี่�งท่ี่�ม่สัญชิาติ้ไที่ยู่หร้อไม�ม่สัญชิาติ้ไที่ยู่โดียู่ร�วมกัับโรงแรม	Cinnamon	Residence	โรงแรม	Casa	Nithra	โรงแรม	

Casa	Vimaya	แล้ะ	โรงแรม	Princeton	Bangkok	(บริษ้ที่ยู่�อยู่ของโรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี)	รวมถึงเป็็นเป็็นโรงพยู่าบาล้ค่ั�สัญญาให้

กัับบริษัที่	Minibear	ท่ี่�บางป็ะอิน	เพ้�อเปิ็ดีสถานท่ี่�กัักักัันซึื้�งดีำาเนินกัารโดียู่องค์ักัร	(Organization	Quarantine)	แล้ะให้บริกัาร

ต้รวจหาเช้ิ�อไวร้ส	 COVID-19	 แบบ	Drive-Thru	 ซึื้�งโคัรงกัารดัีงกัล้�าวเป็็นกัารส�งเสริมรายู่ได้ีให้บริษัที่ในชิ�วงท่ี่�ม่กัารระบาดี

ของไวรัส	COVID-19

	 เพิ�มคัวามหล้ากัหล้ายู่ในกัารบริกัารแล้ะเพิ�มศักัยู่ภาพของ	Excellence	Center	ภายู่หลั้งจากัท่ี่�สถานกัารณ์์กัารระบาดี

ของไวรัส	COVID-19	ม่แนวโน้มจะคัล้�่คัล้ายู่ในปี็	2564	บริษัที่ได้ีวางแผ่นกัล้ยุู่ที่ธ์ที่างกัารต้ล้าดีแบบเชิิงรุกัโดียู่จะม่กัารสร้าง

ฐานล่้กัค้ัากัลุ้�มใหม�ด้ีวยู่กัารขยู่ายู่พ�้นท่ี่�ให้บริกัารด้ีานเวชิศาสต้ร์ชิะล้อวัยู่	Antiaging	Center	เพ้�อรองรับกัลุ้�มล่้กัคั้าที่�่ใส�ใจด่ีแล้

สุขภาพระดัีบยู่่น	รวมถึงกัารร�วมทุี่นเปิ็ดีคัลิ้นิกัป็ล่้กัผ่ม	VDesign	Hair	by	Dana	International	ลิ้ขสิที่ธิ�เฉพาะจากัป็ระเที่ศเกัาหล้่

บนพ้�นท่ี่�แห�งใหม�รวม	800	ต้ารางเมต้รบนชัิ�น	 9	อาคัาร	Vi	 Plaza	 อ่กัทัี่�งม่บริกัารต้รวจสุขภาพผ้่่ส่งวัยู่ต้ามบ้าน	Vibhavadi	

Home	 Care	 เพ�้อดึีงด่ีดีกัลุ้�มล่้กัค้ัาท่ี่�ม่กัำาลั้งซ้ื้�อแล้ะเพิ�มคัวามหล้ากัหล้ายู่ในกัารบริกัาร	 นอกัจากัน่�โรงพยู่าบาล้วิภาวดี่ม่ที่่ม

แพที่ยู่์ผ่่้เชิ�่ยู่วชิาญดี้านกัารรักัษาแล้ะผ่�าต้ัดีกัระด่ีกัแล้ะข้อ	 ม่กัารนำาเที่คัโนโล้ยู่่แล้ะนวัต้กัรรมกัารรักัษาท่ี่�ทัี่นสมัยู่เข้ามาให้

บริกัารเพ้�อให้ผ้่่ป็่วยู่กัลั้บมาม่คุัณ์ภาพช่ิวิต้ได้ีเหม้อนป็กัต้ิ	 ล้ดีกัารเจ็บป็วดีหลั้งกัารผ่�าตั้ดีโดียู่บริษัที่ม่โคัรงกัารจะเป็ิดี	

ศ่นย์ู่เวชิศาสต้ร์ฟ้ั�นฟ่ัหร้อPain	Management	 and	 Rehabilitation	 Center	 ท่ี่�ให้กัารฟ้ั�นฟ่ับำาบัดีด้ีวยู่ท่ี่มสหสาขาวิชิาช่ิพที่�่คัรบ

ถ้วนต้ามมาต้รฐานสากัล้	เพ้�อใหก้ัารบำาบัดี	บรรเที่าคัวามรนุแรงของอากัารจากัโรคับางโรคัแล้ะแล้ะอากัารป็วดีหล้งักัารผ่�าต้ดัี

แล้ะเพ้�อรองรบักัลุ้�มล่้กัคัา้ท่ี่�ชิอบออกักัำาลั้งแล้ะบาดีเจบ็จากักัารออกักัำาลั้งกัายู่โดียู่บรษัิที่ไดีรั้บเก่ัยู่รต้เิป็็นสป็อนเซื้อรด่์ีแล้ที่ม่

นักัฟุัที่บอล้	FC	ที่�าเร้อต้ล้อดีสองปี็ท่ี่�ผ่�านมา	แล้ะนอกัจากัน่�บริษัที่ยัู่งม่แพที่ยู่์ผ้่่เช่ิ�ยู่วชิาญด้ีานส่ติ้นร่เวชิแล้ะเด็ีกั	Mother	and	

Child	Center	รวมถึงกัารรักัษาผ้่่ม่บุต้รยู่ากั	Fertility	Center	โดียู่บริษัที่คัาดีว�า	Excellence	Center	ท่ี่�กัล้�าวมาทัี่�งหมดีน่�จะดีึงด่ีดี

ล่้กัค้ัาทัี่�งในแล้ะต้�างป็ระเที่ศโดียู่เฉพาะกัลุ้�มป็ระเที่ศเพ้�อนบ้าน	CLMV	แล้ะจ่น	ให้เข้ามาใช้ิบริกัารอยู่�างต้�อเน�้องต้ล้อดีจนกัาร

พัฒินาองค์ักัรไป็ส่�กัารเป็็นผ้่่นำาด้ีานสุขภาพ	โดียู่เน้นแนวที่าง	Smart	Hospital,	Smart	Service	แล้ะ	Smart	Operation	เป็็นต้้น

	 กัารที่ำากัารต้ล้าดีกัับกัลุ้�มล่้กัคัา้องคัก์ัรแล้ะกัลุ้�มล่้กัคัา้บรษัิที่ป็ระกััน	บริษัที่ยัู่งมุ�งเนน้กัารบรกิัารท่ี่�เป็็นจดุีแข็งของบรษัิที่

มานาน35ป็ด้ีีวยู่กัารใหบ้รกิัารต้รวจสขุภาพดีา้นอาช่ิวะอนามยัู่ใหกั้ับกัลุ้�มล่้กัคัา้องคัก์ัรแล้ะมก่ัารขยู่ายู่บรกิัารไป็ยู่งัโรงพยู่าบาล้

ในเคัร้อข�ายู่ท่ี่�ม่ท่ี่�ตั้�งในนคิัมอุต้สาหกัรรมโดียู่บรษัิที่ม่ท่ี่มแพที่ยู่แ์ล้ะพยู่าบาล้ท่ี่�ม่ใบป็ระกัอบโรคัศลิ้ป็เ์ฉพาะที่างดีา้นอาชิว่อนามยัู่

แล้ะม่กัารนำาเที่คัโนโล้ยู่่มาป็ระยุู่กัต์้ใช้ิให้เกิัดีป็ระโยู่ชิน์ส่งสุดีในกัารด่ีแล้สุขภาพของคันไข้ต้รวจสุขภาพกัลุ้�มล่้กัค้ัาองค์ักัร	

อ่กัทัี่�งบริษัที่ยัู่งคังเนน้สร้างพันธมติ้รกัับบรษัิที่องค์ักัรท่ี่�ตั้�งอยู่่�ในรัศม่ไม�เกันิ	20	กัโิล้เมต้รโดียู่กัารที่ำากิัจกัรรมทัี่�งปี็แล้ะนำาแพที่ย์ู่

ไป็บรรยู่ายู่ใหค้ัวามร้่เร้�องโรคัต้�างๆรวมถงึกัารเป็ดิีสัญญารักัษาพยู่าบาล้ทัี่�งยู่งั	ได้ีเพิ�มบรกิัารในกัารเสนอบรกิัารรกััษาพยู่าบาล้	

แบบเป็็นแพคัเก็ัจแล้ะคัวามสะดีวกัในกัารจ�ายู่คั�ารกััษาพยู่าบาล้	โดียู่ร�วมมอ้กัับธนาคัารพาณ์ชิิย์ู่	ในบริกัารดัีงกัล้�าว	กัารสรา้ง

พันธมิต้รกัับบริษัที่ป็ระกัันเป็็นอ่กัหนึ�งกัล้ยุู่ที่ธ์ท่ี่�บริษ้ที่ม่กัารพัฒินาอยู่�างต้�อเน�้องแล้ะนำาเที่คัโนโล้ยู่่มาป็ระยุู่กัต์้ใช้ิเพ้�อให้กัลุ้�ม

ผ้่่ป่็วยู่ท่ี่�ม่ป็ระกัันไดีรั้บกัารบรกิัารท่ี่�สะดีวกัแล้ะเรว็ยิู่�งขึ�น	ซึื้�งจะเป็็นกัารชิ�วยู่สรา้งฐานรายู่ไดีจ้ากักัลุ้�มล่้กัคัา้ระดีบักัล้างใหเ้ต้บิโต้

ได้ีต้�อเน้�องในระยู่ะยู่าว	

	 นอกัจากัน่�	บริษัที่ยัู่งม่นโยู่บายู่มุ�งเน้นกัารขยู่ายู่บริกัารกัับบริษัที่ป็ระกัันต้�างป็ระเที่ศมากัขึ�นเพ้�อรองรับกัารเต้ิบโต้ของ

คันไข้กัลุ้�มนักัที่�องเท่ี่�ยู่วแล้ะกัลุ้�ม	 Expatsในป็ระเที่ศไที่ยู่ท่ี่�ม่คัวามต้้องกัารมารับกัารรักัษาท่ี่�โรงพยู่าบาล้โดียู่บริษัที่คัาดีว�า

ล่้กัค้ัากัลุ้�มป็ระกัันทัี่�งในป็ระเที่ศแล้ะต้�างป็ระเที่ศจะม่กัารเติ้บโต้อยู่�างต้�อเน�้องหลั้งสถานกัารณ์์โคัวิดีเข้าส่�ภาวะป็กัติ้
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	 กัารพัฒินาส้�อป็ระชิาสัมพันธ์ผ่�าน	 online	 ให้ทัี่นสมัยู่ขึ�น	 บริษัที่เล็้งเห็นถึงคัวามสำาคััญในกัารพัฒินาส้�อ	 online	

เพ้�อป็ระชิาสัมพันธ์ข้อม่ล้หร้อโฆษณ์าถึงศักัยู่ภาพของโรงพยู่าบาล้อยู่�างสมำ�าเสมอแล้ะเสนอชิ�องที่างใหม�ๆ สำาหรับกัลุ้�มล่้กัค้ัา

ในกัารเข้าถึงข้อม่ล้ข�าวสารต้�าง	 ๆ	 เก่ั�ยู่วกัับกัารบริกัารเพ้�อชิ�วยู่ในกัารต้ัดีสินใจเข้ารับบริกัารที่างกัารแพที่ยู่์	 บริษัที่จึงม่กัาร

พัฒินา	Website	แล้ะส้�อ	online	ทุี่กั	platform	เชิ�น	Facebook,	Line	Official,	แล้ะ	Search	Engine	เชิ�น	Google	แล้ะ	Youtube	

เพ้�อให้เข้าถึงกัลุ้�มล่้กัค้ัาได้ีหล้ากัหล้ายู่ขึ�น

	 กัารสร้างคัวามแข็งแกัร�งของโรงพบาบาล้เคัร้อข�ายู่(บริษัที่ร�วม)เพ้�อรองรับกัลุ้�มต้ล้าดีป็ระกัันสังคัม	 โดียู่โรงพยู่าบาล้

วิภาวดีร่�วมที่นุกัับโรงพยู่าบาล้รามคัำาแหงแล้ะโรงพยู่าบาล้สนิแพที่ยู่ส์ร้างคัวามแขง็แกัร�งของสาขาโรงพยู่าบาล้วภิาราม	(บริษัที่

ร�วม)	ในกัรุงเที่พฯแล้ะจังหวัดีภาคักัล้างเพ้�อรองรับกัลุ้�มล่้กัคัา้ท่ี่�ม่ป็ระกัันสังคัมโดียู่ป็ระโยู่ชิน์ท่ี่�ไดีน้อกัจากัจะม่กัารส�งต้�อคันไข้

แล้้วยัู่งได้ีป็ระโยู่ชิน์ในกัารบริหารจัดีกัารต้้นทุี่นคั�ายู่าแล้ะอุป็กัรณ์์ที่างกัารแพที่ย์ู่แล้ะคั�าบริกัารท่ี่�สามารถแข�งขันได้ี

	 แผ่นกัารเติ้บโต้ของบริษัที่ยู่�อยู่	บริษัที่เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)	หร้อ	CMR	โดียู่บริษัที่ยู่�อยู่	CMR	

เต้ร่ยู่มล้งทุี่นกั�อสร้างโรงพยู่าบาล้ใหม�	 พร้อมทัี่�งเต้ร่ยู่มเปิ็ดีให้บริกัารโรงพยู่าบาล้ท่ี่�กั�อสร้างใกัล้้แล้้วเสร็จกัล้างปี็	 2564	

รวมทัี่�งสิ�น	5	แห�ง	รวมม่ล้คั�าป็ระมาณ์	5,500	ล้้านบาที่	ซึื้�งทัี่�งหมดีอยู่่�ในภาคัเหน้อต้อนบนได้ีแกั�	เช่ิยู่งใหม�	ล้ำาพ่น	แล้ะน�าน

โดียู่สองโคัรงกัารแรกัจะเปิ็ดีบริกัารเป็็นโรงพยู่าบาล้เฉพาะที่างท่ี่�คัรบวงจรสำาหรับเด็ีกั	แล้ะเป็็นโรงพยู่าบาล้สำาหรับกัารด่ีแล้

รักัษาคันไข้ในกัลุ้�มผ้่่ส่งอายุู่แบบคัรบวงจรซึื้�งคัาดีว�าจะนำา	robot	หร้อหุ�นยู่นต์้ที่างกัารแพที่ย์ู่ท่ี่�ม่คัวามแม�นยู่ำาแล้ะม่มาต้รฐาน

ส่งเข้ามาใช้ิในที่างกัารแพที่ยู่์แล้ะกัารรักัษาพยู่าบาล้ซึื้�งสามารถที่ำางานร�วมกัับมนุษย์ู่ได้ีอยู่�างป็ล้อดีภัยู่	 ส�วนโคัรงกัารที่�่	 3	

ม่แผ่นสรา้งอาคัารสำาหรบักัารฉายู่แสงแล้ะรกััษาผ้่่ป็ว่ยู่โรคัมะเรง็โคัรงกัารท่ี่�	4	คัอ้	โรงพยู่าบาล้ในจงัหวัดีล้ำาพ่นเป็็นกัารขยู่ายู่

กัารล้งทุี่นสร้างอาคัารหลั้งใหม�อ่กั	 300	 เต่้ยู่งเพ้�อรองรับคันไข้กัลุ้�มป็ระกัันสังคัมท่ี่�ม่แนวโน้มเพิ�มขึ�น	 ส�วนใหญ�เป็็นกัลุ้�มคัน

ที่ำางานในนิคัมอุต้สาหกัรรม	คัาดีว�าจะเปิ็ดีให้บริกัารอยู่�างเต็้มระบบราวกัล้างปี็	 2564	 น่�แล้ะโคัรงกัารท่ี่�	 5	 คั้อ	 กัารเต้ร่ยู่ม

ล้งทุี่นสร้างโรงพยู่าบาล้น�าน	ราม	คัาดีว�าจะเริ�มกั�อสร้างภายู่ในปี็	2564	น่�	โดียู่จังหวัดีเช่ิยู่งใหม�ถ้อเป็็นจังหวัดีท่ี่�ม่ศักัยู่ภาพส่ง

แล้ะม่คัวามพร้อมด้ีานกัารรักัษาพยู่าบาล้	 เป็็น	medical	health	hub	หร้อศ่นย์ู่กัล้างสุขภาพนานาชิาติ้แล้ะเป็็นยุู่ที่ธศาสต้ร์ที่�่

สำาคััญของจังหวัดีท่ี่�กัำาลั้งขับเคัล้้�อน	 เช่ิยู่งใหม�ม่โรงเร่ยู่นที่างกัารแพที่ย์ู่-มหาวิที่ยู่าลั้ยู่ท่ี่�ผ่ลิ้ต้บุคัล้ากัรที่างกัารแพที่ย์ู่ซึื้�งม่เป้็า

หมายู่ของกัารรกััษาพยู่าบาล้จากัทัี่�งคันในพ�้นท่ี่�	ต้�างพ�้นท่ี่�	รวมถงึต้�างป็ระเที่ศ	โดียู่เฉพาะแนวโนม้ในอนาคัต้กัลุ้�มป็ระเที่ศเพ้�อน

บ้านในอนุภ่มิภาคัลุ้�มแม�นำ�าโขงท่ี่�ม่กัำาลั้งซ้ื้�อส่ง	 จะเดิีนที่างเข้ามารักัษาพยู่าบาล้ท่ี่�เช่ิยู่งใหม�เพิ�มมากัขึ�น	 โดียู่เฉพาะหลั้ง

สถานกัารณ์์โคัวิดีเข้าส่�ภาวะป็กัติ้	ฐานล่้กัค้ัาจากัป็ระเที่ศเพ้�อนบ้านกัลุ้�มน่�จะเพิ�มส่งขึ�น	
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รายงานประจำาปี 2563

ปัจจัยคำวิามเส�่ยง

ปัจจัยคำวิามเส่�ยงในการประกอบธุรกิจข้องบริษััทจำาแนกได�ดังน้่

1.  คำวิามเส่�ยงจากการเปล�่ยนแปลงข้องเทคำโนโลย่ท�่เกิดข้ึ้นอย่างรวิดเร็วิ
(Technology	Disruptive)

ปั็จจุบันคัวามเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งที่างเที่คัโนโล้ยู่่เกิัดีขึ�นอยู่�างรวดีเร็ว	แล้ะส�งผ่ล้กัระที่บต้�อกัารป็ระกัอบกิัจกัารภาคัธุรกิัจ

ท่ี่�ต้้องป็รับตั้วใหทั้ี่นกัับคัวามเป็ล้�่ยู่นแป็ล้งใหส้อดีคัล้้องกัับคัวามต้อ้งกัารของผ้่่รบับรกิัารในยุู่คัดิีจิตั้ล้	มิฉะนั�นอาจจะต้อ้ง

ส่ญเส่ยู่ฐานล่้กัคั้าให้กัับค่ั�แข�งท่ี่�สามารถต้อบสนองไดี้ด่ีกัว�าแล้ะเร็วกัว�า

บริษัที่ฯ	 ได้ีให้คัวามสำาคััญกัับเร้�องน่�โดียู่ได้ีนำานวัต้กัรรมแล้ะเที่คัโนโล้ยู่่สมัยู่ใหม�ต้�างๆ	 เข้ามาเป็็นตั้วชิ�วยู่ในกัาร

ด่ีแล้คันไข	้อาทิี่	ระบบ	dashboard	IPD	ท่ี่�สามารถเต้อ้นเม้�อคั�ากัารแสดีงขอ้ม่ล้ต้�างๆ	ของผ่่ป้็ว่ยู่อยู่่�ในระดัีบท่ี่�ไม�ป็กัต้,ิ	ระบบ	

smart	ward	ท่ี่�ชิ�วยู่ใหแ้พที่ยู่ส์ามารถสั�งกัารผ่�านอปุ็กัรณ์ไ์รส้ายู่ไดี	้ที่ดีแที่นกัารเข่ยู่นมอ้ที่ำาใหล้้ดีกัารใชิท้ี่รพัยู่ากัรกัระดีาษ

ล้งไป็ได้ี,	บริษัที่ฯ	ได้ีให้คัวามสำาคััญกัับเร้�องน่�โดียู่ได้ีนำานวัต้กัรรมแล้ะเที่คัโนโล้ยู่่สมัยู่ใหม�ต้�างๆ	เข้ามาเป็็นตั้วชิ�วยู่ในกัาร

ด่ีแล้คันไข้	 อาทิี่	 ระบบ	 dashboard	 IPD	 ท่ี่�สามารถเต้้อนเม้�อคั�ากัารแสดีงข้อม่ล้ต้�างๆ	 ของผ้่่ป่็วยู่อยู่่�ในระดีับที่�่ไม�ป็กัต้ิ,	

ระบบ	smart	ward	ท่ี่�ชิ�วยู่ให้แพที่ยู่์สามารถสั�งกัารผ่�านอุป็กัรณ์์ไร้สายู่ได้ี	ที่ดีแที่นกัารเข่ยู่นม้อที่ำาให้ล้ดีกัารใช้ิที่รัพยู่ากัร

กัระดีาษล้งไป็ไดี	้กัารพัฒินาส้�อป็ระชิาสัมพันธ์ผ่�าน	online	ใหทั้ี่นสมัยู่ขึ�น	เพ้�อป็ระชิาสัมพันธ์ข้อม่ล้หรอ้โฆษณ์าถงึศักัยู่ภาพ

ของโรงพยู่าบาล้อยู่�างสมำ�าเสมอแล้ะเสนอชิ�องที่างใหม�ๆ สำาหรับกัลุ้�มล่้กัค้ัาในกัารกัารเขา้ถึงข้อม่ล้ข�าวสารต้�างๆ	เก่ั�ยู่วกัับ

กัารบริกัารเพ้�อชิ�วยู่ในกัารตั้ดีสินใจเข้ารับบริกัารที่างกัารแพที่ย์ู่	 บริษัที่ฯ	 จึงม่กัารพัฒินา	 website	 แล้ะส้�อ	 online	

ทุี่กั	platform	 เชิ�น	Facebook,	Line	Official	แล้ะ	Search	Engine	 เชิ�น	Google	แล้ะYoutube	 เพ้�อให้เข้าถึงกัลุ้�มล่้กัค้ัาไดี้

หล้ากัหล้ายู่ขึ�น	รวมถึงกัารให้บริกัาร	 third	party	platform	 เชิ�น	กัารร�วมม้อกัับ	บริษัที่	ล้าซื้าดี้า	 (ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี	

แล้ะกัารให้บริกัารผ่�านที่าง	Grab	แล้ะ	Lineman

2. คำวิามเส�่ยงจากกฎระเบ่ยบและมาตรการข้องรัฐ
กัารกัำาหนดีนโยู่บายู่ของรัฐท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัับกัารใช้ิบริกัารรักัษาพยู่าบาล้	อาทิี่	นโยู่บายู่	UCEP	ท่ี่�กัำาหนดีให้ป็ระชิาชิน

ท่ี่�เจ็บป็่วยู่ฉุกัเฉินวิกัฤต้ิ	 สามารถเข้ารับกัารรักัษาพยู่าบาล้ในโรงพยู่าบาล้ท่ี่�ใกัล้้ท่ี่�สุดีทัี่�งรัฐแล้ะเอกัชิน	 โดียู่ไม�เส่ยู่คั�าใช้ิ

จ�ายู่ภายู่ใน	 72	 ชัิ�วโมง	 หร้อโยู่บายู่ท่ี่�กัำาหนดีให้ยู่าแล้ะเวชิภัณ์ฑ์์เป็็นสินค้ัาคัวบคุัม	 ล้้วนส�งผ่ล้กัระที่บอยู่�างมากัต้�อกัาร

ดีำาเนินงานของโรงพยู่าบาล้เอกัชิน	 ทัี่�งน�่	 เน�้องจากัโรงพยู่าบาล้เอกัชินมิได้ีรับกัารสนับสนุนแต้�อยู่�างใดีจากัภาคัรัฐ	

กัารกัำาหนดีอัต้ราคั�ารักัษาพยู่าบาล้ท่ี่�โรงพยู่าบาล้สามารถเบิกัคัน้ได้ี	หร้อกัารให้โรงพยู่าบาล้ขายู่ยู่าแล้ะเวชิภัณ์ฑ์์ในราคัา

คัวบคุัม	ไม�สอดีคัล้้องกัับต้้นทุี่นคั�ารักัษาพยู่าบาล้ท่ี่�เกิัดีขึ�นจริง	อยู่�างไรก็ัต้าม	โรงพยู่าบาล้เอกัชินทุี่กัแห�งได้ีพยู่ายู่ามที่�่จะ

สนับสนุนนโยู่บายู่ของรัฐ	โดียู่ได้ีรวบรวมข้อม่ล้	ข้อเท็ี่จจริง	เพ้�อให้รัฐได้ีพิจารณ์าเพ�ิมวงเงินกัารเบิกัจ�ายู่	ท่ี่�ชิ�วยู่แบ�งเบา

ภาระของโรงพยู่าบาล้เอกัชินให้สามารถดีำารงธุรกิัจต้�อไป็ได้ี

3. คำวิามเส�่ยงในการลงทุนกับบริษััทย่อยและบริษััทร่วิม
เน้�องจากับริษัที่ฯ	 ม่กัารขยู่ายู่ธุรกัิจในกัลุ้�มโรงพยู่าบาล้แล้ะธุรกิัจอ้�น	 อาทิี่	 โรงแรม	 อุป็กัรณ์์กัารแพที่ย์ู่	ผ่ล้กัาร

ดีำาเนินงานของบริษัที่ยู่�อยู่แล้ะบริษัที่ร�วมอาจส�งผ่ล้กัระที่บต้�อผ่ล้ป็ระกัอบกัารของบริษัที่ทัี่�งในเชิิงบวกั	แล้ะล้บ	ดัีงนั�นเพ้�อ

ป็ระโยู่ชิน์ของบริษทัี่	แล้ะเพ้�อให้เกิัดีคัวามมั�นใจในกัารล้งที่นุของบริษัที่	บริษัที่ฯ	จึงได้ีกัำาหนดีมาต้รกัารเพ้�อป้็องกัันคัวาม

เส่�ยู่ง	อาทิี่	กัารมอบหมายู่ให้ตั้วแที่นของบริษัที่เข้าดีำารงต้ำาแหน�งกัรรมกัารในบริษัที่ยู่�อยู่	บริษัที่ร�วม	เพ�้อม่ส�วนร�วมในกัาร

พิจารณ์าให้คัวามเหน็ชิอบในกัารดีำาเนินกิัจกัารในบริษทัี่	เพ้�อให้มั�นใจว�าบริษทัี่ยู่�อยู่แล้ะบริษทัี่ร�วมม่ระบบบริหารงานที่�่ม่

ป็ระสิที่ธิภาพ	รวมถึงกัำาหนดีกัล้ยุู่ที่ธ์เพ้�อล้ดีผ่ล้กัระที่บท่ี่�อาจเกัิดีขึ�น	อาทิี่	กัารหาผ้่่ร�วมล้งทุี่นในบริษัที่ท่ี่�ยัู่งไม�ม่ผ่ล้กัำาไร	

เป็็นต้้น
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4. คำวิามเส�่ยงจากข้�อพิพาททางกฎหมาย
กัารรกััษาพยู่าบาล้เป็็นเร้�องล้ะเอ่ยู่ดีอ�อนแล้ะมอ่งคัป์็ระกัอบเกั�่ยู่วข้องหล้ายู่ป็จัจัยู่	รวมถงึพระราชิบญัญัติ้วิธก่ัาร

พิจารณ์าคัดีผ้่่่บรโิภคั	ให้คัวามคุ้ัมคัรองแล้ะเอ�้อผ้่่บรโิภคัดีำาเนนิคัดีกั่ับสถานพยู่าบาล้แล้ะบคุัล้ากัรที่างกัารแพที่ยู่ส์ะดีวกั

ขึ�น	บริษัที่ฯ	แล้ะบุคัล้ากัรจึงม่คัวามเส�่ยู่งจากัข้อพิพาที่คั�อนข้างส่งแล้ะม่แนวโน้มท่ี่�จะเพิ�มมากัขึ�น	

บริษัที่ฯ	 ได้ีต้ระหนักัถึงสิที่ธิของผ้่่ป็่วยู่ในทีุ่กัด้ีานแล้ะดีำาเนินกัารเพ้�อให้ผ้่่ใชิ้บริกัารไดี้รับที่ราบข้อม่ล้กัารรักัษา

พยู่าบาล้ท่ี่�ถ่กัต้อ้งแล้ะคัรบถว้นเพ้�อหล่้กัเล้�่ยู่งคัวามเขา้ใจท่ี่�คัล้าดีเคัล้้�อน	รวมทัี่�งจัดีใหม่้มาต้รกัารในกัารบรหิารคัวามเส�่ยู่ง	

(Risk	Management)	ในระดัีบต้�างๆ	อันเป็็นส�วนหนึ�งของกัารพัฒินาระบบคุัณ์ภาพของโรงพยู่าบาล้

5.  คำวิามเส่�ยงจากการแข่้งขั้น
ธุรกิัจโรงพยู่าบาล้เอกัชินม่ภาวะกัารแข�งขันท่ี่�ส่งมากั	ทัี่�งจากัภาคัรัฐแล้ะภาคัเอกัชิน	แล้ะโดียู่ท่ี่�ลั้กัษณ์ะกัารใหก้ัาร

บริกัารของแต้�ล้ะโรงพยู่าบาล้จะคัล้้ายู่คัลึ้งกััน	 สิ�งท่ี่�จะที่ำาให้โรงพยู่าบาล้สามารถรักัษาฐานล่้กัค้ัาของต้นเองไว้ได้ี	 ค้ัอ	

กัารสรา้งคัวามสมัพันธแ์ล้ะคัวามผ่่กัพนักัับล่้กัคัา้	แล้ะมุ�งเนน้จดุีแขง็ดีา้นกัารต้ล้าดีของบรษัิที่ในดีา้นโรงพยู่าบาล้เคัร้อข�ายู่	

ล่้กัคั้าองค์ักัร	 แล้ะล่้กัคั้าป็ระกััน	 เพิ�มคัามหล้ากัล้ายู่ในกัารบริกัารแล้ะเพิ�มศักัยู่ภาพของ	 Excellent	 Center	 พัฒินาส้�อ	

online	เป็็นต้้น

6.  คำวิามเส่�ยงจากผู้ลกระทบข้องโรคำ COVID-19
ในปี็	2563	รายู่ได้ีของธุรกิัจโรงพยู่าบาล้เอกัชินม่กัารหดีตั้วอยู่�างรุนแรง	เป็็นผ่ล้มาจากักัารแพร�ระบาดีของไวรัส	

COVID-19	ที่ำาให้กัำาลั้งซ้ื้�อของผ้่่บริโภคัซื้บเซื้าอยู่�างหนักัในชิ�วงปี็	2563	จำานวนผ้่่ใช้ิบริกัารโรงพยู่าบาล้ล้ดีล้งมากั	แล้ะ

กัระเต้้�องขึ�นเล็้กัน้อยู่	ในชิ�วงต้้นปี็	2564	แต้�กัลั้บล้ดีล้งอ่กัจากัภาวะกัารระบาดีระล้อกัใหม�	โรงพยู่าบาล้ได้ีเร�งป็รับตั้วรับ

สถานกัารณ์์ด้ีวยู่กัารป็รบัร่ป็แบบกัารให้บริกัารเพ้�อชิดีเชิยู่รายู่ได้ีท่ี่�ล้ดีล้ง	เชิ�น	กัารล้ดีราคัาแพคัเก็ัจต้รวจสุขภาพ	กัารให้

บริกัารป็รึกัษาแพที่ย์ู่ที่างไกัล้ผ่�านระบบ	 on	 line	 บริกัารต้รวจหาไวรัส	 COVID-19	 แบบ	Drive	 –	 Thru	 รวมถึงเป็็นโรง

พยู่าบาล้ค่ั�สัญญาให้กัับโรงแรมท่ี่�ได้ีรับอนุมัติ้จากัรัฐให้เป็็น	 Alternative	 State	 Quarantine	 สำาหรับผ้่่เดิีนที่างเข้าจากั

ต้�างป็ระเที่ศ	แล้ะเป็็นโรงพยู่าบาล้ค่ั�สัญญาให้กัับบริษัที่ท่ี่�เปิ็ดีสถานท่ี่�ที่ำางานเป็็น	Organization	Quarantine	เพ้�อเป็็นกัาร

ส�งเสริมรายู่ได้ีของบริษัที่
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ข้�อพิพาททางกฎหมาย

	 ระหว�าง	1	มกัราคัม	2563	–	31	 ธันวาคัม	2563	บริษัที่	แล้ะบริษัที่ยู่�อยู่ไม�ม่ข้อพิพาที่ที่างกัฎหมายู่	หร้อ	ม่คัด่ีที่�่ข้อ

พิพาที่ยัู่งไม�สิ�นสุดี	ท่ี่�ม่ผ่ล้กัระที่บด้ีานล้บต้�อสินที่รัพย์ู่ของบริษัที่หร้อบริษัที่ยู่�อยู่ท่ี่�ม่จำานวนส่งกัว�าร้อยู่ล้ะ	5	ของส�วนของผ้่่ถ้อ

หุ้น	ณ์	วันสิ�นปี็บัญช่ิล้�าสุดี	หร้อม่ผ่ล้กัระที่บต้�อกัารดีำาเนินธุรกิัจของบริษัที่หร้อบริษัที่ยู่�อยู่อยู่�างม่นัยู่สำาคััญ	รวมถึงไม�ม่คัดี่ที่�่

มิได้ีเกิัดีจากักัารป็ระกัอบธุรกิัจโดียู่ป็กัติ้ของบริษัที่หร้อบริษัที่ยู่�อยู่
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	 ณ์.	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	บริษัที่ฯ	ม่ทุี่นจดีที่ะเบ่ยู่นทัี่�งสิ�น	1,493,908,281.60	บาที่	(หนึ�งพันส่�ร้อยู่เก้ัาสิบสามล้้าน

เก้ัาแสนแป็ดีพันสองร้อยู่แป็ดีสิบเอ็ดีบาที่หกัสิบสต้างค์ั)	แบ�งเป็็นหุ้นสามัญจำานวน	14,939,082,816	หุ้น	(หนึ�งหม�้นส่�พันเก้ัา

ร้อยู่สามสิบเกั้าล้้านแป็ดีหม้�นสองพันแป็ดีร้อยู่สิบหกัหุ้น)	 ม่ล้คั�าท่ี่�ต้ราไว้หุ้นล้ะ	 0.10	 บาที่	 (สิบสต้างคั์)	 โดียู่ม่ทีุ่นชิำาระแล้้ว

จำานวน	1,357,586,558.20	บาที่	(หนึ�งพันสามรอ้ยู่หา้สบิเจด็ีล้้านหา้แสนแป็ดีหม้�นหกัพันหา้รอ้ยู่หา้สบิแป็ดีบาที่ยู่�่สิบสต้างคั)์	

แบ�งเป็็นหุ้นสามัญ	จำานวน	13,575,865,582	หุ้น	(หนึ�งหม�้นสามพันห้าร้อยู่เจ็บสิบห้าล้้าแป็ดีแสนหกัหม�้นห้าพันห้าร้อยู่แป็ดี

สิบสองหุ้น)

ผู้้�ถ่ือหุ�น
	 รายู่ช้ิ�อผ้่่ถ้อหุ้นใหญ�	10	รายู่แรกั	ณ์	วันปิ็ดีสมุดีที่ะเบ่ยู่นผ้่่ถ้อหุ้น	วันท่ี่�	29	เมษายู่น	2563

ลำาดับท่� รายช่�อผู้้�ถ่ือหุ�น จำานวินหุ�น
อัตราส่วินการถ่ือหุ�น

(ร�อยละ)

1 นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้ 1,983,500,000 14.58

2 บริษัที่	เอฟัแอนด์ีเอส	79	จำากััดี 1,933,742,766 8.84

3 บริษัที่	สินแพที่ยู่์	จำากััดี	 1,172,639,166 7.26

4 บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	จำากััดี	(มหาชิน)	 962,605,200 6.07

5 บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เจ้าพระยู่า	จำากััดี	(มหาชิน) 804,634,195 4.25

6 บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี 564,043,133 2.89

7 นายู่พิจิต้ต์้	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้ 383,000,000 2.36

8 นายู่พิสุที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้ 313,000,000 1.32

9 นายู่เอ้�อชิาติ้	กัาญจนพิทัี่กัษ์ 174,802,916 1.30

10 นางสาวนิรมล้	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้ 172,380,000 63.82

รวม 8,464,347,376 63.82
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โคำรงสร�างการจัดการ

โคำรงสร�างองค์ำกร ณ วัินท่� 31 ธันวิาคำม 2563

 บริษััท โรงพยาบาลวิิภัาวิด่ จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

โรงพยาบาลวิภาวดี

ฝายแพทย

ฝายเภสัชกรรม

ฝายการพยาบาล

ฝายสนับสนุนการแพทย

ฝายบริหารทั่วไป

ฝายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

ฝายพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

ฝายพัฒนาคุณภาพ

ผูอำนวยการ รพ.

