
รายงานประจำป 2564
แบบ 56-1 One Report

บร�ษัท โรงพยาบาลว�ภาวดี จำกัด (มหาชน)

มากกวา 36 ปี เราภูมิใจที่ไดดูแลคุณ
OVER 36 YEARS OF PRIDE…IN  TAKING CARE  OF YOU

รายงานประจำป 2564 โรงพยาบาลวิภาวดี
Annual Report 2021

R E P O R T
ANNUAL

บร�ษัท โรงพยาบาลว�ภาวดี จำกัด (มหาชน)

51/3 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท 0-2561-1111 โทรสาร 0-2561-1466 E-mail: info@vibhavadi.com

iso 9001 : 2000

www.vibhavadi.com



ว�สัยทัศน
โรงพยาบาลมุงมั�นที่จะเปนโรงพยาบาลตติยภูมิ

ที่ขับเคลื่อนดวยคุณภาพ

ทั�งดานการรักษาพยาบาลและการบร�การ

พันธกิจ
- พัฒนาเปนโรงพยาบาลตติยภูมิระดับ Excellence Center

- นำระบบ Smart Service / Smart Operation / Smart Hospital

   เขามาสนับสนุนการดำเนินการ

- สรางความไววางใจใหกับผูรับบร�การเฉพาะบุคคล ดวยทีมงานท่ีมีจ�ตบร�การ

   ทำงานดวยความสุข

- มีการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย

   สังคมและสิ�งแวดลอม

ปลอดภัย | ใสใจ | รวมมือ | ซ�อ่สัตย | พัฒนา | ใฝหาความรู | สูความเปนเลิศ

คานิยม



1

รายงานประจำาปี 2564

สารบััญ

สารจากประธานกรรมการบริษััท

สารจากประธานกรรมการบริหาร

สารจากประธานกรรมการตรวจสอบ

ข้้อมูลสำาคััญทางการเงิน

กรรมการบริษััท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษัณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจัยคัวามเส่�ยง

ข้้อมูลทั�วไปและข้้อมูลสำาคััญอ่�น

ทรัพย์สินท่�ใช้้ในการประกอบธุรกิจ

ข้้อมูลหลักทรัพย์และผูู้้ถื่อหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ล

โคัรงสร้างการจัดการ

การกำากับดูแลกิจการท่�ด่

การคัวบคัุมภายในและการบริหารจัดการคัวามเส่�ยง

รายการระหว่างกัน

รายงานคัวามรับผู้ิดช้อบข้องคัณะกรรมการบริษััทต่อรายงานทางการเงิน

รายงานข้องผูู้้สอบบัญช้่รับอนุญาต

งบการเงิน

การวิเคัราะห์และคัำาอธิบายข้องฝ่่ายจัดการ

ข้้อมูลส่วนบุคัคัลข้องกรรมการบริษััทและผูู้้บริหาร

การดำารงตำาแหน่งข้องกรรมการบริษััท ผูู้้บริหารและผูู้้ม่อำานาจคัวบคัุมใบริษััทย่อยบริษััทร่วม หร่อบริษััทท่�เก่�ยวข้้อง

รายงานคัวามยั�งย่น

2

3

4

6

7

10

17

21

23

25

28

29

30

37

74

79

84

85

89

170

176

190

192



สารจากประธานกรรมการบัริษััท

(นายนิคม ไวยรััชพานิช)

ปรัะธานกรัรัมการับรัิษััท

 ป ี2564 โลกยังต้อ้งเผชิญกบัวกิฤติ้การัแพรัร่ัะบาดของเช้�อ

ไวรััส โคโรันา (COVID-19) ต้่อเน่�องจากปี 2563 สรั้างความเสีย

หายต้่อเศรัษัฐกิจทั�วโลกจากมาต้รัการั Lockdown และมาต้รัการั

ควบคุมการัรัะบาดของโรัคอย่างเข้มงวด ทำาให้กิจกรัรัมทาง

เศรัษัฐกิจต้้องหยุดชะงัก ส่งผลต้่อพฤต้ิกรัรัมของผ้้บรัิโภค สำาหรัับ

บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) ได้รัับผลกรัะทบจาก

วิกฤต้ิดังกล่าวอย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้เช่นกัน จำานวนผ้้ป่วยทั�งผ้้ป่วย

นอกและผ้ป้ว่ยในลดลงอยา่งมาก ทำาใหบ้รัษิัทัต้อ้งมกีารัปรับัต้วัให้

เข้ากับโลกวิถีีใหม่ (New Normal) ทั�งรั้ปแบบการัให้บริัการัให้

สอดคล้องกับพฤต้ิกรัรัมของผ้้บรัิโภคที�เปลี�ยนไป วิกฤต้ิครัั�งน้�ถี้อ

เปน็บททดสอบความแขง็แกร่ังของบรัษิัทั ที�ผ้บ้รัหิารัและบคุลากรั

ได้รั่วมม้อกันเปลี�ยนวิกฤต้ิ COVID - 19 ให้เป็นโอกาสด้วยการั

รัับด้แลรัักษัาพยาบาลผ้้ป่วย COVID - 19 ต้ั�งแต้่การัต้รัวจหาเช้�อ 

การัให้บริัการัรัักษัาพยาบาล บริัการั ASQ (Alternative State 

Quarantine) บริัการั Hospitel สง่ผลให้ผลปรัะกอบการัของบริัษัทัฯ 

และบรัิษััทย่อยในปี 2564 มีรัายได้รัวม 7,873.84 ล้านบาท เพิ�ม

ข้�นรั้อยละ 24 จากปี 2563 และกำาไรัสุทธิ 1,805.05 ล้านบาท 

เพิ�มข้�นรั้อยละ 288 จากปี 2563 ถี้อเป็นความสำาเรั็จครัั�งสำาคัญ

ของบรัิษััทที�สามารัถีก้าวผ่านวิกฤต้ิได้อย่างมั�นคง

 นอกจากน้� บริัษััทฯ ยังให้ความสำาคัญต่้อการัยกรัะดับ

มาต้รัฐานการักำากับกิจการัที�ดีอย่างต้่อเน่�อง โดยได้มีการัทบทวน

บทบาทหนา้ที�ของคณะกรัรัมการัชุดต้า่งๆ ทบทวนนโยบายที�สำาคญั

ในการัปฏิิบัต้ิงานและดำาเนินธุรักิจที�คำาน้งถี้งสิ�งแวดล้อม สังคม 

และสิทธิมนุษัยชน

 ในนามคณะกรัรัมการับริัษััท ขอขอบคุณคณะผ้้บริัหารั 

แพทย์ พนักงาน ทุกคนที�ได้ร่ัวมทุ่มเทฝ่่าฟัันอุปสรัรัคทั�งหลาย

ต้ลอดปทีี�ผา่นมา รัวมไปถีง้ทา่นผ้ถ้ีอ้หุน้ ลก้คา้ และผ้ม้สีว่นไดเ้สยี

ทุกฝ่่ายที�ได้ให้ความเช้�อมั�นและความไว้วางใจต้่อบรัิษััทฯ ในการั

สนับสนุนการัดำาเนินธุรักิจให้เป็นไปด้วยดี
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สารจากประธานกรรมการบัริหาร

 ในปี 2564 คณะกรัรัมการับรัิหารัได้ปฏิิบัต้ิหน้าที�บรัิหารั

จดัการักจิการัของโรังพยาบาลวภิาวด ีต้ามที�ไดร้ับัมอบหมายจาก

คณะกรัรัมการับรัิษััท และเป็นไปต้ามที�ได้กำาหนดในกฎบัต้รัคณะ

กรัรัมการับรัิหารั โดยได้มีการัปรัะชุมเม้�อปฏิิบัต้ิหน้าที�รั่วมทั�งสิ�น 

12 ครัั�ง สรัุป ได้ดังน้�

 1. นำาเสนอเปา้หมาย กลยทุธท์างธรุักจิ ต้อ่คณะกรัรัมการั

บรัิษััท ต้ลอดจนรัับผิดชอบในการับรัิหารักิจการัของโรังพยาบาล

วิภาวดีให้เป็นไปต้ามนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายที�ได้กำาหนด

ไว้

 2. อนุมัต้ิงบปรัะมาณการัลงทุนปรัะจำาปีของบรัิษััท โดย

ในปี 2564 ได้มีการัขยายการัลงทุนในหุ้นของโรังพยาบาลเอกชน 

และธุรักิจที�มีศักยภาพ รัวมถี้งการัลงทุนในการัปรัับปรุังอาคารั

สถีานที� เครั้�องม้อแพทย์ เพ้�อให้สามารัถีแข่งขันทางธุรักิจได้ใน

รัะยะยาว

 3. กำากับด้แลการัปฏิิบัต้ิงานภายในโรังพยาบาลให้

สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน รัวมถี้งการักำากับ

ด้แลส่งเสรัิมให้พนักงานมีความรั้้ ความเข้าใจในนโยบายต้่อต้้าน

คอรััปชั�น โดยให้กำาหนดเป็นส่วนหน้�งของการัปฐมนิเทศน์

พนักงานเข้าใหม่

 4. ด้แลให้มีการัจัดทำารัายงานทางการัเงินเพ้�อให้ผ้้สอบ

บัญชีทำาการัต้รัวจสอบหรั้อสอบทานและให้ความเห็นชอบ

ต้่องบการัเงินดังกล่าวก่อนนำาเสนอกรัรัมการัต้รัวจสอบและ

คณะกรัรัมการับรัิษััทต้ามลำาดับ

 5. ทบทวนกฎบัต้รัคณะกรัรัมการับรัิหารั เพ้�อให้แนวทาง

ในการัปฏิิบัต้ิหน้าที�มีความเหมาะสมกับสถีานการัณ์ปัจจุบัน และ

กฎหมาย กฎรัะเบียบที�เกี�ยวข้อง

 6. พจิารัณากลยทุธธ์รุักจิใหส้อดคลอ้งกบัภาวะการัรัะบาด

ของการัแพรัเ่ช้�อรัะบาดของ COVID - 19 จากภาวะการัขาดแคลน

เต้ียงผ้้ป่วย COVID - 19 จำานวนเต้ียงที�ใช้รัองรัับผ้้ป่วยไม่พอ

เพียง โรังพยาบาลวิภาวดีได้ร่ัวมกับ โรังพยาบาลรัาชวิถีีเปิด 

hospitel ที� โรังแรัม Princeton park suit ซึ่้�งนับเป็น hospitel 

แห่งแรัก และเป็นต้้นแบบ ในการัเปิดขยาย hospitel อ้�นๆ จนถี้ง

ปัจจุบันน้� การัให้การับรัิการัจัดหาวัคซึ่ีนทางเล้อก moderna 

รัวมถี้งการัเปิดโรังพยาบาลรัับเฉพาะผ้้ป่วย COVID - 19 ที�

โรังพยาบาลวภิารัามชยัปรัาการั เพ้�อรัองรัับผ้ป้ว่ยจากโรังพยาบาล

วิภาวดีและเครั้อข่าย

 คณะกรัรัมการับริัหารัมีความมุ่งมั�นในการับริัหารัจัดการั

ธุรักิจเพ้�อให้บรัรัลุต้ามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์

ธุรักิจควบค้่ไปกับการัดำาเนินธุรักิจด้วยความรัับผิดชอบต่้อสังคม 

และสิ�งแวดล้อม เพ้�อให้องค์กรัเติ้บโต้ได้อย่างมั�นคงและยั�งย้น

ต้่อไป

(นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล)

ปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั
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เรัียน  ท่านผ้้ถี้อหุ้น  บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

 คณะกรัรัมการัของบรัษิัทั โรังพยาบาลวภิาวด ี จำากดั (มหาชน) เป็นผ้แ้ต่้งต้ั�งคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบ ซึ่้�งปรัะกอบด้วย

กรัรัมการัอิสรัะเท่านั�นโดย ณ สิ�นปี 2564 มกีรัรัมการัต้รัวจสอบรัวม 4 ท่าน กรัรัมการัทั�งหมดมคีณุสมบตั้เิหมาะสมต้ามที�ต้ลาดหลกัทรัพัย์

แห่งปรัะเทศไทย (ต้ลท.) กำาหนด หน้าที�และความรัับผดิชอบที�สำาคญัของคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบได้แก่ การัดแ้ลและสอบทานรัายงาน

ทางการัเงินของบริัษัทั ให้เป็นไปต้ามมาต้รัฐานบัญชี มกีารัเปิดเผยข้อมล้อย่างถีก้ต้้องและเพียงพอ ดแ้ลให้บริัษัทัมีรัะบบการัควบคุมภายใน 

การัปรัะเมินความเสี�ยงและการัควบคุมความเสี�ยงที�เหมาะสมและมีปรัะสิทธิภาพ มกีารัปฏิบัิต้ติ้ามข้อกำาหนดและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง และ

ดแ้ลกรัณ้ที�อาจเกดิความขดัแย้งทางผลปรัะโยชน์ในการัทำารัายการัรัะหว่างบริัษัทักับบคุคลที�เกี�ยวโยงกนั

 คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบของบรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) ปรัะกอบด้วยกรัรัมการัอิสรัะที�มิได้ดำารัง

ต้ำาแหน่งในคณะกรัรัมการับรัิหารั จำานวน 4 ท่าน ดังน้�

   1. นายศิโรัต้ม์   สวัสดิ�พาณิชย์ ปรัะธานกรัรัมการัต้รัวจสอบ

   2. นายนิคม  ไวยรััชพานิช กรัรัมการัต้รัวจสอบ

   3. นายปรัะเสรัิฐ ศรัีอุฬารัพงศ์ กรัรัมการัต้รัวจสอบ

   4. นายชัยนรัินทรั์ สายรัังษัี  กรัรัมการัต้รัวจสอบ

 โดยมีนายมิ�งภิมุขข์  ลิ�มจรั้ญศักดิ� เป็นเลขานุการัคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบ

 ในปี 2564 คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบ มีการัปรัะชุมทั�งหมด 5 ครัั�ง เพ้�อดำาเนินงานต้ามความรัับผิดชอบที�ได้รัับมอบ

หมาย โดยมีปรัะเด็นที�เป็นสารัะสำาคัญค้อ   

 1. สอบทานงบการัเงินของบรัิษััทและบรัิษััทย่อย  ก่อนนำาเสนอต้่อคณะกรัรัมการับรัิษััท ทั�งน้� จากการัสอบทานงบการั

เงนิและซัึ่กถีามข้อม้ลจากฝ่า่ยบริัหารั  รัวมทั�งการัปรัะชุมกบัผ้ส้อบบัญชโีดยไม่มฝี่า่ยบริัหารัและพิจารัณาข้อเสนอแนะของผ้้สอบบัญชี  

คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบมีความเห็นว่างบการัเงินดังกล่าวได้จัดทำาอย่างถี้กต้้อง ครับถี้วน  และเป็นที�เช้�อถี้อได้  

สารจากประธานกรรมการตรวจสอบั
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(นายศิโรัต้ม์  สวัสดิ�พาณิชย์)

ปรัะธานคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบ

 2. สอบทานและปรัะเมนิความเพยีงพอของรัะบบการัควบคุมภายใน ทั�งน้� คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบมีความเห็นว่าบรัษิัทั

มรีัะบบการัควบคมุภายในที�เหมาะสม มปีรัะสทิธภิาพ และเพยีงพอกบัการัปอ้งกนัความเสี�ยงจากการัดำาเนนิงานต้ามแนวนโยบายและ

กลยุทธ์ต้่าง ๆ ของบรัิษััท

 3. สอบทานให้บรัิษััทปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรััพย์และต้ลาดหลักทรััพย์ ข้อกำาหนดของต้ลาดหลักทรััพย์ และ

กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรักิจของบรัิษััท

 4. พิจารัณา คัดเล้อก เสนอแต้่งต้ั�งบุคคลซึ่้�งมีความเป็นอิสรัะจากบรัิษััท สอบบัญชีธรัรัมนิต้ิ จำากัด  ให้เป็นผ้้สอบบัญชี

ของบรัิษััทและเสนอค่าต้อบแทนของบุคคลดังกล่าว  

 5. พิจารัณารัายการัที�เกี�ยวโยงกันหรั้อรัายการัที�อาจมีความขัดแย้งทางผลปรัะโยชน์ ให้เป็นไปต้ามกฎหมายและข้อ

กำาหนดของต้ลาดหลักทรััพย์ ทั�งน้� คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบมีความเห็นว่ารัายการัดังกล่าวเป็นรัายการัธุรักิจปกต้ิของบรัิษััท

 6. พิจารัณาอนุมัต้ิแผนงานต้รัวจสอบภายใน ซึ่้�งกำาหนดให้มีความสอดคล้องกับลักษัณะการัปรัะกอบธุรักิจของบรัิษััท

รัวมถี้งนโยบาย แผนงาน กรัะบวนการัทำางาน และความเสี�ยงในการัดำาเนินธุรักิจของบรัิษััท

 7. พิจารัณาอนุมัต้ิงบปรัะมาณค่าใช้จ่ายปรัะจำาปี และอัต้รัากำาลังของสำานักต้รัวจสอบภายในองค์กรั

 8. ทบทวนและปรัะเมนิกฏิบตั้รัคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบ และเสนอแนะการัปรับัปรังุเปลี�ยนแปลงต้อ่คณะกรัรัมการับรัษิัทั

เพ้�อการัอนุมัต้ิ

 9. พิจารัณาสอบทานรัะบบควบคุ�มภายใน  การัจัดทำารัายงานทางการัเงิน และรัะบบบรัิหารัความเสี�ยงให้เป็นไปอย่าง

รััดกุ�ม เหมาะสมและมีปรัะสิทธิภาพ รัวมไปถี้งการัต้รัวจสอบและสอบทานการัปฏิิบัต้ิว่าเป็นไปอย่างถี้กต้้อง ต้รังต้ามรัะเบียบปฏิิบัต้ิ

และกฎหมาย เพ้�อให้มั�นใจว่ามีรัะบบควบคุ�มที�เหมาะสมและเพียงพอต้่อความเสี�ยงด้านคอรั์รััปชั�นที�อาจเกิดข้�น

            คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบได้ปฏิบิตั้งิานต้ามหนา้ที�และความรับัผดิชอบที�ไดร้ับัมอบหมายจากคณะกรัรัมการั

บรัิษััท ด้วยความรัะมัดรัะวังอย่างเต้็มความสามารัถี ทั�งน้� เพ้�อปรัะโยชน์ของบรัิษััทฯ ผ้้ถี้อหุ้น  และผ้้มีส่วนได้เสียทั�งปวง
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รัายการั
2564 2563

(ปรัับปรัุงใหม่)

2562

ฐานะทางการเงินและผู้ลการดำาเนินงาน (ล้านบาท)
สินทรััพย์รัวม  28,426.67  21,175.02  19,629.85 
หน้�สินรัวม  13,170.09  10,441.00  9,258.19 
ส่วนของผ้้ถี้อหุ้น  12,184.26  8,170.65  7,788.59 
รัายได้จากการัรัักษัาพยาบาล  7,310.08  5,909.50  6,450.68 
รัายได้รัวม  7,873.84  6,357.84  6,872.66 
กำาไรัสุทธิ  1,805.05  465.47  809.05 
กำาไรัต้่อหุ้น  0.1330  0.0347  0.0612 

อัตราส่วนทางการเงิน
อัต้รัาส่วนแสดงสภาพคล่อง
อัต้รัาส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  0.40  0.32  0.32 
อัต้รัาส่วนสภาพคล่องหมุนเรั็ว (เท่า)  0.24  0.23  0.28 
อัต้รัาส่วนสภาพคล่องกรัะแสเงินสด (เท่า)  0.23  0.21  0.28 
อัต้รัาส่วนหมุนเวียนของล้กหน้�การัค้า (เท่า)  9.02  9.67  10.89 
รัะยะเวลาการัเก็บหน้� (วัน)  40.46  37.76  33.07 
อัต้รัาการัหมุนเวียนของสินค้าคงเหล้อ (เท่า)  29.61  25.96  26.80 
รัะยะเวลาขายสินค้า (วัน)  12.33  14.06  13.43 
อัต้รัาส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้� (เท่า)  14.03  13.01  13.67 
รัะยะเวลาชำารัะหน้� (วัน)  26.02  28.05  26.33 
Cash Cycle (วัน)  26.77  23.78  20.17 
อัต้รัาส่วนปรัะสิทธิภาพในการัหากำาไรั
อัต้รัากำาไรัขั�นต้้น (%) 29.65% 25.44% 27.48%
อัต้รัากำาไรัจากการัดำาเนินงาน (EBIT) (%) 30.43% 13.91% 20.38%
อัต้รัากำาไรัก่อนหักดอกเบี�ย ภาษัี ค่าเส้�อมรัาคา และค่าต้ัดจำาหน่าย 

(EBITDA)

(%) 36.79% 20.81% 26.39%

อัต้รัากำาไรัอ้�น (%) 40.40% 0.32% 6.73%
อัต้รัาส่วนเงินสดต้่อการัทำากำาไรั (%) 85.68% 197.54% 153.76%
อัต้รัากำาไรัสุทธิ (%) 24.78% 8.72% 14.45%
อัต้รัาส่วนผลต้อบแทนผ้้ถี้อหุ้น (%) 17.74% 5.70% 10.86%
อัต้รัาส่วนแสดงปรัะสิทธิภาพในการัดำาเนินงาน
อัต้รัาผลต้อบแทนต้่อสินทรััพย์ (%) 9.66% 4.18% 7.96%
อัต้รัาผลต้อบแทนต้่อสินทรััพย์ถีาวรั (%) 28.65% 12.46% 20.02%
อัต้รัาการัหมุนของสินทรััพย์ (เท่า)  0.28  0.30  0.35 
4.อัต้รัาส่วนวิเครัาะห์นโยบายทางการัเงิน
อัต้รัาส่วนหน้�สินต้่อส่วนของผ้้ถี้อหุ้น (เท่า)  1.08  1.28  1.19 
อัต้รัาส่วนความสามารัถีชำารัะดอกเบี�ย (เท่า)  10.85  4.36  6.96 
อัต้รัาส่วนความสามารัถีในการัชำารัะหน้� (DSCR) (เท่า)  2.25  1.27  1.92 
อัต้รัาเงินปันผลต้อบแทน (%) 1.89% 2.72% 2.51%

ข้้อมูลสำาคััญทางการเงิน
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นายนิคัม  ไวยรัชพานิช
ประธานกรรมการบริษััท

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นายชัยสิทธิ�  วิริยะเมตตากุล
ประธานกรรมการบริหาร

นายชัยนรินทร์  สายรังษัี
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นายศิิโรตม์  สวัสดิ์ิ�พาณิิชย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

นายประเสริฐ  ศิรีอุฬารพงศิ์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

กรรมการบัริษััท
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นายชำานาญ  ชนะภััย
กรรมการ

พลเอกบัุญเลิศิ  จันทราภัาส
กรรมการอิสระ

นายพงษั์พัฒน์  ปธานวนิช
กรรมการ

นายรัชช  สมบัูรณิสิน
กรรมการ

นายสิทธิ  ภัาณิุพัฒนพงศิ์
กรรมการ

นายประมุข้  อุณิจักร
กรรมการ
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นางญาดิ์า  พัฑฒฆายน
กรรมการ

นายพิจิตต์  วิริยะเมตตากุล
กรรมการผู้้�จัดการ

นางสาวฤกข้จี  กาญจนพิทักษั์
กรรมการ

นางบัวรพรรณิ  รัฐประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ
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นโยบัายและภัาพรวมการประกอบัธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) (“บรัิษััทฯ”) ปรัะกอบธุรักิจโรังพยาบาลเอกชน ภายใต้้ช้�อ “โรังพยาบาลวิภาวดี” 

เรัิ�มเปิดให้บรัิการัเม้�อวันที� 1 มีนาคม 2529 ด้วยทุนจดทะเบียนเริั�มต้้น 20 ล้านบาท ในปี 2535 บริัษััทฯ ได้เข้าจดทะเบียนใน

ต้ลาดหลักทรััพย์แห่งปรัะเทศไทย และในปี 2536 ได้จดทะเบียนแปรัสภาพเป็นบรัิษััทมหาชน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 บริัษััทฯ มีทุนจดทะเบียนทั�งสิ�น 1,493,908,281.60 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 

14,939,082,816 หุ้น ม้ลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ทุนชำารัะแล้ว 1,357,586,558.20 บาท

ปัจจุบัน บรัิษััทฯ เป็นผ้้ปรัะกอบธุรักิจโรังพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ โดยมีโรังพยาบาลซึ่้�งเป็นบรัิษััทย่อย และบรัิษััทย่อยทาง

อ้อม ทั�งหมด 5 แห่ง โรังพยาบาลซึ่้�งเป็นบรัิษััทรั่วม และบรัิษััทรั่วมทางอ้อมทั�งหมด 4 แห่ง และ เงินลงทุนในธุรักิจโรังพยาบาลอ้�นๆ 

จำานวน 9 แห่ง คิดเป็นม้ลค่าต้ามรัาคาทุน 7,983.11 ล้านบาท ทั�งน้� บรัิษััทฯ ยังมีกิจการัอ้�นๆนอกเหน่อจากธุรักิจโรังพยาบาลค้อ 

ธุรักิจโรังแรัม ธุรักิจคลินิกความงามและเวชศาสต้รั์ชะลอวัย อีกด้วย

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถืุประสงคั์ในการดำาเนินธุรกิจ

บรัิษััทฯ มีเป้าหมายที�เป็นโรังพยาบาลเอกชนชั�นนำาที�มีความโดดเด่น ในด้านคุณภาพการัรัักษัาพยาบาล คุณภาพการับรัิการั 

คุณภาพบุคลากรั ภายใต้้กรัอบจรัิยธรัรัมวิชาชีพ ดำาเนินธุรักิจอย่างมีธรัรัมาภิบาล ใส่ใจสิ�งแวดล้อมและสังคม โดยคณะกรัรัมการัและ

ผ้้บรัิหารัได้รั่วมกันกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัต้ถีุปรัะสงค์ไว้ ดังน้�

วิสัยทัศน์

 � โรังพยาบาลมุ่งมั�นที�จะเป็นโรังพยาบาลต้ต้ิยภ้มิ ที�ขับเคล้�อนด้วยคุณภาพ ทั�งด้านการัรัักษัาพยาบาลและการับรัิการั

พันธกิจ

เพ้�อให้บรัรัลุถี้งวิสัยทัศน์ที�ต้ั�งไว้ บรัิษััทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิิบัต้ิ ดังน้�

 �  พัฒนาเป็นโรังพยาบาลต้ต้ิยภ้มิรัะดับ Excellence Center

 � นำารัะบบ Smart Service / Smart Operation / Smart Hospital เข้ามาสนับสนุนการัดำาเนินการั

 � สรั้างความไว้วางใจให้กับผ้้รัับบรัิการัเฉพาะบุคคล ด้วยทีมงานที�มีจิต้บรัิการัทำางานด้วยความสุข

 � มีการัพัฒนาอย่างต้่อเน่�องโดยคำาน้งถี้งความรัับผิดชอบต้่อผ้้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ�งแวดล้อม

คั่านิยมองคั์กร

บรัิษััทฯ ได้มีการัทบทวน และกำาหนดค่านิยมองค์กรัในการัดำาเนินกิจการัของบรัิษััท ดังน้�

 � ปลอดภัย Safety

มีการัปรัะเมินต้นเองในผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยและคุณภาพการับรัิการัทางการัแพทย์ ที�ส่งมอบให้ผ้้ป่วย รัวมทั�งผล

งานที�ส่งมอบให้เพ้�อนรั่วมงานอย่างสมำ�าเสมอ

 �  ใส่ใจ Care

มีความเข้าใจในการัความต้้องการัและความคาดหวังของผ้้รัับบรัิการั ทั�งภายในและภายนอก มีการัให้การับรัิการัอย่าง

กรัะต้อ้รัอ้รัน้ จรังิใจ สภุาพ รัวดเรัว็ และใหเ้กยีรัต้ผิ้รั้ับบรักิารัดจุเคร้ัอญาต้พิรัอ้มทั�งแสดง Excellence Services Behavior 

(ESB) ได้อย่างเหมาะสม

 �  รั่วมม้อ Teamwork

มีความเข้าใจในขอบเขต้ บทบาทและหน้าที�ของต้นเองในฐานะที�เป็นสมาชิกทีม รัับฟัังความคิดเห็นของเพ้�อนร่ัวมทีม 

มสีว่นรัว่มในการัทำางานการัแกไ้ขปญัหา การัแลกเปลี�ยนปรัะสบการัณ์และความคิดเหน็ต่้างๆ เพ้�อใหท้กุคนร่ัวมมอ้กันไป

ส้่เป้าหมายขององค์กรั
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 � ซึ่้�อสัต้ย์ Integrity

มีความซึ่้�อสัต้ย์ต้่อต้นเอง วิชาชีพ ผ้้รัับบรัิการั เพ้�อนรั่วมงานและองค์กรั

 � พัฒนา Continuous Improvement

มีการันำาความรั้้ ความสามารัถี ทักษัะ ทัศนคต้ิ รัวมทั�งการัจัดการัความเสี�ยงในทุกด้านเพ้�อไปส้่การัปรัับปรัุงพัฒนาการั

บรัิการัอย่างต้่อเน่�อง

 � ใฝ่่หาความรั้้ Learning Organization

มีการัพัฒนาความร้้ั ความสามารัถีของบุคลากรั เพ้�อเพิ�มทักษัะในการัปฏิิบัต้ิงาน รัวมทั�งสามารัถีใช้เทคโนโลยีอย่างมี

ปรัะสิทธิภาพและเพิ�มช่องทางการัเรัียนรั้้ส้่บุคลากรัอย่างทั�วถี้ง

 � ส้่ความเป็นเลิศ Excellence

สง่เสรัมิใหม้คีวามเปน็เลศิทางดา้นการัรักัษัาพยาบาล ดา้นวชิาการั ดา้นบคุลากรั ดา้นการับรักิารั รัวมทั�งเคร้ั�องมอ้ อาคารั 

สถีานที�และปรัะสานงานไปส้่ผ้้รัับบรัิการัอย่างมีปรัะสิทธิภาพ

การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการท่�สำาคััญ

(1) การเปล่�ยนแปลงด้านโคัรงสร้างเงินทุนและบริหารงาน

ปี 2562

มีการัใช้สิทธิซ้ึ่�อหุ้นสามัญต้ามใบสำาคัญแสดงสิทธิที�จะซ้ึ่�อหุ้นสามัญของบรัิษััท VIBHA-W2 ครัั�งที� 5 จำานวน 65,039,132 

หน่วย จำานวนหน่วยของใบสำาคัญแสดงสิทธิที�ยังไม่ใช้สิทธิ 361,657,614 หน่วย มีการัใช้สิทธิซึ่้�อหุ้นสามัญต้ามใบสำาคัญแสดงสิทธิที�

จะซึ่้�อหุ้นสามัญ VIBHA-W3 ครัั�งที� 3 จำานวน 153,846 หน่วย จำานวนหน่วยของใบสำาคัญแสดงสิทธิที�ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 1,011,623,932 

หน่วย

ปี 2563

มีการัใช้สิทธิซึ่้�อหุ้นสามัญต้ามใบสำาคัญแสดงสิทธิที�จะซึ่้�อหุน้สามัญของบรัิษััท VIBHA-W2 ครัั�งที� 6 (ครัั�งสุดท้าย) จำานวน 

310,981,154 หน่วย จำานวนหน่วยของใบสำาคัญแสดงสิทธิที�ยังไม่ใช้สิทธิ 50,676,460 หน่วย มีการัใช้สิทธิซึ่้�อหุ้นสามัญต้ามใบสำาคัญ

แสดงสิทธิที�จะซึ่้�อหุ้นสามัญ VIBHA-W3 ครัั�งที� 4 ไม่มีผ้้มาใช้สิทธิต้ามใบสำาคัญแสดงสิทธิที�จะซึ่้�อหุ้นสามัญของบรัิษััท จำานวนหน่วย

ของใบสำาคัญแสดงสิทธิที�ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 1,011,623,932 หน่วย

บรัิษััทฯ ได้สละสิทธิในการัเพิ�มทุนของบรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัดจำานวน 14,070,441 หุ้น ทำาให้สัดส่วนการัถี้อหุ้นใน

บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด ลดลงจาก 40.75% คงเหล้อ 33.73% 

บรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด ได้ลดทุนจดทะเบียนแบบเฉพาะเจาะจงของผ้้ถี้อหุ้นซึ่้�งเป็นบุคคลที�ไม่เกี�ยวข้องกับบรัิษััทฯ จาก 

450,000,000 บาท เป็น 392,840,000 บาท จำานวน 57,160,000 บาท ทำาให้สัดส่วนการัถี้อหุ้นของบรัิษััทฯในบรัิษััท ทิพยบดินทรั์ 

จำากัด เพิ�มข้�นจาก 33.33% เป็น 38.18%

ปี 2564

บรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด ได้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 392,840,000 บาทเป็น 492,108,000 บาทบรัิษััทฯได้ลงทุนเพิ�มจำานวน 

9,926,800 หุ้นรัาคาหุ้นละ 5 บาทเป็นเงิน 49,634,000 บาททำาให้สัดส่วนการัถี้อหุ้นของบรัิษััทฯในบรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด เพิ�ม

ข้�นจาก 38.18% เป็น 40.57%

บรัิษััท วี พรัีซึ่ิชั�น จำากัด ซึ่้�งเป็นบรัิษััทย่อยได้มีการัเรัียกชำารัะค่าหุ้นเพิ�มเต้ิมในอัต้รัา 75% ของทุนจดทะเบียน เป็นเงินจำานวน 

2.62 ล้านบาท

บรัิษััทฯ ใช้สิทธิ�ซึ่้�อหุ้นเพิ�มทุนของ บรัิษััท สินแพทย์ จำากัดต้ามสัดส่วนเดิม จำานวน 1.6 ล้านหุ้นเป็นเงิน 160,000,000 บาท

บรัิษััทฯ ใช้สิทธิ�ซึ่้�อหุ้นเพิ�มทุนของ บรัิษััท เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) จำากัดต้ามสัดส่วนเดิม จำานวน 8 ล้านหุ้นเป็นเงิน 

80,000,000 บาท

มีการัเปิดให้ใช้สิทธิซึ่้�อหุ้นสามัญต้ามใบสำาคัญแสดงสิทธิที�จะซึ่้�อหุ้นสามัญ VIBHA-W3 ครัั�งที� 5 ในเด้อนกันยายน 2564 รัาคา

ใช้สิทธิ 2.993 บาท ต้่อหน่วย จำานวนหน่วยของใบสำาคัญแสดงสิทธิที�ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 1,011,623,932 หน่วย ผลปรัากฎว่า ไม่มีผ้้มา
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ใช้สิทธิต้ามใบสำาคัญแสดงสิทธิที�จะซึ่้�อหุ้นสามัญของบรัิษััท วันใช้สิทธิแปลงสภาพครัั�งสุดท้าย (ครัั�งที� 6 ค้อวันที� 14 มิถีุนายน 2565)

(2) การพัฒนาด้านคัุณภาพโรงพยาบาลและบริการ

ปี 2562

บรัิษััทฯ ได้ผ่าน Reaccreditation JCI ครัั�งที� 2 จากสถีาบัน Joint Commission International ปรัะเทศสหรััฐอเมรัิกา

บรัิษััทฯ ได้นำารัะบบ Smart Ward เข้ามาใช้ในงานด้แลผ้้ป่วยในของโรังพยาบาลอย่างเต้็มรั้ปแบบ ทั�งน้� รัะบบดังกล่าวจะช่วย

เพิ�มปรัะสิทธิภาพและความถีก้ต้อ้งแม่นยำาในการัรักัษัาพยาบาล โดยแพทย์สามารัถีสั�งการัรัักษัาได้โดยต้รังผ่าน Mobile Device ทำาให้

ลดความผิดพลาดในการัรัับคำาสั�งของแพทย์

บรัิษััทฯ ได้รัับรัางวัล Best Performance Award จากบรัิษััท กรัุงไทย แอกซึ่่า ปรัะกันชีวิต้ เม้�อวันที�   17 พฤษัภาคม 2562 

ในงาน Inter Partner Assistance Awards 2561

บรัิษััทฯ ได้รัับรัางวัลด้านการัใส่ใจเป็นเลิศและรัางวัลด้านความเรั็วในการัปรัะสานงาน จากบรัิษััทเม้องไทยปรัะกันชีวิต้ ในงาน 

MuangThai Life Assurance Hospital Awards 2019

บรัิษััทฯ ได้รัับรัางวัล Best Medical Utilization จากบรัิษััท เอไอเอ จำากัด

ในเด้อนกรักฎาคม 2562 และเด้อนตุ้ลาคม 2562 โรังพยาบาลวิภาวดีได้เข้ารั่วมโครังการัพัฒนาทักษัะด้าน Non – Techni-

cal Skill สำาหรับัผ้บ้รัหิารั กบัองคก์รัแรังงานรัะหวา่งปรัะเทศ (International Labour Organization) โดยมวีตั้ถุีปรัะสงคเ์พ้�อใหผ้้บ้รัหิารั

ที�ได้รับัการัอบรัมในความร้้ัและทักษัะที�ได้รับัไปปรัะยุกต์้ใช้ในการัพัฒนาต้นเอง และพัฒนางาน อนัจะเกิดปรัะโยชน์ส้งสุดต่้อผ้้รัับบริัการั 

รัวมทั�งช่วยส่งเสรัิมให้มีความสุขในการัทำางานรั่วมกับผ้้อ้�น 

ปี 2563

จากภาวะการัแพรั่รัะบาดของไวรััส COVID-19 ต้ั�งแต้่เด้อนมีนาคม 2563 โรังพยาบาลวิภาวดีได้มีการัปรัับมาต้รัฐานการัให้

บรัิการัของโรังพยาบาล เพ้�อให้เกิดความปลอดภัยส้งสุดต้่อผ้้มาใช้บรัิการั และ แพทย์ / พนักงานของโรังพยาบาล ด้วยการัเพิ�ม

มาต้รัการัป้องกันอย่างเต็้มรั้ปแบบ ต้ั�งแต่้การัคัดกรัองผ้้เข้ามาในพ้�นที�โรังพยาบาล การัทำาความสะอาดฆ่่าเช้�อในจุดให้บรัิการั การั

ป้องกันในส่วนของแพทย์และบุคลากรัโรังพยาบาล การัรัักษัารัะยะห่าง (Social Distancing) ทุกจุด การัแยกสถีานที�ต้รัวจคนไข้ด้าน

ทางเดินหายใจ และคนไข้กลุ่มเสี�ยงออกนอกพ้�นที�อาคารั ไม่ปะปนกับคนไข้โรัคอ้�น การัจัดห้องพักคนไข้รัะบบความดันลบ (Negative 

Pressure) สำาหรับัคนไขโ้รัคต้ดิเช้�อรัะบบทางเดนิหายใจ การักำาหนดแนวทางปฏิบิตั้สิำาหรับัผ้ท้ี�มปีรัะวตั้กิารัเดนิทางกลบัจากพ้�นที�เสี�ยง 

แนวทางปฏิิบัต้ิกรัณ้บุคลากรัสัมผัส COVID-19 เป็นต้้น

ปี 2564

เน่�องจากภาวะการัแพรั่รัะบาดของไวรััส COVID-19 ยังคงมีอย่างต้่อเน่�อง ทำาให้โรังพยาบาลวิภาวดีต้้องมีการัเพิ�มเต้ียงเพ้�อ

รัองรัับผ้้ป่วย COVID-19 ที�เพิ�มจำานวนส้งข้�น จาก 258 เต้ียง เป็น 300 เต้ียง รัวมถี้งการัเพิ�มเต้ียง SEMI ICU อีก 24 เต้ียง

จัดต้ั�งคลินิก (Acute Respiratory Infection) เพ้�อแยกการัต้รัวจผ้้ป่วยที�มีความเสี�ยงต้ิดเช้�อ COVID-19 ออกจากผ้้ป่วยทั�วไป 

นอกจากนั�น โรังพยาบาลยังได้จัดต้ั�งศ้นย์ฉ้ดวัคซึ่ีน COVID-19 โดยจัดบรัิการัที�ฉ้ดวัคซึ่ีนให้กับปรัะชาชนทั�วไป ต้ลอดปี 2564 กว่า 

120,000 โดส รัวมถี้งการัเปิดจำาหน่ายวัคซึ่ีนทางเล้อกโมเดอรั์น่าให้กับปรัะชาชนทั�วไปจำานวน 247,430 โดส

โรังพยาบาลวิภาวดี ได้ผ่านการัรัับรัองการัดำาเนินงานเฝ่้ารัะวัง ป้องกัน ควบคุมการัต้ิดเช้�อ ไวรััสโคโรันา 2019 กลุ่มบุคลากรั

ของหน่วยบรัิการัสุขภาพ ในฐานวิถีีชีวิต้ใหม่ : New normal (COVID-19 plus) รัะดับทอง จาก กรัมควบคุมโรัค กรัะทรัวงสาธารัณสุข

(3) การพัฒนาด้านเทคัโนโลย่�และอาคัารสถืานท่�

ปี 2562

บรัิษััทฯ ได้มีการัจัดซึ่้�อเครั้�องม้อแพทย์เพิ�มเต้ิมเพ้�อเพิ�มปรัะสิทธิภาพในการัรัักษัา อาทิ เครั้�องวิเครัาะห์องค์ปรัะกอบรั่างกาย

แบบแยกส่วน เครั้�อง Bladder Scan (เครั้�องต้รัวจวิเครัาะห์ต้ับ) เป็นต้้น

บรัิษััทฯ ได้เปิดอาคารัศ้นย์การัค้าภายใต้้ช้�อ “วิพลาซึ่่า (Vi plaza)” ในเด้อนตุ้ลาคม 2562 โดยศ้นย์การัค้าดังกล่าวปรัะกอบ

ด้วยรั้านอาหารัและรั้านค้าที�มีช้�อเสียงกว่า 20 รั้าน ศ้นย์อาหารัขนาด 200 ที�นั�ง รั้านค้าย่อย และที�จอดรัถีจำานวน 350 คัน เพ้�อเพิ�ม
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รายงานประจำาปี 2564

ความสะดวกสบายให้กบัผ้ม้าใชบ้รักิารัและญาติ้ รัวมต้ลอดถีง้ผ้้ที�ทำางานและอาศัยในพ้�นที�ใกลเ้คยีงโรังพยาบาล โดยผลการัต้อบรัับเป็น

ไปต้ามเป้าหมายที�วางไว้

ปี 2563

บรัษิัทัฯ ไดด้ำาเนนิการัจดัซึ่้�อเครั้�องม้อแพทยเ์พิ�มเต้มิ ไดแ้ก ่เครั้�องฉายแสงยว้บีสีำาหรับัรักัษัาโรัคดา่งขาวและสะเกด็เงนิ เคร้ั�อง

ต้รัวจคล้�นไฟัฟั้าของกล้ามเน่�อและรัะบบปรัะสาท เครั้�องเอกซึ่เรัย์เต้้านมรัะบบดิจิต้อล เป็นต้้น

เพ้�อเป็นการัอนุรัักษั์พลังงานและลดค่าใช้จ่ายของบรัิษััท บรัิษััทได้เรัิ�มโครังการัการัต้ิดต้ั�งแผงโซึ่ล่าเซึ่ลล์ขนาด 384.8 KWP 

บนดาดฟ้ัาอาคารัโรังพยาบาล ซ้ึ่�งคาดว่าจะสามารัถีลดค่าใช้จ่ายค่าไฟัฟั้าได้ปรัะมาณปีละ 2 – 2.5 ล้านบาท นอกจากนั�นยังได้มี

โครังการัต้ิดต้ั�งรัะบบควบคุมความเรั็วรัอบมอเต้อรั์ค้ลลิ�งทาวเวอรั์อัต้โนมัต้ิ (Smart Cooling) ซึ่้�งสามารัถีลดค่าใช้จ่ายค่าไฟัฟั้าได้ปีละ 

320,000 บาท 

ปี 2564

บรัษิัทัฯ ไดด้ำาเนนิการัจดัซึ่้�อเครั้�องมอ้แพทยเ์พิ�มเต้มิเพ้�อเพิ�มปรัะสทิธภิาพในการัดแ้ลผ้ป้ว่ยทั�วไป และผ้ป้ว่ย COVID-19 อาทิ 

เครั้�องให้ออกซึ่ิเจนภายใต้้ความกดบรัรัยากาศส้ง (High Flow Oxygen Therapy), ต้้้ปลอดเช้�อ, เปลเคล้�อนย้ายผ้้ป่วยความดันลบ 

และเครั้�องช่วยหายใจ (Ventilator)  

หมายเหตุ้  สัดส่วนการัถี้อหุ้นดังกล่าวข้างต้้นอาจมีการัเปลี�ยนแปลงได้ในอนาคต้

เครั้�องให้ออกซึ่ิเจนภายใต้้ความกดบรัรัยากาศส้ง

เครั้�องช่วยหายใจ (Ventilator)

เปลเคล้�อนย้ายผ้้ป่วยความดันลบ

ต้้้ปลอดเช้�อ
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โคัรงสร้างการถื่อหุ้นข้องกลุ่มบริษััท ณ. 31 ธันวาคัม 2564

บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาล

ศิครินทร SKR

โรงพยาบาล

ไทยนครินทร TNH

ไดนาสตี่เซรามิค

DOC

วินน��เพลซ 2002

RICHY

คันทรี่กรุป โฮลดิ้งส

CGH

ศรีตรังเอโกรฯ

STA

ศรีตรังโกลฟส

STGT

โรงพยาบาล

เสรีรักษ

กลุมบริษัท

ทิพยบดินทร

โรงพยาบาล

บางโพโรงพยาบาล

แพทยปญญา

โรงพยาบาล

เสรีรักษ
บจ.วีคี ชิชั�น

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.อินโนเวชั�น

เทคโนโลยี่

บจ.โรงพยาบาล

ศุภฤกษอูหลง

บจ.เลกาซี่ กอลฟ

(ประเทศไทย)

หลักทรัพย

เผื่อขาย/เผื่อคา

โรงพยาบาลรามคำแหง

กลุมบริษัทรวมกลุมบริษัทยอย กลุมเงินทุนทั�วไป

7.09%

6.21%

1.71%

40.57%

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%

40.57%

10%

14.77%

12.43%

0.52%

2.85%

1%

0.20%

0.18%

10%

7.67%

4.43%

7.69%

7.19%

8.75%

6%

16%

28.57%

33.85%

4.16%

โรงพยาบาล

พะวอ

บริษััทม่บริษััทย่อยจำานวน 4 บริษััท ดังน้�

 � บรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด บรัิษััทถี้อหุ้น 99.99% ปรัะกอบธุรักิจโรังแรัม และปัจจุบันเปลี�ยนสภาพเป็น Hospitel 

เพ้�อรัองรัับผ้้ป่วย COVID-19 มีจำานวนห้องพัก 270 ห้อง

 � บรัิษััท บิวต้ี� ดีไซึ่น์ เซึ่็นเต้อรั์ จำากัด บรัิษััทถี้อหุ้น 50% ปรัะกอบธุรักิจเสรัิมความงาม

 � บรัิษััท วี พรัีซึ่ิชั�น จำากัด บรัิษััทถี้อหุ้น 70% ปรัะกอบธุรักิจ ศ้นย์ชะลอวัย

 � บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน) (CMR) บรัิษััทถี้อหุ้นจำานวน 83.55% ปรัะกอบธุรักิจโรังพยาบาล

เอกชน ที�จังหวัดเชียงใหม่ การัถี้อหุ้นดังกล่าวทำาให้บรัิษััทมีบรัิษััทย่อยทางอ้อมอีก 4 บรัิษััท ดังน้�

 - บรัษิัทั โรังพยาบาลเชียงใหม่รัาม จำากดั ถีอ้หุน้ทางอ้อม 47.09% (ถีอ้หุน้โดย บริัษัทั เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ 

จำากัด (มหาชน) 56.37%)

 - บรัิษััท โรังพยาบาลหรัิภุญชัยเมโมเรัียล จำากัด ถี้อหุ้นทางอ้อม 72.43% (ถี้อหุ้นโดย บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจ

การัแพทย์ จำากัด (มหาชน) 86.70%)

 - บรัิษััท เทพปัญญาธุรักิจ จำากัด ถี้อหุ้นทางอ้อม 47.09% (ถี้อหุ้นโดย บรัิษััท โรังพยาบาลเชียงใหม่รัาม จำากัด 

99.99%)

 - บรัิษััท โรังพยาบาลรัามคำาแหง เชียงใหม่ จำากัด ถี้อหุ้นทางอ้อม 45.53% (ถี้อหุ้นโดย บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจ

การัแพทย์ จำากัด (มหาชน) 18% และบรัิษััท โรังพยาบาลเชียงใหม่รัาม จำากัด 64.74%)
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CMR เป็นกลุ่มโรังพยาบาลเอกชนที�มีจำานวนเต้ียงผ้้ป่วยในให้บรัิการัมากที�สุดบรัิเวณภาคเหน่อต้อนบน จำานวน 936 เต้ียง

บริษััทม่บริษััทร่วม จำานวน 3 บริษััท  ดังน้�

 � บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด บรัิษััทถี้อหุ้นอย้่ 33.85% ซึ่้�งเป็นโรังพยาบาลเอกชนที�มีจำานวนเต้ียงผ้้ป่วยในจำานวน 

150 เต้ียง และมีผ้้ป่วยนอกมาใช้บรัิการัจำานวน 1,700 คนต้่อวัน โดยเป็นโรังพยาบาลเอกชนที�รัับรัักษัาพยาบาลผ้้ป่วย

ปรัะกันสังคม และโครังการัปรัะกันสุขภาพ

 � บรัิษััท โรังพยาบาลบางโพ จำากัด บรัิษััทถี้อหุ้นอย้่ 28.57% ซึ่้�งเป็นโรังพยาบาลเอกชนที�มีจำานวนเต้ียงผ้้ป่วยในจำานวน 

100 เต้ียง และมีผ้้ป่วยนอกมาใช้บรัิการัจำานวน 400 คนต้่อวัน 

 � บรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด บรัิษััทถี้อหุ้นอย้่ 40.57% ซึ่้�งปรัะกอบธุรักิจ จำาหน่ายอุปกรัณ์, วัสดุสิ�นเปล้องที�ใช้ในการัล้าง

ไต้ และให้บรัิการัล้างไต้ ซึ่้�งบรัิษััทได้หยุดการัดำาเนินการัเม้�อวันที� 1 ตุ้ลาคม 2563 

บริษััทม่บริษััทร่วมทางอ้อม จำานวน 2 บริษััท ดังน้�

 � บรัิษััท โรังพยาบาลเขลางค์นครั จำากัด  ถี้อหุ้นทางอ้อม 11.99% (ถี้อหุ้นโดย บรัิษััท โรังพยาบาลเชียงใหม่รัาม จำากัด 

25.44%)

 � บรัิษััท โรังพยาบาลพะวอ จำากัด ถี้อหุ้นทางอ้อม 23.54% (ถี้อหุ้นโดย บรัิษััท เทพปัญญาธุรักิจ จำากัด 50%)

คัวามสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจข้องผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่

บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และ บรัิษััทย่อย มีการัถี้อหุ้นโดย โรังพยาบาลเอกชนอ้�นๆ จำานวนหลายแห่ง อาทิ 

โรังพยาบาลรัามคำาแหง โรังพยาบาลสินแพทย์ โรังพยาบาลเจ้าพรัะยา โรังพยาบาล วิภารัาม อย่างไรัก็ต้าม โรังพยาบาลแต้่ละแห่ง

ในกลุม่ มคีวามสมัพนัธท์ี�ดแีละเปน็พนัธมติ้รัทางธรุักจิต้อ่กนั เน่�องจาก โรังพยาบาลแต้ล่ะแหง่ อย้ใ่นทำาเลที�หา่งไกลกนั และโรังพยาบาล

วภิาวดมีีแหง่เดยีว ไมม่สีำานกังานสาขาที�อ้�นใด จง้ไมม่กีารัแขง่ขนัโดยต้รังรัะหวา่งกนั  โดยมนีโยบายการัลงทนุวา่แต้ล่ะแหง่ที�ไปลงทนุ

จะต้้องอย้่ห่างกันอย่างน้อย 10 กิโลเมต้รั สำาหรัับนโยบายในการัลงทุนในภาคเหน่อนั�น ทางบริัษััทจะให้บริัษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจ

การัแพทย์ จำากัด (มหาชน) ซึ่้�งเป็นบรัิษััทย่อยเป็นผ้้ดำาเนินการัแทนบรัิษััท ทั�งน้� ที�ผ่านมา การัดำาเนินธุรักิจของกลุ่มผ้้ถี้อหุ้นใหญ่ 

มีลักษัณะการัช่วยเหล้อและสนับสนุนซึ่้�งกันและกัน โดยมีการัแลกเปลี�ยนข้อม้ล การัรั่วมเจรัจาต้่อรัองกับค้่ค้าทางธุรักิจ เช่น การัจัด

ซึ่้�อวัสดุอุปกรัณ์ การัฝ่ึกอบรัมบุคลากรั การัแลกเปลี�ยนข้อม้ลด้านวิชาการั เพ้�อผลปรัะโยชน์ส้งสุดของบรัิษััท นอกจากน้� ยังมีการัรัับ

หรั้อส่งคนไข้รัะหว่างกันไปรัักษัายังโรังพยาบาลในกลุ่มที�มีความพรั้อม หรั้อ มีความชำานาญในด้านนั�นๆ มากกว่า หรั้อ ต้ามโอกาส

ที�เหมาะสม เช่น กรัณ้ที� โรังพยาบาลไม่สามารัถีรัองรัับผ้้ป่วยได้ อาจมีการัส่งไปรัักษัายังโรังพยาบาลในกลุ่มพันธมิต้รั

นโยบายเกี�ยวกับการัด้แลเรั้�องความขัดแย้งทางผลปรัะโยชน์ กรัณ้ที�ผ้้ถี้อหุ้นใหญ่ (บรัิษััท เอฟัแอนด์เอส 79 จำากัด “F&S”) 

มีการัถี้อหุ้นในบรัิษััทอ้�นที�ปรัะกอบธุรักิจเดียวกันกับบรัิษััท

กรัณที้� บริัษัทั F&S ซ้ึ่�งเป็นผ้้ถีอ้หุน้ใหญ่ เกินกว่าร้ัอยละ 10 ของบริัษัทั มกีารัถีอ้หุน้ในบริัษัทัอ้�นๆ ที�ปรัะกอบธุรักิจ โรังพยาบาล 

เช่นเดียวกันกับบรัิษััท อย่างไรัก็ต้าม การัถี้อหุ้น ดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลปรัะโยชน์ เน่�องจาก โรังพยาบาลแต้่ละแห่ง

มีกลุ่มเป้าหมายล้กค้าที�ต้่างกัน เน่�องจาก ทำาเลที�ต้ั�งอย้่ในพ้�นที�ที�ห่างไกลกัน นอกจากน้� โรังพยาบาลแต้่ละแห่ง มีจุดแข็งด้านการัให้

บรัิการัที�แต้กต้่างกัน โดยทางโรังพยาบาลรัามคำาแหง จะมุ่งเน้นบรัิการัความเป็นเลิศทางแพทย์เฉพาะทางด้าน ศ้นย์หัวใจ 24 ชม., 

ศน้ยป์วดหลงัและคอ, ศน้ยเ์บาหวาน และศน้ยร์ัะบบปรัะสาทและศลัยกรัรัมทางสมอง  ในสว่นบรัษิัทั  F&S 79 ที�ใหบ้รักิารัโรังพยาบาล 

ต้า ห้ คอ จม้ก จะมีจุดแข็งที�เน้นบรัิการัเฉพาะทางด้าน จักษัุ โสต้ ศอ และนาสิก โรังพยาบาลวิภารัาม จะเน้นบรัิการัผ้้ป่วยปรัะกัน

สงัคม และผ้้ปว่ยปรัะกนัสขุภาพของรัฐั สำาหรับัโรังพยาบาลวภิาวดจีะมุง่เนน้บรักิารัความเปน็เลศิทางแพทย์เฉพาะทางดา้น ศ้นยส์มอง

และกรัะด้กสันหลัง,ศ้นย์กรัะด้กและข้อ,ศ้นย์ทางเดินอาหารั,ศ้นย์ผิวหนังและเลเซึ่อรั์,ศ้นย์อุบัต้ิเหตุ้ฉุกเฉิน และศ้นย์สุขภาพและอาชีว

อนามัย อย่างไรัก็ต้าม การัถี้อหุ้นดังกล่าวก่อให้เกิดการัสนับสนุนซึ่้�งกันและกันในด้านวิชาการั และ ในด้านอ้�นๆ ทั�งน้� โรังพยาบาล 

แต้่ละแห่ง มีการับรัิหารังานที�แยกออกจากกันอย่างชัดเจน มีแนวทางในการับรัิหารังานเป็นของต้นเอง และเป็นอิสรัะต้่อกัน 

นอกจากน้�บรัิษััทยังมีกลุ่มวิรัิยะเมต้ต้ากุล ซึ่้�งถี้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนรั้อยละ 24.95 ซึ่้�งเป็นการัช่วยคานอำานาจ เพ้�อรัักษัาผลปรัะโยชน์

ของกลุ่มบรัิษััทอย้่ โดย คณะกรัรัมการั คณะกรัรัมการับรัิหารั และ ผ้้บรัิหารัของ แต้่ละโรังพยาบาล ส่วนใหญ่ เป็นคนละชุดกัน 
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และมีกรัรัมการัต้รัวจสอบ หรั้อ กรัรัมการัอิสรัะ ที�ไม่ซึ่ำ�ากัน มีเฉพาะการัส่งผ้้แทนมารั่วมเป็นกรัรัมการับรัิษััทต้ามสัดส่วนการัถี้อหุ้น 

โดยกลุ่มวิรัิยะเมต้ต้ากุล เป็นกรัรัมการัในบรัิษััท จำานวน 2 ท่าน โดยมีอำานาจลงนามในหนังส้อรัับรัองได้แต้่ไม่สามารัถีลงนามรั่วมกัน 

และกลุ่มเอฟัแอนด์เอส 79 มีผ้้แทนเป็นกรัรัมการับรัิษััทจำานวน  1  ท่าน โดยไม่มีอำานาจลงนามในหนังส้อรัับรัอง

ทั�งน้� บรัิษััทมีมาต้รัการัในการัด้แลความขัดแย้งทางผลปรัะโยชน์ โดยในการัทำารัายการัรัะหว่างกันของบรัิษััท กับ บุคลที�

เกี�ยวข้องกัน ต้ามนิยามที�กำาหนดโดย ต้ลาดหลักทรััพย์แห่งปรัะเทศไทย โดยรัายการัดังกล่าวจะได้รัับการัสอบทานจากคณะกรัรัมการั

ต้รัวจสอบของบรัิษััท เพ้�อพิจารัณาถี้ง ความสมเหตุ้สมผล และ เง้�อนไขรัาคา และ เสนอต้่อคณะกรัรัมการั หรั้อ ผ้้ถี้อหุ้นของบรัิษััท 

ต้ามแต่้กรัณ้ โดย บริัษััทมีหน้าที�ปฎิบัต้ิให้เป็นไปต้ามรัะเบียบและข้อกำาหนด ของ สำานักงาน ก.ล.ต้. และ ต้ลาดหลักทรััพย์แห่ง

ปรัะเทศไทย เกี�ยวกับเรั้�องการัทำารัายการัที�เกี�ยวโยงกัน

และในรัอบ 5 ปีที�ผ่านมา บรัิษััท ไม่เคยมีรัายการัรัะหว่างกัน กับบรัิษััท F&S หรั้อ บรัิษััท ที� F&S เป็นผ้้ถี้อหุ้นใหญ่ เว้นแต้่ 

รัายการัที�เป็นธุรักิจปกต้ิทั�วไปทางการัค้า เช่น การัซึ่้�อขายอุปกรัณ์ หรั้อ วัสดุสิ�นเปล้อง ทางการัแพทย์ เป็นต้้น

โคัรงสร้างการถื่อหุ้นข้องผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่ท่�ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกช้น

ข้้อมูล ณ วันท่� 10 พฤษัภาคัม 2564

บริษัท เอฟแอนดเอส

79 จำกัด

โรงพยาบาลวิภาวดี

โรงพยาบาล

สินแพทย

โรงพยาบาล

รามคำแหง

โรงพยาบาล

เจาพระยา

โรงพยาบาล

วิภาราม

14.90% 8.75% 7.09% 5.93% 4.16%
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ลักษัณิะการประกอบัธุรกิจ

ลักษัณะผู้ลิตภัณฑ์์และบริการ

บรัิษััทฯ ให้บรัิการัการัรัักษัาพยาบาลแก่ผ้้ใช้บรัิการัแบบผ้้ป่วยนอก และผ้้ป่วยใน จำาแนกเป็นคลินิกบรัิการัผ้้ป่วยนอก และการั

บรัิการัผ้้ป่วยใน ณ. วันที� 31 ธันวาคม 2564 ดังน้�
แผนก จำานวนห้อง / เต้ียง

1. ศ้นย์บรัิการัผ้้ป่วยนอก สามารัถีรัองรัับผ้้ป่วยได้ 2,000 คน/วัน ปรัะกอบด้วย 114 ห้อง
- คลินิกอายุรักรัรัม - คลินิกโรัครัะบบทางเดินหายใจ
- คลินิกศัลยกรัรัม - ศ้นย์กรัะด้กและข้อ
- คลินิกส้ต้ิ - นรัีเวช - ศ้นย์อุบัต้ิเหตุ้และฉุกเฉิน
- คลินิกกุมารัเวช - ศ้นย์ทางเดินอาหารั
- คลินิกวินิจฉัยก่อนคลอด - ศ้นย์รัักษัาผ้้มีบุต้รัยาก
- คลินิกเบาหวาน - คลินิกบรัิการัโรัคหัวใจ
- คลินิกโรัครัะบบทางเดินปัสสาวะ - ศ้นย์เลสิก
 - คลินิกพัฒนาการัเด็ก - ศ้นย์สมอง และกรัะด้กสันหลัง
- คลินิกหลอดเล้อดสมอง - ศ้นย์ผิวหนังและเลเซึ่อรั์
- คลินิกจิต้เวช - ศ้นย์ไต้เทียม
- คลินิกจักษัุวิทยา - ศ้นย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
- คลินิกห้ คอ จม้ก - ศ้นย์ทันต้กรัรัม
- คลินิกโรัคทางรัะบบปรัะสาท - ศ้นย์พัฒนาศักยภาพเด็ก

2. แผนกรัังสีวิทยา 3 ห้อง
3. แผนกเวชศาสต้รั์ฟั้�นฟั้ 20 เต้ียง
4. แผนกพยาธิวิทยา 6 ห้อง
5. แผนกผ้้ป่วยหนัก (ICU) 16 เต้ียง
6. แผนก SEMI ICU 24 เต้ียง
7. แผนกผ้้ป่วยหนักหัวใจ (CCU) 3 เต้ียง
8. แผนกทารักแรักเกิด 20 เต้ียง
9. แผนกทารักแรักเกิดรัะยะวิกฤต้ (NICU) 4 เต้ียง
10. แผนกห้องคลอด 6 เต้ียง
11. แผนกห้องผ่าต้ัด 6 เต้ียง
12. แผนกผ้้ป่วยใน 300 เต้ียง
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โคัรงสร้างรายได้
หน่วย : ล้านบาท

ปรัะเภทของรัายได้ ดำาเนินการัโดย 2564 2563 2562

รัายได้ % รัายได้ % รัายได้ %

 ค่ารัักษัาพยาบาล บมจ.รัพ.วิภาวดี 2,960.27 37.59 2,129.85 33.50 2,436.55 35.45

บมจ.เชียงใหม่รัาม

ธุรักิจการัแพทย์

4,192.65 53.25 3,667.98 57.69 3,926.69 57.14

บจก.บิวต้ี� ดีไซึ่น์ เซึ่็นเต้อรั์ 149.28 1.90 111.67 1.76 87.44 1.27

บจก.วี พรัีซึ่ิชั�น 7.88 0.10 - - -

รัวม 7,310.08 92.84 5,909.50 92.95 6,450.68 93.86

ค่าเช่าและบรัิการั บมจ.รัพ.วิภาวดี 67.75 0.86 67.82 1.07 34.31 0.50

บจก.ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท 18.37 0.23 47.12 0.74 60.90 0.89

รัวม 86.12 1.09 114.94 1.81 95.21 1.39

เงินปันผลรัับ บมจ.รัพ.วิภาวดี 276.09 3.51 127.22 2.00 122.09 1.78

บมจ.เชียงใหม่รัาม

ธุรักิจการัแพทย์

66.34 0.84 64.87 1.02 88.34 1.28

รัวม 342.43 4.35 192.09 3.02 210.43 3.06

รัายได้อ้�นๆ บมจ.รัพ.วิภาวดี 76.06 0.97 80.62 1.27 67.00 0.98

บมจ.เชียงใหม่รัามธุรักิจการั

แพทย์

52.80 0.67 51.51 0.81 44.23 0.64

บจก.ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท 4.38 0.06 9.18 0.14 5.11 0.07

บจก.บิวต้ี� ดีไซึ่น์ เซึ่็นเต้อรั์ 1.94 0.02 - - -

บจก. วี พรัีซึ่ิชั�น 0.03 0 - - -

รัวม 135.21 1.72 141.31 2.22 116.34 1.69

รัวมรัายได้จากการัดำาเนินงานทั�งหมด 7,873.84 100 6,357.84 100 6,872.66 100

การจัดหาผู้ลิตภัณฑ์์หร่อบริการ

1. บุคัลากรทางการแพทย์

บรัษิัทัมีนโยบายในการัจัดหาแพทย์ที�มคีวามเชี�ยวชาญในแต่้ละสาขาของโรัค รัวมถีง้พยาบาลและบุคลากรัทางการัแพทย์อ้�นๆ 

เพ้�อสามารัถีให้บรัิการัแก่ผ้้ป่วยได้อย่างครัอบคลุมและมีคุณภาพ โดยได้ผ่านการัคัดเล้อกและต้รัวจสอบคุณสมบัต้ิจากองค์กรัแพทย์

ของโรังพยาบาล มกีารัจดัการัอบรัมสำาหรับัแพทยแ์ละพยาบาลอยา่งต้อ่เน่�อง เพ้�อพฒันาความรั้ด้า้นการัแพทยใ์หก้บับคุลากรัที�เกี�ยวขอ้ง 

รัวมถี้งฝ่ึกอบรัมให้กับพยาบาลเพ้�อสรั้างความรั้้ ความชำานาญในการัให้บรัิการัแก่ผ้้ป่วยก่อนการัปฏิิบัต้ิงานจรัิง

2. การจัดหายาและเวช้ภัณฑ์์

บรัิษััทมีนโยบายการัสั�งซึ่้�อยาและเวชภัณฑ์์จากผ้้จัดจำาหน่ายในปรัะเทศ โดยกรัะจายการัสั�งซึ่้�อไปยัง ผ้้จัดจำาหน่ายหลายรัาย 

นอกจากน้� บริัษััทได้นำารัะบบการัจัดซ้ึ่�อกลาง (Central Procurement) สำาหรัับโรังพยาบาลทุกแห่งในเครั้อ โดยฝ่่ายจัดซ้ึ่�อกลางจะ

รัวบรัวมคำาสั�งซึ่้�อยาและเวชภัณฑ์์ของโรังพยาบาลในเครั้อ เพ้�อดำาเนินการัต้ิดต้่อและสั�งซึ่้�อยาและเวชภัณฑ์์จากผ้้จัดจำาหน่าย โดยการั

สั�งซึ่้�อยาและเวชภัณฑ์์ในลักษัณะดังกล่าว ถี้อเป็นการับรัิหารัจัดการัในการัจัดซึ่้�อ และการัจัดการัสินค้าคงคลังภายในกลุ่มบรัิษััทให้มี

ปรัะสิทธิภาพส้งสุด ซึ่้�งรัวมถี้งการัปรัะเมินความเหมาะสมในด้านรัาคา ปรัะสิทธิภาพ และคุณภาพของยาและเวชภัณฑ์์ด้วย

3. การจัดหาอุปกรณ์และเคัร่�องม่อทางการแพทย์

เน่�องจากอุปกรัณ์และเครั้�องม้อทางการัแพทย์เป็นหน้�งในปัจจัยสำาคัญในการัให้บรัิการัแก่ผ้้ป่วยอย่างมีคุณภาพ และมี

ปรัะสิทธิภาพ ดงันั�น การัดำาเนินการัจัดหาอุปกรัณ์และเครั้�องมอ้แพทย์ของบริัษัทั จะพิจารัณาอย่างรัอบคอบถีง้ความจำาเป็นและคุณภาพ

ของเครั้�องม้อและอุปกรัณ์นั�นๆ เพ้�อให้สอดคล้องกับความต้้องการัของโรังพยาบาล ในการัจัดหาอุปกรัณ์และเครั้�องม้อทางการัแพทย์ 

บรัษิัทัจะสั�งซึ่้�อผา่นผ้แ้ทนจำาหนา่ยในปรัะเทศ โดยทำาสญัญาซึ่้�อขายกบัทางบรัษิัทัผ้แ้ทนจำาหนา่ย ซึ่้�งมกีารักำาหนดรัาคาซึ่้�อขายที�แนน่อน

ในสกุลเงินบาทไทย และมีข้อต้กลงเกี�ยวกับการัให้บรัิการัหลังการัขายอย่างชัดเจน
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4. ปริมาณการให้บริการ

บรัิษััทฯ มีปรัะมาณการัให้บรัิการั ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 ดังน้�

กำาลังการัให้บรัิการัเต้็มที� 2564 2563 2562
ผ้้ป่วยใน 250 เต้ียง 91,250 91,250 91,250
ผ้้ป่วยนอก 1,800 คนต้่อวัน (2,000 คนในปี64) 730,000 657,000 657,000

จำานวนการัใช้บรัิการั 2564 2563 2562
ผ้้ป่วยใน (เต้ียง) 86,732 44,493 63,588
ผ้้ป่วยนอก (คน) 495,324 483,335 565,969  

อัต้รัาการัใช้กำาลังการัให้บรัิการัผ้้ป่วย 2564 2563 2562
ผ้้ป่วยใน (%) 95.05 48.76 69.69
ผ้้ป่วยนอก (%) 67.85 73.57 86.15

อัต้รัาการัเพิ�ม (ลด) ของปรัิมาณการัให้บรัิการั 2564 2563 2562
ผ้้ป่วยใน (%) 94.93 (30.03) (1.78)
ผ้้ป่วยนอก (%) 2.48 (14.60) 3.31

การตลาดและการแข้่งข้ัน

1. ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกช้นและการแข้่งข้ันปี 2564

ในปี 2564 โรังพยาบาลเอกชนหลายแห่งได้รัับอานิสงส์จากการัแพรั่รัะบาดของโรัคไวรััส COVID - 19 ในช่วงไต้รัมาส 2 และ 

3 ของปี โดยโรังพยาบาลเอกชนหลายแห่งมีบรัิการัต้รัวจหาเช้�อไวรั้ส COVID - 19 แบบ Drive Thru มีการัต้ั�งโรังพยาบาลสนาม 

และ Hospitel ที�เป็นการัปรัับโรังแรัมเพ้�อรัองรัับผ้้ป่วย COVID - 19 ที�มีจำานวนเพิ�มข้�นอย่างรัวดเรั็วจนทำาให้เต้ียงในโรังพยาบาลมี

ไม่เพียงพอต้่อความต้้องการั และในช่วงกลางปี 2564 โรังพยาบาลเอกชนหลายแห่งมีความพยายามจัดหาวัคซึ่ีนทางเล้อกให้กับ

ปรัะชาชน และเม้�อสถีานการัณ์การัรัะบาดของไวรััส COVID - 19 ได้คลี�คลายลงในไต้รัมาส 4 ด้วยแรังหนุนการัป้พรัมฉ้ดวัคซึ่ีนที�มี

ต้วัเลขเพิ�มข้�นอย่างต่้อเน่�อง รัวมถีง้สัญญาณบวกจากการัเปิดปรัะเทศ ทำาให้โรังพยาบาลเอกชนเร่ังพลิกกลยุทธ์เพ้�อรัองรับัสถีานการัณ์

จับม้อกับโรังแรัมค้่สัญญาเพ้�อเปิด Alternative Quarantine และ Test and Go เพ้�อรัองรัับชาวต้่างชาต้ิและคนไทยที�เดินทางมา

ปรัะเทศไทย อีกทั�งหลายโรังพยาบาลมีการัปรัับต้ัวเข้าส้่ยุคเน็กต้์นอรั์มอล เพ้�อรัองรัับกับวิถีีใหม่ของผ้้บรัิโภค อาทิ การัเพิ�มนำ�าหนัก

ด้าน Digital Health ด้วยการัขยายช่องทางเข้าถี้งกลุ่มล้กค้าทั�งในปรัะเทศและต้่างปรัะเทศ ผ่านการัทำา virtual hospital เปิดบรัิการั

ให้คำาปรั้กษัาทางการัแพทย์ผ่านออนไลน์แบบเรัียลไทม์ รัวมถี้งการัเปิดคลินิกฟั้�นฟั้อาการัหลังหายป่วยจาก COVID - 19 หรั้อ Back 

to Work Post COVID-19 หรั้อบรัิการัที�เน้นการัสรั้างภ้มิต้้านทาน รัวมถี้งเปิดบรัิการัให้คำาปรั้กษัากรัณ้ที�ต้้องการัเดินทางไปศ้กษัาต้่อ

หรั้อทำางานต้่างปรัะเทศ นอกจากน้�ยังมีโรังพยาบาลที�มีเครั้อข่ายวางแผนการักรัะจายการัลงทุนเพ้�อขยายเครั้อข่ายในรั้ปแบบ M&A 

ให้ครัอบคลุมไปยังเม้องที�มีศักยภาพส้งอีกทั�งโรังพยาบาลที�มีเครั้อข่ายมีการัทำางานร่ัวมกันในหลายด้านมากข้�นอาทิการัจัดซ้ึ่�อจัดจ้าง

ยาและเครั้�องม้อแพทย์ และการัทำาการัต้ลาดรั่วมกันเพ้�อสรั้างความแข็งแกรั่งและได้เปรัียบในอุต้สาหกรัรัม

2. แนวโน้มอุตสาหกรรม

จากกำาลังซึ่้�อที�ฟั้�นต้ัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปช่วงปลายปี 2564 โรังพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้่างมีการัเต้รัียมความพรั้อมเพ้�อ

รัับม้อสถีานการัณ์เน็กต้์นอรั์มอล เช่น การัพิจารัณานำาเทคโนโลยีทางการัแพทย์ หรั้อ Digital Health เข้ามาใช้บรัิหารัจัดการัและ

อำานวยความสะดวกให้กบัคนไข้มากข้�น โดยเฉพาะในกรัณท้ี�คนไข้ไมส่ามารัถีเดินทางเข้ามารัับการัรัักษัาในปรัะเทศได้ รัวมถีง้การักรัะ

จายฐานล้กค้าที�หลากหลายทั�งในมิต้ิของการัมองหากลุ่มล้กค้าใหม่ๆ หรั้อการัเจาะกลุ่มล้กค้าที�หลากหลาย Segment ของรัายได้มาก

ข้�นเพ้�อเป็นการักรัะจายความเสี�ยง ควบค้ไ่ปกับการันำาเสนอบริัการัทางการัแพทย์ใหม่ๆ เช่น การัให้บรักิารัรักัษัาพยาบาลโรัคที�ซึ่บัซ้ึ่อน

ข้�นด้วยเทคโนโลยีที�ทันสมัยข้�น รัวมถี้งโปรัแกรัมการัด้แลสุขภาพเชิงป้องกันครับวงจรั (Preventive care) ให้กับคนไข้ เป็นต้้น
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โรงพยาบาลวิภาวดี

3. กลยุทธ์ทางการตลาดข้องบริษััท

เปลี�ยนวิกฤต้เป็นโอกาส ในปี 2564 ที�ผ่านมาบรัิษััทได้รัับโอกาสทางธุรักิจจากการัแพรั่รัะบาดของโรัคไวรััส COVID - 19 ใน

ช่วงไต้รัมาส 2 และ 3 ของปี โดยบรัิษััทมีบรัิการัต้รัวจหาเช้�อไวรััส COVID - 19 แบบ Drive Thru ให้กับผ้้รัับบรัิการักว่า 20,000คน 

บรัิการัด้แลรัักษัาผ้้ป่วย COVID - 19 ทั�งคนไทยและต้่างชาต้ิเก้อบ 15,000 คน และได้ปรัับสถีานะโรังแรัม Princeton Bangkok 

(บรัิษััทย่อยของโรังพยาบาลวิภาวดี)จากการัเป็นโรังแรัมกักต้ัวผ้้ที�เดินทางเข้าปรัะเทศไทย (ASQ) มาเป็น Hospitel เพ้�อรัองรัับคนไข้

ที�ต้ิดเช้�อ COVID - 19 เน่�องจากเต้ียงในโรังพยาบาลทั�งภาครััฐและเอกชนไม่เพียงพอต้่อจำานวนผ้้ป่วยที�เพิ�มข้�นอย่างรัวดเรั็ว อีกทั�ง

บรัิษััทยังคงเป็นโรังพยาบาลค้่สัญญาให้กับบรัิษััท Minebea ที�บางปะอินเพ้�อเปิดสถีานที�กักกันซึ่้�งดำาเนินการัโดยองค์กรั (Organiza-

tional Quarantine)และ บรัิการัทำาHome Isolation ให้กับพนักงานในเครั้อบรัิษััท Minebea เป็นจำานวนมาก นอกจากน้�บรัิษััทยังให้

บรัิการัฉ้ดวัคซึ่ีนทางเล้อกและวัคซึ่ีนที�ได้รัับจัดสรัรัจากรััฐบาลให้กับปรัะชาชนมากกว่า 120,000 คน ซึ่้�งรัายได้ที�เกิดจากการับรัิการัใน

ช่วงการัแพรั่รัะบาดของไวรััส COVID - 19 ได้ส่งผลให้บรัิษััทมีรัายได้เพิ�มข้�นอย่างเป็นที�น่าพอใจ

เพิ�มความหลากหลายในการับรัิการัและเพิ�มศักยภาพของ Excellent Center อาทิ Wellness and Occupational Health 

Center V Precision Clinic  Eye and Lasik Center และ Rehabilitation Center

(1) หลังจากสถีานการัณ์การัรัะบาดของโรัคไวรััส COVID - 19 ได้คลี�คลายลงและการัฉ้ดวัคซีึ่น Covid-19 ได้มี

การักรัะจายไปในปรัะเทศอย่างทั�วถี้งในช่วงไต้รัมาส 4 ของปี2564 บรัิษััทได้วางกลยุทธ์ทางการัต้ลาดแบบเชิงรัุกด้าน

การัต้รัวจสุขภาพโดย Wellness and Occupational Health Center ที�มีการัสรั้างฐานล้กค้ากลุ่มใหม่โดยมีบรัิการั

โปรัแกรัมต้รัวจสุขภาพและฟั้�นฟั้สุขภาพสำาหรัับผ้้ที�หายจากโรัคไวรััส COVID - 19 (Post Covid Check-up) และ

บรัิการัต้รัวจสุขภาพก่อนเดินทางไปต้่างปรัะเทศรัวมถี้งบรัิการัต้รัวจภ้มิต้้านทานไวรััส COVID - 19 และนอกจากการั

ต้รัวจสุขภาพปรัะจำาปีสำาหรัับทุกช่วงวัยที�เป็นการัต้รัวจคัดกรัองโรัคและปัญหาสุขภาพต้่างๆ ทางศ้นย์ฯยังมีโปรัแกรัม

ต้รัวจสุขภาพที�ออกแบบสำาหรัับรัายบุคคลเพ้�อป้องกันปัญหาสุขภาพที�อาจเกิดข้�นในอนาคต้ บรัิษััทยังคงมุ่งเน้นทำาการั

ต้ลาดกับกลุ่มล้กค้าองค์กรัและกลุ่มล้กค้าบริัษััทปรัะกันที�เป็นจุดแข็งของบริัษััทมานาน35ปีด้วยการัให้บริัการัต้รัวจ

สขุภาพด้านอาชีวะอนามัยให้กบักลุม่ลก้ค้าองค์กรัโดยบริัษัทัมีทมีแพทย์และพยาบาลที�มใีบปรัะกอบโรัคศิลป์เฉพาะทาง

ดา้นอาชวีอนามยัและมกีารันำาเทคโนโลยมีาปรัะยกุต้ใ์ชใ้หเ้กดิปรัะโยชนส้์งสดุในการัดแ้ลสขุภาพของผ้รั้ับบรักิารัทั�งกลุม่

ล้กค้าองค์กรัและกลุ่มล้กค้าปรัะกัน

(2) ในส่วนของ V Precision Clinicบรัิษััทมีบรัิการัด้แลสุขภาพรัะดับยีน ซึ่้�งเป็นการัด้แลรัะดับพรัีเมี�ยมเพ้�อสุขภาพที�ดีด้วย

การัแพทย์แบบบ้รัณาการั มีการัต้รัวจความแข็งแรังสมบ้รัณ์หรั้อการัหาอายุที�แท้จรัิงของสภาวะรั่างกายที�ต้้องต้รัวจใน

รัะดบัที�ลก้กวา่และครัอบคลมุกวา่เชน่การัต้รัวจรัะดบัฮอร์ัโมน การัดค้วามฟิัต้ของร่ัางกาย หร้ัอการัต้รัวจวิเครัาะหร์ัะดับ

สารัอาหารัต้า่งๆ วติ้ามนิและแรัธ่าต้ตุ้า่งๆ ซึ่้�งจะชว่ยใหม้สุีขภาพรัา่งกายแขง็แรัง และดอ้อ่นเยาวล์งจากภายในส่้ภายนอก

(3) นอกจากน้�บรัษิัทัไดเ้พิ�มบรักิารัในการัต้รัวจวนิิจฉยัและรัักษัาโรัคต้าในเดก็ที�ศน้ยต์้าและเลสคิ โดยมทีมีจกัษัแุพทยเ์ฉพาะ

ทางโรัคต้าเด็กและกล้ามเน่�อต้าที�มีปรัะสบการัณ์และเทคนิคการัต้รัวจเพ้�อให้เด็กๆ เพลิดเพลินและไม่รั้้ส้กกลัวพรั้อม

เครั้�องม้อทันสมัยที�ออกแบบพิเศษัเพ้�อการัวัดสายต้าและต้รัวจดวงต้าเด็กโดยเฉพาะโดยการัเพิ�มบรัิการัในส่วนน้�ได้รัับ

การัต้อบรัับที�ดีมากจากผ้้รัับบรัิการั

(4) นอกจากน้�บรัิษััทยังคงได้รัับความไว้วางใจให้ด้แลทีมฟัุต้บอลการัท่าเรั้อ เอฟั.ซึ่ี. ต้่อเน่�องเป็นปีที�สามและได้รัับเกียรัต้ิ

ใหด้แ้ลทีมฟุัทบอลเม้องทอง ย้ไนเต็้ด เพิ�มเติ้มอีกหน้�งทีม โดยศน้ย์เวชศาสต้ร์ัฟั้�นฟัห้รัอ้ Rehabilitation Center ที�ให้การั

ฟั้�นฟั้บำาบัดด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที�ครับถี้วนต้ามมาต้รัฐานสากล เพ้�อให้การับำาบัด บรัรัเทาความรัุนแรังของอาการั

จากโรัคบางโรัคและและอาการัปวดหลังการัผ่าต้ดัและเพ้�อรัองรับักลุม่ลก้คา้นกักฬีาและผ้ท้ี�ชอบออกกำาลงักายหรัอ้บาด

เจ็บจากการัออกกำาลังกาย

1อ้างอิงจากรัายได้สำาหรัับงวด 9 เด้อนปี 2564 (งบเฉพาะกิจการั) ของโรังพยาบาลที�จดทะเบียนในต้ลาดหลักทรััพย์
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รายงานประจำาปี 2564

ปัจจัยคัวามเส่�ยง

ปัจจัยคัวามเส่�ยงในการประกอบธุรกิจข้องบริษััทจำาแนกได้ดังน้�

1. คัวามเส่�ยงจากกฎระเบ่ยบและมาตรการข้องรัฐ

การักำาหนดนโยบายของรััฐที�เกี�ยวข้องกับการัให้บรัิการัรัักษัาพยาบาล อาทิ นโยบาย UCEP ที�กำาหนดให้ปรัะชาชนที�เจ็บป่วย

ฉกุเฉนิวกิฤติ้ สามารัถีเขา้รับัการัรักัษัาพยาบาลในโรังพยาบาลที�ใกล้ที�สุดทั�งรััฐและเอกชน โดยไม่เสียค่าใชจ้า่ยภายใน 72 ชั�วโมง หรัอ้

นโยบายที�กำาหนดให้ยาและเวชภัณฑ์์เป็นสินค้าควบคุม ล้วนส่งผลกรัะทบอย่างมากต้่อการัดำาเนินงานของโรังพยาบาลเอกชน ทั�งน้� 

เน่�องจากโรังพยาบาลเอกชนมไิดร้ับัการัสนับสนนุแต่้อยา่งใดจากภาครัฐั การักำาหนดอตั้รัาคา่รักัษัาพยาบาลที�โรังพยาบาลสามารัถีเบกิ

ค้นได้ หรั้อการัให้โรังพยาบาลขายยาและเวชภัณฑ์์ในรัาคาควบคุม ไม่สอดคล้องกับต้้นทุนค่ารัักษัาพยาบาลที�เกิดข้�นจรัิง รัวมถี้งการั

เบิกจ่ายค่ารัักษัาพยาบาลคนไข้ COVID - 19 ซึ่้�งโรังพยาบาลที�อาจมีการัเปลี�ยนแปลงจากนโยบายภาครััฐ ซึ่้�งส่งผลกรัะทบต้่อรัายรัับ

ของบรัิษััทโดยต้รัง อย่างไรัก็ต้าม โรังพยาบาลเอกชนทุกแห่งได้พยายามที�จะสนับสนุนนโยบายของรััฐ โดยได้รัวบรัวมข้อม้ล ข้อเท็จ

จรัิง เพ้�อให้รััฐได้พิจารัณาวงเงินการัเบิกจ่ายที�สมเหตุ้สมผล เพ้�อแบ่งเบาภารัะของโรังพยาบาลเอกชนให้สามารัถีดำารังธุรักิจต้่อไปได้

 

2. คัวามเส่�ยงในการลงทุนกับบริษััทย่อยและบริษััทร่วม

เน่�องจากบรัิษััทฯ มีการัขยายธุรักิจในกลุ่มโรังพยาบาลและธุรักิจอ้�น อาทิ โรังแรัม อุปกรัณ์การัแพทย์ ผลการัดำาเนินงานของ

บริัษััทย่อยและบรัิษััทรั่วมอาจส่งผลกรัะทบต้่อผลปรัะกอบการัของบรัิษััททั�งในเชิงบวก และลบ ดังนั�นเพ้�อปรัะโยชน์ของบรัิษััท และ

เพ้�อให้เกิดความมั�นใจในการัลงทุนของบรัิษััท บรัิษััทฯ จ้งได้กำาหนดมาต้รัการัเพ้�อป้องกันความเสี�ยง อาทิ การัมอบหมายให้ต้ัวแทน

ของบรัิษััทเข้าดำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัในบรัิษััทย่อย บรัิษััทรั่วม เพ้�อมีส่วนรั่วมในการัพิจารัณาให้ความเห็นชอบในการัดำาเนินกิจการั

ในบรัิษััท เพ้�อให้มั�นใจว่าบรัิษััทย่อยและบรัิษััทรั่วมมีรัะบบบรัิหารังานที�มีปรัะสิทธิภาพ รัวมถี้งกำาหนดกลยุทธ์เพ้�อลดผลกรัะทบที�อาจ

เกิดข้�น อาทิ การัหาผ้้รั่วมลงทุนในบรัิษััทที�ยังไม่มีผลกำาไรั เป็นต้้น

 

3. คัวามเส่�ยงจากข้้อพิพาททางกฎหมาย

การัรัักษัาพยาบาลเป็นเรั้�องละเอียดอ่อนและมีองค์ปรัะกอบเกี�ยวข้องหลายปัจจัย รัวมถี้งพรัะรัาชบัญญัต้ิวิธีการัพิจารัณาคดี

ผ้้บรัิโภค ให้ความคุ้มครัองและเอ้�อผ้้บรัิโภคดำาเนินคดีกับสถีานพยาบาลและบุคลากรัทางการัแพทย์สะดวกข้�น บรัิษััทฯ และบุคลากรั

จ้งมีความเสี�ยงจากข้อพิพาทค่อนข้างส้งและมีแนวโน้มที�จะเพิ�มมากข้�น 

บรัษิัทัฯ ไดต้้รัะหนกัถีง้สทิธขิองผ้ป้ว่ยในทกุดา้นและดำาเนนิการัเพ้�อใหผ้้ใ้ชบ้รักิารัไดร้ับัทรัาบขอ้มล้การัรักัษัาพยาบาลที�ถีก้ต้้อง

และครับถี้วนเพ้�อหลีกเลี�ยงความเข้าใจที�คลาดเคล้�อน รัวมทั�งจัดให้มีมาต้รัการัในการับรัิหารัความสี�ยง (Risk Management) ในรัะดับ

ต้่างๆ อันเป็นส่วนหน้�งของการัพัฒนารัะบบคุณภาพของโรังพยาบาล

4. คัวามเส่�ยงจากผู้ลกระทบข้องโรคั COVID-19

ในปี 2564 จากการัแพรั่รัะบาดของไวรััส COVID-19 ยังคงส่งผลต้่อจำานวนผ้้ป่วยทั�วไปของโรังพยาบาลอย่างต้่อเน่�อง แม้จะ