(นายพทยชัยสิทธิ์ คุปตวิวัฒน)

สำนักงานบริษัท

สำนักงานตรวจสอบภายใน

ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ

โรงพยาบาลในเครือและ

โรงพยาบาลเครือขาย

รองประธาน กก.บริหาร

(นพ.พรอมพงษ พีระบูล)

ฝายบริหารงานประกัน

และบริษัทคูสัญญา

ศูนยสุขภาพและ

ชีวอนามัย

ฝายสื่อสารองคกรและ

การตลาดลูกคาทั่วไป

กรรมการบริษัท

(นางญาดา พัฑฒฆายน)
กรรมการบริษัท

(ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ)

ฝายบัญชีและการเงิน

(ผอ.ฝายบัญชีและการเงิน)

1

234

6

5
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	 บริษัที่ม่คัณ์ะกัรรมกัาร	5	ชุิดี	คั้อ	คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	คัณ์ะกัรรมกัารบริหารแล้ะกัำากัับด่ีแล้กิัจกัาร	คัณ์ะกัรรมกัาร

ต้รวจสอบ	 คัณ์ะกัรรมกัารสรรหาแล้ะแล้ะพิจารณ์าผ่ล้ต้อบแที่น	 คัณ์ะกัรรมกัารบริหารคัวามเส่�ยู่งแล้ะกัารล้งทุี่น	 โดียู่

รายู่ล้ะเอ่ยู่ดีของคัณ์ะกัรรมกัารแต้�ล้ะชุิดี	ม่ดัีงต้�อไป็น่�

1. คำณะกรรมการบริษััท
รายู่ช้ิ�อคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	ณ์	วันที่�่	31	ธันวาคัม	2563	ม่ดัีงน่�

1.	นายู่นิคัม	ไวยู่รัชิพานิชิ	 	 	 ป็ระธานกัรรมกัารบริษัที่

	 	 	 	 	 	 กัรรมกัารต้รวจสอบ/กัรรมกัารอิสระ

2.	นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้	 	 กัรรมกัารบริษัที่/ป็ระธานกัรรมกัารบริหาร

3.	นายู่ศิโรต้ม์	สวัสดิี�พาณิ์ชิย์ู่	 	 	 ป็ระธานกัรรมกัารต้รวจสอบ/กัรรมกัารอิสระ

4.	นายู่ชัิยู่นรินที่ร์	สายู่รังษ่	 	 	 กัรรมกัารต้รวจสอบ/กัรรมกัารอิสระ

5.	นายู่ป็ระเสริฐ	ศร่อุฬารพงศ์		 	 กัรรมกัารต้รวจสอบ/กัรรมกัารอิสระ

6.	พล้เอกับุญเลิ้ศ	จันที่ราภาส		 	 กัรรมกัารอิสระ	

7.	นายู่สิที่ธิ	ภาณุ์พัฒินพงศ์	 	 	 กัรรมกัารบริษัที่

8.	นายู่แพที่ยู่์รัชิชิ	สมบ่รณ์สิน		 	 กัรรมกัารบริษัที่

9.	ทัี่นต้แพที่ยู่์ชิำานาญ	ชินะภัยู่		 	 กัรรมกัารบริษัที่

10.	นายู่แพที่ยู่์พงษ์พัฒิน์	ป็ธานวนิชิ	 	 กัรรมกัารบริษัที่

11.	นายู่แพที่ยู่์ป็ระมุข	อุณ์จักัร		 	 กัรรมกัารบริษัที่

12.	นางญาดีา	พัฑ์ฒิฆายู่น	 	 	 กัรรมกัารบริษัที่

13.	ดีร.ฤกัขจ่	กัาญจนพิทัี่กัษ์	 	 	 กัรรมกัารบริษัที่

14.	นายู่พิจิต้ต์้	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้	 	 กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร

15.	ดีร.บวรพรรณ์	รัฐป็ระเสริฐ	 	 กัรรมกัารแล้ะเล้ขานุกัาร

ข้อบเข้ตอำานาจหน�าท่�ข้องคำณะกรรมการบริษััท

(1)	 ป็ฏิิบติั้หนา้ท่ี่�ใหเ้ป็็นไป็ต้ามกัฎหมายู่	วตั้ถุป็ระสงคัแ์ล้ะขอ้บงัคัับของบรษัิที่	ต้ล้อดีจนมต้ท่ิี่�ป็ระชิมุผ้่่ถ้อหุน้แล้ะ

รักัษาผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์ของบริษัที่บนพ้�นฐานของหลั้กักัารกัำากัับด่ีแล้กิัจกัารท่ี่�ด่ี

(2)	 กัำาหนดีนโยู่บายู่แล้ะทิี่ศที่างกัารดีำาเนินงานของบริษัที่	อนุมัติ้แผ่นกัล้ยุู่ที่ธแ์ล้ะกัำากัับคัวบคุัมด่ีแล้ให้ฝ่า่ยู่จัดีกัาร

ดีำาเนินกัารใหเ้ป็็นไป็ต้ามนโยู่บายู่	แล้ะแผ่นท่ี่�กัำาหนดีไวอ้ยู่�างมป่็ระสทิี่ธภิาพแล้ะป็ระสทิี่ธิผ่ล้	เพ้�อเพิ�มม่ล้คั�าที่างเศรษฐกัจิ

ส่งสุดีให้แกั�กิัจกัารแล้ะป็ระโยู่ชิน์แกั�ผ้่่ถ้อหุ้น

(3)	 จัดีให้ม่กัารป็ระชุิมใหญ�สามัญป็ระจำาปี็อยู่�างน้อยู่ปี็ล้ะ	1	คัรั�ง	ภายู่ในเวล้าไม�เกิัน	4	เด้ีอน	นับแต้�วันสิ�นงวดี

บัญช่ิของบริษัที่	แล้ะจัดีป็ระชุิมผ้่่ถ้อหุ้นเป็็นกัารป็ระชุิมวิสามัญเม�้อม่คัวามจำาเป็็น

(4)	 จัดีให้ม่กัารป็ระชิมุกัรรมกัารบรษัิที่	อยู่�างน้อยู่ป็ลี้ะ	4	คัรั�ง	เพ้�อพิจารณ์าใหค้ัำาป็รึกัษาแล้ะวนิิจฉัยู่ด้ีวยู่ดุีล้ยู่พนิิจ

ท่ี่�รอบคัอบ	ต้ามวาระป็ระชิุมแล้ะในเร้�องหร้อรายู่กัารที่�่ม่นัยู่สำาคััญ	 ได้ีแกั�	 กัารที่ำารายู่กัารท่ี่�เกั�่ยู่วโยู่งกัันระหว�างบริษัที่	

บริษัที่ยู่�อยู่	บริษัที่ร�วมกัับบคุัคัล้ท่ี่�เกั�่ยู่วโยู่งกััน	หร้อกัารไดีม้าหรอ้จำาหน�ายู่ไป็ของที่รพัยู่สิ์นของบรษัิที่	ท่ี่�ม่ผ่ล้กัระที่บสำาคััญ

ต้�อบริษัที่	กัรรมกัารจะต้้องพิจารณ์าให้คัวามเห็นชิอบแล้ะเปิ็ดีเผ่ยู่ท่ี่�มาแล้ะเหตุ้ผ่ล้ต้�อผ้่่ถ้อหุ้น	จัดีกัารป็ระชุิมผ้่่ถ้อหุ้นต้าม

ข้อกัำาหนดีของต้ล้าดีหลั้กัที่รัพย์ู่

(5)	 แต้�งตั้�งแล้ะกัำาหนดีอำานาจหน้าท่ี่�	 ผ้่่ดีำารงต้ำาแหน�งป็ระธานกัรรมกัารบริหาร	 กัรรมกัารผ่่้จัดีกัาร	 รวมถึง

กัารป็รับป็รุงเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งแกั้ไขกัารมอบอำานาจหน้าท่ี่�ดัีงกัล้�าว

(6)	 จัดีให้ม่ระบบกัารป็ฏิิบัติ้งานท่ี่�สามารถต้รวจสอบได้ี	 โดียู่ม่คัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบแล้ะติ้ดีต้ามด่ีแล้

ฝ่่ายู่สำานักังานต้รวจสอบภายู่ในของบริษัที่

(7)	 แต้�งตั้�งคัณ์ะกัรรมกัารหร้อคัณ์ะอนุกัรรมกัารในพันธกิัจท่ี่�จำาเป็็น

(8)	 จัดีให้ม่รายู่งานข้อม่ล้ที่างกัารเงิน	 ข้อม่ล้แล้ะข้อม่ล้ทัี่�วไป็ท่ี่�สำาคััญต้�อผ้่่ถ้อหุ้นท่ี่�คัรบถ้วนแล้ะเพ่ยู่งพอ	

แล้ะยู้่นยัู่นกัารต้รวจสอบรับรองข้อม่ล้ท่ี่�รายู่งาน
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การแต่งต้ังและถือดถือนคำณะกรรมการบริษััท

ให้ท่ี่�ป็ระชุิมผ้่่ถ้อหุ้นแต้�งตั้�งกัรรมกัารต้ามหลั้กัเกัณ์ฑ์์แล้ะวิธ่กัารดัีงต้�อไป็น่�

(1)	 ผ้่่ถ้อหุ้นคันหนึ�งม่คัะแนนเส่ยู่งเที่�ากัับหนึ�งหุ้นต้�อหน�ึงเส่ยู่ง

(2)	 ผ้่่ถ้อหุ้นแต้�ล้ะคันจะต้้องใชิ้คัะแนนเส่ยู่งท่ี่�ม่อยู่่�ทัี่�งหมดี	 เล้้อกัตั้�งบุคัคัล้คันเดี่ยู่วหร้อหล้ายู่คันเป็็นกัรรมกัาร

ก็ัได้ี	แต้�จะแบ�งคัะแนนเส่ยู่งให้แกั�ผ้่่ใดีมากัน้อยู่เพ่ยู่งใดีไม�ได้ี	(กัล้�าวคั้อ	จะใช้ิวิธ่	Cumulative	voting	ไม�ได้ี)

(3)	 บุคัคัล้ซึื้�งไดีรั้บคัะแนนเส่ยู่งส่งสุดีต้ามล้ำาดัีบล้งมาเป็็นผ่่ไ้ดีรั้บกัารเล้้อกัตั้�งเป็็นกัรรมกัาร	เที่�าจำานวนกัรรมกัาร

ท่ี่�จะพึงม่หร้อจะพึงเล้้อกัตั้�งในคัรั�งนั�น	 ในกัรณ่์ท่ี่�บุคัคัล้ซึื้�งได้ีรับกัารเล้้อกัตั้�งในล้ำาดัีบถัดีล้งมาม่คัะแนนเส่ยู่งเที่�ากัันเกัิน

จำานวนกัรรมกัารท่ี่�จะพึงม่หร้อจะพึงเล้้อกัตั้�งในคัรั�งนั�น	ให้ผ้่่เป็็นป็ระธานเป็็นผ้่่ออกัเส่ยู่งช่ิ�ขาดี

(4)	 ในกัารป็ระชุิมสามัญป็ระจำาปี็ทุี่กัคัรั�ง	ให้กัรรมกัารออกัจากัต้ำาแหน�ง	1	ใน	3	เป็็นอัต้ราถ้าจำานวนกัรรมกัาร

ท่ี่�จะแบ�งออกัให้ต้รงเป็็นสามส�วนไม�ไดี้	ก็ัให้ออกัโดียู่จำานวนใกัล้้ท่ี่�สุดีกัับส�วน	1	ใน	3

(5)	 กัรรมกัารท่ี่�จะต้้องออกัจากัต้ำาแหน�งในปี็แรกั	 แล้ะปี็ท่ี่�สองภายู่หลั้งจดีที่ะเบ่ยู่นบริษัที่นั�นให้จับสล้ากักัันว�า

ผ้่่ใดีจะออกั	ส�วนปี็หลั้งๆ	ต้�อไป็	ให้กัรรมกัารคันท่ี่�อยู่่�ในต้ำาแหน�งนานท่ี่�สุดีนั�นเป็็นผ้่่ออกัจากัต้ำาแหน�ง

(6)	 ให้กัรรมกัารชุิดีเดิีมรักัษากัารในต้ำาแหน�ง	เพ้�อดีำาเนินกิัจกัารของบริษัที่ต้�อไป็พล้างกั�อนเที่�าท่ี่�จำาเป็็น	จนกัว�า

กัรรมกัารชุิดีใหม�ท่ี่�ได้ีรับเล้้อกัต้ามข้อบังคัับบริษัที่จะเข้ารับหน้าท่ี่�

นอกัจากัพ้นต้ำาแหน�งต้ามวาระแล้้ว	กัรรมกัารพ้นจากัต้ำาแหน�ง	เม�้อ

1.	 ต้ายู่

2.	 ล้าออกั

3.	 ขาดีคุัณ์สมบัติ้หร้อม่ลั้กัษณ์ะต้้องห้ามต้ามมาต้รา	68

	 แห�งพระราชิบัญญัติ้บริษัที่	มหาชิน	จำากััดี	พ.ศ.2535

4.		 ท่ี่�ป็ระชุิมผ้่่ถ้อหุ้นล้งมติ้ให้ออกั

5.		 ศาล้ม่คัำาสั�งให้ออกั

(1)	 กัรรมกัารคันใดีจะล้าออกัจากัต้ำาแหน�งให้ยู่�้นใบล้าออกัต้�อบริษัที่	 กัารล้าออกัม่ผ่ล้นับแต้�วันท่ี่�ใบล้าออกัไป็

ถึงบริษัที่	กัรรมกัารซึื้�งล้าออกัต้ามวรรคัหนึ�ง	จะแจ้งกัารล้าออกัของต้น	ให้นายู่ที่ะเบ่ยู่นที่ราบด้ีวยู่ก็ัได้ี

(2)	 ในกัรณ่์ท่ี่�กัรรมกัารว�างล้งเพราะเหตุ้อ้�น	 นอกัจากัถึงคัราวออกัต้ามวาระ	 ให้คัณ์ะกัรรมกัารเล้้อกับุคัคัล้ซึื้�ง

ม่คุัณ์สมบัติ้แล้ะไม�ม่ข้อห้าม	ต้ามมาต้รา	68	แห�งพระราชิบัญญัติ้บริษัที่มหาชินจำากััดี	พ.ศ.2535	เข้าเป็็นกัรรมกัารแที่น	

ในกัารป็ระชุิมกัรรมกัารคัราวถัดีไป็	เวน้แต้�วาระของกัรรมกัารจะเหล้้อนอ้ยู่กัว�าสองเด้ีอน	บุคัคัล้ท่ี่�เข้าเป็็นกัรรมกัารแที่น

ดัีงกัล้�าว	 จะอยู่่�ในต้ำาแหน�งกัรรมกัารไดี้เพ่ยู่งเที่�าวาระท่ี่�ยัู่งเหล้้ออยู่่�ของกัรรมกัารท่ี่�ต้นแที่น	มติ้ของกัรรมกัารต้ามวรรคั

หนึ�ง	ต้้องป็ระกัอบด้ีวยู่คัะแนนเส่ยู่งไม�น้อยู่กัว�าสามในส่�ของจำานวนกัรรมกัารท่ี่�ยัู่งเหล้้ออยู่่�

(3)	 ท่ี่�ป็ระชุิมผ้่่ถ้อหุ้นอาจล้งมติ้ให้กัรรมกัารคันใดีคันหนึ�งออกักั�อนถึงคัราวออกัต้ามวาระได้ี	 ด้ีวยู่คัะแนนเส่ยู่ง

ไม�น้อยู่กัว�า	สามในส่�ของจำานวนผ้่่ถ้อหุ้นซึื้�งมาป็ระชุิมแล้ะม่สิที่ธิออกัเส่ยู่ง	แล้ะม่หุ้นนับรวมกัันได้ีไม�น้อยู่กัว�ากั�ึงหนึ�งของ

จำานวนหุ้นท่ี่�ถ้อโดียู่ผ้่่ถ้อหุ้นท่ี่�มาป็ระชุิมแล้ะม่สิที่ธิออกัเส่ยู่ง

(4)	 ให้คัณ์ะกัรรมกัารเล้้อกัตั้�งกัรรมกัารดี้วยู่กัันเป็็นป็ระธานกัรรมกัาร	 แล้ะอาจเล้้อกัรองป็ระธานกัรรมกัาร		

กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร	แล้ะต้ำาแหน�งอ�้นต้ามท่ี่�เห็นเหมาะสมด้ีวยู่ก็ัได้ี

องค์ำประกอบข้องคำณะกรรมการ

(1)	 คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ให้ม่จำานวนไม�น้อยู่กัว�า	5	คัน	แล้ะไม�เกิัน	15	คัน

(2)	 คัณ์ะกัรรมกัารม่จำานวนไม�น้อยู่กัว�ากั�ึงหนึ�งของจำานวนกัรรมกัารทัี่�งหมดี	ต้้องม่ถิ�นท่ี่�อยู่่�ในราชิอาณ์าจักัร

(3)	 กัรรมกัารต้้องเป็็นบุคัคัล้ธรรมดีา	โดียู่จะเป็็นผ้่่ถ้อหุ้นของบริษัที่หร้อไม�ก็ัได้ี
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2.  คำณะกรรมการบริหารและกำากับด้แลกิจการ
รายู่ช้ิ�อคัณ์ะกัรรมกัารบริหารแล้ะกัำากัับด่ีแล้กิัจกัาร	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	ม่ดัีงต้�อไป็น่�

1.	นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้		 	 ป็ระธานกัรรมกัารบริหาร

2.	นายู่แพที่ยู่์พร้อมพงษ์	พ่ระบ่ล้		 	 รองป็ระธานกัรรมกัารบริหาร

3.	นายู่แพที่ย์ู่เอ้�อชิาติ้	กัาญจนพิทัี่กัษ์	 	 กัรรมกัารบริหาร

4.	นายู่สิที่ธิ	ภาณุ์พัฒินพงศ์		 	 	 กัรรมกัารบริหาร

5.	ดีร.บวรพรรณ์	รัฐป็ระเสริฐ		 	 กัรรมกัารบริหาร

6.	นายู่แพที่ยู่์ชัิยู่สิที่ธิ�	คุัป็ต์้วิวัฒิน์						 	 กัรรมกัารบริหาร

7.	นายู่แพที่ยู่์ว่ระยุู่ที่ธ	เชิาว์ป็ร่ชิา		 	 กัรรมกัารบริหาร

8.	นายู่แพที่ยู่์ปิ็ยู่ะพันธ์	ธาราณั์ติ้		 	 กัรรมกัารบริหาร

9.	นางสาวญาดีา	พัฑ์ฒิฆายู่น		 	 กัรรมกัารบริหาร

10.	นายู่พิจิต้ต์้	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้	 	 กัรรมกัารบริหาร

11.	นางศศิธร	นรไกัร			 	 	 กัรรมกัารแล้ะเล้ขานุกัาร

ขอบเขต้แล้ะอำานาจหน้าท่ี่�คัณ์ะกัรรมกัารบริหาร	แล้ะกัำากัับด่ีแล้กิัจกัาร

1.	 ม่อำานาจกัำาหนดีนโยู่บายู่แนวที่างธุรกิัจ	 แล้ะทิี่ศที่างกัล้ยุู่ที่ธ์ของบริษัที่	 เพ้�อเสนอให้คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

พิจารณ์าอนุมัติ้เห็นชิอบ

2.	 กัำาหนดีแผ่นธุรกัิจ	 อำานาจกัารบริหารงาน	 แล้ะจัดีเต้ร่ยู่มงบป็ระมาณ์รายู่จ�ายู่ป็ระจำาปี็	 แล้ะงบป็ระมาณ์

สำาหรับกัารล้งทุี่นป็ระกัอบธุรกิัจ	(งบป็ระมาณ์ป็ระจำาปี็)	เพ้�อเสนอให้คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่พิจารณ์าอนุมัติ้เห็นชิอบ

3.	 จัดีโคัรงสร้างองคั์กัรแล้ะระบบกัารบริหารงาน	 ท่ี่�เหมาะสมกัับสภาพแวดีล้้อมที่างธุรกัิจเพ้�อให้กัารดีำาเนิน

ธุรกิัจเป็็นไป็อยู่�างม่ป็ระสิที่ธิภาพ

4.	 กัำาหนดีโคัรงสร้างเงินเดี้อนแล้ะคั�าจ้าง	 แล้ะจัดีที่ำาหลั้กัเกัณ์ฑ์์ในกัารจ�ายู่คั�าต้อบแที่นทัี่�งท่ี่�เป็็นตั้วเงินแล้ะ

ท่ี่�มิใชิ�ตั้วเงิน	แล้ะหลั้กัเกัณ์ฑ์์ในกัารป็รับขึ�นเงินเด้ีอนแล้ะโบนัสให้เหมาะสมกัับสถานกัารณ์์ของบริษัที่ในแต้�ล้ะปี็

5.	 ม่อำานาจป็ระเมินผ่ล้	แต้�งตั้�ง	โยู่กัยู้่ายู่	ถอดีถอนพนักังานของบริษัที่	ในต้ำาแหน�งท่ี่�ต้ำ�ากัว�ากัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร

ล้งมาจนถึงระดัีบรองผ้่่อำานวยู่กัาร

6.	 ต้รวจสอบติ้ดีต้ามผ่ล้กัารดีำาเนินงานของบริษัที่	ใหเ้ป็็นไป็ต้ามแผ่นธุรกัจิท่ี่�คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ได้ีอนุมัต้แิล้ว้

7.	 ม่อำานาจอนุมัติ้กัารดีำาเนินกัารที่างกัารเงินดัีงน่�

(กั)	 อนุมัต้ิกัารเบิกัจ�ายู่คั�าใช้ิจ�ายู่ในกัารดีำาเนินกัารป็กัต้ิ	ของบริษัที่	เชิ�น	คั�าซื้�้อวัต้ถุดีิบ	คั�าโฆษณ์า	คั�าวัสดุี

สำานักังาน	ในวงเงนิไม�เกันิ	10,000,000	บาที่	(สิบล้้านบาที่ถว้น)	ต้�อคัรั�ง	ซึื้�งถา้หากัเกันิวงเงนิท่ี่�กัำาหนดี	

ให้ขออนุมัติ้จากัคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

(ข)	 อนุมัติ้กัารจัดีซ้ื้�อจัดีจ้างในที่รัพย์ู่สิน	สินที่รัพย์ู่ถาวร	(ไม�รวมท่ี่�ดิีน)	แล้ะบรกิัารเพ้�อป็ระโยู่ชิน์ของบริษัที่	

ในวงเงินไม�เกิัน	10,000,000	บาที่	(สิบล้้านบาที่ถ้วน)	ต้�อคัรั�ง	ทัี่�งน่�	กัารจัดีซ้ื้�อจัดีจ้างในที่รัพย์ู่สิน	แล้ะ	

กัารซื้�้อสินที่รัพยู่ถ์าวรของบริษัที่	เชิ�น	กัารจัดีซ้ื้�ออุป็กัรณ์์	แล้ะ	เคัร้�องมอ้กัารแพที่ย์ู่	เคัร้�องใช้ิสำานักังาน	

ยู่านพาหนะ	 คั�าป็รับป็รุง	 ซื้�อมแซื้ม	 อาคัาร	 อุป็กัรณ์์ต้�างๆ	 เป็็นต้้น	 ซึื้�งถ้าหากัเกิันวงเงินท่ี่�กัำาหนดี	

ให้ขออนุมัติ้จากัคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

(คั)	 อนุมัติ้กัารเบิกัจ�ายู่คั�าใชิ้จ�ายู่เก่ั�ยู่วกัับกัารโคัรงกัารล้งทุี่นอ�้นๆ	 ต้ามท่ี่�ไดี้รับกัารอนุมัติ้	 จากัคัณ์ะ

กัรรมกัารบรษัิที่	ในวงเงนิไม�เกันิ	10,000,000	บาที่	(สิบล้้านบาที่ถว้น)	ต้�อคัรั�ง	เชิ�น	กัารจดัีซ้ื้�ออปุ็กัรณ์์	

แล้ะ	 เคัร้�องม้อแพที่ยู่์	 ท่ี่�ม่ราคัาเกัินกัว�าท่ี่�กัำาหนดีไว้ในข้อ	 7	 (ข)	 กัารกั�อสร้างอาคัารใหม�	 เป็็นต้้น	

ซึื้�งถ้าหากัเกิันวงเงินท่ี่�กัำาหนดี	ให้ขออนุมัติ้จากัคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

8.	 ม่หน้าท่ี่�เสนอ	ที่บที่วน	กัำากัับด่ีแล้งานด้ีานกัารกัำากัับด่ีแล้กิัจกัารท่ี่�ด่ีของบริษัที่

9.	 ป็ฏิิบัติ้หน้าท่ี่�อ้�นๆ	ต้ามท่ี่�ได้ีรับมอบหมายู่ในแต้�ล้ะชิ�วงเวล้าจากัคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่
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รายงานประจำาปี 2563

3. คำณะกรรมการตรวิจสอบ
รายู่ช้ิ�อคัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบ	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	ม่ดัีงต้�อไป็น่�

1.	นายู่ศิโรต้ม์	สวัสดิี�พาณ์ิชิย์ู่	 	 ป็ระธานกัรรมกัารต้รวจสอบ

2.	นายู่นิคัม	ไวยู่รัชิพานิชิ	 	 กัรรมกัารต้รวจสอบ

3.	นายู่ป็ระเสริฐ	ศร่อุฬารพงศ์		 กัรรมกัารต้รวจสอบ

4.	นายู่ชัิยู่นรินที่ร์	สายู่รังษ่	 	 กัรรมกัารต้รวจสอบ

กัรรมกัารต้รวจสอบทัี่�ง	 4	 ที่�านได้ีรับกัารแต้�งตั้�งจากักัรรมกัารอิสระของบริษัที่ซึื้�งม่จำานวนทัี่�งส�ิน	 4	 ที่�าน	

โดียู่	2	ที่�านเป็็นผ้่่ม่คัวามร้่แล้ะป็ระสบกัารณ์์ในกัารสอบที่านงบกัารเงนิ	ได้ีแกั�	นายู่ศโิรต้ม	์สวัสดิี�พาณ์ชิิยู่	์แล้ะนายู่ชิยัู่นรนิที่ร์	

สายู่รังษ่	2	ที่�าน	เป็็นผ้่่ม่คัวามร้่ด้ีานกัฎหมายู่	แล้ะกัารบริหาร	ได้ีแกั�	นายู่นิคัม	ไวยู่รัชิพานิชิ	แล้ะ	นายู่ป็ระเสริฐ	ศรอุ่ฬารพงศ์

ข้อบเข้ตอำานาจหน�าท่�ข้องคำณะกรรมการตรวิจสอบ

1.	 ให้ข้อเสนอแนะจากักัารสอบถามแล้ะสอบที่านรายู่งานที่างกัารเงินโดียู่รวมของบริษัที่ได้ีป็ฏิบัิต้ติ้ามมาต้รฐาน

กัารบัญช่ิท่ี่�ยู่อมรับโดียู่ทัี่�วไป็

2.	 ให้ข้อเสนอแนะจากักัารสอบถามแล้ะสอบที่านคัวามเพ่ยู่งพอของระบบกัารคัวบคัุมภายู่ในของบริษัที่	

ต้ามแผ่นกัารต้รวจสอบภายู่ในของสำานักัต้รวจสอบภายู่ใน

3.	 ด่ีแล้สำานักัต้รวจสอบภายู่ในแล้ะอนุมัติ้แผ่นกัารต้รวจสอบภายู่ในป็ระจำาปี็เพ้�อให้ม่คัวามสามารถที่ำาหน้าที่�่

ป็ระเมินคัวามเพ่ยู่งพอของระบบกัารคัวบคุัมภายู่ในของบริษัที่ได้ีแล้ะให้ข้อเสนอแนะต้�อฝ่่ายู่บริหารอยู่�างอิสระ

4.	 พิจารณ์าคััดีเล้้อกั	 เสนอแต้�งตั้�งแล้ะเสนอคั�าต้อบแที่นของผ้่่ต้รวจสอบภายู่ในของบริษัที่ต้�อท่ี่�ป็ระชิุมคัณ์ะ

กัรรมกัารบริษัที่

5.	 พิจารณ์าคััดีเล้้อกั	เสนอแต้�งตั้�งแล้ะเสนอคั�าต้อบแที่นผ้่่สอบบัญช่ิของบริษัที่ต้�อท่ี่�ป็ระชุิมสามัญผ้่่ถ้อหุ้นป็ระจำาปี็

6.	 ด่ีแล้ให้บริษัที่ป็ฏิิบัติ้ต้ามกัฎหมายู่ว�าด้ีวยู่หลั้กัที่รัพย์ู่แล้ะต้ล้าดีหลั้กัที่รัพย์ู่	ต้ล้อดีจนกัฎหมายู่อ้�นๆ	ที่�่เก่ั�ยู่วข้อง

กัับธุรกิัจของบริษัที่

7.	 พิจารณ์ากัารเปิ็ดีเผ่ยู่ข้อม่ล้ของบริษัที่	ในกัรณ่์ท่ี่�เกิัดีรายู่กัารเก่ั�ยู่วโยู่งกััน	หร้อรายู่กัาร	ท่ี่�อาจม่คัวามขัดีแยู่ง้

ที่างผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์	โดียู่ให้เป็็นไป็ต้ามมต้ิท่ี่�ป็ระชุิมผ้่่ถ้อหุ้นแล้ะมติ้ของท่ี่�ป็ระชุิมกัรรมกัารบริษัที่

8.	 จัดีที่ำารายู่งานกัารกัำากัับด่ีแล้กิัจกัรรมของคัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบ	 โดียู่เปิ็ดีเผ่ยู่ไว้ในรายู่งานป็ระจำาป็ี

ของบริษัที่	ซึื้�งรายู่งานดัีงกัล้�าวต้้องล้งนามโดียู่ป็ระธาน	คัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบ

9.	 ป็ฏิิบัติ้งานอ้�นใดีต้ามท่ี่�คัณ์ะกัรรมกัารของบริษัที่มอบหมายู่	แล้ะด้ีวยู่คัวามเห็นชิอบของคัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบ

10.	 ป็ฏิิบัติ้งานอ้�นใดีท่ี่�คัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบ	 พิจารณ์าเห็นว�า	 ม่รายู่กัารหร้อกัารกัระที่ำาท่ี่�อาจม่ผ่ล้กัระที่บ

ต้�อฐานะกัารเงนิแล้ะผ่ล้กัารดีำาเนินงานของบรษัิที่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัับคัวามขัดีแยู่ง้ที่างผ่ล้ป็ระโยู่ชิน	์กัารทุี่จริต้หรอ้มส่�ิงผิ่ดีป็กัต้ิ

หร้อม่คัวามบกัพร�องท่ี่�สำาคััญในระบบกัารคัวบคุัมภายู่ใน

4. คำณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ำาตอบแทน 
รายู่ช้ิ�อคัณ์ะกัรรมกัารสรรหาแล้ะพิจารณ์าคั�าต้อบแที่น	ณ์	วันที่�่	31	ธันวาคัม	2563

1.	นายู่นิคัม	ไวยู่รัชิพานิชิ	 	 ป็ระธานกัรรมกัาร

2.	นายู่ชัิยู่นรินที่ร์	สายู่รังษ่	 	 กัรรมกัาร

3.	นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้	 กัรรมกัาร

4.	นายู่สิที่ธิ	ภาณุ์พัฒินพงศ์	 	 กัรรมกัาร

วิาระการดำารงตำาแหน่งข้องคำณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ำาตอบแทน

กัรรมกัารสรรหาแล้ะพิจารณ์าคั�าต้อบแที่นม่วาระอยู่่�ในต้ำาแหน�งคัราวล้ะ	 3	 ป็ี	 เม�้อคัรบกัำาหนดีออกัต้ามวาระ

ก็ัอาจได้ีรับกัารพิจารณ์าแต้�งตั้�งให้ดีำารงต้ำาแหน�งต้�อไป็อ่กัไดี้



152

อำานาจหน�าท่�ข้องคำณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ำาตอบแทน

อำานาจหน้าท่ี่�ของคัณ์ะกัรรมกัารสรรหาแล้ะพิจารณ์าคั�าต้อบแที่น	ม่ดัีงต้�อไป็น่�

กั.	 งานด้ีานสรรหา

1.	 พิจารณ์าขนาดี	องค์ัป็ระกัอบ	แล้ะวาระดีำารงต้ำาแหน�งของคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ท่ี่�เหมาะสม

2.	 พิจารณ์าแล้ะนำาเสนอว�ากัรรมกัารบริษัที่คัวรม่กัารเกัษ่ยู่ณ์อายูุ่หร้อไม�	 แล้ะแนะนำาอายุู่กัารเกัษ่ยู่ณ์

ของกัรรมกัารบริษัที่ให้แกั�คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

3.	 กัำาหนดีแล้ะที่บที่วนคุัณ์สมบัติ้ของกัรรมกัารบริษัที่แล้ะกัรรมกัารของคัณ์ะกัรรมกัารชุิดียู่�อยู่

4.	 พิจารณ์าสรรหา	คััดีเล้้อกั	เสนอ	แล้ะต้รวจสอบบุคัคัล้ท่ี่�เหมาะสมให้ดีำารงต้ำาแหน�งกัรรมกัารบริษัที่

ท่ี่�ว�างล้ง	หร้อเน้�องจากัเหต้ผุ่ล้ใดีก็ัต้าม	แล้ะรวมถงึรวบรวมรายู่ช้ิ�อบุคัคัล้ท่ี่�ผ้่่ถ้อหุ้นเสนอ	เพ้�อขออนมัุต้ิ

ในกัารป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	แล้ะ/หร้อกัารป็ระชุิมผ้่่ถ้อหุ้น	แล้้วแต้�กัรณ่์

5.	 พิจารณ์าแล้ะเสนอกัรรมกัารบรษัิที่ท่ี่�เหมาะสม	ใหด้ีำารงต้ำาแหน�งในคัณ์ะกัรรมกัารชิดุียู่�อยู่เม้�อต้ำาแหน�ง

ว�างล้ง

ข.	 งานด้ีานกัำาหนดีคั�าต้อบแที่น

1.	 กัำาหนดีขั�นต้อนแล้ะหล้ักัเกัณ์ฑ์์ในกัารกัำาหนดีคั�าต้อบแที่นของกัรรมกัารบริษัที่	 แล้ะกัรรมกัารของ

คัณ์ะกัรรมกัารชุิดียู่�อยู่	ให้ม่คัวามยุู่ติ้ธรรมแล้ะสมเหตุ้สมผ่ล้

2.	 นำาเสนอคั�าต้อบแที่นของกัรรมกัารบริษัที่	 แล้ะกัรรมกัารของคัณ์ะกัรรมกัารชิุดียู่�อยู่	 รวมถึงของ

กัรรมกัารของคัณ์ะกัรรมกัารสรรหาแล้ะกัำาหนดีคั�าต้อบแที่นด้ีวยู่	 เพ้�ออนุมัติ้ในท่ี่�ป็ระชุิมคัณ์ะ

กัรรมกัารบริษัที่	แล้ะ/หร้อท่ี่�ป็ระชุิมผ้่่ถ้อหุ้น	แล้้วแต้�กัรณ่์

3.	 จัดีที่ำาระบบกัารป็ระเมินผ่ล้กัารป็ฏิิบัติ้งานของคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่แล้ะคัณ์ะกัรรมกัาร	 ชุิดียู่�อยู่	

รวมถึงเสนอแนะแบบฟัอร์มกัารป็ระเมินผ่ล้

คั.	 ป็ฏิิบัติ้หน้าท่ี่�อ้�นใดีท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกัับคัณ์ะกัรรมกัารสรรหาแล้ะกัำาหนดีคั�าต้อบแที่น	ต้ามที่�่ไดีรั้บมอบหมายู่จากั

คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

ในปี็	2563	คัณ์ะกัรรมกัารได้ีม่กัารป็ระชุิม	1	คัรั�ง	ได้ีพิจารณ์าเสนอชิ�้อกัรรมกัารที่�่คัรบวาระกัลั้บเป็็นกัรรมกัาร

อ่กัคัรั�งหนึ�ง	 แล้ะเสนอคั�าต้อบแที่นของกัรรมกัาร	 ต้�อคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่เพ้�อขออนุมัติ้ในกัารป็ระชุิมสามัญผ่่้ถ้อหุ้น

ป็ระจำาปี็	2563

5. คำณะกรรมการบริหารคำวิามเส่�ยงและการลงทุน
รายู่ช้ิ�อคัณ์ะกัรรมกัารบริหารคัวามเส�่ยู่งแล้ะกัารล้งทุี่น	ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	

1.	นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้		 ป็ระธานคัณ์ะกัรรมกัาร

2.	นายู่พิจิต้ต์้	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้		 กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร

3.	ดีร.บวรพรรณ์	รัฐป็ระเสริฐ		 กัรรมกัาร

4.	นายู่แพที่ยู่์ชัิยู่สิที่ธิ�	คุัป็ต์้วิวัฒิน์	 กัรรมกัาร

วิาระการดำารงตำาแหน่งข้องคำณะกรรมการบริหารคำวิามเส่�ยงและการลงทุน

กัรรมกัารบริหารคัวามเส่�ยู่งแล้ะกัารล้งทุี่นม่วาระอยู่่�ในต้ำาแหน�งคัราวล้ะ	 3	 ปี็	 เม้�อคัรบกัำาหนดีออกัต้ามวาระ

ก็ัอาจได้ีรับกัารพิจารณ์าแต้�งตั้�งให้ดีำารงต้ำาแหน�งต้�อไป็อ่กัไดี้
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อำานาจหน�าท่�ข้องคำณะกรรมการบริหารคำวิามเส่�ยงและการลงทุน

อำานาจหน้าท่ี่�ของคัณ์ะกัรรมกัารบริหารคัวามเส่�ยู่งแล้ะกัารล้งทุี่น	ม่ดัีงต้�อไป็น่�

กั.	 ด้ีานบริหารคัวามเส�่ยู่ง

1.		 ต้รวจสอบแล้ะด่ีแล้กัารบริหารคัวามเส่�ยู่งโดียู่ต้รง	 เชิ�น	 คัวามเส่�ยู่งที่างกัารเงิน	 (Financial	 Risks)	

คัวามเส�่ยู่งในกัารป็ฏิิบัติ้งาน	(Operation	Risks)	คัวามเส่�ยู่งในธุรกิัจ	(Business	Risks)	หร้อคัวามเส�่ยู่ง

ในเหตุ้กัารณ์์	(Event	Risks)	เป็็นต้้น

2.		 ให้ม่กัารจัดีที่ำากัารวิเคัราะห์ป็ระเมินคัวามเส่�ยู่งท่ี่�อาจจะเกัิดีขึ�น	แนวโน้ม	ซึื้�งม่ผ่ล้กัระที่บต้�อบริษัที่ทัี่�ง

ภายู่ในแล้ะภายู่นอกั

3.		 ให้ม่กัารจัดีที่ำารายู่งานป็ระเมินผ่ล้คัวามเส�่ยู่ง	(Risk	Management	Report)	เสนอคัณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่

ข.	ด้ีานกัารล้งทุี่น

1.	 พิจารณ์าโอกัาสในกัารล้งทุี่น	 คัวามเหมาะสม	 คัวามเป็็นไป็ได้ีแล้ะ	 โคัรงสร้างกัารล้งทุี่นของแต้�ล้ะ

โคัรงกัาร	 ซึื้�งโคัรงกัารล้งทุี่นหมายู่คัวามรวมถึง	 งบป็ระมาณ์กัารล้งทุี่นป็ระจำาป็ีของบริษัที่	 (Capital	

Expenditure)	โคัรงกัารขยู่ายู่แล้ะป็รับป็รุงโรงพยู่าบาล้ในกัรุงเที่พมหานคัร	กัารล้งทุี่น	แล้ะ/หร้อกัาร

ร�วมทุี่นในโคัรงกัาร	ธุรกัิจ	หร้อบริษัที่ใหม�โดียู่บริษัที่	บริษัที่ยู่�อยู่	หร้อบริษัที่ร�วม	ทัี่�งในป็ระเที่ศแล้ะ

ต้�างป็ระเที่ศ	

2.	 พิจารณ์าสถานะที่างกัารเงินของบริษัที่	เพ้�อป็ระเมินคัวามสามารถในกัารล้งทุี่นของบริษัที่

3.	 นำาเสนอโคัรงกัารล้งทีุ่นท่ี่�คัณ์ะกัรรมกัารกัารล้งทีุ่นได้ีพิจารณ์าแล้้ว	 ให้คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

พิจารณ์าอนุมัติ้

4.	 ป็ฏิิบัติ้หน้าท่ี่�อ้�นใดีท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัับคัณ์ะกัรรมกัารกัารล้งทุี่นต้ามท่ี่�ได้ีรับมอบหมายู่จากัคัณ์ะ

กัรรมกัารบริษัที่

6. กรรมการผู้้�จัดการ
ณ์	วันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	บริษัที่ม่บุคัคัล้ซึื้�งดีำารงต้ำาแหน�งเป็็นกัรรมกัารผ้่่จัดีกัารของบริษัที่	ได้ีแกั�	นายู่พิจิต้ต้์	

วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้	 โดียู่ท่ี่�ป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	 ได้ีกัำาหนดีขอบเขต้หน้าท่ี่�	 คัวามรับผิ่ดีชิอบของกัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร	

ดัีงน่�

ขอบเขต้หน้าท่ี่�	แล้ะ	คัวามรับผ่ิดีชิอบของกัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร

1.	 ม่อำานาจดีำาเนินกัารเป็็นผ้่่บริหารงาน	จัดีกัารแล้ะคัวบคุัมด่ีแล้กัารดีำาเนินธุรกิัจต้ามป็กัติ้ของบริษัที่	

2.	 ม่อำานาจดีำาเนินกัารต้ามท่ี่�คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	แล้ะ/หร้อคัณ์ะกัรรมกัารบริหารได้ีมอบหมายู่	ต้ล้อดีจนให้

ม่อำานาจในกัารมอบหมายู่ให้บุคัคัล้อ้�นๆ	 ท่ี่�กัรรมกัารผ่่้จัดีกัารเห็นสมคัวรที่ำาหน้าท่ี่�จัดีกัารแล้ะดีำาเนินกัารแที่น	 ทัี่�งน�่	

จะไม�ม่กัารมอบอำานาจชิ�วงให้แกั�บุคัคัล้ท่ี่�อาจม่คัวามขัดีแยู้่งที่างผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์ในกัารดีำาเนินกัาร

3.	 ม่อำานาจออกัคัำาสั�ง	ระเบ่ยู่บ	ป็ระกัาศ	บันทึี่กั	เพ�้อให้กัารป็ฏิิบัติ้งานเป็็นไป็ต้ามนโยู่บายู่แล้ะผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์ของ

บริษัที่	แล้ะเพ้�อรักัษาระเบ่ยู่บวินัยู่กัารที่ำางานภายู่ในองค์ักัร

4.	 ม่อำานาจกัระที่ำากัารแที่น	 แล้ะแสดีงต้นเป็็นตั้วแที่นบริษัที่ต้�อบุคัคัล้ภายู่นอกัในกัิจกัารท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกัับบริษัที่	

แล้ะเป็็นป็ระโยู่ชิน์ต้�อบริษัที่

5.		 พิจารณ์ากัลั้�นกัรองกัารล้งทุี่นต้�างๆ	เพ�้อนำาเสนอต้�อคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	แล้ะ/หร้อคัณ์ะกัรรมกัารบริหาร

6.		 พิจารณ์าแต้�งตั้�งท่ี่�ป็รึกัษาต้�างๆ	ท่ี่�จำาเป็็นต้�อกัารดีำาเนินกิัจกัารของบรษัิที่	เพ้�อเสนอต้�อคัณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่	

แล้ะ/หร้อคัณ์ะกัรรมกัารบริหาร

7.		 ม่อำานาจอนุมัติ้กัารดีำาเนินกัารที่างกัารเงินดัีงน่�

(กั)	 อนุมัติ้กัารเบิกัจ�ายู่คั�าใช้ิจ�ายู่ในกัารดีำาเนินกัารป็กัติ้	ของบริษัที่	เชิ�น	คั�าซ้ื้�อวัต้ถุดิีบ	คั�าโฆษณ์า	คั�าวัสดุี

สำานักังาน	ในวงเงินไม�เกิัน	1,000,000	บาที่	(หนึ�งล้้านบาที่ถ้วน)	ต้�อคัรั�ง	ซื้�ึงถ้าหากัเกิันวงเงินที่�่กัำาหนดี	

ให้ขออนุมัติ้จากัคัณ์ะกัรรมกัารบริหาร	แล้ะ/หร้อ	คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

(ข)	 อนุมัติ้กัารจัดีซ้ื้�อจัดีจ้างในที่รพัยู่สิ์น	สนิที่รพัยู่ถ์าวร	(ไม�รวมท่ี่�ดิีน)	แล้ะบรกิัารเพ้�อป็ระโยู่ชินข์องบรษัิที่	
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ในวงเงินไม�เกิัน	1,000,000	บาที่	(หนึ�งล้้านบาที่ถ้วน)	ต้�อคัรั�ง	ทัี่�งน่�	กัารจดัีซ้ื้�อจัดีจ้างในที่รพัย์ู่สนิ	แล้ะ	

กัารซ้ื้�อสนิที่รัพย์ู่ถาวรของบรษัิที่	เชิ�น	กัารจัดีซ้ื้�ออุป็กัรณ์์	แล้ะ	เคัร�้องมอ้กัารแพที่ยู่	์เคัร�้องใชิส้ำานักังาน	

ยู่านพาหนะ	 คั�าป็รับป็รุง	 ซื้�อมแซื้ม	 อาคัาร	 อุป็กัรณ์์ต้�างๆ	 เป็็นต้้น	 ซึื้�งถ้าหากัเกัินวงเงินท่ี่�กัำาหนดี	

ให้ขออนุมัติ้จากัคัณ์ะกัรรมกัารบริหาร	แล้ะ/หร้อ	คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

(คั)	 อนุมัติ้กัารเบิกัจ�ายู่คั�าใชิ้จ�ายู่เกั�่ยู่วกัับกัารโคัรงกัารล้งทีุ่นอ้�นๆ	 ต้ามท่ี่�ไดี้รับกัารอนุมัติ้	 จากัคัณ์ะ

กัรรมกัารบริษัที่	 แล้ะ/หร้อ	 คัณ์ะกัรรมกัารบริหาร	 ในวงเงินไม�เกิัน	 5,000,000	บาที่	 (ห้าล้้านบาที่

ถ้วน)	ต้�อคัรั�ง	เชิ�น		กัารจัดีซ้ื้�ออุป็กัรณ์์	แล้ะ	เคัร�้องม้อแพที่ยู่์	ท่ี่�ม่ราคัาเกิันกัว�าท่ี่�กัำาหนดีไว้ในข้อ	7	(ข)	

กัารกั�อสร้างอาคัารใหม�	เป็็นต้้น	ซึื้�งถ้าหากัเกิันวงเงินท่ี่�กัำาหนดี	ให้ขออนุมตั้จิากัคัณ์ะกัรรมกัารบรหิาร	

แล้ะ/หร้อ	คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

8.	 ป็ฏิิบัติ้หน้าท่ี่�อ้�นๆ	 ต้ามท่ี่�ได้ีรับมอบหมายู่จากัคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	 แล้ะ/หร้อคัณ์ะกัรรมกัารบริหาร

เป็็นคัราวๆ	ไป็

ทัี่�งน่�	กัรรมกัารผ้่่จัดีกัารจะพิจารณ์าแล้ะอนุมัติ้รายู่กัารที่�่กัรรมกัารผ้่่จัดีกัารม่ส�วนได้ีเส่ยู่	หร้อม่คัวามขัดีแยู้่งที่าง

ผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์อ้�นใดีกัับบริษัที่หร้อบริษัที่ยู่�อยู่ไม�ไดี้	 ยู่กัเว้นเป็็นกัารอนุมัติ้รายู่กัารท่ี่�เป็็นไป็ต้ามนโยู่บายู่แล้ะหล้ักัเกัณ์ฑ์์

ท่ี่�คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	 หร้อท่ี่�ป็ระชุิมผ้่่ถ้อหุ้นพิจารณ์าแล้ะอนุมัต้ิไว้แล้้ว	 แล้ะเป็็นไป็ต้ามท่ี่�กัฎหมายู่กัำาหนดี	 โดียู่คัณ์ะ

กัรรมกัารบริษัที่อาจยู่กัเลิ้กั	เพิกัถอน	เป็ล่้�ยู่นแป็ล้ง	หร้อแก้ัไขอำานาจกัรรมกัารผ้่่จัดีกัารได้ีโดียู่มติ้คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

7. การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้้�บริหารระดับส้งสุด
(1) กรรมการอิสระ

คุัณ์สมบัติ้ของกัรรมกัารอิสระของบริษัที่	ม่ดัีงต้�อไป็น่�

1.	 ถ้อหุ้นไม�เกัินร้อยู่ล้ะหน�ึงของจำานวนหุ้นท่ี่�ม่สิที่ธิออกัเส่ยู่งทัี่�งหมดีของบริษัที่ใหญ�	 บริษัที่ยู่�อยู่	 บริษัที่ร�วม	

ผ้่่ถ้อหุ้นรายู่ใหญ�	หร้อผ้่่ม่อำานาจคัวบคัมุของผ้่่ขออนญุาต้	ทัี่�งน่�	ใหนั้บรวมกัารถ้อหุน้ของผ่่ท่้ี่�เกั�่ยู่วขอ้งของกัรรมกัารอสิระ

รายู่นั�นๆ	ด้ีวยู่

2.	 ไม�เป็็นหร้อเคัยู่เป็็นกัรรมกัารท่ี่�ม่ส�วนร�วมบริหารงาน	ล่้กัจ้าง	พนักังาน	ท่ี่�ป็รึกัษาท่ี่�ได้ีเงินเด้ีอนป็ระจำา	หร้อ

ผ้่่ม่อำานาจคัวบคุัมของบริษัที่	บริษัที่ใหญ�	บริษัที่ยู่�อยู่	บริษัที่ร�วม	บริษัที่ยู่�อยู่ล้ำาดัีบเด่ียู่วกััน	 ผ้่่ถ้อหุ้นรายู่ใหญ�	หร้อของ

ผ้่่ม่อำานาจคัวบคุัมของบริษัที่	เว้นแต้�จะได้ีพ้นจากักัารม่ลั้กัษณ์ะดัีงกัล้�าวมาแล้้วไม�น้อยู่กัว�าสองปี็กั�อนวันท่ี่�ได้ีรับกัารแต้�ง

ตั้�ง	 ทัี่�งน�่	 ลั้กัษณ์ะต้้องห้ามดัีงกัล้�าวไม�รวมถึงกัรณ์่ท่ี่�กัรรมกัารอิสระเคัยู่เป็็นข้าราชิกัาร	 หร้อท่ี่�ป็รึกัษาของส�วนราชิกัาร

ซึื้�งเป็็นผ้่่ถ้อหุ้นรายู่ใหญ�	หร้อผ้่่ม่อำานาจคัวบคุัมของบริษัที่

3.	 ไม�เป็็นบุคัคัล้ท่ี่�ม่คัวามสัมพันธ์ที่างสายู่โล้หิต้	 หร้อโดียู่กัารจดีที่ะเบ่ยู่นต้ามกัฎหมายู่ในลั้กัษณ์ะท่ี่�เป็็นบิดีา	

มารดีา	ค่ั�สมรส	พ่�น้อง	แล้ะบุต้ร	รวมทัี่�งค่ั�สมรสของบุต้ร	ของกัรรมกัารรายู่อ้�น	 ผ้่่บริหาร	ผ้่่ถ้อหุ้นรายู่ใหญ�	 ผ้่่ม่อำานาจ

คัวบคัมุ	หร้อบคุัคัล้ท่ี่�จะไดีรั้บกัารเสนอใหเ้ป็็นกัรรมกัาร	ผ่่บ้รหิารหรอ้ผ้่่ม่อำานาจคัวบคัมุของบรษัิที่	บริษัที่ใหญ�	หรอ้บรษัิที่

ยู่�อยู่

4.	 ไม�ม่หร้อเคัยู่ม่คัวามสัมพันธ์ที่างธุรกิัจกัับบริษัที่	บริษัที่ใหญ�	บริษัที่ยู่�อยู่	บริษัที่ร�วม	ผ้่่ถ้อหุ้นรายู่ใหญ�	หร้อ

ผ้่่ม่อำานาจคัวบคุัมของผ้่่ขออนุญาต้ในลั้กัษณ์ะท่ี่�อาจเป็็นกัารขัดีขวางกัารใช้ิวิจารณ์ญาณ์อยู่�างอิสระของต้น	 รวมทัี่�งไม�

เป็็นหร้อเคัยู่เป็็นผ้่่ถ้อหุ้นท่ี่�ม่นัยู่	หร้อผ้่่ม่อำานาจคัวบคุัมของผ่่ท่้ี่�ม่คัวามสัมพันธ์ที่างธุรกิัจกัับบริษัที่	บริษัที่ใหญ�	บริษัที่ยู่�อยู่	

บริษัที่ร�วม	ผ้่่ถ้อหุ้นรายู่ใหญ�	หร้อผ้่่ม่อำานาจคัวบคุัมของผ้่่ขออนุญาต้	เว้นแต้�จะได้ีพ้นจากักัารม่ลั้กัษณ์ะดัีงกัล้�าวมาแล้้ว

ไม�น้อยู่กัว�าสองปี็กั�อนวันท่ี่�ได้ีรับกัารแต้�งตั้�ง

คัวามสัมพันธ์ที่างธุรกัิจต้ามวรรคัหนึ�ง	 รวมถึงกัารที่ำารายู่กัารที่างกัารค้ัาท่ี่�กัระที่ำาเป็็นป็กัติ้เพ้�อป็ระกัอบกิัจกัาร	

กัารเชิ�าหร้อให้เชิ�าอสังหาริมที่รัพยู่	์รายู่กัารเก่ั�ยู่วกัับสินที่รัพยู่ห์รอ้บริกัาร	หรอ้กัารให้หรอ้รับคัวามชิ�วยู่เหล้้อที่างกัารเงิน	

ด้ีวยู่กัารรับหร้อให้ก้่ัยู้่ม	 คัำ�าป็ระกััน	 กัารให้สินที่รัพยู่์เป็็นหลั้กัป็ระกัันหน่�สิน	 รวมถึงพฤต้ิกัารณ์์อ�้นที่ำานองเดี่ยู่วกััน	

ซึื้�งเป็็นผ่ล้ให้ผ้่่ขออนุญาต้หร้อค่ั�สัญญาม่ภาระหน่�ท่ี่�ต้้องชิำาระต้�ออ่กัฝ่่ายู่หนึ�ง	 ตั้�งแต้�ร้อยู่ล้ะสามของสินที่รัพย์ู่ท่ี่�ม่ตั้วต้น

สุที่ธิของบริษัที่หร้อตั้�งแต้�ยู่�่สิบล้้านบาที่ขึ�นไป็	 แล้้วแต้�จำานวนใดีจะต้ำ�ากัว�า	 ทัี่�งน่�	 กัารคัำานวณ์ภาระหน่�ดัีงกัล้�าวให้เป็็นไป็

ต้ามวิธ่กัารคัำานวณ์ม่ล้คั�าของรายู่กัารท่ี่�เก่ั�ยู่วโยู่งกัันต้ามป็ระกัาศคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่นว�าด้ีวยู่หลั้กัเกัณ์ฑ์์ในกัาร
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ที่ำารายู่กัารที่�่เก่ั�ยู่วโยู่งกัันโดียู่อนุโล้ม	 แต้�ในกัารพิจารณ์าภาระหน่�ดัีงกัล้�าว	 ให้นับรวมภาระหน่�ท่ี่�เกิัดีขึ�นในระหว�างหนึ�งป็ี

กั�อนวันที่�่ม่คัวามสัมพันธ์ที่างธุรกิัจกัับบุคัคัล้เด่ียู่วกััน

5.	 ไม�เป็็นหร้อเคัยู่เป็็นผ้่่สอบบัญช่ิของบริษัที่	บริษัที่ใหญ�	บริษัที่ยู่�อยู่	บริษัที่ร�วม	ผ่่ถ้้อหุ้นรายู่ใหญ�	หรอ้ผ้่่มอ่ำานาจ

คัวบคุัมของผ้่่ขออนุญาต้	แล้ะไม�เป็็นผ้่่ถ้อหุ้นที่�่ม่นัยู่	ผ้่่ม่อำานาจคัวบคุัม	หร้อหุ้นส�วนของสำานักังานสอบบัญช่ิ	ซึื้�งม่ผ้่่สอบ

บัญช่ิของผ้่่ขออนญุาต้	บริษัที่ใหญ�	บริษัที่ยู่�อยู่	บริษัที่ร�วม	ผ้่่ถ้อหุ้นรายู่ใหญ�	หร้อผ้่่มอ่ำานาจคัวบคัมุของผ้่่ขออนญุาต้สังกััดี

อยู่่�	เว้นแต้�จะได้ีพ้นจากักัารม่ลั้กัษณ์ะดัีงกัล้�าวมาแล้้วไม�น้อยู่กัว�าสองปี็กั�อนวันท่ี่�ได้ีรับกัารแต้�งตั้�ง

6.		 ไม�เป็็นหร้อเคัยู่เป็็นผ้่่ให้บริกัารที่างวิชิาช่ิพใดีๆ	ซึื้�งรวมถึงกัารให้บริกัารเป็็นท่ี่�ป็รึกัษากัฎหมายู่หร้อที่�่ป็รึกัษา

ที่างกัารเงิน	ซึื้�งได้ีรับคั�าบริกัารเกิันกัว�าสองล้้านบาที่ต้�อป็จีากับริษัที่	บริษัที่ใหญ�	บริษัที่ยู่�อยู่	บริษัที่ร�วม	ผ่่ถ้้อหุ้นรายู่ใหญ�	

หร้อผ้่่ม่อำานาจคัวบคุัมของผ้่่ขออนุญาต้	 แล้ะไม�เป็็นผ่่้ถ้อหุ้นท่ี่�ม่นัยู่	 ผ่่้ม่อำานาจคัวบคุัม	หร้อหุ้นส�วนของผ่่้ให้บริกัารที่าง

วิชิาช่ิพนั�นดี้วยู่	เว้นแต้�จะไดี้พ้นจากักัารม่ลั้กัษณ์ะดัีงกัล้�าวมาแล้้วไม�น้อยู่กัว�าสองปี็กั�อนวันท่ี่�ได้ีรับกัารแต้�งตั้�ง

7.		 ไม�เป็็นกัรรมกัารท่ี่�ได้ีรับกัารแต้�งตั้�งขึ�นเพ้�อเป็็นตั้วแที่นของกัรรมกัารของบริษัที่	ผ้่่ถ้อหุ้นรายู่ใหญ�	หร้อผ้่่ถ้อ

หุ้นซึื้�งเป็็นผ้่่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัับผ้่่ถ้อหุ้นรายู่ใหญ�

8.		 ไม�ป็ระกัอบกิัจกัารท่ี่�ม่สภาพอยู่�างเด่ียู่วกัันแล้ะเป็็นกัารแข�งขันท่ี่�ม่นัยู่กัับกิัจกัารของบริษัที่	 หร้อบริษัที่ยู่�อยู่	

หร้อไม�เป็็นหุ้นส�วนท่ี่�ม่นัยู่ในห้างหุ้นส�วน	หร้อเป็็นกัรรมกัารท่ี่�ม่ส�วนร�วมบริหารงาน	ล่้กัจ้าง	พนักังาน	ท่ี่�ป็รึกัษาที่�่รับเงิน

เด้ีอนป็ระจำา	 หร้อถ้อหุ้นเกิันร้อยู่ล้ะหนึ�งของจำานวนหุ้นท่ี่�ม่สิที่ธิออกัเส่ยู่งทัี่�งหมดีของบริษัที่อ�้น	 ซึื้�งป็ระกัอบกิัจกัารที่�่ม่

สภาพอยู่�างเด่ียู่วกัันแล้ะเป็็นกัารแข�งขันท่ี่�ม่นัยู่กัับกิัจกัารของผ้่่ขออนุญาต้หร้อบริษัที่ยู่�อยู่	

9.		 ไม�ม่ลั้กัษณ์ะอ้�นใดีท่ี่�ที่ำาให้ไม�สามารถให้คัวามเห็นอยู่�างเป็็นอิสระเก่ั�ยู่วกัับกัารดีำาเนินงานของบริษัที่

บริษัที่	ม่หลั้กัเกัณ์ฑ์์ในกัารคััดีเล้้อกักัรรมกัารอิสระจากับุคัคัล้ท่ี่�ม่คุัณ์สมบัติ้ข้างต้้น	แล้ะม่คัวามร้่	คัวามสามารถ	

ทัี่กัษะ	แล้ะป็ระสบกัารณ์์ท่ี่�เป็็นป็ระโยู่ชิน์ต้�อกัารดีำาเนินงานของบริษัที่

ในรอบระยู่ะเวล้าบัญช่ิท่ี่�ผ่�านมา	กัรรมกัารอิสระของบริษัที่	ไม�ม่คัวามสัมพันธ์ที่างธุรกิัจ	หร้อ	กัารให้บริกัารที่าง

วิชิาช่ิพในม่ล้คั�าเกัินกัว�าหลั้กัเกัณ์ฑ์์ท่ี่�กัำาหนดีในป็ระกัาศคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	ว�าด้ีวยู่กัารขออนุญาต้	แล้ะกัาร

อนุญาต้ให้เสนอขายู่หุ้นท่ี่�ออกัใหม�

(2) การสรรหากรรมการและผู้้�บริหารระดับส้งสุด

กัารสรรหากัรรมกัารบริษัที่	 ได้ีแต้�งตั้�งคัณ์ะกัรรมกัารสรรหาแล้ะคั�าต้อบแที่น	 เพ้�อที่ำาหน้าท่ี่�พิจารณ์าสรรหา	

คััดีเล้้อกั	 เสนอแล้ะต้รวจสอบบุคัคัล้ท่ี่�เหมาะสมให้ดีำารงต้ำาแหน�งกัรรมกัารท่ี่�ว�างล้ง	 แล้ะบริษัที่ได้ีเปิ็ดีโอกัาสให้ผ้่่ล้งทุี่น

รายู่ยู่�อยู่	เสนอช้ิ�อบุคัคัล้ท่ี่�เห็นว�าม่คุัณ์สมบัติ้เหมาะสม	เพ้�อรับกัารคััดีเล้้อกัเป็็นกัรรมกัารบรษัิที่ในแต้�ล้ะป็	ีโดียู่กัารป็ระกัาศ

เชิิญในเว็บไซื้ต์้ของบริษัที่	ในปี็	2563	คัณ์ะกัรรมกัารสรรหาแล้ะคั�าต้อบแที่นม่กัารป็ระชุิม	1	คัรั�ง	แล้ะได้ีพิจารณ์าเสนอ

ช้ิ�อกัรรมกัารท่ี่�คัรบวาระกัลั้บเข้าเป็็นกัรรมกัารอ่กัคัรั�งหนึ�ง	ต้�อคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

ทัี่�งน่�	กัารแต้�งตั้�งคัณ์ะกัรรมกัารม่หลั้กัเกัณ์ฑ์์	แล้ะวิธ่กัารดัีงต้�อไป็น่�

1.	 ในกัารล้งคัะแนนเส่ยู่งเล้้อกัตั้�งกัรรมกัารใหถ้้อว�าผ่่ถ้้อหุน้แต้�ล้ะคันม่คัะแนนเส่ยู่งเที่�ากัับหนึ�งหุน้ต้�อหน�ึงเสยู่่ง

2.	 ในกัารล้งคัะแนนเส่ยู่งเล้้อกัตั้�งกัรรมกัาร	ให้ล้งคัะแนนเส่ยู่งเล้้อกัตั้�งกัรรมกัารเป็็นรายู่บคุัคัล้	โดียู่ใหผ่้่ถ้้อหุน้

ล้งคัะแนนเส่ยู่งทัี่�งหมดีท่ี่�ต้นม่อยู่่�เล้้อกับุคัคัล้ท่ี่�ไดี้รับกัารเสนอชิ�้อเป็็นกัรรมกัารท่ี่ล้ะคัน

3.	 บุคัคัล้ท่ี่�ไดี้รับคัะแนนเส่ยู่งส่งสุดีต้ามล้ำาดัีบล้งมา	 เป็็นผ่่้ไดี้รับเล้้อกัตั้�งเป็็นกัรรมกัารเที่�าจำานวนกัรรมกัารที่�่

จะพึงเล้้อกัตั้�งในคัรั�งนั�น	ในกัรณ่์ท่ี่�บุคัคัล้ซึื้�งเล้้อกัตั้�งในล้ำาดัีบถัดีล้งมาม่คัะแนนเส่ยู่งเที่�ากััน	เกิันจำานวนกัรรมกัารที่�่จะพงึม่	

ให้ป็ระธานที่�่ป็ระชุิมออกัเส่ยู่งไดี้เพิ�มขึ�นอ่กัหนึ�งเส่ยู่งเป็็นเส่ยู่งช่ิ�ขาดี

กัรณ่์ท่ี่�ต้ำาแหน�งกัรรมกัารว�างล้งเน้�องจากัเหตุ้อ�้นนอกัจากักัารคัรบวาระออกัจากัต้ำาแหน�งกัรรมกัาร	 ให้คัณ์ะ

กัรรมกัารพิจารณ์าแต้�งตั้�งบุคัคัล้ซึื้�งม่คุัณ์สมบัติ้แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้องห้ามต้ามกัฎหมายู่เข้าเป็็นกัรรมกัารแที่นในกัาร

ป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารคัราวถัดีไป็	 เว้นแต้�วาระของกัรรมกัารท่ี่�พ้นจากัต้ำาแหน�งจะเหล้้อน้อยู่กัว�า	 2	 เด้ีอน	 โดียู่บุคัคัล้

ซึื้�งเข้าเป็็นกัรรมกัารแที่นจะอยู่่�ในต้ำาแหน�งกัรรมกัารได้ีเพ่ยู่งเที่�าวาระท่ี่�ยัู่งเหล้้ออยู่่�ของกัรรมกัารซึื้�งต้นแที่น	ทัี่�งน�่	มต้กิัาร

แต้�งตั้�งบุคัคัล้เข้าเป็็นกัรรมกัารแที่นดัีงกัล้�าว	ต้้องได้ีรับคัะแนนเส่ยู่งไม�น้อยู่กัว�า	3	ใน	4	ของจำานวนกัรรมกัารที่�่ยัู่งเหล้้ออยู่่�
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ค่ำาตอบแทนกรรมการบริหารและผู้้�บริหาร

	 คั�าต้อบแที่นรวมของกัรรมกัารบริหารแล้ะผ้่่บริหารของบริษัที่	 จำานวน	 4	 อันดัีบแรกั	 ต้�อจากักัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร	

ป็ระจำาปี็	2563	จำานวน	13	ที่�าน	ม่จำานวนเงินรวม	37,191,216	บาที่	คั�าต้อบแที่นจ�ายู่เป็็นรายู่เด้ีอน	โดียู่ไม�ม่คั�าต้อบแที่นจากั

บริษัที่ยู่�อยู่

ค่ำาตอบแทนอ่�น

	 -	ไม�ม่	-
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การด้แลเร่�องการใช�ข้�อม้ลภัายใน

	 บริษัที่ม่นโยู่บายู่แล้ะวิธ่กัารด่ีแล้กัรรมกัารแล้ะผ้่่บริหารในกัารนำาขอ้ม่ล้ภายู่ในของบริษัที่	ซึื้�งยัู่งไม�เปิ็ดีเผ่ยู่ต้�อสาธารณ์ชิน

ไป็ใช้ิเพ้�อแสวงหาป็ระโยู่ชิน์ส�วนต้น	รวมทัี่�งกัารซ้ื้�อขายู่หลั้กัที่รัพย์ู่	ดัีงน่�

	 1.	 ให้คัวามร้่แกั�กัรรมกัารรวมทัี่�งผ้่่บริหารฝ่่ายู่ต้�างๆ	 เก่ั�ยู่วกัับหน้าท่ี่�ท่ี่�ต้้องรายู่งานกัารถ้อคัรองหล้ักัที่รัพยู่์ของต้น	

ค่ั�สมรส	แล้ะบุต้รท่ี่�ยัู่งไม�บรรล้นิุติ้ภาวะ	ต้�อสำานักังานคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลั้กัที่รพัยู่แ์ล้ะต้ล้าดีหล้กััที่รพัยู่	์แล้ะต้ล้าดีหล้กััที่รัพยู่์

แห�งป็ระเที่ศไที่ยู่	 ต้ามมาต้รา	 59	 แล้ะบที่ล้งโที่ษต้ามมาต้รา	 275	 แห�งพระราชิบัญญัติ้หลั้กัที่รัพยู่์แล้ะต้ล้าดีหล้ักัที่รัพยู่์	

พ.ศ.2535	แล้ะให้จัดีส�งสำาเนารายู่งานน่�ให้แกั�บริษัที่ในวันเด่ียู่วกัันกัับวันท่ี่�ส�งรายู่งานต้�อสำานักังานคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลั้กั

ที่รัพย์ู่แล้ะต้ล้าดีหลั้กัที่รัพย์ู่

	 2.	 บริษัที่จะดีำาเนินกัารแจ้งให้ผ้่่บริหารที่ราบว�า	ผ่่บ้ริหารท่ี่�ได้ีรับที่ราบข้อม่ล้ภายู่ในท่ี่�เป็็นสาระสำาคััญ	ซึื้�งม่ผ่ล้ต้�อกัาร

เป็ล่้�ยู่นแป็ล้งราคัาหลั้กัที่รัพย์ู่	จะต้้องระงับกัารซ้ื้�อขายู่หลั้กัที่รัพย์ู่ของบริษัที่ในชิ�วง	1	เด้ีอน	กั�อนท่ี่�งบกัารเงินหรอ้ข้อม่ล้ภายู่ใน

นั�นจะเปิ็ดีเผ่ยู่ส่�สาธารณ์ชิน	แล้ะห้ามไม�ให้เปิ็ดีเผ่ยู่ข้อม่ล้ท่ี่�เป็็นสาระสำาคััญนั�นต้�อบุคัคัล้อ้�น

	 นอกัจากับที่ล้งโที่ษซึื้�งกัำาหนดีไว้ในพระราชิบัญญัติ้หลั้กัที่รัพยู่์แล้ะต้ล้าดีหลั้กัที่รัพยู่์	 พ.ศ.	 2535	 แล้ะข้อกัำาหนดีของ

ต้ล้าดีหล้กััที่รัพย์ู่แห�งป็ระเที่ศไที่ยู่แล้้ว	หากักัรรมกัาร	ผ่่บ้ริหาร	แล้ะพนกัังานของบริษทัี่ฝ่่าฝ่น้แล้ะ/หร้อไม�ป็ฏิิบติั้ต้ามนโยู่บายู่

ของบริษัที่ในเร้�องกัารซ้ื้�อขายู่หล้ักัที่รัพย์ู่	 โดียู่ใชิ้ข้อม่ล้ภายู่ใน	 กัรรมกัาร	 ผ่่้บริหาร	 หร้อพนักังานผ่่้นั�นจะถ่กัพิจารณ์าต้าม

มาต้รกัารที่างวินัยู่	แล้ะ	/	หร้อต้ามกัฎหมายู่แล้้วแต้�กัรณ่์
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การคำวิบคุำมภัายในและการบริหารจัดการคำวิามเส�่ยง

	 บริษัที่	มุ�งมั�นใหผ้่้่บรหิารต้ระหนกััถึงคัวามสำาคััญของกัารคัวบคัมุภายู่ในท่ี่�มป่็ระสทิี่ธภิาพเพ่ยู่งพอกัับระดีบัคัวามเส�่ยู่ง

ท่ี่�ยู่อมรับได้ี	แล้ะเหมาะสมกัับสภาวะแวดีล้้อมต้�างๆ	ของงานหร้อกิัจกัรรมของหน�วยู่งานนั�นๆ	โดียู่จัดีแบ�งหน้าท่ี่�แล้ะคัวามรับ

ผิ่ดีชิอบเก่ั�ยู่วกัับกัารคัวบคุัมภายู่ในของบริษัที่	ดัีงน่�

	 1.	 คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	แล้ะคัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบม่หน้าท่ี่�รับผิ่ดีชิอบในกัารจัดีที่ำาม่ระบบกัารคัวบคุัมภายู่ในที่�่

ม่ป็ระสิที่ธิผ่ล้แล้ะบริหารคัวามเส่�ยู่งให้อยู่่�ในระดัีบท่ี่�เหมาะสม	 โดียู่กัารกัำาหนดีนโยู่บายู่เก่ั�ยู่วกัับระบบกัารคัวบคุัมภายู่ใน	

กัารบริหารคัวามเส�่ยู่ง	 แล้ะที่ำากัารต้ิดีต้ามป็ระเมินผ่ล้อยู่�างสมำ�าเสมอ	 ว�าระบบท่ี่�วางไว้ดีำาเนินไป็อยู่�างม่ป็ระสิที่ธิผ่ล้หร้อไม�	

ทัี่�งน่�คัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบม่หน้าท่ี่�สอบที่านว�าองคั์ป็ระกัอบของระบบกัารคัวบคุัมภายู่ในท่ี่�สำาคััญทัี่�ง	5	ป็ระกัาร	ได้ีม่กัาร

ป็ฏิิบัติ้ต้ามอยู่�างม่ป็ระสิที่ธิผ่ล้	ดัีงน�่

-	 กิัจกัารม่สภาพแวดีล้้อมของกัารคัวบคุัมท่ี่�ด่ี	(Control	Environment)

-		 กิัจกัารม่กัระบวนกัารป็ระเมินคัวามเส่�ยู่งท่ี่�เหมาะสม	(Risk	Assessment)

-		 กิัจกัารม่กิัจกัรรมคัวบคุัมท่ี่�ดี่	(Control	Activities)

-		 กิัจกัารม่ระบบสารสนเที่ศแล้ะกัารส้�อสารข้อม่ล้ท่ี่�ด่ี	(Monitoring	and	Evaluation)

-		 กิัจกัารม่กัารต้ิดีต้ามป็ระมวล้ผ่ล้กัารคัวบคุัมภายู่ในแล้ะป็ระเมินคุัณ์ภาพกัารป็ฏิิบัติ้งานท่ี่�ด่ี

	 2.	 ผ้่่บริหาร	 ม่หน้าท่ี่�คัวามรับผ่ิดีชิอบในกัารนำานโยู่บายู่ท่ี่�คัณ์ะกัรรมกัารกัำาหนดีไป็ป็ฏิิบัติ้ให้สัมฤที่ธิ�ผ่ล้	 บริษัที่จึง

มุ�งมั�นให้ผ้่่บริหารต้ระหนักัถงึคัวามสำาคััญของกัารคัวบคุัมภายู่ใน	แล้ะให้ผ่่บ้ริหารม่หน้าท่ี่�แล้ะคัวามรับผิ่ดีชิอบโดียู่ต้รง	ในกัาร

จัดีให้ม่ระบบกัารคัวบคุัมภายู่ในขึ�นในบริษัที่	 ซึื้�งได้ีแกั�	 งานหร้อกิัจกัรรมต้�างๆ	 ทุี่กัระดัีบหร้อแฝ่งอยู่่�ในวิธ่ดีำาเนินธุรกิัจของ

ผ้่่บริหาร	ทัี่�งน่�	โดียู่

	 	 -	 ผ้่่บริหารระดัีบส่ง	เป็็นผ้่่จัดีให้ม่กัารคัวบคุัมภายู่ในท่ี่�คัรอบคัลุ้มทุี่กัองคั์ป็ระกัอบในบริษัที่	รวมถึงป็ล่้กัฝั่งให้

ผ้่่ใต้้บังคัับบัญชิาม่วินัยู่แล้ะจิต้สำานึกัท่ี่�ด่ีในส�วนท่ี่�เก่ั�ยู่วกัับกัารคัวบคุัมภายู่ใน

	 	 -	 ผ้่่บรหิารระดีบักัล้าง	ม่หนา้ท่ี่�ในกัารจดัีใหม้ก่ัารคัวบคัมุภายู่ในในงานท่ี่�รับผ่ดิีชิอบ	ป็ระเมนิผ่ล้ของระบบกัาร

คัวบคุัมภายู่ใน	ป็รับเป็ล่้�ยู่นระบบให้ม่คัวามรัดีกุัมอยู่่�เสมอแล้ะสอบที่านให้ม่กัารป็ฏิิบัติ้ต้ามระบบกัารคัวบคุัมภายู่ใน

	 3.		 พนักังานทุี่กัระดัีบ	ม่หนา้ท่ี่�ป็ฏิิบัติ้ต้ามข้อบังคัับ	ระเบ่ยู่บ	คัำาสั�ง	นโยู่บายู่	แผ่นงาน	มาต้รกัาร	แล้ะระบบกัารคัวบคุัม

ภายู่ในต้�างๆ	ท่ี่�ฝ่่ายู่บริหารวางไว้	โดียู่จะต้้องให้คัวามสำาคััญ	แล้ะป็ฏิิบัติ้สมำ�าเสมอ	ต้�อเน�้องอยู่�างเคัร�งคัรัดี	เพ้�อให้ระบบกัาร

คัวบคัมุภายู่ในเกัดิีป็ระสทิี่ธผิ่ล้	ซึื้�งจะม่ผ่ล้ที่ำาใหก้ัารดีำาเนนิงานเป็็นไป็ต้ามเป็า้หมายู่อยู่�างม่ป็ระสทิี่ธภิาพแล้ะป็ระหยู่ดัี	พนักังาน

ทุี่กัคันต้้องม่จิต้สำานึกัต้ระหนักัถึงคัวามสำาคััญของกัารคัวบคุัมภายู่ใน

	 4.	 กัารต้รวจสอบภายู่ใน	 โดียู่ผ้่่ต้รวจสอบภายู่ในม่หน้าท่ี่�แล้ะคัวามรับผ่ิดีชิอบโดียู่ต้รงในเร้�องกัารป็ระเมินผ่ล้กัาร

คัวบคุัมภายู่ใน	แล้ะต้รวจสอบกัารป็ฏิิบัติ้ต้ามระบบท่ี่�ม่อยู่่�เป็็นระยู่ะๆ	อยู่�างสมำ�าเสมอเพ�้อป็รับป็รุงให้ม่มาต้รกัารคัวบคุัมต้�างๆ	

ท่ี่�ม่คัวามเหมาะสมกัับสถานกัารณ์์	 สิ�งแวดีล้้อมต้�างๆ	 แล้ะคัวามเส่�ยู่งท่ี่�แป็รเป็ล่้�ยู่นไป็	 โดียู่ผ้่่ต้รวจสอบภายู่ในสามารถเสนอ

แนะต้�อผ้่่บริหารระดัีบส่งแล้ะระดัีบกัล้าง	ให้จัดีหามาต้รกัารคัวบคุัมภายู่ในข�ึนในหน�วยู่งานต้�างๆ	ของบริษัที่	โดียู่ม่นโยู่บายู่ให้

	 	 -	 ผ้่่ต้รวจสอบภายู่ในม่อิสระในกัารต้รวจสอบต้ามท่ี่�เห็นสมคัวร	 ต้ามมาต้รฐาน	 กัารป็ระกัอบวิชิาชิ่พ

ต้รวจสอบภายู่ใน

	 	 -	 ผ้่่ต้รวจสอบภายู่ในม่สิที่ธิท่ี่�จะขอต้รวจสอบที่รัพยู่์สินแล้ะกัิจกัรรมต้�างๆ	 รวมทัี่�งหนังส้อ	 บัญช่ิ	 เอกัสาร

ป็ระกัอบกัารบันทึี่กับัญช่ิ	จดีหมายู่โต้้ต้อบแล้ะ	รายู่งานต้�างๆ	ที่�่เก่ั�ยู่วข้อง

	 	 -	 ผ้่่ต้รวจสอบภายู่ในสามารถขอใหพ้นักังานของหน�วยู่รบัต้รวจ	ให้ข้อม่ล้คัำาชิ�่แจง	แล้ะส�งมอบเอกัสารในเร้�อง

ท่ี่�ที่ำากัารต้รวจสอบ
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	 ทัี่�งน่�	บุคัล้ากัรทุี่กัระดัีบจะต้้องให้คัวามร�วมม้ออยู่�างเต็้มที่�่	รวมทัี่�งให้ข้อม่ล้ท่ี่�สมบ่รณ์์ต้�อผ้่่ต้รวจสอบภายู่ในแล้ะผ้่่สอบ

บัญช่ิของบริษัที่	ซึื้�งหน้าท่ี่�ต้รวจสอบแล้ะป็ระเมินขั�นต้อน	กัระบวนกัาร	ต้ล้อดีจนระบบของกัารคัวบคุัมภายู่ในว�าม่อยู่่�เพ่ยู่งพอ	

ม่ป็ระสิที่ธิภาพ	 สามารถต้อบสนองต้�อเป้็าหมายู่ได้ีอยู่�างสมบ่รณ์์หร้อไม�	 รวมทัี่�งม่หน้าท่ี่�เสนอแนะว�าม่จุดีใดีท่ี่�คัวรป็รับป็รุง

แก้ัไขให้ด่ีขึ�นต้ามท่ี่�เห็นเหมาะสม

	 ในกัารป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่คัรั�งท่ี่�	1/2564	เม�้อวันท่ี่�	25	กุัมภาพันธ์	2564	คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ได้ีป็ระเมินระบบ

กัารคัวบคุัมภายู่ในจากัรายู่งานผ่ล้กัารป็ระเมนิของคัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบแล้้วสรปุ็ได้ีว�า	จากักัารป็ระเมนิระบบกัารคัวบคัมุ

ภายู่ในของบริษัที่ในด้ีานต้�างๆ	5	องค์ัป็ระกัอบสรุป็	ได้ีว�า	บริษัที่ม่ระบบกัารคัวบคุัมภายู่ในที่�่เพ่ยู่งพอแล้้ว	ดัีงน่�

 1) การคำวิบคุำมภัายในองค์ำกร

	 	 ผ้่่บริหารแล้ะบุคัล้ากัรม่ที่ัศนคัต้ิท่ี่�ดี่แล้ะเอ�้อต้�อกัารคัวบคัุมภายู่ใน	 ผ่่้บริหารให้คัวามสำาคััญกัับกัารม่ศ่ล้ธรรม	

จรรยู่าบรรณ์แล้ะคัวามซ้ื้�อสัต้ย์ู่	แล้ะม่กัารพิจารณ์าดีำาเนินกัารต้ามคัวรแกั�กัรณ่์	ถ้าพบว�าบุคัล้ากัรป็ระพฤติ้ป็ฏิิบัติ้ท่ี่�ไม�เหมาะ

สม	 กัารยู่อมรับคัวามร้่คัวามสามารถของผ้่่ป็ฏิิบัติ้งาน	 กัารรับที่ราบข้อม่ล้แล้ะกัารวินิจฉัยู่สิ�งท่ี่�ต้รวจพบหร้อสิ�งท่ี่�ต้้องต้รวจ

สอบ	ป็รัชิญาแล้ะร่ป็แบบกัารที่ำางานของผ้่่บริหารเหมาะสมต้�อกัารพัฒินากัารคัวบคุัมภายู่ในแล้ะดีำารงไวซึ้ื้�งกัารคัวบคุัมภายู่ใน

ท่ี่�ม่ป็ระสิที่ธิผ่ล้	 โคัรงสร้างองคั์กัร	 กัารมอบอำานาจหน้าท่ี่�คัวามรับผ่ิดีชิอบแล้ะจำานวนผ้่่ป็ฏิิบัติ้งานเหมาะสมกัับงานที่�่ป็ฏิิบัต้ิ	

นโยู่บายู่แล้ะกัารป็ฏิิบัติ้ด้ีานบุคัล้ากัรเหมาะสมในกัารจ่งใจแล้ะสนับสนุนผ้่่ป็ฏิิบัติ้งาน

	 	 สภาพแวดีล้้อมของกัารคัวบคัุมของบริษัที่	 โรงพยู่าบาล้วิภาวดี่	 จำากััดี	 (มหาชิน)	 ภาพรวมม่คัวามเหมาะสม	

แล้ะม่ส�วนที่ำาให้กัารคัวบคุัมภายู่ในเพ่ยู่งพอ	ม่ป็ระสิที่ธิผ่ล้	เชิ�น

	 	 1.	 บริษัที่ฯ	ได้ีจัดีโคัรงสรา้งขององคัก์ัรแล้ะสายู่งานบงัคัับบัญชิาท่ี่�ชัิดีเจนแล้ะเหมาะสม	ม่กัารมอบอำานาจหนา้ที่�่

แล้ะคัวามรับผ่ิดีชิอบเป็็นล้ายู่ล้ักัษณ์์อักัษร	 พนักังานทีุ่กัคันที่ราบถึงบที่บาที่	 อำานาจ	 หน้าท่ี่�	 แล้ะคัวามรับผ่ิดีชิอบ	 รวมทัี่�ง

ต้ระหนักัถึงหน้าท่ี่�คัวามรับผิ่ดีชิอบของต้น

	 	 2.	 บรษัิที่ฯ	ได้ีวิเคัราะห์พ้�นฐานคัวามร้่ที่างกัารศกึัษา	ทัี่กัษะท่ี่�จำาเป็็นในกัารป็ฏิิบัติ้งาน	แล้ะป็ระเมนิคัวามร้่คัวาม

ชิำานาญในกัารป็ฏิิบัติ้งาน	 เพ้�อให้บุคัล้ากัรม่คัวามร้่	 ทัี่กัษะ	 แล้ะคัวามสามารถในกัารป็ฏิิบัติ้งานท่ี่�ไดี้รับมอบหมายู่	 แล้ะต้าม

คัำาบรรยู่ายู่ลั้กัษณ์ะงาน	(Job	Description)

	 	 3.		 บริษัที่ฯ	กัำาหนดีนโยู่บายู่แล้ะวิธ่บริหารที่รัพยู่ากัรบุคัคัล้ไว้เป็็นล้ายู่ลั้กัษณ์์อักัษร	เชิ�น	กัารคััดีเล้้อกั	กัารฝึ่กั