กรัะเต้้�องข้�นเล็กน้อย ในช่วงต้้นปี แต้่กลับลดลงอีกจากภาวะการัรัะบาดรัะลอกใหม่

บรัิษััทฯ ได้คาดการัณ์ว่าในปี 2564 สถีานการัณ์แพรั่รัะบาดของ COVID - 19 ยังคงจะยังมีอย้่ และยังคงส่งผลกรัะทบต้่อ

จำานวนผ้้ป่วยทั�วไปของโรังพยาบาลอย่างต้่อเน่�องจากปี 2563 ทำาให้รัายรัับของโรังพยาบาลในส่วนน้�ลดลง ดังนั�น เพ้�อเป็นการัชดเชย

รัายรัับที�ลดลงจากภาวะการัณ์ดังกล่าว บรัิษััทฯ ได้มีการักำาหนดนโยบายให้กับโรังพยาบาลและบรัิษััทย่อย (โรังแรัมปรัิ�นส์ต้ั�น) ให้ปรัับ

รั้ปแบบการัให้บรัิการัเน้นที�การัด้แลรัักษัาพยาบาลผ้้ป่วย COVID - 19 ครับวงจรั เรัิ�มต้ั�งแต้่การัต้รัวจหาเช้�อไวรััส COVID - 19 การั

ให้การัรัักษัาพยาบาลผ้้ป่วย COVID - 19 การัให้บรัิการั Hospitel การัจำาหน่ายวัคซึ่ีนทางเล้อกโมเดอรั์น่า การัรัับเป็นโรังพยาบาล

ค้่สัญญาให้กับโรังพยาบาลที�ได้รัับอนุมัต้ิจากรััฐให้เป็น Alternative State Quarantine ส่งผลให้รัายรัับในปี 2564 ส้งกว่าปี 2563
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จากสถีานการัณ์ COVID - 19 นอกจากผลกรัะทบต่้อรัายรััรับแล้ว ยงัส่งผลกรัะทบต่้อวัสดุอปุกรัณ์ทางการัแพทย์ที�ใช้กบัผ้้ปว่ย

และบคุลากรัทางการัแพทย ์ที�อาจขาดแคลนไดช้ว่งที�มกีารัรัะบาดส้ง บรัษิัทัฯ ได้มกีารัเต้รัยีมการัในเร้ั�องดงักล่าวโดยไดม้กีารัทำาสญัญา

สั�งซึ่้�อล่วงหน้ากับบรัิษััทค้่ค้า รัวมถี้งการัปรัะสานกับโรังพยาบาลพันธมิต้รัในกรัณ้ฉุกเฉิน

นอกจากน้� บรัิษััทฯ ยังมีความเสี�ยงต้่อการัขาดแคลนบุคลากรัทางการัแพทย์ เน่�องจากต้้องปฏิิบัต้ิงานกับผ้้ป่วย COVID - 19 

โดยต้รัง มีโอกาสและความเสี�ยงส้งที�จะได้รัับเช้�อจากผ้้ป่วย โรังพยาบาลวิภาวดี ได้วางแผนป้องกันในกรัณ้ดังกล่าว โดยได้มีการัปรัับ

การัข้�นเวรัของเจ้าหน้าที�เพ้�อให้มีจำานวนเพียงพอต่้อการัให้บริัการัผ้้ป่วย การัจัดอุปกรัณ์ป้องกันให้แพทย์และบุคลากรัที�ทำางานกับผ้้

ป่วย การัฉ้ดวัคซึ่ีนป้องกัน COVID - 19 รัวมถี้งให้คณะกรัรัมการัควบคุมการัต้ิดเช้�อในโรังพยาบาลให้ความรั้้และกำาหนดมาต้รัการัใน

การัปฏิิบัต้ิต้ัวรัะหว่างอย้่ในโรังพยาบาลอย่างเครั่งครััด การัจ้างพนักงาน Part Time รัวมถี้งการัทำาความรั่วมม้อกับโรังพยาบาลเครั้อ

ข่ายในการัส่งบุคลากรัทางการัแพทย์เข้ามาช่วยปฏิิบัต้ิงานกรัณ้เกิดการัขาดอัต้รัากำาลังฉุกเฉิน ส่งผลให้ในปี 2564 บุคลากรัของโรัง

พยาบาลได้รัับเช้�อ COVID - 19 คิดเป็น 7.79% ของจำานวนพนักงานซึ่้�งเป็นการัต้ิดเช้�อจากภายนอกโรังพยาบาล แต้่ไม่พบบุคลากรั

ได้รัับเช้�อ COVID - 19 หรั้อการัให้บรัิการัผ้้ป่วยในโรังพยาบาล
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ข้้อมูลทั�วไปและข้้อมูลสำาคััญอ่�น

1. ข้้อมูลทั�วไป

1.1 ข้้อมูลทั�วไป
ช้�อ : บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

ปรัะเภทธุรักิจ : โรังพยาบาลเอกชน

สถีานที�ต้ั�งสำานักงานใหญ่ : 51/3 ถีนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขต้จตุ้จักรั

กรัุงเทพฯ 10900

เลขทะเบียนบรัิษััท : 0107536001036 (บมจ.177)

Home page : http://www.vibhavadi.com

E-mail address : info@vibhavadi.com

โทรัศัพท์ : 0-2561-1111, 0-2941-2800

โทรัสารั : 0-2561-1462, 0-2561-1466

ทุนจดทะเบียน :

(ณ.31 ธันวาคม 2563)

1,493,908,281.60 บาท

เป็นหุ้นสามัญ 14,939,082,816 หุ้น ม้ลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

ทุนชำารัะแล้ว :

(ณ.31 ธันวาคม 2563)

1,357,586,558.20 บาท

เป็นหุ้นสามัญ 13,575,865,582 หุ้น ม้ลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

1.2 นิติบุคัคัลท่�บริษััทถื่อหุ้นตั�งแต่ร้อยละ 10 ข้้�นไป
บริษััท ประเภทธุรกิจ จำานวนหุ้นสามัญท่�จำาหน่ายแล้ว สัดส่วนการถื่อหุ้น

1. บรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด

3 ถีนนมิต้รัไมต้รัี แขวงดินแดง เขต้ดินแดง กรัุงเทพฯ 10400

โทรัศัพท์ 0-2617-4600 โทรัสารั 0-2617-4699

โรังแรัม
52,000,000 หุ้น

(ม้ลค่าหุ้นละ 5 บาท)
99.99%

2. บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน)

8 ถีนนบุญเรั้องฤทธิ� ต้ำาบลศรัีภ้มิ อำาเภอเม้อง จังหวัดเชียงใหม่

โทรัศัพท์ 0-5399-9777 โทรัสารั 0-5399-9979

โรังพยาบาลเอกชน
4,023,125,000 หุ้น

(ม้ลค่าหุ้นละ 0.10 บาท)
83.55%

3. บรัิษััท วี พรัีซึ่ิชั�น จำากัด

1008/8 ถีนนวิภาวดีรัังสิต้ แขวงลาดยาว เขต้จตุ้จักรั 

กรัุงเทพมหานครั 10900

โทรัศัพท์ 0-5399-9777

ด้แลด้านสุขภาพ

และความงาม

ชะลอวัย

500,000 หุ้น

(ม้ลค่าหุ้นละ 10 บาท) 70%

4. บรัิษััท บิวต้ี� ดีไซึ่น์ เซึ่็นเต้อรั์ จำากัด  

51/45 อาคารั Tower B ชั�น G ถีนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว                                   

เขต้จตุ้จักรั กทม. 10900

โทรั. 02-0000-999

เสรัิมความงาม   
200,000 หุ้น

(ม้ลค่าหุ้นละ 100  บาท)
50%

5. บรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด

199/4 หม้่บ้านเปรัมฤทัย ซึ่อย 20 ถีนนศรัีนรัินทรั์ แขวงหนองบอน 

เขต้ปรัะเวศ กรัุงเทพมหานครั 10250 

โทรัศัพท์ 0-2399-4585

จำาหน่ายเวชภัณฑ์์
78,568,000 หุ้น

(ม้ลค่าหุ้นละ 5 บาท)
40.57%
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บริษััท ประเภทธุรกิจ จำานวนหุ้นสามัญท่�จำาหน่ายแล้ว สัดส่วนการถื่อหุ้น

6. บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด

2677 ถีนนพัฒนาการั แขวงสวนหลวง เขต้สวนหลวง 

กรัุงเทพมหานครั 10250

โทรัศัพท์ 0-27222500 โทรัสารั 0-27222445

โรังพยาบาลเอกชน
200,000,000 หุ้น

(ม้ลค่าหุ้นละ 10 บาท)
33.85%

7. บรัิษััท โรังพยาบาลบางโพ จำากัด

95 ถีนนปรัะชารัาษัฏิรั์สาย 2 แขวงบางซึ่้�อ เขต้บางซึ่้�อ

กรัุงเทพฯ 10800

โทรัศัพท์ 0-2587-0144 โทรัสารั 0-2586-0024

โรังพยาบาลเอกชน
3,500,000 หุ้น

(ม้ลค่าหุ้นละ 100 บาท)
28.57%

8. บรัิษััท โรังพยาบาลเสรัีรัักษั์ จำากัด

9/99 หม้่ 11 แขวงคันนายาว เขต้คันนายาว

กรัุงเทพฯ 10230

โทรัศัพท์ 0-2948-5380 โทรัสารั 0-2948-5815

โรังพยาบาลเอกชน
10,000,000 หุ้น

(ม้ลค่าหุ้นละ 10 บาท)
10%

9. บรัิษััท สินแพทย์ จำากัด

9/99 กม.8.5 รัามอินทรัา แขวงคันนายาว เขต้คันนายาว กรัุงเทพฯ 

10510

โทรัศัพท์ 0-2793-5099

โรังพยาบาลเอกชน
100,000,000 หุ้น

(ม้ลค่าหุ้นละ 10 บาท)
10%

10. บรัิษััท เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) จำากัด

18 หม้่ 7 ถีนนเลียบคลองสอง แขวงคลองสามวาต้ะวันต้ก

เขต้คลองสามวา กรัุงเทพฯ 10510

โทรัศัพท์ 0-2793-5099

สนามกอล์ฟั
130,000,000 หุ้น

(ม้ลค่าหุ้นละ 10 บาท)
10%

1.3 บุคัคัลอ้างอิง
บริษััท

1. ผ้้สอบบัญชี บรัิษััท สอบบัญชีธรัรัมนิต้ิ จำากัด

267/1 ถีนนปรัะชารัาษัฎรั์ สาย 1 แขวงบางซึ่้�อ เขต้บางซึ่้�อ กรัุงเทพฯ 10800

โทรัศัพท์ 0-2587-8080 โทรัสารั 0-2586-0301

2. ที�ปรั้กษัากฎหมาย บรัิษััท บางกอกลีกัลเซึ่อรั์วิส จำากัด

34/111 หม้่ 5 แขวงสีกัน เขต้ดอนเม้อง กรัุงเทพฯ 10210

โทรัศัพท์ 0-2983-2819, 0-2983-2819

3. นายทะเบียนหลักทรััพย์ บรัิษััท ศ้นย์รัับฝ่ากหลักทรััพย์ (ปรัะเทศไทย) จำากัด

อาคารัต้ลาดหลักทรััพย์แห่งปรัะเทศไทย 93 ถีนนรััชดาภิเษัก เขต้ดินแดง กรัุงเทพฯ 10400

โทรั: 02 009 9000 โทรัสารั: 02 009 9991

SET Contact Center: 02 009 9999 

E-mail : SETContactCenter@set.or.th

2. ข้้อมูลสำาคััญอ่�น

- ไม่มี-
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ทรัพย์สินท่�ใช้ในการประกอบัธุรกิจ

ทรัพย์สินถืาวรหลักท่�ใช้้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถืาวรหลักท่�ใช้้ในการประกอบธุรกิจข้องบริษััท และบริษััทย่อย 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 มีรัายละเอียด ดังน้� 

1. บริษััท 

ประเภททรัพย์สิน ลักษัณะกรรมสิทธิ�
มูลคั่าตามบัญช้่สุทธิ

(ล้านบาท)
ภาระผูู้กพัน

ที�ดิน ขนาด 4 ไรั่ 1 งาน 6 ต้ารัางวา ต้ั�งอย้่ 51/3 ถีนนงามวงศ์วาน 

 แขวงลาดยาว เขต้จตุ้จักรั กรัุงเทพมหานครั

บรัิษััท 68.13 ไม่มี

ที�ดิน ขนาด 3 ไรั่ 1 งาน 70 ต้ารัางวา ต้ิดถีนนวิภาวดี – รัังสิต้ บรัิษััท 139.27 ไม่มี

ที�ดิน ขนาด 6 ไรั่ 7 ต้ารัางวา - ที�ดินต้ิวานนท์ จ.นนทบุรัี บรัิษััท 150.77 ปรัะกันวงเงินสินเช้�อ

ที�ดินขนาด 2 ไรั่ 2 งาน 84.7 ต้ารัางวา ต้ิดถีนนวิภาวดีและงามวงศ์วาน บรัิษััท 271.18 ไม่มี

อาคารั อุปกรัณ์ปรัะกอบอาคารั บรัิษััท 284.5 ไม่มี

เครั้�องใช้และอุปกรัณ์สุขภาพ บรัิษััท 106.04 ไม่มี

เครั้�องต้กแต้่งและอุปกรัณ์สำานักงาน บรัิษััท 21.942 ไม่มี

ยานพาหนะ บรัิษััท 13.761 ไม่มี

งานรัะหว่างก่อสรั้าง ต้ิดต้ั�ง บรัิษััท 71.12 อาคารัรัะหว่างการัก่อสรั้าง

รัวม 1,126.71

2. บริษััทย่อย (บริษััท ปริ�นส์ตัน พาร์คั สว่ท จำากัด)

ประเภททรัพย์สิน ลักษัณะกรรมสิทธิ�
มูลคั่าตามบัญช้่สุทธิ

(ล้านบาท)
ภาระผูู้กพัน

ที�ดิน บรัิษััทย่อย ไม่มี ไม่มี

อาคารั อุปกรัณ์ปรัะกอบอาคารั บรัิษััทย่อย 14.38 ไม่มี

เครั้�องต้กแต้่ง และอุปกรัณ์ บรัิษััทย่อย 0.46 ไม่มี

อุปกรัณ์ใช้ในการัดำาเนินงาน บรัิษััทย่อย 2.79 ไม่มี

ยานพาหนะ บรัิษััทย่อย 0.01 ไม่มี

รัวม 17.64
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3. บริษััทย่อย (บริษััท เช้่ยงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาช้น)

ประเภททรัพย์สิน ลักษัณะกรรมสิทธิ�
มูลคั่าตามบัญช้่สุทธิ

(ล้านบาท)
ภาระผูู้กพัน

ที�ต้ั�ง โรังพยาบาล ลานนา บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด 

(มหาชน) ขนาด 5,271 ต้ารัางวา

(1) ต้ั�งอย้่เลขที� 1 ถีนนสุขเกษัม ต้ำาบลป่าต้ัน อำาเภอเม้อง จังหวัดเชียงใหม่

(2) ต้ั�งอย้่ ถีนนซึุ่ปเปอรั์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำาปาง ต้ำาบลฟั้าฮ่าม

อำาเภอเม้อง จังหวัดเชียงใหม่

บรัิษััทย่อย 980.34

270.00

ปรัะกันวงเงินสินเช้�อ

ไม่มี

ที�ดินของบรัิษััท โรังพยาบาลเชียงใหม่รัาม จำากัด ขนาด 1,906 ต้ารัางวา

ต้ั�งอย้่เลขที� 8 ถีนนบุญเรั้องฤทธิ� ต้ำาบลศรัีภ้มิ อำาเภอเม้อง จังหวัดเชียงใหม่

ที�ดินขนาด 2202 ต้ารัางวา ต้ั�งอย้่ ต้ำาบลช้างเผ้อก อำาเภอเม้อง จังหวัด

เชียงใหม่

บรัิษััทย่อย

325.80

26.58

ปรัะกันวงเงินสินเช้�อ

ไม่มี

ที�ดิน 7 แปลง ต้ำาบลสุเทพ อำาเภอเม้อง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด  

4737 ต้ารัางวา ที�ดิน 

จำานวน 3      

บรัิษััทย่อย

250.20

171.40

ภารัะผ้กพัน

ไม่มี

ที�ดินของบรัิษััท เทพปัญญาธุรักิจการัแพทย์ จำากัด ขนาด 735.80 ต้ารัางวา

(1) ต้ั�งอย้่เลขที� 99 หม้่ 5 ถีนนสายเชียงใหม่ – ลำาปาง 

อำาเภอเม้อง จังหวัดเชียงใหม่

(2) ต้ั�งอย้่ ถีนนซึุ่ปเปอรั์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำาปาง ต้ำาบลฟั้าฮ่าม

อำาเภอเม้อง จังหวัดเชียงใหม่

บรัิษััทย่อย

96.78

470.56

ไม่มี

ไม่มี

ที�ดิน ของ บรัิษััท โรังพยาบาลหรัิภุญชัย เมโมเรัียล จำากัด 

ขนาด 3,583.60 ต้ารัางวา

ต้ั�งอย้่เลขที� 109/111 หม้่ที� 4 ถีนนสันป่าฝ่้าย-สันกำาแพง ต้ำาบลบ้านกลาง 

อำาเภอเม้อง  จังหวัดลำาพ้น

บรัิษััทย่อย 341.56 ปรัะกันวงเงินสินเช้�อ

ที�ดินของบรัิษััทโรังพยาบาลรัามคำาแหงเชียงใหม่ จำากัด

ขนาด 7,210.81 ต้ารัางวา
บรัิษััทย่อย 478.39 ไม่มี

อาคารั อุปกรัณ์ปรัะกอบอาคารั บรัิษััทย่อย 2,104.61 ปรัะกันวงเงินสินเช้�อ

เครั้�องม้อแพทย์และอุปกรัณ์การัแพทย์ บรัิษััทย่อย 599.74 ไม่มี

เครั้�องต้กแต้่ง และอุปกรัณ์สำานักงาน บรัิษััทย่อย 941.73 ไม่มี

ยานพาหนะ บรัิษััทย่อย 12.22 ไม่มี

งานรัะหว่างก่อสรั้าง ต้ิดต้ั�ง บรัิษััทย่อย 59.08 รัะหว่างการัก่อสรั้าง

รัวม 7,128.99

4. บริษััทย่อย (บริษััท บิวต่� ด่ไซน์ เซ็นเตอร์ จำากัด)

ประเภททรัพย์สิน ลักษัณะกรรมสิทธิ�
มูลคั่าตามบัญช้่สุทธิ

(ล้านบาท)
ภาระผูู้กพัน

ที�ดิน บรัิษััทย่อย ไม่มี ไม่มี

ส่วนต้กแต้่งสำานักงาน บรัิษััทย่อย 13.24 ไม่มี

เครั้�องม้อแพทย์และอุปกรัณ์การัแพทย์ บรัิษััทย่อย 6.93 ไม่มี

เครั้�องต้กแต้่งสำานักงาน บรัิษััทย่อย 0.24 ไม่มี

เครั้�องใช้สำานักงานและอุปกรัณ์ บรัิษััทย่อย 0.64 ไม่มี

คอมพิวเต้อรั์ บรัิษััทย่อย 0.28 ไม่มี

งานรัะหว่างก่อสรั้าง บรัิษััทย่อย 0.54 ไม่มี

รัวม 21.87
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5. บริษััทย่อย (บริษััท ว่ พร่ซิช้ั�น จำากัด)

ประเภททรัพย์สิน ลักษัณะกรรมสิทธิ�
มูลคั่าตามบัญช้่สุทธิ

(ล้านบาท)
ภาระผูู้กพัน

ที�ดิน บรัิษััทย่อย ไม่มี ไม่มี

ส่วนปรัับปรัุงอาคารัเช่า บรัิษััทย่อย 1.28 ไม่มี

เครั้�องต้กแต้่งสำานักงาน บรัิษััทย่อย 1.38 ไม่มี

เครั้�องม้อแพทย์และอุปกรัณ์การัแพทย์ บรัิษััทย่อย 0.94 ไม่มี

เครั้�องใช้สำานักงานและอุปกรัณ์ บรัิษััทย่อย 0.38 ไม่มี

งานรัะหว่างก่อสรั้าง บรัิษััทย่อย 1.81 ไม่มี

รัวม 5.79

สัญญาทางการคั้าท่�สำาคััญ

1. บริษััท

ประเภท/ลักษัณะสัญญา อัตราคั่าเช้่า/บริการ (บาท) คัู่สัญญา หมายเหตุ

จ้างงานซึ่่อมบำารัุง 9,530,000.00 บรัิษััท อินโนเวชั�น เทคโนโลยี จำากัด 1 มิย. 2563-31 พค. 2564

10,000,000.00 1 มิย.2564-31 พค. 2565

10,500,000.00 1 มิย.2565-31 พค. 2566

2. บริษััทย่อย (บริษััท ปริ�นส์ตัน ปาร์คั สว่ท จำากัด)

ประเภท/ลักษัณะสัญญา
อัตราคั่าเช้่า/บริการ 

(บาทต่อเด่อน)
คัู่สัญญา หมายเหตุ

เช่าและบรัิหารัอาคารั ปีที� 1-3 1,240,000.00 การัเคหะแห่งชาต้ิ บรัิษััทเป็นผ้้เช่าต้ั�งแต้่ เมษัายน 2545

- ปีที� 4-6 1,300,000.00 - -

- ปีที� 7-9 1,430,000.00 - -

- ปีที� 10-12 1,573,000.00 - -

- ปีที� 13-15    1,731,000.00 - -

- ปีที� 16-18    1,905,000.00 - -

- ปีที� 19-21    2,150,000.00 - -

- ปีที� 22-24    2,420,000.00 - -

- ปีที� 25-27    2,730,000.00 - -

- ปีที� 28-30    3,080,000.00 - -

หมายเหตุ้ : เน่�องจากผลกรัะทบจากการัท่องเที�ยวและสถีานการัณ์การัแพรั่รัะบาดของโรัคต้ิดเช้�อไวรััสโคโรัน่า 2019 การั

เคหะแห่งชาติ้ได้ปรัับลดค่าเช่า ปี 2564 จาก 25,800,000.00 บาท เหล้อ 5,750,000.00 บาท ลดลง 

20,050,000.00 บาท

นโยบายการลงทุนในบริษััทย่อยและบริษััทร่วม

บรัิษััท ได้กำาหนดให้มีนโยบายลงทุนในธุรักิจที�สอดคล้องและส่งเสรัิมสนับสนุนกับการัดำาเนินงานในกิจการัหลักของบรัิษััท อีก

ทั�งเปิดโอกาสให้บรัิษััทนั�นๆ มีการัขยายกิจการัอย่างมีปรัะสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับนโยบายของเครั้อข่าย ซึ่้�งมีเป้าหมายในการั

เพิ�มปรัะสิทธิภาพในการัให้บรัิการัทางการัแพทย์ การัลดต้้นทุนในการัดำาเนินงาน การัใช้ทรััพยากรัรั่วมกันอย่างมีปรัะสิทธิภาพ และ

เพิ�มศักยภาพทางการัเงินของเครั้อข่ายโดยรัวม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 บรัิษััทมีเงินลงทุนในบรัิษััทย่อยและบรัิษััทรั่วมในธุรักิจต้่างๆ จำานวน 3,633.65 ล้านบาท ค้อธุรักิจ

สถีานพยาบาลม้ลคา่รัวม 3,243.33 ลา้นบาท ธรุักจิโรังแรัม มล้คา่รัวม 150.54 ลา้นบาท และธรุักจิซึ่้�อขายวสัดอุปุกรัณท์างการัแพทย์ 

ม้ลค่า 222.13 ล้านบาท และธุรักิจเสรัิมความงาม 14.15 ล้านบาท คลินิกโรัคเฉพาะทางเวชศาสต้รั์ชะลอวัย 3.5 ล้านบาท โดยมี

สัดส่วนเงินลงทุนบรัิษััทย่อยและบรัิษััทรั่วมทั�งหมด คิดเป็นรั้อยละ 24.08 ของสินทรััพย์รัวม
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ข้้อมูลหลักทรัพย์และผูู้้ถื่อหุ้น

จำานวนทุนจดทะเบ่ยนและทุนช้ำาระแล้ว

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 บรัิษััทฯ มีทุนจดทะเบียนทั�งสิ�น 1,493,908,281.60 บาท (หน้�งพันสี�รั้อยเก้าสิบสามล้านเก้าแสน

แปดพันสองรั้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสต้างค์) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 14,939,082,816 หุ้น (หน้�งหม้�นสี�พันเก้ารั้อยสามสิบเก้า

ล้านแปดหม้�นสองพันแปดรั้อยสิบหกหุ้น) ม้ลค่าที�ต้รัาไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสต้างค์) โดยมีทุนชำารัะแล้วจำานวน 1,357,586,558.20 

บาท (หน้�งพันสามร้ัอยห้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดหม้�นหกพันห้าร้ัอยห้าสิบแปดบาทยี�สิบสต้างค์) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 

13,575,865,582 หุ้น (หน้�งหม้�นสามพันห้ารั้อยเจ็ดสิบห้าล้านแปดแสนหกหม้�นห้าพันห้ารั้อยแปดสิบสองหุ้น)

ผูู้้ถื่อหุ้น

(1) รายช้่�อผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันท่� 10 พฤษัภาคัม 2564

ลำาดับท่� รายช้่�อผูู้้ถื่อหุ้น จำานวนหุ้น
อัตราส่วนการถื่อหุ้น 

(ร้อยละ)
1 บรัิษััท เอฟัแอนด์เอส 79 จำากัด 2,023,100,000 14.90
2 นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล 2,083,909,966 15.35
3 บรัิษััท สินแพทย์ จำากัด 1,188,400,566 8.75
4 บรัิษััท โรังพยาบาลรัามคำาแหง จำากัด (มหาชน) 962,605,200 7.09
5 บรัิษััท โรังพยาบาลเจ้าพรัะยา จำากัด (มหาชน) 804,634,195 5.93
6 บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด 564,043,133 4.16
7 นายพิจิต้ต้์ วิรัิยะเมต้ต้ากุล 446,000,000 3.29
8 นายพิสุทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล 434,100,000 3.20
9 นายเอ้�อชาต้ิ กาญจนพิทักษั์ 174,802,916 1.29
10 นางสาวนิรัมล วิรัิยะเมต้ต้ากุล 171,080,000 1.26

รัวม 8,852,675,976 65.21

(2) กลุ่มผูู้้ถื่อหุ้นรายใหญ่ท่�ม่อิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการหร่อการดำาเนินงานข้องบริษััท

ลำาดับท่� รายช้่�อผูู้้ถื่อหุ้นใหญ่ จำานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถื่อหุ้น

1 กลุ่มวิรัิยะเมต้ต้ากุล 3,387,032,500 24.95
2 บรัิษััท เอฟัแอนด์เอส 79 จำากัด 2,083,909,966 15.35
3 บรัิษััท สินแพทย์ จำากัด 1,188,400,566 8.75
4 บรัิษััท โรังพยาบาลรัามคำาแหง จำากัด (มหาชน) 962,605,200 7.09
5 บรัิษััท โรังพยาบาลเจ้าพรัะยา จำากัด (มหาชน) 804,634,195 5.93
6 บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด 564,043,133 4.16
7 กลุ่ม กาญจนพิทักษั์ 243,808,499 1.80
8 กลุ่ม ผลากรักุล 113,686,399 0.84

รัวม 9,348,120,458 68.86
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นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ล
บริษััท นโยบายการจ่ายเงินปันผู้ล

บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) บรัิษััทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัต้รัาไม่น้อยกว่าร้ัอยละ 80 ของกำาไรัสุทธิ

ของงบการัเงินของบรัษิัทัฯในแต้ล่ะปี หลงัหกัเงินสำารัองต่้างๆ ทกุปรัะเภทที�กฎหมาย

และบรัิษััทได้กำาหนดไว้ อย่างไรัก็ต้ามการัจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำาปัจจัยต้่างๆ 

มาพิจารัณาปรัะกอบเช่น กรัะแสเงินสด สภาพคล่องของบรัิษััท เง้�อนไข และข้อ

กำาหนดในสญัญาที�บรัษิัทัผก้พนัอย้ ่ต้ลอดจนแผนการัลงทนุของบรัษิัทัและบรัษัิัทใน

เครั้อ รัวมถี้งความจำาเป็นและความเหมาะสมอ้�นๆ ในอนาคต้ ซึ่้�งการัจ่ายเงินปันผล

ดังกล่าวข้างต้้นจะต้้องได้รัับความเห็นชอบจากที�ปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้น ยกเว้นการัจ่าย

เงินปันผลรัะหว่างกาลซึ่้�งอนุมัต้ิจ่ายโดยมต้ิคณะกรัรัมการับรัิษััท

บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด 

(มหาชน)

คณะกรัรัมการับรัิษััทมีนโยบายที�จะเสนอให้ที�ปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นของบรัิษััทฯ จ่าย

เงนิปนัผลใหแ้กผ่้ถ้ีอ้หุน้อตั้รัาที�ไม่ต้ำ�ากวา่รัอ้ยละ 50 ของกำาไรัสทุธ ิภายหลงัการัชำารัะ

ภาษีัแล้ว อย่างไรัก็ต้าม การัจ่ายเงินปันผลในแต่้ละครัั�งข้�นอย้กั่บแผนการัลงทุน และ

แผนการัใช้เงินในแต้่ละปี รัวมถี้งความจำาเป็นและความเหมาะสมอ้�นใดในอนาคต้ 

โดยต้้องได้รัับอนุมัต้ิจากที�ปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้น ยกเว้นการัจ่ายเงินปันผลรัะหว่างกาลซึ่้�ง

ได้รัับอนุมัต้ิจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรัรัมการับรัิษััท

บรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด ปัจจุบันยังมีผลขาดทุนสะสม
บรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด ปัจจุบันยังมีผลขาดทุนสะสม

ข้้อมูลการจ่ายเงินปันผู้ลย้อนหลัง

ประวัติการจ่ายเงินปันผู้ลในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

2560 2561 2562 2563 2564

อัต้รัากำาไรัสุทธิต้่อหุ้น (บาท) 0.0398 0.0495 0.054 0.0425 0.0664
อัต้รัาเงินปันผลต้่อหุ้น (บาท) 0.036 0.040 0.045 0.040 0.050
อัต้รัารั้อยละของเงินปันผลต้่อกำาไรัสุทธิ 90.66 80.87 83.64 94.12 75.30

หมายเหตุ้ : - ม้ลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

 - ปี 2564 มีการัปรัับปรัุงงบปี 2563
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โคัรงสร้างการจัดิ์การ

1. คัณะกรรมการบริษััท

1.1 คัณะกรรมการบริษััท (Board of Directors)

ปัจจุบันคณะกรัรัมการับรัิษััท มีกรัรัมการั   จำานวน 15 คน  ปรัะกอบด้วย

 * กรัรัมการัที�ไม่เป็นผ้้บรัิหารั  จำานวน 10 คน (ซึ่้�งเป็นกรัรัมการัอิสรัะ 5 คน)

 * กรัรัมการัที�เป็นผ้้บรัิหารั    จำานวน  5 คน 

รายช้่�อข้องคัณะกรรมการบริษััท
รายช้่�อกรรมการ คัณะกรรมการบริษััท คัณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คัณะกรรมการบริหาร

คัวามเส่�ยง 

และการลงทุน

คัณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณา 

คั่าตอบแทน

คัณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาล

คัณะกรรมการบริหาร

1. นายนิคม ไวยรััชพานิช ปรัะธานกรัรัมการั /

กรัรัมการัอิสรัะ

กรัรัมการั - ปรัะธานกรัรัมการั ปรัะธานกรัรัมการั -

2. นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล กรัรัมการั - ปรัะธานกรัรัมการั กรัรัมการั - ปรัะธานกรัรัมการั

3. นายศิโรัต้ม์ สวัสดิ�พาณิชย์ กรัรัมการัอิสรัะ ปรัะธานกรัรัมการั - - - -

4. นายชัยนรัินทรั์ สายรัังษัี กรัรัมการัอิสรัะ กรัรัมการั กรัรัมการั - กรัรัมการั -

5. นายปรัะเสรัิฐ ศรัีอุฬารัพงศ์ กรัรัมการัอิสรัะ กรัรัมการั - - - -

6. พลเอกบุญเลิศ จันทรัาภาส กรัรัมการัอิสรัะ - - - - -

7. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ กรัรัมการั - - - - กรัรัมการั

8. นายชำานาญ ชนะภัย กรัรัมการั - - - - -

9. นายรััชช สมบ้รัณสิน กรัรัมการั - - - - -

10. นายพงษั์พัฒน์ ปธานวนิช กรัรัมการั - - - - -

11. นายปรัะมุข อุณจักรั กรัรัมการั - - - - -

12. นางญาดา พัฑ์ฒฆ่ายน กรัรัมการั - - - กรัรัมการั กรัรัมการั

13. นางสาว ฤกขจี กาญจนพิทักษั์ กรัรัมการั - - - - -

14. นายพิจิต้ต้์ วิรัิยะเมต้ต้ากุล กรัรัมการัผ้้จัดการั - กรัรัมการั - - กรัรัมการั

15. นางบวรัพรัรัณ รััฐปรัะเสรัิฐ กรัรัมการัเลขานุการั - กรัรัมการั - - กรัรัมการั

* นายชัยสิทธิ� คุปต้์วิวัฒน์ - - กรัรัมการั - - กรัรัมการั

** นายเอ้�อชาต้ิ กาญจนพิทักษั์ - - - กรัรัมการั - -

  หมายเหตุ้ : คุณสมบัต้ิของกรัรัมการัอิสรัะและกรัรัมการัต้รัวจสอบของบรัิษััทฯ เป็นไปต้ามปรัะกาศที�เกี�ยวข้องกำาหนด

    * คณะกรัรัมการับรัิหารัความเสี�ยงและการัลงทุน มีผ้้ดำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัที�มิใช่กรัรัมการับรัิษััท ค้อ นายชัยสิทธิ� คุปต้์วิวัฒน์

  ** คณะกรัรัมการัสรัรัหาและพิจารัณาค่าต้อบแทน มีผ้้ดำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัที�มิใช่กรัรัมการับรัิษััท ค้อ นายเอ้�อชาต้ิ กาญจนพิทักษั์

กรรมการผูู้้ม่อำานาจผูู้กพันบริษััทฯ

 ช้�อและจำานวนกรัรัมการั ซึ่้�งมีอำานาจลงลายม้อช้�อแทนบรัิษััท ปรัะกอบด้วยกรัรัมการัสองในหกคนน้�ลงลายม้อช้�อ

รัวมกันและปรัะทับต้รัาสำาคัญของบรัิษััท 

1. นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล

2. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์

3. นางบวรัพรัรัณ รััฐปรัะเสรัิฐ 

4. นายพิจิต้ต้์ วิรัิยะเมต้ต้ากุล 

5. นางสาวฤกขจี กาญจนพิทักษั์

6. นางญาดา พัฑ์ฒฆ่ายน 

*ยกเว้น นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล ไม่สามารัถีลงช้�อรั่วมกับ นายพิจิต้ต้์ วิรัิยะเมต้ต้ากุล
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1.2 ประวัติข้้อมูลส่วนบุคัคัลข้องผูู้้บริหาร

 รัายละเอียดข้อม้ลส่วนบุคคลของกรัรัมการัอย้่ในหัวข้อ “ข้อม้ลส่วนบุคคลของกรัรัมการับรัิษััทและผ้้บรัิหารั”

1.3 ผูู้้บริหารสูงสุดด้านบัญช้่และการเงิน

 บรัิษััทฯ ได้มอบหมายให้ นายยงยุทธ โดมสุรัิยา ผ้้อำานวยการัฝ่่ายบัญชีและการัเงิน เป็นผ้้รัับผิดชอบส้งสุดในสาย

งานบัญชีและการัเงินของบรัิษััท ต้ั�งแต้่วันที� 1 สิงหาคม 2554  เน่�องจากเป็นผ้้มีความรั้้ ความสามารัถี และปรัะสบการัณ์

ในสายงานดังกล่าวเป็นอย่างดี (รัายละเอียดคุณวุฒิทางการัศ้กษัา ปรัะวัต้ิการัอบรัม และปรัะสบการัณ์การัทำางานของผ้้

บรัิหารัส้งสุดด้านบัญชี และการัเงิน อย้่ในหัวข้อ “ข้อม้ลส่วนบุคคลของกรัรัมการับรัิษััทและผ้้บรัิหารั”

1.4 ผูู้้ท่�ได้รับมอบหมายให้รับผู้ิดช้อบโดยตรงในการคัวบคัุมดูแลการทำาบัญช้่

 บรัิษััทฯ ได้มอบหมายให้ นางนิต้ยา พงษั์สุวรัรัณ หัวหน้าฝ่่ายบัญชี เป็นผ้้รัับผิดชอบโดยต้รังในการัควบคุมด้แล

การัทำาบัญชีของบรัิษััทฯ ต้ั�งแต้่วันที� 1 กันยายน 2560 ซึ่้�งเป็นผ้้ที�มีคุณสมบัต้ิและเง้�อนไขของการัเป็นผ้้ทำาบัญชีต้ามหลัก

เกณฑ์ท์ี�กำาหนดในปรัะกาศกรัมพฒันาธรุักจิการัคา้และเปน็ไปต้ามพรัะรัาชบญัญตั้กิารับญัช ีพ.ศ.2543 โดยมหีนา้ที�ในการั

จัดทำางบการัเงินและเปิดเผยข้อม้ลของบริัษััทฯ ให้มีความครับถ้ีวนและถี้กต้้อง ทั�งน้�ผ้้ที�ได้รัับมอบหมายให้รัับผิดชอบ

โดยต้รังในการัควบคุมด้แลการัทำาบัญชีของบริัษััทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างกรัรัมการัและผ้้บริัหารัแต่้

อย่างใด

ช้่�อ – สกุล/ตำาแหน่ง คัุณวุฒิทางการศ้กษัา หลักสูตรอบรม

นาง นิต้ยา พงษั์สุวรัรัณ

/ หัวหน้าฝ่่ายบัญชี

ปรัิญญาต้รัี บรัิหารัธุรักิจเอกการับัญชี

มหาวิทยาลัยรัาชภัฎพรัะนครั

1. งบการัเงินรัวมและปัญหาในการัจัดทำา

2. การับัญชีผลปรัะโยชน์ของพนักงานเกษัียณ

อายุและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง
3. การับัญชีเกี�ยวกับเครั้�องม้อทางการัเงินและ

การัป้องกันความเสี�ยง
4. มาต้รัฐานรัายงานทางการัเงิน TFRS 2019
5. Excel for Managerial Accounting
6. สัญญาเช่า TFRS 16
7. ปัญหาและการัวางแผนภาษัีโรังเรั้อน และ

ที�ดินภาษัีบำารัุงท้องที� ภาษัีป้าย ภาษัีที�ดินและ

สิ�งปล้กสรั้างฉบับใหม่
8. การัจัดทำาบัญชีและองค์ปรัะกอบที� สำาคัญ

ในการัแก้ไขข้อผิดพลาดในงบการัเงิน  

1.5 จำานวนคัรั�งในการประชุ้มข้องคัณะกรรมการ

 ในปี 2564 คณะกรัรัมการับรัิษััทและคณะกรัรัมการัชุดย่อยมีการัปรัะชุม โดยมีรัายละเอียดข้อม้ลอย้่ในหัวข้อ “ค่า

ต้อบแทนกรัรัมการั คณะกรัรัมการัชุดย่อย และผ้้บรัิหารั”

 

1.6 ผูู้้ม่อำานาจคัวบคัุม

 บรัิษััทฯ ไม่มีผ้้มีอำานาจควบคุมที�มีอิทธิพลต้่อการักำาหนดนโยบายการัจัดการั หรั้อดำาเนินงานของบรัิษััทฯ
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2. ผูู้้บริหาร

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 บรัิษััทมีผ้้ที�ดำารังต้ำาแหน่งเป็นผ้้บรัิหารั จำานวน 5 ท่าน ดังต้่อไปน้�

 1. นายพิจิต้ต้์ วิรัิยะเมต้ต้ากุล  กรัรัมการัผ้้จัดการั

 2. นายแพทย์ชัยสิทธิ� คุปต้์วิวัฒน์  ผ้้อำานวยการัโรังพยาบาล

 3. นางญาดา พัฑ์ฒฆ่ายน   กรัรัมการับรัิหารั

 4. นางบวรัพรัรัณ รััฐปรัะเสรัิฐ  กรัรัมการับรัิหารั

 5. นายยงยุทธ โดมสุรัิยา   ผ้้อำานวยการัฝ่่ายบัญชีและการัเงิน

*ผ้้บรัิหารัต้ามคำานิยามของสำานักงานคณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์และต้ลาดหลักทรััพย์ (“สำานักงาน กลต้”) ซึ่้�งได้แก่ 

กรัรัมการัผ้จ้ดัการั และ ผ้ด้ำารังต้ำาแหนง่รัะดบับรัหิารัสี�รัายแรักต่้อจากกรัรัมการัผ้จ้ดัการัลงมา ผ้ซ้ึ่้�งดำารังต้ำาแหน่งเทยีบเทา่ผ้ด้ำารัง

ต้ำาแหน่งรัะดับบรัิหารัรัายที�สี�ทุกรัาย และให้หมายความรัวมถี้งผ้้ดำารังต้ำาแหน่งรัะดับบรัิหารัในสายงานบัญชีหรั้อการัเงินที�เป็น

รัะดับผ้้จัดการัฝ่่ายข้�นไปหรั้อเทียบเท่า

โคัรงสร้างองคั์กร ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2564

บริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ จำากัด (มหาช้น)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

ผูอำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

สำนักงานบริษัท

สำนักงานตรวจสอบภายใน

สายงาน
บัญชีและการเงิน

สายงาน
บริการรักษาพยาบาล

สายงานประชาสัมพันธ
และการตลาด
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3. เลข้านุการบริษััท 

บรัิษััทได้มีคำาสั�งแต้่งต้ั�งนางศศิธรั นรัไกรั ดำารังต้ำาแหน่งเลขานุการับรัิษััท โดยมต้ิที�ปรัะชุมกรัรัมการับรัิษััท ครัั�งที� 4/2551 

เม้�อวันที� 13 สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าที�ดังน้�

 1. สนับสนุนงานของคณะกรัรัมการับรัิษััท เกี�ยวกับข้อกฎหมายรัะเบียบปฏิิบัต้ิต้่างๆ ที�เกี�ยวข้อง รัวมทั�งหลักการั

กำากับด้แลกิจการัที�ดี

 2. จัดการัปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นและปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััทให้เป็นไปต้ามกฎหมาย ข้อบังคับ รัะเบียบปฏิิบัต้ิและข้อ

พ้งปฏิิบัต้ิต้่างๆ

 3. จัดทำาและเก็บรัักษัาเอกสารัของบรัิษััทต้ามที�พรัะรัาชบัญญัต้ิหลักทรััพย์และต้ลาดหลักทรััพย์กำาหนด

 4. ต้ิดต้่อส้�อสารักับผ้้ถี้อหุ้นและด้แลผ้้ถี้อหุ้นอย่างเหมาะสม

 5. ต้ิดต้่อส้�อสารักับหน่วยงานกำากับด้แลที�เกี�ยวข้อง

4. คั่าตอบแทนกรรมการ คัณะกรรมการชุ้ดย่อย และผูู้้บริหาร

 คั่าตอบแทนท่�เป็นตัวเงิน

 (1) คั่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำาหรับงวดสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564 ดังน้� 
รัายช้�อกรัรัมการั คณะกรัรัมการับรัิษััท คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบ คณะกรัรัมการัสรัรัหาและ

พิจารัณาค่าต้อบแทน

คณะกรัรัมการับรัิหารัความ

เสี�ยงและการัลงทุน

คณะกรัรัมการับรัิหารัและ

กำากับด้แลกิจการั

รัวมค่าต้อบ 

แทน

จำานวนครัั�งที�

เข้าปรัะชุม

ค่าต้อบแทน

รัายปี

เบี�ยปรัะชุม รัวม จำานวนครัั�งที�

เข้าปรัะชุม

ค่าต้อบ 

แทนรัายปี

จำานวนครัั�งที�

เข้าปรัะชุม

ค่าต้อบ 

แทนรัายปี

จำานวนครัั�งที�

เข้าปรัะชุม

ค่าต้อบ 

แทนรัายปี

จำานวนครัั�งที�

เข้าปรัะชุม

ค่าต้อบ 

แทนรัายปี

1. นายนิคม ไวยรััชพานิช 5/5 380,000 100,000 480,000 6/6 240,000 1/1 - - - - - 720,000

2. นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล 5/5 380,000 100,000 480,000 - - 1/1 - 1/1 - 12/12 - 480,000

3. นายศิโรัต้ม์ สวัสดิพาณิชย์ 5/5 - 100,000 100,000 6/6 240,000 - - - - - - 340,000

4. พลเอกบุญเลิศ จันทรัาภาส 5/5 380,000 100,000 480,000 - - - - - - - - 480,000

5. นายชัยนรัินทรั์ สายรัังษัี 5/5 380,000 100,000 480,000 6/6 240,000 1/1 - - - - - 720,000