อบรม	กัารเล้้�อนต้ำาแหน�ง	กัารจ�ายู่ผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์ต้อบแที่น	เป็็นต้้น

	 	 4.	 บรษัิที่ฯ	แล้ะบรษัิที่ในกัลุ้�มไดีก้ัำาหนดีนโยู่บายู่แล้ะระเบ่ยู่บป็ฏิบิติั้เป็็นล้ายู่ล้กััษณ์์อกััษรเกั�่ยู่วกัับคัวามซ้ื้�อสัต้ยู่์

แล้ะจริยู่ธรรม	โดียู่กัำาหนดีนโยู่บายู่ด้ีานกัารกัำากัับด่ีแล้กิัจกัารท่ี่�ด่ีต้ามหลั้กัมาต้รฐานสากัล้	คัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับด่ีแล้กัิจกัาร

ท่ี่�ด่ีของบริษัที่ฯ	ได้ีป็ระชุิมร�วมกัันไต้รมาสล้ะ	1	คัรั�ง	เพ้�อกัำากัับด่ีแล้ให้บุคัล้ากัรทุี่กัคันในองค์ักัรป็ฏิิบัติ้ต้ามนโยู่บายู่ท่ี่�กัำาหนดี

	 	 5.		 ผ้่่บริหารม่ป็รัชิญาแล้ะร่ป็แบบในกัารที่ำางาน	 เชิ�น	 ม่ทัี่ศนคัติ้ท่ี่�ด่ีแล้ะสนับสนุนกัารป็ฏิิบัติ้หน้าท่ี่�เก่ั�ยู่วกัับกัาร

บัญช่ิ	ระบบกัารจดัีกัารสารสนเที่ศ	ที่รัพยู่ากัรบุคัคัล้	กัารต้ดิีต้ามป็ระเมนิผ่ล้	กัารต้รวจสอบภายู่ในแล้ะกัารต้รวจสอบภายู่นอกั	

ม่กัารบริหารคัวามเส่�ยู่งเก่ั�ยู่วกัับกัารดีำาเนินงานท่ี่�สำาคััญ

 2) การประเมินคำวิามเส่�ยง

	 	 บริษัที่ฯ	 กัำาหนดีวัต้ถุป็ระสงค์ัระดัีบองค์ักัรท่ี่�ชัิดีเจน	 วัต้ถุป็ระสงค์ัระดัีบองค์ักัรแล้ะวัต้ถุป็ระสงค์ัระดัีบกิัจกัรรม

สอดีคัล้้องกัันในกัารท่ี่�จะที่ำางานให้สำาเร็จด้ีวยู่งบป็ระมาณ์แล้ะที่รัพยู่ากัรบุคัคัล้ท่ี่�กัำาหนดีไว้อยู่�างเหมาะสม	ฝ่่ายู่บริหารม่กัาร

ระบุคัวามเส่�ยู่งทัี่�งจากัปั็จจัยู่ภายู่ในแล้ะภายู่นอกัท่ี่�อาจม่ผ่ล้กัระที่บต้�อกัาร	บรรลุ้วัต้ถุป็ระสงค์ัขององค์ักัร	 บริษัที่ฯ	 ม่กัาร

วิเคัราะหค์ัวามเส�่ยู่งแล้ะกัารบรหิารคัวามเส�่ยู่งท่ี่�เหมาะสม	นอกัจากัน่�ม่กัล้ไกัท่ี่�ช่ิ�ใหเ้หน็ถงึคัวามเส�่ยู่งท่ี่�เกัดิีจากักัารเป็ล้�่ยู่นแป็ล้ง	

เชิ�น	กัารเป็ล้�่ยู่นแป็ล้งวิธ่กัารจัดีกัาร	เป็็นต้้น		

	 	 1.	 บริษัที่ฯ	ม่กัารกัำาหนดีนโยู่บายู่กัารบรหิารคัวามเส�่ยู่งองค์ักัร	โดียู่ม่คัณ์ะกัรรมกัารบรหิารคัวามเส�่ยู่งที่ำาหนา้ที่�่

กัำากัับด่ีแล้แล้ะกัำาหนดีกัรอบคัวามเส่�ยู่งเพ้�อกัารบริหารจัดีกัารในภาพรวมองค์ักัร	โดียู่คัรอบคัลุ้มคัวามเส่�ยู่งด้ีานบริหารจัดีกัาร

เงินกัารป็ระกัอบธุรกิัจ	แล้ะม่คัณ์ะกัรรมกัารบริหารคัวามเส่�ยู่งงานท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัับงานด้ีานคัลิ้นิกั	คัวามป็ล้อดีภัยู่อาช่ิวอนามัยู่

แล้ะสิ�งแวดีล้้อม	
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	 	 2.	 บริษัที่ฯ	 ม่กัารกัำาหนดีวัต้ถุป็ระสงค์ัขององค์ักัรท่ี่�ชัิดีเจนคัรอบคัลุ้มสิ�งท่ี่�องค์ักัรต้้องกัารบรรลุ้วัต้ถุป็ระสงค์ั

ระดัีบกิัจกัรรมเก่ั�ยู่วข้องกัับกัระบวนกัารที่ำางานท่ี่�สำาคััญขององค์ักัร	 แล้ะสอดีคัล้้องเชิ้�อมโยู่งกัับวัต้ถุป็ระสงค์ัแล้ะแผ่น

ยุู่ที่ธศาสต้ร์ขององค์ักัร	ผ้่่บริหารม่กัารระบุคัวามเส่�ยู่งในระดัีบองคั์กัร	แล้ะคัรอบคัลุ้มในทุี่กัระดัีบกิัจกัรรมท่ี่�สำาคััญ

 3) การคำวิบคุำมการปฏิิบัติงานข้องฝ่่ายบริหาร

	 	 บรษัิที่ฯ	ม่นโยู่บายู่แล้ะวิธ่ป็ฏิิบัติ้งานท่ี่�ที่ำาใหมั้�นใจว�า	เม�้อนำาไป็ป็ฏิิบัติ้แล้้วจะเกิัดีผ่ล้สำาเร็จต้ามท่ี่�ฝ่่ายู่บริหารกัำาหนดี

ไว้	กัิจกัรรมเพ�้อกัารคัวบคุัมจะช่ิ�ให้ผ้่่ป็ฏิิบัติ้งานเห็นคัวามเส่�ยู่งท่ี่�อาจเกัิดีขึ�นในกัารป็ฏิิบัติ้งานเพ�้อให้เกิัดีคัวามระมัดีระวังแล้ะ

สามารถป็ฏิิบัติ้งานให้สำาเร็จต้ามวัต้ถุป็ระสงค์ั	เชิ�น

	 	 กัารคัวบคุัมภายู่ในดี้านกัารบริหาร	 บริษัที่ฯ	 กัำาหนดีพันธกิัจแล้ะวัต้ถุป็ระสงค์ัขององค์ักัรเป็็นล้ายู่ลั้กัษณ์์อักัษร

แล้ะส้�อคัวามให้บุคัล้ากัรทีุ่กัคันเข้าใจ	 เพ้�อให้กัารดีำาเนินงานบรรลุ้ต้ามวัต้ถุป็ระสงคั์	 พร้อมทัี่�งม่กัารวางแผ่นกัารดีำาเนินงาน	

กัารจัดีสรรที่รัพยู่ากัร	 งบป็ระมาณ์	 แล้ะอัต้รากัำาลั้ง	 นอกัจากัน่�ได้ีม่กัารกัำาหนดีกัระบวนกัารที่ำางานแล้ะม่กัารต้ิดีต้ามผ่ล้	

เพ�้อให้บุคัล้ากัรป็ฏิิบัติ้งานอยู่�างม่ป็ระสิที่ธิภาพ	ป็ระสิที่ธิผ่ล้	แล้ะป็ฏิิบัติ้ต้ามกัฎหมายู่	ระเบ่ยู่บข้อบังคัับ	แล้ะมาต้รฐานที่�่กัำาหนดี

	 	 1.	 กัารคัวบคัุมภายู่ใน	 ดี้านกัารเงินกัารบัญช่ิ	 บริษัที่ฯ	 ม่กัารคัวบคัุมภายู่ในเกั�่ยู่วกัับกัารเกั็บเงิน	 รักัษาเงิน	

กัารรับจ�ายู่	เงินฝ่ากัธนาคัาร	แล้ะเงนิยู้่มที่ดีรอง	เป็็นไป็ต้ามระเบ่ยู่บท่ี่�กัำาหนดี	ม่กัารบันทึี่กับัญช่ิคัรบถว้นถ่กัต้้องแล้ะสมำ�าเสมอ

	 	 2.	 กัารคัวบคุัมภายู่ใน	ด้ีานกัารจัดีซื้�้อจัดีจ้าง	บริษัที่ฯ	ม่ระเบ่ยู่บแล้ะข้อกัำาหนดีว�าด้ีวยู่กัารพัสดุี	เพ้�อนำาไป็ป็ฏิบัิต้ิ

ในกัารจดัีซ้ื้�อจดัีจ้าง	ซึื้�งไดีก้ัำาหนดีหนา้ท่ี่�คัวามรบัผ่ดิีชิอบในกัารจดัีซ้ื้�อจดัีจ้างไวอ้ยู่�างชิดัีเจน	เชิ�น	อำานาจกัารอนมัุติ้	กัารกัำาหนดี

คัวามต้้องกัารพัสดุีกัารต้รวจรับ	กัารคัวบคุัมแล้ะกัารเก็ับรักัษาพัสดุี

	 	 3.	 กัารคัวบคุัมภายู่ใน	 ด้ีานกัารบริหารที่รัพยู่ากัรบุคัคัล้	 ม่กัระบวนกัารสรรหาเพ้�อให้ได้ีบุคัล้ากัรที่�่ม่คัวามร่้

คัวามสามารถต้ามท่ี่�กัำาหนดี	 ม่ระบบคั�าต้อบแที่นที่�่เหมาะสมแล้ะเป็็นธรรม	 ม่กัารกัำาหนดีหน้าท่ี่�คัวามรับผิ่ดีชิอบ	มาต้รฐาน

กัารป็ฏิิบัติ้งาน	แล้ะระบบติ้ดีต้ามผ่ล้ไว้อยู่�างชัิดีเจน	ม่ระบบกัารให้ข้อม่ล้แล้ะกัารส้�อสารท่ี่�ม่ป็ระสิที่ธิภาพเพ่ยู่งพอ

	 	 ในภาพรวมบริษัที่ฯ	ม่กิัจกัรรมคัวบคุัมท่ี่�เหมาะสมเพ่ยู่งพอแล้ะม่ป็ระสิที่ธิผ่ล้	โดียู่กัำาหนดีให้ม่นโยู่บายู่แล้ะระเบยู่่บ

ป็ฏิิบัติ้เป็็นล้ายู่ลั้กัษณ์์อักัษร	ระบุกัารดีำาเนินงานในส�วนท่ี่�ม่คัวามเส่�ยู่งสำาคััญแล้ะกัำาหนดีกัล้ไกัในกัารคัวบคุัมเพ้�อป้็องกัันแล้ะ

ล้ดีข้อผิ่ดีพล้าดี	 ม่กัารสอบที่านรายู่งานที่างกัารเงินแล้ะรายู่งานผ่ล้กัารดีำาเนินงานท่ี่�มิใชิ�ที่างกัารเงินโดียู่ฝ่่ายู่บริหาร	

คัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบแล้ะคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ฯ	ม่กัารกัำาหนดีให้ใช้ิดัีชิน่วัดีผ่ล้กัารดีำาเนินงานกัับพนักังานทัี่�งองค์ักัร

	 	 กัารบรหิารที่รพัยู่ากัรบคุัคัล้ของบรษัิที่ฯ	ม่กัารวางระบบดีา้นกัารบรหิารที่รพัยู่ากัรบคุัคัล้	แล้ะม่กัารคัวบคัมุต้ดิีต้าม

ป็ระเมินผ่ล้อยู่�างเพ่ยู่งพอ	ทัี่�งในด้ีานกัารสรรหา	คั�าต้อบแที่น	หน้าท่ี่�คัวามรับผิ่ดีชิอบ	กัารพัฒินาบุคัล้ากัร	กัารป็ฏิิบัต้ิงานของ

บุคัล้ากัรแล้ะกัารส้�อสาร	เพ้�อให้พนักังานม่คัวามร่ค้ัวามสามารถแล้ะกัารบริหารที่รัพยู่ากัรบุคัคัล้ของบริษัที่ฯ	ม่ป็ระสทิี่ธิภาพ

แล้ะเหมาะสม

 4) ระบบสารสนเทศและการส�่อสารข้�อม้ล

	 	 บริษัที่ฯ	ม่ระบบข้อม่ล้สารสนเที่ศท่ี่�เก่ั�ยู่วเน้�องกัับกัารป็ฏิิบติั้งาน	กัารรายู่งานที่างกัารเงินแล้ะกัารดีำาเนนิงาน	กัาร

ป็ฏิิบัติ้ต้ามนโยู่บายู่แล้ะระเบ่ยู่บป็ฏิิบัติ้ต้�างๆ	ท่ี่�ใช้ิในกัารคัวบคุัมแล้ะดีำาเนินกิัจกัรรมขององคั์กัร	รวมทัี่�งข้อม่ล้สารสนเที่ศที่�่ได้ี

จากัภายู่นอกัองค์ักัรม่กัารส้�อสารไป็ยัู่งผ้่่บริหารแล้ะผ้่่ใช้ิภายู่ในองค์ักัรในร่ป็แบบท่ี่�ชิ�วยู่ให้ผ้่่รับข้อม่ล้สารสนเที่ศป็ฏิิบัต้ิหน้าท่ี่�

ต้ามคัวามรับผิ่ดีชิอบไดี้อยู่�างม่ป็ระสิที่ธิภาพแล้ะป็ระสิที่ธิผ่ล้	 แล้ะให้คัวามมั�นใจว�าม่กัารต้ิดีต้�อส้�อสารภายู่ในแล้ะภายู่นอกั

องค์ักัรท่ี่�ม่ผ่ล้ที่ำาให้องค์ักัรบรรลุ้วัต้ถุป็ระสงค์ัแล้ะเป็้าหมายู่

 5) การติดตามประเมินผู้ล

	 	 บริษัที่ฯ	ม่กัารติ้ดีต้ามป็ระเมินผ่ล้กัารคัวบคุัมภายู่ใน	แล้ะป็ระเมินคุัณ์ภาพกัารป็ฏิิบัติ้งานโดียู่กัำาหนดีวิธ่ป็ฏิิบัติ้งาน

เพ้�อติ้ดีต้ามกัารป็ฏิิบัติ้ต้ามระบบกัารคัวบคุัมภายู่ในอยู่�างต้�อเน้�องแล้ะเป็็นส�วนหนึ�งของกัระบวนกัารป็ฏิิบัติ้งานต้ามป็กัติ้ของ

ฝ่่ายู่บริหาร	 ผ้่่คัวบคุัมงานแล้ะผ้่่ม่หน้าท่ี่�เก่ั�ยู่วข้อง	 นอกัจากัน่�ม่กัารป็ระเมินผ่ล้โดียู่กัารต้รวจสอบของสำานักัต้รวจสอบภายู่ใน

ต้ามแผ่นกัารต้รวจสอบป็ระจำาปี็แล้ะคัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบของบริษัที่ฯ	ได้ีสอบที่านผ่ล้กัารดีำาเนินงานกัารบริหารคัวามเส่�ยู่ง

ของบริษัที่ฯ	 อยู่�างสมำ�าเสมอ	กัรณ่์พบข้อท่ี่�คัวรป็รับป็รุงได้ีม่กัารกัำาหนดีวิธ่ป็ฏิิบัติ้	 เพ้�อให้คัวามมั�นใจว�า	 ข้อต้รวจพบจากักัาร

ต้รวจสอบแล้ะกัารสอบที่านได้ีรับกัารพิจารณ์าสนองต้อบ	แล้ะม่กัารวินิจฉัยู่สั�งกัารให้ดีำาเนินกัารแก้ัไขข้อบกัพร�องทัี่นท่ี่
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	 	 คัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบไดีส้อบที่านระบบกัารคัวบคัมุภายู่ในซึื้�งป็ระเมนิโดียู่ผ่่บ้รหิารแล้ะสำานักัต้รวจสอบภายู่ใน	

ไม�พบป็ระเด็ีนปั็ญหาหร้อข้อบกัพร�องท่ี่�เป็็นสาระสำาคััญ	 ซึื้�งสอดีคัล้้องกัับคัวามเห็นของผ้่่สอบบัญช่ิของบริษัที่ฯ	 ระบบกัาร

คัวบคุัมภายู่ในของบริษัที่ฯ	ม่คัวามเพ่ยู่งพอแล้ะม่ป็ระสิที่ธิผ่ล้

	 	 ทัี่�งน่�	 บริษัที่ไดี้จัดีให้ม่บุคัล้ากัรอยู่�างเพ่ยู่งพอท่ี่�จะดีำาเนินกัารต้ามระบบไดี้อยู่�างม่ป็ระสิที่ธิภาพ	 รวมทัี่�งม่ระบบ

คัวบคุัมภายู่ในในเร�้องกัารติ้ดีต้ามคัวบคุัม	 ด่ีแล้กัารดีำาเนินงานของบริษัที่ยู่�อยู่	 ให้สามารถป้็องกัันที่รัพยู่์สินของบริษัที่	 แล้ะ

บริษัที่ยู่�อยู่	จากักัารที่�่กัรรมกัารหร้อผ้่่บริหารนำาไป็ใช้ิโดียู่มิชิอบ	หร้อโดียู่ไม�ม่อำานาจ	รวมถึงกัารที่ำาธุรกัรรมกัับบุคัคัล้ท่ี่�อาจม่

คัวามขัดีแยู่้งแล้ะบุคัคัล้ท่ี่�เกั�่ยู่วโยู่งกััน	 อยู่�างเพ่ยู่งพอแล้้ว	 สำาหรับกัารคัวบคัุมภายู่ในในหัวข้ออ้�นนอกัเหน้อจากัข้างต้้น	

คัณ์ะกัรรมกัารเห็นว�า	บริษัที่ม่กัารคัวบคุัมภายู่ในท่ี่�เพ่ยู่งพอแล้้วเชิ�นกััน

 6) หัวิหน�างานตรวิจสอบภัายใน

	 	 ในกัารป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบ	คัรั�งท่ี่�	2/2553	เม�้อวันท่ี่�	14	พฤษภาคัม	2553	ได้ีแต้�งตั้�ง	นายู่มิ�งภิมุขยู่์	

ลิ้�มจร่ญศักัดิี�	ดีำารงต้ำาแหน�งหัวหน้าสำานักังานต้รวจสอบภายู่ใน	ตั้�งแต้�วันท่ี่�	1	กัรกัฎาคัม	2553	

	 	 คัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบภายู่ในได้ีม่กัารต้รวจสอบคุัณ์สมบัติ้แล้ะป็ระเมินผ่ล้กัารป็ฏิิบัติ้งานของนายู่มิ�งภิมุขยู่์	

ลิ้�มจร่ญศักัดิี�	แล้้วเห็นว�า	ม่คุัณ์สมบัติ้	แล้ะผ่ล้กัารป็ฏิิบัติ้งานเหมาะสมท่ี่�จะป็ฏิบัิติ้งานต้รวจสอบภายู่ในไดีอ้ยู่�างมป่็ระสทิี่ธภิาพ	

เน้�องจากัเป็็นผ้่่ม่คัวามร้่แล้ะป็ระสบกัารณ์์ต้ามมาต้รฐานต้รวจสอบภายู่ใน	มาเป็็นระยู่ะเวล้าป็ระมาณ์	20	ปี็	 เคัยู่เข้ารับกัาร

อบรมในหลั้กัส่ต้รท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัับกัารป็ฏิิบัติ้งานต้�อกัารต้รวจสอบภายู่ใน	 ได้ีแกั�	 กัารคัวบคุัมภายู่ในอยู่�างม่ป็ระสิที่ธิภาพ,	

กัารบริหารคัวามเส่�ยู่ง,	กัารคัวบคุัมภายู่ในเก่ั�ยู่วกัับรายู่งานที่างกัารเงิน	เป็็นต้้น	แล้ะม่คัวามเข้าใจในกิัจกัรรมแล้ะกัารดีำาเนิน

งานของบริษัที่	จึงเห็นว�า	ม่คัวามเหมาะสมท่ี่�จะป็ฏิิบัติ้หน้าท่ี่�ดัีงกัล้�าวได้ีอยู่�างเหมาะสมเพ่ยู่งพอ

	 	 ทัี่�งน่�กัารพิจารณ์าแล้ะอนุมัติ้แต้�งตั้�ง	 ถอดีถอนแล้ะโยู่กัยู่้ายู่ผ้่่ดีำารงต้ำาแหน�งหัวหน้าสำานักังานต้รวจสอบภายู่ใน

ของบริษัที่	 จะต้้องได้ีรับกัารอนุมัติ้จากัคัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบ	 โดียู่คุัณ์สมบัติ้ของผ้่่ดีำารงต้ำาแหน�งหัวหน้าสำานักังาน

ต้รวจสอบภายู่ในป็รากัฏิในเอกัสารแนบ	3
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รายงานประจำาปี 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ล

บริษััท นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ล

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน) บริษัที่ฯ	ม่นโยู่บายู่จ�ายู่เงินปั็นผ่ล้ในอัต้ราไม�น้อยู่กัว�าร้อยู่ล้ะ	80	ของ

กัำาไรสุที่ธิของบริษัที่ฯในแต้�ล้ะปี็	หลั้งหักัเงินสำารองต้�างๆ	ทุี่กัป็ระเภที่

ท่ี่�กัฎหมายู่แล้ะบริษัที่ได้ีกัำาหนดีไว้	อยู่�างไรก็ัต้ามกัารจ�ายู่เงินปั็นผ่ล้

ดัีงกัล้�าวจะนำาปั็จจัยู่ต้�างๆ	มาพิจารณ์าป็ระกัอบเชิ�น	กัระแสเงินสดี	

สภาพคัล้�องของบริษัที่	เง้�อนไข	แล้ะข้อกัำาหนดีในสัญญาท่ี่�บริษัที่

ผ่่กัพันอยู่่�	ต้ล้อดีจนแผ่นกัารล้งทุี่นของบริษัที่แล้ะบริษัที่ในเคัร้อ	รวม

ถึงคัวามจำาเป็็นแล้ะคัวามเหมาะสมอ้�นๆ	ในอนาคัต้	ซึื้�งกัารจ�ายู่

เงินปั็นผ่ล้ดัีงกัล้�าวข้างต้้นจะต้้องได้ีรับคัวามเห็นชิอบจากัท่ี่�ป็ระชุิมผ้่่

ถ้อหุ้น	ยู่กัเว้นกัารจ�ายู่เงินปั็นผ่ล้ระหว�างกัาล้ซึื้�งอนุมัติ้จ�ายู่โดียู่มติ้

คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกิัจกัารแพที่ยู่์	จำากััดี	

(มหาชิน)

คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ม่นโยู่บายู่ท่ี่�จะเสนอให้ท่ี่�ป็ระชุิมผ้่่ถ้อหุ้นของบริ

ษัที่ฯ	จ�ายู่เงินปั็นผ่ล้ให้แกั�ผ้่่ถ้อหุ้นอัต้ราท่ี่�ไม�ต้ำ�ากัว�าร้อยู่ล้ะ	50	ของ

กัำาไรสุที่ธิ	ภายู่หลั้งกัารชิำาระภาษ่แล้้ว	อยู่�างไรก็ัต้าม	กัารจ�ายู่

เงินปั็นผ่ล้ในแต้�ล้ะคัรั�งขึ�นอยู่่�กัับแผ่นกัารล้งทุี่น	แล้ะแผ่นกัารใช้ิเงิน

ในแต้�ล้ะปี็	รวมถึงคัวามจำาเป็็นแล้ะคัวามเหมาะสมอ้�นใดีในอนาคัต้	

โดียู่ต้้องได้ีรับอนุมัติ้จากัท่ี่�ป็ระชุิมผ้่่ถ้อหุ้น	ยู่กัเว้นกัารจ�ายู่เงินปั็นผ่ล้

ระหว�างกัาล้ซึื้�งได้ีรับอนุมัติ้จ�ายู่เงินปั็นผ่ล้โดียู่คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่

บริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี ปั็จจุบันยัู่งม่ผ่ล้ขาดีทุี่นสะสม

บริษัที่	ทิี่พยู่บดีินที่ร์	จำากััดี ปั็จจุบันยัู่งม่ผ่ล้ขาดีทุี่นสะสม

ข้�อม้ลการจ่ายเงินปันผู้ลย�อนหลัง

ประวัติกำารจ่ำายเงิน่ปัน่ผล้ใน่รอบ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)

2559 2560 2561 2562 2563

อัต้รากัำาไรสุที่ธิต้�อหุ้น	(บาที่) 0.0427 0.0398 0.0495 0.054 0.0413

อัต้ราเงินปั็นผ่ล้ต้�อหุ้น	(บาที่) 0.035 0.036 0.040 0.045 0.040

อัต้ราร้อยู่ล้ะของเงินปั็นผ่ล้ต้�อกัำาไรสุที่ธิ (%) 84.75 90.66 80.87 83.64 97.93

หมายู่เหตุ้	ม่ล้คั�าหุ้นล้ะ	0.10	บาที่

นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ล
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รายการระหว่ิางกัน

	 บริษัที่ฯ	 ม่รายู่กัารระหว�างกัันที่�่สำาคััญกัับบุคัคัล้ท่ี่�อาจม่คัวามขัดีแยู้่งของบริษัที่	 สำาหรับปี็	 สิ�นสุดี	 วันท่ี่�	 31	 ธันวาคัม	

2562	ดัีงน่�

1. รายละเอ่ยดเก่�ยวิกับบุคำคำลท�่อาจม่คำวิามขั้ดแย�งข้องบริษััทและลักษัณะคำวิามสัมพันธ์

บุคำคำลท่�อาจม่คำวิามขั้ดแย�ง ลักษัณะคำวิามสัมพันธ์

บริษัที่	ทิี่พยู่บดิีนที่ร์	จำากััดี บริษัที่ร�วม	ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่	จำานวน	ร้อยู่ล้ะ	38.18	แล้ะ	ม่กัรรมกัารร�วม

กััน	ค้ัอ	นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้,	นายู่พิจิต้ต์้	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้	แล้ะ

นายู่สิที่ธิ	ภาณุ์พัฒินพงศ์

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี บริษัที่ร�วม	ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่	จำานวน	ร้อยู่ล้ะ	33.73	แล้ะม่กัรรมกัารร�วม

กััน	ค้ัอ	นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้,	แล้ะนายู่สิที่ธิ	ภาณุ์พัฒินพงศ์

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม-ป็ากัเกัร็ดี	จำากััดี ถ้อหุ้นโดียู่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

(“บริษัที่ร�วม”)	จำานวนร้อยู่ล้ะ	88.46	แล้ะ	ม่กัรรมกัารร�วมกััน	ค้ัอ	 

นายู่พิจิต้ต์้	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้,	นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้ 

แล้ะนายู่สิที่ธิ	ภาณุ์พัฒินพงศ์

บริษัที่	อินโนเวชัิ�น	เที่คัโนโล้ยู่่	จำากััดี ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่	จำานวนร้อยู่ล้ะ	7	แล้ะม่กัรรมกัารร�วมกััน	ค้ัอ

นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้	แล้ะ	ม่กัรรมกัาร	/	ผ้่่บริหาร	ของบริษัที่	

ได้ีแกั�	นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้,	นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	คุัป็ต์้วิวัฒิน์	แล้ะ	

นางศศิธร	นรไกัร	ถ้อหุ้นในบริษัที่	อินโนเวชัิ�น	เที่คัโนโล้ยู่่	จำากััดี	รวมกััน

คัิดีเป็็นจำานวนร้อยู่ล้ะ	16.60

บริษัที่	สินแพที่ย์ู่	จำากััดี ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่	จำานวนร้อยู่ล้ะ	10	แล้ะ	ม่กัรรมกัารร�วมกััน	ค้ัอ	 

นายู่สิที่ธิ	ภาณุ์พัฒินพงศ์,	นายู่ชิำานาญ	ชินะภัยู่	 

แล้ะนายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เจ้าพระยู่า	จำากััดี	(มหาชิน) ถ้อหุ้นโดียู่บริษัที่จำานวน	ร้อยู่ล้ะ	7.69	แล้ะ	ม่กัรรมกัารร�วมกััน	ค้ัอ	

นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้,	นางบวรพรรณ์	รัฐป็ระเสริฐ	 

แล้ะนายู่พงษ์พัฒิน์	ป็ธานวนิชิ

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เสร่รักัษ์	จำากััดี นางบวรพรรณ์	รัฐป็ระเสริฐ	แล้ะนายู่พงษ์พัฒิน์	ป็ธานวนิชิ

บริษัที่	ส�งสัมพันธ์	จำากััดี ถ้อหุ้นโดียู่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี	

(“บริษัที่ร�วม”)	จำานวนร้อยู่ล้ะ	50	แล้ะ	ม่กัรรมกัารร�วมกััน	

ค้ัอ	นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้	แล้ะนายู่สิที่ธิ	ภาณุ์พัฒินพงศ์

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม-ชัิยู่ป็รากัาร	จำากััดี ถ้อหุ้นโดียู่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

(“บริษัที่ร�วม”)	จำานวนร้อยู่ล้ะ	72.17	แล้ะ	ม่กัรรมกัารร�วมกััน	

ค้ัอ	นายู่สิที่ธิ	ภาณุ์พัฒินพงศ์,	นายู่ชิำานาญ	ชินะภัยู่, 

นางบวรพรรณ์	รัฐป็ระเสริฐ	แล้ะนายู่พิจิต้ต์้		วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม-อมต้ะนคัร	จำากััดี ถ้อหุ้นโดียู่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

(“บริษัที่ร�วม”)	จำานวนร้อยู่ล้ะ	75.11	แล้ะ	ม่กัรรมกัารร�วมกััน	

ค้ัอ	นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้	แล้ะนายู่สิที่ธิ	ภาณุ์พัฒินพงศ์

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	สมุที่รสาคัร	จำากััดี ถ้อหุ้นโดียู่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

(“บริษัที่ร�วม”)	จำานวนร้อยู่ล้ะ	100	แล้ะ	ม่กัรรมกัารร�วมกััน	

ค้ัอ	นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้,	นายู่ชิำานาญ	ชินะภัยู่,

นายู่รัชิชิ	สมบ่รณ์สิน	แล้ะนายู่สิที่ธิ	ภาณุ์พัฒินพงศ์
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บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	-	แหล้มฉบัง	จำากััดี ถ้อหุ้นโดียู่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

(“บริษัที่ร�วม”)	จำานวนร้อยู่ล้ะ	100	แล้ะ	ม่กัรรมกัารร�วมกััน	

ค้ัอ	นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้	แล้ะนายู่สิที่ธิ	ภาณุ์พัฒินพงศ์

บริษัที่	เอฟัแอนด์ีเอส	79	จำากััดี ม่ผ้่่ถ้อหุ้นแล้ะกัรรมกัารร�วมกััน	ค้ัอ	นายู่ชิำานาญ	ชินะภัยู่	

แล้ะนายู่พรชัิยู่	อรพินท์ี่

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภารามนวมินที่ร์	จำากััดี ถ้อหุ้นโดียู่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

(“บริษัที่ร�วม”)	จำานวนร้อยู่ล้ะ	100	แล้ะ	ม่กัรรมกัารร�วมกััน	

ค้ัอ	นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้,	นายู่ชิำานาญ	ชินะภัยู่,	

นายู่รัชิชิ	สมบ่รณ์สิน	แล้ะนายู่สิที่ธิ	ภาณุ์พัฒินพงศ์

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้บางโพ	จำากััดี ผ้่่ถ้อหุ้นโดียู่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี

จำานวน	ร้อยู่ล้ะ	28.57	ม่ผ้่่บริหารของบริษัที่	ได้ีแกั�	

พล้โที่พร้อมพงษ์	พ่ระบ่ล้	แล้ะนายู่พิจิต้ต์้	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้	เป็็นกัรรมกัาร

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้มเหสักัข์	จำากััดี ผ้่่ถ้อหุ้นโดียู่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

(“บริษัที่ร�วม”)	จำานวนร้อยู่ล้ะ	51.72	แล้ะม่กัรรมกัารร�วมกััน	

ค้ัอ	นายู่พิจิต้ต์้	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้,	นายู่ชิำานาญ	ชินะภัยู่	

แล้ะนายู่สิที่ธิ	ภาณุ์พัฒินพงศ์

กัรรมกัาร	ได้ีแกั�	นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้ บุคัคัล้ท่ี่�เกั�่ยู่วข้อง

2. ประเภทและลักิษัณะของรายกิารระหุ้ว่างกิัน

ช่�อผู้้�ท่�เก่�ยวิข้�อง

ม้ลค่ำารายการระหว่ิางกัน

(ล�านบาท)
ลักษัณะข้อง

รายการ

ระหว่ิางกัน

เง�่อนไข้/นโยบาย
คำวิามเห็นคำณะ

กรรมการตรวิจสอบ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้

วิภาราม	จำากััดี

0.12 0.16 0.26 คั�าบริกัารรักัษา

พยู่าบาล้

กัารกัำาหนดีราคัา	/

เง้�อนไขเป็็นไป็ต้ามป็กัติ้

ของธุรกัิจ	ซึื้�งเป็็นไป็ใน

ที่างเด่ียู่วกัันกัับกัาร

กัำาหนดีเง้�อนไขกัับบุคัคัล้

หร้อกัิจกัารอ้�นท่ี่�ไม�

เกั�่ยู่วข้องกััน

เป็็นรายู่กัารที่�่ม่

ลั้กัษณ์ะต้ามกัารค้ัา

ป็กัติ้ทัี่�วไป็	แล้ะม่

เง้�อนไขราคัาที่�่สามารถ

เท่ี่ยู่บเค่ัยู่งไดี้กัับค่ั�

คั้ารายู่อ้�นๆที่�่ไม�

เกั�่ยู่วข้องกััน

67.45 67.45 67.45 เงินปั็นผ่ล้รับ บริษัที่รับเงินปั็นผ่ล้จากั

บริษัที่ร�วมต้ามมติ้ท่ี่�

ป็ระชุิมสามัญป็ระจำาปี็ผ้่่

ถ้อหุ้นในอัต้ราเดี่ยู่วกััน

กัับผ้่่ถ้อหุ้นรายู่อ้�นๆ

เป็็นรายู่กัารที่่ม่

ลั้กัษณ์ะทัี่�วไป็ต้าม

ธุรกัิจป็กัติ้โดียู่บริษัที่ได้ี

รับเงินปั็นผ่ล้จากักัาร

ถ้อหุ้นในบริษัที่ร�วมเชิ�น

เดี่ยู่วกัันกัับผ่่้ถ้อหุ้น

รายู่อ้�นๆ

บมจ.เช่ิยู่งใหม�ราม

ธุรกัิจกัารแพที่ย์ู่

157.99 174.79 196.64 เงินปั็นผ่ล้รับ																														 บริษัที่รับเงินปั็นผ่ล้จากั

บริษัที่ร�วมต้ามมติ้ท่ี่�

ป็ระชุิมสามัญป็ระจำาปี็ผ้่่

ถ้อหุ้นในอัต้ราเดี่ยู่วกััน

กัับผ้่่ถ้อหุ้นรายู่อ้�นๆ

เป็็นรายู่กัารที่่ม่

ลั้กัษณ์ะทัี่�วไป็ต้าม

ธุรกัิจป็กัติ้โดียู่บริษัที่ได้ี

รับเงินปั็นผ่ล้จากักัาร

ถ้อหุ้นในบริษัที่ร�วมเชิ�น

เดี่ยู่วกัันกัับ

ผ้่่ถ้อหุ้นรายู่อ้�นๆ
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ช่�อผู้้�ท่�เก่�ยวิข้�อง

ม้ลค่ำารายการระหว่ิางกัน

(ล�านบาท)
ลักษัณะข้อง

รายการ

ระหว่ิางกัน

เง�่อนไข้/นโยบาย
คำวิามเห็นคำณะ

กรรมการตรวิจสอบ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

บริษัที่	โรงพยู่าบาล้

วิภาราม-ป็ากัเกัร็ดี	

จำากััดี	

1.36 1.86 1.11 คั�าบริกัารรักัษา

พยู่าบาล้

กัารกัำาหนดีราคัา	/

เง้�อนไขเป็็นไป็ต้ามป็กัติ้

ของธุรกัิจ	ซึื้�งเป็็นไป็ใน

ที่างเด่ียู่วกัันกัับกัาร

กัำาหนดีเง้�อนไขกัับบุคัคัล้

หร้อกัิจกัารอ้�นท่ี่�ไม�

เกั�่ยู่วข้องกััน

เป็็นรายู่กัารท่ี่�ม่ลั้กัษณ์ะ

ต้ามกัารค้ัาป็กัติ้ทัี่�วไป็	

แล้ะม่เง�้อนไขราคัาที่�่

สามารถเที่่ยู่บเค่ัยู่งได้ี

กัับค่ั�คั้ารายู่อ้�นๆท่ี่�ไม�

เกั�่ยู่วข้องกััน

บริษัที่	อินโนเวชัิ�น	

เที่คัโนโล้ยู่่	จำากััดี

11.97 11.59 10.70 คั�าบำารุงรักัษา

ระบบวิศวกัรรม

ต้�างๆ	แล้ะ	

ระบบแกั�ส

ที่างกัารแพที่ย์ู่

กัารกัำาหนดีราคัา	/

เง้�อนไขเป็็นไป็ต้ามป็กัติ้

ของธุรกัิจ	ซึื้�งเป็็นไป็ใน

ที่างเด่ียู่วกัันกัับกัาร

กัำาหนดีเง้�อนไขกัับบุคัคัล้

หร้อกัิจกัารอ้�นท่ี่�ไม�

เกั�่ยู่วข้องกััน

เป็็นรายู่กัารท่ี่�ม่ลั้กัษณ์ะ

ต้ามกัารค้ัาป็กัติ้ทัี่�วไป็	

แล้ะม่เง�้อนไขราคัาที่�่

สามารถเที่่ยู่บเค่ัยู่งได้ี

กัับค่ั�คั้ารายู่อ้�นๆท่ี่�ไม�

เกั�่ยู่วข้องกััน

0.41 0.11 0 คั�าบริกัารรักัษา

พยู่าบาล้

กัารกัำาหนดีราคัา	/

เง้�อนไขเป็็นไป็ต้ามป็กัติ้

ของธุรกัิจ	ซึื้�งเป็็นไป็ใน

ที่างเด่ียู่วกัันกัับกัาร

กัำาหนดีเง้�อนไขกัับบุคัคัล้

หร้อกัิจกัารอ้�นท่ี่�ไม�

เกั�่ยู่วข้องกััน

เป็็นรายู่กัารท่ี่�ม่ลั้กัษณ์ะ

ต้ามกัารค้ัาป็กัติ้ทัี่�วไป็	

แล้ะม่เง�้อนไขราคัาที่�่

สามารถเที่่ยู่บเค่ัยู่งได้ี

กัับค่ั�คั้ารายู่อ้�นๆท่ี่�ไม�

เกั�่ยู่วข้องกััน

0.53 0.58 0.58 เงินปั็นผ่ล้รับ บริษัที่รับเงินปั็นผ่ล้จากั

บริษัที่ต้ามมติ้ท่ี่�ป็ระชุิม

สามัญป็ระจำาปี็ผ้่่ถ้อหุ้น

ในอัต้ราเดี่ยู่วกัันกัับผ้่่ถ้อ

หุ้นรายู่อ�้นๆ

เป็็นรายู่กัารท่ี่ม่ลั้กัษณ์ะ

ทัี่�วไป็ต้ามธุรกิัจป็กัต้ิ

โดียู่บริษัที่ได้ีรับ

เงินปั็นผ่ล้จากักัารถ้อ

หุ้นในบริษัที่เชิ�นเดี่ยู่ว	

กัันกัับผ้่่ถ้อหุ้นรายู่อ้�นๆ	

บริษัที่โรงพยู่าบาล้

เจ้าพระยู่า	จำากััดี	

(มหาชิน)

9.06 10.87 10.87 เงินปั็นผ่ล้รับ บริษัที่รับเงินปั็นผ่ล้จากั

บริษัที่ต้ามมติ้ท่ี่�ป็ระชุิม

สามัญป็ระจำาปี็ผ้่่ถ้อหุ้น

ในอัต้ราเดี่ยู่วกัันกัับผ้่่ถ้อ

หุ้นรายู่อ�้นๆ

เป็็นรายู่กัารท่ี่ม่ลั้กัษณ์ะ

ทัี่�วไป็ต้ามธุรกิัจป็กัต้ิ

โดียู่บริษัที่ได้ีรับ

เงินปั็นผ่ล้จากักัารถ้อ

หุ้นในบริษัที่เชิ�นเดี่ยู่ว	

กัันกัับผ้่่ถ้อหุ้นรายู่อ้�นๆ	

บริษัที่	สินแพที่ย์ู่	

จำากััดี

36.40 33.20 35 เงินปั็นผ่ล้รับ บริษัที่รับเงินปั็นผ่ล้จากั

บริษัที่ต้ามมติ้ท่ี่�ป็ระชุิม

สามัญป็ระจำาปี็ผ้่่ถ้อหุ้น

ในอัต้ราเดี่ยู่วกัันกัับผ้่่ถ้อ

หุ้นรายู่อ�้นๆ

เป็็นรายู่กัารท่ี่ม่ลั้กัษณ์ะ

ทัี่�วไป็ต้ามธุรกิัจป็กัต้ิ

โดียู่บริษัที่ได้ีรับ

เงินปั็นผ่ล้จากักัารถ้อ

หุ้นในบริษัที่เชิ�นเดี่ยู่ว	

กัันกัับผ้่่ถ้อหุ้นรายู่อ้�นๆ	
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ช่�อผู้้�ท่�เก่�ยวิข้�อง

ม้ลค่ำารายการระหว่ิางกัน

(ล�านบาท)
ลักษัณะข้อง

รายการ

ระหว่ิางกัน

เง�่อนไข้/นโยบาย
คำวิามเห็นคำณะ

กรรมการตรวิจสอบ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

บริษัที่	ทิี่พยู่ดิีนที่ร์	

จำากััดี

2.68 0.65 0.71 ดีอกัเบ่�ยู่รับ บริษัที่ให้เงินก่ั้ระยู่ะสั�น	

12	เด้ีอนจำานวน		15	

ล้้านบาที่	อัต้ราดีอกัเบ�่ยู่

ร้อยู่ล้ะ	4.75

เป็็นรายู่กัารให้คัวาม

ชิ�วยู่เหล้้อที่างกัารเงิน

ต้ามมติ้คัณ์ะกัรรมกัาร

บริษัที่คัรั�งท่ี่�	3/2558	

เม้�อ	14	สิงหาคัม	2558

บริษัที่	รัต้นบดีินที่ร์	

จำากััดี

16.07 0 0 คั�ารักัษา

พยู่าบาล้

กัารกัำาหนดีราคัา	/

เง้�อนไขเป็็นไป็ต้ามป็กัติ้

ของธุรกัิจ	ซึื้�งเป็็นไป็ใน

ที่างเด่ียู่วกัันกัับกัาร

กัำาหนดีเง้�อนไขกัับบุคัคัล้

หร้อกัิจกัารอ้�นท่ี่�ไม�

เกั�่ยู่วข้องกััน

เป็็นรายู่กัารที่�่ม่ลั้กัษณ์ะ

ต้ามกัารค้ัาป็กัต้ิทัี่�วไป็	

แล้ะม่เง�้อนไขราคัาที่�่

สามารถเที่่ยู่บเค่ัยู่งได้ี

กัับค่ั�คั้ารายู่อ้�นๆที่�่ไม�

เกั�่ยู่วข้องกััน

กัรรมกัาร	ผ้่่บริหาร	

แล้ะพนักังาน

192.00

6.58

176.00

5.46

284

4.24

เจ้าหน่�ตั้�ว

สัญญาใช้ิเงิน

ดีอกัเบ่�ยู่จ�ายู่

อัต้ราดีอกัเบ�่ยู่ร้อยู่ล้ะ	

3.25	(ตั้�งแต้�	1/10/63	ล้ดี

อัต้ราดีอกัเบ�่ยู่เหล้้อ	

3%)	กัำาหนดีชิำาระ

ดีอกัเบ่�ยู่ทุี่กั	3	เด้ีอน	

กัำาหนดีค้ันเงินต้้นวันท่ี่�	

30	มิถุนายู่น	2564*	

โดียู่ม่เง�้อนไขว�าผ้่่ให้ก่ั้

สามารถไถ�ถอนเงินก่ั้

กั�อนวันคัรบกัำาหนดีได้ี

แล้ะผ้่่ก่ั้สามารถชิำาระค้ัน

เงินก่ั้กั�อนวันคัรบ

กัำาหนดีได้ี

เป็็นรายู่กัารที่�่เป็็น

ป็ระโยู่ชิน์ต้�อบริษัที่	

เน้�องจากัที่ำาให้บริษัที่ม่

ที่างเล้้อกัแหล้�งเงินทุี่น

เพิ�มมากัขึ�น	โดียู่ม่อัต้รา

ดีอกัเบ่�ยู่ท่ี่�ต้ำ�ากัว�า	อัต้รา

ดีอกัเบ่�ยู่เงินให้ก่ั้ยู้่มของ

ธนาคัารพาณิ์ชิยู่์		ณ์	

ขณ์ะนั�น	ซึื้�งอยู่่�ที่�่ร้อยู่ล้ะ	

4.00	แล้ะไม�กัระที่บ

สิที่ธิของผ้่่ถ้อหุ้น		

หมายู่เหตุ้.-			 *	ท่ี่�ป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	(วาระพิเศษ)	คัรั�งท่ี่�	3/2562	

	 	 	 เม้�อวันท่ี่�	27	มิถุนายู่น	2562	ได้ีม่มติ้ให้ที่ำากัารต้�ออายุู่ตั้�วสัญญาใช้ิเงินดัีงกัล้�าวต้�อไป็อ่กัเป็็นระยู่ะเวล้า	2	ป็	ี

โดียู่จะสิ�นสุดี	ในวันที่�่	30	มิถุนายู่น	2564
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 คำวิามจำาเป็นและคำวิามสมเหตุสมผู้ลข้องรายการ

	 เน้�องจากักัารเข้าที่ำารายู่กัารระหว�างบริษัที่หร้อบริษัที่ยู่�อยู่กัับบุคัคัล้ท่ี่�มค่ัวามขัดีแยู้่งกัันดัีงกัล้�าวข้างต้น้	มลั่้กัษณ์ะเป็็น

รายู่กัารท่ี่�ม่เง้�อนไขกัารคัา้ป็กัต้	ิแล้ะม่เง้�อนไขในลั้กัษณ์ะเดียู่่วกัับท่ี่�บรษัิที่พึงกัระที่ำากัับบุคัคัล้ภายู่นอกั	ซึื้�งเป็็นกัารเขา้ที่ำารายู่กัาร

ท่ี่�เป็็นไป็ต้ามหลั้กักัารท่ี่�อนุมัติ้โดียู่ท่ี่�ป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่	คัรั�งท่ี่�	4/2551	เม�้อวันท่ี่�	13	สิงหาคัม	2551	ซึื้�งคัณ์ะกัรรมกัาร

ต้รวจสอบจะเป็็นผ้่่พิจารณ์ารายู่กัารดัีงกัล้�าว	แต้�สำาหรับปี็สิ�นสุดีวันท่ี่�	31	ธันวาคัม	2563	น่�ไม�ม่กัารที่ำารายู่กัารระหว�างกััน

 นโยบายหร่อแนวิโน�มการทำารายการระหว่ิางกันในอนาคำต

	 บริษัที่กัำาหนดีนโยู่บายู่ในกัารที่ำารายู่กัารระหว�างกัันในปั็จจุบันแล้ะในอนาคัต้	 ดัีงน่�	 ในกัารที่ำารายู่กัารระหว�างกัันใดีๆ	

บริษัที่จะกัำาหนดีข้อต้กัล้งแล้ะเง้�อนไขต้�างๆ	ให้เป็็นไป็ต้ามราคัาแล้ะเง้�อนไขที่างกัารค้ัาท่ี่�เป็็นธรรมแล้ะไม�กั�อให้เกิัดีกัารถ�ายู่เที่

ผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์	แล้ะให้เป็็นไป็ต้ามกัฎหมายู่	แล้ะข้อกัำาหนดีต้�างๆ	ทัี่�งน�่	บริษัที่คัาดีว�าจะยัู่งคังม่รายู่กัารระหว�างกัันเกิัดีขึ�นอยู่�าง

ต้�อเน้�องในอนาคัต้	อาทิี่	รายู่กัารท่ี่�เกั�่ยู่วกัับกัารที่ำาธุรกัรรมป็กัติ้ที่างกัารค้ัา	อาทิี่	กัารให้บริกัารรักัษาพยู่าบาล้	กัารให้บริกัาร

ห้องป็ฏิิบัติ้กัารที่างกัารแพที่ย์ู่	แล้ะ	กัารบำารุงรักัษาระบบวิศวกัรรม	เป็็นต้้น	ทัี่�งน่�	บริษัที่ได้ีแต้�งตั้�งคัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบให้

เป็็นผ้่่ดีำาเนินกัารต้รวจสอบแล้ะให้คัวามเห็นถึงคัวามเหมาะสมของรายู่กัาร	แล้ะพิจารณ์าเปิ็ดีเผ่ยู่ข้อม่ล้ของรายู่กัารระหว�าง

กััน	 หร้อรายู่กัารท่ี่�อาจม่คัวามขัดีแยู้่งที่างผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์	 ให้ม่คัวามถ่กัต้้องแล้ะคัรบถ้วนต้ามกัฎหมายู่ว�าด้ีวยู่หลั้กัที่รัพย์ู่แล้ะ

ต้ล้าดีหลั้กัที่รัพย์ู่แล้ะข้อบังคัับ	ป็ระกัาศ	คัำาสั�ง	หร้อข้อกัำาหนดีของต้ล้าดีหลั้กัที่รัพย์ู่แห�งป็ระเที่ศไที่ยู่	แล้ะต้ามมาต้รฐานกัาร

บัญช่ิท่ี่�กัำาหนดีโดียู่สมาคัมนักับัญช่ิแล้ะผ้่่สอบบัญช่ิรับอนุญาต้แห�งป็ระเที่ศไที่ยู่	ในกัรณ่์ท่ี่�คัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบไม�มค่ัวาม

ชิำานาญในกัารพิจารณ์ารายู่กัารระหว�างกัันท่ี่�อาจเกิัดีขึ�น	 บริษัที่จะจัดีให้ม่บุคัคัล้ท่ี่�ม่คัวามร่้คัวามชิำานาญพิเศษ	 เชิ�น	 ผ่่้สอบ

บัญช่ิของบริษัที่	หร้อผ้่่เช่ิ�ยู่วชิาญอิสระ	เป็็นผ้่่ให้คัวามเห็นเก่ั�ยู่วกัับรายู่กัารระหว�างกัันดัีงกัล้�าว

												นอกัจากัน่�	รายู่กัารระหว�างกัันท่ี่�อาจเกิัดีขึ�นในอนาคัต้นั�น	คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่จะต้้องป็ฏิิบัติ้ให้เป็็นไป็ต้ามกัฎหมายู่

ว�าด้ีวยู่หลั้กัที่รัพย์ู่แล้ะต้ล้าดีหลั้กัที่รัพย์ู่แล้ะข้อบังคัับ	ป็ระกัาศ	คัำาสั�ง	 หร้อข้อกัำาหนดีของต้ล้าดีหลั้กัที่รัพย์ู่แห�งป็ระเที่ศไที่ยู่	

รวมต้ล้อดีถึงกัารป็ฏิิบัติ้ต้ามข้อกัำาหนดีเก่ั�ยู่วกัับกัารเปิ็ดีเผ่ยู่ข้อม่ล้	กัารที่ำารายู่กัารเก่ั�ยู่วโยู่งกััน	แล้ะกัารได้ีมาหร้อจำาหน�ายู่ไป็

ซึื้�งที่รัพย์ู่สินท่ี่�สำาคััญของบริษัที่	แล้ะจัดีให้คัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบแล้ะผ้่่สอบบัญชิ่ของบริษัที่หร้อผ้่่เช่ิ�ยู่วชิาญอิสระ	(แล้้วแต้�

กัรณ่์)	 เป็็นผ้่่ดีำาเนินกัารต้รวจสอบแล้ะให้คัวามเห็นถึงคัวามเหมาะสมของรายู่กัารแล้ะพิจารณ์าเปิ็ดีเผ่ยู่ข้อม่ล้ของรายู่กัาร

ระหว�างกัันหร้อรายู่กัารท่ี่�อาจม่คัวามขัดีแยู่้งที่างผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์ให้ม่คัวามถ่กัต้้องแล้ะคัรบถ้วนต้ามท่ี่�กัฎหมายู่กัำาหนดี

 มาตรการคุำ�มคำรองผู้้�ลงทุน

	 บริษัที่ม่ข้อกัำาหนดีที่�่ชัิดีเจนเกั�่ยู่วกัับกัารที่ำารายู่กัารระหว�างกััน	แล้ะกัารไดีม้าหรอ้จำาหน�ายู่ไป็ซึื้�งที่รัพย์ู่สินท่ี่�สำาคััญของ

บริษัที่ในขอ้บังคัับของบรษัิที่โดียู่กัำาหนดีใหก้ัรรมกัาร	หร้อบุคัคัล้ท่ี่�อาจมค่ัวามขดัีแยู้่งมส่�วนไดีเ้ส่ยู่	หร้ออาจมค่ัวามขดัีแยู้่งที่าง

ผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์อันใดี	ไม�ม่สิที่ธิออกัเส่ยู่งอนุมัติ้ในเร้�องนั�นๆ	นอกัจากัน่�	บริษัที่กัำาหนดีให้คัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบให้คัวามเห็น

เก่ั�ยู่วกัับคัวามจำาเป็็นแล้ะคัวามเหมาะสมของรายู่กัารแล้ะพิจารณ์าเป็ิดีเผ่ยู่รายู่ล้ะเอ่ยู่ดีของรายู่กัารในรายู่งานป็ระจำาปี็

ของบริษัที่

	 ในกัรณ่์ท่ี่�คัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบไม�ม่คัวามชิำานาญในกัารพจิารณ์ารายู่กัารระหว�างกัันท่ี่�อาจเกัดิีขึ�น	บริษัที่จะจดัีหา

ผ้่่เช่ิ�ยู่วชิาญอิสระหร้อผ้่่สอบบัญช่ิของบริษัที่เป็็นผ้่่ให้คัวามเห็นเก่ั�ยู่วกัับรายู่กัารระหว�างกัันดัีงกัล้�าวเพ้�อป็ระกัอบกัารตั้ดีสนิใจ

ของคัณ์ะกัรรมกัารหร้อผ้่่ถ้อหุ้นของบริษัที่แล้้วแต้�กัรณ่์



การปฏิบัติตามหลักการ 

กำากับดูแลกิจการที่ดี
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การคำวิบคุำมภัายในและการบริหารจัดการคำวิามเส�่ยง

	 บริษัที่ได้ีต้ระหนักัคัวามสำาคััญของกัารกัำากัับด่ีแล้กิัจกัารท่ี่�ด่ี	 แล้ะม่คัวามตั้�งใจท่ี่�จะป็ฏิิบัติ้ต้ามหลั้กักัารกัำากัับด่ีแล้ะ

กิัจกัารท่ี่�ด่ี	 เพ้�อกัารบริหารจัดีกัารธุรกิัจท่ี่�ม่คัวามโป็ร�งใส	สร้างคัวามเชิ�้อมั�นให้แกั�ผ้่่ม่ส�วนได้ีเส่ยู่ทุี่กัฝ่่ายู่	แล้ะม่ป็ระสิที่ธิภาพ

เพ่ยู่งพอท่ี่�จะแข�งขันในระดัีบสากัล้	บริษัที่จึงขอรายู่งานเร�้องกัารป็ฏิิบัติ้ต้ามหลั้กักัารกัำากัับด่ีแล้กิัจกัาร	ดัีงต้�อไป็น่�

 

หมวิดท�่ 1 สิทธิข้องผู้้�ถ่ือหุ�น
	 บริษัที่เล็้งเห็นถึงคัวามสำาคััญของสิที่ธิของผ้่่ถ้อหุ้นทุี่กัรายู่	ซึื้�งรวมทัี่�งผ้่่ถ้อหุ้นรายู่ใหญ�	แล้ะผ้่่ถ้อหุ้นรายู่ยู่�อยู่	โดียู่สิที่ธิ

ของผ้่่ถ้อหุ้นคัรอบคัลุ้มสิที่ธิพ้�นฐานต้�างๆ	 ทัี่�งในฐานะของนักัล้งทุี่นในหลั้กัที่รัพยู่์แล้ะในฐานะของเจ้าของบริษัที่	 เชิ�น	 สิที่ธิใน

กัารซ้ื้�อ	ขายู่	โอน	หลั้กัที่รัพย์ู่ท่ี่�ต้นถ้ออยู่่�	สิที่ธิในกัารได้ีรับข�าวสาร	ข้อม่ล้ของบริษัที่อยู่�างคัรบถ้วน	เพ่ยู่งพอ	ทัี่นเวล้า	ผ่�านชิ�อง

ที่างท่ี่�เข้าถึงได้ีง�ายู่	สิที่ธิในกัารแสดีงคัวามคัิดีเห็น	สิที่ธิในกัารร�วมตั้ดีสินใจเร�้องสำาคััญของบริษัที่	เชิ�น	กัารเล้้อกัตั้�งกัรรมกัาร	

กัารอนุมัติ้ธุรกัรรมท่ี่�สำาคััญแล้ะม่ผ่ล้ต้�อที่ิศที่างในกัารดีำาเนินธุรกัิจของบริษัที่	 กัารแกั้ไขหนังส้อบริคัณ์ห์สนธิ	 ข้อบังคัับของ

บริษัที่	เป็็นต้้น

	 ในปี็	 2563	บริษัที่ได้ีดีำาเนินกัารในเร้�องต้�างๆ	 ท่ี่�เป็็นกัารส�งเสริม	 แล้ะอำานวยู่คัวามสะดีวกัในกัารใช้ิสิที่ธิของผ้่่ถ้อหุ้น	

ในกัารร�วมป็ระชุิมสามัญผ้่่ถ้อหุ้น	ดัีงน�่

	 1.	 บริษัที่	 เปิ็ดีโอกัาสให้ผ้่่ถ้อหุ้นได้ีม่ส�วนร�วมในกัารเสนอเร้�องท่ี่�เห็นว�าสำาคััญแล้ะคัวรบรรจุเป็็นวาระในกัารป็ระชุิม

สามัญผ้่่ถ้อหุ้นป็ระจำาป็ขีองบริษัที่	แล้ะเสนอช้ิ�อบุคัคัล้ที่�่มค่ัวามร้่	คัวามสามารถ	แล้ะคุัณ์สมบัติ้ท่ี่�เหมาะสมเพ้�อรับกัารพิจารณ์า

เล้้อกัตั้�งเป็็นกัรรมกัารบริษัที่ล้�วงหน้ากั�อนท่ี่�จะม่กัารจัดีป็ระชุิมสามัญผ้่่ถ้อหุ้นขึ�น	โดียู่ผ้่่ถ้อหุ้นสามารถด่ีรายู่ล้ะเอ่ยู่ดีหลั้กัเกัณ์ฑ์์

แล้ะวิธ่ป็ฏิิบติั้ได้ีในเวบ็ไซื้ต์้ของบริษัที่	ทัี่�งน่�ในป็	ี2563	บริษัที่ฯ	ได้ีเปิ็ดีโอกัาสให้ผ่่ถ้้อหุน้เสนอช้ิ�อบุคัคัล้เพ้�อเข้ารับกัารพิจารณ์า

เล้้อกัตั้�งเป็็นกัรรมกัารบริษัที่ฯ	เป็็นกัารล้�วงหน้า	ระหว�างวันท่ี่�	7	ตุ้ล้าคัม	2563	ถึงวันท่ี่�	28	กุัมภาพันธ์	2564	โดียู่เผ่ยู่แพร�ให้

ผ้่่ถ้อหุ้นรับที่ราบผ่�านระบบข�าวของต้ล้าดีหลั้กัที่รัพย์ู่แห�งป็ระเที่ศไที่ยู่	แล้ะเว็ป็ไซื้ต้์ของบริษัที่ฯ	ซึื้�งเม�้อคัรบกัำาหนดีระยู่ะเวล้า

ท่ี่�เปิ็ดีโอกัาส	ป็รากัฏิว�า	ไม�ม่ผ้่่ถ้อหุ้นรายู่ใดีเสนอช้ิ�อบุคัคัล้เข้ามายัู่งบริษัที่

	 2.	 บริษัที่ได้ีจัดีส�งหนังส้อเชิิญป็ระชุิมให้แกั�ผ้่่ถ้อหุ้นล้�วงหน้า	 เพ้�อแจ้งวาระกัารป็ระชุิม	พร้อมคัวามคิัดีเห็นของคัณ์ะ

กัรรมกัารในแต้�ล้ะวาระ	 รวมถึงเอกัสารป็ระกัอบต้�างๆ	 เพ้�อให้ผ้่่ถ้อหุ้นม่ข้อม่ล้เพ่ยู่งพอในกัารต้ัดีสินใจ	 แล้ะเพ้�อให้ผ้่่ถ้อหุ้น

สามารถใชิสิ้ที่ธิได้ีเต็้มท่ี่�	โดียู่ไดีช่้ิ�แจงรายู่ล้ะเอยู่่ดีของเอกัสารท่ี่�ผ้่่ถ้อหุ้นต้อ้งนำามาแสดีงในวนัป็ระชุิม	เพ้�อรักัษาสทิี่ธใินกัารเขา้

ป็ระชุิม	รวมทัี่�งสิที่ธิออกัเส่ยู่งล้งมต้ิของผ้่่ถ้อหุ้นไว้ด้ีวยู่กััน	นอกัจากัน่�	เพ้�ออำานวยู่คัวามสะดีวกัให้แกั�ผ้่่ถ้อหุ้น	บริษัที่ม่กัารเป็ดิี

เผ่ยู่หนงัส้อเชิิญป็ระชิมุบนเว็บไซื้ต้ข์องบรษัิที่	โดียู่ในกัรณ่์ของกัารป็ระชิมุสามัญผ่่ถ้้อหุน้ป็ระจำาป็	ีได้ีเป็ดิีเผ่ยู่หนงัส้อเชิิญป็ระชิมุ

ล้�วงหน้ากั�อนวันป็ระชุิมอยู่�างน้อยู่	30	วัน

	 3.	 ในกัรณ่์ท่ี่�ผ้่่ถ้อหุ้นไม�สามารถเขา้ป็ระชุิมไดีด้้ีวยู่ต้นเอง	ผ้่่ถ้อหุ้นสามารถใชิสิ้ที่ธิในกัารมอบฉนัที่ะใหก้ัรรมกัารอสิระ	

หร้อบุคัคัล้ใดีๆ	เข้าร�วมป็ระชุิมแที่น	แล้ะออกัเส่ยู่งล้งคัะแนนแที่นต้นได้ี	โดียู่ใช้ิหนังส้อมอบฉันที่ะแบบหน�ึงแบบใดีท่ี่�บริษัที่ได้ี

จัดีส�งไป็พร้อมกัับหนังส้อนัดีป็ระชิุม	 นอกัจากัน่�ผ้่่ถ้อหุ้นสามารถ	 Download	 หนังส้อมอบฉันที่ะผ่�านที่างเว็บไซื้ต้์ของบริษัที่

ได้ีอ่กัด้ีวยู่

	 4.	 เพ้�อให้ผ้่่ถ้อหุ้นได้ีรับคัวามสะดีวกัในกัารป็ระชุิม	บริษัที่ได้ีจัดีให้ม่กัารล้งที่ะเบ่ยู่นล้�วงหน้า	1	ชัิ�วโมง	แล้ะภายู่หลั้ง

เปิ็ดีป็ระชุิมแล้้ว	 ผ้่่ถ้อหุ้นสามารถล้งที่ะเบ่ยู่นเข้าร�วมป็ระชุิมได้ีต้ล้อดีเวล้ากัารป็ระชุิม	 เพ้�อใชิ้สิที่ธิออกัเส่ยู่งในวาระท่ี่�ยัู่งไม�ไดี้

ล้งมติ้	นอกัจากัน่�	เม้�อจบกัารป็ระชุิม	ผ้่่ถ้อหุ้นสามารถขอต้รวจรายู่ล้ะเอ่ยู่ดีของกัารล้งมติ้ได้ี

	 5.	 กั�อนเริ�มเข้าส่�กัารป็ระชุิมต้ามวาระ	ป็ระธานกัรรมกัารซึื้�งเป็็นป็ระธานในท่ี่�ป็ระชุิม	ได้ีมอบหมายู่ให้กัรรมกัารแล้ะ

เล้ขานุกัารแจ้งให้ท่ี่�ป็ระชุิมที่ราบถึงวิธ่กัารป็ฏิิบัติ้ในกัารออกัเส่ยู่งล้งคัะแนนในแต้�ล้ะวาระกัารป็ระชุิม	แล้ะระหว�างกัารป็ระชุิม

ผ้่่ถ้อหุ้น	 ป็ระธานในท่ี่�ป็ระชิุมไดี้เป็ิดีโอกัาสให้ผ้่่ถ้อหุ้นทีุ่กัรายู่สามารถเสนอแนะ	 ซื้ักัถาม	 แล้ะเสนอข้อคัิดีเห็นไดี้ทุี่กัวาระ	

โดียู่ป็ระธานแล้ะผ้่่บริหารจะให้คัวามสำาคััญกัับทุี่กัคัำาถาม	แล้ะต้อบข้อซัื้กัถามอยู่�างชัิดีเจนแล้ะต้รงป็ระเด็ีน

	 6.	 บริษัที่ได้ีใช้ิระบบ	 BAR	 CODE	 ชิ�วยู่ในกัารล้งที่ะเบ่ยู่นแล้ะนับคัะแนนเส่ยู่ง	 เพ้�ออำานวยู่คัวามสะดีวกัแกั�ผ้่่ถ้อหุ้น

ท่ี่�เข้าร�วมป็ระชุิม
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	 7.	 เล้ขานุกัารบริษัที่ได้ีบันทึี่กักัารป็ระชุิมท่ี่�ถ่กัต้้อง	คัรบถ้วน	 โดียู่บันทึี่กักัารออกัเส่ยู่งล้งคัะแนนในแต้�ล้ะวาระอยู่�าง

ล้ะเอ่ยู่ดี	แล้ะได้ีจัดีส�งรายู่งานกัารป็ระชุิมผ้่่ถ้อหุ้นต้�อต้ล้าดีหลั้กัที่รัพย์ู่แห�งป็ระเที่ศไที่ยู่ภายู่ใน	14	วันหลั้งกัารป็ระชุิม	แล้ะเผ่ยู่

แพร�บนเว็บไซื้ต์้ของบริษัที่	เพ้�อให้ผ้่่ถ้อหุ้นได้ีรับที่ราบอยู่�างรวดีเร็วแล้ะสามารถต้รวจสอบได้ี

หมวิดท่� 2 การปฏิิบัติต่อผู้้�ถ่ือหุ�นอย่างเท่าเท่ยมกัน
	 ผ้่่ถ้อหุ้นทุี่กัรายู่	ทัี่�งผ้่่ถ้อหุ้นท่ี่�เป็็นผ้่่บริหาร	ผ้่่ถ้อหุ้นท่ี่�ไม�เป็็นผ้่่บริหาร	ผ้่่ถ้อหุ้นต้�างชิาติ้แล้ะผ้่่ถ้อหุ้นส�วนน้อยู่	ต้�างได้ีรับ

กัารป็ฏิิบติั้จากับรษัิที่ในล้กััษณ์ะท่ี่�เที่�าเท่ี่ยู่มกััน	แล้ะม่นโยู่บายู่ในเร้�องกัารใชิข้้อม่ล้ภายู่ในของบรษัิที่อยู่�างชิดัีเจน	โดียู่กัรรมกัาร

ผ้่่บริหาร	พนักังาน	แล้ะบุคัคัล้ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้อง	ห้ามนำาข้อม่ล้ภายู่ในของบริษัที่	ไป็ใช้ิเพ้�อป็ระโยู่ชิน์ส�วนต้นหร้อเผ่ยู่แพร�ให้บุคัคัล้อ�้น

ที่ราบ	ซึื้�งท่ี่�ผ่�านมาไม�พบกัารใช้ิข้อม่ล้ภายู่ในเพ้�อแสวงหาป็ระโยู่ชิน์แต้�อยู่�างใดี

	 บริษัที่ดีำาเนินกัารป้็องกัันแล้ะจัดีกัารในเร้�องท่ี่�ม่คัวามขัดีแยู้่งที่างผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์ต้�างๆ	 ด้ีวยู่คัวามเป็็นธรรม	 โดียู่วิธ่กัาร

เปิ็ดีเผ่ยู่ข้อม่ล้หร้อกัารเก็ับรักัษาคัวามลั้บ	 หร้อกัารป็ฏิิเสธกัารดีำาเนินกัาร	 หร้อวิธ่กัารอ้�นใดีท่ี่�เหมาะสมต้ามคัวรแกั�กัรณ์่	

นอกัจากัน่�บริษัที่ได้ีกัำาหนดีเป็็นนโยู่บายู่แล้ะขั�นต้อนกัารอนุมัติ้แล้ะดีำาเนินกัารรายู่กัารท่ี่�อาจม่คัวามขัดีแยู้่งที่างผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์

แล้ะรายู่กัารท่ี่�เกั�่ยู่วโยู่งกััน	รวมทัี่�งกัำาหนดีนโยู่บายู่แล้ะระเบ่ยู่บไม�ใหผ้่้่บรหิารนำาข้อม่ล้ภายู่ในไป็ใชิป้็ระโยู่ชินส์�วนต้น	แล้ะกัำาหนดี

ให้กัรรมกัารแล้ะผ้่่บริหารรายู่งานกัารเป็ล่้�ยู่นแป็ล้งกัารถ้อคัรองหลั้กัที่รัพย์ู่ของบริษัที่ต้�อสำานักังานคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับหลั้กั

ที่รัพยู่์แล้ะต้ล้าดีหล้ักัที่รัพยู่์	 ต้ามมาต้รา	 59	 แห�งพระราชิบัญญัติ้หล้ักัที่รัพยู่์แล้ะต้ล้าดีหล้ักัที่รัพยู่์	 พ.ศ.	 2535	 แล้ะม่กัาร

รายู่งานเร�้องดัีงกัล้�าวรวมถึงส�วนไดี้เส่ยู่ต้�างๆ	ในท่ี่�ป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารของบริษัที่ทุี่กัคัรั�งอ่กัด้ีวยู่

	 บริษัที่ม่แนวนโยู่บายู่เปิ็ดีโอกัาสให้ผ้่่ถ้อหุ้นสามารถเสนอเพิ�มวาระสำาหรับกัารป็ระชุิมผ้่่ถ้อหุ้นเสนอช้ิ�อบุคัคัล้	 เพ้�อรับ

เล้้อกัเป็็นกัรรมกัารบริษัที่ได้ีภายู่ใต้้เง้�อนไข	แล้ะระยู่ะเวล้าท่ี่�เหมาะสม	รวมถึงต้้องอยู่่�ภายู่ใต้้บที่บัญญัติ้ของกัฎหมายู่ที่�่เก่ั�ยู่วข้อง

ด้ีวยู่	 บริษัที่ได้ีเปิ็ดีโอกัาสให้ผ้่่ถ้อหุ้นท่ี่�ไม�สามารถเข้าป็ระชุิมด้ีวยู่ต้นเองมอบฉันที่ะให้ผ้่่อ้�น	 เชิ�น	 กัรรมกัารอิสระของบริษัที่	

มาป็ระชิุมแล้ะออกัเส่ยู่งล้งมต้ิแที่น	 โดียู่ไดี้แนบใบมอบฉันที่ะในแบบท่ี่�ผ้่่ถ้อหุ้นสามารถแสดีงเจต้นาไดี้หล้ากัหล้ายู่พร้อมกัับ

จดีหมายู่เชิิญป็ระชุิม	 แล้ะม่กัารจัดีเต้ร่ยู่มบัต้รล้งคัะแนนให้แกั�ผ่่้ถ้อหุ้นในกัารป็ระชุิมผ่่้ถ้อหุ้นทุี่กัคัรั�ง	 รวมถึงในวาระกัาร

พิจารณ์ากัารแต้�งตั้�งกัรรมกัาร	บริษัที่เสนอให้ผ้่่ถ้อหุ้นได้ีพิจารณ์ากัรรมกัารเป็็นรายู่ที่�านด้ีวยู่	 ในปี็	 2563	บริษัที่ฯ	 ได้ีจัดีส�ง

รายู่งานป็ระจำาปี็	2563	ในร่ป็แบบรหัส	QR	(QR	CODE)	ให้ผ้่่ถ้อหุ้นเพ้�อสามารถเร่ยู่กัด่ีข้อม่ล้ได้ีอยู่�างสะดีวกัแล้ะรวดีเร็ว

	 ในกัารป็ระชุิมสามัญผ้่่ถ้อหุ้น	ป็ระจำาปี็	2563	บริษัที่ฯ	ได้ีม่กัารป็ฏิิบัติ้ต้ามมาต้รฐานในกัารป้็องกัันกัารแพร�ระบาดีของ

ไวรัส	(COVID-19)	อยู่�างเคัร�งคัรดัีทุี่กักัระบวนกัาร	เพ้�อคัวามป็ล้อดีภยัู่ของผ่่ถ้้อหุน้แล้ะพนกัังานของบริษทัี่	กัารป็ระชิมุเป็็นไป็

ต้ามล้ำาดัีบวาระกัารป็ระชุิม	 โดียู่ไม�ม่กัารเพิ�มวาระกัารป็ระชุิมท่ี่�ไม�ได้ีแจ้งล้�วงหน้า	 เพ้�อให้ผ่่้ถ้อหุ้นได้ีม่โอกัาสศึกัษาข้อม่ล้

ป็ระกัอบระเบ่ยู่บวาระกั�อนตั้ดีสินใจ	แล้ะไม�ม่กัารเป็ล้�่ยู่นแป็ล้งข้อม่ล้สำาคััญในท่ี่�ป็ระชุิม

หมวิดท่� 3 บทบาทข้องผู้้�ม่ส่วินได�เส่ย
	 บริษัที่ได้ีให้คัวามสำาคััญต้�อสิที่ธิของผ้่่ม่ส�วนไดี้เส่ยู่ทุี่กักัลุ้�ม	 ไม�ว�าจะเป็็นผ่่้ม่ส�วนไดี้เส่ยู่ภายู่ใน	 ได้ีแกั�	 พนักังานแล้ะ

ผ้่่บริหารของบริษัที่	หร้อผ้่่ม่ส�วนได้ีเส่ยู่ภายู่นอกั	ได้ีแกั�	ล่้กัค้ัา	เจ้าหน่�	ค่ั�แข�ง	รวมถึงสังคัมแล้ะสิ�งแวดีล้้อม	เพราะบริษัที่ต้ระหนักั

เสมอว�า	 ผ้่่ม่ส�วนได้ีเส่ยู่ทุี่กัป็ระเภที่ม่ส�วนสำาคััญต้�อกัารป็ระกัอบกิัจกัารของบริษัที่ในร่ป็แบบท่ี่�แต้กัต้�างกััน	บริษัที่จึงคัำานึงถึง

สิที่ธิแล้ะผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์ขั�นพ้�นฐานท่ี่�ผ้่่ม่ส�วนไดี้เส่ยู่พึงได้ีรับจากับริษัที่ไว้อยู่�างเหมาะสม	ดัีงต้�อไป็น่�	

 ผู้้�ถ่ือหุ�น : นอกัเหน้อจากัสิที่ธิพ้�นฐาน	สิที่ธิท่ี่�กัำาหนดีไว้ในกัฎหมายู่แล้ะข้อบังคัับของบริษัที่แล้้ว	บริษัที่มุ�งมั�นที่�่จะเป็็น

ตั้วแที่นท่ี่�ดี่ของผ้่่ถ้อหุ้น	 ในกัารดีำาเนินธุรกิัจ	 เพ้�อสร้างคัวามพึงพอใจให้แกั�ผ่่้ถ้อหุ้น	 โดียู่คัำานึงถึงกัารเจริญเต้ิบโต้ของม่ล้คั�า

บริษัที่ในระยู่ะยู่าว	ด้ีวยู่ผ่ล้ต้อบแที่นท่ี่�เหมาะสมแล้ะต้�อเน�้อง	รวมทัี่�งกัารเปิ็ดีเผ่ยู่ข้อม่ล้อยู่�างโป็ร�งใส	แล้ะเชิ�้อถ้อไดี้

 ล้กคำ�า / ผู้้�ป่วิย : บริษัที่มุ�งมั�นพัฒินาคุัณ์ภาพบริกัารรักัษาพยู่าบาล้อยู่�างต้�อเน�้อง	ด้ีวยู่กัารพัฒินาคุัณ์ภาพบุคัล้ากัร

ให้ม่คัวามต้ระหนักัในคัวามป็ล้อดีภยัู่	จริยู่ธรรมแล้ะมาต้รฐานวชิิาช่ิพ	สิที่ธขิองผ้่่ป็ว่ยู่	แล้ะให้มก่ัารใช้ิที่รัพยู่ากัรแล้ะเที่คัโนโล้ยู่่

อยู่�างเหมาะสม	ม่กัารบริหารจัดีกัารด้ีานกัารป้็องกัันคัวามเส่�ยู่งอยู่�างม่ป็ระสิที่ธิภาพ	ทัี่�งน่�	เพ้�อคัวามพึงพอใจของผ้่่ใชิ้บริกัาร	

โดียู่ใช้ิหน�วยู่งานภายู่นอกัในกัารวัดีผ่ล้	เพ้�อนำาไป็ป็รับป็รุงกัารใหบ้รกิัารอยู่�างต้�อเน้�อง	เพ้�อบรรลุ้เป็า้หมายู่กัารเป็็นโรงพยู่าบาล้

ท่ี่�ผ้่่รับบริกัารม่คัวามเช้ิ�อมั�น
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 พนักงาน : บริษัที่เช้ิ�อมั�นว�าพนักังานค้ัอที่รัพยู่ากัรท่ี่�ม่คุัณ์คั�าแล้ะเป็็นปั็จจัยู่ส่�คัวามสำาเร็จของบริษัที่	จึงมุ�งมั�นในกัาร

พัฒินาเพิ�มศักัยู่ภาพของบุคัล้ากัรในกัารป็ฏิิบัติ้งานอยู่�างมอ้อาช่ิพ	สร้างบรรยู่ากัาศกัารที่ำางานท่ี่�ดี	่ส�งเสริมกัารที่ำางานเป็็นที่ม่	

รวมถึงกัำาหนดีแนวที่างป็ฏิิบัติ้ไว้ดัีงน่�

-		 ให้ผ่ล้ต้อบแที่นท่ี่�เป็็นธรรมแกั�พนักังาน	โดียู่อยู่่�ในร่ป็แบบของเงินเด้ีอน	แล้ะ/หร้อคั�าต้อบแที่นในกัาร

ที่ำางาน	รวมทัี่�งสวัสดีิกัารในร่ป็แบบต้�างๆ

-		 ด่ีแล้รักัษาสภาพแวดีล้้อมกัารที่ำางานให้ม่คัวามป็ล้อดีภัยู่ต้�อช่ิวิต้แล้ะที่รัพย์ู่สินของพนักังานอยู่่�เสมอ

-		 กัารแต้�งตั้�งแล้ะโยู่กัยู้่ายู่	 รวมถึงกัารให้รางวัล้แล้ะกัารล้งโที่ษพนักังาน	 ต้้องกัระที่ำาดี้วยู่คัวามเสมอ

ภาคัสุจริต้ใจ	 เป็็นธรรม	 แล้ะตั้�งอยู่่�บนพ�้นฐานของคัวามร่้	 คัวามสามารถ	 แล้ะคัวามเหมาะสม	

รวมทัี่�งกัารกัระที่ำา	หร้อกัารป็ฏิิบัติ้ของพนักังานนั�นๆ

-		 ให้คัวามสำาคััญต้�อกัารพัฒินา	กัารถ�ายู่ที่อดีคัวามร้่	 แล้ะคัวามสามารถของพนักังาน	 โดียู่ให้โอกัาส

พนักังานอยู่�างทัี่�วถึงแล้ะสมำ�าเสมอ

-		 รับฟัังข้อคิัดีเห็นแล้ะข้อเสนอแนะจากัพนักังานทุี่กัระดัีบอยู่�างเที่�าเท่ี่ยู่มแล้ะเสมอภาคั

-		 ป็ฏิิบัติ้ต้ามกัฎหมายู่แล้ะข้อบังคัับต้�างๆ	ท่ี่�เกั�่ยู่วข้องกัับพนักังานอยู่�างเคัร�งคัรัดี

-	 ป็ฏิิบัติ้ต้�อพนักังานด้ีวยู่คัวามสุภาพแล้ะให้คัวามเคัารพอยู่�างเที่�าเท่ี่ยู่มทุี่กัคัน

-		 ให้คัวามสำาคััญแกั�พนักังานท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�ด้ีวยู่คัวามซ้ื้�อสัต้ย์ู่	 สุจริต้	 โดียู่กัารจัดีกิัจกัรรมเชิิดีช่ิเก่ัยู่รต้ิ

พนักังานท่ี่�ป็ระกัอบคัุณ์งามคัวามดี่	 แพที่ย์ู่	 แล้ะพนักังานท่ี่�ได้ีรับคัำานิยู่มจากัล่้กัคั้า	 แล้ะพนักังานที่�่

คัรบวาระเกัษ่ยู่ณ์อายุู่

 ค่้ำคำ�า / ค่้ำสัญญา :	บริษัที่ม่นโยู่บายู่ในกัารจัดีซื้�้อจัดีจ้างท่ี่�ชัิดีเจน	เพ้�อคัวามเป็็นธรรมแกั�ทุี่กัฝ่่ายู่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้อง	นอกัจากั