6. นายปรัะเสรัิฐ ศรัีอุฬารัพงศ์ 5/5 - 100,000 100,000 6/6 240,000 - - - - - - 340,000

7. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ 5/5 380,000 100,000 480,000 - - 1/1 - - - 12/12 - 480,000

8. นายรััชช สมบ้รัณสิน 3/5 380,000 60,000 440,000 - - - - - - - - 440,000

9. นายชำานาญ ชนะภัย 4/5 380,000 80,000 460,000 - - - - - - - - 460,000

10. นายพงษั์พัฒน์ ปธานวนิช 5/5 380,000 100,000 480,000 - - - - - - - - 480,000

11. นายปรัะมุข อุณจักรั 5/5 380,000 100,000 480,000 - - - - - - - - 480,000

12. นางญาดา พัฑ์ฒฆ่ายน 5/5 380,000 100,000 480,000 - - - - - 12/12 480,000

13. นางสาวฤกขจี กาญจนพิทักษั์ 5/5 380,000 100,000 480,000 - - - - - - - - 480,000

14. นายพิจิต้ต้์ วิรัิยะเมต้ต้ากุล 5/5 380,000 100,000 480,000 - - - - 1/1 - 12/12 - 480,000

15. นางบวรัพรัรัณ รััฐปรัะเสรัิฐ 5/5 380,000 100,000 480,000 - - - - 1/1 - 12/12 - 480,000

รัวมค่าต้อบแทน 4,940,000 1,440,000 6,380,000 - 960,000 - - - - 7,180,000

 ค่าต้อบแทนกรัรัมการั คอ้คา่ต้อบแทนที�จา่ยให้กรัรัมการัของบริัษัทั โดยไม่รัวมเงินเดอ้นและผลปรัะโยชน์ที�เกี�ยวข้อง

ที�จ่ายให้แก่ผ้้บรัิหารัและค่าต้อบแทนกรัรัมการัดังกล่าว มีการัเปลี�ยนแปลงต้ามผลการัดำาเนินการัในแต้่ละปี โดยได้รัับ

อนุมัต้ิจากที�ปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้นปรัะจำาปีแล้ว

(2) คั่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูู้้บริหาร

 ค่าต้อบแทนรัวมของกรัรัมการับรัิหารัและผ้้บรัิหารัของบรัิษััท จำานวน 4 อันดับแรัก ต้่อจากกรัรัมการัผ้้จัดการั 

ปรัะจำาปี 2564 จำานวน 12 ท่าน มีจำานวนเงินรัวม 35,991,216 บาท ค่าต้อบแทนจ่ายเป็นรัายเด้อน โดยไม่มีค่าต้อบแทน

จากบรัิษััทย่อย

(3) คั่าตอบแทนอ่�น

 - ไม่มี -
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5. บุคัลากร

5.1 จำานวนพนักงานจำาแนกตามสายงานและคั่าตอบแทนรวมข้องพนักงาน
ข้อม้ล 2564 2563 2562

จำานวนพนักงานทั�งหมด ณ 31  ธ.ค. (คน) 1,712 1,681 1,731
- แพทย์ (คน) 391 388 383
- พยาบาล/ผ้้ช่วยพยาบาล/พนักงานผ้้ช่วย (คน) 743 721 826
- เจ้าหน้าที�สนับสนุนการัแพทย์/บรัิการั (คน) 446 411 354
- เจ้าหน้าที�ปรัะจำา (คน) 132 161 168

ผลต้อบแทนรัวมของพนักงาน (ล้านบาท) 551 496 536
ข้อพิพาทแรังงานที�สำาคัญ -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-

 ผลต้อบแทนรัวมของพนักงาน  ได้แก่  เงินเด้อน  ค่าครัองชีพ ค่าวิชาชีพ  ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหล้อสวัสดิการั

ต้่างๆ เงินสบทบกองทุนสำารัองเลี�ยงชีพ 

5.2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคัคัล

 พนักงานเป็นปัจจัยสำาคัญที�ส่งผลต่้อการัศักยภาพในการัแข่งขันขององค์กรัและการัเติ้มโต้อย่างยั�งย้น บริัษััทฯ 

จ้งมุ่งพัฒนาองค์กรั โดยย้ดหลักคุณธรัรัม จรัิยธรัรัมดำาเนินธุรักิจ ปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมายแรังงานอย่างเครั่งครััด เคารัพสิทธิ

มนุษัยชน และให้ความเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเพศ  เช้�อชาต้ิ ศาสนา  ทั�งในเรั้�องการัจ้างงาน การัแต้่งต้ั�ง การัโอน

ย้าย ความก้าวหน้าในอาชีพ การัจ่ายค่าต้อบแทน สวัสดิการั รัวมทั�งในการับรัิหารัทรััพยากรับุคคลด้านต้่างๆ

การบริหารคั่าตอบแทน

 บรัิษััทฯ ได้จัดค่าต้อบแทนอย่างเหมาะสม โดยพิจารัณาจากลักษัณะงาน หน้าที�รัับผิดชอบ ผลการัปฏิิบัต้ิงาน 

ซึ่้�งสอดคล้องสภาพเศรัษัฐกิจ และผลการัดำาเนินงานของบรัิษััท รัวมทั�งได้จัดสวัสดิการัพนักงานดังน้�

 - กองทุนปรัะกันสังคม    - การัลาพักผ่อนปรัะจำาปี

 - กองทุนเงินทดแทน    - การัลาคลอดบุต้รั

 - กองทุนสำารัองเลี�ยงชีพ    - การัลารัับรัาชการัทหารั

 - ค่ารัักษัาพยาบาลกรัณ้เจ็บป่วย และคลอดบุต้รั - เงินช่วยเหล้อกรัณ้พนักงานเสียชีวิต้

 - ส่วนลดค่ารัักษัาพยาบาลสำาหรัับครัอบครััว  - เงินช่วยเหล้อกรัณ้ บิดา มารัดา สามี ภรัรัยา บุต้รั 

 - สิทธิในการัซึ่้�อยารัาคาทุน    - เสียชีวิต้  

 - การัมอบเกียรัต้ิบัต้รัและของที�รัะล้ก   - เงินช่วยเหล้อกรัณ้ปรัะสบภัยพิบัต้ิต้่างๆ

 - ทำางานครับ 20 ปี 25 ปี 30 ปี และ 35 ปี  - สวัสดิการัสินเช้�อเคหะดอกเบี�ยพิเศษักับธนาคารั

 - ทุนการัศ้กษัาบุต้รั    - เงินก้้สวัสดิการัพนักงาน

 - ทุนสนับสนุนการัทำางาน    - สวัสดิการัช่วยเหล้อค่าเครั้�องแบบ

 - ทุนการัศ้กษัาต้่อเฉพาะทาง   - ของเยี�ยมไข้กรัณ้เจ็บป่วย และคลอดบุต้รั

 บรัิษััทฯ ยังให้ความสำาคัญกับการัเสรัิมสรั้างบรัรัยากาศการัทำางานที�ดี โดยจัดกิจกรัรัมหลายหลายเพ้�อเสรัิมสรั้าง

สัมพันธภาพในการัทำางาน ความรัักความผ้กพันต้่อองค์กรั ส่งเสรัิมการัทำางานเป็นทีม ต้ลอดจนปรัับปรัุงสภาพแวดล้อม

การัทำางานใหท้นัสมยั รัองรับัการัทำางานยคุใหม ่พรัอ้มกบัดแ้ลความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ�งแวดลอ้มในการัทำางาน
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นโยบายการพัฒนาบุคัลากร

โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรม

ว�สัยทัศน

หลักสูตร

ตอบสนอง

เปาหมายธุรกิจ

Smart Executive ระดับบร�หาร
- Managerial Competency
- Core  Competency
- Leadership
- Mindset
- Coaching

- Core Competency
- Computer
- Language
- Mindset
- Service Mind
- Profession

ระดับปฏิบัตการ

- ปฐมนิเทศ
    - ระดับองคกร
    - ระดับหนวายงาน
- ทางการ

พนักงานใหม

Smart Manager

ทักษะว�ชาช�พ
Personal

Leadership

ความรูพ��นฐาน

ความรูธุรกิจ

โรงพยาบาล

ว�สัยทัศน คานิยม

วัฒนธรรมองคกร

มาตรฐาน กฏหมาย

ขอกำหนดตางๆ

ระบบคุณภาพ

ISO, HA

Staff Health &

safety Program

ระบบการบร�การตาม

มาตรฐานว�ชาช�พ

วัตถืุประสงคั์ข้องการฝ่ึกอบรมพนักงานแต่ละระดับ

รัะดับบรัิหารั รัะดับปฏิิบัต้ิการั พนักงานใหม่
มุ่งเสรัิมสรั้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ให้

สอดคล้องกรัณ้สถีานการัณ์เปลี�ยนแปลง

เสรัิมสรั้างความรั้้  ความเชี�ยวชาญต้าม

สายอาชีพการัมีทัศนคต้ิที�ดีต้่อการับรัิการั  

การัมีจิต้บรัิการั ส่งเสรัิมทั�งอบรัมภายใน

และภายนอก

สรั้างความรั้้พ้�นฐาน เรัียนรั้้วัฒนธรัรัม

องค์กรั และสามารัถีทำางานได้อย่างมี

ความสุข และปลอดภัย

โดยมีแผนการัอบรัมปรัะจำาปี และหลักส้ต้รัต้ามกลุ่มวิชาชีพ เช่น หลักส้ต้รัการัช่วยชีวิต้ขั�นพ้�นฐาน (Basic Life Support) 

และ การัช่วยชีวิต้ขั�นส้ง (Advanced Basic Life Support) 

นอกจากน้�บรัิษััทสนับสนุนให้มีการัจัดกิจกรัรัมเพ้�อส่งเสริัมให้พนักงานมีความรัักความสามัคคี มีความสุขในการัทำางาน 

พรั้อมทั�งให้มีสุขภาพที�ดี เช่น กิจกรัรัม Organization Development การัสัมมนานอกสถีานที� โครังการัเพ้�อสุขภาพพนักงาน 
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สร้างโอกาสคัวามก้าวหน้าในอาช้่พ

 เป็นปัจจัยสำาคัญที�รัักษัาคนให้อย้่กับองค์กรั ดังนั�น บรัิษััทฯ ได้กำาหนดโครังสรั้างความก้าวหน้าในอาชีพ รัวมทั�ง

นโยบายและรัะเบียบการัเล้�อนต้ำาแหน่งที�ชัดเจน ซึ่้�งเน้นการัพิจารัณาส่งเสรัิม ศ้กษัาต้่อ ความรั้้วิชาชีพเฉพาะด้านต้่างๆ 

โดยส้�อสารัใหพ้นกังานทรัาบหลกัเกณฑ์ต์้า่งๆ ต้ั�งแต้ก่ารัปฐมนเิทศเขา้ทำางาน รัว่มทั�งสรัรัหาพนกังานภายในเพ้�อทดแทน

ต้ำาแหน่งต้่างๆ

 บรัษิัทัฯ ได้จัดให้พนกังานทำางานต้รังต้ามความสามารัถี พร้ัอมทั�งสง่เสริัมให้พนกังานที�มศีกัยภาพเติ้บโต้ในต้ำาแหน่ง

งาน เข้ารับัการัอบรัมในหลักสต้้รัต่้างๆ หรัอ้ให้ทนุศก้ษัาต่้อเพ้�อยกรัะดับความสามารัถี รัวมทั�งสามารัถีโอนย้าย หมุนเวียน

งานได้ต้ามความถีนัดและความสามารัถี  

การพัฒนาผูู้้ส่บทอดในตำาแหน่งสำาคััญ

 เพ้�อให้เกิดความต้่อเน่�องในการับรัิหารัองค์กรั บรัิษััทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการัพัฒนาผ้้ส้บทอดในต้ำาแหน่งสำาคัญ 

ได้แก่ กรัรัมการัผ้้จัดการั กรัรัมการับรัิหารั ผ้้บังคับบัญชารัะดับฝ่่าย ซึ่้�งจะส่งผลต้่อการัดำาเนินธุรักิจ และรัองรัับการัขยาย

ต้ัวของธุรักิจในอนาคต้
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บรัิษััทได้ต้รัะหนักความสำาคัญของการักำากับด้แลกิจการัที�ดี และมีความต้ั�งใจที�จะปฏิิบัต้ิต้ามหลักการักำากับด้และกิจการั

ที�ดี เพ้�อการับริัหารัจัดการัธุรักิจที�มคีวามโปร่ังใสและต้รัวจสอบได้เพ้�อสร้ัางความเช้�อมั�นให้แก่ผ้้มส่ีวนได้เสียทุกฝ่า่ย มปีรัะสิทธิภาพ

เพียงพอที�จะแขง่ขนัในรัะดบัสากล และเพิ�มคณุคา่ใหแ้กผ่้ถ้ีอ้หุน้ในรัะยะยาวคณะกรัรัมการัและฝ่า่ยจดัการัของบรัษิัทัจง้ไดก้ำาหนด

หลักการักำากับกิจการัที�ดีเป็นนโยบายลายลักษัณ์อักษัรัข้�น โดยเปิดเผยนโยบายกำากับกิจการัและจรัรัยาบรัรัณธุรักิจบน Website 

ของบรัิษััท www.vibhavadi.com

 

นโยบายและแนวปฏิิบัติท่�เก่�ยวกับคัณะกรรมการ

1. คัณะกรรมการบริษััท (Board of Directors)

ปัจจุบันคณะกรัรัมการับรัิษััท มีกรัรัมการั จำานวน  15 คน ปรัะกอบด้วย

   • กรัรัมการัที�ไม่เป็นผ้้บรัิหารั จำานวน  10 คน (ซึ่้�งเป็นกรัรัมการัอิสรัะ 5 คน)

   • กรัรัมการัที�เป็นผ้้บรัิหารั  จำานวน    5 คน 

รายช้่�อคัณะกรรมการบริษััท
ช้�อ – สกุล ต้ำาแหน่ง

1. นายนิคม ไวยรััชพานิช ปรัะธานกรัรัมการั/กรัรัมการัอิสรัะ
2. นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล รัองปรัะธานกรัรัมการั
3. นายศิโรัต้ม์ สวัสดิ�พาณิชย์ กรัรัมการัอิสรัะ
4. นายปรัะเสรัิฐ ศรัีอุฬารัพงศ์ กรัรัมการัอิสรัะ
5. นายชัยนรัินทรั์ สายรัังษัี กรัรัมการัอิสรัะ
6. พลเอกบุญเลิศ จันทรัาภาส กรัรัมการัอิสรัะ
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ กรัรัมการับรัิษััท
8. นายรััชช สมบ้รัณสิน กรัรัมการับรัิษััท
9. นายชำานาญ ชนะภัย กรัรัมการับรัิษััท
10. นายพงษั์พัฒน์ ปธานวนิช กรัรัมการับรัิษััท
11. นายปรัะมุข อุณจักรั กรัรัมการับรัิษััท
12. นางญาดา พัฑ์ฒฆ่ายน กรัรัมการับรัิษััท
13. นางสาวฤกขจี กาญจนพิทักษั์ กรัรัมการับรัิษััท
14. นายพิจิต้ต้์ วิรัิยะเมต้ต้ากุล กรัรัมการับรัิษััท
15. นางบวรัพรัรัณ รััฐปรัะเสรัิฐ กรัรัมการับรัิษััท และ เลขานุการั

วาระการดำารงตำาแหน่งและการเล่อกตั�งกรรมการ

1. การัเลอ้กต้ั�งกรัรัมการัใหเ้ปน็ไปต้ามขอ้บงัคบัของบรัษิัทั และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ทั�งน้�จะต้อ้งมคีวามโปรัง่ใสและชดัเจน

ในการัสรัรัหากรัรัมการั โดยต้อ้งพิจารัณาปรัะวัต้กิารัศก้ษัาและปรัะสบการัณ์การัปรัะกอบวชิาชพีของบคุคลนั�นๆ รัวมถีง้คุณสมบตั้ิ

และการัไมมี่ลกัษัณะต้อ้งหา้ม โดยมรีัายละเอยีดปรัะกอบการัพจิารัณาที�เพยีงพอ เพ้�อปรัะโยชนใ์นการัต้ดัสนิใจของคณะกรัรัมการั

ของบรัิษััทและผ้้ถี้อหุ้น

2. ในการัปรัะชุมสามัญปรัะจำาปีทุกครัั�ง ให้กรัรัมการัออกจากต้ำาแหน่งอย่างน้อยจำานวนหน้�งในสาม (1/3) โดยอัต้รัา ถี้า

จำานวนกรัรัมการัจะแบง่ออกใหต้้รังเปน็สามสว่นไมไ่ดก้ใ็หอ้อกโดยจำานวนที�ใกลท้ี�สุดกบัหน้�งในสาม (1/3) กรัรัมการัที�จะต้้องออก

จากต้ำาแหนง่ในปแีรักและปีที�สองภายหลังจดทะเบียนบริัษัทันั�น ใหใ้ชว้ธิจีบัฉลากกันวา่ผ้้ใดจะออก สว่นปหีลงัๆ ต้อ่ไปให้กรัรัมการั

คนที�อย้่ในต้ำาแหน่งนานที�สุดนั�น เป็นผ้้ออกจากต้ำาแหน่งกรัรัมการัที�ออกต้ามวารัะนั�นอาจถี้กเล้อกเข้ามาดำารังต้ำาแหน่งใหม่ก็ได้

การกำากับัดิ์ูแลกิจการท่�ดิ์่
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3. นอกจากการัพ้นต้ำาแหน่งต้ามวารัะแล้ว กรัรัมการัพ้นจากต้ำาแหน่งเม้�อ

 • ต้าย

 • ลาออก

 • ขาดคุณสมบัต้ิ หรั้อมีลัษัณะต้้องห้ามต้ามกฎหมายว่าบรัิษััทมหาชน จำากัด

 • ที�ปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นลงมต้ิให้ออก

 • ศาลมีคำาสั�งให้ออก

4. กรัรัมการัคนใดจะลาออกจากต้ำาแหน่งให้ย้�นใบลาออกต่้อบริัษัทั การัลาออกมีผลนับแต่้วนัที�ใบลาออกถีง้บริัษัทั กรัรัมการั

ซึ่้�งลาออกจะแจ้งการัลาออกของต้นให้นายทะเบียนทรัาบด้วยก็ได้

5. ในกรัณ้ที�ต้ำาแหน่งกรัรัมการัว่างลงเพรัาะเหตุ้อ้�นนอกจากถี้งครัาวออกต้ามวารัะให้คณะกรัรัมการัเล้อกบุคคลซึ่้�งมี

คณุสมบตั้แิละไมมี่ลักษัณะต้อ้งหา้มต้ามกฎหมายวา่ดว้ยบรัษิัทัมหาชนจำากดั เขา้เปน็กรัรัมการัแทนในการัปรัะชมุคณะกรัรัมการั

ครัาวถีดัไป เวน้แต้ว่ารัะของกรัรัมการัจะเหลอ้นอ้ยกวา่ 2 เดอ้น บคุคลซึ่้�งเขา้เปน็กรัรัมการัแทนดงักลา่วจะอย้ใ่นต้ำาแหนง่กรัรัมการั

ได้เพียงเท่าวารัะที�เหล้ออย้่ของกรัรัมการัที�ต้นแทน

ข้อบเข้ตหน้าท่�และคัวามรับผู้ิดช้อบ

คณะกรัรัมการัมีอำานาจและหน้าที�และความรัับผิดชอบในการัจัดการับรัิษััทให้เป็นไปต้ามกฎหมาย วัต้ถีุปรัะสงค์ และข้อ

บงัคบัของบรัษิัทั ต้ลอดจนมต้ขิองที�ปรัะชมุผ้ถ้ีอ้หุน้ที�ชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซึ่้�อสตั้ยส์จุรัติ้และรัะมดัรัะวงั รักัษัาผลปรัะโยชน์

ของบรัิษััท โดยรัวมถี้งอำานาจหน้าที�และความรัับผิดชอบที�สำาคัญ ดังน้�

(1) คณะกรัรัมการัต้้องจัดให้มีการัปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นห้นเป็นการัปรัะชุมสามัญปรัะจำาปี ภายใน 4 เด้อน นับแต้่วันสิ�นสุด

ของรัอบปีบัญชีของบรัิษััท โดยให้คณะกรัรัมการัจัดทำาเป็นหนังส้อนัดปรัะชุม รัะบุสถีานที� วัน เวลา รัะเบียบวารัะการัปรัะชุมและ

เรั้�องที�จะเสนอต่้อที�ปรัะชุม พร้ัอมด้วยรัายละเอียดต้ามสมควรั โดยรัะบุวา่เป็นเร้ั�องที�จะเสนอเพ้�อทรัาบ เพ้�ออนุมตั้หิร้ัอเพ้�อพจิารัณา 

รัวมทั�งความเห็นของคณะกรัรัมการัในเรั้�องดังกล่าวและจัดส่งให้ผ้้ถีอ้หุน้และนายทะเบียนทรัาบไม่นอ้ยกว่า 7 วนั กอ่นวันปรัะชุม 

และโฆ่ษัณาคำาบอกกล่าวนัดปรัะชุมในหนังส้อพิมพ์ต้ิดต้่อกัน 3 วัน ก่อนวันปรัะชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

(2)  จัดให้มีการัปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััทอย่างน้อย 3 เด้อนต้่อครัั�ง และควรัต้้องเป็นการัปรัะชุมเต้็มคณะ เม้�อมีการั

พิจารัณาลงมต้ิในเรั้�องหรั้อรัายการัที�มีนัยสำาคัญ รัายการัที�มีนัยสำาคัญควรัรัวมถี้งรัายการัได้มาหรั้อจำาหน่ายทรััพย์สินของบรัิษััท

และบรัิษััทย่อยที�มีผลกรัะทบสำาคัญต้่อบรัิษััท รัายการัซึ่้�อหรั้อขายทรััพย์สินที�สำาคัญ การัขยายโครังการัลงทุน การัพิจารัณาและ

อนุมัต้กิารัเข้าทำารัายการัที�เกี�ยวโยงกันต้ามหลักเกณฑ์ข์องต้ลาดหลักทรัพัย์ฯ การักำาหนดรัะดับอำานาจดำาเนินการัและการักำาหนด

นโยบายการับรัิหารัการัเงินและการับรัิหารัความเสี�ยงของกิจการับรัิษััทเป็นต้้น

(3)  จัดให้มีรัะบบการับัญชี การัรัายงานทางการัเงินและการัสอบบัญชีที�มีความน่าเช้�อถี้อได้ รัวมทั�งด้แลให้มีรัะบบการั

จัดเก็บเอกสารัที�ทำาให้สามารัถีต้รัวจสอบความถ้ีกต้้องของข้อม้ลได้ในภายหลัง มีการัควบคุมภายใน การัต้รัวจสอบภายในและ

การับรัิหารัความเสี�ยงที�มีปรัะสิทธิภาพและปรัะสิทธิผล

(4)  จัดให้มีการัทำางบการัเงนิ ณ วันสิ�นสุดของรัอบบัญชขีองบรัษิััทให้มคีวามถีก้ต้้องเพ้�อแสดงฐานะการัเงินและผลการั

ดำาเนินงานในรัอบปีที�ผ่านมาได้ต้รังต้่อความเป็นจรัิง ครับถี้วนและถี้กต้้องเป็นไปต้ามมาต้รัฐานการับัญชีที�รัับรัองโดยทั�วไป และ

ต้รัวจสอบโดยผ้้สอบบัญชีของบรัิษััทก่อนที�จะนำาเสนอต้่อที�ปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นเพ้�อพิจารัณาและอนุมัต้ิ

(5)  กำาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการัดำาเนินธุรักิจและงบปรัะมาณของบริัษััท ควบคุมกำากับด้แล 

(Monitoring and Supervision) การับรัิหารัและการัจัดการัของฝ่่ายบรัิหารั ให้เป็นไปต้ามนโยบาย แผนงาน และงบปรัะมาณที�

กำาหนดไว้อย่างมีปรัะสิทธิภาพและปรัะสิทธิผล นอกจากน้�คณะกรัรัมการัยังมีขอบเขต้หน้าที�ในการักำากับด้แลให้บริัษััท รัวมถี้ง

บรัษิัทัย่อยและบริัษัทัรัว่ม ปฏิบัิต้ติ้ามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรััพย์และต้ลาดหลักทรััพย์ ปรัะกาศคณะกรัรัมการักำากบัต้ลาดทุน ขอ้

กำาหนดของต้ลาดหลักทรััพย์ อาทิ เช่น การัทำารัายการัที�เกี�ยวโยงกัน และการัได้มาหร้ัอจำาหน่ายไปซึ่้�งทรััพย์สินที�สำาคัญหรั้อ

กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรักิจของบรัิษััท
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(6) อนุมัต้ิพันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ขององค์กรั กำากับด้แลให้มีการัทบทวนพันธกิจขององค์กรัเป็นรัะยะ และ

ให้มีการัเผยแพร่ัพันธกิจขององค์กรั โดยมอบหมายให้คณะกรัรัมการับริัหารัพิจารัณาอนุมัต้ิแผนองค์กรัที�เกี�ยวกับคุณภาพและ

ความปลอดภัย ยุทธศาสต้รั์ แผนบุคลากรั แผนพัฒนาและฝ่ึกอบรัมบุคลากรั แผนคุณภาพต้ลอดจนแผนงานสำาคัญที�สนับสนุน

การัจัดบรัิการัด้านสุขภาพที�มีคุณภาพ รัวมถี้งการัแต่้งต้ั�งมอบอำานาจหร้ัอมอบหมายผ้้รัับผิดชอบในการัดำาเนินงานเพ้�อให้แผน

งานต้่างๆ บรัรัลุวัต้ถีุปรัะสงค์และเป้าหมาย

(7) อนุมัต้ิธรัรัมน้ญองค์กรั นโยบาย แผนงานและแนวทางการัปฏิิบัต้ิงานในองค์กรัที�สำาคัญและต้ิดต้ามควบคุมให้เป็น

ไปต้ามธรัรัมน้ญองค์กรั นโยบาย แผนงานและแนวทางปฏิิบัต้ิงานที�กำาหนดข้�น โดยอาจจะมอบอำานาจ หรั้อ แต้่งต้ั�ง หรั้อ มอบ

หมายบุคคลผ้้รัับผิดชอบคนหน้�งหรั้อรั่วมกัน ได้แก่ ปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั ผ้้อำานวยการัโรังพยาบาล หรั้อ บุคคลอ้�น ต้าม

ความเหมาะสมเฉพาะเรั้�อง

(8) พิจารัณาและอนุมัต้ิการัปรัับเปลี�ยนโครังสรั้างองค์กรัรัะดับบรัิหารั โดยมุ่งถี้งการัจัดการัองค์กรัอย่างมีปรัะสิทธิภาพ

และการัจัดบรัิการัด้านสุขภาพที�มีคุณภาพ

(9)  มอบหมายใหค้ณะกรัรัมการับริัหารั กำากบัดแ้ลและติ้ดต้ามผลการัดำาเนินงานและการัต้อบสนองดา้นคณุภาพ ความ

ปลอดภยั อบุตั้กิารัณแ์ละเหต้กุารัณไ์มพ่ง้ปรัะสงคแ์ละเหต้กุารัณพ์ง้สงัวรัทกุ 3 เดอ้น และใหม้กีารัรัายงานใหค้ณะกรัรัมการับรัษัิัท

รับัทรัาบถ้ีงการัต้อบสนองต่้อรัายงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอบุตั้กิารัณ์และเหตุ้การัณ์ไมพ่ง้ปรัะสงค ์และเหต้กุารัณ์พง้สงัวรั 

โดยรัายละเอียดต้ามมาต้รัฐานคุณภาพ ทุก 3 เด้อน รัวมถี้งจัดให้มีรัายงานการัปรัะชุมที�สะท้อนต้่อการัต้อบสนองที�เกิดข้�น

(10)  พิจารัณาทบทวน ต้รัวจสอบและอนุมัต้ิแผนการัขยายธุรักิจ โครังการัลงทุนขนาดใหญ่ ต้ลอดจนการัเข้ารั่วมลงทุน

กับผ้้ปรัะกอบการัรัายอ้�นๆ ที�เสนอโดยฝ่่ายบรัิหารั

(11)  บังคับใช้นโยบายควบคุม และกลไกการักำากับด้แลกิจการัที�บรัิษััทเข้าไปลงทุนกับบรัิษััทย่อย หรั้อบรัิษััทรั่วม ได้แก่

11.1 ปฏิิบัต้ิหน้าที�ต้ามขอบเขต้หน้าที�และความรัับผิดชอบซ้ึ่�งได้กำาหนดไว้สำาหรัับกรัรัมการัที�ได้รัับอนุมัติ้ที�เห็น

ชอบจากที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการัของบรัิษััท ให้เข้าเป็นกรัรัมการั หรั้อผ้้บรัิหารัของบรัิษััทย่อยต้ามสัดส่วน

การัถี้อหุ้นของบรัิษััท ในบรัิษััทย่อยนั�น

11.2 ต้ดิต้ามผลการัดำาเนินงานของบรัษิัทัยอ่ยและบรัษิัทัรัว่มใหเ้ปน็ไปต้ามแผนงานและงบปรัะมาณอยา่งต้อ่เน่�อง

11.3 ต้ดิต้ามดแ้ลใหบ้รัษิัทัยอ่ยเปดิเผยขอ้มล้เกี�ยวกบัฐานะการัเงนิและผลการัดำาเนนิงาน การัทำารัายการัรัะหวา่ง

กัน และการัได้มาหรั้อจำาหน่ายไปซึ่้�งทรััพย์สินที�มีนัยสำาคัญแก่บรัิษััทให้ครับถี้วนถี้กต้้อง

11.4 หากเป็นกรัณ้ที�บรัิษััทย่อยทำารัายการักับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน มีการัได้มาหรั้อจำาหน่ายไปซึ่้�งทรััพย์สิน หรั้อ 

ทำารัายการัสำาคัญอ้�นใดนั�น คณะกรัรัมการับรัิษััท โดยเฉพาะอย่างยิ�ง กรัรัมการัหรั้อบุคคลอ้�นใดที�ได้รัับมต้ิ

จากที�ปรัะชมุคณะกรัรัมการับริัษัทั ใหร้ับัแต้ง่ต้ั�งเปน็กรัรัมการั หรัอ้ผ้้บรัหิารัในบรัษิัทัยอ่ยมหีนา้ที�กำากบัด้แล

ให้บรัิษััทย่อยปฏิิบัต้ิต้ามกลไกกำากับด้แลเกี�ยวกับรัายการักับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน รัายการัได้มาจำาหน่ายไป

ซึ่้�งทรััพย์สิน รัวมทั�งรัายการัที�สำาคัญซึ่้�งบรัิษััท กำาหนด ทั�งน้� ให้พิจารัณาการัทำารัายการัดังกล่าวของบรัิษััท

ย่อยทำานองเดียวกับรัายการัในหลักเกณฑ์์ ลักษัณะ และขนาดเดียวกันกับที�บรัิษััทฯ ต้้องได้รัับมต้ิที�ปรัะชุม

คณะกรัรัมการัหรั้อที�ปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นของบรัิษััท แล้วแต้่กรัณ้

(12) พิจารัณาและมีมต้ิอนุมัต้ิการัแต้่งต้ั�ง เปลี�ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรัรัมการั และ/หรั้อ ผ้้บรัิหารัในบรัิษััทย่อย หรั้อ 

บรัิษััทรั่วม ต้ามสัดส่วนการัถี้อหุ้นในบรัิษััทย่อย หรั้อบรัิษััทรั่วม รัวมถี้งกำาหนดใช้นโยบายการัควบคุมและกลไกการักำากับด้แล

กิจการัที�บรัิษััทเข้าไปลงทุนในบรัิษััทย่อย หรั้อบริัษััทรั่วม เพ้�อแสดงว่าบริัษััทมีกลไกการักำากับด้แลบรัิษััทย่อยต้ามที�กำาหนดใน

ปรัะกาศ ทจ. 28/2551 เรั้�อง การัขออนุญาต้และการัอนุญาต้ให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ ฉบับต้ามที�ได้มีการัแก้ไข

(13) พิจารัณากำาหนดโครังสรั้างการับรัิหารังาน มีอำานาจในการัแต้่งต้ั�ง คณะกรัรัมการับรัิหารั ปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั 

และคณะกรัรัมการัชุดย่อยอ้�นต้ามความเหมาะสม เช่น คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบ คณะกรัรัมการับรัิหารัความเสี�ยงและการัลงทุน 

คณะกรัรัมการัพิจารัณาและสรัรัหาค่าต้อบแทน คณะกรัรัมการักำากับด้แลกิจการัที�ดี เป็นต้้น รัวมถี้งการักำาหนดขอบเขต้อำานาจ

หน้าที� ต้ลอดจนค่าต้อบแทนของคณะกรัรัมการับรัิหารั ปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั และคณะกรัรัมการัชุดย่อยต้่างๆ ที�แต้่งต้ั�ง
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ทั�งน้� การัมอบอำานาจต้ามขอบเขต้หน้าที�ที�กำาหนดนั�นต้้องไม่มีลักษัณะเป็นการัมอบอำานาจที�ทำาให้คณะกรัรัมการับรัิหารั 

ปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั และคณะกรัรัมการัชุดย่อยต้่างๆ ดังกล่าวสามารัถีพิจารัณาและอนุมัต้ิรัายการัที�อาจมีความขัดแย้งมี

ส่วนได้เสีย หรั้อความขัดแย้งทางผลปรัะโยชน์อ้�นใดทำากับบริัษััทหรั้อบริัษััทย่อย (ถ้ีามี) ยกเว้นเป็นการัอนุมัต้ิรัายการัที�เป็นไป

ต้ามนโยบายและหลักทรััพย์ที�คณะกรัรัมการัพิจารัณาและอนุมัต้ิไว้แล้ว

ในกรัณท้ี�คณะกรัรัมการัมอบหมายใหป้รัะธานกรัรัมการับรัหิารั หร้ัอบคุคลอ้�นปฏิบิตั้กิารัแทนคณะกรัรัมการัในเร้ั�องใด การั

มอบหมายดังกล่าวต้้องจัดทำาเป็นลายลักษัณ์อักษัรั หร้ัอบันท้กเป็นมต้ิคณะกรัรัมการัในรัายงานการัปรัะชุมคณะกรัรัมการัอย่าง

ชัดเจน และรัะบุขอบเขต้อำานาจหน้าที�ของผ้้รัับมอบอำานาจไว้อย่างชัดเจน

(14) คณะกรัรัมการัมอบอำานาจใหก้รัรัมการัคนหน้�งหร้ัอหลายคน หร้ัอบคุคลอ้�นใดปฏิบิตั้กิารัอยา่งหน้�งอยา่งใดแทนคณะ

กรัรัมการัได้ โดยอย้่ภายใต้้การัควบคุมและกำากับด้แลของคณะกรัรัมการัหรั้ออาจมอบอำานาจเพ้�อให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจต้าม

ที�คณะกรัรัมการัเห็นสมควรัและภายในรัะยะเวลาที�คณะกรัรัมการัเห็นสมควรั ซึ่้�งคณะกรัรัมการัอาจยกเลิก เพิกถีอน เปลี�นแปลง

หรั้อแก้ไขการัมอบอำานาจนั�นๆ ได้เม้�อเห็นสมควรั

ทั�งน้� การัมอบอำานาจนั�นต้้องไม่มีลักษัณะเป็นการัมอบอำานาจที�ทำาให้บุคคลดังกล่าวสามารัถีพิจารัณาและอนุมัต้ิรัายการั

ที�ต้นหรั้อบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรั้ออาจมีความขัดแย้งทางผลปรัะโยชน์ในลักษัณะอ้�นใดที�จะทำาให้กับบรัิษััท 

หร้ัอบรัษิัทัย่อย (ถีา้ม)ี เวน้แต้เ่ปน็การัอนมุตั้ริัายการัธรุักจิปกต้แิละเปน็ไปต้ามเง้�อนไขการัคา้โดยทั�วไป หรัอ้เปน็ต้ามนโยบายและ

หลกัเกณฑ์ท์ี�คณะกรัรัมการัพิจารัณาและอนุมัต้ไิว้แล้ว โดยอย้ภ่ายใต้ห้ลักเกณฑ์ ์เง้�อนไข และวิธกีารัต้ามที�กำาหนดเกี�ยวกับรัายการั

ที�เกี�ยวโยงกัน และรัายการัได้มาหรัอ้จำาหนา่ยไปซ้ึ่�งทรัพัย์สินที�สำาคญัของบริัษัทัจดทะเบียนต้ามปรัะกาศคณะกรัรัมการักำากับต้ลาด

ทุน และ/หรั้อ ปรัะกาศอ้�นใดของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

(15)  กรัรัมการัและผ้้บริัหารัต้้องรัายงานให้บริัษััททรัาบถี้งส่วนได้เสียของต้นหร้ัอของบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง ซ้ึ่�งเป็น

ส่วนได้เสียที�เกี�ยวข้องกับการับรัิหารัจัดการักิจการัของบรัิษััท หรั้อบรัิษััทย่อย ทั�งน้� ต้ามหลักเกณฑ์์ เง้�อนไขและวิธีการัที�คณะ

กรัรัมการักำากับต้ลาดทุนปรัะกาศกำาหนด

(16) กรัรัมการัและผ้้บริัหารัต้้องร่ัวมกันรัับผิดต่้อบุคคลที�ซึ่้�อขายหลักทรััพย์ของบริัษััทในความเสียหายใดๆ อันเกิดข้�น

เน่�องจากการัเปิดเผยข้อม้ลต้่อผ้้ถี้อหุ้น หรั้อปรัะชาชนทั�วไป โดยแสดงข้อความที�เป็นเท็จในสารัะสำาคัญหรั้อปกปิดข้อความจรัิง

ที�ควรับอกให้แจ้งในสารัะสำาคัญต้ามที�กำาหนดในกฎหมายหลักทรััพย์และต้ลาดหลักทรััพย์ เว้นแต้่กรัรัมการัและผ้้บรัิหารัดังกล่าว

จะพิส้จน์ได้ว่าโดยต้ำาแหน่งหน้าที�ต้นไม่อาจล่วงรั้้ถี้งความแท้จรัิงของข้อม้ลหรั้อการัขาดข้อม้ลที�ควรัต้้องแจ้งนั�น

(17)  ห้ามมิให้กรัรัมการั ผ้้บรัิหารั รัวมถี้งค้่สมรัสและบุต้รัที�ยังไม่บรัรัลุนิต้ิภาวะของกรัรัมการั หรั้อผ้้บรัิหารัใช้ข้อม้ล

ภายในของบรัิษััท และของบรัิษััทย่อยหรั้อบรัิษััทรั่วม ทั�งที�ได้มาจากการักรัะทำาต้ามหน้าที�หรั้อในทางอ้�นใด ที�มีหรั้ออาจมีผลกรัะ

ทบเป็นนัยสำาคัญต้่อบรัิษััท บรัิษััทย่อยหรั้อบรัิษััทรั่วม เพ้�อปรัะโยชน์ต้่อต้นเองหรั้อผ้้อ้�นไม่ว่าทางต้รังหรั้อทางอ้อม และไม่ว่าจะ

ได้รัับผลต้อบแทนหรั้อไม่ก็ต้าม

(18)  กรัรัมการัและผ้้บรัิหารัของบรัิษััทรัวมถี้งบุคคลที�เกี�ยวข้องของกรัรัมการัและผ้้บรัิหารัดังกล่าวมีกรัรัมการัแจ้งให้

บรัษิัทัทรัาบถีง้ความสัมพันธ์ และการัทำาธรุักรัรัมกับบริัษัทั บริัษัทัย่อยหร้ัอบริัษัทัร่ัวมในลักษัณะที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลปรัะโยชน ์และหลกีเลี�ยงการัทำารัายการัที�อาจกอ่ใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลปรัะโยชน์บริัษัทั บริัษัทัยอ่ยหร้ัอบริัษัทัร่ัวม ดงักลา่ว

การประชุ้ม 

1. การัปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััทให้เป็นไปต้ามหลักเกณฑ์์ของกฎหมายและข้อบังคับของบรัิษััทซ้ึ่�งต้ามปกต้ิคณะ

กรัรัมการัของบรัิษััทกำาหนดให้ต้้องปรัะชุมอย่างน้อย 3 เด้อน ต้่อครัั�ง ในการัเรัียกปรัะชุมคณะกรัรัมการัให้ปรัะธานกรัรัมการัหรั้อ

ผ้้ซึ่้�งได้รัับมอบหมายจากปรัะธานกรัรัมการัส่งหนังส้อนัดปรัะชุมไปยังกรัรัมการัไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันปรัะชุม เว้นแต้่ในกรัณ้

ที�จำาเป็นเรั่งด่วนเพ้�อรัักษัาสิทธิหรั้อปรัะโยชน์ของบรัิษััทจะแจ้งการันัดปรัะชุมโดยวิธีอ้�นและกำาหนดวันปรัะชุมให้เรั็วกว่านั�นก็ได้

คณะกรัรัมการับรัิษััทสามารัถีจัดปรัะชุมได้ ณ ท้องที�อันเป็นที�ต้ั�งสำานักงานใหญ่ของบรัิษััท หรั้อสถีานที�อ้�นได้ต้ามที�เห็น

สมควรั
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กรัรัมการัต้ั�งแต้่ 2 คน ข้�นไป อาจรั้องขอให้ปรัะธานกรัรัมการัเรัียกปรัะชุมกรัรัมการัได้ในกรัณ้ที�มีกรัรัมการัต้ั�งแต้่ 2 คน

ข้�นไปรั้องขอให้ปรัะธานกรัรัมการัหรั้อกรัรัมการัที�ได้รัับมอบหมายจากปรัะธานกรัรัมการั กำาหนดวันปรัะชุมภายใน 14 วัน นับ

แต้่วันที�ได้รัับการัรั้องขอ

2. ในการัปรัะชุมคณะกรัรัมการั ต้้องมีกรัรัมการัมาปรัะชุมไม่น้อยกว่าก้�งหน้�ง (1/2) ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมดจ้ง

จะเปน็องคป์รัะชมุ ในกรัณท้ี�ปรัะธานกรัรัมการัไมอ่ย้ใ่นที�ปรัะชมุหรัอ้ไมส่ามารัถีปฏิบิตั้หินา้ที�ได ้ถีา้มรีัองปรัะธานกรัรัมการัใหร้ัอง

ปรัะธานกรัรัมการัเปน็ปรัะธาน ถีา้ไม่มีรัองปรัะธานกรัรัมการัหรั้อมแีต้ไ่มส่ามารัถีปฏิิบตั้หินา้ที�ได ้ใหก้รัรัมการัซึ่้�งมาปรัะชมุเล้อก

กรัรัมการัคนหน้�งเป็นปรัะธานในที�ปรัะชุม

3. ในการัปรัะชุมคณะกรัรัมการัแต้่ละครัั�ง ปรัะธานในที�ปรัะชุมจะกำาหนดให้กรัรัมการัของบรัิษััทเข้ารั่วมปรัะชุมและ

ดำาเนินการัใดๆ ในการัปรัะชุมดงักลา่วผา่นส้�ออเิล็กทรัอนกิสก์ไ็ด ้โดยที�กรัรัมการัอย่างนอ้ยหน้�งในสาม (1/3) ขององค์ปรัะชมุต้้อง

อย้่ในที�ปรัะชุมแห่งเดียวกัน และกรัรัมการัทั�งหมดที�เข้ารั่วมปรัะชุมต้้องอย้่ในปรัะเทศไทยในขณะที�มีการัปรัะชุม

การัปรัะชมุผา่นส้�ออเิลก็ทรัอนกิสต์้ามวรัรัคสองต้อ้งมกีรัะบวนการัรักัษัาความมั�นคงปลอดภยัดา้นสารัสนเทศโดยใหม้กีารั

บันท้กเสียง หรั้อทั�งเสียงและภาพแล้วแต้่กรัณ้ ของกรัรัมการัทุกรัายในที�ปรัะชุมต้ลอดรัะยะเวลาที�มีการัปรัะชุม รัวมทั�งข้อม้ล

จรัาจรัทางคอมพิวเต้อรั์ที�เกิดจากการับันท้กดังกล่าวและมีรัะบบควบคุมการัปรัะชุมเป็นไปต้ามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง

กรัรัมการับริัษััทซ้ึ่�งเข้าร่ัวมปรัะชุมคณะกรัรัมการัผ่านส้�ออิเล็กทรัอนิกส์ด้วยวิธีการัและเป็นไปต้ามเง้�อนไขที�กล่าวมาข้าง

ต้้นถี้อว่าเป็นการัเข้ารั่วมปรัะชุมอันสามารัถีนับเป็นองค์ปรัะชุมได้ และถี้อว่าการัปรัะชุมคณะกรัรัมการัผ่านส้�ออิเล็กทรัอนิกส์ดัง

กล่าวมีผลเดียวกับการัปรัะชุมต้ามวิธีการัที�บัญญัต้ิไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับน้�

4. การัวินิจฉัยชี�ขาดของที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการัให้ถี้อเสียงข้างมาก โดยกรัรัมการัคนหน้�งมีเสียงหน้�งเสียงในการัลง