น่�	บริษัที่ป็ฏิิบัติ้ต้ามเง้�อนไขท่ี่�ต้กัล้งไว้กัับค่ั�คั้าแล้ะค่ั�สัญญา	แล้ะจ�ายู่ชิำาระหน่�ค่ั�ค้ัาแล้ะค่ั�สัญญาอยู่�างต้รงเวล้า

 เจ�าหน้่ :	 บริษัที่ยึู่ดีมั�นในกัารให้ข้อม่ล้ท่ี่�ถ่กัต้้อง	 โป็ร�งใสแล้ะต้รวจสอบไดี้แกั�เจ้าหน่�	 อ่กัทัี่�งไดี้ป็ฏิิบัติ้ต้ามเง้�อนไข

กัารก้่ัยู้่มเงินด้ีวยู่คัวามซื้�้อสัต้ย์ู่สุจริต้	อยู่�างเคัร�งคัรัดี	แล้ะจ�ายู่ชิำาระหน่�ต้รงเวล้า	บริษัที่เชิ�้อว�ากัารสร้างคัวามสัมพันธ์ที่�่ด่ีกัับ

เจ้าหน่�	รวมทัี่�งกัารสร้างคัวามเช้ิ�อมั�นแล้ะไว้วางใจเป็็นคัวามรับผิ่ดีชิอบท่ี่�บริษัที่พึงป็ฏิิบัติ้ต้�อเจ้าหน่�

 ค่้ำแข่้งทางการคำ�า :	บริษัที่ป็ระพฤติ้ต้ามกัรอบกัติ้กัากัารแข�งขันท่ี่�ด่ี	ภายู่ใต้้กัรอบของกัฎหมายู่	รวมทัี่�งป็ฏิิบัติ้ต้�อค่ั�แข�ง

ที่างกัารคั้าอยู่�างสุจริต้	 เป็็นธรรม	 โดียู่บริษัที่ถ้อว�าคั�่แข�งที่างกัารคั้าเป็็นปั็จจัยู่หนึ�งท่ี่�ที่ำาให้บริษัที่ม่คัวามมุ�งมั�นในกัารพัฒินา

คุัณ์ภาพแล้ะป็ระสิที่ธิภาพในกัารให้บริกัารให้ด่ียิู่�งขึ�นแกั�ล่้กัคั้าแล้ะผ้่่ป่็วยู่

 สังคำมและสิ�งแวิดล�อม :	นอกัเหน้อจากัคัวามสำาเร็จที่างธุรกัจิ	กัารดีำาเนินธุรกัจิอยู่�างมจ่ริยู่ธรรม	เป็็นหลั้กักัารสำาคััญ

ท่ี่�บริษัที่ป็ล่้กัฝั่งให้แกั�พนักังาน	จนกัล้ายู่เป็็นวัฒินธรรมองค์ักัรท่ี่�ชัิดีเจนของบริษัที่	บริษัที่ยัู่งตั้�งป็ณิ์ธานท่ี่�จะแสดีงคัวามรับผ่ิดี

ชิอบต้�อสงัคัม	โดียู่กัารดีำาเนนิธรุกัจิดีว้ยู่คัวามถ่กัต้้อง	โป็ร�งใส	แล้ะคัำานึงถงึผ่ล้กัระที่บต้�อผ้่่มส่�วนไดีเ้ส่ยู่ที่กุัฝ่า่ยู่	ซึื้�งคัรอบคัล้มุ

สิที่ธิมนุษยู่ชิน	สิที่ธิแรงงาน	กัารดีำาเนินธุรกิัจท่ี่�เป็็นธรรม	กัารพัฒินาคุัณ์ภาพกัารรักัษาพยู่าบาล้ท่ี่�ม่คุัณ์ภาพ	ป็ล้อดีภัยู่ต้�อผ่่ป่้็วยู่	

ดีำาเนินโคัรงกัารสาธารณ์ป็ระโยู่ชิน์ต้�างๆ	 อยู่�างต้�อเน้�องเป็็นร่ป็ธรรม	 เพ้�อมุ�งสร้างจิต้สำานึกัในกัารเป็็นผ้่่ให้แล้ะเก้ั�อก่ัล้สังคัม	

แล้ะยัู่งเปิ็ดีโอกัาสให้พนักังานทุี่กัคันได้ีเข้าร�วมกิัจกัรรมเพ้�อสาธารณ์ป็ระโยู่ชิน์ต้�างๆ	 ทัี่�งในด้ีานกัารพัฒินาอยู่�างยัู่�งยู้่นของ

ชุิมชิน	 รวมถึงกัารม่ส�วนชิ�วยู่เหล้้อสนับสนุนชุิมชิน	 แล้ะผ้่่ดี้อยู่โอกัาสในสังคัมให้ไดี้พัฒินาแล้ะพ�ึงพาต้นเองไดี้	 ต้ล้อดีจนกัาร

ส�งเสริมกัารศึกัษาแล้ะอนุรักัษ์สิ�งแวดีล้้อม	ทัี่�งน่�	เพราะรากัฐานท่ี่�มั�นคังที่างสังคัมเป็็นปั็จจัยู่สำาคััญของกัารเต้ิบโต้อยู่�างยัู่�งยู้่น	

ดัีงนั�นองค์ักัรต้้องดีำาเนินธุรกิัจคัวบค่ั�ไป็กัับกัารแสดีงคัวามรับผิ่ดีชิอบแล้ะม่ส�วนร�วมในกัารพัฒินาชุิมชินแล้ะสังคัม	บริษัที่ได้ี

กัำาหนดีแนวป็ฏิิบัติ้	8	ป็ระกัารท่ี่�สะท้ี่อนกัารดีำาเนินธุรกิัจอยู่�างม่คัวามรับผิ่ดีชิอบต้�อสังคัมแล้ะสิ�งแวดีล้้อมของบริษัที่	ดัีงน่�

1.	 กัารกัำากัับด่ีแล้กิัจกัารท่ี่�ด่ี

2.	 กัารป็ระกัอบธุรกิัจด้ีวยู่คัวามเป็็นธรรม

3.	 กัารต้�อต้้านกัารทุี่จริต้

4.	 กัารเคัารพสิที่ธิมนุษยู่ชินแล้ะกัารป็ฏิิบัติ้ต้�อแรงงานอยู่�างเป็็นธรรม

5.	 คัวามรับผ่ิดีชิอบต้�อผ้่่บริโภคั

6.	 กัารด่ีแล้รักัษาสิ�งแวดีล้้อม

7.	 กัารร�วมพัฒินาชุิมชินแล้ะสังคัม

8.	 นวัต้กัรรมจากัคัวามรับผ่ิดีชิอบต้�อสังคัม
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รายงานประจำาปี 2563

หมวิดท่� 4 การเปิดเผู้ยข้�อม้ลและคำวิามโปร่งใส  
	 บรษัิที่	ให้คัวามสำาคััญกัับนักัล้งทุี่นทุี่กักัลุ้�มอยู่�างเที่�าเท่ี่ยู่มกััน	ถึงแม้ว�าจะมิได้ีม่กัารจัดีตั้�งหน�วยู่งานด้ีานผ่่ล้้งทุี่นสัมพันธ์

ขึ�นเป็็นกัารเฉพาะ	 แต้�ไดี้มอบหมายู่ให้กัรรมกัารผ้่่จัดีกัารที่ำาหน้าท่ี่�ในส�วนกัารให้ข้อม่ล้ข�าวสารทัี่�วไป็ของบริษัที่	 ผ้่่ถ้อหุ้นแล้ะ

นักัล้งทุี่นสามารถติ้ดีต้�อได้ีท่ี่�	สำานักังานบริษัที่	หมายู่เล้ขโที่รศัพท์ี่	0-2561-1111	ต้�อ	2421,	2424,	2427	โที่รสาร	0-2561-

1462	email	info@vibhavadi.com

	 บริษัที่	ได้ีจัดีให้ม่กัารเผ่ยู่แพร�ข้อม่ล้คัำาอธิบายู่แล้ะกัารวิเคัราะห์ของฝ่่ายู่จัดีกัารรายู่	ไต้รมาส	รวมทัี่�งได้ีเผ่ยู่แพร�ข้อม่ล้

ต้�าง	ๆ	ผ่�านเว็บไซื้ต์้ของบริษัที่ท่ี่�	www.vibhavadi.com

	 คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่เป็็นผ้่่รับผิ่ดีชิอบในกัารจัดีที่ำารายู่งานกัารเงนิแล้ะข้อม่ล้ที่างกัารเงนิท่ี่�ป็รากัฏิในรายู่งาน	ป็ระจำาป็	ี

จัดีที่ำาขั�นต้ามมาต้รฐานกัารบัญช่ิท่ี่�รับรองทัี่�วไป็ในป็ระเที่ศไที่ยู่	 โดียู่เล้้อกัใช้ินโยู่บายู่บัญช่ิท่ี่�เหมาะสม	 แล้ะถ้อป็ฏิิบัต้ิอยู่�าง

สมำ�าเสมอ	โดียู่ใชิดุ้ีล้พินิจอยู่�างระมดัีระวงัแล้ะป็ระมาณ์กัารท่ี่�ดีท่่ี่�สุดีในกัารจัดีที่ำารวมทัี่�งมก่ัารเป็ดิีเผ่ยู่ขอ้ม่ล้สำาคััญอยู่�างเพยู่่ง

พอในหมายู่เหตุ้ป็ระกัอบงบกัารเงิน

	 ในกัารน่�	คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	ได้ีแต้�งตั้�งคัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบเป็็นผ้่่ด่ีแล้รับผิ่ดีชิอบเก่ั�ยู่วกัับคุัณ์ภาพของรายู่งาน

ที่างกัารเงิน	 แล้ะระบบคัวบคัุมภายู่ใน	 แล้ะคัวามเห็นของคัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบเกั�่ยู่วกัับเร�้องน่�ป็รากัฏิในรายู่งานคัณ์ะ

กัรรมกัารต้รวจสอบ	ซึื้�งแสดีงไว้ในรายู่งานป็ระจำาปี็แล้้ว

	 ทัี่�งน่�	คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	ยัู่งให้คัวามสำาคััญต้�อกัารเปิ็ดีเผ่ยู่ข้อม่ล้เก่ั�ยู่วกัับรายู่งานกัารเงิน	ข้อม่ล้ที่างกัารเงิน	รวมถึง

ผ่ล้กัารดีำาเนินงานของบริษัที่	ให้ม่คัวามคัรบถ้วน	ถ่กัต้้อง	โป็ร�งใสแล้ะทัี่นเวล้า	ต้ามท่ี่�ป็รากัฏิในรายู่งานป็ระจำาปี็แล้ะ	เว็บไซื้ต์้

ของบริษัที่	เพ้�อให้ผ้่่ถ้อหุ้น	ผ้่่ม่ส�วนไดี้เส่ยู่หร้อผ้่่เก่ั�ยู่วข้องได้ีใช้ิข้อม่ล้อยู่�างเที่�าเท่ี่ยู่มกััน

บริษัที่ม่นโยู่บายู่ให้คั�าต้อบแที่นของกัรรมกัารแล้ะกัรรมกัารชิุดียู่�อยู่อ้�นๆ	 อยู่่�ในระดีับท่ี่�เหมาะสม	 แล้ะคั�าต้อบแที่นนั�นบริษัที่

ยึู่ดีถ้อให้เป็็นอำานาจของผ้่่ถ้อหุ้นเป็็นผ้่่พิจารณ์าซึื้�งสอดีคัล้้องกัับบที่บัญญัติ้ของกัฎหมายู่

หมวิดท่� 5 คำวิามรับผิู้ดชอบข้องคำณะกรรมการ
 โคำรงสร�างคำณะกรรมการบริษััท

	 คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	ป็ระกัอบด้ีวยู่ผ้่่ที่รงคุัณ์วุฒิิท่ี่�มากัด้ีวยู่ป็ระสบกัารณ์์	ในหล้ายู่ๆ	ด้ีาน	กัรรมกัารทุี่กัที่�านมส่�วนร�วม

ในกัารกัำาหนดีวิสัยู่ทัี่ศน์	ภารกิัจ	กัล้ยุู่ที่ธ	เป้็าหมายู่	แผ่นธุรกิัจแล้ะงบป็ระมาณ์ของบริษัที่	ต้ล้อดีจนกัำากัับด่ีแล้ให้ฝ่่ายู่บริหาร

ดีำาเนินกัารให้เป็็นไป็ต้ามแผ่นท่ี่�กัำาหนดีไว้	อยู่�างม่ป็ระสิที่ธิภาพแล้ะป็ระสิที่ธิผ่ล้	เพ้�อเพิ�มม่ล้คั�าส่งสุดีให้กัับบริษัที่แล้ะผ้่่ถ้อหุ้น	

คัณ์ะกัรรมกัารม่กัารป็ระชุิมทุี่กั	3	เด้ีอน	เพ้�อพิจารณ์ากัารรายู่งานผ่ล้งานของฝ่่ายู่บริหาร	แล้ะงบกัารเงินของบริษัที่

	 ณ์	31	ธันวาคัม	2563	คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ม่จำานวน	15	ที่�านป็ระกัอบด้ีวยู่	

	 1.		 กัรรมกัารที่�่ไม�ได้ีเป็็นผ้่่บริหาร	จำานวน	5	ที่�าน	ได้ีแกั�	นายู่แพที่ย์ู่ชิำานาญ	ชินะภัยู่,	นายู่แพที่ย์ู่พงษ์พัฒิน์	ป็ธานวนิชิ,	

นายู่แพที่ยู่์ป็ระมุข	อุณ์จักัร,	นายู่แพที่ยู่์รัชิชิ	สมบ่รณ์์สิน,	ดีร.	ฤกัขจ่	กัาญจนพิทัี่กัษ์

	 2.		 กัรรมกัารบริษัที่ท่ี่�เป็็นผ้่่บริหาร	จำานวน	5	ที่�าน	 ได้ีแกั�	นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	 วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้,	นายู่สิที่ธิ	ภาณุ์พัฒินพงศ์,	

ดีร.บวรพรรณ์	รัฐป็ระเสริฐ,	นางญาดีา	พัฑ์ฒิฆายู่น	แล้ะนายู่พิจิต้ต์้	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้

	 3.		 กัรรมกัารอิสระซึื้�งม่คุัณ์สมบัติ้ท่ี่�เป็็นอิสระต้ามหลั้กัเกัณ์ฑ์์ท่ี่�	กัล้ต้.	กัำาหนดี	จำานวน	5	ที่�าน	ได้ีแกั�	นายู่สม	วรรณ์

ป็ระภา,	นางเรวด่ี	ต้.สุวรรณ์,	นายู่นิคัม	ไวยู่รัชิพานิชิ,	นายู่ชัิยู่นรินที่ร์	สายู่รังษ่	แล้ะพล้เอกับุญเลิ้ศ	จันที่ราภาส

	 กัรรมกัารที่�่เป็็นอิสระ	5	ที่�าน	คิัดีเป็็น	33.33%	ของกัรรมกัารทัี่�งคัณ์ะ	แล้ะจำานวนกัรรมกัารอิสระไม�น้อยู่กัว�า	1	ใน	3	

ของกัรรมกัารทัี่�งคัณ์ะ	เป็็นไป็ต้ามบที่บัญญัติ้ของพระราชิบัญญัติ้หลั้กัที่รัพย์ู่แล้ะต้ล้าดีหลั้กัที่รัพย์ู่	(ฉบับที่�่	4)	พ.ศ.	2551

 การแยกตำาแหน่ง :	ป็ระธานกัรรมกัารบริษัที่ไม�ได้ีเป็็นกัรรมกัารท่ี่�เป็็นผ้่่บริหาร	โดียู่บริษัที่	ม่กัารกัำาหนดีหน้าที่�่คัวาม

รับผิ่ดีชิอบระหว�างกัรรมกัารบริษัที่แล้ะผ้่่บริหารอยู่�างชัิดีเจน	 โดียู่กัรรมกัารบริษัที่	 ม่หน้าท่ี่�กัำาหนดีคัวามรับผิ่ดีชิอบในกัาร

กัำาหนดีนโยู่บายู่แล้ะกัำากัับด่ีแล้กัารดีำาเนินงานของผ่่้บริหารในระดัีบนโยู่บายู่	 ขณ์ะท่ี่�ผ่่้บริหารที่ำาหน้าท่ี่�บริหารงานของบริษัที่

ในด้ีานต้�างๆ	ให้เป็็นไป็ต้ามนโยู่บายู่ท่ี่�กัำาหนดี

 คำณะกรรมการชดุย่อย :	คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ได้ีแต้�งตั้�งคัณ์ะกัรรมกัารชุิดียู่�อยู่ต้�างๆ	เพ้�อชิ�วยู่คัณ์ะกัรรมกัารพิจารณ์า	

กัลั้�นกัรอง	 แล้ะป็ฏิิบัติ้หน้าท่ี่�เฉพาะเร้�อง	 แล้ะเสนอให้คัณ์ะกัรรมกัารพิจารณ์าหร้อรับที่ราบ	 โดียู่รายู่ช้ิ�อกัรรมกัารรวม

ถึงขอบเขต้แล้ะอำานาจหน้าท่ี่�ของคัณ์ะกัรรมกัารชุิดียู่�อยู่ต้�างๆ	ได้ีระบุไว้แล้้วในหัวข้อโคัรงสร้างกัารจัดีกัาร
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 บทบาท หน�าท่� และคำวิามรับผู้ิดชอบข้องคำณะกรรมการ

	 คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ม่หน้าท่ี่�รับผิ่ดีชิอบในกัารกัำาหนดีนโยู่บายู่แล้ะทิี่ศที่างกัารดีำาเนินงาน	 โดียู่ได้ีม่ส�วนร�วมแล้ะ

ให้คัวามเห็นชิอบในกัารกัำาหนดีวิสัยู่ทัี่ศน์	 พันธกิัจ	 เป้็าหมายู่เชิิงกัล้ยุู่ที่ธ์ในภาพรวมของบริษัที่	แล้ะกัำากัับด่ีแล้ให้ฝ่่ายู่จัดีกัาร

ดีำาเนินกัารให้เป็็นไป็ต้ามนโยู่บายู่	เป้็าหมายู่	แล้ะงบป็ระมาณ์ท่ี่�กัำาหนดีไว้อยู่�างม่ป็ระสิที่ธิภาพแล้ะป็ระสิที่ธิผ่ล้	เพ้�อเพิ�มม่ล้คั�า

แกั�กิัจกัาร	ระวังรักัษาผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์ของบริษัที่แล้ะผ้่่ถ้อหุ้น	รวมทัี่�งติ้ดีต้ามกัารดีำาเนินกิัจกัารของบริษัที่ต้ล้อดีเวล้า	เพ้�อให้มั�นใจ

ว�าฝ่่ายู่จัดีกัารดีำาเนินกิัจกัารต้ามกัฎหมายู่แล้ะนโยู่บายู่ท่ี่�วางไว้

	 คัณ์ะกัรรมกัารบรษัิที่ได้ีม่กัารจัดีกัารให้ม่กัารบริหารคัวามเส่�ยู่งแล้ะกัารคัวบคุัมภายู่ในท่ี่�ดี	่โดียู่มก่ัารติ้ดีต้ามกัารดีำาเนนิ

กัารดัีงกัล้�าวอยู่�างสมำ�าเสมอ	 ทัี่�งน่�คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ได้ีจัดีให้ม่คัณ์ะกัรรมกัารชุิดียู่�อยู่	 ซึื้�งม่อำานาจหน้าท่ี่�แล้ะคัวามรับผิ่ดี

ชิอบแยู่กัจากัคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่แล้ะฝ่่ายู่จัดีกัารอยู่�างชัิดีเจน

	 กัารม่หล้ักัป็ฏิิบัติ้เกั�่ยู่วกัับจรรยู่าบรรณ์แล้ะจริยู่ธรรมธุรกัิจเป็็นพ�้นฐานท่ี่�สำาคััญในกัารเสริมสร้างกัารม่ธรรมาภิบาล้

หร้อกัารกัำากัับด่ีแล้กัิจกัารท่ี่�ดี่	 หลั้กัป็ฏิิบัติ้เกั�่ยู่วกัับจรรยู่าบรรณ์แล้ะจริยู่ธรรมธุรกัิจของบริษัที่จะเป็็นกัารป็ระมวล้คัวาม

ป็ระพฤติ้ในที่างท่ี่�ด่ีงาม	เพ้�อรักัษาแล้ะส�งเสริมเก่ัยู่รติ้คุัณ์แล้ะชิ�้อเส่ยู่งอันดีข่องบริษัที่	โดียู่บริษัที่ได้ีจัดีให้ม่ระเบ่ยู่บแล้ะข้อบังคัับ

เก่ั�ยู่วกัับกัารป็ฏิิบัติ้งานให้เป็็นไป็ดี้วยู่คัวามซื้�้อสัต้ย์ู่แล้ะม่จรรยู่าบรรณ์ในกัารดีำาเนินธุรกิัจเพ้�อถ้อป็ฏิิบัติ้

 การประชุมคำณะกรรมการ

	 คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่กัำาหนดีให้ม่กัารป็ระชุิมอยู่�างสมำ�าเสมอแล้ะม่กัารป็ระชุิมวาระพิเศษเพิ�มต้ามคัวามจำาเป็็น	โดียู่ม่

วาระกัารป็ระชุิมท่ี่�สำาคััญ	 ป็ระกัอบด้ีวยู่กัารพิจารณ์างบกัารเงินของบริษัที่ในแต้�ล้ะไต้รมาส	 กัารติ้ดีต้ามคัวามค้ับหน้าของ

โคัรงกัารป็รับป็รุงบริษัที่	 รวมทัี่�งกัารพิจารณ์านโยู่บายู่ต้�างๆ	 ท่ี่�สำาคััญแล้ะต้ิดีต้ามผ่ล้กัารดีำาเนินงานของบริษัที่	 โดียู่ฝ่่ายู่

สำานักังานบริษัที่	ได้ีจัดีที่ำาหนังส้อเชิิญป็ระชุิมพร้อมกัับวาระกัารป็ระชุิมแล้ะเอกัสารให้กัรรมกัารพิจารณ์ากั�อนกัารป็ระชุิมล้�วง

หน้าอยู่�างน้อยู่	 7	 วัน	 เพ้�อให้กัรรมกัารม่เวล้าในกัารพิจารณ์าศึกัษาวาระกัารป็ระชุิมแล้ะเอกัสารป็ระกัอบกัารป็ระชิุม	 ทัี่�งน�่	

กัารป็ระชิมุคัณ์ะกัรรมกัารชิดุียู่�อยู่ไดีก้ัำาหนดีใหม่้กัารป็ระชิมุร�วมกัันอยู่�างสมำ�าเสมอแล้ะม่กัารบนัที่กึัรายู่งานกัารป็ระชิมุไวเ้ป็็น

ล้ายู่ลั้กัษณ์์อักัษรด้ีวยู่

	 กัารป็ระชิุมแต้�ล้ะคัรั�งไดี้ม่กัารจดีบันทึี่กัแล้ะจัดีที่ำารายู่งานกัารป็ระชุิมเป็็นล้ายู่ลั้กัษณ์์อักัษรทุี่กัคัรั�ง	 แล้ะได้ีนำาเสนอ

คัณ์ะกัรรมกัารพิจารณ์าร�างรายู่งานกัารป็ระชิุมดัีงกัล้�าวกั�อนที่ำากัารรับรองในกัารป็ระชิุมคัรั�งต้�อไป็	 รวมทัี่�งได้ีม่กัารจัดีเก็ับ

รายู่งานกัารป็ระชิุมของคัณ์ะกัรรมกัารท่ี่�ผ่�านกัารรับรองจากัคัณ์ะกัรรมกัารเพ้�อพร้อมสำาหรับกัารต้รวจสอบจากัคัณ์ะ

กัรรมกัารแล้ะหน�วยู่งานท่ี่�เกั�่ยู่วข้อง	 ทัี่�งน่�	 ในปี็	 2563	 คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ม่กัารป็ระชิุมวาระป็กัต้ิรวมทัี่�งสิ�น	 6	 คัรั�ง	

คัณ์ะกัรรมกัารบริหารแล้ะกัำากัับกิัจกัารท่ี่�ดี่ม่กัารป็ระชิุม	 12	 คัรั�ง	 คัณ์ะกัรรมกัารต้รวจสอบม่กัารป็ระชิุมรวมทัี่�งสิ�น	 8	 คัรั�ง	

คัณ์ะกัรรมกัารสรรหาแล้ะพิจารณ์าคั�าต้อบแที่นม่กัารป็ระชุิม	1	คัรั�ง	คัณ์ะกัรรมกัารบริหารคัวามเส่�ยู่งแล้ะกัารล้งทุี่น	ม่กัาร

ป็ระชุิม	1	คัรั�ง	โดียู่ม่รายู่ล้ะเอ่ยู่ดีกัารเข้าร�วมป็ระชุิมของกัรรมกัารแต้�ล้ะที่�านอยู่่�ในหัวข้อ	คั�าต้อบแที่นกัรรมกัาร	กัรรมกัารชุิดี

ยู่�อยู่	แล้ะผ้่่บริหาร

 ค่ำาตอบแทนคำณะกรรมการบริษััท และผู้้�บริหาร

	 บริษัที่ม่นโนบายู่ให้คั�าต้อบแที่นของกัรรมกัารแล้ะกัรรมกัารชิุดียู่�อยู่อ้�นๆ	 อยู่่�ในระดีับท่ี่�เหมาะสม	 โดียู่พิจารณ์าเสนอ

อัต้ราต้ามท่ี่�คัณ์ะกัรรมกัารสรรหาแล้ะพิจารณ์าคั�าต้อบแที่นเป็็นผ่่พิ้จารณ์า	แล้ะเสนอให้ผ่่ถ้้อหุน้เป็็นผ่่พิ้จารณ์า	คั�าต้อบแที่น

คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่อยู่่�ในร่ป็แบบของโบนัสป็ระจำาปี็แล้ะเบ่�ยู่ป็ระชุิมรายู่คัรั�ง	 โดียู่จำานวนเงินท่ี่�จ�ายู่จะพิจารณ์าเป็ร่ยู่บเท่ี่ยู่บ

กัับกัารจ�ายู่คั�าต้อบแที่นกัรรมกัารของบริษัที่ท่ี่�ม่ขนาดีใกัล้้เค่ัยู่งกัันแล้ะอยู่่�ในอุต้สาหกัรรมเด่ียู่วกััน

	 คั�าต้อบแที่นผ้่่บริหารอยู่่�ในร่ป็ของเงินเด้ีอน	แล้ะโบนสั	แล้ะขึ�นอยู่่�กัับหน้าท่ี่�คัวามรบัผิ่ดีชิอบป็ระกัอบกัับผ่ล้กัารดีำาเนนิ

งานของบริษัที่

	 สำาหรับรายู่ล้ะเอ่ยู่ดี	คั�าต้อบแที่นกัรรมกัารบริษัที่	ปี็	2563	ซึื้�งได้ีรับอนุมัติ้จากัท่ี่�ป็ระชุิมผ้่่ถ้อหุ้น	บริษัที่ได้ีเปิ็ดีเผ่ยู่จำานวน

เงินเป็็นรายู่บุคัคัล้	 แล้ะได้ีเปิ็ดีเผ่ยู่คั�าต้อบแที่นรวมของผ้่่บริหารในหัวข้อ	 คั�าต้อบแที่นกัรรมกัาร	 คัณ์ะกัรรมกัารชุิดียู่�อยู่	

แล้ะผ้่่บริหาร
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รายงานประจำาปี 2563

 การประเมินตนเองข้องคำณะกรรมการ

	 คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ป็ระกัอบด้ีวยู่คัณ์ะกัรรมกัารผ่่ท้ี่รงคัณุ์วุฒิิ	แล้ะม่คัวามสามารถ	รวมถึงม่คัวามเข้าใจแล้ะชิำานาญ

ในสายู่งานธุรกัิจของบริษัที่เป็็นอยู่�างด่ี	อยู่�างไรก็ัด่ี	คัณ์ะกัรรมกัารไดี้ม่กัารติ้ดีต้ามกัารป็ฏิิบัติ้งานด้ีานต้�างๆ	เชิ�น	กัล้ยุู่ที่ธ์แล้ะ

กัารวางแผ่นธุรกิัจ	คัวามเส่�ยู่งแล้ะกัารคัวบคุัมภายู่ใน	กัารด่ีแล้มใิห้เกิัดีคัวามขัดีแยู้่งที่างผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์	ต้ดิีต้ามรายู่งานที่างกัาร

เงินแล้ะกัารดีำาเนินงานอยู่�างใกัล้้ชิิดีเพ้�อมิให้เกิัดีข้อผิ่ดีพล้าดี	รวมทัี่�งไดีม้ก่ัารป็ระเมนิผ่ล้กัารป็ฏิบิติั้งานของต้นเอง	เพ้�อพิจารณ์า

ที่บที่วนผ่ล้งาน	ปั็ญหา	แล้ะอุป็สรรคัต้�างๆ	รวมทัี่�งกัารที่ำางานของคัณ์ะกัรรมกัารให้ม่ป็ระสิที่ธิภาพ

	 โดียู่ได้ีกัำาหนดีให้ม่กัารป็ระเมินผ่ล้กัารป็ฏิิบัติ้งานของคัณ์ะกัรรมกัารป็ลี้ะ	1	คัรั�ง	ในร่ป็แบบกัารป็ระเมินต้นเองรายู่คัณ์ะ	

ป็ระกัอบด้ีวยู่	6	หัวข้อค้ัอ

1.		 โคัรงสร้างของคัณ์ะกัรรมกัาร

2.		 บที่บาที่หน้าท่ี่�แล้ะคัวามรับผ่ิดีชิอบของคัณ์ะกัรรมกัาร

3.		 กัารป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัาร

4.		 กัารที่ำาหน้าท่ี่�ของคัณ์ะกัรรมกัาร

5.		 คัวามสัมพันธ์กัับฝ่่ายู่จัดีกัาร

6.		 กัารพัฒินาต้นเองของกัรรมกัารแล้ะกัารพัฒินาผ้่่บริหาร

	 	 	 สรุป็ผ่ล้กัารป็ระเมินคัณ์ะกัรรมกัารทัี่�งคัณ์ะ	เห็นว�ากัารดีำาเนินกัารในปี็	2563	เหมาะสมด่ีแล้้ว

 

 การพัฒนากรรมการและผู้้�บริหาร

	 โดียู่ท่ี่�คัณ์ะกัรรมกัารของบริษัที่ทุี่กัที่�านเป็็นผ้่่ท่ี่�ม่คัวามร่้	 คัวามสามารถ	 ป็ระสบกัารณ์์	 แล้ะคัวามชิำานาญ	 รวมถึง	

รับที่ราบ	 เข้าใจแล้ะรับผิ่ดีชิอบต้�อกัารดีำาเนินธุรกิัจของบริษัที่เป็็นอยู่�างด่ี	 อยู่�างไรก็ัด่ี	 คัณ์ะกัรรมกัารยัู่งต้ระหนักัแล้ะใส�ใจ

ในกัารเข้าร�วม	 สนับสนุนแล้ะเปิ็ดีโอกัาสให้ผ้่่เก่ั�ยู่วข้องได้ีเข้าร�วมในหลั้กัส่ต้รต้�างๆ	 ท่ี่�เห็นว�าอาจเป็็นป็ระโยู่ชิน์ต้�อบริษัที่

อยู่�างสมำ�าเสมอ





รายงานความรับผิดชอบ

ต่อสังคม
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รายงานคำวิามรับผิู้ดชอบต่อสังคำม

	 บริษัที่ฯ	ได้ีกัำาหนดีแนวที่างคัวามรับผ่ิดีชิอบต้�อสังคัมไว้อยู่�างชัิดีเจนในวิสัยู่ทัี่ศน์แล้ะพันธกิัจของบริษัที่	คั้อ

วิิสัยทัศน์
	 โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	 มุ�งมั�นท่ี่�จะเป็็นโรงพยู่าบาล้เอกัชินชัิ�นนำา	 ซึื้�งไดี้รับกัารยู่อมรับในด้ีานคุัณ์ภาพกัารรักัษาพยู่าบาล้	

คุัณ์ภาพกัารบริกัารแล้ะคุัณ์ภาพบุคัล้ากัรดี้วยู่มาต้รฐานสากัล้	ภายู่ในปี็	2565

พันธกิจ
 เพ่�อให�บรรลุถึืงวิิสัยทัศน์ท่�ต้ังไวิ� บริษััทฯ ม่นโยบายและแนวิทางปฏิิบัติ ดังน้่

	 มุ�งมั�นให้บริกัารที่างกัารแพที่ยู่์	ท่ี่�ม่ป็ระสิที่ธิภาพ	ด้ีวยู่เที่คัโนโล้ยู่่ท่ี่�ทัี่นสมัยู่แล้ะคัรบวงจร	ได้ีมาต้รฐานวิชิาช่ิพ	ให้กัาร

บริกัารท่ี่�เป็็นเลิ้ศ	เพ้�อคัวามพึงพอใจของผ้่่รับบริกัาร	สร้างท่ี่มงานท่ี่�มค่ัวามร้่คัวามสามารถ	มวิ่นัยู่แล้ะมจิ่ต้บริกัาร	ที่ำางานด้ีวยู่

คัวามสุข	ม่กัารพัฒินาอยู่�างต้�อเน้�องโดียู่คัำานึงถึงคัวามรับผิ่ดีชิอบต้�อสังคัม	แล้ะสิ�งแวดีล้้อม

	 กัารดีำาเนนิธุรกัจิของบรษัิที่ท่ี่�สะที่า้นถงึแนวคัดิีในกัารดีำาเนนิธรุกัจิอยู่�างมค่ัวามรบัผ่ดิีชิอบต้�อสงัคัม	โดียู่ถ้อเป็็นกัล้ยู่ทุี่ธ์

เพ้�อคัวามยัู่�งยู้่นขององคั์กัร	(Sustainability	Strategy)	ป็ระกัอบด้ีวยู่

1. การกำากับด้แลกิจการท่�ด่
บรษัิที่ฯ	ได้ีกัำาหนดีนโยู่บายู่กัารกัำากัับด่ีแล้กิัจกัารต้ามแนวที่างหลั้กักัารกัำากัับกิัจกัารท่ี่�ด่ี	สำาหรับบริษัที่จดีที่ะเบยู่่น

ท่ี่�ต้ล้าดีหลั้กัที่รัพย์ู่แห�งป็ระเที่ศไที่ยู่กัำาหนดี	โดียู่เน้นให้ม่กัารนำามาใช้ิอยู่�างเต็้มท่ี่�แล้ะเคัร�งคัรัดี	ไม�ว�าจะเป็็นสิที่ธิของผ้่่ถ้อ

หุ้น	กัารป็ฏิิบติั้ต้�อผ้่่ถ้อหุ้นอยู่�างเที่�าเท่ี่ยู่มกััน	บที่บาที่ของผ่่ม่้ส�วนได้ีเส่ยู่	กัารเป็ดิีเผ่ยู่ข้อม่ล้แล้ะคัวามโป็ร�งใส	คัวามรบัผ่ดิี

ชิอบของคัณ์ะกัรรมกัาร

2. การเป็นองค์ำกรท่�ม่การบริหารจัดการท่�ม่ประสิทธิภัาพ
ค้ัอ	กัารเป็็นองคั์กัรท่ี่�ม่กัารบริหารจัดีกัารท่ี่�ม่คัวามคัล้�องตั้ว	สามารถป็รับตั้วได้ีอยู่�างรวดีเร็ว	แล้ะม่ป็ระสิที่ธิภาพ	

สอดีคัล้้องกัับสภาวะแล้ะเหต้กุัารท่ี่�เป็ล่้�ยู่นแป็ล้งไป็	มุ�งเน้นกัารพฒัินาศักัยู่ภาพบคุัล้ากัร	ทัี่�งในด้ีานคัวามร่แ้ล้ะจริยู่ธรรม	

เพ้�อยู่กัระดัีบคัวามสามารถของบุคัล้ากัร	ป็ระสานคัวามร�วมมอ้ในกัารที่ำางานทุี่กัระดัีบทุี่กัส�วนงาน	ม่กัารกัำาหนดีแผ่นงาน

ในกัารดีำาเนินงานท่ี่�ชัิดีเจนแล้ะม่กัารติ้ดีต้ามผ่ล้กัารป็ฏิิบัติ้งานอยู่�างต้�อเน�้อง

3. การประกอบธุรกิจด�วิยคำวิามเป็นธรรม
บริษัที่ฯ	 ให้คัวามสำาคััญในกัารดีำาเนินธุรกิัจโดียู่ป็ฏิิบัติ้ต้ามกัรอบกัารแข�งขันที่างกัารค้ัาท่ี่�สุจริต้แล้ะเป็็นธรรม	

ภายู่ใต้้กัรอบของกัฎหมายู่แล้ะจรยิู่ธรรมที่างธรุกัจิของบรษัิที่	แล้ะยู่ดึีกัต้กิัาของกัารแข�งขนัอยู่�างเสมอภาคั	โดียู่ตั้�งอยู่่�บน

พ้�นฐานของกัารไดี้รับผ่ล้ต้อบแที่นท่ี่�เป็็นธรรมทัี่�งสองฝ่่ายู่	 กัารดีำาเนินธุรกิัจกัับค่ั�คั้าต้้องไม�นำามาซึื้�งคัวามเส้�อมเส่ยู่ของ

บริษัที่หร้อขดัีต้�อกัฎหมายู่	นอกัจากัน่�	บริษัที่ยัู่งม่นโยู่บายู่ในกัารรกััษาคัวามล้บั	หร้อ	สารสนเที่ศของคั�่ค้ัา	ไม�นำาไป็ใชิเ้พ้�อ

ป็ระโยู่ชิน์ต้นเองหร้อผ้่่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องโดียู่มิชิอบ

บริษัที่ฯ	ไม�ดีำาเนินกัารใดีๆ	ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัับกัารล้ะเมิดีที่รัพย์ู่สินที่างปั็ญญา	รวมทัี่�งส�งเสรมิใหกั้ับผ้่่บรหิาร	พนักังาน

ใช้ิที่รพัยู่ากัรแล้ะที่รพัยู่สิ์นของบรษัิที่อยู่�างม่ป็ระสทิี่ธภิาพ	ใช้ิสินคัา้แล้ะบรกิัารท่ี่�มลิ่้ขสทิี่ธิ�ถ่กัต้อ้ง	แล้ะไม�สนบัสนุนสนิคัา้

หร้อกัารกัระที่ำาที่�่เป็็นกัารล้ะเมิดีที่รัพยู่์สินที่างป็ัญญา	 โดียู่ไดี้กัำาหนดีไว้อยู่�างชิัดีเจนในจรรยู่าบรรณ์กัารดีำาเนินธุรกัิจ

ของบริษัที่
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รายงานประจำาปี 2563

4. การต่อต�านการทุจริต
บริษัที่ฯ	 ดีำาเนินธุรกิัจด้ีวยู่คัวามโป็ร�งใส	 ยู่ึดีมั�นในคัวามถ่กัต้้อง	 โดียู่จัดีให้ม่แนวที่างในกัารต้�อต้้านกัารทุี่จริต้

คัอรรั์ป็ชัิ�น	รวมถงึกัารสนบัสนุนกัจิกัรรมที่�่ส�งเสรมิแล้ะป็ล่้กัฝ่งัใหผ้่้่บรหิาร	แล้ะพนกัังาน	ป็ฏิบิติั้ต้ามกัฎหมายู่แล้ะระเบยู่่บ

ข้อบังคัับท่ี่�เกั�่ยู่วข้อง	 ไม�สนับสนุนให้ม่กัารสร้างคัวามสำาเร็จของงานดี้วยู่วิธ่กัารทีุ่จริต้	 คัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่ม่นโยู่บายู่

ป็ฏิิบัติ้ต้ามกัฎหมายู่ต้�อต้้านกัารทุี่จริต้คัอร์รัป็ชัิ�น	โดียู่ได้ีมก่ัารป็ระกัาศนโยู่บายู่ว�าด้ีวยู่กัารต้�อต้า้นคัอรัป็ชัิ�น	แล้ะนโยู่บายู่

กัารคุ้ัมคัรองแล้ะให้คัวามเป็็นธรรมแกั�พนักังานท่ี่�แจ้งข้อม่ล้หร้อให้เบาะแสเก่ั�ยู่วกัับกัารทุี่จริต้	หร้อไม�ป็ฏิบัิติ้ต้ามกัฎหมายู่	

กัฎระเบ่ยู่บขอ้บังคัับบรษัิที่	แล้ะจรรยู่าบรรณ์	(Whistleblower	Policy)	จดัีกัารอบรมแล้ะใหค้ัวามร่พ้นกัังานเกั�่ยู่วกัับนโยู่บายู่

ดัีงกัล้�าว	รวมถงึกัารจดัีที่ำาแผ่�นพบัเผ่ยู่แพร�	นโยู่บายู่ดีงักัล้�าวไป็ยู่งัผ้่่ใชิบ้รกิัาร	คั�่คัา้	แล้ะป็ระชิาชินทัี่�วไป็	จดัีใหม่้กัารอบรม

ให้คัวามร้่เกั�่ยู่วกัับนโยู่บายู่ว�าดี้วยู่กัารต้�อต้้านคัอรัป็ร์ชัิ�น	 รวมถึงกัารบรรจุนโยู่บายู่ดัีงกัล้�าวเป็็นส�วนหนึ�งของกัารอบรม

ป็ฐมนิเที่ศพนักังานเข้าใหม�	 รวมถึงกัารสร้างคัวามร้่สึกัเป็็นเจ้าของให้เกิัดีกัับผ้่่บริหารแล้ะพนักังานทุี่กัระดัีบด้ีวยู่กัารให้

สิที่ธิในกัารซื้�้อหุ้นสามัญของบริษัที่	(ESOP)	โดียู่ม่แนวคิัดีว�าหากัผ้่่บริหารแล้ะพนักังานม่ส�วนเป็็นเจ้าของกิัจกัารยู่�อมจะ

ชิ�วยู่กัันป็กัป็้องด่ีแล้ที่รัพยู่์สินแล้ะผ่ล้ป็ระโยู่ชิน์ขององคั์กัรซึื้�งรวมไป็ถึงกัารสอดีส�องกัารกัระที่ำาทุี่จริต้ต้�างๆ	 ที่�่ที่ำาให้เกัิดี

คัวามเส่ยู่หายู่ต้�อองค์ักัร

5. การเคำารพสิทธิมนุษัยชน
บริษัที่ฯ	ได้ีกัำาหนดีให้พนักังานด่ีแล้ผ้่่ป็่วยู่แล้ะผ้่่มาใช้ิบริกัารทุี่กัที่�านอยู่�างเสมอภาคั	โดียู่ไม�ม่กัารแยู่�งแยู่กัเช้ิ�อชิาต้ิ	

เพศ	สัญชิาติ้	ศาสนา	ฐานะ	สถานภาพที่างสังคัม	แล้ะลั้กัษณ์ะของโรคัท่ี่�เป็็น

บริษัที่ฯ	ได้ีม่กัารป็ระกัาศให้ผ้่่ป่็วยู่รับที่ราบนโยู่บายู่รับรองสิที่ธิผ้่่ป่็วยู่อยู่�างทัี่�วถึง	

6. การปฏิิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัที่ฯ	เช้ิ�อมั�นว�าพนักังาน	ค้ัอ	ที่รัพยู่ากัรท่ี่�มคุ่ัณ์ภาพแล้ะเป็็นปั็จจัยู่ส่�คัวามสำาเร็จของบรษัิที่	จึงมุ�งมั�นกัารพัฒินา

เพิ�มศักัยู่ภาพของบุคัล้ากัรในกัารป็ฏิิบัติ้งานอยู่�างม้ออาช่ิพ	 สร้างบรรยู่ากัาศกัารที่ำางานท่ี่�ด่ี	 ส�งเสริมกัารที่ำางานเป็็นที่่ม	

รวมถึงกัำาหนดีแนวที่างป็ฏิิบัติ้ไว้	ดัีงน่�

-		 ให้ผ่ล้ต้อบแที่นท่ี่�เป็็นธรรมแกั�พนักังาน	โดียู่อยู่่�ในร่ป็แบบของเงินเด้ีอน	แล้ะ/หร้อคั�าต้อบแที่นในกัาร

ที่ำางาน	รวมทัี่�งสวัสดีิกัารในร่ป็แบบต้�างๆ

-		 ด่ีแล้รักัษาสภาพแวดีล้้อมกัารที่ำางานให้ม่คัวามป็ล้อดีภัยู่ต้�อช่ิวิต้แล้ะที่รัพยู่์สินของพนักังานอยู่่�เสมอ	

รวมถึงได้ีม่กัารกัระตุ้้นให้พนักังานต้ระหนักัถึงคัวามสำาคััญของสิ�งแวดีล้้อม	ผ่�านกิัจกัรรมสัป็ดีาห์คัวาม

ป็ล้อดีภัยู่	ซึื้�งเป็็นกิัจกัรรมท่ี่�บริษัที่จัดีให้ม่ปี็ล้ะ	1	คัรั�ง	โดียู่ในปี็	2563	ม่พนักังานเข้าร�วมกิัจกัรรมทัี่�ง

สิ�น	1,160	คัน

-		 กัารป็ระเมนิผ่ล้งานกัารแต้�งตั้�งแล้ะโยู่กัยู่า้ยู่	รวมถงึกัารใหร้างวลั้แล้ะกัารล้งโที่ษพนกัังาน	ต้อ้งกัระที่ำา

ด้ีวยู่คัวามเสมอภาคั	สุจริต้ใจ	เป็็นธรรมแล้ะตั้�งอยู่่�บนพ้�นฐานของคัวามร้่	คัวามสามารถ	แล้ะคัวาม

เหมาะสม	รวมทัี่�งกัารกัระที่ำา	หร้อกัารป็ฏิิบัติ้ของพนักังานนั�นๆ

-		 ให้คัวามสำาคััญต้�อกัารพัฒินา	 กัารถ�ายู่ที่อดีคัวามร่้	 แล้ะคัวามสามารถของพนักังาน	 โดียู่ให้โอกัาส

พนักังานอยู่�างทัี่�วถึงแล้ะสมำ�าเสมอ
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ในปี็	2563	บริษัที่ได้ีม่กัารจัดีกัารอบรมภายู่ใน	18	คัรั�ง	จำานวน	13	หลั้กัส่ต้ร	จำานวนผ้่่เข้าร�วมกัารอบรม	768	คัน

จัดีกัารอบรมภายู่นอกั	100	คัรั�ง	จำานวน	85	หลั้กัส่ต้ร	จำานวนผ้่่เข้ารับกัารอบรม			256	คัน

-		 รับฟัังข้อคิัดีเห็นแล้ะข้อเสนอแนะจากัพนักังานทุี่กัระดัีบเที่�าเท่ี่ยู่มแล้ะเสมอภาคั

-		 ป็ฏิิบัติ้ต้ามกัฎหมายู่แล้ะข้อบังคัับต้�างๆ	ท่ี่�เกั�่ยู่วกัับพนักังานอยู่�างเคัร�งคัรัดี

-		 ป็ฏิิบัติ้ต้�อพนักังานด้ีวยู่คัวามสุภาพแล้ะให้คัวามเคัารพต้�อสิที่ธิมนุษยู่ชินแล้ะป็ฏิิบัติ้ต้�อแรงงาน

อยู่�างเป็็นธรรม

-		 ให้คัวามสำาคััญแกั�พนักังานท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�ด้ีวยู่คัวามซ้ื้�อสัต้ย์ู่	 สุจริต้	 โดียู่กัารจัดีกิัจกัรรมเชิิดีช่ิเก่ัยู่รต้ิ

พนักังานท่ี่�ป็ระกัอบคุัณ์งามคัวามด่ี	 แพที่ย์ู่	 แล้ะพนักังานท่ี่�ได้ีรับคัำานิยู่มจากัล่้กัค้ัา	 แล้ะพนักังานที่�่

คัรบวาระเกัษ่ยู่ณ์อายุู่

บริษัที่	 ได้ีวางแนวคัิดีคั�านิยู่ม	 (Core	 Value)	 แล้ะสร้างบุคัล้ากัรให้ม่ทัี่ศนคัติ้ท่ี่�เหมาะสมกัับคั�านิยู่มของบริษัที่	

5	ป็ระกัาร	ค้ัอ	ป็ล้อดีภัยู่	ได้ีแกั�	กัารป็ระเมินต้นเองในผ่ล้ลั้พธ์ด้ีานคัวามป็ล้อดีภัยู่อยู่�างสมำ�าเสมอ	ใส�ใจ	ได้ีแกั�	กัารคัำานึง

ถึงล่้กัค้ัาเป็็นหลั้กั	ร�วมม้อ	คั้อ	กัารที่ำางานร�วมกัันเป็็นท่ี่ม	ซื้�้อสัต้ย์ู่	คั้อ	กัารที่ำางานภายู่ใต้้คุัณ์ธรรมแล้ะจริยู่ธรรม	พัฒินา	

ค้ัอ	กัารพัฒินาศักัยู่ภาพของต้นเอง	เพ้�อคัวามกั้าวหน้าแล้ะมั�นคังในช่ิวิต้	ใฝ่่หาคัวามร้่	คั้อ	กัารเข้าร�วมในองค์ักัรแห�งกัาร

เร่ยู่นร้่ท่ี่�บริษัที่จัดีตั้�งขึ�นเพ้�อร�วมกัันผ่ลั้กัดัีนให้องค์ักัรส่�คัวามเป็็นเลิ้ศต้ามท่ี่�ตั้�งเป้็าหมายู่ไว้

ด้ีานสวัสดิีกัารพนักังาน	บริษัที่	ได้ีให้คัวามสำาคััญกัับสุขภาพท่ี่�ด่ีของพนักังานเป็็นอยู่�างมากั	เน�้องจากัธุรกัิจหลั้กั

ของเราคั้อ	กัารให้บริกัารด้ีานสุขภาพ	โดียู่ส�งเสริมกิัจกัรรมด้ีานสุขภาพ	อาทิี่เชิ�น	กัารต้รวจร�างกัายู่ต้ามคัวามเส�่ยู่งของ

แต้�ล้ะบุคัคัล้	กัารฉ่ดีวัคัซ่ื้นป้็องกัันไข้หวัดีใหญ�ให้กัับพนักังาน	โดียู่ไม�เสยู่่คั�าใช้ิจ�ายู่	มก่ัารแนะนำาด้ีานสุขภาพทุี่กัระดัีบเป็็น

ป็ระจำาทุี่กัปี็	 ม่กัารจัดีกิัจกัรรมกัระตุ้้นให้พนักังานด่ีแล้สุขภาพต้นเอง	 โดียู่ในปี็	 2563	บริษัที่ไดี้จัดีกิัจกัรรมเพ้�อสุขภาพ

พนักังาน	โดียู่ต้ดิีต้ามแล้ะรณ์รงคัใ์ห้พนักังานออกักัำาลั้งกัายู่	แล้ะมก่ัารจดัีบอรด์ีแสดีงผ่ล้ต้รวจสขุภาพป็ระจำาปี็ให้พนักังาน

รับที่ราบ	จัดีบอร์ดีคัวามร้่ดี้านโรคัต้�างๆ	ต้ามฤด่ีกัาล้	ให้พนักังานได้ีรับที่ราบ

นอกัจากันั�นบริษัที่ยัู่งจัดีให้ม่กัองทุี่นสำารองเล่้�ยู่งช่ิพ	กัารจ�ายู่คั�าอาหารสำาหรับผ้่่ท่ี่�มาที่ำางานบ�ายู่	–	ดึีกั	สวัสดิีกัาร

เงินก้่ัเพ้�อกัรณ่์ฉุกัเฉิน	กัารให้รางวัล้พนักังานท่ี่�ป็ระกัอบคุัณ์งามคัวามด่ี	แล้ะป็ระกัาศเก่ัยู่รติ้คุัณ์คัวามด่ีเพ้�อเป็็นตั้วอยู่�าง

ด้ีานคัวามซื้�้อสัต้ย์ู่

บริษัที่	 สนับสนุนกัิจกัรรมท่ี่�ชิ�วยู่ส�งเสริมคุัณ์ภาพแล้ะคัวามป็ล้อดีภัยู่ในกัารที่ำางาน	 อาที่ิ	 กัารแต้�งตั้�งอาสาสมัคัร

อาช่ิวอนามัยู่ป็ระจำาแผ่นกั	เพ้�อร�วมกัันจัดีกิัจกัรรม	Walk	Through	Survey	 เพ้�อป็ระเมินคัวามป็ล้อดีภัยู่แล้ะคัวามเส่�ยู่ง

ต้�อสุขภาพในสถานท่ี่�ที่ำางาน	 เป็็นกัารสนับสนุนให้บุคัล้ากัรม่กัารป็ระสานงานท่ี่�ดี่	 แล้ที่ำางานเป็็นท่ี่ม	 แล้ะจัดีกิัจกัรรม	

“เร่ยู่นร้่	เร้�องเล้�า	เฝ้่าระวังเส�่ยู่ง	เล่้�ยู่งเกิัดีซื้ำ�า”	โดียู่ม่วัต้ถุป็ระสงคั์เพ้�อนำาคัวามผิ่ดีพล้าดี	คัล้าดีเคัล้้�อนที่างคัลิ้นิกัท่ี่�เกิัดีขึ�น

ซื้ำ�า	มาที่บที่วน	เร่ยู่นร้่ร�วมกััน	แล้กัเป็ล่้�ยู่นป็ระสบกัารณ์์แล้ะกัำาหนดีแนวที่างป็ฏิิบัติ้เพ้�อมิให้เกิัดีซื้ำ�า

ส�งเสริมอาช่ิพแล้ะกัารจ้างงานผ้่่พิกัาร	 โดียู่โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ีม่กัารจ้างงานผ้่่พิกัารที่างห่	 แล้ะร�างกัายู่	

เป็็นพนักังานของโรงพยู่าบาล้	จำานวน	5	รายู่	รวมต้ล้อดีถึงกัารจัดีพ�้นท่ี่�ให้ผ่่พิ้กัารที่างร�างกัายู่แล้ะสายู่ต้าในกัารป็ระกัอบ

อาช่ิพโดียู่ไม�ม่คั�าใชิ้จ�ายู่ใดีๆ	ทัี่�งสิ�น

7. คำวิามรับผู้ิดชอบต่อผู้้�บริโภัคำ
บริษัที่	เน้นกัารให้บริกัารโดียู่ยึู่ดีล่้กัคั้าเป็็นจุดีศ่นย์ู่กัล้าง	มุ�งต้อบสนองคัวามต้้องกัารของล่้กัค้ัา	ด้ีวยู่กัารให้ข้อม่ล้

ท่ี่�ถ่กัต้้องแกั�ผ้่่ป่็วยู่ท่ี่�มาใช้ิบริกัารรักัษาพยู่าบาล้	ม่กัารช่ิ�แจงรายู่ล้ะเอ่ยู่ดี	เง้�อนไข	เพ้�อคัวามเข้าใจอันด่ี	โดียู่คัำานึงถึงคัวาม

ป็ล้อดีภัยู่แล้ะสิที่ธิของผ้่่ป่็วยู่เป็็นหลั้กั

บริษัที่	 ได้ีกัำาหนดีแนวที่างแล้ะหลั้กัเกัณ์ฑ์์กัารโฆษณ์าบริกัารของโรงพยู่าบาล้ให้เป็็นไป็ต้ามกัฎหมายู่แล้ะกัฎ

ระเบ่ยู่บท่ี่�เกั�่ยู่วข้อง	 โดียู่ต้้องกัระที่ำาให้ถ่กัต้้องแล้ะไม�เป็็นกัารอวดีอ้างเกัินจริง	 หร้อที่ำาให้เกิัดีคัวามเข้าใจท่ี่�ผิ่ดีต้�อคันไข้

แล้ะญาต้	ิโดียู่เจา้หนา้ท่ี่�ท่ี่�ที่ำาหน้าท่ี่�เกั�่ยู่วกัับกัารโฆษณ์าจะต้อ้งเขา้รับกัารอบรมเร้�องหลั้กัเกัณ์ฑ์์กัารโฆษณ์าแล้ะส�งเสรมิ

กัารขายู่จากัหน�วยู่งานกัำากัับท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องอยู่�างสมำ�าเสมอ

บริษัที่	ม่ระบบบริหารจัดีกัารคัวามเส�่ยู่งแล้ะระบบรักัษาคัวามป็ล้อดีภัยู่ของล่้กัคั้าท่ี่�ม่มาต้รฐาน
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รายงานประจำาปี 2563

บริษัที่	ได้ีนำาระบบกัารรับรองคุัณ์ภาพ	ทัี่�งในแล้ะต้�างป็ระเที่ศเข้ามาใช้ิในกัระบวนกัารที่ำางาน	เพ้�อสร้างคัวามเช้ิ�อ

มั�นให้เกัิดีกัับผ้่่ใชิ้บริกัาร	 ว�า	 กัระบวนกัารรักัษาพยู่าบาล้ของโรงพยู่าบาล้วิภาวดี่ม่คัวามป็ล้อดีภัยู่	 แล้ะเช้ิ�อถ้อไดี้	

โดียู่บริษัที่ไดี้รับกัารรับรองคุัณ์ภาพจากัJOINT	 COMMISSION	 INTERNATIONAL	 (JCI)	 ของป็ระเที่ศสหรัฐอเมริกัา	 แล้ะ	

HOSPITAL	ACCREDITATION	(HA)

เน้�องจากับริษัที่เป็็นธุรกัิจบริกัารรักัษาพยู่าบาล้	 จึงได้ีพยู่ายู่ามหาชิ�องที่างท่ี่�จะชิ�วยู่ให้ผ่่้รับบริกัารแล้ะป็ระชิาชิน

ทัี่�วไป็	ได้ีรับคัวามร้่ที่างกัารแพที่ยู่์	เพ้�อท่ี่�จะสามารถป้็องกัันแล้ะด่ีแล้ต้นเองแล้ะคัรอบคัรัวได้ีในเบ้�องต้้น	แล้ะไดี้รับคัวาม

สะดีวกัรวดีเร็วเม�้อมาใชิ้บริกัารโรงพยู่าบาล้	บริษัที่	 จึงไดี้จัดีรายู่กัารวิที่ยุู่ให้คัวามร้่ดี้านสุขภาพที่างสถาน่วิที่ยุู่	 ขส.ที่บ.	

FM102.5Hz	แล้ะให้คัำาป็รึกัษาด้ีานสุขภาพที่างwww.vibhavadi.com		แล้ะ	face	book	(www.facebook.com	/hospital	4)	

แล้ะที่าง	Twitter

8. การด้แลรักษัาสิ�งแวิดล�อม
บริษัที่	ได้ีใช้ิหลั้กักัารของ	Joint	Commission	International	:	JCI	แล้ะกัฎหมายู่ท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องเป็็นแนวที่างในกัารด่ีแล้

รักัษาสิ�งแวดีล้้อมในโรงพยู่าบาล้	ทัี่�งในด้ีานกัารป็ระเมินคัวามเส่�ยู่ง	ด้ีานคัวามป็ล้อดีภัยู่แล้ะสิ�งแวดีล้้อม	กัารต้รวจสอบ

แล้ะกัารวัดีผ่ล้กัระบวนกัารท่ี่�เก่ั�ยู่วข้องกัับกัฎหมายู่แล้ะข้อกัำาหนดีด้ีานสิ�งแวดีล้้อม	 กัารกัำาจัดีของเส่ยู่ที่�่เกิัดีจากั

กัระบวนกัารในกัารบริกัารของโรงพยู่าบาล้	 ได้ีแกั�	 นำ�าเส่ยู่	 ขยู่ะติ้ดีเช้ิ�อ	 ขยู่ะอันต้รายู่	แล้ะขยู่ะทัี่�วไป็	 ได้ีดีำาเนินกิัจกัรรม

อนุรักัษ์พลั้งงานอยู่�างต้�อเน้�อง	 โดียู่จัดีให้ม่กัารฝ่กึัอบรมกัารอนุรักัษ์พลั้งงาน	กัารตั้�ง	สส.พลั้งงาน	ป็ระกัอบด้ีวยู่ผ้่่แที่น

จากัทีุ่กัหน�วยู่งานในองคั์กัรท่ี่�จะชิ�วยู่ต้รวจสอบแล้ะให้คัวามเห็นในกัารอนุรักัษ์พลั้งงานของโรงพยู่าบาล้	 รวมถึงไดี้จัดี

กิัจกัรรมสปั็ดีาหค์ัวามป็ล้อดีภยัู่ให้กัับพนักังาน	เพ้�อเป็็นกัารส�งเสรมิใหพ้นักังานต้ระหนกััถึงกัารที่ำางานดีว้ยู่คัวามป็ล้อดีภยัู่

9. คำวิามรับผู้ิดชอบต่อสังคำม
โดียู่ท่ี่�บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวดี่	จำากััดี	(มหาชิน)	ป็ระกัอบธุรกิัจด้ีานกัารรักัษาพยู่าบาล้	จึงได้ีนำาคัวามเชิ�่ยู่วชิาญ

ด้ีานกัารแพที่ย์ู่	ทัี่�งด้ีานกัารรักัษา	ป้็องกัันแล้ะส�งเสริมสุขภาพ	ในกัารจัดีกิัจกัรรมเพ�้อสังคัม	แล้ะโคัรงกัารต้�างๆ	อาทิี่

9.1 กิจกรรมส่งเสริมสุข้ภัาพ ประกอบด�วิย
(1)	 กัารให้คัวามร้่ดี้านสุขภาพ	อาทิี่

-		 คัวามร้่เร้�องกัารด่ีแล้สุขภาพด้ีวยู่เวชิศาสต้ร์ชิะล้อวัยู่

-		 กัารด่ีแล้สุขภาพแม�ตั้�งคัรรภ์แล้ะล่้กัน้อยู่ยุู่คั	New	Normal	Healthy

-		 คัวามร้่หัวข้อ	“นมแม�พลั้งธรรมชิาติ้สร้างล่้กั”

-		 กัารด่ีแล้ต้นเองแบบวิถ่ใหม�ในยุู่คั	New	Normal

-		 สัญญาณ์อันต้รายู่โรคัหล้อดีเล้้อดีสมองท่ี่�คุัณ์ไม�คัวรเพิกัเฉยู่

-		 โภชินากัารด่ีช่ิว่ม่สุข

-		 สัญญาณ์เต้้อนของโรคัหัวใจ
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(2)	 โคัรงกัาร	“ที่ำาคัวามด่ี	บริจาคัโล้หิต้ฝ่า่วิกัฤต้	

COVID-19	 ส�งต้�อโล้หิต้ท่ี่�ป็ล้อดีภัยู่ให้กัับผ้่่ป็่วยู่”	 โดียู่

โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	ร�วมกัับสภากัาชิาดีไที่ยู่	ได้ีให้คัวาม

สำาคััญแล้ะจัดีกิัจกัรรมดัีงกัล้�าวติ้ดีต้�อกัันมาอยู่�างต้�อ

เน้�อง	 เพ้�อเป็็นกัารชิ�วยู่เหล้้อเพ้�อนมนุษยู่์ท่ี่�ต้้องกัารเล้้อดี

ดี�วนในกัารผ่�าตั้ดีแล้ะสามารถชิ�วยู่ต้�อช่ิวิต้ให้กัับผ่่้อ�้นได้ี

อ่กัมากัมายู่ในชิ�วงวิกัฤต้	COVID-19	 ในปี็	 2563	 ม่กัาร

รับบรจิาคัโล้หติ้ทัี่�งหมดี	จำานวน	4	คัรั�ง	ม่ผ้่่เขา้ร�วมบรจิาคั

ทัี่�งหมดี	662	คัน

(3)		 จัดีป็ระชิุมวิชิากัารสุขภาพให้กัับชิมรมผ่่้ส่ง

วัยู่โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	 เพ้�อเป็็นกัารเต้ร่ยู่มคัวามพร้อม

ในกัารด่ีแล้ตั้วเองในสถานกัารณ์์	COVID-19	โดียู่บรรยู่ายู่

ด้ีานสุขภาพแล้ะบรรยู่ายู่	 จำานวน	 2	 คัรั�ง	 จำานวนผ่่้เข้า

ร�วมฟััง	69	คัน

(4)		 จัดีกิัจกัรรมสัป็ดีาห์คัวามป็ล้อดีภัยู่ให้กัับ

พนักังาน	 เพ้�อเป็็นกัารส�งเสริมให้พนักังานในองค์ักัรได้ี

ร้่จักักัารที่ำางานแล้ะที่ราบถึงสภาพสิ�งแวดีล้้อมต้�างๆ	

ท่ี่�เกัิดีขึ�นในปี็	 2563	 ต้ล้อดีจนกัารใช้ิอุป็กัรณ์์ต้�างๆ	

ได้ีอยู่�างป็ล้อดีภัยู่	 เพ้�อคัวามป็ล้อดีภัยู่ของผ่่้ใช้ิบริกัาร	

โดียู่จัดีกิัจกัรรม	3	วัน	ม่ผ้่่เข้าร�วม	1,160	คัน

(5)	 	โคัรงกัาร	“สอนที่ำาหน้ากัากัอนามยัู่แบบผ่า้

ป้็องกัันโรคัต้ดิีเชิ�้อ	COVID-19”	ให้กัับป็ระชิาชินทัี่�วไป็ที่�่มา

ต้รวจสุขภาพท่ี่�โรงพยู่าบาล้วิภาวดี	่ในชิ�วงท่ี่�มส่ถานกัารณ์์	

COVID-19	ระบาดี	ม่ผ้่่เข้าร�วมงาน	900	คัน

ทัี่�งน่�	กัารจดัีกิัจกัรรมดีงักัล้�าวขา้งต้้น	โรงพยู่าบาล้

ได้ีม่กัารกัำากัับด่ีแล้ผ่่้ เข้าร�วมกัิจกัรรมป็ฏิิบั ติ้ต้าม

มาต้รกัารป้็องกัันโรคั	COVID-19	อยู่�างเคัร�งคัรัดี

(6)		 ออกัหน�วยู่แพที่ย์ู่เคัล้้�อนท่ี่�ร�วมกัับสมาคัม

ศิษยู่์เกั�าเซื้นต้์คัาเบร่ยู่ล้	 ต้รวจสุขภาพให้กัับป็ระชิาชิน

ทัี่�วไป็	 ณ์	 โรงเร่ยู่นสระป็ทุี่ม	 ต้ำาบล้ทัี่บพริกั	 อำาเภอ

อรัญป็ระเที่ศ	 จังหวัดีสระแก้ัว	 ผ้่่เข้าร�วมงานทัี่�งหมดี	

1,000	คัน
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(7)		 ออกัหน�วยู่ต้รวจสุขภาพร�วมกัับ	 BTS	

ในกิัจกัรรมคัรบรอบ	20	 ปี็	Rally	20	สถาน่	“BTS	Sky	

Train	 Rally”	 เพ้�อเป็็นกัารต้รวจสุขภาพให้กัับป็ระชิาชิน

ท่ี่�มาร�วมงาน	ผ้่่เข้าร�วมต้รวจสุขภาพ	103	คัน

(8)		 ออกัหน�วยู่ต้รวจสุขภาพงาน	Kazz	Awards	

2020	 ให้กัับป็ระชิาชินท่ี่�มาร�วมงาน	ณ์	 บ่ซื้่ซื้่	 ฮอล้ล้์	

เซ็ื้นที่รัล้	พล้าซื้�า	ล้าดีพร้าว	ชัิ�น	5	ผ้่่เข้าร�วมต้รวจสุขภาพ	

600	 คัน	 แล้ะจำานวนอ่กั	 1,000	 คัน	ณ์	 เดีอะมอล้ล์้

งามวงศ์วาน	จังหวัดีนนที่บุร่

(9)		 โรงพยู่าบาล้วิภาวดี่	 ร�วมมอบถุงปั็นนำ�าใจ	

จากับุคัล้ากัรวิภาวด่ี	 บ้านเด็ีกัอ�อนเส้อใหญ�	 ม่ล้นิธิเด็ีกั

อ�อนในสลั้ม	ซื้อยู่เส้อใหญ�	แล้ะ	ณ์	บ้านศร่นคัรินที่ร์	ม่ล้นิธิ

เด็ีกัอ�อนในสลั้ม	หนองแขม	เพ้�อชิ�วยู่เหล้้อผ้่่ป็กัคัรองของ

เด็ีกัๆ	ในชิ�วงวิกัฤต้	COVID-19	จำานวน	300	คัรอบคัรัว

(10)	 โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	เป็็นตั้วแที่นมอบนำ�าด้ี�ม	

จำานวน	 600	 ขวดี	 ให้กัับที่างสถาน่ต้ำารวจนคัรบาล้

พหล้โยู่ธิน	 เพ้�อนำาไป็แจกัจ�ายู่ให้กัับจุดีต้รวจคััดีกัรอง	

COVID-19	ในพ้�นท่ี่�

(11)	 โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	 ร�วมจัดีกัิจกัรรม

โคัรงกัาร	 “รณ์รงค์ัล้ดีฝุ่่นพิษ	 PM	 2.5”	 โดียู่กัารแจกั

หน้ากัากักัันฝุ่่น	PM	2.5	ให้กัับป็ระชิาชินผ้่่ใช้ิที่าง	โดียู่ได้ี

รับคัวามร�วมม้อจากัทุี่กัภาคัส�วนร�วมด้ีวยู่ชิ�วยู่กัันแก้ั

ปั็ญหาฝุ่่นล้ะอองขนาดีเล็้กั	PM	2.5	มก่ัารป็ระชิาสัมพันธ์	

ให้คัำาแนะนำาในกัารใช้ิหน้ากัากัป้็องกัันฝุ่่นอยู่�างถ่กัต้้อง
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9.2 กิจกรรมเพ่�อสังคำมอ่�น
(1)		 จัดีกัจิกัรรมวันเด็ีกัแห�งชิาติ้ปี็	2563	“เด็ีกัไที่ยู่ยุู่คัใหม�	ร้่รักัสามัคัคั	่ร้่หน้าท่ี่�พล้เมอ้งไที่ยู่”	เป็็นกัารจัดีกิัจกัรรม

ให้คัวามร่้แกั�ผ้่่ป็กัคัรอง	 แล้ะเพ้�อให้เด็ีกัได้ีแสดีงคัวามสามารถ	 แล้ะมอบของขวัญให้เด็ีกัท่ี่�นอนโรงพยู่าบาล้ม่ผ่่้เข้าร�วม

ทัี่�งหมดี	195	คัน

(2)		 สนับสนุนกัารจำาหน�ายู่บัต้รนำาโชิคัสภาสังคัมสงเคัราะห์	 แล้ะดีอกัมะลิ้เน�้องในวันแม�แห�งชิาติ้	 12	 สิงหาคัม	

เพ้�อนำาเงินท่ี่�ได้ีจากักัารจำาหน�ายู่นำาไป็ชิ�วยู่เหล้้�อสังคัมในด้ีานต้�างๆ

(3)		 มอบทุี่นกัารศึกัษาให้กัับบุต้รพนักังานของโรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	ป็ระจำาปี็	2563	เพ้�อส�งเสริมให้บุต้รพนักังาน

ม่กัำาลั้งในกัารตั้�งใจศึกัษาเล้�าเร่ยู่นท่ี่�ดี่ขึ�น	 แล้ะนำาเงินท่ี่�ได้ีรับไป็ต้�อยู่อดีในกัารศึกัษาต้�อไป็	 โดียู่แบ�งเป็็นทุี่นผ่ล้กัารเร่ยู่น

ป็กัติ้	627,000	บาที่	แล้ะทุี่นผ่ล้กัารเร่ยู่นดี่	30,000	บาที่	รวมทัี่�ง	82	ทุี่น	รวมเป็็นเงินทัี่�งสิ�น	657,000	บาที่



ประวัติกรรมการ

กรรมการบริหาร

และฝ่ายจัดการ
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ประวัิติกรรมการ กรรมการบริหาร และฝ่่ายจัดการ

1. นายนิคำม ไวิยรัชพานิช
ต้ำาแหน�ง	: ป็ระธานกัรรมกัารบริษัที่	/	กัรรมกัารต้รวจสอบ	/	กัรรมกัารอิสระ

วันที่�่ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 26	กุัมภาพันธ์	2561

อายุู่	(ปี็)	:	 74

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • วิที่ยู่าศาสต้ร์บัณ์ฑิ์ต้	(สุขาภิบาล้)	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่มหิดีล้

• วิที่ยู่าศาสต้ร์บัณ์ฑิ์ต้	(คัอมพิวเต้อร์ศาสต้ร์)	จุฬาล้งกัรณ์์มหาวิที่ยู่าลั้ยู่

• 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.

ป็ระสบกัารณ์์	: 2535	–	2536

2536	-	2538

2538	-2540

2540	-	2543

2543	-	2545

2545	-	2546

2546	-	2547

2547	-	2548

2548	-	2549

2549	-	2550

2550	-	2551

2561	–	ปั็จจุบัน

• หัวหน้าสำานักังานเล้ขาผ้่่ว�าราชิกัาร

• ผ้่่อำานวยู่กัารเขต้คัล้องสาน

• ผ้่่อำานวยู่กัารเขต้สาที่ร

• รองผ้่่อำานวยู่กัารสำานักัสวัสดีิกัารสังคัม

• ผ้่่อำานวยู่กัารสำานักัผั่งเม้อง

• ผ้่่อำานวยู่กัารสำานักัสวัสดีิกัารสังคัม

• ผ้่่อำานวยู่กัารสำานักันโยู่บายู่แล้ะแผ่น

• ผ้่่อำานวยู่กัารสำานักัยุู่ที่ธศาสต้ร์แล้ะป็ระเมินผ่ล้

• ผ้่่อำานวยู่กัารสำานักักัารคัลั้ง

• ผ้่่อำานวยู่กัารสำานักัสิ�งแวดีล้้อม

• รองป็ลั้ดีกัรุงเที่พมหานคัร

• ป็ระธานกัรรมกัาร	/	กัรรมกัารต้รวจสอบ	/กัรรมกัารอิสระ	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: -

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: -

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: • อบรมหลั้กัส่ต้ร	“Director	Certification	Program	(DCP)”	รุ�นท่ี่�	263/2018																																																																																								

กัารอบรมอ�้นๆ	: • ป็ระกัาศน่ยู่บัต้รอบรมหลั้กัส่ต้รกัารจัดีกัารภาคัรัฐในแนวใหม�	(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

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 0.014

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ไม�ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 6/6

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่
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ประวัิติกรรมการ กรรมการบริหาร และฝ่่ายจัดการ

2. นายชัยสิทธิ� วิิริยะเมตตากุล
ต้ำาแหน�ง	: ป็ระธานกัรรมกัารบริหาร

วันท่ี่�ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 20	พฤษภาคัม	2541

อายุู่	(ปี็)	:	 71

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • ป็ริญญาต้ร่	วิศวกัรรมศาสต้ร์	จุฬาล้งกัรณ์์	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่

ป็ระสบกัารณ์์	: 2541	–	ปั็จจุบัน

2546	-	ปั็จจุบัน

2547	-	ปั็จจุบัน

2547	-	ปั็จจุบัน

2550	-	ปั็จจุบัน

2552	-	ปั็จจุบัน

2553	-	ปั็จจุบัน

2554	-	ปั็จจุบัน

2554	-	ปั็จจุบัน

2555	-	ปั็จจุบัน

2557	-	ปั็จจุบัน

2557	–	ปั็จจุบัน

2557	–	ปั็จจุบัน

2562	–	ปั็จจุบัน

• กัรรมกัาร	/	ป็ระธานกัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัาร	/	กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

• รองป็ระธาน	/	กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เจ้าพระยู่า	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เสร่รักัษ์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้ธัญญเวชิ	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	(อมต้ะนคัร)	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	/	บริหาร	บริษัที่	ส�งสัมพันธ์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม-ป็ากัเกัร็ดี	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	ศิคัรินที่ร์	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	ไดีนาสต้�่เซื้รามิคั	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	เล้กัาซ่ื้�	กัอล์้ฟั	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	สินแพที่ย์ู่	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	สินแพที่ย์ู่	ธนบุร่	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่เช่ิยู่งใหม�รามธุรกัิจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี

• ป็ระธานกัรรมกัาร	บริษัที่	กัร่น	ร่ซื้อร์สเซื้ส	จำากััดี	(มหาชิน)

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: • กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	ศิคัรินที่ร์	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	ไดีนาสต้�่เซื้รามิคั	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่เช่ิยู่งใหม�รามธุรกัิจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)

• ป็ระธานกัรรมกัาร	บริษัที่	กัร่น	ร่ซื้อร์สเซื้ส	จำากััดี	(มหาชิน)

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: • กัรรมกัาร	/	กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

• รองป็ระธาน	/	กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เจ้าพระยู่า	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เสร่รักัษ์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้ธัญญเวชิ	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	(อมต้ะนคัร)	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	/	บริหาร	บริษัที่	ส�งสัมพันธ์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม-ป็ากัเกัร็ดี	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	เล้กัาซ่ื้�	กัอล์้ฟั	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	สินแพที่ย์ู่	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	สินแพที่ย์ู่	ธนบุร่	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: • อบรมหลั้กัส่ต้ร	“Director	Accreditation	Program”	รุ�นท่ี่�	20/2004

กัารอบรมอ�้นๆ	: • อบรมหลั้กัส่ต้รผ้่่บริหารระดัีบส่ง	สถาบันวิที่ยู่ากัารต้ล้าดีทุี่น	(หลั้กัส่ต้ร	วต้ที่.)	รุ�นท่ี่�	15

• อบรมหลั้กัส่ต้ร	“บที่บาที่กัรรมกัารต้�อกัารบริหารคัวามเส่�ยู่งขององค์ักัร”

• อบรมหลั้กัส่ต้ร	“Increasing	Your	Corporate	Value	Through	Effective	Communication”

• วิที่ยู่าลั้ยู่ป้็องกัันราชิอาณ์าจักัร	ภาคัรัฐร�วมเอกัชิน	(วป็รอ.	4414)

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 14.90

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 6/6

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่
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3. นายศิโรตม์ สวัิสดิ�พาณิชย์
ต้ำาแหน�ง	: ป็ระธานกัรรมกัารต้รวจสอบ	/	กัรรมกัารอิสระ

วันที่�่ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 29	เมษายู่น	2563

อายุู่	(ปี็)	:	 72

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • พาณ์ิชิยู่ศาสต้ร์บัณ์ฑิ์ต้	(เก่ัยู่รต้ินิยู่ม)	จุฬาล้งกัรณ์์มหาวิที่ยู่าลั้ยู่

• ป็ริญญาโที่บริหารธุรกิัจ	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่มิสซ่ื้ร่�	สหรัฐอเมริกัา

ป็ระสบกัารณ์์	: 2539	–	2540

2540	–	2540

2540	–	2541	

2541	–	2543	

2543	–	2544	

2544	–	2546	

2546	–	2547	

2547	-2552

2563	–	ปั็จจุบัน

• ผ้่่อำานวยู่กัารสำานักั	สำานักัแผ่นภาษ่	กัรมสรรพากัร

• ผ้่่อำานวยู่กัารสำานักั	ศุล้กัากัรนำาเข้าที่�าเร้อกัรุงเที่พฯ	กัรมศุล้กัากัร

• สรรพากัรภาคั	สำานักังานสรรพากัรภาคั	10

• ผ้่่อำานวยู่กัารสำานักั	สำานักัเที่คัโนโล้ยู่่สารสนเที่ศ	กัรมสรรพากัร

• รองอธิบดี่	กัรมสรรพากัร

• ที่�่ป็รึกัษาดี้านป็ระสิที่ธิภาพ	กัรมสรรพากัร

• ผ้่่อำานวยู่กัาร	สำานักังานเศรษฐกิัจกัารคัลั้ง

• อธิบดี่	กัรมสรรพากัร

• ป็ระธานกัรรมกัารต้รวจสอบ	/	กัรรมกัารอิสระ	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: -

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: • กัรรมกัารม่ล้นิธิสถาบันวิจัยู่นโยู่บายู่เศรษฐกิัจกัารคัลั้ง

• กัรรมกัารต้รวจสอบ	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่เที่คัโนโล้ยู่่ราชิมงคัล้ล้้านนา

• คัณ์ะกัรรมกัารป็ระเมินผ่ล้กัารดีำาเนินงานทุี่นหมุนเว่ยู่น	กัรมบัญช่ิกัล้าง	กัระที่รวงกัารคัลั้ง

• กัรรมกัารส�งเสริมกิัจกัารมหาวิที่ยู่าลั้ยู่วลั้ยู่ลั้กัษณ์์

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: • ป็ระกัาศน่ยู่บัต้ร	“Director	Certification	Program”	รุ�นท่ี่�	23

กัารอบรมอ�้นๆ	: • ป็ระกัาศน่ยู่บัต้รหลั้กัส่ต้ร	วิที่ยู่าลั้ยู่ป้็องกัันราชิอาณ์าจักัร	รุ�น	44	(วป็รอ.4414)

• ป็ระกัาศน่ยู่บัต้รด้ีานพลั้งงาน	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่อัล้เบอร์ต้า	แคันาดีา

• ป็ระกัาศน่ยู่บัต้รด้ีานกัารคัลั้งสถาบันกัองทุี่นกัารเงินระหว�างป็ระเที่ศสหรัฐอเมริกัา	(IMF)

• ป็ระกัาศน่ยู่บัต้รด้ีานบริหาร	ศศินที่ร์	จุฬาล้งกัรณ์์มหาวิที่ยู่าลั้ยู่

• ป็ระกัาศน่ยู่บัต้รนักับริหารระดัีบส่งสำานักังาน	กั.พ.	หลั้กัส่ต้รท่ี่�	1	รุ�นท่ี่�	31	(นบส.31)

• ICSC	Outlets	Asia	Group,	China

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 ไม�ม่

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ไม�ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 5/6

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่
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4. นายชัยนรินทร์  สายรังษ่ั
ต้ำาแหน�ง	: กัรรมกัารต้รวจสอบ	/	กัรรมกัารอิสระ

วันท่ี่�ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 29	เมษายู่น	2562

อายุู่	(ปี็)	:	 51

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • ป็ริญญาต้ร่	สาขากัารเงิน	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่อัสสัมชัิญ