คะแนน เวน้แต้ก่รัรัมการัซึ่้�งมสีว่นรัว่มไดเ้สยีในเรั้�องใด ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรั้�องนั�น ถีา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้รัะธาน

ในที�ปรัะชุมออกเสียงเพิ�มข้�นอีกหน้�งเสียงเป็นเสียงชี�ขาด

5. ใหป้รัะธานกรัรัมการั หรัอ้กรัรัมการัที�ไดรั้ับมอบหมายจากปรัะธานกรัรัมการัเปน็ผ้ก้ำาหนดวนัเวลาและสถีานที�ในการั

ปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััทซึ่้�งสถีานที�ที�ปรัะชุมนั�นอาจกำาหนดเป็นอย่างอ้�น นอกเหน่อไปจากท้องที�อันเป็นที�ต้ั�งสำานักงานใหญ่

ของบรัิษััทหรั้อจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากปรัะธานกรัรัมการัหรั้อกรัรัมการัที�ได้รัับมอบหมายจากปรัะธานกรัรัมการั มิได้กำาหนด

สถีานที�ที�ปรัะชุม ให้ใช้สถีานที�ต้ั�งสำานักงานใหญ่ของบรัิษััทเป็นสถีานที�ปรัะชุม

6. เลขานุการับรัิษััท ทำาหน้าที�ในการัจดบันท้กและจัดทำารัายงานการัปรัะชุมให้แล้วเสรั็จภายใน 14 วันทำาการั จัดเก็บ

รัายงานการัปรัะชุม เอกสารัปรัะกอบการัปรัะชุม สนับสนุนต้ิดต้ามให้คณะกรัรัมการับรัิษััทสามารัถีปฏิิบัต้ิหน้าที�ให้เป็นไปต้าม

กฎหมาย ข้อบังคับ และมต้ิที�ปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้น รัวมทั�งปรัะสานงานกับผ้้ที�เกี�ยวข้อง

ในปี 2564 คณะกรัรัมการับรัิษััท ได้มีการัปรัะชุมวารัะปกต้ิจำานวน 5 ครัั�ง โดยมีการักำาหนดวันเวลาการัปรัะชุมคณะ

กรัรัมการับรัิษััทไว้เป็นทางการัล่วงหน้าต้ลอดทั�งปี และมีการัปรัะชุมวารัะพิเศษัเพิ�มต้ามความเหมาะสม 5 ครัั�ง 

2. คัณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบปรัะกอบด้วยกรัรัมการับริัษัทัที�เป็นอิสรัะอย่างน้อย 3 คน โดยมีทกัษัะความชำานาญที�เหมาะ

สมต้ามภารักจิที�ไดร้ับัมอบหมาย และกรัรัมการัต้รัวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้อ้งมีความรั้ค้วามเข้าใจหร้ัอมปีรัะสบการัณ์ดา้นบัญช/ี

การัเงิน และมีความรั้้ต้่อเน่�องเกี�ยวกับเหตุ้ที�มีต้่อการัเปลี�ยนแปลงรัายงานทางการัเงิน

รายช้่�อคัณะกรรมการตรวจสอบ
ช้�อ – สกุล ต้ำาแหน่ง

1. นายศิโรัต้ม์ สวัสดิ�พาณิชย์ ปรัะธานกรัรัมการัต้รัวจสอบ
2. นายนิคม ไวยรััชพานิช กรัรัมการัต้รัวจสอบ
3. นายชัยนรัินทรั์ สายรัังษัี กรัรัมการัต้รัวจสอบ
4. นายปรัะเสรัิฐ ศรัีอุฬารัพงศ์ กรัรัมการัต้รัวจสอบ
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โดยมี นายศิโรัต้ม์ สวัสดิ�พาณิชย์ และ นายชัยนรัินทรั์ สายรัังษัี เป็นกรัรัมการัต้รัวจสอบที�มีความรั้้และปรัะสบการัณ์ใน

การัสอบทานงบการัเงินของบรัิษััท และมี นายนิคม ไวยรััชพานิช และ นายปรัะเสรัิฐ ศรัีอุฬารัพงศ์ เป็นกรัรัมการัต้รัวจสอบที�มี

ความรั้้และปรัะสบการัณ์ด้านการับรัิหารั (รัายละเอียดปรัะวัต้ิการัศ้กษัาและปรัะสบการัณ์ทำางานของกรัรัมการัต้รัวจสอบอย้่ใน

หัวข้อ “ข้อม้ลส่วนบุคคลของกรัรัมการับรัิษััทและผ้้บรัิหารั”)

หน้าท่�และคัวามรับผู้ิดช้อบคัณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บรัิษััท และบรัิษััทย่อยมีการัรัายงานทางการัเงินอย่างถี้กต้้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บรัิษััทฯ และบริัษััทย่อยมีรัะบบควบคุมภายใน (Internal Control) และรัะบบการัต้รัวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที�มีความเหมาะสมและปรัะสิทธิผล และพิจารัณาความเป็นอิสรัะของหน่วยงานต้รัวจสอบภายใน ต้ลอดจนให้

ความเห็นชอบในการัพิจารัณาแต้่งต้ั�ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานต้รัวจภายใน หรั้อหน่วยงานอ้�นใดที�รัับผิดชอบเกี�ยวกับการั

ต้รัวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บรัษิัทัปฏิบิตั้ติ้ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพัย์และต้ลาดหลักทรัพัย์ ขอ้กำาหนดของต้ลาดหลักทรัพัย์ และ

กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรักิจของบรัิษััท

4. พิจารัณา คัดเล้อก เสนอแต้่งต้ั�งบุคคลซึ่้�งมีความเป็นอิสรัะเพ้�อทำาหน้าที�เป็นผ้้สอบบัญชีของบริัษััทและเสนอค่า

ต้อบแทนของบุคคลดังกล่าว รัวมทั�งเข้ารั่วมปรัะชุมกับผ้้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่่ายจัดการัเข้ารั่วมปรัะชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัั�ง

5. พิจารัณารัายการัที�เกี�ยวโยงกัน หรั้อรัายการัที�อาจมีความขัดแย้งทางผลปรัะโยชน์รัวมต้ลอดจนรัายการัได้มาหรั้อ

นำาจา่ยไปของบริัษัทัและบริัษัทัย่อยให้เปน็ไปต้ามกฎหมายและข้อกำาหนดของต้ลาดหลักหรััพย์ฯ เพ้�อให้มั�นใจว่ารัายการัดังกล่าว

สมเหตุ้สมผลและเป็นปรัะโยชน์ส้งสุดต้่อบรัิษััท

6. จัดทำารัายงานของกรัรัมการัต้รัวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรัายงานปรัะจำาปีของบรัิษััทซึ่้�งรัายงานดังกล่าว ต้้องลงนาม

โดยปรัะธานกรัรัมการัต้รัวจสอบ และต้้องปรัะกอบด้วยข้อม้ลอย่างน้อย ดังต้่อไปน้�

  - ความเห็นเกี�ยวกับความถี้กต้้อง ครับถี้วน เป็นที�เช้�อถี้อได้ของรัายงานทางการัเงินของบรัิษััท

  - ความเห็นเกี�ยวกับความเพียงพอของรัะบบควบคุมภายในของบรัิษััท

  - ความเห็นเกี�ยวกับการัปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรััพย์และต้ลาดหลักทรััพย์

    ข้อกำาหนดของต้ลาดหลักทรััพย์ฯ หรั้อกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุรักิจของบรัิษััท

  - ความเห็นเกี�ยวกับความเหมาะสมของผ้้สอบบัญชี

  - ความเห็นเกี�ยวกับรัายการัที�อาจมีความขัดแย้งทางผลปรัะโยชน์

  - จำานวนการัปรัะชุมคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบ และการัเข้ารั่วมปรัะชุมของกรัรัมการัต้รัวจสอบแต้่ละท่าน

  - ความเห็นหรั้อข้อสังเกต้โดยรัวมที�คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบได้รัับจากการัปฏิิบัต้ิหน้าที�

    ต้ามกฎบัต้รั (Charter)

  - รัายการัอ้�นที�เห็นว่าผ้้ถี้อหุ้นและผ้้ลงทุนทั�วไปควรัทรัาบ ภายใต้้ขอบเขต้หน้าที�และความ

    รัับผิดชอบที�ได้รัับมอบหมายจากคณะกรัรัมการับรัิษััท

7. ปฏิิบัต้ิการัอ้�นใดต้ามที�คณะกรัรัมการับรัิษััทมอบหมาย และคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบเห็นชอบด้วย

8. ในการัปฏิิบัต้ิหน้าที�ของคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบ หากพบหรั้อมีข้อสงสัยว่ามีรัายการัหรั้อการักรัะทำาซึ่้�งอาจมี

ผลกรัะทบอย่างมีนัยสำาคัญต่้อฐานะทางการัเงินและผลการัดำาเนินงานของบบรัิษััทให้คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบรัายงานต่้อคณะ

กรัรัมการับรัษิัทัเพ้�อดำาเนนิการัปรับัปรังุแกไ้ขภายในเวลาที�คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบเหน็สมควรัซึ่้�งปรัะเภทรัายการัหรัอ้การักรัะทำาที�

ต้้องรัายงานมีหัวข้อ ดังต้่อไปน้�

  8.1 รัายการัที�เกิดความขัดแย้งทางผลปรัะโยชน์

  8.2 การัทุจรัิต้ หรั้อมีสิ�งผิดปกต้ต้ิ หรั้อมีความบกพรั่องที�สำาคัญในรัะบบควบคุมภายใน

  8.3 การัฝ่่าฝ่้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรััพย์และต้ลาดหลักทรััพย์ข้อกำาหนดของต้ลาดหลักทรััพย์ หร้ัอ

กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุักิจของบริัษัทั หากคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบไดร้ัายงานต้อ่คณะกรัรัมการับรัษิัทัถีง้สิ�งที�มผีลกรัะทบอยา่ง
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มนัียสำาคญัต้อ่ฐานะทางการัเงนิผลการัดำาเนนิงาน และไดม้กีารัหารัอ้รัว่มกบัคณะกรัรัมการับรัษิัทั และผ้บ้รัหิารัแลว้วา่ต้้องดำาเนนิ

การัปรับัปรังุแกไ้ข เม้�อครับกำาหนดเวลาที�กำาหนดไวร่้ัวมกัน หากคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบพบวา่มีการัเพกิถีอนต่้อการัดำาเนนิการั

แก้ไขดังกล่าว โดยไม่มีเหตุ้ผลอันควรั กรัรัมการัต้รัวจสอบรัายใดรัายหน้�งอาจรัายงานสิ�งที�พบดังกล่าวต่้อสำานักงานกำากับหลัก

ทรััพย์และต้ลาดหลักทรััพย์ และ/หรั้อ ต้ลาดหลักทรััพย์แห่งปรัะเทศไทยได้

3. คัณะกรรมการบริหาร

คณะกรัรัมการัของบรัิษััทเป็นผ้้แต้่งต้ั�งคณะกรัรัมการับรัิหารั ซึ่้�งปรัะกอบด้วยกรัรัมการั และผ้้บรัิหารัจำานวนหน้�งที�มี

คุณสมบัต้ิเหมาะสม เพ้�อทำาหน้าที�บรัิหารัจัดการัและควบคุมกิจการัของบรัิษััทต้ามที� คณะกรัรัมการัมอบหมาย ปรัะกอบด้วย

กรัรัมการัและผ้้บรัิหารัจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน คณะกรัรัมการับรัิษััทจะเล้อกกรัรัมการับรัิหารัคนหน้�งเป็นปรัะธานกรัรัมการั

บรัิหารั ในกรัณ้ที�คณะกรัรัมการับริัษััทพิจารัณาเห็นสมควรัอาจจะเล้อกกรัรัมการับริัหารัคนหน้�งหรั้อหลายคนเป็นรัองปรัะธาน

กรัรัมการับรัิหารัก็ได้ ปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั อาจเป็นบุคคลคนเดียวกันกับปรัะธานกรัรัมการับรัิหารัความเสี�ยงและการัลงทุน

รายช้่�อคัณะกรรมการบริหาร
ช้�อ – สกุล ต้ำาแหน่ง

1. นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล ปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั
2. พลโทพรั้อมพงษั์ พีรัะบ้ล รัองปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั
3. นายเอ้�อชาต้ิ กาญจนพิทักษั์ กรัรัมการับรัิหารั
4. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ กรัรัมการับรัิหารั
5. นางบวรัพรัรัณ รััฐปรัะเสรัิฐ กรัรัมการับรัิหารั
6. นายชัยสิทธิ� คุปต้์วิวัฒน์ กรัรัมการับรัิหารั
7. นายวีรัะยุทธ เชาว์ปรัีชา กรัรัมการับรัิหารั
8. นายปิยะพันธ์ ธารัาณัต้ิ กรัรัมการับรัิหารั
9. นางญาดา พัฑ์ฒฆ่ายน กรัรัมการับรัิหารั
10. นายพิจิต้ต้์ วิรัิยะเมต้ต้ากุล กรัรัมการับรัิหารั
11. นางศศิธรั นรัไกรั กรัรัมการับรัิหารัและเลขานุการั

หน้าท่�และคัวามรับผู้ิดช้อบข้องคัณะกรรมการบริหาร

คณะกรัรัมการับริัษััท ได้มอบหมายให้คณะกรัรัมการับริัหารัมีอำานาจ หน้าที� และความรัับผิดชอบในการับริัหารังานใน

เรั้�องเกี�ยวกับการัดำาเนินงานต้ามปกต้ิธุรัะและงานบรัิหารัของบรัิษััท กลั�นกรัองและกำาหนดนโยบาย แผนธุรักิจ งบปรัะมาณ 

โครังสรั้างการับรัิหารังาน และอำานาจการับรัิหารัต้่างๆ ของบรัิษััท การักำาหนดหลักเกณฑ์์ ในการัดำาเนินธุรักิจเพ้�อสอดคล้องกับ

สภาพเศรัษัฐกิจ เพ้�อเสนอให้ที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการับริัษัทัพิจารัณาและอนุมตั้แิละ/หรัอ้ให้ความเห็นชอบ รัวมต้ลอดถีง้การัต้รัวจ

สอบและต้ิดต้ามผลการัดำาเนินงานของบรัิษััท ต้ามนโยบายที�กำาหนด โดยสรัุปคณะกรัรัมการับรัิหารัมีอำานาจหน้าที�และความรัับ

ผิดชอบที�สำาคัญดังต้่อไปน้�

1.  ให้แนวนโยบาย แต้่งต้ั�ง กำาหนดอำานาจหน้าที� กำากับ ด้แล ปรัะสานงาน และกำาหนดหน้าที�ของคณะทำางานพิเศษั 

หรั้อคณะบรัิหารังานพรั้อมทั�งพิจารัณาและอนุมัต้ิข้อเสนอต้่างๆ ซึ่้�งเสนอโดยคณะบรัิหารังานหรั้อคณะทำางานพิเศษั

2.  อนุมัต้ิข้อเสนอ ซึ่้�งเสนอโดยคณะทำางานต้่างๆ เพ้�อปรัะโยชน์ในการับรัิหารังาน ดำาเนินธุรักิจต้ามวัต้ถีุปรัะสงค์ของ

บรัิษััท

3.  ศก้ษัาความเป็นไปสำาหรับัโครังการัใหม่ๆ  และมอีำานาจพจิารัณาอนมุตั้เิขา้รัว่มปรัะมล้งานต้า่งๆต้ลอดจนเขา้ดำาเนนิ

งานโครังการัต้่างๆ ต้ามที�เห็นสมควรั รัวมถี้งการัทำานิต้ิกรัรัมที�เกี�ยวข้องกับเรั้�องดังกล่าวจนสำาเสรั็จการั

4.  ศก้ษัาความเปน็ไปไดใ้นการัเขา้ลงทนุในโครังการัใหม่ๆ  และมอีำานาจในการัพจิารัณาอนมุตั้ใิหบ้รัษิัทัเขา้ลงทนุ หร้ัอ

เขา้รัว่มลงทนุกบับคุคล นติ้บุิคคล คณะบคุคลอ้�นๆ ในรัป้แบบต้า่งๆ เพ้�อดำาเนนิกจิการัต้ามวตั้ถีปุรัะสงคใ์นวงเงนิไมเ่กนิ 300 ลา้น

บาท ต้่อโครังการั รัวมถี้งการัเข้าลงทุนในลักษัณะอ้�นๆ เช่น การัเข้าซึ่้�อหุ้นแลกเปลี�ยนหุ้นกับนิต้ิบุคคลอ้�นได้ต้ามที�เห็นสมควรั 

ต้ลอดจนถี้งการัทำานิต้ิกรัรัมที�เกี�ยวข้องกับเรั้�องดังกล่าวจนเสรั็จการั
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5.  กำาหนดพจิารัณา อนมุตั้ ิรัะเบยีบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบายการับริัหารังานและดำาเนนิธรุักจิของบรัษิัทั หรัอ้การัดำาเนนิ

งานใดๆ อันมีผลผ้กพันบรัิษััท

6.  ให้คำาแนะนำา คำาปรั้กษัา และกำาหนดแนวนโยบายและอำานาจหน้าที�ของปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั และคณะทำางาน

พิเศษั

7.  มีอำานาจอนุมัต้ิ แต้่งต้ั�ง ว่าจ้าง ปลด ลงโทษัทางวินัย กำาหนดเงินเด้อน ค่าจ้าง สวัสดิการัโบนัส บำาเหน็จ และผล

ต้อบแทนอ้�นๆ รัวมทั�งค่าใช้จา่ยและสิ�งอำานวยความสะดวกของกรัรัมการัหรัอ้พนักงานโรังพยาบาลและบริัษัทั ซ้ึ่�งมีต้ำาแหน่งตั้�งแต่้

รัองผ้้อำานวยการัฝ่่ายข้�นไปหรั้อเทียบเท่า หรั้อคณะทำางานพิเศษัต้่างๆ เพ้�อดำาเนินงานเฉพาะเรั้�อง

8.  ดำาเนินการัอ้�นๆ ต้ามนโยบายที�ได้รัับมอบหมายจากคณะกรัรัมการับรัิษััท

9.  มอีำานาจแต้ง่ต้ั�งบคุคล หรัอ้คณะบคุคลใดๆ ใหด้ำาเนนิกจิการัของบรัษิัทัภายใต้ก้ารัควบคมุของคณะกรัรัมการับรัหิารั  

หรัอ้อาจมอบอำานาจเพ้�อใหบ้คุคลหรัอ้คณะบุคคลดงักลา่วมอีำานาจดำาเนนิการัต้ามที�คณะกรัรัมการับริัหารั เหน็สมควรัและมีอำานาจ

เปลี�ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เพิก ถีอนอำานาจนั�นๆ ได้

10.  มีอำานาจแต้่งต้ั�งปรัะธานที�ปรั้กษัา หรั้อที�ปรั้กษัา หรั้อคณะที�ปรั้กษัาของคณะกรัรัมการับรัิหารั ได้ต้ามความเหมาะ

สมและมอีำานาจกำาหนดคา่ต้อบแทน คา่เบี�ยเลี�ยง สวสัดกิารั สิ�งอำานวยความสะดวกและคา่ใชจ้า่ยอ้�นๆ ของปรัะธานที�ปร้ักษัาหรัอ้

ที�ปรั้กษัา หรั้อคณะที�ปรั้กษัาดังกล่าวได้ต้ามความเหมาะสม

11.  คณะกรัรัมการับริัหารั หรัอ้ปรัะธานกรัรัมการับริัหารั มอีำานาจเรีัยกปรัะชุมคณะกรัรัมการับริัหารั  และ/หรัอ้ กำาหนด

รัะเบียบข้อบังคับของการัปรัะชุมได้ต้ามที�เห็นสมควรั

12.  ในกรัณ้ที�ปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั ไม่สามารัถีปฏิิบัต้ิหน้าที�ได้ ให้รัองปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั  ปฏิิบัต้ิหน้าที�แทน

เป็นครัาวๆ ไป โดยรัองปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั  มีอำานาจหน้าที�เท่ากับปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั

13. พิจารัณาอนุมัต้ิให้อำานาจต้่างๆ ในการัดำาเนินกิจการับรัิหารังานแก่ผ้้บรัิหารัต้ามกฎรัะเบียบข้อบังคับ

14.  มีอำานาจอนุมัต้ิและเบิกถีอนเงินจากบัญชีทั�งหมดของบรัิษััทและใช้สินเช้�อที�ธนาคารั หรั้อสถีาบันการัเงินทุกแห่งที�

บรัิษััทมีอย้่ รัวมทั�งการัขอเปิดบัญชีต้่างๆ และ/หรั้อขอใช้สินเช้�อ ในรั้ปแบบต้่างๆ กับธนาคารัหรั้อสถีาบันการัเงินทุกแห่ง ต้ลอด

จนนำาหลักทรััพย์ต้่างๆ ของบรัิษััทไปเป็นหลักปรัะกันหน้�ดังกล่าวทั�งที�ต้้องจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ต้าม

คณะกรัรัมการับรัิหารัอาจจะมอบหมาย และกำาหนดอำานาจหน้าที�ให้กรัรัมการับรัิหารัแต้่ละคนสามารัถีดำาเนินการัภายใน

ขอบเขต้อำานาจหน้าที�ต้ามข้อ 9 ก็ได้ โดยกรัรัมการับรัิหารัและกำากับด้แลกิจการั ดังกล่าวจะต้้องรัับผิดชอบในงานที�ได้รัับมอบ

หมายนั�นโดยต้รังต้่อคณะกรัรัมการับรัิหารั

ทั�งน้� การัอนุมัต้ิรัายการัของคณะกรัรัมการับรัิหารั ข้างต้้น จะไม่รัวมถี้งการัอนุมัต้ิรัายการัที�คณะกรัรัมการับรัิหารั หรั้อ

บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรั้ออาจมีความขัดแย้งทางผลปรัะโยชน์ในลักษัณะอ้�นใดกับบรัิษััท และ/หรั้อ บรัิษััทย่อย 

ต้ามเกณฑ์ข์องต้ลาดหลกัทรัพัยแ์หง่ปรัะเทษัไทย ซึ่้�งการัอนุมตั้ริัายการัในสถีานะดังกล่าวจะต้อ้งเสนอต่้อที�ปรัะชมุคณะกรัรัมการั 

และ/หรั้อ ที�ปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้น เพ้�อพิจารัณาและอนุมัต้ิรัายการัดังกล่าวต้ามข้อบังคับของบรัิษััท หรั้อกฎหมายที�เกี�ยวข้อง

ในกรัณ้ที�กรัรัมการับรัิหารั หรั้อบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทางผลปรัะโยชน์ ต้กเป็นบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง กรัรัมการั

บรัิหารัไม่มีอำานาจอนุมัต้ิ การัอนุมัต้ิให้เป็นอำานาจของคณะกรัรัมการัหรั้อผ้้ถี้อหุ้น แล้วแต้่กรัณ้ โดยกรัณ้เช่นน้� กรัรัมการับรัิหารั 

ผ้้มีส่วนได้เสียจะเข้ารั่วมปรัะชุม หรั้อลงมต้ิในเรั้�องนั�นไม่ได้ ทั�งน้� เว้นแต้่เป็นรัายการัปกต้ิทั�วไปทางการัค้าที�มีวงเงินไม่เกิน 50 

ล้านบาท ต้่อรัายการั เม้�อคณะกรัรัมการับรัิหารั ได้ขออนุมัต้ิเป็นหลักการัโดยได้แจ้งให้คณะกรัรัมการัทรัาบถี้งเง้�อนไขต้ามวรัรัค

หน้�งแล้วให้คณะกรัรัมการับรัหิารั ดำาเนนิการัต้ามวรัรัคหน้�งได ้แต้จ่ะต้อ้งแจง้เรั้�องใหค้ณะกรัรัมการัต้รัวจสอบทรัาบ  ในการัปรัะชมุ

ครัั�งต้่อไป

15.  กำากับดแ้ลและต้ดิต้ามผลการัดำาเนนิงานและการัต้อบสนองดา้นคณุภาพ ความปลอดภยั อบุตั้กิารัณแ์ละเหต้กุารัณ์

ไม่พง้ปรัะสงค์และเหตุ้การัณ์พง้สงัวรัทุก 3 เดอ้น และให้มกีารัรัายงานให้คณะกรัรัมการับริัษัทัรัับทรัาบถีง้การัต้อบสนองต่้อรัายงาน

ด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอุบัต้ิการัณ์และเหตุ้การัณ์ไม่พ้งปรัะสงค์ และเหตุ้การัณ์พ้งสังวรั โดยรัายละเอียดต้ามมาต้รัฐาน

คุณภาพ ทุก 3 เด้อน รัวมถี้งจัดให้มีรัายงานการัปรัะชุมที�สะท้อนต้่อการัต้อบสนองที�เกิดข้�น
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16. นำาเสนอนโยบายกำากับด้แลกิจการับรัิษััท ต้่อคณะกรัรัมการับรัิษััทเพ้�อพิจารัณาอนุมัต้ิ รัวมถี้งการัพิจารัณาทบทวน

แก้ไขเพิ�มเต้ิมนโยบายดังกล่าวต้ามความเหมาะสม

4. คัณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคั่าตอบแทน

คณะกรัรัมการับรัษิัทัเปน็ผ้แ้ต้ง่ต้ั�งคณะกรัรัมการัสรัรัหาและพจิารัณาคา่ต้อบแทน โดยใหม้วีารัะการัดำารังต้ำาแหนง่ครัาวละ 

3 ปี คณะกรัรัมการัสรัรัหาและพิจารัณาค่าต้อบแทน ปรัะกอบด้วย กรัรัมการับรัิษััท อย่างน้อย 3 คน และ อย่างน้อย 1 คน ต้้อง

เป็นกรัรัมการัอิสรัะ ทั�งน้�กำาหนดให้กรัรัมการัอิสรัะเป็นปรัะธานกรัรัมการัสรัรัหาและพิจารัณาค่าต้อบแทน 

รายช้่�อคัณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคั่าตอบแทน
ช้�อ – สกุล ต้ำาแหน่ง

1. นายนิคม ไวยรััชพานิช ปรัะธานกรัรัมการั
2. นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุ�ล กรัรัมการั
3. นายเอ้�อชาต้ิ  กาญจนพิทักษั์ กรัรัมการั

หน้าท่�และคัวามรับผู้ิดช้อบคัณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคั่าตอบแทน

1.  การสรรหา

 1.1 พิจารัณาหลักเกณฑ์์และกรัะบวนการัในการัสรัรัหาและพิจารัณาค่าต้อบแทนรัวมทั�งคัดเล้อกบุคคลที�มี

คณุสมบัติ้เหมาะสมที�จะดำารังต้ำาแหนง่กรัรัมการับรัษิัทั และนำาเสนอต่้อคณะกรัรัมการับริัษัทัเพ้�อนำาช้�อเสนอต่้อ ที�ปรัะชมุผ้ถ้ีอ้หุน้

หรั้อนำาเสนอต้่อคณะกรัรัมการับรัิษััทเพ้�อพิจารัณาแต้่งต้ั�ง

 1.2  พิจารัณากำาหนดค่าต้อบแทนของกรัรัมการัและนำาเสนอที�ปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นเพ้�อพิจารัณาอนุมัต้ิ

 1.3 ภารักิจอ้�นๆ ต้ามที�คณะกรัรัมการับรัิษััทมอบหมาย

2.  การพิจารณาคั่าตอบแทน

 2.1 จัดทำาหลักเกณฑ์์และนโยบายในการักำาหนดค่าต้อบแทนของคณะกรัรัมการับริัษััทและกรัรัมการัชุดย่อย 

(หากมี) เพ้�อเสนอต้่อคณะกรัรัมการับรัิษััท และ/หรั้อเสนอขออนุมัต้ิต้่อที�ปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นแล้วแต้่กรัณ้

 2.2  พจิารัณาคา่ต้อบแทนที�จำาเปน็และเหมาะสมทั�งที�เปน็ต้วัเงนิและมใิชต่้วัเงนิ รัวมถีง้ผลปรัะโยชนอ์้�นๆ ของ

คณะกรัรัมการับรัิษััทเป็นรัายบุคคล โดยการัพิจารัณาค่าต้อบแทนของคณะกรัรัมการับรัิษััทให้พิจารัณาความเหมาะสมกับภารัะ

หน้าที� ความรัับผิดชอบ ผลงาน และเปรัียบเทียบกับบรัิษััทในธุรักิจที�คล้ายคล้งกัน และปรัะโยชน์ที�คาดว่าจะได้รัับจากกรัรัมการั 

เพ้�อเสนอให้คณะกรัรัมการับรัิษััทพิจารัณาและนำาเสนอต้่อที�ปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นเพ้�อขออนุมัต้ิ

 2.3  รับัผดิชอบต้อ่คณะกรัรัมการับริัษัทั และมีหนา้ที�ใหค้ำาชี�แจง ต้อบคำาถีามเกี�ยวกบัคา่ต้อบแทนของกรัรัมการั

บรัิษััทในที�ปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้น

 2.4  รัายงานนโยบาย หลักการั/เหตุ้ผลของการัพิจารัณาค่าต้อบแทนกรัรัมการัและผ้้บริัหารั ต้ามข้อกำาหนด

ของต้ลาดหลักทรััพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในรัายงานปรัะจำาปี ของบรัิษััท

 2.5  ปฏิิบัต้ิการัอ้�นใดที�เกี�ยวข้องกับการัพิจารัณาค่าต้อบแทนต้ามที�คณะกรัรัมการับริัษััทมอบหมายโดยฝ่่าย

บรัิหารั และหน่วยงานต้่างๆ จะต้้องรัายงานหรั้อนำาเสนอข้อม้ลและเอกสารัที�เกี�ยวข้องต้่อคณะกรัรัมการัสรัรัหาและพิจารัณาค่า

ต้อบแทน เพ้�อสนับสนุนการัปฏิบัิต้งิานของ คณะกรัรัมการัสรัรัหาและพิจารัณาค่าต้อบแทน ให้บรัรัลุต้ามหน้าที�ที�ได้รับัมอบหมาย

การประชุ้ม

1. คณะกรัรัมการัสรัรัหาและพิจารัณาค่าต้อบแทน ควรัมีการัปรัะชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัั�ง โดยอาจเชิญฝ่่ายจัดการั 

หรัอ้ผ้บ้รัหิารั หรัอ้พนกังานของบรัษิัทัที�เกี�ยวขอ้ง หร้ัอผ้ท้ี�เหน็สมควรัมารัว่มปรัะชมุใหค้วามเหน็หร้ัอสง่เอกสารัขอ้มล้ต้ามที�เหน็

ว่าเกี�ยวข้องหรั้อจำาเป็น
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2.  วารัะการัปรัะชุมและเอกสารัการัปรัะชุมต้้องจัดส่งให้แก่คณะกรัรัมการัสรัรัหาและพิจารัณาค่าต้อบแทน ล่วงหน้า

ก่อนการัปรัะชุมอย่างน้อย 7 วัน

3.  ในการัปรัะชมุคณะกรัรัมการัสรัรัหาและพจิารัณาคา่ต้อบแทนทกุครัั�ง องค์ปรัะชมุต้อ้งปรัะกอบดว้ยกรัรัมการัสรัรัหา

และกำาหนดค่าต้อบแทน เป็นจำานวนไม่น้อยกว่าก้�งหน้�งของจำานวนกรัรัมการัสรัรัหาและพิจารัณาค่าต้อบแทนทั�งหมดที�มีอย้่ใน

ต้ำาแหน่งขณะนั�น จ้งจะถี้อว่าครับองค์ปรัะชุม

4.  กรัรัมการัสรัรัหาและพิจารัณาค่าต้อบแทนที�มีส่วนได้ส่วนเสียในเรั้�องที�พิจารัณาเรั้�องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนใน

เรั้�องนั�นๆ ยกเว้นการัพิจารัณากำาหนดค่าต้อบแทนให้แก่คณะกรัรัมการับรัิษััททั�งคณะ

5. ในการัออกเสียง กรัรัมการัสรัรัหาและพิจารัณาค่าต้อบแทนลงมต้ิโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนน

เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์์ ในกรัณ้ที�การัลงมต้ิโดยมีเสียงเท่ากัน ปรัะธานกรัรัมการัสรัรัหาและพิจารัณาค่าต้อบแทน มีสิทธิออก

เสียงอีก 1 เสียง เพ้�อเป็นการัชี�ขาด

ในป ี2564 คณะกรัรัมการัสรัรัหาและพิจารัณาคา่ต้อบแทนไดมี้การัปรัะชุม จำานวน 1 ครัั�ง และไดร้ัายงานต้อ่คณะกรัรัมการั

บรัิษััท เกี�ยวกับการัพิจารัณากรัรัมการัที�ครับกำาหนดต้ามวารัะและค่าต้อบแทนคณะกรัรัมการั

5. คัณะกรรมการบริหารคัวามเส่�ยงและการลงทุน

คณะกรัรัมการับรัิหารัความเสี�ยงและการัลงทุน ปรัะกอบด้วยกรัรัมการับรัิษััท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้้อง

เป็นกรัรัมการัอิสรัะ 

รายช้่�อคัณะกรรมการบริหารคัวามเส่�ยงและการลงทุน
ช้�อ – สกุล ต้ำาแหน่ง

1. นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุ�ล ปรัะธานกรัรัมการั
2. นายพิจิต้ต้์ วิรัิยะเมต้ต้ากุ�ล กรัรัมการั
3. นายชัยนรัินทรั์ สายรัังษัี กรัรัมการั
4. นางบวรัพรัรัณ รััฐปรัะเสรัิฐ กรัรัมการั
5. นายชัยสิทธิ� คุ�ปต้์วิวัฒน์ กรัรัมการั

หน้าท่�และคัวามรับผู้ิดช้อบ 

1.  พิจารัณาสอบทาน และนำาเสนอนโยบายและกรัอบการับรัิหารัความเสี�ยงและการัลงทุน ให้แก่คณะกรัรัมการับรัิษััท

เพ้�อพิจารัณาอนุมัต้ิ

2. พิจารัณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี�ยงที�ยอมรัับได้ (Risk Appetite) และนำาเสนอคณะกรัรัมการับรัิษััท

เพ้�อรัับทรัาบ

3.  กำากับด้แลกิจการัการัพัฒนาและการัปฏิิบัต้ิต้ามนโยบายและกรัอบการับริัหารัความเสี�ยงอย่างต่้อเน่�องเพ้�อให้กลุ่ม

บรัิษััทฯ มีรัะบบบรัิหารัความเสี�ยงที�มีปรัะสิทธิภาพทั�วทั�งองค์กรัและมีการัปฏิิบัต้ิต้ามอย่างต้่อเน่�อง

4.  สอบทานรัายงานการับรัหิารัความเสี�ยง เพ้�อต้ดิต้ามความเสี�ยงที�มสีารัะสำาคญั และดำาเนนิการัเพ้�อใหม้ั�นใจวา่ องคก์รั

มีการัจัดการัความเสี�ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5.  ปรัะสานงานกับคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบเกี�ยวกับความเสี�ยงที�สำาคัญ และมีหน่วยงานต้รัวจสอบภายในเป็นผ้้สอบ

ทานเพ้�อให้มั�นใจว่าบรัิษััท มีรัะบบการัควบคุมภายในที�เหมาะสมต้่อการัจัดการัความเสี�ยง รัวมทั�งการันำารัะบบการับรัิหารัความ

เสี�ยงมาปรัับใช้อย่างเหมาะสมและมีการัปฏิิบัต้ิต้ามทั�วทั�งองค์กรั

6. รัายงานคณะกรัรัมการับรัิษััทเกี�ยวกับความเสี�ยงและการัจัดการัความเสี�ยงที�สำาคัญอย่างสมำ�าเสมอ

7.  ให้คำาแนะนำาและคำาปรั้กษัากับคณะกรัรัมการับรัิหารัความเสี�ยงและการัลงทุนชุดย่อย (หากมี) และ/หรั้อหน่วยงาน 

และ/หรัอ้คณะทำางานที�เกี�ยวขอ้งกบัการับรัหิารัความเสี�ยงรัวมทั�งพจิารัณาแนวทางที�เหมาะสมในการัแก้ไขขอ้มล้ต้า่งๆ ที�เกี�ยวกับ

การัพัฒนารัะบบการับรัิหารัความเสี�ยง
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8.  พิจารัณาแต้่งต้ั�งกรัรัมการัชุดย่อย (หากมี) และ/หรั้อบุคลากรัเพิ�มเต้ิมหรั้อทดแทนในคณะกรัรัมการับรัิหารัความ

เสี�ยงและการัลงทุน ชุดย่อย (หากมี) และ/หรั้อหน่วยงาน และ/หรั้อคณะทำางานที�เกี�ยวข้องกับการับรัิหารัความเสี�ยงต้ามความ

เหมาะสม รัวมทั�งกำาหนดบทบาทหน้าที�ความรัับผิดชอบ เพ้�อปรัะโยชน์การัดำาเนินการัต้ามวัต้ถีุปรัะสงค์

9.  ปฏิิบัต้ิการัอ้�นใดเกี�ยวกับการับรัิหารัความเสี�ยงและการัลงทุน ที�คณะกรัรัมการับรัิษััทมอบหมาย

10.  ทั�งน้�ผ้้บรัิหารั และ/หรั้อคณะกรัรัมการับรัิหารัความเสี�ยงและการัลงทุนชุดย่อย (หากมี) และ/หรั้อหน่วยงาน และ/

หรั้อคณะทำางานที�เกี�ยวข้องกับการับริัหารัความเสี�ยงและการัลงทุน และ/หร้ัอผ้้ต้รัวจสอบภายใน และ/หรั้อผ้้สอบบัญชี จะต้้อง

รัายงานหรั้อนำาเสนอข้อม้ลและเอกสารัที�เกี�ยวข้องต้่อ คณะกรัรัมกมารับรัิหารัความเสี�ยงและการัลงทุน เพ้�อสนับสนุนการัปฏิิบัต้ิ

งานของ คณะกรัรัมการับรัิหารัความเสี�ยง ให้บรัรัลุต้ามหน้าที�ที�ได้รัับมอบหมาย

11.  กำาหนดนโยบายและกรัอบการัดำาเนินงานการับรัิหารัความเสี�ยงและการัลงทุน ของบรัิษััท รัวมถี้งให้ คำาแนะนำาแก่

คณะกรัรัมการั และฝ่่ายจัดการัในเรั้�องการับรัิหารัความเสี�ยงและการัลงทุน

12.  กำากับด้แลและสนับสนุนให้การับริัหารัความเสี�ยงปรัะสบความสำาเร็ัจ โดยมุ่งเน้นเพิ�มการัให้ความสำาคัญและคำาน้ง

ถี้งความเสี�ยงในแต้่ละปัจจัยเพ้�อปรัะกอบการัต้ัดสินใจอย่างเหมาะสม

13.  พิจารัณาความเสี�ยงที�สำาคัญของบรัิษััทที�สอดคล้องกับธุรักิจของบรัิษััท เช่น ด้านการัลงทุน ด้านการัเงิน ด้านความ

ปลอดภัย ด้านกฏิหมายและกฎรัะเบียบ โดยให้เสนอแนะ วิธีป้องกันและวิธีลดรัะดับความเสี�ยงให้อย้่ในรัะดับที�ยอมรัับได้ พรั้อม

ทั�งต้ิดต้ามปรัะเมินผล และปรัับปรัุงแผนการัดำาเนินงานเพ้�อลดความเสี�ยงต้่อเน่�อง และเหมาะสมกับสภาวะดำาเนินธุรักิจ

14. รัายงานการักำากับผลปรัะเมินความเสี�ยง และการัดำาเนินงานเพ้�อลดความเสี�ยงและการัจัดการัความเสี�ยงที�สำาคัญ

ต้่อคณะกรัรัมการับรัิษััทเพ้�อทรัาบเป็นปรัะจำา ในกรัณ้ที�มีเรั้�องสำาคัญซึ่้�งกรัะทบต้่อบรัิษััทอย่างมีนัยสำาคัญ ต้้องรัายงานต้่อคณะ

กรัรัมการับรัิษััท เพ้�อพิจารัณาโดยเรั็วที�สุด

15.  ให้ต้ั�งคณะทำางานได้ต้ามที�เห็นสมควรั

โดยในปี 2564 คณะกรัรัมการับรัิหารัความเสี�ยงและการัลงทุนได้มีการัปรัะชุมจำานวน 2 ครัั�ง คณะกรัรัมการับรัิหารัความ

เสี�ยงและการัลงทุนมีการัรัายงานผลการัปฏิิบัต้ิหน้าที�ต้่อที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท สำาหรัับต้ารัางวันเวลาการัปรัะชุมคณะ

กรัรัมการับรัิหารัความเสี�ยงและการัลงทุนได้มีการักำาหนดไว้เป็นทางการัล่วงหน้าต้ลอดปี

6. คัณะกรรมการธรรมาภิบาล

ที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััทได้แต้่งต้ั�งกรัรัมการัธรัรัมาภิบาล จำานวน 3 คน ซึ่้�งมีกรัรัมการัอิสรัะเป็นปรัะธานกรัรัมการั

ธรัรัมาภิบาล และกรัรัมการับรัิษััท 2 คน ดำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัธรัรัมาภิบาล มีผลต้ั�งแต้่ วันที� 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้้นไป
ช้�อ – สกุล ต้ำาแหน่ง

1. นายนิคม ไวยรััชพานิช ปรัะธานคณะกรัรัมการั
2. นายชัยนรัินทรั์ สายรัังษัี กรัรัมการั
3. นางญาดา พัฑ์ฒฆ่ายน กรัรัมการั
4. นางศศิธรั นรัไกรั เลขานุการั

หน้าท่�และคัวามรับผู้ิดช้อบข้องคัณะกรรมการธรรมาภิบาล

1.  กำาหนด ทบทวน และปรัับปรัุงหลักการักำากับด้แลกิจการัที�ดี อันปรัะกอบไปด้วยนโยบายการักำากับด้แลกิจการัที�ดี 

หลกัการักำากบัดแ้ลกจิการัที�ด ี8 หลกัปฏิบิตั้ ิจรัยิธรัรัมในการัดำาเนนิธรุักจิ และจรัรัยาบรัรัณกรัรัมการับรัษิัทั ผ้บ้รัหิารั และพนกังาน 

รัวมทั�งนโยบายต้่อต้้านการัคอรั์รััปชันและรัะเบียบปฏิิบัต้ิ ให้สอดคล้องกับการัเปลี�ยนแปลงของธุรักิจ รัะเบียบ ปรัะกาศ ข้อบังคับ 

และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง

2.  กำาหนดแนวทางการัปฏิิบัต้ิต้ามหลักการักำากับด้แลกิจการัที�ดี และนโยบายต้่อต้้านการัคอรั์รััปชัน พรั้อมทั�งต้ิดต้าม

ด้แลให้คำาปรั้กษัา และเสนอแนะ เพ้�อพัฒนาและยกรัะดับรัะบบการักำากับด้แลกิจการัของบรัิษััท อย่างต้่อเน่�อง

3.  ส่งเสรัิมให้การัดำาเนินกิจการัของบรัิษััท และการัปฏิิบัต้ิงานของคณะกรัรัมการับรัิษััท ผ้้บรัิหารัและพนักงาน 

สอดคล้องกับหลักการักำากับด้แลกิจการัที�ดี และนโยบายต้่อต้้านการัคอรั์รััปชัน
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4.  ส่งเสรัิม สนับสนุน และต้ิดต้ามการัดำาเนินงานด้านการัพัฒนาอย่างยั�งย้น 

5.  ส่งเสรัิมและสนับสนุนการัดำาเนินงานด้านความรัับผิดชอบต้่อสังคม 

6.  ปรัับปรัุงและแก้ไขกฏิบัต้รัคณะกรัรัมการัธรัมาภิบาล และนำาเสนอต้่อคณะกรัรัมการับรัิษััทเพ้�อพิจารัณาอนุมัต้ิ

7.  ปฏิิบัต้ิการัอ้�นใดต้ามที�คณะกรัรัมการับรัิษััทมอบหมาย

ในปี 2564 คณะกรัรัมการับรัิษััทได้มีการัทบทวนหน้าที�ความรัับผิดชอบของคณะกรัรัมการั ธรัรัมาภิบาล และเพ้�อเพิ�ม

ปรัะสิทธิภาพการัทำางานของคณะกรัรัมการัโดยแยกออกมาจากคณะกรัรัมการับรัิหารัและกำากับกิจการัที�ดี 

7. ประธานกรรมการบริษััทและกรรมการผูู้้จัดการ

คณะกรัรัมการับรัิษััทได้กำาหนดอำานาจหน้าที�และความรัับผิดชอบของปรัะธานกรัรัมการับรัิษััท และกรัรัมการัผ้้จัดการัไว้

ชัดเจน เพ้�อให้เป็นแนวทางในการัปฏิิบัต้ิหน้าที�ของปรัะธานกรัรัมการับรัิษััท และกรัรัมการัผ้้จัดการัโดยมีรัายละเอียดดังน้�

อำานาจหน้าท่�และคัวามรับผู้ิดช้อบข้องประธานกรรมการ

1.  รับัผดิชอบในฐานะผ้น้ำาของคณะกรัรัมการับรัษิัทัในการักำากบั ต้ดิต้าม ดแ้ลการัปฏิบิตั้งิานของคณะกรัรัมการับรัษัิัท

และคณะกรัรัมการัชุดย่อย

2.  เปน็ปรัะธานในที�ปรัะชมุคณะกรัรัมการับรัษิัทัในกรัณท้ี�คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้รัะธานกรัรัมการับรัษิัทัออกเสยีงเพิ�ม

ข้�นอีกเสียงหน้�งเป็นเสียงชี�ขาด

3.  เรัียกปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท หรั้ออาจมอบหมายให้บุคคลอ้�นดำาเนินการัแทน

4.  เป็นปรัะธานในที�ปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้น ควบคุมการัปรัะชุมให้เป็นไปต้ามข้อบังคับของบรัิษััท ว่าด้วยการัปรัะชุม ดำาเนิน

การัปรัะชมุใหเ้ปน็ไปต้ามลำาดบัรัะเบยีบวารัะที�กำาหนดไวใ้นหนงัส้อนดัปรัะชมุ เวน้แต้ท่ี�ปรัะชมุจะมมีต้ใิหเ้ปลี�ยนลำาดบัรัะเบยีบวารัะ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนผ้้ถี้อหุ้นซึ่้�งมาปรัะชุม

5.  ปฏิิบัต้ิการัอ้�นใดต้ามที�คณะกรัรัมการับรัิษััทมอบหมาย

อำานาจหน้าท่�และคัวามรับผู้ิดช้อบข้องกรรมการผูู้้จัดการ

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 บรัษิัทัมบีคุคลซึ่้�งดำารังต้ำาแหนง่เปน็กรัรัมการัผ้จ้ดัการัของบรัษิัทั ไดแ้ก ่นายพจิติ้ต้ ์วริิัยะเมต้ต้ากลุ 

โดยที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท ได้กำาหนดขอบเขต้หน้าที� ความรัับผิดชอบของกรัรัมการัผ้้จัดการั ดังน้�

ข้อบเข้ตหน้าท่� และ คัวามรับผู้ิดช้อบข้องกรรมการผูู้้จัดการ

1. มีอำานาจดำาเนินการัเป็นผ้้บรัิหารังาน จัดการัและควบคุมด้แลการัดำาเนินธุรักิจต้ามปกต้ิของบรัิษััท

2.  มีอำานาจดำาเนินการัต้ามที�คณะกรัรัมการับรัิษััท และ/หรั้อคณะกรัรัมการับรัิหารัได้มอบหมาย ต้ลอดจนให้มีอำานาจ

ในการัมอบหมายให้บุคคลอ้�นๆ ที�กรัรัมการัผ้้จดัการัเห็นสมควรัทำาหน้าที�จดัการัและดำาเนินการัแทน ทั�งน้� จะไม่มกีารัมอบอำานาจ

ช่วงให้แก่บุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทางผลปรัะโยชน์ในการัดำาเนินการั

3.  มีอำานาจออกคำาสั�ง รัะเบียบ ปรัะกาศ บันท้ก เพ้�อให้การัปฏิิบัต้ิงานเป็นไปต้ามนโยบายและผลปรัะโยชน์ของบรัิษััท 

และเพ้�อรัักษัารัะเบียบวินัยการัทำางานภายในองค์กรั

4.  มอีำานาจกรัะทำาการัแทน และแสดงต้นเป็นตั้วแทนบริัษัทัต่้อบุคคลภายนอกในกิจการัที�เกี�ยวข้องกับบริัษัทั และเป็น

ปรัะโยชน์ต้่อบรัิษััท

5.  พิจารัณากลั�นกรัองการัลงทุนต้่างๆ เพ้�อนำาเสนอต้่อคณะกรัรัมการับรัิษััท และ/หรั้อคณะกรัรัมการับรัิหารั

6.  พิจารัณาแต่้งต้ั�งที�ปรั้กษัาต่้างๆ ที�จำาเป็นต้่อการัดำาเนินกิจการัของบริัษััท เพ้�อเสนอต่้อคณะกรัรัมการับริัษััท 

และ/หรั้อคณะกรัรัมการับรัิหารั
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7.  มีอำานาจอนุมัต้ิการัดำาเนินการัทางการัเงินดังน้�

(ก) อนมุตั้กิารัเบกิจา่ยคา่ใชจ่้ายในการัดำาเนนิการัปกต้ ิของบรัษิัทั เชน่ คา่ซึ่้�อวตั้ถีดุบิ คา่โฆ่ษัณา คา่วสัดสุำานกังาน 

ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถี้วน) ต้่อครัั�ง ซึ่้�งถี้าหากเกินวงเงินที�กำาหนด ให้ขออนุมัต้ิ

จากคณะกรัรัมการับรัิหารั และ/หรั้อ คณะกรัรัมการับรัิษััท

(ข) อนุมัต้ิการัจัดซ้ึ่�อจัดจ้างในทรััพย์สิน สินทรััพย์ถีาวรั (ไม่รัวมที�ดิน) และบริัการัเพ้�อปรัะโยชน์ของบริัษััท 

ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถี้วน) ต้่อครัั�ง ทั�งน้� การัจัดซึ่้�อจัดจ้างในทรััพย์สิน และ 

การัซ้ึ่�อสินทรััพย์ถีาวรัของบริัษััท เช่น การัจัดซึ่้�ออุปกรัณ์ และ เคร้ั�องม้อการัแพทย์ เคร้ั�องใช้สำานักงาน 

ยานพาหนะ ค่าปรัับปรัุง ซึ่่อมแซึ่ม อาคารั อุปกรัณ์ต้่างๆ เป็นต้้น ซึ่้�งถี้าหากเกินวงเงินที�กำาหนด ให้ขอ

อนุมัต้ิจากคณะกรัรัมการับรัิหารั และ/หรั้อ คณะกรัรัมการับรัิษััท

(ค) อนมัุต้กิารัเบกิจา่ยคา่ใชจ่้ายเกี�ยวกบัการัโครังการัลงทนุอ้�นๆ ต้ามที�ไดร้ับัการัอนมุตั้ ิจากคณะกรัรัมการับรัษิัทั 

และ/หรั้อ คณะกรัรัมการับรัิหารั ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถี้วน) ต้่อครัั�ง เช่น 

การัจัดซึ่้�ออุปกรัณ์ และ เครั้�องม้อแพทย์ ที�มีรัาคาเกินกว่าที�กำาหนดไว้ในข้อ 7 (ข) การัก่อสรั้างอาคารัใหม่ 

เป็นต้น้ ซึ่้�งถีา้หากเกนิวงเงนิที�กำาหนด ใหข้ออนมัุต้จิากคณะกรัรัมการับรัหิารั และ/หร้ัอ คณะกรัรัมการับรัษิัทั

8.  ปฏิิบัต้ิหน้าที�อ้�นๆ ต้ามที�ได้รัับมอบหมายจากคณะกรัรัมการับรัิษััท และ/หรั้อคณะกรัรัมการับรัิหารัเป็นครัาวๆ ไป

ทั�งน้� กรัรัมการัผ้้จดัการัจะพิจารัณาและอนุมตั้ริัายการัที�กรัรัมการัผ้้จดัการัมีส่วนได้เสีย หร้ัอมีความขัดแยง้ทางผลปรัะโยชน์

อ้�นใดกับบรัิษััทหร้ัอบริัษััทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการัอนุมัต้ิรัายการัที�เป็นไปต้ามนโยบายและหลักเกณฑ์์ที�คณะกรัรัมการับรัิษััท 

หรัอ้ที�ปรัะชมุผ้ถ้ีอ้หุน้พจิารัณาและอนมุตั้ไิวแ้ลว้ และเปน็ไปต้ามที�กฎหมายกำาหนด โดยคณะกรัรัมการับรัษิัทัอาจยกเลกิ เพกิถีอน 

เปลี�ยนแปลง หรั้อแก้ไขอำานาจกรัรัมการัผ้้จัดการัได้โดยมต้ิคณะกรัรัมการับรัิษััท

การสรรหาและแต่งตั�งกรรมการและผูู้้บริหารระดับสูงสุด

1. การสรรหากรรมการและผูู้้บริหารระดับสูงสุด

การัสรัรัหากรัรัมการับรัษิัทั ได้แต้ง่ต้ั�งคณะกรัรัมการัสรัรัหาและพจิารัณาคา่ต้อบแทน เพ้�อทำาหนา้ที�พจิารัณาสรัรัหา คดัเลอ้ก 

เสนอและต้รัวจสอบบุคคลที�เหมาะสมให้ดำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัที�ว่างลง และบรัิษััทได้เปิดโอกาสให้ผ้้ลงทุนรัายย่อย เสนอช้�อ

บคุคลที�เหน็วา่มคีณุสมบตั้เิหมาะสม เพ้�อรับัการัคดัเล้อกเปน็กรัรัมการับรัษิัทัในแต้ล่ะป ีโดยการัปรัะกาศเชญิในเวบ็ไซึ่ต้ข์องบรัษิัทั 

ในปี 2564 คณะกรัรัมการัสรัรัหาและค่าต้อบแทนมีการัปรัะชุม 1 ครัั�ง และได้พิจารัณาเสนอช้�อกรัรัมการัที�ครับวารัะกลับเข้าเป็น

กรัรัมการัอีกครัั�งหน้�ง ต้่อคณะกรัรัมการับรัิษััท

ทั�งน้� การัแต้่งต้ั�งคณะกรัรัมการัมีหลักเกณฑ์์ และวิธีการัดังต้่อไปน้�

1. ในการัลงคะแนนเสียงเล้อกต้ั�งกรัรัมการัให้ถี้อว่าผ้้ถี้อหุ้นแต้่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหน้�งหุ้นต้่อหน้�งเสียง

2. ในการัลงคะแนนเสียงเล้อกต้ั�งกรัรัมการั ให้ลงคะแนนเสียงเล้อกต้ั�งกรัรัมการัเป็นรัายบุคคล โดยให้ผ้้ถี้อหุ้น

ลงคะแนนเสียงทั�งหมดที�ต้นมีอย้่เล้อกบุคคลที�ได้รัับการัเสนอช้�อเป็นกรัรัมการัทีละคน

3. บุคคลที�ได้รัับคะแนนเสียงส้งสุดต้ามลำาดับลงมา เป็นผ้้ได้รัับเล้อกต้ั�งเป็นกรัรัมการัเท่าจำานวนกรัรัมการัที�จะ

พ้งเลอ้กต้ั�งในครัั�งนั�น ในกรัณท้ี�บคุคลซึ่้�งเลอ้กตั้�งในลำาดบัถีดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนั เกนิจำานวนกรัรัมการั

ที�จะพ้งมี ให้ปรัะธานที�ปรัะชุมออกเสียงได้เพิ�มข้�นอีกหน้�งเสียงเป็นเสียงชี�ขาด

กรัณ้ที�ต้ำาแหน่งกรัรัมการัว่างลงเน่�องจากเหตุ้อ้�นนอกจากการัครับวารัะออกจากต้ำาแหน่งกรัรัมการั ให้คณะกรัรัมการั

พิจารัณาแต้่งตั้�งบุคคลซ้ึ่�งมีคุณสมบัต้ิและไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้ามกฎหมายเข้าเป็นกรัรัมการัแทนในการัปรัะชุมคณะกรัรัมการั

ครัาวถีัดไป เว้นแต้่วารัะของกรัรัมการัที�พ้นจากต้ำาแหน่งจะเหล้อน้อยกว่า 2 เด้อน โดยบุคคลซึ่้�งเข้าเป็นกรัรัมการัแทนจะอย้่ใน

ต้ำาแหน่งกรัรัมการัไดเ้พยีงเท่าวารัะที�ยงัเหลอ้อย้ข่องกรัรัมการัซ้ึ่�งต้นแทน ทั�งน้� มติ้การัแต้ง่ต้ั�งบคุคลเขา้เป็นกรัรัมการัแทนดังกล่าว 

ต้้องได้รัับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรัรัมการัที�ยังเหล้ออย้่
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คัุณสมบัติข้องคัณะกรรมการบริษััท

1. กรัรัมการัต้้องเป็นบุคคลที�มีความรั้้ความสามารัถีและปรัะสบการัณ์ที�จะเป็นปรัะโยชน์ต้่อการัดำาเนินการัธุรักิจ มี

ความซึ่้�อสัต้ย์ สุจรัิต้ มีจรัิยธรัรัมในการัดำาเนินธุรักิจและมีเวลาเพียงพอที�จะอุทิศความรั้้ ความสามารัถีและปฏิิบัต้ิหน้าที�ให้แก่

บรัิษััทอย่างเต้็มที�

2. กรัรัมการัต้อ้งมคีณุสมบัต้คิรับถีว้นและไมม่ลัีกษัณะต้อ้งหา้มต้ามกฎหมายว่าดว้ยบริัษัทัมหาชนจำากดั และกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรััพย์และต้ลาดหลักทรััพย์ รัวมทั�งต้้องไม่มีลักษัณะที�แสดงถี้งการัขาดความเหมาะสมที�จะได้รัับความไว้วางใจให้

บรัิหารัจัดการัที�มีมหาชนเป็นผ้้ถี้อหุ้นต้ามที�คณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์และต้ลาดหลักทรััพย์ปรัะกาศกำาหนด โดยจะต้้องเป็น

บคุคลที�มีช้�ออย่้ในรัะบบข้อมล้รัายช้�อหลกัเกณฑ์ก์ารัแสดงช้�อบคุคลในรัะบบข้อมล้รัายช้�อกรัรัมการัและผ้้บรัหิารัของบริัษัทัที�ออก

หลักทรััพย์

3.  กรัรัมการัไม่สามารัถีปรัะกอบกิจการัเข้าเป็นหุ้นส่วน หรั้อเข้าเป็นกรัรัมการัในนิต้ิบุคคลอ้�นที�มีสภาพอย่างเดียวกัน

และดำาเนินธุรักิจอันเป็นการัแข่งขันกับกิจการัของบรัิษััท เว้นแต้่จะแจ้งให้ที�ปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นทรัาบก่อนที�จะมีมต้ิแต้่งต้ั�ง

4.  กรัรัมการัต้้องแจ้งให้บรัิษััททรัาบ โดยมิชักช้าในกรัณ้ที�กรัรัมการัมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยต้รังหร้ัอโดยอ้อมในสัญญา

ใดๆ ที�บรัิษััททำาข้�นรัะหว่างรัอบปีบัญชี หรั้อถี้อหุ้นหรั้อหุ้นก้้ในบรัิษััท และบรัิษััทในเครั้อ โดยรัะบุจำานวนทั�งหมดที�เพิ�มข้�นหรั้อลด

ลงในรัะหว่างรัอบปีบัญชี

คัุณสมบัติข้องกรรมการอิสระข้องบริษััท

คณะกรัรัมการับริัษััทเห็นชอบให้กำาหนดคุณสมบัต้ิกรัรัมการัอิสรัะเป็นไปต้ามปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน 

ดังน้�

1.  ถี้อหุ้นไม่เกินรั้อยละหน้�งของจำานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบรัิษััทใหญ่ บรัิษััทย่อย บรัิษััทรั่วม ผ้้ถี้อหุ้น

รัายใหญ่ หรั้อผ้้มีอำานาจควบคุมของผ้้ขออนุญาต้ ทั�งน้� ให้นับรัวมการัถี้อหุ้นของผ้้ที�เกี�ยวข้องของกรัรัมการัอิสรัะรัายนั�นๆ ด้วย

2. ไมเ่ปน็หรัอ้เคยเปน็กรัรัมการัที�มสีว่นรัว่มบรัหิารังาน ล้กจา้ง พนกังาน ที�ปร้ักษัาที�ไดเ้งินเดอ้นปรัะจำา หร้ัอผ้ม้อีำานาจ

ควบคมุของบรัษัิัท บรัษัิัทใหญ ่บรัษิัทัยอ่ย บรัษัิัทรัว่ม บรัษิัทัยอ่ยลำาดบัเดยีวกนั ผ้ถ้ีอ้หุน้รัายใหญ ่หร้ัอของผ้ม้อีำานาจควบคมุของ

บรัิษััท เว้นแต้่จะได้พ้นจากการัมีลักษัณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที�ได้รัับการัแต้่งต้ั�ง ทั�งน้� ลักษัณะต้้องห้ามดัง

กล่าวไม่รัวมถี้งกรัณ้ที�กรัรัมการัอิสรัะเคยเป็นข้ารัาชการั หรั้อที�ปรั้กษัาของส่วนรัาชการัซึ่้�งเป็นผ้้ถี้อหุ้นรัายใหญ่ หรั้อผ้้มีอำานาจ

ควบคุมของบรัิษััท

3.  ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต้ หร้ัอโดยการัจดทะเบียนต้ามกฎหมายในลักษัณะที�เป็นบิดา มารัดา 

ค้่สมรัส พี�น้อง และบุต้รั รัวมทั�งค้่สมรัสของบุต้รั ของกรัรัมการัรัายอ้�น ผ้้บรัิหารั ผ้้ถี้อหุ้นรัายใหญ่ ผ้้มีอำานาจควบคุม หรั้อบุคคล

ที�จะได้รัับการัเสนอให้เป็นกรัรัมการั ผ้้บรัิหารัหรั้อผ้้มีอำานาจควบคุมของบรัิษััท บรัิษััทใหญ่ หรั้อบรัิษััทย่อย

4.  ไมมี่หรัอ้เคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุักจิกบับรัษิัทั บรัษิัทัใหญ่ บรัษิัทัย่อย บรัษิัทัร่ัวม ผ้ถ้ีอ้หุน้รัายใหญ ่หรัอ้ผ้ม้อีำานาจ

ควบคุมของผ้้ขออนุญาต้ในลักษัณะที�อาจเป็นการัขัดขวางการัใช้วิจารัณญาณอย่างอิสรัะของต้น รัวมทั�งไม่เป็นหรั้อเคยเป็นผ้้ถี้อ

หุ้นที�มีนัย หรั้อผ้้มีอำานาจควบคุมของผ้้ที�มีความสัมพันธ์ทางธุรักิจกับบรัิษััท บรัิษััทใหญ่ บรัิษััทย่อย บรัิษััทรั่วม ผ้้ถี้อหุ้นรัายใหญ่ 

หรั้อผ้้มีอำานาจควบคุมของผ้้ขออนุญาต้ เว้นแต้่จะได้พ้นจากการัมีลักษัณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที�ได้รัับการั

แต้่งต้ั�ง

ความสัมพันธ์ทางธุรักิจต้ามวรัรัคหน้�ง รัวมถีง้การัทำารัายการัทางการัค้าที�กรัะทำาเป็นปกติ้เพ้�อปรัะกอบกิจการั การัเช่าหรัอ้

ให้เช่าอสังหารัิมทรััพย์ รัายการัเกี�ยวกับสินทรััพย์หรั้อบรัิการั หรั้อการัให้หรั้อรัับความช่วยเหล้อทางการัเงิน ด้วยการัรัับหรั้อให้

ก้้ย้ม คำ�าปรัะกัน การัให้สินทรััพย์เป็นหลักปรัะกันหน้�สิน รัวมถี้งพฤต้ิการัณ์อ้�นทำานองเดียวกัน ซึ่้�งเป็นผลให้ผ้้ขออนุญาต้หรั้อ

ค้ส่ญัญามภีารัะหน้�ที�ต้อ้งชำารัะต้อ่อกีฝ่า่ยหน้�ง ต้ั�งแต้ร่ัอ้ยละสามของสนิทรัพัยท์ี�มตี้วัต้นสทุธขิองบรัษิัทัหรัอ้ต้ั�งแต้ย่ี�สบิลา้นบาทข้�น

ไป แล้วแต้่จำานวนใดจะต้ำ�ากว่า ทั�งน้� การัคำานวณภารัะหน้�ดังกล่าวให้เป็นไปต้ามวิธีการัคำานวณม้ลค่าของรัายการัที�เกี�ยวโยงกัน

ต้ามปรัะกาศคณะกรัรัมการักำากบัต้ลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ใ์นการัทำารัายการัที�เกี�ยวโยงกนัโดยอนโุลม แต้ใ่นการัพจิารัณาภารัะ

หน้�ดังกล่าว ให้นับรัวมภารัะหน้�ที�เกิดข้�นในรัะหว่างหน้�งปีก่อนวันที�มีความสัมพันธ์ทางธุรักิจกับบุคคลเดียวกัน
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5.  ไม่เป็นหรั้อเคยเป็นผ้้สอบบัญชีของบรัิษััท บรัิษััทใหญ่ บรัิษััทย่อย บรัิษััทรั่วม ผ้้ถี้อหุ้นรัายใหญ่ หรั้อผ้้มีอำานาจ

ควบคุมของผ้้ขออนุญาต้ และไม่เปน็ผ้ถ้ีอ้หุน้ที�มนียั ผ้ม้อีำานาจควบคุม หรัอ้หุน้ส่วนของสำานกังานสอบบัญช ีซึ่้�งมผี้ส้อบบัญชีของ

ผ้้ขออนุญาต้ บรัิษััทใหญ่ บรัิษััทย่อย บรัิษััทรั่วม ผ้้ถี้อหุ้นรัายใหญ่ หรั้อผ้้มีอำานาจควบคุมของผ้้ขออนุญาต้สังกัดอย้่ เว้นแต้่จะได้

พ้นจากการัมีลักษัณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที�ได้รัับการัแต้่งต้ั�ง

6.  ไมเ่ปน็หรัอ้เคยเปน็ผ้ใ้หบ้รักิารัทางวชิาชพีใดๆ ซึ่้�งรัวมถ้ีงการัใหบ้รักิารัเปน็ที�ปรัก้ษัากฎหมายหรัอ้ที�ปรัก้ษัาทางการั

เงิน ซึ่้�งได้รัับค่าบรัิการัเกินกว่าสองล้านบาทต้่อปีจากบรัิษััท บรัิษััทใหญ่ บรัิษััทย่อย บรัิษััทรั่วม ผ้้ถี้อหุ้นรัายใหญ่ หรั้อผ้้มีอำานาจ

ควบคุมของผ้้ขออนุญาต้ และไม่เป็นผ้้ถี้อหุ้นที�มีนัย ผ้้มีอำานาจควบคุม หรั้อหุ้นส่วนของผ้้ให้บรัิการัทางวิชาชีพนั�นด้วย เว้นแต้่

จะได้พ้นจากการัมีลักษัณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที�ได้รัับการัแต้่งต้ั�ง

7.  ไม่เป็นกรัรัมการัที�ได้รัับการัแต้่งต้ั�งข้�นเพ้�อเป็นต้ัวแทนของกรัรัมการัของบรัิษััท ผ้้ถี้อหุ้นรัายใหญ่ หรั้อผ้้ถี้อหุ้นซึ่้�ง

เป็นผ้้ที�เกี�ยวข้องกับผ้้ถี้อหุ้นรัายใหญ่

8.  ไม่ปรัะกอบกิจการัที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการัแข่งขันที�มีนัยกับกิจการัของบรัิษััท หรั้อบรัิษััทย่อย หรั้อไม่

เปน็หุน้ส่วนที�มนียัในห้างหุน้ส่วน หรัอ้เป็นกรัรัมการัที�มสีว่นร่ัวมบริัหารังาน ลก้จ้าง พนักงาน ที�ปรัก้ษัาที�รับัเงินเดอ้นปรัะจำา หร้ัอ

ถีอ้หุน้เกินรัอ้ยละหน้�งของจำานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสียงทั�งหมดของบริัษัทัอ้�น ซ้ึ่�งปรัะกอบกิจการัที�มสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการั

แข่งขันที�มีนัยกับกิจการัของผ้้ขออนุญาต้หรั้อบรัิษััทย่อย 

9.  ไม่มีลักษัณะอ้�นใดที�ทำาให้ไม่สามารัถีให้ความเห็นอย่างเป็นอิสรัะเกี�ยวกับการัดำาเนินงานของบรัิษััท

บรัิษััท มีหลักเกณฑ์์ในการัคัดเล้อกกรัรัมการัอิสรัะจากบุคคลที�มีคุณสมบัต้ิข้างต้้น และมีความรั้้ ความสามารัถี ทักษัะ 

และปรัะสบการัณ์ที�เป็นปรัะโยชน์ต้่อการัดำาเนินงานของบรัิษััท

ในรัอบรัะยะเวลาบัญชีที�ผ่านมา กรัรัมการัอิสรัะของบรัิษััท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรักิจ หรั้อ การัให้บรัิการัทางวิชาชีพ

ในม้ลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์์ที�กำาหนดในปรัะกาศคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน ว่าด้วยการัขออนุญาต้ และการัอนุญาต้ให้เสนอ

ขายหุ้นที�ออกใหม่

2. จำานวนกรรมการข้องบริษััท ท่�มาจากผูู้้ถื่อหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

มีกรัรัมการับรัิษััทจากกลุ่มต้่างๆ ดังน้�

บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)   จำานวน   4  ท่าน

บรัิษััท โรังพยาบาลรัามคำาแหง จำากัด (มหาชน)   จำานวน   3  ท่าน

บรัิษััท F&S 79 จำากัด      จำานวน   1  ท่าน

บรัิษััท โรังพยาบาลเจ้าพรัะยา จำากัด (มหาชน)  จำานวน  1  ท่าน

บรัิษััท สินแพทย์ จำากัด     จำานวน  1  ท่าน

กรัรัมการัอิสรัะ      จำานวน   5  ท่าน

3. สิทธิข้องผูู้้ถื่อหุ้นรายย่อยในการแต่งตั�งกรรมการ

การเสนอรายช้่�อกรรมการ

บรัษิัทัไดเ้ปดิโอกาสใหผ้้ถ้ีอ้หุน้ทกุรัาย รัวมถีง้ผ้ถ้ีอ้หุน้รัายใหญ ่ผ้ถ้ีอ้หุน้รัายยอ่ยมสีทิธเิสนอช้�อบคุคลเหมาะสมเพ้�อรัับการั

พจิารัณาเลอ้กต้ั�งเปน็กรัรัมการับรัษิัทัเปน็การัลว่งหนา้กอ่นที�จะมกีารัจดัปรัะชมุสามญัผ้ถ้ีอ้หุน้ข้�นต้ามหลกัเกณฑ์ท์ี�บรัษิัทั กำาหนด 

ซึ่้�งสามารัถีด้รัายละเอียดเพิ�มเติ้มรัายละเอียดหลักเกณฑ์แ์ละวิธปีฏิบัิต้ไิดจ้ากบนเว็บไซึ่ต์้ของบริัษัทั ทั�งน้�ในปี 2564 บริัษัทัได้เปดิ

โอกาสให้ผ้้ถี้อหุ้นเสนอช้�อบุคคลเพ้�อเข้ารัับการัพิจารัณาเล้อกต้ั�งเป็นกรัรัมการับรัิษััท เป็นการัล่วงหน้า รัะหว่างวันที� 7 ตุ้ลาคม 

2563 ถี้งวันที� 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเผยแพรั่ให้ผ้้ถี้อหุ้นรัับทรัาบผ่านรัะบบข่าวของต้ลาดหลักทรััพย์แห่งปรัะเทศไทย และ

เว็ปไซึ่ต้์ของบรัิษััท ปรัากฏิว่า ไม่มีผ้้ถี้อหุ้นรัายใดเสนอช้�อบุคคลเข้ามายังบรัิษััท
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การลงคัะแนนเส่ยงในการเล่อกตั�งกรรมการ

ในการัปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้น บรัิษััท จะกำาหนดขั�นต้อนการัปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นอย่างเหมาะสม ส่งเสรัิมให้นำาเทคโนโลยีมาใช้ ทั�งการั

ลงทะเบียนผ้้ถี้อหุ้น การันับคะแนนและแสดงผล เพ้�อให้การัดำาเนินการัปรัะชุมสามารัถีกรัะทำาได้รัวดเรั็วแม่นยำาและจัดให้มี

เจ้าหน้าที�อำานวยความสะดวกให้แก่ผ้้ถี้อหุ้นและผ้้รัับมอบฉันทะที�เข้ารั่วมปรัะชุมทุกคนได้ใช้สิทธิในการัเข้ารั่วมปรัะชุมและออก

เสียงอย่างเต้็มที� ละเว้นการักรัะทำาใดๆ ที�เป็นการัจำากัดโอกาสการัเข้าปรัะชุมของผ้้ถี้อหุ้น โดยส่งเสรัิมเปิดโอกาสให้ผ้้ถี้อหุ้นซึ่ัก

ถีามและแสดงความคิดเห็นในที�ปรัะชุมได้อย่างเหมาะสม พรั้อมทั�ง เปิดเผยผลการัลงคะแนนเสียงแต้่ละวารัะ ทั�ง เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ที�ปรัะชุมได้รัับทรัาบ และเม้�อเสรั็จสิ�นการัปรัะชุม เลขานุการับรัิษััทจะจัดทำาและเผยแพรั่รัายงาน

การัปรัะชุม ผ่านทางเว็บไซึ่ต้์บรัิษััทฯ และเว็บไซึ่ต้์ของต้ลาดหลักทรััพย์แห่งปรัะเทศไทย เพ้�อให้ผ้้ถี้อหุ้นได้รัับทรัาบมต้ิที�ปรัะชุม

อย่างรัวดเรั็วและครับถี้วนภายในกำาหนดเวลาต้ามกฎหมายและข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับด้แลที�เกี�ยวข้อง

 � กรัณท้ี�ผ้้ถ้ีอหุน้ไม่สามารัถีเข้าปรัะชุมได้ดว้ยต้นเอง ผ้ถ้ีอ้หุน้สามารัถีใช้สทิธิในการัมอบฉันทะให้กรัรัมการัอิสรัะ หรัอ้บุคคล

ใดๆ เข้ารั่วมปรัะชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนต้นได้ โดยใช้หนังส้อมอบฉันทะแบบหน้�งแบบใดที�บรัิษััทได้จัดส่ง

ไปพรั้อมกับหนังส้อนัดปรัะชุม จากจากน้�ผ้้ถี้อหุ้นสามารัถี Download หนังส้อมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซึ่ต้์ของบรัิษััทได้

อีกด้วย

 � เพ้�อใหผ้้ถ้ีอ้หุน้ไดร้ับัความสะดวกในการัปรัะชมุ บริัษัทัไดจ้ดัใหมี้การัลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั�วโมง และภายหลังเปดิปรัะชมุ

แล้ว ผ้้ถี้อหุ้นสามารัถีลงทะเบียนเข้าร่ัวมปรัะชุมได้ต้ลอดเวลาการัปรัะชุม เพ้�อใช้สิทธิออกเสียงในวารัะที�ยังไม่ได้ลงมติ้ 

นอกจากน้� เม้�อจบการัปรัะชุม ผ้้ถี้อหุ้นสามารัถีขอต้รัวจรัายละเอียดของการัลงมต้ิได้

 � กอ่นเรัิ�มเขา้ส้ก่ารัปรัะชมุต้ามวารัะ ปรัะธานกรัรัมการัซึ่้�งเปน็ปรัะธานในที�ปรัะชมุ ได้มอบหมายให้กรัรัมการัและเลขานกุารั

แจง้ใหท้ี�ปรัะชมุทรัาบถีง้วธิกีารัปฏิบิตั้ิในการัออกเสยีงลงคะแนนในแต้ล่ะวารัะการัปรัะชมุ และรัะหวา่งการัปรัะชมุผ้ถ้ีอ้หุ้น 

ปรัะธานในที�ปรัะชมุไดเ้ปดิโอกาสใหผ้้ถ้ีอ้หุน้ทกุรัายสามารัถีเสนอแนะ ซึ่กัถีาม และเสนอขอ้คดิเหน็ไดท้กุวารัะ โดยปรัะธาน

และผ้้บรัิหารัจะให้ความสำาคัญกับทุกคำาถีาม และต้อบข้อซึ่ักถีามอย่างชัดเจนและต้รังปรัะเด็น

 � บรัิษััทได้ใช้รัะบบ BAR CODE ช่วยในการัลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพ้�ออำานวยความสะดวกแก่ผ้้ถี้อหุ้นที�เข้ารั่วม

ปรัะชุม

 �  เลขานุการับรัิษััทได้บันท้กการัปรัะชุมที�ถี้กต้้อง ครับถี้วน โดยบันท้กการัออกเสียงลงคะแนนในแต้่ละวารัะอย่างละเอียด 

และได้จัดส่งรัายงานการัปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นต้่อต้ลาดหลักทรััพย์แห่งปรัะเทศไทยภายใน 14 วันหลังการัปรัะชุม และเผยแพรั่

บนเว็บไซึ่ต้์ของบรัิษััท เพ้�อให้ผ้้ถี้อหุ้นได้รัับทรัาบอย่างรัวดเรั็วและสามารัถีต้รัวจสอบได้

วิธ่การสรรหาคััดเล่อกบุคัคัลท่�จะแต่งตั�งเป็นผูู้้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผูู้้บริหาร

บรัษิัทัฯ สรัรัหาบุคคลที�จะแต่้งต้ั�งเป็นผ้้บริัหารัจากการัคัดเล้อกผ้้ที�มคีวามร้้ั ความสามารัถีในการับริัหารัจัดการั ความเป็น

ผ้้นำา มีคุณธรัรัมและจรัิยธรัรัมเข้ามารั่วมงาน และได้พัฒนาสรั้างความพรั้อมให้ทุกคนมีโอกาสที�จะก้าวข้�นมาเป็นผ้้บรัิหารัใน

อนาคต้ได้ โดยผ่านขั�นต้อนการัปรัะเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่้�งพนักงานที�ได้รัับการัปรัะเมินว่ามีศักยภาพในการัทำางานดี จะ

ไดร้ับัมอบหมายงานที�ทา้ทายและมหีนา้ที�ความรับัผดิชอบที�ส้งข้�น ซ้ึ่�งบรัษิัทัฯ ไดม้กีารัเต้รัยีมความพรัอ้มในการัพฒันาพนกังาน

ทุกรัะดับเพ้�อทดแทนในกรัณ้ที�มีต้ำาแหน่งงานว่างลง
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การสรรหาผูู้้บริหารระดับสูงสุด

สำาหรัับการัสรัรัหาคัดเล้อกผ้้บริัหารัรัะดับส้งสุดของบริัษััทฯ คณะกรัรัมการัสรัรัหาและพิจารัณาค่าต้อบแทนจะเป็นผ้้

พจิารัณาคดัเลอ้กจากผ้บ้รัหิารัปจัจบุนัหรัอ้บคุคลอ้�นที�มีความร้้ั ความสามารัถี ในการับริัหารัจดัการั มคีณุสมบตั้ทิี�เหมาะสม เข้าใจ

ในธรุักจิของบรัษิัทัฯ เปน็อยา่งดมีภีาวะผ้น้ำาและปรัะสบการัณใ์นการัเปน็ผ้น้ำาขององคก์รั สามารัถีบรัหิารังานใหบ้รัรัลวุตั้ถีปุรัะสงค์

และเปา้หมายที�คณะกรัรัมการับรัษิัทัไดก้ำาหนดไว ้ต้ลอดจนไมม่ลัีกษัณะต้อ้งหา้มต้ามที�กฎหมายกำาหนด โดยนำาเสนอต้อ่ที�ปรัะชมุ

คณะกรัรัมการับรัิษััทเพ้�อพิจารัณาแต้่งต้ั�ง

การกำากับดูแลการดำาเนินงานข้องบริษััทย่อยและบริษััทร่วม

บริษััทม่บริษััทย่อย 4 บริษััท ดังน้�

ก. บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน) เป็นบรัิษััทจดทะเบียนในต้ลาดหลักทรััพย์ บุคคลที�บรัิษััทแต้่ง

ต้ั�งให้ดำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัในบรัิษััทย่อยเป็นผ้้ที�ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรัรัมการับรัิษััท  จำานวน 3 ท่านจากกรัรัมการั

ทั�งหมดจำานวน 12 ท่าน และการัลงมต้ิในเรั้�องสำาคัญจะต้้องได้รัับอนุมัต้ิจากคณะกรัรัมการัของบรัิษััททุกครัั�ง

บรัษิัทัสามารัถีมสีว่นรัว่มในการักำาหนดนโยบายที�สำาคัญต้อ่การัดำาเนนิธรุักิจ ในสว่นการักำากับดแ้ลเร้ั�องการัเปดิเผยขอ้มล้

และการัทำารัายการัที�เกี�ยวโยงกันนั�น บรัิษััทย่อยได้ปฏิิบัต้ิต้ามกฎเกณฑ์์และข้อบังคับของต้ลาดหลักทรััพย์แล้ว

ข. บรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด เป็นบรัิษััทจำากัดทั�วไป คณะกรัรัมการับรัิษััทได้แต้่งต้ั�งบุคคลที�เป็นกรัรัมการับรัิษััท

จำานวน 4 ท่าน และกรัรัมการับรัิหารัอีก 1 ท่านรัวมเป็นกรัรัมการัในบรัิษััทย่อย 5 ท่าน เพ้�อกำากับด้แลการัดำาเนินกิจการัอย่าง

ใกล้ชิด และเป็นผ้้กำาหนดนโยบายที�สำาคัญต้่อการัดำาเนินธุรักิจ พรั้อมทั�งจัดให้มีการัควบคุมภายในที�เหมาะสมและรััดกุมเพียงพอ 

และการัลงมติ้ในเรั้�องสำาคัญจะต้้องได้รัับอนุมัต้ิจากคณะกรัรัมการัของบริัษััท หรั้อกรัรัมการับริัหารัแล้วแต่้กรัณ้ทุกครัั�ง 

คณะกรัรัมการัของบรัษิัทัยอ่ยต้อ้งรัายงานผลการัดำาเนนิงานต้อ่คณะกรัรัมการับรัหิารัทกุเดอ้น และคณะกรัรัมการับรัษิัทัทกุ 2 เด้อน 

ในส่วนการักำากบัดแ้ลเรั้�องการัเปิดเผยข้อมล้และการัทำารัายการัที�เกี�ยวโยงกันนั�น บริัษัทัย่อยได้ปฏิบัิต้ติ้ามกฎเกณฑ์แ์ละข้อบังคับ

ของต้ลาดหลักทรััพย์ฯ เช่นเดียวกับบรัิษััทใหญ่

ค. บรัิษััท บิวต้ี� ดีไซึ่น์ เซึ่็นเต้อรั์ จำากัด เป็นบรัิษััทจำากัดทั�วไป คณะกรัรัมการับรัิษััทได้แต้่งต้ั�งบุคคลที�เป็นกรัรัมการับรัิษััท

จำานวน 2 ท่าน หรั้อไม่น้อยกว่าก้�งหน้�งเป็นกรัรัมการัในบรัิษััทย่อย เพ้�อกำากับด้แลการัดำาเนินกิจการัอย่างใกล้ชิด และเป็น

ผ้้กำาหนดนโยบายที�สำาคัญต้่อการัดำาเนินธุรักิจ พรั้อมทั�งจัดให้มีการัควบคุมภายในที�เหมาะสมและรััดกุมเพียงพอ และการัลงมต้ิ

ในเรั้�องสำาคัญจะต้้องได้รัับอนุมัต้ิจากคณะกรัรัมการัของบริัษััททุกครัั�ง คณะกรัรัมการัของบริัษััทย่อยต้้องรัายงานผลการัดำาเนิน

งานต้่อคณะกรัรัมการับรัิหารัทุกเด้อน และคณะกรัรัมการับรัิษััททุก 2 เด้อน ในส่วนการักำากับด้แลเรั้�องการัเปิดเผยข้อม้ลและ

การัทำารัายการัที�เกี�ยวโยงกันนั�น บรัิษััทย่อย ได้ปฏิิบัต้ิต้ามกฎเกณฑ์์และข้อบังคับของต้ลาดหลักทรััพย์ฯ เช่นเดียวกับบรัิษััทใหญ่

ง. บรัิษััท วี พลีซึ่ิชั�น จำากัด เป็นบรัิษััทจำากัดทั�วไป คณะกรัรัมการับรัิษััทได้แต้่งต้ั�งบุคคลที�เป็นกรัรัมการับรัิษััทจำานวน 2 

ทา่น หรัอ้ไม่นอ้ยกว่าก้�งหน้�ง เป็นกรัรัมการัในบรัษิัทัยอ่ย เพ้�อกำากบัดแ้ลการัดำาเนนิกจิการัอยา่งใกลช้ดิ และเปน็ผ้้กำาหนดนโยบาย

ที�สำาคัญต้่อการัดำาเนินธุรักิจ พรั้อมทั�งจัดให้มีการัควบคุมภายในที�เหมาะสมและรััดกุมเพียงพอ และการัลงมต้ิในเรั้�องสำาคัญจะ

ต้อ้งได้รับัอนุมตั้จิากคณะกรัรัมการัของบริัษัทัทุกครัั�ง คณะกรัรัมการัของบริัษัทัย่อยต้อ้งรัายงานผลการัดำาเนินงานต้อ่คณะกรัรัมการั

บรัหิารัทุกเดอ้น และคณะกรัรัมการับริัษัทัทุก 2 เดอ้น ในส่วนการักำากบัดแ้ลเร้ั�องการัเปิดเผยข้อมล้และการัทำารัายการัที�เกี�ยวโยง

กันนั�น บรัิษััทย่อย ได้ปฏิิบัต้ิต้ามกฎเกณฑ์์และข้อบังคับของต้ลาดหลักทรััพย์ฯ เช่นเดียวกับบรัิษััทใหญ่

บริษััทม่บริษััทร่วม 2 บริษััท ดังน้�

ก. บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด คณะกรัรัมการับรัิษััทได้แต้่งต้ั�งบุคคลที�เข้าดำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัในบรัิษััทรั่วม

จำานวน 3 ท่านจากกรัรัมการับรัิษััทของบรัิษััทรั่วมทั�งหมด 9 ท่าน ซึ่้�งทำาให้บรัิษััทสามารัถีกำากับด้แลการัดำาเนินกิจการั และมี

ส่วนร่ัวมในการักำาหนดนโยบายที�สำาคัญต่้อการัดำาเนินธุรักิจได้เป็นอย่างดี พร้ัอมทั�งจัดให้มีการัควบคุมภายในที�เหมาะสมและ

รััดกุมเพียงพอ  และการัลงมต้ิในเรั้�องสำาคัญของบรัิษััทรั่วมจะต้้องได้รัับอนุมัต้ิจากคณะกรัรัมการัของบรัิษััททุกครัั�ง  ในส่วนการั

กำากับด้แลเรั้�องการัเปิดเผยข้อม้ลและการัทำารัายการัที�เกี�ยวโยงกันนั�น บรัิษััทได้ด้แลให้บรัิษััทรั่วมได้ปฏิิบัต้ิต้ามกฎเกณฑ์์และข้อ

บังคับของต้ลาดหลักทรััพย์ฯ แล้ว
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ข. บรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด คณะกรัรัมการับรัิษััทได้แต้่งต้ั�งบุคคลที�เข้าดำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัในบรัิษััทรั่วมจำานวน 3 

ท่าน จากกรัรัมการัของบรัิษััทรั่วมทั�งหมด 7 ท่าน ซึ่้�งทำาให้บรัิษััทสามารัถีกำากับด้แลการัดำาเนินกิจการั และมีส่วนรั่วมในการั

กำาหนดนโยบายที�สำาคัญต้่อการัดำาเนินธุรักิจได้ พรั้อมทั�งจัดให้มีการัควบคุมภายในที�เหมาะสมและรััดกุมเพียงพอ และการัลงมต้ิ

ในเรั้�องสำาคญัของบรัษิัทัร่ัวมจะต้อ้งได้รับัอนมุตั้จิากคณะกรัรัมการัของบริัษัทัทกุครัั�ง ในสว่นการักำากบัดแ้ลเร้ั�องการัเปดิเผยขอ้มล้

และการัทำารัายการัที�เกี�ยวโยงกันนั�น บรัิษััทได้ด้แลให้บรัิษััทรั่วมได้ปฏิิบัต้ิต้ามกฎเกณฑ์์และข้อบังคับของต้ลาดหลักทรััพย์ฯ แล้ว

การดูแลเร่�องการใช้้ข้้อมูลภายใน

บรัิษััท ได้กำาหนดให้มีการัดำาเนินการัต่้างๆ เพ้�อป้องกันการัเปิดเผยและป้องกันการัทำารัายการัที�อาจก่อให้เกิดความขัด

แย้งทางผลปรัะโยชน์ รัวมถี้งการัใช้ข้อม้ลภายในโดยมิชอบ ซ้ึ่�งอาจส่งผลกรัะทบต่้อการัดำาเนินธุรักิจของบริัษััท ต้ลอดจนหลัก

ทรััพย์หรั้อรัาคาหลักทรััพย์ของบรัิษััท และทำาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการัได้รัับข่าวสารัข้อม้ลของบรัิษััท จนเป็นผลให้

ผ้้หน้�งผ้้ใดได้ปรัะโยชน์อันเน่�องมาจากการัใช้ข้อม้ลภายในดังกล่าว โดยบรัิษััทได้วางแนวปฏิิบัต้ิ ดังต้่อไปน้�

(1) จัดทำาจรัรัยาบรัรัณทางธุรักิจของบริัษััท รัวมถี้งจรัรัยาบรัรัณของพนักงานที�ครัอบคลุมเรั้�องความขัดแย้งทางผล

ปรัะโยชน์ การัเปิดเผยข้อม้ลและข่าวสารั การัห้ามใช้ข้อม้ลภายในหรั้อการัใช้ปรัะโยชน์หรั้อเปิดเผยข้อม้ลภายในเพ้�อปรัะโยชน์

ส่วนต้นหรั้อผ้้อ้�น รัวมถี้งนยายการักำากับด้แลกิจการัที�ดี การัปฏิิบัต้ิต้่อผ้้มีส่วนได้เสียว่าด้วยสิทธิของผ้้ถี้อหุ้น และการัเก็บรัักษัา

ความลับของผ้้รัับบรัิการั โดยมีการัส้�อสารัเผยแพรั่หลักเกณฑ์์ดังกล่าวแก่บุคคลที�เกี�ยวข้องเพ้�อให้ทรัาบและถี้อปฏิิบัต้ิโดยทั�วไป

(2)  กำาหนดรัะยะเวลาห้ามการัซ้ึ่�อขายหลักทรััพย์ของบริัษัทั และหา้มใหข้า่ว (Silent Period) ของกรัรัมการัและผ้้บรัหิารั 

เป็นเวลา 30 วัน ก่อนการัปรัะกาศผลปรัะกอบการั หรั้อปรัะกาศงบการัเงินไต้รัมาสและงบการัเงินปรัะจำาปี โดยในรัะหว่าง Silent 

Period กรัรัมการัและผ้บ้รัหิารัต้อ้งไมใ่หค้วามเหน็เกี�ยวกบัแนวทางการัลงทนุ ผลกำาไรัและผลปรัะกอบการัของบรัษิัทั ยกเวน้กรัณ้

การัเปิดเผยข้อม้ลที�เป็นข้อเท็จจรัิงต้ามที�ได้เคยเปิดเผยต้่อสาธารัณชนแล้ว

(3)  ทำาการัเปิดเผยการัถี้อครัองหลักทรััพย์ของกรัรัมการัและผ้้บริัหารั โดยกรัรัมการัและผ้้บริัหารัมีหน้าที�จัดทำาและ

รัายงานการัซึ่้�อขายหลักทรััพย์ของบรัิษััทภายใน 1 เด้อน นับจากวันรัับต้ำาแหน่งครัั�งแรัก และจัดทำาภายใน 3 วันทำาการัหลังจาก

ที�มกีารัเปลี�ยนแปลงการัถีอ้ครัองหลกัทรัพัยด์งักลา่ว ไปยงัสำานกังานคณะกรัรัมการักำากบัหลกัทรัพัยแ์ละต้ลาดหลกัทรัพัย ์พรัอ้ม

ทั�งแจ้งการัถี้อครัองหรั้อการัเปลี�ยนแปลงดังกล่าวต่้อเลขานุการับริัษััท เพ้�อให้เลขานุการับริัษััททำาหน้าที�รัวบรัวมรัายงานการั

เปลี�ยนแปลงการัถี้อครัองหลักทรััพย์ของบรัิษััทดังกล่าว เพ้�อบรัรัจุเป็นวารัะเพ้�อทรัาบในการัปรัะชุมกรัรัมการับรัิษััทในครัั�งต้่อไป

(4)  การัรัายงานการัมีส่วนได้เสีย บรัิษััทกำาหนดให้กรัรัมการัและผ้้บริัหารั จัดทำารัายงานการัมีส่วนได้เสียของต้นและ

บุคคลที�มีความเกี�ยวข้องส่งให้เลขานุการับรัิษััท และให้มีการัจัดทำารัายงานดังกล่าวครัั�งต้่อไปเม้�อมีการัเปลี�ยนแปลงข้อม้ล ซึ่้�ง

เลขานุการับรัิษััทมีหน้าที�จัดเก็บข้อม้ลและรัายงานข้อม้ลดังกล่าวไปยังปรัะธานกรัรัมการั และแจ้งต้่อที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการั

บรัิษััทเพ้�อทรัาบ เพ้�อให้เป็นไปต้ามพรัะรัาชบัญญัต้ิหลักทรััพย์และต้ลาดหลักทรััพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่้�งแก้ไขเพิ�มเต้ิมโดยพรัะรัาช

บัญญัต้ิหลักทรััพย์และต้ลาดหลักทรััพย์ (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2551 และ/หรั้อ ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน ซึ่้�งบรัิษััท

จะนำาข้อม้ลดังกล่าวไปใช้ในการัควบคุมและการัทำาธุรักรัรัมรัะหว่างบรัิษััทกับกรัรัมการั หรั้อ ผ้้บรัิหารั และ/หรั้อ ผ้้เกี�ยวข้องของ

บุคคลดังกล่าวเพ้�อให้เป็นไปต้ามหลักเกณฑ์์ของกฎหมายและหลักการักำากับด้แลกิจการัที�ดี

(5)  มาต้รัการัดำาเนินการัเม้�อพบว่ามีการัใช้ข้อม้ลภายในเพ้�อปรัะโยชน์ส่วนต้น

 * กรณ้ท่�เป็นกรรมการบริษััท 

 กรัรัมการัท่านใดที�ได้รัับการัต้ัดสินใจจากหน่วยงานกำากับด้แลบรัิษััท จนเป็นเหตุ้ให้มีลักษัณะที�แสดงถี้งการัขาด

ความเหมาะสมที�จะได้รัับคามไว้วางใจให้บรัิหารักิจการัที�มีมหาชนเป็นผ้้ถี้อหุ้น ต้ามปรัะกาศคณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์และ

ต้ลาดหลักทรััพย์ ที� กจ. 8/2553 เรั้�องการักำากับลักษัณะขาดความน่าไว้วางใจของกรัรัมการัและผ้้บรัิหารัของบริัษััทใน

ต้ลาดหลกัทรัพัย ์กรัรัมการัทา่นนั�นจะขาดคณุสมบตั้ใินการัดำารังต้ำาแหนง่กรัรัมการัของบรัษิัทัซึ่้�งเปน็ไปต้ามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

ต้ลอดจนข้อกำาหนดและกฎเกณฑ์์ต้ามปรัะกาศของหน่วยงานที�กำากับด้แลบรัิษััทในฐานะที�เป็นกิจการัจดทะเบียนใน

ต้ลาดหลักทรััพย์ฯ
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 * กรณ้ท่�เป็นผูู้้บริหาร หร่อพนักงานข้องบริษััทหร่อบริษััทในเคัร่อ

 จะต้้องมีการัต้ั�งคณะกรัรัมการัสอบสวนกลางเพ้�อสอบสวนหาข้อเท็จจรัิงพรั้อมกำาหนดบทลงโทษัที�เหมาะสม 

โดยหากสอบสวนแล้วมีความผิดจรัิง บรัิษััทหรั้อบรัิษััทในเครั้ออาจมีหนังส้อต้ักเต้้อน หรั้ออาจมีมต้ิให้ผ้้บรัิหารัหรั้อพนักงานรัาย

นั�นพกังาน ออกจากงาน หรัอ้มกีารัโยกยา้ยต้ำาแหนง่หนา้ที� ที�ไมส่ามารัถีใชป้รัะโยชนจ์ากขอ้มล้ภายในของบรัษิัทั หร้ัอเปน็ต้ำาแหนง่

หน้าที�ที�มิได้เกี�ยวข้องกับต้ำาแหน่งหน้าที�เดิม ทั�งน้� บทลงโทษัดังกล่าวจะข้�นอย้่กับเจต้นาในการักรัะทำาความผิด ความร้้ัและ

ปรัะสบการัณ์ในสายอาชีพของผ้้กรัะทำาในฐานะวิญญู้ชนที�พ้งปฏิิบัต้ิ ความร้ัายแรังของความเสียหายที�เกิดข้�นและผลกรัะทบ

ที�มีต้่อบรัิษััท ทั�งน้� ต้้องเป็นไปต้ามรัะเบียบข้อบังคับของบรัิษััทหรั้อบรัิษััทในเครั้อ กฎหมายที�เกี�ยวข้องต้ลอดจนข้อกำาหนดและ

กฎเกณฑ์์ต้ามปรัะกาศของหน่วยงานที�กำากับด้แลบรัิษััทในฐานะที�เป็นกิจการัจดทะเบียนในต้ลาดหลักทรััพย์ฯ

คั่าตอบแทนข้องผูู้้สอบบัญช้่

1. คั่าตอบแทนจากการสอบบัญช้่

ปี 2564 บรัิษััทได้แต้่งต้ั�งบรัิษััท สอบบัญชีธรัรัมนิต้ิ จำากัด เป็นผ้้สอบบัญชีของบรัิษััท โดยมีค่าต้อบแทนจำานวนทั�งสิ�น 

1,430,000.00 บาท เท่าเดิมกับในปี 2563 โดยผ่านการัอนุมัต้ิจากที�ปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้นให้จ่ายค่าต้อบแทนจากการัสอบบัญชี

ให้แก่บรัิษััท ต้ามรัายละเอียด ดังน้�

ค่าต้อบแทนจากการัสอบบัญชี ปี 2564 ปี 2563
สอบทานงบการัเงินเฉพาะและงบการัเงินรัวม (3ไต้รัมาส) 600,000 600,000
ต้รัวจสอบงบการัเงินเฉพาะและงบการัเงินรัวมปรัะจำาปี 750,000 750,000
ต้รัวจสอบงบการัเงินรัวมในส่วนของบรัิษััทรั่วม 80,000 80,000

รัวม 1,430,000 1,430,000

ทั�งน้�ผ้้สอบบัญชีและบรัิษััท สอบบัญชีธรัรัมนิต้ิ จำากัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบรัิษััท / บรัิษััทย่อย / 

ผ้้บรัิหารั / ผ้้ถี้อหุ้นรัายใหญ่ หรั้อผ้้ที�เกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. คั่าบริการอ่�น

ในปี 2564 บริัษััท และบริัษััทย่อยไม่มีการัจ่ายค่าต้อบแทนของบริัการัอ้�นให้แก่ผ้้สอบบัญชีของบริัษััท และบริัษััทย่อย 

สำานักงานสอบบัญชีที�ผ้้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรั้อกิจการัที�เกี�ยวข้องกับผ้้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชีที�ผ้้สอบบัญชีสังกัด

การปฏิิบัติตามหลักการกำากับดูแลท่�ด่ในเร่�องอ่�นๆ

คณะกรัรัมการับริัษัทัไดม้กีารัทบทวนหลักการักำากบัดแ้ลกิจการัที�ดขีองบรัษิัทัฯ เปน็ปรัะจำาทกุป ีโดยไดม้กีารัปรัับปรังุและ

จัดทำาหลักการักำากับด้แลกิจการัที�ดี (ฉบับปรัับปรัุง ครัั�งที� 2) ให้สอดคล้องกับ “หลักการักำากับด้แลกิจการัที�ดีสำาหรัับบรัิษััทจด

ทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code)” ของสำานกังานคณะกรัรัมการักำากบัหลักทรััพย์และต้ลาดหลักทรัพัย์ 

ซึ่้�งได้รัับการัอนุมัต้ิจาก ที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท ครัั�งที� 5/2562 เม้�อวันที� 19 ตุ้ลาคม 2564 และให้มีผลบังคับใช้ ต้ั�งแต้่วัน

ที� 19 ตุ้ลาคม 2564 เป็นต้้นไป เพ้�อให้กรัรัมการั ผ้้บรัิหารั และพนักงานทุกคนย้ดถี้อเป็นแนวทางในการัปฏิิบัต้ิงานโดยปรัะกอบ

ด้วยข้อม้ล 4 ส่วน ค้อ นโยบายการักำากับด้แลกิจการัที�ดี หลักการักำากับด้แลกิจการัที�ดี 8 หลักปฏิิบัต้ิ จรัิยธรัรัมในการัดำาเนิน

ธรุักจิ และจรัรัยาบรัรัณกรัรัมการับรัษิัทั ผ้บ้รัหิารั และพนกังาน ซึ่้�งหลกัการักำากับดแ้ลกจิการัที�ด ี(ฉบบัปรัับปรังุ ครัั�งที� 2) สามารัถี

ด้รัายละเอียดเพิ�มเต้ิมได้จากบนเว็บไซึ่ต้์ของบรัิษััทฯ www.vibhavadi.com/
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หลักการกำากับดูแลกิจการ-ท่�ด่

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บรัิษััทได้ต้รัะหนักความสำาคัญของการักำากับด้แลกิจการัที�ดี และมีความต้ั�งใจที�จะปฏิิบัต้ิต้ามหลักการักำากับด้และกิจการั

ที�ดี เพ้�อการับรัิหารัจัดการัธุรักิจที�มีความโปรั่งใส สรั้างความเช้�อมั�นให้แก่ผ้้มีส่วนได้เสียทุกฝ่่าย และมีปรัะสิทธิภาพเพียงพอที�จะ

แข่งขันในรัะดับสากล บรัิษััทจ้งขอรัายงานเรั้�องการัปฏิิบัต้ิต้ามหลักการักำากับด้แลกิจการั ดังต้่อไปน้�

หมวดท่� 1 สิทธิข้องผูู้้ถื่อหุ้น

บรัิษััทเล็งเห็นถี้งความสำาคัญของสิทธิของผ้้ถี้อหุ้นทุกรัาย ซึ่้�งรัวมทั�งผ้้ถี้อหุ้นรัายใหญ่ และผ้้ถี้อหุ้นรัายย่อย โดยสิทธิของ

ผ้ถี้อหุ้นครัอบคลุมสิทธิพ้�นฐานต้่างๆ ทั�งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรััพย์และในฐานะของเจ้าของบรัิษััท เช่น สิทธิในการัซึ่้�อ 

ขาย โอน หลักทรััพย์ที�ต้นถี้ออย้่ สิทธิในการัได้รัับข่าวสารั ข้อม้ลของบรัิษััทอย่างครับถี้วน เพียงพอ ทันเวลา ผ่านช่องทางที�เข้า

ถี้งได้ง่าย สิทธิในการัแสดงความคิดเห็น สิทธิในการัรั่วมต้ัดสินใจเรั้�องสำาคัญของบรัิษััท เช่น การัเล้อกต้ั�งกรัรัมการั การัอนุมัต้ิ

ธุรักรัรัมที�สำาคัญและมีผลต้่อทิศทางในการัดำาเนินธุรักิจของบรัิษััท การัแก้ไขหนังส้อบรัิคณห์สนธิ ข้อบังคับของบรัิษััท เป็นต้้น

ในปี 2564 บรัิษััทได้ดำาเนินการัในเรั้�องต้่างๆ ที�เป็นการัส่งเสรัิม และอำานวยความสะดวกในการัใช้สิทธิของผ้้ถี้อหุ้น 

ในการัรั่วมปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้น ดังน้�

1.  บรัษิัทั เปิดโอกาสให้ผ้ถ้ีอ้หุน้ได้มสีว่นร่ัวมในการัเสนอเร้ั�องที�เหน็วา่สำาคญัและควรับรัรัจุเปน็วารัะในการัปรัะชุมสามัญ

ผ้้ถี้อหุ้นปรัะจำาปีของบรัิษััท และเสนอช้�อบุคคลที�มีความรั้้ ความสามารัถี และคุณสมบัต้ิที�เหมาะสมเพ้�อรัับการัพิจารัณาเล้อกต้ั�ง

เป็นกรัรัมการับรัิษััทล่วงหน้าก่อนที�จะมีการัจัดปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้นข้�น โดยผ้้ถี้อหุ้นสามารัถีด้รัายละเอียดหลักเกณฑ์์และวิธี

ปฏิิบัต้ิได้ในเว็บไซึ่ต้์ของบรัิษััท ทั�งน้�ในปี 2564 บรัิษััทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผ้้ถี้อหุ้นเสนอช้�อบุคคลเพ้�อเข้ารัับการัพิจารัณาเล้อกต้ั�ง

เป็นกรัรัมการับรัิษััท เป็นการัล่วงหน้า รัะหว่างวันที� 7 ตุ้ลาคม 2563 ถี้งวันที� 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเผยแพรั่ให้ผ้้ถี้อหุ้นรัับ

ทรัาบผ่านรัะบบข่าวของต้ลาดหลักทรััพย์แห่งปรัะเทศไทย และเว็ปไซึ่ต้์ของบริัษััท ซึ่้�งเม้�อครับกำาหนดรัะยะเวลาที�เปิดโอกาส 

ปรัากฏิว่า ไม่มีผ้้ถี้อหุ้นรัายใดเสนอช้�อบุคคลเข้ามายังบรัิษััท

2.  บรัิษััทได้จัดส่งหนังส้อเชิญปรัะชุมให้แก่ผ้้ถี้อหุ้นล่วงหน้า เพ้�อแจ้งวารัะการัปรัะชุม พรั้อมความคิดเห็นของคณะ

กรัรัมการัในแต้ล่ะวารัะ รัวมถีง้เอกสารัปรัะกอบต้า่งๆ เพ้�อใหผ้้ถ้ีอ้หุน้มขีอ้มล้เพยีงพอในการัต้ดัสนิใจ และเพ้�อใหผ้้ถ้ีอ้หุน้สามารัถี

ใช้สิทธิได้เต้็มที� โดยได้ชี�แจงรัายละเอียดของเอกสารัที�ผ้้ถี้อหุ้นต้้องนำามาแสดงในวันปรัะชุม เพ้�อรัักษัาสิทธิในการัเข้าปรัะชุม 

รัวมทั�งสิทธิออกเสียงลงมต้ิของผ้้ถี้อหุ้นไว้ด้วยกัน นอกจากน้� เพ้�ออำานวยความสะดวกให้แก่ผ้้ถี้อหุ้น บรัิษััทมีการัเปิดเผยหนังส้อ

เชญิปรัะชุมบนเวบ็ไซึ่ต้ข์องบรัษิัทั โดยในกรัณข้องการัปรัะชุมสามญัผ้ถ้ีอ้หุน้ปรัะจำาป ีไดเ้ปดิเผยหนงัสอ้เชญิปรัะชมุลว่งหนา้กอ่น

วันปรัะชุมอย่างน้อย 30 วัน

3.  ในกรัณ้ที�ผ้้ถี้อหุ้นไม่สามารัถีเข้าปรัะชุมได้ด้วยต้นเอง ผ้้ถี้อหุ้นสามารัถีใช้สิทธิในการัมอบฉันทะให้กรัรัมการัอิสรัะ 

หรั้อบุคคลใดๆ เข้ารั่วมปรัะชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนต้นได้ โดยใช้หนังส้อมอบฉันทะแบบหน้�งแบบใดที�บรัิษััทได้จัด

สง่ไปพร้ัอมกับหนังสอ้นัดปรัะชุม จากจากน้�ผ้ถ้ีอ้หุน้สามารัถี Download หนังสอ้มอบฉันทะผ่านทางเว็บไซึ่ต์้ของบริัษัทัได้อกีด้วย

3.1  ก่อนวันปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้น

 � เปิดโอกาสให้ผ้้ถี้อหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอเรั้�องที�เห็นว่าสำาคัญและควรับรัรัจุเป็นวารัะในการัปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้นปรัะจำา

ปีของบรัิษััท และเสนอช้�อบุคคลที�มีความรั้้ ความสามารัถี และคุณสมบัต้ิที�เหมาะสมเพ้�อรัับการัพิจารัณาเล้อกตั้�งเป็น

กรัรัมการับรัษิัทัลว่งหนา้กอ่นวนัปรัะชมุสามัญผ้ถ้ีอ้หุ้นปรัะจำาป2ี564 ไดต้้ั�งแต้ว่นัที� 7 ต้ลุาคม 2563 ถีง้วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 

2564 โดยบรัิษััท ได้จัดทำาหลักเกณฑ์์และวิธีการัเผยแพรั่ทั�งภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษับนเว็บไซึ่ต้์ของบรัิษััท พรั้อมทั�ง

ได้แจ้งให้ผ้้ถี้อหุ้นทรัาบผ่านรัะบบข่าวของต้ลาดหลักทรััพย์แห่งปรัะเทศไทย ทั�งน้�ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผ้้ถี้อหุ้นเสนอ

เรั้�องเพ้�อบรัรัจุเป็นวารัะการัปรัะชุม แต้่อย่างไรัก็ต้าม ในต้้นปี 2564 ปรัะเทศไทยได้เกิดสถีานการัณ์การัแพรั่รัะบาดของ

เช้�อไวรััสโคโรันา 2019 (Covid-19) บรัิษััทจ้งได้กำาหนดมาต้รัการัและแนวทางปฏิิบัต้ิในการัป้องกันการัแพรั่รัะบาดของ

ไวรััสโคโรันา 2019 เพิ�มเติ้มจากมาต้รัการัและแนวปฏิิบัต้ิที�ได้แจ้งให้ผ้้ถี้อหุ้นทรัาบแล้วพร้ัอมกับหนังส้อเชิญปรัะชุม 

โดย บริัษััทได้ให้มีการัจำากัดจำานวนที�นั�งสำาหรัับผ้้เข้ารั่วมการัปรัะชุมเพ้�อให้ผ้้เข้ารั่วมปรัะชุมมีรัะยะห่างที�ปลอดภัย 
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ลดความเสี�ยงจากการัต้ิดเช้�อไวรััสโคโรันา 2019 และลดโอกาสการัแพรั่รัะบาดของโรัค

 � แจ้งมต้ิกำาหนดการัปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวันปรัะชุมถี้ง 61 วัน ค้อ ในวันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพ้�อให้ผ้้ถี้อหุ้น

สามารัถีจัดเวลาในการัเข้ารั่วมปรัะชุมได้

 � เผยแพรัเ่อกสารัเชญิปรัะชมุพรัอ้มเอกสารัแนบ เชน่ รัายงานปรัะจำาป ีผา่นเวบ็ไซึ่ต้ข์องบรัษิัทั ซึ่้�งมีขอ้มล้เหม้อนกบัขอ้มล้

ที�บรัิษััท ส่งให้ผ้้ถี้อหุ้นทั�งภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษัก่อนวันปรัะชุม 39 วัน โดยเปิดเผยต้ั�งแต้่วันที� 19 มีนาคม 2564 

เพ้�อให้ผ้้ถี้อหุ้นสามารัถีเข้าถี้งข้อม้ลได้โดยสะดวก รัวดเรั็ว และมีเวลาศ้กษัาข้อม้ลล่วงหน้ามากยิ�งข้�น

 � ปรัะกาศคำาบอกกล่าวนัดปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นลงในหนังส้อพิมพ์ต้ิดต้่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนวันปรัะชุม 11 วัน ค้อ ในวัน

ที� 16, 17 และ 20เมษัายน 2564

 � เอกสารัที�จัดส่งให้ผ้้ถี้อหุ้นปรัะกอบด้วยหนังส้อเชิญปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นซ้ึ่�งมีรัายละเอียดวารัะการัปรัะชุมที�มีข้อเท็จจริังและ

เหตุ้ผล รัวมทั�งความเห็นของคณะกรัรัมการับริัษััทในทุกวารัะ พร้ัอมกับเอกสารัปรัะกอบการัปรัะชุมที�ใช้ปรัะกอบการั

พิจารัณาต้ัดสินใจลงคะแนนในวารัะต้่างๆ รัายงานปรัะจำาปีในรั้ปแบบ QR Code ปรัะวัต้ิของบุคคลที�ได้รัับการัเสนอช้�อให้

เข้าดำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัแทนกรัรัมการัที�ครับกำาหนดออกจากต้ำาแหน่งต้ามวารัะ นิยามกรัรัมการัอิสรัะ ข้อม้ลของ

ผ้้สอบบัญชีที�ได้รัับการัเสนอช้�อ ข้อม้ลเกี�ยวกับกรัรัมการัอิสรัะที�บริัษััทฯ เสนอช้�อให้เป็นผ้้รัับมอบฉันทะจากผ้้ถี้อหุ้น 

ข้อบังคับของบริัษััท ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับการัปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้น เอกสารัและหลักฐานที�ผ้้เข้ารั่วมปรัะชุมต้้องนำามา

แสดงก่อนเข้ารั่วมปรัะชุมและรัะเบียบปฏิิบัต้ิในการัปรัะชุม ซึ่้�งรัวมถี้งเอกสารัที�ใช้และขั�นต้อนการัมอบฉันทะให้ผ้้อ้�นเข้า

รั่วมปรัะชุมแทน ขั�นต้อนการัส่งคำาถีามล่วงหน้าเกี�ยวกับการัปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้น ขั�นต้อนการัเข้าร่ัวมปรัะชุม แผนที�

สถีานที�จัดการัปรัะชุม แบบแจ้งการัปรัะชุมใช้สำาหรัับการัลงทะเบียน หนังส้อมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่้�งเป็นแบบที�ผ้้ถี้อหุ้น

กำาหนดทศิทางการัลงคะแนนได ้หรัอ้จะเล้อกใชห้นงัส้อมอบฉนัทะแบบ ก. หร้ัอ แบบ ค. แบบใดแบบหน้�งก็ได ้ซึ่้�งสามารัถี 

Download หนังส้อมอบฉันทะทั�ง 3 แบบ ได้ที�เว็บไซึ่ต้์ของบรัิษััท กรัณ้ผ้้ถี้อหุ้นต้่างชาต้ิหรั้อนักลงทุนสถีาบัน บรัิษััทได้

จดัสง่หนงัสอ้เชญิปรัะชมุผ้ถ้ีอ้หุน้พร้ัอมเอกสารัปรัะกอบการัปรัะชมุเปน็ภาษัาอังกฤษั เพ้�อเปน็การัอำานวยความสะดวกและ

ส่งเสรัิมให้ผ้้ถี้อหุ้นทุกปรัะเภท รัวมทั�งนักลงทุนสถีาบันเข้ารั่วมปรัะชุม

4.  เพ้�อให้ผ้้ถี้อหุ้นได้รัับความสะดวกในการัปรัะชุม บรัิษััทได้จัดให้มีการัลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั�วโมง และภายหลัง

เปิดปรัะชุมแล้ว ผ้้ถ้ีอหุ้นสามารัถีลงทะเบียนเข้าร่ัวมปรัะชุมได้ต้ลอดเวลาการัปรัะชุม เพ้�อใช้สิทธิออกเสียงในวารัะที�ยังไม่ได้ลง

มต้ิ นอกจากน้� เม้�อจบการัปรัะชุม ผ้้ถี้อหุ้นสามารัถีขอต้รัวจรัายละเอียดของการัลงมต้ิได้

5.  ก่อนเรัิ�มเข้าส้่การัปรัะชุมต้ามวารัะ ปรัะธานกรัรัมการัซ้ึ่�งเป็นปรัะธานในที�ปรัะชุม ได้มอบหมายให้กรัรัมการัและ

เลขานุการัแจ้งให้ที�ปรัะชุมทรัาบถี้งวิธีการัปฏิิบัต้ิในการัออกเสียงลงคะแนนในแต่้ละวารัะการัปรัะชุม และรัะหว่างการัปรัะชุม

ผ้้ถ้ีอหุ้น ปรัะธานในที�ปรัะชุมได้เปิดโอกาสให้ผ้้ถ้ีอหุ้นทุกรัายสามารัถีเสนอแนะ ซึ่ักถีาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวารัะ 

โดยปรัะธานและผ้้บรัิหารัจะให้ความสำาคัญกับทุกคำาถีาม และต้อบข้อซึ่ักถีามอย่างชัดเจนและต้รังปรัะเด็น

6.  บรัิษััทได้ใช้รัะบบ Barcode ช่วยในการัลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพ้�ออำานวยความสะดวกแก่ผ้้ถี้อหุ้นที�เข้า

รั่วมปรัะชุมในการัจัดปรัะชุมที�สะดวกและเหมาะสมไม่เป็นอุปสรัรัคต้่อการัเข้า

6.1 วันปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้น

 � กำาหนดวนั เวลา และสถีานที�ในการัจดัปรัะชมุที�สะดวกและเหมาะสมไม่เปน็อปุสรัรัคต้อ่การัเขา้รัว่มปรัะชมุ โดยในปี 2564 

บรัิษััทจัดให้มีการัปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้น วันพุธที� 28 เมษัายน 2564 เวลา 13.00น. ณ ห้องปรัะชุมอาคารั 4 ชั�น 9 

โรังพยาบาลวิภาวดี 

 � เปดิให้ผ้ถ้ีอ้หุน้ลงทะเบียนเข้ารัว่มปรัะชุมดว้ยรัะบบ Barcode ลว่งหน้าก่อนการัปรัะชุมไม่นอ้ยกวา่ 1 ชั�วโมง และสามารัถี

ลงทะเบียนได้ต้่อเน่�องจนกว่าการัปรัะชุมจะแล้วเสรั็จ โดยบรัิษััท ได้จัดให้มีบุคลากรัอย่างเพียงพอสำาหรัับการัลงทะเบียน

เข้าปรัะชุม พรั้อมกับจัดเต้รัียมอากรัแสต้มป์ไว้บรัิการัแก่ผ้้ถี้อหุ้นที�มอบฉันทะให้ผ้้อ้�นหรั้อกรัรัมการัอิสรัะมาปรัะชุมแทน 

อีกทั�ง มีการัแจกบัต้รัลงคะแนนเสียงสำาหรัับผ้้ถี้อหุ้นทุกรัายเพ้�อใช้ในการัลงคะแนนเสียงทั�งน้�ในกรัณ้ที�ผ้้ถี้อหุ้นมอบฉันทะ

ให้กับผ้้อ้�นมาปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นแทน บรัิษััท ได้ให้สิทธิและปฏิิบัต้ิต้่อผ้้รัับมอบฉันทะเสม้อนกับเป็นผ้้ถี้อหุ้น

 � คณะกรัรัมการับริัษััทให้ความสำาคัญต่้อการัปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้น โดยถี้อเป็นหน้าที�ที�จะต้้องเข้าร่ัวมปรัะชุมทุกครัั�งหากไม่ติ้ด
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ภารักิจสำาคัญหรั้อเจ็บป่วย รัวมทั�งกรัรัมการัผ้้จัดการั ผ้้บรัิหารัส้งสุดด้านบัญชีและการัเงิน กรัรัมการับรัิหารั และผ้้สอบ

บัญชีของบรัิษััท ได้เข้ารั่วมปรัะชุมเพ้�อให้ผ้้ถี้อหุ้นสามารัถีซึ่ักถีามในเรั้�องที�เกี�ยวข้องได้ และบรัิษััทได้จัดให้มี Inspector 

โดยเชิญต้ัวแทนจากสำานักงานสอบบัญชีของบรัิษััท ได้แก่ บรัิษััท สอบบัญชีธรัรัมนิต้ิ จำากัด เป็นผ้้ต้รัวจสอบความถี้กต้้อง

ของคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการัต้รัวจนับคะแนนเสียงแต่้ละวารัะ เพ้�อให้การัปรัะชุมเป็นไปอย่างโปร่ังใส ถีก้ต้้อง

ต้ามกฎหมาย และข้อบังคับของบรัิษััท

 � ก่อนเรัิ�มการัปรัะชุมเลขานุการับริัษััทได้แจ้งรัายละเอียดขององค์ปรัะชุม รัวมถี้งอธิบายวิธีการัลงคะแนนและวิธีการันับ

คะแนนเสยีงของผ้ถ้ีอ้หุน้ที�ต้อ้งลงมต้ิในแต้ล่ะวารัะต้ามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรัษิัทั ในกรัณผ้้ถ้ีอ้หุน้รัายใดเขา้มาภาย

หลงัจากที�ได้เรัิ�มการัปรัะชมุไปแลว้ บรัษิัทั ยงัใหส้ทิธิในการัออกเสยีงลงคะแนนในวารัะที�เหลอ้อย้ท่ี�ยงัไมไ่ดม้กีารัพจิารัณา

และลงมต้ิ โดยนับเป็นองค์ปรัะชุม

7.  เลขานุการับรัิษััทได้บันท้กการัปรัะชุมที�ถี้กต้้อง ครับถี้วน โดยบันท้กการัออกเสียงลงคะแนนในแต้่ละวารัะอย่าง

ละเอียด และได้จดัส่งรัายงานการัปรัะชุมผ้้ถีอ้หุน้ต่้อต้ลาดหลักทรัพัย์แห่งปรัะเทศไทยภายใน 14 วนัหลังการัปรัะชุม และเผยแพร่ั

บนเว็บไซึ่ต้์ของบรัิษััท เพ้�อให้ผ้้ถี้อหุ้นได้รัับทรัาบอย่างรัวดเรั็วและสามารัถีต้รัวจสอบได้

7.1  หลังวันปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้น

 � เปิดเผยมต้ิที�ปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นพรั้อมผลการัลงคะแนนเสียงในแต้่ละวารัะในการัปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้น  ผ่านรัะบบข่าวของ

ต้ลาดหลักทรััพย์ฯ ภายหลังเสรั็จสิ�นการัปรัะชุม และบนเว็บไซึ่ต้์ของบรัิษััท ในวันทำาการัถีัดไป

 � จัดทำารัายงานการัปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้นที�มีสารัะสำาคัญครับถ้ีวน และมีการัสรุัปผลการัลงคะแนนเสียงในแต่้ละวารัะ ซ้ึ่�ง

แบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พรั้อมทั�งบันท้กปรัะเด็นอภิปรัายที�สำาคัญและคำาชี�แจงไว้โดยสรัุป และได้

นำาส่งให้ต้ลาดหลักทรััพย์แห่งปรัะเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้น และนำาเผยแพรั่บนเว็บไซึ่ต้์ของบรัิษััท

เพ้�อเป็นช่องทางให้ผ้้ถี้อหุ้นรัับทรัาบและสามารัถีต้รัวจสอบข้อม้ลได้โดยไม่จำาเป็นต้้องรัอให้ถี้งการัปรัะชุมในครัาวถีัดไป

 � จัดให้มีการับันท้กวิดีทัศน์การัปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้นของบรัิษััท 

หมวดท่� 2 การปฏิิบัติต่อผูู้้ถื่อหุ้นอย่างเท่าเท่ยมกัน

ผ้้ถี้อหุ้นทุกรัาย ทั�งผ้้ถี้อหุ้นที�เป็นผ้้บรัิหารั ผ้้ถี้อหุ้นที�ไม่เป็นผ้้บรัิหารั ผ้้ถี้อหุ้นต้่างชาต้ิและผ้้ถี้อหุ้นส่วนน้อย ต้่างได้รัับการั

ปฏิบิตั้จิากบรัษิัทัในลกัษัณะที�เทา่เทยีมกนั และมนีโยบายในเร้ั�องการัใชข้อ้มล้ภายในของบรัษิัทัอยา่งชดัเจน โดยกรัรัมการัผ้บ้รัหิารั 

พนักงาน และบุคคลที�เกี�ยวข้อง ห้ามนำาข้อม้ลภายในของบรัิษััท ไปใช้เพ้�อปรัะโยชน์ส่วนต้นหร้ัอเผยแพรั่ให้บุคคลอ้�นทรัาบ 

ซึ่้�งที�ผ่านมาไม่พบการัใช้ข้อม้ลภายในเพ้�อแสวงหาปรัะโยชน์แต้่อย่างใด

บรัิษััทดำาเนินการัป้องกันและจัดการัในเรั้�องที�มีความขัดแย้งทางผลปรัะโยชน์ต้่างๆ ด้วยความเป็นธรัรัม โดยวิธีการั

เปิดเผยข้อม้ลหรั้อการัเก็บรัักษัาความลับ หรั้อการัปฏิิเสธการัดำาเนินการั หรั้อวิธีการัอ้�นใดที�เหมาะสมต้ามควรัแก่กรัณ้ นอกจาก

น้�บรัษิัทัไดก้ำาหนดเปน็นโยบายและขั�นต้อนการัอนมุตั้แิละดำาเนนิการัรัายการัที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลปรัะโยชนแ์ละรัายการัที�

เกี�ยวโยงกัน รัวมทั�งกำาหนดนโยบายและรัะเบียบไม่ให้ผ้้บริัหารันำาข้อม้ลภายในไปใช้ปรัะโยชน์ส่วนต้น และกำาหนดให้กรัรัมการั

และผ้้บรัิหารัรัายงานการัเปลี�ยนแปลงการัถ้ีอครัองหลักทรััพย์ของบรัิษััทต้่อสำานักงานคณะกรัรัมการักำากับหลักทรััพย์และ

ต้ลาดหลักทรััพย์ ต้ามมาต้รัา 59 แห่งพรัะรัาชบัญญัต้ิหลักทรััพย์และต้ลาดหลักทรััพย์ พ.ศ. 2535 และมีการัรัายงานเรั้�อง

ดังกล่าวรัวมถี้งส่วนได้เสียต้่างๆ ในที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการัของบรัิษััททุกครัั�งอีกด้วย

บรัิษััทมีแนวนโยบายเปิดโอกาสให้ผ้้ถี้อหุ้นสามารัถีเสนอเพิ�มวารัะสำาหรัับการัปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นเสนอช้�อบุคคล เพ้�อรัับเล้อก

เป็นกรัรัมการับริัษััทได้ภายใต้้เง้�อนไข และรัะยะเวลาที�เหมาะสม รัวมถี้งต้้องอย้่ภายใต้้บทบัญญัต้ิของกฎหมายที�เกี�ยวข้องด้วย 

บรัิษััทได้เปิดโอกาสให้ผ้้ถี้อหุ้นที�ไม่สามารัถีเข้าปรัะชุมด้วยต้นเองมอบฉันทะให้ผ้้อ้�น เช่น กรัรัมการัอิสรัะของบรัิษััท มาปรัะชุม

และออกเสียงลงมต้ิแทน โดยได้แนบใบมอบฉันทะในแบบที�ผ้้ถี้อหุ้นสามารัถีแสดงเจต้นาได้หลากหลายพร้ัอมกับจดหมาย

เชิญปรัะชุม และมีการัจัดเต้รัียมบัต้รัลงคะแนนให้แก่ผ้้ถี้อหุ้นในการัปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นทุกครัั�ง รัวมถี้งในวารัะการัพิจารัณาการัแต้่ง

ต้ั�งกรัรัมการั บรัิษััทเสนอให้ผ้้ถี้อหุ้นได้พิจารัณากรัรัมการัเป็นรัายท่านด้วย ในปี 2564 บรัิษััทฯ ได้จัดส่งรัายงานปรัะจำาปี 2564 

ในรั้ปแบบรัหัส QR (QR CODE) ให้ผ้้ถี้อหุ้นเพ้�อสามารัถีเรัียกด้ข้อม้ลได้อย่างสะดวกและรัวดเรั็ว
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ในการัปรัะชมุสามญัผ้ถ้ีอ้หุน้ ปรัะจำาปี 2564 บรัษิัทัฯ ไดม้กีารัปฏิบิตั้ติ้ามมาต้รัฐานในการัป้องกนัการัแพรัร่ัะบาดของไวรััส 

COVID -19 อยา่งเคร่ังครัดัทุกกรัะบวนการั เพ้�อความปลอดภัยของผ้้ถีอ้หุน้และพนักงานของบริัษัทั การัปรัะชมุเป็นไปต้ามลำาดบั

วารัะการัปรัะชมุ โดยไมม่กีารัเพิ�มวารัะการัปรัะชมุที�ไมไ่ดแ้จง้ลว่งหนา้ เพ้�อใหผ้้ถ้ีอ้หุน้ไดม้โีอกาสศก้ษัาขอ้มล้ปรัะกอบรัะเบยีบวารัะ

ก่อนต้ัดสินใจ และไม่มีการัเปลี�ยนแปลงข้อม้ลสำาคัญในที�ปรัะชุม

หมวดท่� 3 บทบาทข้องผูู้้ม่ส่วนได้เส่ย

บรัษิัทัไดใ้หค้วามสำาคญัต้อ่สทิธขิองผ้ม้สีว่นไดเ้สียทกุกลุ่ม ไมว่า่จะเปน็ผ้้มส่ีวนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก ่พนักงานและผ้บ้รัหิารั

ของบรัิษััท หรั้อผ้้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ล้กค้า เจ้าหน้� ค้่แข่ง รัวมถี้งสังคมและสิ�งแวดล้อม เพรัาะบรัิษััทต้รัะหนักเสมอว่า 

ผ้้มีส่วนได้เสียทุกปรัะเภทมีส่วนสำาคัญต้่อการัปรัะกอบกิจการัของบรัิษััทในรั้ปแบบที�แต้กต้่างกัน บริัษััทจ้งคำาน้งถี้งสิทธิและ

ผลปรัะโยชน์ขั�นพ้�นฐานที�ผ้้มีส่วนได้เสียพ้งได้รัับจากบรัิษััทไว้อย่างเหมาะสม ดังต้่อไปน้� 

3.1 ผ้้ถี้อหุ้น : บรัิษััทมุ่งมั�นที�จะเป็นต้ัวแทนที�ดีของผ้้ถี้อหุ้น ในการัดำาเนินธุรักิจ เพ้�อสรั้างความพ้งพอใจให้แก่ผ้้ถี้อหุ้น 

โดยคำาน้งถี้งการัเจรัิญเต้ิบโต้ของม้ลค่าบรัิษััทในรัะยะยาว ด้วยผลต้อบแทนที�เหมาะสมและต้่อเน่�อง รัวมทั�งการัเปิดเผยข้อม้ล

อย่างโปรั่งใส และเช้�อถี้อได้ โดยมีการัดำาเนินงาน และการัปฏิิบัต้ิต้ามหลักกำากับด้แลกิจการัที�ดี พัฒนาการัส้�อสารักับผ้้ถี้อหุ้น 

นักลงทุน นอกจากน้�บริัษััทได้มีการัจ่ายเงินปันผลอย่างต่้อเน่�องซ้ึ่�งมีผลต้อบแทนจากการัลงทุนให้ผ้้ถี้อหุ้นอย่างสมำ�าเสมอต้ลอด

รัะยะเวลาที�ผ่านมา

3.2  ล้กค้า / ผ้้ป่วย : บรัิษััท ให้ความสำาคัญต้่อความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของล้กค้า/ผ้้ป่วย ด้วยการัให้บรัิการัรัักษัา

พยาบาลที�มีคุณภาพ ด้วยบุคลากรัทางการัแพทย์ที�มีความรั้้ความสามารัถี และเครั้�องม้อแพทย์ที�ทันสมัย เคารัพสิทธิมนุษัยชน 

และมุ่งมั�นพัฒนาคุณภาพบรัิการัรัักษัาพยาบาลอย่างต่้อเน่�อง เพ้�อต้อบสนองความต้้องการัของล้กค้า ด้วยการัพัฒนาคุณภาพ

บุคลากรัให้มีความต้รัะหนักในความปลอดภัย จริัยธรัรัมและมาต้รัฐานวิชาชีพ สิทธิของผ้้ป่วย และให้มีการัใช้ทรััพยากรัและ

เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีการับริัหารัจัดการัด้านการัป้องกันความเสี�ยงอย่างมีปรัะสิทธิภาพ ทั�งน้� เพ้�อความพ้งพอใจของ

ผ้้ใช้บรัิการั โดยใช้หน่วยงานภายนอกในการัวัดผล เพ้�อนำาไปปรัับปรัุงการัให้บรัิการัอย่างต้่อเน่�อง 

3.3  พนักงาน : บุคลากรัเป็นหัวใจสำาคัญในการัดำาเนินธุรักิจด้านการัรัักษัาพยาบาล โดยเฉพาะในสถีานการัณ์การัแพรั่

รัะบาดของเช้�อไวรััส COVID -19 ที�องค์กรัต้้องใช้ความรั้้ความสามารัถี ความทุ่มเท เสียสละของบุคลากรัในองค์กรัทุกภาคส่วน 

บรัิษััทจ้งให้ความสำาคัญกับการัด้แลพนักงานให้ทำางานอย่างมีความสุข มีความมั�นคง มีความปลอดภัยในการัทำางานและพรั้อม

ที�จะเติ้บโต้ไปพร้ัอมกับองค์กรั โดยบริัษััท ย้ดแนวทางการับริัหารัจัดการัทรััพยากรับุคคลต้ามหลักการักำากับด้แล กิจการัที�ดี 

ต้รัะหนักถีง้ความสำาคญัของพนักงานว่าเป็นทรัพัยากรัที�มคีา่ในการัผลักดันขับเคล้�อนให้องค์กรัมีความเจริัญก้าวหน้า และปรัะกอบ

กิจการัได้อย่างสำาเรั็จ โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน ค้อ การัวางแผนกำาลังคนและการัสรัรัหา การัฝ่ึกอบรัมและพัฒนาพนักงาน และ

การัด้แลรัักษัาสนับสนุนให้พนักงานทุกคน ได้รัับโอกาสในเต้ิบโต้ในองค์กรัอย่างเท่าเทียม ไม่จำากัดเพศ เช้�อชาต้ิ และศาสนา มุ่ง

เน้นการัพัฒนาองค์ความร้้ัและทักษัะความสามารัถีในวิชาชีพ และเต้รีัยมความพร้ัอมรัองรัับต่้อการัเปลี�ยนแปลงภายใต้บ้รัรัยากาศ

ในการัทำางานที�เคารัพและยอมรัับความแต้กต้่างเพ้�อความสุขในการัทำางานของพนักงานทุกคน บรัิษััท มี Core Value ที�มุ่งมั�น

ปล้กฝ่ังให้พนักงานย้ดเป็นหลักในการัปฏิิบัต้ิงาน ได้แก่ ความปลอดภัย ความใส่ใจ ความรั่วมม้อ ความซึ่้�อสัต้ย์ มุ่งพัฒนาต้นเอง 

ใฝ่่หาความรั้้ ไปส้่ความเป็นเลิศ

3.4  ค้่ค้า / ค้่สัญญา : บรัิษััท ต้รัะหนักถี้งความสำาคัญของค้่ค้าซึ่้�งเป็นพันธมิต้รัที�มีส่วนรั่วมในการัสรั้างคุณค่าและ

ภาพลกัษัณท์ี�ดขีองบรัษัิัท โดยย้ดมั�นที�จะทำาธรุักจิกบัค้ค่า้อยา่งโปรัง่ใส เปน็ธรัรัม ชดัเจน เพ้�อความเปน็ธรัรัมแกท่กุฝ่า่ยที�เกี�ยวขอ้ง 

โดยใหค้วามสำาคญักบัการัจดัซึ่้�อยาเวชภณัฑ์ ์เครั้�องมอ้แพทยท์ี�มคีณุภาพ มมีาต้รัฐานความปลอดภยั ใสใ่จสิ�งแวดลอ้ม และมกีารั

จัดทำาแบบปรัะเมินค้่ค้าอย่างเหมาะสม 
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3.5  เจ้าหน้� : บรัิษััทย้ดมั�นในการัให้ข้อม้ลที�ถี้กต้้อง โปรั่งใสและต้รัวจสอบได้แก่เจ้าหน้� อีกทั�งได้ปฏิิบัต้ิต้ามเง้�อนไขการั

ก้้ย้มเงินด้วยความซึ่้�อสัต้ย์สุจรัิต้ อย่างเครั่งครััด และจ่ายชำารัะหน้�ต้รังเวลา บรัิษััทเช้�อว่าการัสร้ัางความสัมพันธ์ที�ดีกับเจ้าหน้� 

รัวมทั�งการัสรั้างความเช้�อมั�นและไว้วางใจเป็นความรัับผิดชอบที�บรัิษััทพ้งปฏิิบัต้ิต้่อเจ้าหน้�

3.6  ค้่แข่งทางการัค้า : บรัิษััทปรัะพฤต้ิต้ามกรัอบกต้ิกาการัแข่งขันที�ดี ภายใต้้กรัอบของกฎหมาย รัวมทั�งปฏิิบัต้ิต้่อ

ค้่แข่งทางการัค้าอย่างสุจรัิต้ เป็นธรัรัม โดยบรัิษััทถี้อว่าค้่แข่งทางการัค้าเป็นปัจจัยหน้�งที�ทำาให้บรัิษััทมีความมุ่งมั�นในการัพัฒนา

คุณภาพและปรัะสิทธิภาพในการัให้บรัิการัให้ดียิ�งข้�นแก่ล้กค้าและผ้้ป่วย

3.7  สงัคมและสิ�งแวดล้อม : บริัษัทัมุง่มั�นที�จะดำาเนนิธุรักจิโดยสร้ัางมล้ค่าทางธุรักจิ บริัหารัจัดการัสิ�งแวดล้อมอย่างเป็น

รัะบบภายใต้ม้าต้รัฐานคณุภาพ ควบค้ไ่ปกบัความรับัผดิชอบทางสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม ต้ลอดจนต้อบสนองความต้อ้งการัต้อ่ความ

คาดหวังของผ้้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและสามารัถีวัดผลได้อย่างเป็นรั้ปธรัรัม บรัิษััท จ้งได้ดำาเนินการัปรัะเมินที�สำาคัญด้าน

ความยั�งยน้จากกลยทุธการัดำาเนนิธรุักจิ ความเสี�ยง และโอกาส การับรัหิารัจดัการัดา้นความยั�งยน้ ไปพรัอ้มกบัการัรัวบรัวมความ

เห็นของกรัรัมการั ผ้้บรัิหารั ผ้้มีส่วนได้เสียข้อรั้องเรัียน เพ้�อให้ครัอบคลุมทุกกลุ่มที�มีอิทธิพลต้่อปรัะเด็นความยั�งย้น และนำา

ปรัะเด็นมาปรัะเมินและจัดลำาดับความสำาคัญ โดยพิจารัณาจากโอกาสและผลกรัะทบที�มีต้่อการัดำาเนินธุรักิจของบรัิษััท และต้่อ

ความสนใจของผ้้มีส่วนได้เสีย จ้งให้ความสำาคัญเกี�ยวกับการัจัดการัสิ�งแวดล้อมทางกายภาพขององค์กรัที�เอ้�อต้่อความปลอดภัย

ของผ้้ป่วยและเจ้าหน้าที� โดยจัดให้มีรัะบบบรัิหารัอาคารัสถีานที� และรัักษัาความปลอดภัย โดยคณะกรัรัมการัสิ�งแวดล้อมความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีการัต้รัวจสอบเพ้�อค้นหาความเสี�ยงของสิ�งแวดล้อม ปีละ 1 ครัั�ง จัดให้มีการัฝ่ึกอบรัมพนักงานด้าน

ความปลอดภัย รัวมถีง้จัดให้มกีารัจัดทำาแผนป้องกันและรัะงบัอคัคีภยัและจดัการัฝึ่กซึ่อ้มอัคคีภยัให้กบัแพทย์และพนักงาน 100% 

จัดให้มีสิ�งอำานวยความสะดวกแก่ผ้้พิการั เช่น ที�จอดรัถี ห้องนำ�า ทางลาด และรัะบบแจ้งเหตุ้กรัณ้พลัดต้กหกล้ม เป็นต้้น และ

เปิดเผยข้อม้ลต้ามปรัะเด็นความยั�งย้นที�มีนัยสำาคัญ ให้ความสำาคัญกับคุณภาพมาต้รัฐานความปลอดภัย ทั�งน้� การัดำาเนินการั

ของโรังพยาบาลมีการับรัิหารัจัดการั ด้านพลังงานอย่างมีปรัะสิทธิภาพ รัวมทั�งการับรัิหารัจัดการัของเสียจากทุกกรัะบวนการั

อยา่งเป็นรัะบบ การัควบคุมคณุภาพดา้นสิ�งแวดลอ้ม การัต้รัวจวัดคณุภาพอากาศภายในโรังพยาบาล และมีการัต้รัวจวัดคณุภาพ

ปรัะสิทธิภาพของหอ้งปฏิบิตั้กิารัต่้างๆ เชน่ หอ้ง OR หอ้งแยกโรัค ใหเ้ปน็ไปต้ามมาต้รัฐานที�กำาหนด โดยคำานง้ถ้ีงความปลอดภยั

ของผ้้ใช้บรัิการัและผ้้ปฏิิบัต้ิงานในพ้�นที�โรังพยาบาล

3.8  การัสง่เสรัมิใหม้กีารัใช้ทรัพัยากรัอย่างมปีรัะสทิธภิาพ : คณะกรัรัมการับริัษัทัต้รัะหนัก ถีง้คณุคา่ของการัใช้ทรัพัยากรั

อย่างคุ้มค่าและเกิดปรัะโยชน์ส้งสุด จ้งมุ่งเน้นการัดำาเนินธุรักิจที�เป็นมิต้รัและลดผลกรัะทบในด้านสิ�งแวดล้อม ให้ความสำาคัญกับ

ความปลอดภัยของผ้้ใช้บรัิการัและบุคลากรั ครัอบคลุมถี้งการัจัดการัพลังงานโดยยั�งย้น นอกจากน้�บรัิษััทยังคงพัฒนาการัใช้

พลังงานอย่างมีปรัะสิทธิภาพอย่างต่้อเน่�อง ภายใต้้รัะบบบริัหารัการัจัดการัพลังงานสร้ัางวัฒนธรัรัมอนุรัักษ์ัพลังงานในองค์กรั 

มกีารันำารัะบบ Solar Cell เข้ามาใชกั้บอาคารัโรังพยาบาล เพ้�อลดการัใช้ไฟัฟัา้ มกีารันำานวตั้กรัรัมการัต้รัวจติ้ดต้ามการัใช้พลงังาน

แบบ online 24 ชั�วโมง มาใช้ในการัควบคุมการัใช้พลังงาน รัณรังค์ให้มีการัใช้นำ�าอย่างมีปรัะสิทธิภาพ มีการัต้รัวจสอบคุณภาพ

นำ�าด้�ม นำ�าใช้ภายในโรังพยาบาล รัวมถี้งมีการัทำาสัญญาส่งนำ�ากรัณ้ฉุกเฉินกับการัปรัะปานครัหลวง (รัายละเอียดการัปฏิิบัต้ิต้าม

นโยบายดังกล่าวเพิ�มเต้ิมอย้่ในหัวข้อ “รัายงานการัพัฒนาความยั�งย้น”)

3.9  การัให้ความรั้้และการัฝ่ึกอบมพนักงานในเรั้�องสิ�งแวดล้อม : คณะกรัรัมการับรัิษััทได้ส่งเสรัิมให้พนักงานต้รัะหนัก

ถ้ีงความสำาคัญของสิ�งแวดล้อม ต้ลอดจนส่งเสรัิมให้พนักงานเข้าอบรัมเพิ�มพ้นความรั้้ในเร้ั�องสิ�งแวดล้อมอย่างต่้อเน่�อง บรัิษััท 

ได้จัดทำาแผนการับรัิหารัจัดการัสิ�งแวดล้อมอาชีว อนามัย และความปลอดภัย ทั�งสิ�น 6 โปรัแกรัม 1 แผน  ค้อ โปรัแกรัมการั

จัดการัสภาวะฉุกเฉิน โปรัแกรัมป้องกันและรัะงับอัคคีภัย โปรัแกรัมการับรัิหารัจัดการัขยะสารัเคมีและวัต้ถีุอันต้รัาย โปรัแกรัม

ความปลอดภัย โปรัแกรัมรัักษัาความปลอดภัย โปรัแกรัมการัจัดการัรัะบบสาธารัณ้ปโภคและแผนการัจัดการัเครั้�องม้อแพทย์ 

เพ้�อเต้รัียมพรั้อมรัับกับเหตุ้การัณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงทีและมีปรัะสิทธิภาพ นอกจากน้� บรัิษััทฯ ได้จัดฝ่ึกอบรัมด้านความปลอดภัย
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อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการัทำางาน ปรัะจำาปี 2564 หลักส้ต้รั “การัดับเพลิงเบ้�องต้้นและซึ่้อมอพยพหน้ไฟั” หลักส้ต้รั 

“โรัคจากสารัเคมีและการัดำาเนินการักรัณ้เกิดอุบัต้ิภัยจากสารัเคมี หลักส้ต้รั “มาต้รัฐานการัจัดบรัิการัอาชีวอนามัย เป็นต้้น และ

ยังเน้นในเรั้�องการัด้แลบุคลากรัในสถีานการัณ์การัแพร่ัรัะบาดของเช้�อไวรััส COVID - 19 เช่น IC round, การัจัด ZONE, 

การัปฏิบิตั้ติ้ามมาต้รัการัป้องกนัการัต้ดิเช้�อ, Social Distancing, การัจัดพ้�นที�พกัของพนักงาน, การัฝึ่กอบรัมการัใช้ PPE, PAPR, 

การัใช้ห้อง Negative

3.10  การัสนับสนุนจัดกิจกรัรัม หรั้อเข้าไปมีส่วนรั่วมสนับสนุนกิจกรัรัมที�เกี�ยวข้องกับการัพัฒนาชุมชน : ด้วยต้รัะหนัก

ถี้งบทบาทการัมีส่วนรั่วมในการัด้แลสังคมและชุมชน ซ้ึ่�งเป็นภาคส่วนสำาคัญในการัสนับสนุนธุรักิจให้เต้ิบโต้อย่างยั�งย้น บรัิษััท 

จ้งมุ่งด้แลและพัฒนายกรัะดับคุณภาพชีวิต้ เสริัมสร้ัางความเข้มแข็งและความสุขให้แก่สังคมและชุมชนให้เต้ิบโต้ไปพรั้อมกับ

ความมุ่งมั�นและเป้าหมาย คณะกรัรัมการับริัษััทให้ความสำาคัญต้่อการัพัฒนาชุมชน สร้ัางคุณค่า และสร้ัางความสมดุลในการั

ดำาเนินธุรักิจรั่วมกับการัพัฒนาสังคมไปพรั้อมๆ กัน เรัามิได้มุ่งเน้นเฉพาะการัพัฒนาปัจจัยในองค์กรัเท่านั�น แต้่ยังรัวมถี้งการั

พฒันาปจัจยัภายนอกองคก์รั สงัคม และชมุชน เพ้�อการัเต้บิโต้อยา่งสมดลุและยั�งยน้ต้อ่ไป โดยสนบัสนนุกจิกรัรัม อนัเปน็ปรัะโยชน์

ต้่อชุมชนอย่างสมำ�าเสมอ ในปี 2564 บรัิษััท ได้ดำาเนินผ่านกิจกรัรัมต้่างๆ โดยคำาน้งถี้งผ้้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ้�อให้เกิดพลังของ

การัขับเคล้�อนไปพรั้อมกัน เพ้�อเป็นการัพัฒนาชุมชนอย่างต้่อเน่�อง

3.11  นโยบายและแนวปฏิิบัต้เิกี�ยวกับการัไม่เกี�ยวข้องกับการัละเมิดสทิธมินษุัยชน : บริัษัทั ต้รัะหนักและเล็งเห็นถีง้ความ

สำาคัญต่้อการัเคารัพในหลักสิทธิมนุษัยชนสากล จ้งได้กำาหนดให้ กรัรัมการั ผ้้บริัหารั และพนักงานเข้าร่ัวมในการัเคารัพสิทธิ

มนุษัยชนและสิทธิในที�ทำางานและรัะบบทั�วทั�งองค์กรั สรัุปสารัะสำาคัญได้ ดังน้�

 1. บรัิษััท สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของต้นในฐานะพลเม้องโดยชอบธรัรัมต้ามรััฐธรัรัมน้ญ และต้ามกฎหมาย

 2. บรัิษััท ไม่สนับสนุนกิจการัที�ละเมิดหลักสิทธิมนุษัยชนสากลและการัทุจรัิต้

 3. พนักงานทุกคนล้วนมีความเป็นมนุษัย์ ซึ่้�งพ้งมีโอกาสเท่าเทียมกันในการัทำาหน้าที�ต้ามขอบเขต้และ

ความรัับผิดชอบที�ได้รัับมอบหมายต้ามขีดความสามารัถีและศักยภาพของแต้่ละบุคคล

 4. พนักงานทุกคนมีโอกาสเรัียนรั้้และพัฒนาศักยภาพของต้นเองอย่างเต้็มที� มีสิทธิเสรัีภาพในการัเสนอความคิด

เห็นอันเป็นปรัะโยชน์ต้่อบรัิษััทฯ และมีสิทธิในการัแสดงความเห็นได้เท่าที�ไม่ละเมิดสิทธิเสรัีภาพผ้้อ้�น ภายใต้้บทบัญญัต้ิ

ของกฎหมาย ขอ้บงัคบัการัทำางาน ขอ้กำาหนดและกฎรัะเบยีบอ้�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รัวมถีง้เปน็ไปต้ามบรัรัทดัฐานและครัรัลอง

ทางสังคมที�ดี

 5. พนกังานทกุคนจะไม่กรัะทำาการัใดๆ ที�เป็นการัละเมดิหรั้อคกุคาม ไมว่่าจะเปน็ทางวาจา หรั้อการักรัะทำาต้อ่ผ้อ้้�น

บนพ้�นฐานของวัฒนธรัรัม เช้�อชาต้ิ เพศ ศาสนา การัศ้กษัา อายุ สถีานภาพสมรัส รัสนิยมทางเพศ อัต้ลักษัณ์และ / หรั้อ 

การัแสดงออกทางเพศ ความพกิารัทางรัา่งกายและจติ้ใจ รัวมถีง้ความคดิเหน็ แนวคดิและร้ัปแบบการัทำางาน ซึ่้�งบรัษัิัทฯ 

จะเน้นยำ�าไม่ให้พนักงานแต้่ละคนมองข้ามความคิดเห็นของผ้้อ้�นที�แต้กต้่าง หรั้อเป็นแนวคิดแปลกใหม่ เพรัาะแนวคิดใน

นวัต้กรัรัมและการัสรั้างสรัรัค์วิธีการัแก้ปัญหามีความสำาคัญอย่างยิ�งต้่อความสำาเรั็จของบรัิษััทฯ

6. บรัิษััท ไม่มีนโยบายจ้างแรังงานเด็กที�มีอายุต้ำ�ากว่า 18 ปี รัวมทั�งไม่มีการัจ้างแรังงานต้่างด้าวผิดกฎหมาย

7. บรัิษััท ต้รัะหนักเสมอว่า จะปฏิิบัต้ิต้่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมภายใต้้บทบัญญัต้ิของกฎหมาย ข้อบังคับการั

ทำางาน ข้อกำาหนดและกฎรัะเบียบอ้�นๆ ที�เกี�ยวข้อง รัวมทั�งเคารัพต้่อขนบธรัรัมเน้ยมปรัะเพณ้ และวัฒนธรัรัมท้องถีิ�นที�บรัิษััทฯ 

และ / หรั้อ บรัิษััทย่อยต้ั�งอย้่

8. บรัิษััท ให้ความสำาคัญ ในการัรัักษัาความเป็นส่วนต้ัวของล้กค้าอย่างเครั่งครััด โดยมีรัะบบการัจัดเก็บข้อม้ลล้กค้าอย่าง

ปลอดภัย มีมาต้รัการัรัักษัาความลับของล้กค้า ไม่ส่งต้่อข้อม้ลโดยไม่ได้รัับความยินยอมจากล้กค้าและไม่นำาข้อม้ลไปใช้เพ้�อ

ปรัะโยชน์ของต้นเองหรั้อผ้้อ้�นโดยมิชอบ

9. บริัษัทั จะให้บรักิารัรักัษัาพยาบาลที�สอดคล้องกับมาต้รัฐานสากลด้วยความเสมอภาคต่้อบคุคลทุกเช้�อชาติ้ ศาสนา อายุ 

เพศ และฐานะ บริัษััทฯ จะรัักษัามาต้รัฐานทางด้านจริัยธรัมทางธุรักิจ ศักดิ�ศรีัส่วนบุคคลและมุ่งหวังให้ผ้้บรัิหารัและค้่ค้า 
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และพันธมิต้รัเคารัพในสิทธิมนุษัยชน และดำาเนินธุรักิจให้สอดคล้องกับกฎ รัะเบียบต้่างๆ ของบรัิษััท และสอดคล้องกับจรัรัยา

บรัรัณบริัษััท (Code of Conduct) เพ้�อป้องกันการัเข้าไปเป็นส่วนหน้�งในกรัะบวนการัดำาเนินงานที�อาจก่อให้เกิดหรั้อละเมิด

สทิธมินุษัยชน พร้ัอมทั�งสง่เสริัมการัเคารัพสิทธมินษุัยชน ดว้ยการัปฏิบัิต้ติ้ามกฎหมายและกฎรัะเบียบวา่ดว้ยสทิธมินษุัยชนต่้างๆ 

อย่างเครั่งครััด และกำาชับในการัเคารัพกฎหมายและกฎรัะเบียบเหล่าน้�ต้ลอดห่วงโซึ่่อุปทาน นอกจากน้�ได้สนับสนุนให้ค้่ค้าและ

พันธมิต้รัธุรักิจมีส่วนรั่วมในการัดำาเนินธุรักิจอย่างมีจรัิยธรัรัม และมีความรัับผิดชอบต้่อสังคม เพ้�อเสรัิมสรั้างวัฒนธรัรัมแห่งการั

เคารัพซึ่้�งกันและกัน รัวมทั�งพัฒนาขีดความสามารัถีทางการัแข่งขันอย่างต้่อเน่�อง

10. ผ้ท้ี�ฝ่า่ฝ่น้หรัอ้ละเมิดนโยบายดังกล่าว จะต้อ้งได้รับัการัพิจารัณาความผิดทางวินยัต้ามรัะเบียบหรัอ้ข้อบงัคบัการัทำางาน

ของบรัิษััท หรั้อต้ามข้อกำาหนดของหน่วยงานที�กำากับด้แล และในกรัณ้ที�ความผิดนั�นเป็นความผิดต้ามบทบัญญัต้ิของกฎหมาย 

ก็จะถี้กนำาไปพิจารัณารัับโทษัต้ามที�กฎหมายกำาหนดต้่อไป

3.12 นโยบายเกี�ยวกับการัไม่ล่วงละเมิดทรััพย์สินทางปัญญาหรั้อลิขสิทธิ� : บริัษััทมีนโยบายที�จะปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมายที�

เกี�ยวกับทรััพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ� โดย มีแนวปฏิิบัต้ิ ดังน้�

1. ต้้องไม่นำาข้อม้ลและความลับของบรัิษััท เช่น ข้อม้ลที�มาจากความคิด งานวิจัย ความรั้้เทคนิคต้่างๆ ที�เกี�ยวข้องและ

เกิดข้�นอันเน่�องมาจากธุรักิจของบรัิษััท และ/หรั้อ บรัิษััทย่อย โดยให้ถี้อเป็นทรััพย์สินทางปัญญาของบรัิษััท และ/หรั้อ บรัิษััทย่อย 

ไม่ว่าจะได้มีการัจดทะเบียนต้ามกฏิหมายเกี�ยวกับทรััพย์สินทางปัญญาหรั้อไม่ก็ต้าม ทั�งน้� ห้ามเผยแพรั่โดยมิได้รัับอนุญาต้จาก

บรัิษััทหรั้อผ้้มีอำานาจหน้าที�รัับผิดชอบอย่างเป็นลายลักษัณ์อักษัรั

2. ผลงานและการัศ้กษัาวิจัยใดๆ ที�เกิดจากการัปฏิิบัต้ิงานต้ามหน้าที�ที�ได้รัับมอบหมายจากบรัิษััท โดยให้พนักงานหรั้อ

บคุลากรัที�รับัผดิชอบดำาเนนิการั หรัอ้จดัทำาข้�น หรัอ้เปน็งานที�ใชข้อ้มล้และงานที�เรัยีนรั้จ้ากบรัษิัทั สทิธใินงานวจิยั การัขอสทิธบิตั้รั 

การัเปน็เจา้ของสทิธบิตั้รั และผลต้อบแทนที�ไดจ้ากงานนั�น ถีอ้วา่เปน็ทรัพัยส์นิของบรัษิัทั พนกังานหรัอ้บคุลากรัที�รับัผดิชอบต้้อง

ส่งมอบให้กับบรัิษััท ไม่ว่าข้อม้ลผลงานหรั้อลิขสิทธิ�ทีเก็บไว้อย้่ในรั้ปแบบใด

3. โปรัแกรัมคอมพิวเต้อร์ัซ้ึ่�งเกิดจากการัมอบหมายให้พนักงานหรั้อบุคลากรัผ้้รัับผิดชอบของบริัษััทพัฒนาข้�น บริัษััทที�

เป็นเจ้าของลิขสิทธิ� รัวมทั�งผลปรัะโยชน์ที�ได้จากโปรัแกรัมนั�น

4. พนักงานต้้องไม่ล่วงละเมิดทรััพย์สินทางปัญญาหรั้อลิขสิทธิ�ใดๆ เช่น คัดลอก ทำาซึ่ำ�า ดัดแปลง เผยแพรั่ผลงานต้่างๆ 

รัวมไปถ้ีงซึ่อฟัต้แ์วรัค์อมพวิเต้อร์ั สำาหรับัพนกังานที�ลว่งละเมดิทรัพัย์สนิทางปญัญาหรัอ้ลิขสทิธิ�ใดๆ มคีวามผดิทางวนิยั และทาง

กฎหมายที�เกี�ยวข้อง

5. การัใช้งานคอมพิวเต้อร์ัและเทคโนโลยีสารัสนเทศให้เป็นไปต้ามพรัะรัาชบัญญัต้ิว่าด้วยการักรัะทำาความผิดเกี�ยวกับ

คอมพิวเต้อรั์ พ.ศ. 2550 พรัะรัาชกฤษัฎีกาว่าด้วยการัควบคุมด้แลธุรักิจบรัิการัการัชำารัะเงินทางอิเล็กทรัอนิกส์ พ.ศ. 2551 และ

กฎหมายอิเล็กทรัอนิกส์ที�เกี�ยวข้องอ้�นๆ หากบรัิษััทต้รัวจพบการักรัะทำาที�ไม่ถี้กต้้อง ถี้อเป็นการักรัะทำาผิดทางวินัย

6. บรัิษััทกำาหนดให้พนักงานปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับทรััพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ� เช่น กฎหมายเกี�ยวกับ

เครั้�องหมายการัค้า กฎหมายเกี�ยวกับสิทธิบัต้รั กฎหมายเกี�ยวกับลิขสิทธิ� หรั้อกฎหมายอ้�นที�เกี�ยวข้องและส่งเสรัิมให้มีการัฝ่ึก

อบรัมให้ความรั้้กับพนักงานในด้านกฎหมายเกี�ยวกับทรััพย์สินทางปัญญา

7. ข้อกำาหนดอ้�นๆ

 7.1 การันำาผลงานหรั้อข้อม้ลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที�ได้รัับมาทั�งโดยส่วนต้น หรั้อโดยหน้าที�งานที�รัับผิด

ชอบซึ่้�งจะนำามาใชภ้ายในบรัษิัทั ผ้น้ำาขอ้มล้ดงักลา่วมาใชม้หีนา้ที�ที�จะต้อ้งต้รัวจสอบเพ้�อใหม้ั�นใจวา่จะไมล่ะเมดิทรัพัยส์นิ

ทางปัญญาของบุคคลหรั้อองค์กรัอ้�น

 7.2 การัเปิดเผยข้อมล้ที�เปน็กรัรัมสิทธิ�ของบริัษััทต้อ่บคุคลภายนอก การัอนุญาต้ให้บคุคลภายนอกใช้ทรััพย์สนิทาง

ปัญญาของบรัิษััท จะต้้องได้รัับอนุญาต้จากบรัิษััท หรั้อผ้้มีอำานาจหน้าที�ที�รัับผิดชอบเป็นลายลักษัณ์อักษัรั

 7.3 ปฏิิบัต้ิต้ามแนวทางการัใช้เครั้�องหมายการัค้าและช้�อทางการัค้าของบรัิษััท

8. หากพบการักรัะทำาที�เห็นว่าเป็นการัละเมิดสิทธิ หรั้อการักรัะทำาที�อาจทำาให้เกิดข้อพิพาทเกี�ยวกับทรััพย์สินทางปัญญา 

พนกังานมหีนา้ที�รัายงานต้อ่ผ้บ้งัคบับัญชาในทนัท ีผ้ท้ี�ฝ่า่ฝ่น้หร้ัอละเมิดนโยบายดังกล่าวจะต้อ้งได้รัับการัพิจารัณาควาผิดทางวินยั
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ต้ามรัะเบียบข้อบังคับการัทำางานของบรัิษััท หรั้อต้ามข้อกำาหนดของหน่วยงานที�กำากับด้แล และในกรัณ้ที�ความผิดนั�นเป็นความ

ผิดต้ามบทบัญญัต้ิของกฎหมายก็จะถี้กนำาไปพิจารัณารัับโทษัต้ามที�กฎหมายกำาหนดต้่อไป

ในปี 2564 บรัิษััท ไม่เกี�ยวข้องกับการัล่วงละเมิดลิขสิทธิ� และ/หรั้อทรััพย์สินทางปัญญาแต้่อย่างใด

3.13 ช่องทางการัมีส่วนรั่วมของผ้้มีส่วนได้เสียในการัแจ้งหรั้อรั้องเรัียน : คณะกรัรัมการับรัิษััทได้กำาหนดนโยบายเกี�ยว

กับการัแจ้งเบาะแสการักรัะทำาผิดเพ้�อให้ผ้้แจ้งเรั้�องรั้องเรัียนกับบรัิษััท ได้รัับความคุ้มครัองอย่างเหมาะสมและเป็นธรัรัม ต้ลอด

จนได้รัับการัป้องกันจากการัถี้กกลั�นแกล้งอันเน่�องมาจากการัรั้องเรัียนดังกล่าว ซึ่้�งบรัิษััท จะรัับฟัังและดำาเนินการักับทุกข้อรั้อง

เรัียนอย่างเสมอภาค โปรั่งใส และเป็นธรัรัมโดยมีมาต้รัการัคุ้มครัองผ้้รั้องเรัียนที�เป็นรัะบบและยุต้ิธรัรัม

มาตรการในการแจ้งเบาะแสหร่อข้้อร้องเร่ยน

คณะกรัรัมการับรัิษััทจัดให้มีมาต้รัการัในการัแจ้งเบาะแสหรั้อข้อรั้องเรัียนการักรัะทำาผิดกฎหมาย จรัรัยาบรัรัณหรั้อการัมี

พฤต้ิกรัรัมที�อาจส่อถี้งการัทุจรัิต้หรั้อปรัะพฤต้ิมิชอบของบุคคลในองค์กรั รัวมทั�งของพนักงานและผ้้มีส่วนได้เสียอ้�น การักรัะทำา

ดงักล่าวรัวมถีง้ รัายงานทางการัเงนิที�ไมถ่ีก้ต้อ้งหรัอ้รัะบบควบคุมภายในที�บกพรัอ่ง และบรัษิัทัต้อ้งมกีลไกในการัคุม้ครัองผ้้ที�แจง้

เบาะแส หรั้อผ้้รั้องเรัียน เพ้�อให้ผ้้มีส่วนได้เสียมีส่วนรั่วมในการัสอดส่องด้แลปรัะโยชน์ของบรัิษััทได้อย่างมีปรัะสิทธิภาพยิ�งข้�น

เร่�องท่�รับแจ้งเบาะแสหร่อร้องเร่ยน

 - การักรัะทำาผิดกฎหมาย ทุจรัิต้รัะเบียบบรัิษััท หรั้อการัทำาผิดจรัรัยาบรัรัณของกรัรัมการั/พนักงาน

 - ความผิดปกต้ิของรัายงานทางการัเงิน รัะบบควบคุมภายในที�บกพรั่อง

 - เรั้�องที�มีผลกรัะทบต้่อปรัะโยชน์หรั้อช้�อเสียงของบรัิษััท

ช้่องทางแจ้งเบาะแสหร่อข้้อร้องเร่ยน

คณะกรัรัมการับรัิษััทเปิดโอกาสให้ผ้้มีส่วนได้เสียสามารัถีต้ิดต้่อส้�อสารักับคณะกรัรัมการับรัิษััทและจะคุ้มครัองสิทธิของผ้้

มสีว่นได้เสยีที�แจง้เบาะแสหรัอ้ร้ัองเรีัยนปรัะเด็นต้า่งๆ โดยมีชอ่งทางการัติ้ดต้อ่ส้�อสารัโดยผ่านกรัรัมการัต้รัวจสอบของบริัษััท เพ้�อ

ดำาเนินการัต้ามกรัะบวนการัที�บรัิษััทกำาหนดและรัายงานต้่อคณะกรัรัมการับรัิษััทต้่อไป ทั�งน้� ช่องทางต้ิดต้่อ มีดังน้�

 (1) ทางไปรัษัณ้ย์ โดยส่งมาที� คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบ

 บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

 51/3 ถีนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขต้จตุ้จักรั กรัุงเทพมหานครั 10900

 (2) ทางอีเมล์ โดยส่งมาที� info@vibhavadi.com

กลไกการคัุ้มคัรองผูู้้แจ้งเบาะแส

เพ้�อสร้ัางความมั�นใจให้แกผ่้ท้ี�แจง้เบาะแส หร้ัอผ้้ร้ัองเรีัยน บริัษัทัให้ความสำาคญักับการัเก็บขอ้มล้การัแจ้งเบาะแสหรัอ้ข้อ

รั้องเรัียนเป็นความลับ และได้กำาหนดขั�นต้อนการัรัับเรั้�องและการัสอบสวนไว้เป็นลายลักษัณ์อักษัรั ซึ่้�งเรั้�องรั้องเรัียนดังกล่าวจะ

รัับรั้้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที�ได้รัับมอบหมายเกี�ยวข้องด้วยเท่านั�น หากข้อม้ลความลับดังกล่าวถี้กเปิดเผย บรัิษััทจะต้ิดต้าม

สอบหาบุคคลที�เปิดเผยข้อม้ลดังกล่าวและมีบทลงโทษัผ้้ที�กรัะทำาการัดังกล่าว

นอกจากน้� ถี้อเป็นหน้าที�ของผ้้บังคับบัญชาหรั้อหัวหน้าหน่วยงานของผ้้ที�แจ้งเบาะแส หรั้อผ้้รั้องเรีัยน ทุกคนในการัใช้

ดุลยพินิจสั�งการัที�สมควรัเพ้�อคุ้มครัองผ้้ที�แจ้งเบาะแส หรั้อผ้้รั้องเรัียน พยาน และบุคคลที�ให้ข้อม้ลในการัส้บสวนสอบสวนมิให้

ต้้องรัับภยันต้รัายและความเด้อดรั้อน หรั้อความไม่ชอบธรัรัมอันเน่�องมาจากการัแจ้งเบาะแส การัรั้องเรัียน การัเป็นพยานหรั้อ

การัให้ข้อม้ล

ทั�งน้� ให้เป็นไปต้ามนโยบายการัคุ้มครัองและให้ความเป็นธรัรัมแก่พนักงานที�แจ้งเบาะแสะหร้ัอรั้องเรัียนเกี�ยวกับการั

คอรั์รััปชั�น หรั้อไม่ปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย กฎรัะเบียบ ข้อบังคับและจรัรัยาบรัรัณบรัิษััท

เพ้�อความชัดเจนในการัดำาเนินการัในเรั้�องที�มีความเสี�ยงส้งกับการัเกิดการัคอรั์รััปชั�น คณะกรัรัมการับรัิษััท ผ้้บรัิหารั และ

พนักงานของบรัิษััทต้้องปฏิิบัต้ิต้ามด้วยความรัะมัดรัะวังในเรั้�อง ดังต้่อไปน้�
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หมวดท่� 4 การเปิดเผู้ยข้้อมูลและคัวามโปร่งใส

การเปิดเผู้ยข้้อมูลและคัวามโปร่งใส

บรัิษััท ให้ความสำาคัญต่้อการัเปิดเผยข้อม้ลที�ถี้กต้้อง ครับถี้วน ทั�วถี้ง เท่าเทียม และเท่าทันการัณ์ ทั�งรัายงานข้อม้ล

ทางการัเงิน ขอ้ม้ลที�เปน็สารัะสำาคญั ขา่วสารัทั�วไปของบริัษััท ต้ลอดจนข้อมล้อ้�นๆ ที�อาจส่งผลกรัะทบต่้อส่วนได้เสียของผ้้ถีอ้หุน้ 

หร้ัอการัตั้ดสินใจลงทุนซ้ึ่�งอาจส่งผลต่้อรัาคาหุน้หรัอ้หลักทรัพัย์ใดของบริัษัทั เพ้�อให้ผ้ถ้ีอ้หุน้ นกัลงทุนและนักวิเครัาะห์หลักทรััพย์ 

รัวมถี้งสาธารัณชนทั�วไป ได้รัับทรัาบ ถี้งแม้ว่าจะมิได้มีการัจัดตั้�งหน่วยงานด้านผ้้ลงทุนสัมพันธ์ข้�นเป็นการัเฉพาะ แต่้ได้มอบ

หมายให้กรัรัมการัผ้้จัดการัทำาหน้าที�ในส่วนการัให้ข้อม้ลข่าวสารัทั�วไปของบรัิษััท ผ้้ถี้อหุ้นและนักลงทุนสามารัถีต้ิดต้่อได้ที� 

สำานักงานบรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี หมายเลขโทรัศัพท์ 0-2561-1111 ต้่อ 2421, 2424, 2427 โทรัสารั 0-2561-1462 และ

ทาง E-mail: info@vibhavadi.com  บรัิษััทได้จัดให้มีการัเผยแพรั่ข้อม้ลคำาอธิบายและการัวิเครัาะห์ของฝ่่ายจัดการัรัายไต้รัมาส 

รัวมทั�งได้เผยแพรั่ข้อม้ลต้่างๆ ผ่านเว็ปไซึ่ต้์ของบรัิษััทที� www.vibhavadi.com โดยมีวัต้ถีุปรัะสงค์หลัก ค้อเพ้�อให้มั�นใจ

วา่การัลงทนุในหลกัทรัพัยข์องบรัษิัทั เกดิจากการัต้ดัสนิใจที�ยตุ้ธิรัรัมและไดรั้ับขอ้ม้ลอยา่งทั�วถีง้เทา่เทยีมกนั เปน็ไปต้าม นโยบาย

การัเปิดเผยข้อม้ลและสารัสนเทศ ซึ่้�งบรัิษััท ได้ปรัะกาศใช้และเผยแพรั่ให้กรัรัมการั ผ้้บรัิหารั และพนักงานทุกคน รัับทรัาบและ

ถี้อปฏิิบัต้ิ

คณะกรัรัมการับรัิษััทได้จัดให้มีรัายงานความรัับผิดชอบต้่อรัายงานทางการัเงิน ควบค้่ไปกับรัายงานการัต้รัวจสอบของ

ผ้ส้อบบญัชี แสดงไวใ้นรัายงานปรัะจำาปี และแบบแสดงรัายการัขอ้มล้ปรัะจำาป ีเพ้�อใหฝ้่า่ยจดัการัมคีวามต้รัะหนกัอยา่งยิ�งถีง้พนัธ

กจิ และหนา้ที�ความรับัผดิชอบต้อ่ขอ้ม้ลและรัายงานทางการัเงนิที�ต้อ้งมคีวามถีก้ต้อ้งครับถีว้นกอ่นที�จะมกีารัแพรัห่ลายต้อ่ผ้ล้งทนุ

นอกจากน้� บรัิษััท ได้จัดให้มีหน่วยงานทำาหน้าที�นักลงทุนสัมพันธ์ เพ้�อเป็นช่องทางการัต้ิดต้่อโดยต้รังกับนักลงทุน

นักวิเครัาะห์ ทั�งในและต้่างปรัะเทศ ต้ลอดจนถี้งผ้้ที�เกี�ยวข้อง หรั้อบุคคลภายนอกที�มีความสนใจในข้อม้ลของบรัิษััท ซึ่้�งเป็นไป

ต้ามนโยบายการัเปิดเผยข้อม้ลและสารัสนเทศของบรัิษััท 

4.1  การักำากับด้แลกิจการั บรัิษััท ได้จัดทำาและเปิดเผยนโยบายการักำากับด้แลกิจการัที�ดี หลักการักำากับด้แลกิจการัที�ดี 

จรัยิธรัรัมในการัดำาเนินธรุักจิ และจรัรัยาบรัรัณกรัรัมการับริัษัทั ผ้บ้รัหิารั และพนักงาน พร้ัอมทั�งรัายงานผลการัปฏิบัิต้ติ้ามนโยบาย

ดังกล่าว โดยเผยแพรั่บนเว็บไซึ่ต้์ของบรัิษััท

 4.2  นโยบายการัด้แลสังคมและสิ�งแวดล้อม บรัิษััท ได้กำาหนดไว้ในพันธกิจ (Mission) นโยบายการักำากับด้แล

กิจการัที�ดี และจริัยธรัรัมในการัดำาเนินธุรักิจที�บรัิษััท ต้้องปฏิิบัต้ิต้่อสังคมและสิ�งแวดล้อม สำาหรัับรัายละเอียดการัปฏิิบัติ้ต้าม

นโยบายดังกล่าวอย้่ในหัวข้อ “การักำากับด้แลกิจการั” เรั้�องการัปฏิิบัต้ิต้ามหลักการักำากับด้แลกิจการัที�ดีในเรั้�องอ้�นๆ (หมวดที� 3 

การัคำาน้งถี้งบทบาทของผ้้มีส่วนได้เสีย ข้อ 3.7 ข้อ 3.8 และข้อ 3.9) และหัวข้อ “รัายงานการัพัฒนาความยั�งย้น”

 4.3  นโยบายด้านการับรัิหารัความเสี�ยง บรัิษััท ได้จัดต้ั�งคณะกรัรัมการับรัิหารัความเสี�ยง เพ้�อทำาหน้าที�กำากับ

ด้แลการับรัิหารัความเสี�ยงขององค์กรัอย่างเป็นรัะบบ มีปรัะสิทธิภาพและครัอบคลุมในทุกด้าน พรั้อมทั�งกำาหนดนโยบายการั

บรัิหารัความเสี�ยงอย่างเหมาะสม

 4.4  โครังสรั้างการัถี้อหุ้น มีการัเปิดเผยรัายช้�อผ้้ถี้อหุ้น 10 อันดับแรัก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผ้้ถี้อหุ้นเพ้�อ

ปรัะชุมสามัญปรัะจำาปี และ ณ วันสิ�นสุดแต้่ละไต้รัมาสบนเว็บไซึ่ต้์ของบรัิษััทฯ

 4.5  รัายงานความรัับผิดชอบของคณะกรัรัมการับริัษััทต่้อรัายงานทางการัเงิน คณะกรัรัมการับริัษััทต้รัะหนัก

ถีง้ความสำาคญัของการัจดัทำารัายงานทางการัเงนิที�ถีก้ต้อ้ง มคีวามนา่เช้�อถีอ้ และเปน็ไปต้ามมาต้รัฐานการับญัช ีเพ้�อใหน้กัลงทนุ

ใชป้รัะกอบการัตั้ดสนิใจ จง้ได้จดัทำารัายงานความรับัผิดชอบของคณะกรัรัมการับริัษัทัต้อ่การัจดัทำารัายงานทางการัเงิน โดยแสดง

ควบค่้กับรัายงานของผ้ส้อบบญัชีไวใ้นรัายงานปรัะจำาป ีซึ่้�งงบการัเงนิในป ี2564 ไดร้ับัการัรับัรัองแบบไม่มเีง้�อนไขและมขีอ้สงัเกต้

จากผ้้สอบบัญชี นอกจากน้�บรัิษััท นำาส่งงบการัเงินต้่อต้ลาดหลักทรััพย์แห่งปรัะเทศไทย และสำานักงานคณะกรัรัมการักำากับ

หลักทรััพย์และต้ลาดหลักทรััพย์ต้รังต้่อเวลา โดยไม่ถี้กสั�งแก้ไขงบการัเงินของบรัิษััท แต้่อย่างใด

 4.6  การัทำาหน้าที�ของคณะกรัรัมการับริัษััทและคณะกรัรัมการัชุดย่อย มีการัเปิดเผยบทบาทและหน้าที�ของ

คณะกรัรัมการับรัษิัทัและคณะกรัรัมการัชดุยอ่ย จำานวนครัั�งของการัปรัะชมุจำานวนครัั�งที�กรัรัมการับรัษิัทัแต้ล่ะคนเขา้รัว่มปรัะชมุ

ในปีที�ผ่านมา
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รายงานประจำาปี 2564

 4.7 การัถีอ้ครัองหลกัทรัพัยก์รัรัมการัและผ้บ้รัหิารั มกีารัเปดิเผยการัถีอ้หุน้และการัเปลี�ยนแปลงการัถีอ้ครัอง

หุ้นบรัิษััทฯ รัะหว่างปีของกรัรัมการัและผ้้บรัิหารัทั�งทางต้รังและทางอ้อมไว้ในรัายงานปรัะจำาปี และแบบแสดงรัายการัข้อม้ล

ปรัะจำาปี (แบบ56-1) 

 4.8  ค่าต้อบแทนกรัรัมการัและผ้้บริัหารั มีการัเปิดเผยรัายละเอีนดนโยบายการัจ่ายค่าต้อบแทนแก่กรัรัมการั

และผ้้บรัิหารั รัวมทั�ง รั้ปแบบลักษัณะ และจำานวนค่าต้อบแทนได้รัับจากการัเป็นกรัรัมการับรัิษััทและกรัรัมการัชุดย่อย

 4.9  นโยบายรัายงานการัมีสว่นไดเ้สียของกรัรัมการั คณะกรัรัมกรับริัษัทัไดก้ำาหนดนโยบายให้กรัรัมการับริัษัทั 

และผ้้บรัหิารั ต้อ้งรัายงานให้บรัษิัทัฯ รับัทรัาบทุกครัั�งถีง้การัมีส่วนได้เสยีของต้นและของบุคคลที�มคีวามเกี�ยวข้อง ภายใน 3 เดอ้น 

นับแต้่วันที�ได้มีการัแต้่งต้ั�ง หรั้อวันที�มีการัเปลี�ยนแปลง โดยให้เลขานุการับรัิษััทจัดส่งสำาเนารัายงานการัมีส่วนได้เสียให้ปรัะธาน

กรัรัมการับรัิษััท และปรัะธานกรัรัมการัต้รัวจสอบ ทรัาบภายใน 7 วันทำาการันับแต้่วันที�บรัิษััทฯ ได้รัับรัายงานดังกล่าว โดยในปี 

2564 กรัรัมการับรัษิัทั และผ้บ้รัหิารัไดป้