• ป็ริญญาโที่	สาขาบริหารธุรกิัจ	จุฬาล้งกัรณ์์มหาวิที่ยู่าลั้ยู่

ป็ระสบกัารณ์์	: 2536	–	ปั็จจุบัน

2550	-	2558

• กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร	บริษัที่	แอดีไวเซื้อร่�	จำากััดี

• ผ้่่ชิ�วยู่กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร	สายู่งานวาณิ์ชิธนกิัจ	บริษัที่	บางกัอกัซิื้ต่้�	แอดีไวเซื้อร่�	จำากััดี

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: -

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: • กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร	บริษัที่	แอดีไวเซื้อร่�	วัน	จำากััดี

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: -

กัารอบรมอ�้นๆ	: -

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 ไม�ม่

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ไม�ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 6/6

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่

5. พลเอกบุญเลิศ จันทราภัาส
ต้ำาแหน�ง	: กัรรมกัารอิสระ

วันท่ี่�ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 28	เมษายู่น	2551

อายุู่	(ปี็)	:	 71

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • แพที่ยู่์ศาสต้ร์บัณ์ฑิ์ต้	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่มหิดีล้

ป็ระสบกัารณ์์	: 2551	–	ปั็จจุบัน

2551

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

• เจ้ากัรมแพที่ย์ู่ที่หารบกั	กัองบัญชิากัารที่หารส่งสุดี

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: -

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: -

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: • อบรมหลั้กัส่ต้ร	“Director	Certification	Program	(DCP)”	รุ�นที่�่	152/2012

กัารอบรมอ�้นๆ	: -

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 0.046

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ไม�ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 6/6

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่
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6. นายประเสริฐ ศร่อุฬารพงศ์
ต้ำาแหน�ง	: กัรรมกัารต้รวจสอบ	/	กัรรมกัารอิสระ

วันที่�่ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 29	เมษายู่น	2563

อายุู่	(ปี็)	:	 57

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • ป็ริญญาต้ร่	เศรษฐศาสต้ร์บัณ์ฑิ์ต้	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่ธรรมศาสต้ร์

• ป็ริญญาโที่บริหารธุรกิัจ	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่เกัษต้รศาสต้ร์

ป็ระสบกัารณ์์	: 2536	–	2544	

2544	–	2548		

2549

2549	–	2550	

2552	–	2553	

2555	–	2559	

2557	–	2559

2557	–	2559	

2557	–	2559	

2563	–	ปั็จจุบัน

• ผ้่่ชิ�วยู่ผ้่่อำานวยู่กัารศ่นย์ู่กัารค้ัา	บริษัที่	สยู่ามร่เที่ล้	ดี่เวล้ล็้อป็เม้นส์	จำากััดี

• ผ้่่อำานวยู่กัารสายู่ป็ฏิิบัติ้กัารศ่นย์ู่กัารค้ัา	บริษัที่	สยู่าม	ร่เที่ล้	ด่ีเวล้ล็้อป็เม้นท์ี่	จำากััดี

• ที่�่ป็รึกัษาศุนยู่์กัารค้ัาจังซ่ื้ล้อน	จังหวัดีภ่เก็ัต้

• ผ้่่อำานวยู่กัารสายู่กัารต้ล้าดีแล้ะพัฒินาธุรกิัจ	บริษัที่	สยู่าม	ร่เที่ล้	ดี่เวล้ล็้อป็เม้นท์ี่	จำากััดี

• ที่�่ป็รึกัษาศ่นยู่์กัารค้ัาจามจุร่สแคัว์

• ที่�่ป็รึกัษากัรรมกัารส�วนบริหารกิัจกัารสยู่ามกิัต้ติ้�

• กัรรมกัารผ้่่ที่รงคุัณ์วุฒิิ	ส�วนบริหารกิัจกัารสยู่ามสแคัว์วัน

• คัณ์ะกัรรมกัาร	สำานักังานคัณ์ะกัรรมกัารผั่งเม้อง

• คัณ์ะกัรรมกัาร	อนุกัรรมกัารผั่งเม้องเพ�้อพิจารณ์าด้ีานผั่งเม้อง

• กัรรมกัารต้รวจสอบ	/	กัรรมกัารอิสระ	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: -

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: • กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร	บริษัที่	สยู่ามร่เที่ล้	ดี่เวล้ล็้อป็เม้นท์ี่	จำากััดี

• กัรรมกัาร	บริษัที่	เอส.อาร์.ด่ี	นอร์ที่อ่สท์ี่	จำากััดี

• กัรรมกัาร	บริษัที่	เคัล้ล่้�	แอนด์ี	ไคัล้น์	จำากััดี

• กัรรมกัาร	บริษัที่	แอล้	แอนด์ี	เอชิ	แมเนจเมนที่์	จำากััดี	(LHM)

• กัรรมกัาร	บริษัที่	แอล้	แอนด์ี	เอชิ	แมเนจเมนที่์	จำากััดี	(LHH)

• กัรรมกัาร	บริษัที่	แอล้	แอนด์ี	เอชิ	แมเนจเมนที่์	จำากััดี	(LHR)

• กัรรมกัาร	บริษัที่	แอล้	แอนด์ี	เอชิ	แมเนจเมนที่์	จำากััดี	(LHMH)

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: • ป็ระกัาศน่ยู่บัต้ร	“Director	Certification	Program”	รุ�นท่ี่�	56/2005

กัารอบรมอ�้นๆ	: • Stamford	University,	Executive	Program	(Sep	2007)

• ICSC	Asia-Pacific	China	Symposium,	Beijing	China

• ICSC	Asia	Expo	2006,	Singapore

• CASC	Council	of	Asian	Shopping	Center,	Indonesia

• Stanford	Executive	Program	(Sep),	America

• ICSC	2010	Educational	Tour	of	Shopping	Centers,	Las	Vegas	

• ICSC	2010	Educational	Tour	of	Shopping	Centers,	Miami,	Atlanta

• ICSC	Outlets	Asia	Group,	China

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 ไม�ม่

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ไม�ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 5/6

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่
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7. นายสิทธิ  ภัาณุพัฒนพงศ์
ต้ำาแหน�ง	: กัรรมกัาร

วันท่ี่�ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 3	ม่นาคัม	2546

อายุู่	(ปี็)	:	 61

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • ป็ริญญาบริหารธุรกิัจดุีษฎ่บัณ์ฑิ์ต้กิัต้ติ้มศักัดิี�	สาขากัารบริหารกัารจัดีกัาร	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่ราชิมงคัล้ธัญบุร่

• ป็ริญญาต้ร่	สถาปั็ต้ยู่กัรรมศาสต้ร์	สถาบันเที่คัโนโล้ยู่่พระจอมเกัล้้า	วิที่ยู่าเขต้เจ้าคุัณ์ที่หารล้าดีกัระบัง

ป็ระสบกัารณ์์	: 2532	–	ปั็จจุบัน

2535	–	ปั็จจุบัน

2546	–	ปั็จจุบัน

2547	–	ปั็จจุบัน

2547	–	ปั็จจุบัน

2550	–	ปั็จจุบัน

2552	–	ปั็จจุบัน

2552	–	ปั็จจุบัน

2553	–	ปั็จจุบัน

2554	–	ปั็จจุบัน

2555	–	ปั็จจุบัน

2557	–	ปั็จจุบัน

2557	–	ปั็จจุบัน

2557	–	ปั็จจุบัน

2557	–	ปั็จจุบัน

2557	–	ปั็จจุบัน

2557	–	ปั็จจุบัน

• ป็ระธานกัรรมกัาร	บริษัที่สินแพที่ย์ู่	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	/	กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	/	กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารบริษัที่	/	กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เสร่รักัษ์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้ธัญญเวชิ	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	(อมต้ะนคัร)	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	/	กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	ส�งสัมพันธ์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	/	กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่โรงพยู่าบาล้วิภาราม-ป็ากัเกัร็ดี	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	/	กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม-ชัิยู่ป็รากัาร	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	เล้กัาซ่ื้�	กัอล์้ฟั	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	สินแพที่ย์ู่	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	สินแพที่ย์ู่	ธนบุร่	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	เพชิรสิริโฮล้ดิี�ง	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	สินธาน่	เอสเต้ที่	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	เอ	อาร์คิัเที่คั	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	ทิี่พยู่บดิีนที่ร์	จำากััดี

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: -

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: • ป็ระธานกัรรมกัาร	บริษัที่สินแพที่ย์ู่	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	/	กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	/	กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เสร่รักัษ์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้ธัญญเวชิ	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	(อมต้ะนคัร)	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	/	กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	ส�งสัมพันธ์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	/	กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่โรงพยู่าบาล้วิภาราม-ป็ากัเกัร็ดี	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	/	กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม-ชัิยู่ป็รากัาร	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	เล้กัาซ่ื้�	กัอล์้ฟั	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	สินแพที่ย์ู่	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	สินแพที่ย์ู่	ธนบุร่	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	เพชิรสิริโฮล้ดิี�ง	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	สินธาน่	เอสเต้ที่	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	เอ	อาร์คิัเที่คั	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	ทิี่พยู่บดิีนที่ร์	จำากััดี

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: • อบรมหลั้กัส่ต้ร	“Director	Certification	Program	(DCP)”	รุ�นที่�่	152/2012

กัารอบรมอ�้นๆ	: • Mini	MBA	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่ธรรมศาสต้ร์

• Mini	MBA	กัารบริกัารกัารจัดีกัารธุรกิัจอสังหาริมที่รัพย์ู่	คัณ์ะสถาปั็ต้ยู่กัรรมศาสต้ร์

• ป็ระกัาศน่ยู่บัต้ร	กัารต้ล้าดีสมัยู่ใหม�ด้ีานพาณิ์ชิย์ู่ศาสต้ร์กัารบัญช่ิจุฬาล้งกัรณ์์มหาวิที่ยู่าลั้ยู่

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 0.0018

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ไม�ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 5/6

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่
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8. ทันตแพทย์ชำานาญ ชนะภััย
ต้ำาแหน�ง	: กัรรมกัาร

วันที่�่ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 27	เมษายู่น	2555

อายุู่	(ปี็)	:	 77

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • ทัี่นต้แพที่ยู่์ศาสต้ร์	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่มหิดีล้

ป็ระสบกัารณ์์	: 2531	–	ปั็จจุบัน

2531	–	ปั็จจุบัน

2540	–	ปั็จจุบัน

2546	–	ปั็จจุบัน

2547	–	ปั็จจุบัน

2547	–	ปั็จจุบัน

2551	–	ปั็จจุบัน

2555	–	ปั็จจุบัน

2555	–	ปั็จจุบัน

• กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร	/	กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	จำากััดี

• กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	เอฟั	แอนด์ี	เอส	79	จำากััดี

• กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้สินแพที่ย์ู่	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่/บริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่/บริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เสร่รักัษ์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	ธัญญเวชิ	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกัิจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	เล้กัาซ่ื้�	กัอล์้ฟั	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: • กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกัิจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร	/	กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	จำากััดี

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: • กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	เอฟั	แอนด์ี	เอส	79	จำากััดี

• กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้สินแพที่ย์ู่	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่/บริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่/บริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เสร่รักัษ์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	ธัญญเวชิ	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	เล้กัาซ่ื้�	กัอล์้ฟั	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: -

กัารอบรมอ�้นๆ	: • Cosmetic	Restoration	N.Y.,	U.S.A.

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 ไม�ม่

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ไม�ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 6/6

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่
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9. นายแพทย์รัชช สมบ้รณสิน
ต้ำาแหน�ง	: กัรรมกัาร

วันท่ี่�ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 29	กุัมภาพันธ์	2555

อายุู่	(ปี็)	:	 78

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • Diplomate	American	Board	of	Radiology	Certificate	in	Neuroradiology

ป็ระสบกัารณ์์	: 2531	–	ปั็จจุบัน

2546	–	ปั็จจุบัน

2547	–	ปั็จจุบัน

2547	–	ปั็จจุบัน

2548	–	ปั็จจุบัน

2549	–	ปั็จจุบัน

2551	–	ปั็จจุบัน

2555	–	ปั็จจุบัน

• ป็ระธานกัรรมกัาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารบริษัที่/บริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

• กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้ธัญญเวชิ	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เสร่รักัษ์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้สุขุมวิที่	จำากััดี

• กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพาบาล้ชัิยู่ภ่มิ	ราม	จำากััดี

• ป็ระธานกัรรมกัาร	บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกัิจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: • ป็ระธานกัรรมกัาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	จำากััดี	(มหาชิน)

• ป็ระธานกัรรมกัาร	บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกัิจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: • กัรรมกัารบริษัที่/บริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

• กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้ธัญญเวชิ	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เสร่รักัษ์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้สุขุมวิที่	จำากััดี

• กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพาบาล้ชัิยู่ภ่มิ	ราม	จำากััดี

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: -

กัารอบรมอ�้นๆ	: -

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 ไม�ม่

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ไม�ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 1/6

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่
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10. นายแพทย์พงษ์ัพัฒน์ ปธานวินิช
ต้ำาแหน�ง	: กัรรมกัาร

วันที่�่ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 29	กุัมภาพันธ์	2555

อายุู่	(ปี็)	:	 69

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • แพที่ยู่์ศาสต้ร์บัณ์ฑิ์ต้	รามาธิบด่ี	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่มหิดีล้

• บริหารธุรกัิจมหาบัณ์ฑิ์ต้	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่ธรรมศาสต้ร์

ป็ระสบกัารณ์์	: 2538	–	ปั็จจุบัน

2547	–	ปั็จจุบัน

2555	–	ปั็จจุบัน

2555	–	ปั็จจุบัน

• กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร	/	ป็ระธานกัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้มหาชัิยู่	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	/	บริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เจ้าพระยู่า	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

• เล้ขาธิกัาร	สมาคัมโรงพยู่าบาล้เอกัชิน

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: • กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร	/	ป็ระธานกัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้มหาชัิยู่	จำากััดี

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: • กัรรมกัารบริษัที่	/	บริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เจ้าพระยู่า	จำากััดี	(มหาชิน)

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: • อบรมหลั้กัส่ต้ร	Director	Certification	Program	(DCP)”	รุ�นท่ี่�	42/2004

กัารอบรมอ�้นๆ	: -

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 ไม�ม่

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ไม�ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 4/6

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่

11. นายแพทย์ประมุข้  อุณจักร
ต้ำาแหน�ง	: กัรรมกัารบริษัที่

วันที่�่ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 29	เมษายู่น	2562

อายุู่	(ปี็)	:	 45

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • แพที่ยู่์ศาสต้ร์บัณ์ฑิ์ต้	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่มหิดีล้

• วุฒิิบัต้รศัล้ยู่ศาสต้ร์	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่มหิดีล้

ป็ระสบกัารณ์์	: 2541

2542	-	2543

2544	-	2548

2548	-	2551

2551	–	ปั็จจุบัน

2551	–	ปั็จจุบัน

2551	–	ปั็จจุบัน

2551	–	ปั็จจุบัน

• แพที่ยู่์ฝึ่กัหัดี	โรงพยู่าบาล้สกัล้นคัร

• General	practitioner,	Pra	A-Jarn	Phan	Arjaro	Hospital	Sakolnakorn

• กัารฝึ่กัอบรมแพที่ย์ู่ป็ระจำาบ้านภาคัวิชิาศัล้ยู่ศาสต้ร์	คัณ์ะแพที่ย์ู่ศาสต้ร์มหาวิที่ยู่าลั้ยู่มหิดีล้

• ศัล้ยู่แพที่ยู่์	โรงพยู่าบาล้อุต้รดิีต้ถ์

• ศัล้ยู่แพที่ยู่์ทัี่�วไป็	โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม

• กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี	

• กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่เที่พปั็ญญาธุรกิัจ	จำากััดี

• กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่เช่ิยู่งใหม�รามธุรกัิจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: • กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่เช่ิยู่งใหม�รามธุรกัิจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: • กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่โรงพยู่าบาล้เช่ิยู่งใหม�ราม	จำากััดี	

• กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่เที่พปั็ญญาธุรกิัจ	จำากััดี

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: -

กัารอบรมอ�้นๆ	: -

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 0.74

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 6/6

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่
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12. นางญาดา พัฑฒฆายน
ต้ำาแหน�ง	: กัรรมกัาร

วันท่ี่�ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 25	กัันยู่ายู่น	2545

อายุู่	(ปี็)	:	 52

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • ป็ระกัาศน่ยู่บัต้รวิชิาช่ิพชัิ�นส่ง	กัารต้ล้าดี	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่นิวยู่อร์คั

• ป็ริญญาโที่สาขากัารต้ล้าดี	สถาบันบัณ์ฑิ์ต้บริหารธุรกิัจศศินที่ร์	แห�ง	จุฬาล้งกัรณ์์มหาวิที่ยู่าลั้ยู่

ป็ระสบกัารณ์์	: 2545	–	ปั็จจุบัน

2552	–	ปั็จจุบัน

• กัรรมกัาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: -

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: • กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: -

กัารอบรมอ�้นๆ	: -

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 0.28

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ไม�ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 6/6

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่
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13. นายพิจิตต์  วิิริยะเมตตากุล
ต้ำาแหน�ง	: กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร

วันที่�่ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 1	กุัมภาพันธ์	2559

อายุู่	(ปี็)	:	 35

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • ป็ริญญาต้ร่	สาขาวิศวกัรรมศาสต้ร์	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่ชิินวัต้ร

• ป็ริญญาโที่	สาขากัฎหมายู่ธุรกิัจ	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่รามคัำาแหง

• Master	Degree	in	International	Economics,	University	of	International	Business	&	Economics	(UIBE)	ปั็กักิั�ง	จ่น

ป็ระสบกัารณ์์	: 2554	–	ปั็จจุบัน

2556	–	ปั็จจุบัน

2559	–	ปั็จจุบัน

2559	–	ปั็จจุบัน

2559	–	ปั็จจุบัน

2559	–	ปั็จจุบัน

2559	–	ปั็จจุบัน

2559	–	ปั็จจุบัน

2561	–	ปั็จจุบัน

2561	–	ปั็จจุบัน

2562	–	ปั็จจุบัน

2562	–	ปั็จจุบัน

2562	–	ปั็จจุบัน

• กัรรมกัารบริษัที่	เที่พารักัษ์พัฒินากัาร	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	รัชิดีา	ออฟัฟัสิ	บิล้ดิี�ง	จำากััดี

• กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารบริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	–	ป็ากัเกัร็ดี	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้บางโพ	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บิวต่้�ด่ีไซื้น์เซ็ื้นเต้อร์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บางนาเรสซิื้เด้ีนซ์ื้	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	โกัโซื้ล้�าร์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	–	ชัิยู่ป็รากัาร	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เสร่รักัษ์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	สินแพที่ย์ู่	จำากััดี

• กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: -

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: • กัรรมกัารบริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	–	ป็ากัเกัร็ดี	จำากััดี

• บริษัที่	โรงพยู่าบาล้บางโพ	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	–	ชัิยู่ป็รากัาร	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บิวต่้�ด่ีไซื้น์เซ็ื้นเต้อร์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	เที่พารักัษ์พัฒินากัาร	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	รัชิดีา	ออฟัฟัสิ	บิล้ดิี�ง	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บางนาเรสซิื้เด้ีนซ์ื้	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	โกัโซื้ล้�าร์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เสร่รักัษ์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	สินแพที่ย์ู่	จำากััดี

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: • อบรมหลั้กัส่ต้ร	“Director	Accreditation	Program”	รุ�นท่ี่�	253/2017

กัารอบรมอ�้นๆ	: • The	Oxford	Programme	on	Negotiation	in	Bangkok	(Cohort	2)	สถาบัน	Leadership	Focus	Institute

• หลั้กัส่ต้ร	ผ้่่นำายุู่คัใหม�ในระบอบป็ระชิาธิป็ไต้ยู่	สถาบันพระป็กัเกัล้้า

• RECU	อสังหาริมที่รัพย์ู่	จุฬาล้งกัรณ์์มหาวิที่ยู่าลั้ยู่

• Thai	Chinese	Young	Executive	Program	สถานท่ี่ต้จ่น	แล้ะสมาคัม	วัฒินธรรมแล้ะเศรษฐกิัจไที่ยู่-จ่น

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 3.29

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 6/6

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่
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14. นางสาวิฤกข้จ่ กาญจนพิทักษ์ั
ต้ำาแหน�ง	: กัรรมกัาร

วันท่ี่�ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 13	พฤศจิกัายู่น	2558

อายุู่	(ปี็)	:	 39

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • ป็ริญญาต้ร่	พาณิ์ชิยู่ศาสต้ร์แล้ะกัารบัญช่ิ	จุฬาล้งกัรณ์์มหาวิที่ยู่าลั้ยู่

• MA	International	Finance	-	Kingston	University

• PHD	Knowledge	Management	-	Kingston	University

ป็ระสบกัารณ์์	: 2555	–	ปั็จจุบัน

2557	–	ปั็จจุบัน

2558	–	ปั็จจุบัน

• กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร	บริษัที่	เล้กัาซ่ื้�	กัอล์้ฟั	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี

• กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร	บริษัที่	เพลิ้นเนเร่ยู่ม	จำากััดี

• กัรรมกัาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: -

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: • กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร	บริษัที่	เล้กัาซ่ื้�	กัอล์้ฟั	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี

• กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร	บริษัที่	เพลิ้นเนเร่ยู่ม	จำากััดี

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: -

กัารอบรมอ�้นๆ	: -

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 ไม�ม่

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 6/6

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่

15. ดร.บวิรพรรณ รัฐประเสริฐ
ต้ำาแหน�ง	: กัรรมกัารแล้ะเล้ขานุกัาร

วันท่ี่�ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 18	เมษายู่น	2540

อายุู่	(ปี็)	:	 68

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • ป็ริญญาโที่สาขาบัญช่ิ	คัณ์ะพาณิ์ชิยู่ศาสต้ร์แล้ะกัารบัญช่ิ	จุฬาล้งกัรณ์์มหาวิที่ยู่าลั้ยู่

• ป็ริญญาเอกั	ป็รัชิญาดุีษฎ่บัณ์ฑิ์ต้	สาขากัารบริหารกัารพัฒินา	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่ราชิภัฏิ	สวนสุนันที่า

ป็ระสบกัารณ์์	: 2555	–	ปั็จจุบัน

2557	–	ปั็จจุบัน

2558	–	ปั็จจุบัน

• กัรรมกัารแล้ะเล้ขานุกัาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เจ้าพระยู่า	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารแล้ะเล้ขานุกัาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

• อาจารยู่์	หลั้กัส่ต้รป็ริญญาเอกั	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่ราชิภัฏิ	สวนสุนันที่า

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: -

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: • กัรรมกัารแล้ะเล้ขานุกัาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เจ้าพระยู่า	จำากััดี	(มหาชิน)

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: • อบรมหลั้กัส่ต้ร	“Director	Certification	Program	(DCP)”	รุ�นที่�่	263/2018

• อบรมหลั้กัส่ต้ร	“	Director	Accreditation	Program”	(DAP)	รุ�นท่ี่�	42/2005

• อบรมหลั้กัส่ต้ร	Director	Diploma	Examination	66/2018

กัารอบรมอ�้นๆ	: • วุฒิิบัต้รหลั้กัส่ต้รสถาบันจิต้วิที่ยู่าคัวามมั�นคังแห�งป็ระเที่ศไที่ยู่	(สจว.	80)

• หลั้กัส่ต้รกัารบริหารงานต้รวจสอบภายู่ใน	สภาวิชิาช่ิพบัญช่ิ

• หลั้กัส่ต้รกัารบริหารงานต้รวจสอบระบบคัอมพิวเต้อร์	สภาวิชิาช่ิพบัญช่ิ

• วิที่ยู่าลั้ยู่ป้็องกัันราชิอาณ์าจักัร	ภาคัรัฐร�วมเอกัชิน	(วป็รอ.	4313)

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 0.17

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ไม�ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 6/6

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่
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16. นายแพทย์พร�อมพงษ์ั พ่ระบ้ล
ต้ำาแหน�ง	: รองป็ระธานกัรรมกัารบริหาร	/	กัรรมกัารบริหาร	/	ผ้่่อำานวยู่กัารโรงพยู่าบาล้	

วันที่�่ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 17	กัันยู่ายู่น	2562

อายุู่	(ปี็)	:	 74

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • แพที่ยู่์ศาสต้ร์บัณ์ฑิ์ต้	ศิริราชิพยู่าบาล้	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่มหิดีล้	

• Fellow	in	Neurosurgery	University	of	Minnesota,	USA.

• Certificate	of	Micro	Neurosurgery	University	of	Florida,	USA

• ราชิวิที่ยู่าลั้ยู่ศัล้ยู่แพที่ย์ู่	แห�งป็ระเที่ศไที่ยู่	(FRCST)

• Fellow	of	American	College	of	Surgery	(FACS)

• วิที่ยู่าลั้ยู่ศัล้แพที่ย์ู่นานาชิาติ้	(FICS)

ป็ระสบกัารณ์์	: 2552	–	ปั็จจุบัน

2552	–	ปั็จจุบัน

2555	–	ปั็จจุบัน

• รองป็ระธานกัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	เล้กัาซ่ื้�	กัอล์้ฟั	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: -

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: • กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	เล้กัาซ่ื้�	กัอล์้ฟั	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: -

กัารอบรมอ�้นๆ	: • วุฒิิบัต้รศัล้ยู่ศาสต้ร์

• อนุบัต้รป็ระสาที่ศัล้ยู่ศาสต้ร์

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 0.06

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ไม�ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 -/-

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่
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17. นายแพทย์เอ้่อชาติ  กาญจนพิทักษ์ั
ต้ำาแหน�ง	: 	กัรรมกัารบริหาร	

วันท่ี่�ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 25	เมษายู่น	2546

อายุู่	(ปี็)	:	 75

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • แพที่ยู่์ศาสต้ร์บัณ์ฑิ์ต้	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่เช่ิยู่งใหม�

• ป็ริญญา	Doctor	of	Medicine,	University	of	Esscn,	Germany

ป็ระสบกัารณ์์	: 2522	–	ปั็จจุบัน	

2525	–	ปั็จจุบัน

2546	–	ปั็จจุบัน

2546	–	ปั็จจุบัน

2546	–	ปั็จจุบัน

2547	–	ปั็จจุบัน	

2547	–	ปั็จจุบัน

2547	–	ปั็จจุบัน

2550	–	ปั็จจุบัน	

2552	–	ปั็จจุบัน

2553	–	ปั็จจุบัน

2554	–	ปั็จจุบัน

2555	–	ปั็จจุบัน

• กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร	บจกั.	เอฟั	แอนด์ี	เอส	79

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกัิจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

• กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เจ้าพระยู่า	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารผ้่่จัดีกัารใหญ�	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	(อมต้ะนคัร)	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เสร่รักัษ์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้ธัญญเวชิ	จำากััดี

• ป็ระธานกัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารบริษัที่	/	กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	ส�งสัมพันธ์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม-ป็ากัเกัร็ดี	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม-ชัิยู่ป็รากัาร	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	เล้กัาซ่ื้�	กัอล์้ฟั	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: • ป็ระธานกัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกัิจกัารแพที่ย์ู่	จำากััดี	(มหาชิน)

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: 2522	–	ปั็จจุบัน	

2546	–	ปั็จจุบัน

2546	–	ปั็จจุบัน

2547	–	ปั็จจุบัน	

2547	–	ปั็จจุบัน

2547	–	ปั็จจุบัน

2552	–	ปั็จจุบัน

2553	–	ปั็จจุบัน

2554	–	ปั็จจุบัน

2555	–	ปั็จจุบัน

• กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร	บจกั.	เอฟั	แอนด์ี	เอส	79

• กัรรมกัารบริษัที่	/	กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เจ้าพระยู่า	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารผ้่่จัดีกัารใหญ�	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	(อมต้ะนคัร)	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เสร่รักัษ์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้ธัญญเวชิ	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	/	กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	ส�งสัมพันธ์	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม-ป็ากัเกัร็ดี	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม-ชัิยู่ป็รากัาร	จำากััดี

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	เล้กัาซ่ื้�	กัอล์้ฟั	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: • หลั้กัส่ต้ร	“The	Role	of	Chairman	(RCM)	ปี็	2545

กัารอบรมอ�้นๆ	: -

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 0.74

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ไม�ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 -/-

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่
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18. นายแพทย์ชัยสิทธิ� คุำปต์วิิวัิฒน์
ต้ำาแหน�ง	: ผ้่่อำานวยู่กัารโรงพยู่าบาล้	/	กัรรมกัารบริหาร

วันที่�่ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 1	ตุ้ล้าคัม	2562

อายุู่	(ปี็)	:	 74

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • แพที่ยู่ศาสต้ร์บัณ์ฑิ์ต้	สาขาศัล้ยู่ศาสต้ร์	ศิริราชิพยู่าบาล้	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่มหิดีล้

• ป็ริญญาโที่สาขากัารจัดีกัาร	สถาบันบัณ์ฑิ์ต้บริหารธุรกิัจศศินที่ร์	จุฬาล้งกัรณ์์มหาวิที่ยู่าลั้ยู่

ป็ระสบกัารณ์์	: 2552	–	ปั็จจุบัน

2552	–	ปั็จจุบัน

• กัรรมกัารบริหาร	/	ผ้่่อำานวยู่กัารโรงพยู่าบาล้	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	อินโนเวชัิ�น	เที่คัโนโล้ยู่�่	จำากััดี

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: -

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: • กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	อินโนเวชัิ�น	เที่คัโนโล้ยู่�่	จำากััดี

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: -

กัารอบรมอ�้นๆ	: • วุฒิิบัต้รศัล้ยู่ศาสต้ร์

• อนุบัต้รป็ระสาที่ศัล้ยู่ศาสต้ร์

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 0.74

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ไม�ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 -/-

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่

19. นายแพทย์ว่ิระยุทธ์ เชาว์ิปร่ชา
ต้ำาแหน�ง	: กัรรมกัารบริหาร

วันที่�่ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 1	ธันวาคัม	2557

อายุู่	(ปี็)	:	 70

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • แพที่ยู่ศาสต้ร์บัณ์ฑิ์ต้สาขาศัล้ยู่ศาสต้ร์	ออร์โธปิ็ดิีกัส์	ศิริราชิพยู่าบาล้	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่มหิดีล้

ป็ระสบกัารณ์์	: 2550	–	ปั็จจุบัน

2557	–	ปั็จจุบัน

• กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

• รองผ้่่อำานวยู่กัารโรงพยู่าบาล้	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: -

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: -

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: -

กัารอบรมอ�้นๆ	: -

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 0.12

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ไม�ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 -/-

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่
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20. นายแพทย์ปิยะพันธ์ ธาราณัติ
ต้ำาแหน�ง	: กัรรมกัารบริหาร	/	ผ้่่อำานวยู่กัารฝ่่ายู่พัฒินาแล้ะฝ่กึัอบรม

วันท่ี่�ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 26	มิถุนายู่น	2550

อายุู่	(ปี็)	:	 58

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • แพที่ยู่ศาสต้ร์บัณ์ฑิ์ต้สาขาออร์โธปิ็ดิีกัส์	คัณ์ะแพที่ย์ู่ศาสต้ร์	จุฬาล้งกัรณ์์มหาวิที่ยู่าลั้ยู่

ป็ระสบกัารณ์์	: 2550	–	ปั็จจุบัน

2550	–	ปั็จจุบัน

2550	–	ปั็จจุบัน

• กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

• ผ้่่อำานวยู่กัารฝ่่ายู่พัฒินาคุัณ์ภาพ	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

• ศัล้ยู่แพที่ย์ู่กัระด่ีกัแล้ะข้อป็ระจำา	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: -

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: -

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: -

กัารอบรมอ�้นๆ	: • อบรมสาขา	Pediatric	Orthopedic,	Dupont	Institute,	USA

• อบรมสาขา	Adult	Hip	&	Knee	Reconstruction,	Insall	–	Scott	–	Kelly	Institute,	NY,	USA

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 ไม�ม่

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ไม�ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 -/-

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่

21. นางศศิธร  นรไกร
ต้ำาแหน�ง	: กัรรมกัารบริหาร	/	เล้ขานุกัารบริษัที่	/	ผ้่่อำานวยู่กัารฝ่่ายู่บริหารทัี่�วไป็

วันท่ี่�ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 13	สิงหาคัม	2551

อายุู่	(ปี็)	:	 62

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • ป็ริญญาต้ร่	นิติ้ศาสต้ร์บัณ์ฑิ์ต้	จุฬาล้งกัรณ์์มหาวิที่ยู่าลั้ยู่

• Mini	MBA	Master	of	Management	รุ�นท่ี่�	22	สถาบันบัณ์ฑิ์ต้พัฒินบริหารศาสต้ร์	(NIDA)

ป็ระสบกัารณ์์	: 2546	–	ปั็จจุบัน

2549	–	ปั็จจุบัน

2551	–	ปั็จจุบัน

2555	–	ปั็จจุบัน

• ผ้่่อำานวยู่กัารฝ่่ายู่บริหารทัี่�วไป็	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	อินโนเวชัิ�น	เที่คัโนโล้ยู่่	จำากััดี

• เล้ขานุกัารบริษัที่	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

• กัรรมกัารบริหาร	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: -

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: • กัรรมกัารบริษัที่	บริษัที่	อินโนเวชัิ�น	เที่คัโนโล้ยู่่	จำากััดี

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: • อบรมหลั้กัส่ต้ร	“กัารใช้ิขอม่ล้ภายู่ใน”	

• อบรมหลั้กัส่ต้ร	“กัำากัับด่ีแล้กิัจกัารท่ี่�ด่ี”

กัารอบรมอ�้นๆ	: • อบรมหลั้กัส่ต้ร	“กัารบริหารคัวามเส่�ยู่งขององค์ักัร”	โดียู่ต้ล้าดีหลั้กัที่รัพย์ู่แล้ะสมาคัมบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่น

• อบรม	“Corporate	Secretary	Development	Program”	รุ�นท่ี่�	5	โดียู่สมาคัมบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่น

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 0.037

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ไม�ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 6/6

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่
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ประวัิติกรรมการ กรรมการบริหาร และฝ่่ายจัดการ

22. นายยงยุทธ  โดมสุริยา
ต้ำาแหน�ง	: ผ้่่อำานวยู่กัารฝ่่ายู่บัญช่ิแล้ะกัารเงิน

วันที่�่ได้ีรับแต้�งตั้�ง	: 1	มิถุนายู่น	2554

อายุู่	(ปี็)	:	 63

คุัณ์วุฒิิที่างกัารศึกัษา	: • ป็ริญญาต้ร่บัญช่ิบัณ์ฑิ์ต้	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่สุโขทัี่ยู่ธรรมาธิราชิ

• ป็ริญญาต้ร่บริหารธุรกิัจ	มหาวิที่ยู่าลั้ยู่เกัษต้รศาสต้ร์

ป็ระสบกัารณ์์	: 2554	–	ปั็จจุบัน • ผ้่่อำานวยู่กัารฝ่่ายู่บัญช่ิแล้ะกัารเงิน	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาวด่ี	จำากััดี	(มหาชิน)

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่จดีที่ะเบ่ยู่นอ้�น	: -

กัารดีำารงต้ำาแหน�งในบริษัที่อ้�น	: -

กัารอบรมของสมาคัมส�งเสริมกัรรมกัารบริษัที่ไที่ยู่	: -

กัารอบรมอ�้นๆ	: -

สัดีส�วนกัารถ้อหุ้น	ณ์	วันที่�่	25	กุัมภาพันธ์	2564	(%)	:	 ไม�ม่

คัวามสัมพันธ์ที่างคัรอบคัรัวระหว�างผ้่่บริหาร	:	 ไม�ม่

จำานวนคัรั�งท่ี่�เข้าป็ระชุิมคัณ์ะกัรรมกัารบริษัที่	:	 -/-

ม่คุัณ์สมบัติ้กัรรมกัารต้ามกัฎหมายู่	แล้ะไม�ม่ลั้กัษณ์ะต้้อง

ห้ามต้ามป็ระกัาศของคัณ์ะกัรรมกัารกัำากัับต้ล้าดีทุี่น	:	

ใชิ�

ป็ระวัติ้กัารกัระที่ำาผิ่ดีกัฎหมายู่ในระยู่ะ	10	ปี็	ยู่้อนหลั้ง	:	 ไม�ม่



การดำารงตำาแหน่ง

ของกรรมการ

ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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รายงานประจำาปี 2563

* บริษััทย่อย

1.	บริษัที่	เช่ิยู่งใหม�รามธุรกัิจกัารแพที่ยู่์	จำากััดี	(มหาชิน)

2.	บริษัที่	ป็ริ�นส์ตั้�น	พาร์คั	สว่ที่	จำากััดี	

3.	บริษัที่	บิวต่้�	ด่ีไซื้น์	เซ็ื้นเต้อร์	จำากััดี

4.	บริษัที่	ว่	พร่ซิื้ชัิ�น	จำากััดี

** บริษััทร่วิม

1.	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	จำากััดี			

2.	บริษัที่	ทิี่พยู่บดิีนที่ร์	จำากััดี		

3.	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้บางโพ	

*** บริษััทท่�เก่�ยวิข้�องกัน

1.	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เจ้าพระยู่า	จำากััดี	(มหาชิน)		

2.	บริษัที่	สินแพที่ยู่์	จำากััดี			

3.	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้เสร่รักัษ์	จำากััดี			

4.	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	-	ป็ากัเกัร็ดี	จำากััดี			

5.	บริษัที่	เล้กัาซ่ื้�	กัอล์้ฟั	(ป็ระเที่ศไที่ยู่)	จำากััดี			

6.	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม-ชัิยู่ป็รากัาร	จำากััดี			

7.	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้วิภาราม	(อมต้ะนคัร)	จำากััดี			

8.	บริษัที่	อินโนเวชัิ�น	เที่คัโนโล้ยู่่	จำากััดี			

9.	บริษัที่	โรงพยู่าบาล้รามคัำาแหง	จำากััดี	(มหาชิน)

10.	บริษัที่	ศิคัรินที่ร์	จำากััดี	(มหาชิน)

บริษััท เช่ยงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน)

ช่�อ ตำาแหน่ง

1.	นายู่แพที่ย์ู่รัชิชิ	สมบ่รณ์สิน ป็ระธานกัรรมกัาร

2.	นายู่วรพันธ์	อุณ์จักัร ป็ระธานกัรรมกัารบริหาร

3.	นายู่ดุีสิต้	ศร่สกุัล้ กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร

4.	นายู่สุเมธ	ฮั�นต้ระก่ัล้ กัรรมกัาร

5.	นายู่ธ่ระยุู่ที่ธ	นิยู่มก่ัล้ กัรรมกัาร

6.	นายู่ฤชิิษฐ์	กัาญจนพิทัี่กัษ์ กัรรมกัาร

7.	นายู่ชิำานาญ	ชินะภัยู่ กัรรมกัาร

8.	นายู่สิที่ธิ	ภาณุ์พัฒินพงศ์ กัรรมกัาร

9.	นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้ กัรรมกัาร

10.	นายู่สุที่ธิศักัดิี�	คัณ์าป็ราชิญ์ ป็ระธานกัรรมกัารต้รวจสอบ/กัรรมกัารอิสระ

11.	นายู่เกัริกั	จิต้ต้าล้าน กัรรมกัารต้รวจสอบ/กัรรมกัารอิสระ

12.	น.ส.พาภัที่ร	สุเภากัิจ กัรรมกัารต้รวจสอบ/กัรรมกัารอิสระ
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บริษััท ปริ�นส์ตัน พาร์คำ สว่ิท จำากัด

ช่�อ ตำาแหน่ง

1.	พล้เอกัสิงหา	เสาวภาพ ป็ระธานกัรรมกัารบริษัที่

2.	พล้ต้ร่สุริยู่ะ	ผ่ล้ากัรกุัล้ รองป็ระธานกัรรมกัารบริษัที่

3.	นายู่ชัิยู่สิที่ธิ�	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้ กัรรมกัาร

4.	นายู่สิที่ธิ	ภาณุ์พัฒินพงศ์ กัรรมกัาร

5.	นางสาวญาดีา	พัฑ์ฒิฆายู่น กัรรมกัาร

6.	นายู่พิจิต้ต์้	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้ กัรรมกัาร

บริษััท บิวิต้่ ด่ไซึ่น์ เซ็ึ่นเตอร์ จำากัด

ช่�อ ตำาแหน่ง

1.	นางสาวณั์ชิชิา	กิัจริยู่ภ่มิ กัรรมกัารผ้่่จัดีกัาร

2.	นายู่พิจิต้ต์้	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้ กัรรมกัาร

3.	นางญาดีา	พัฑ์ฒิฆายู่น กัรรมกัาร

บริษััท ว่ิพร่ซิึ่ชั�น จำากัด

ช่�อ ตำาแหน่ง

1.	นายู่พิจิต้ต์้	วิริยู่ะเมต้ต้ากุัล้ กัรรมกัาร

2.	นางญาดีา	พัฑ์ฒิฆายู่น กัรรมกัาร

3.	นายู่แพที่ย์ู่ธรณั์ส	กัระต้�ายู่ที่อง กัรรมกัาร






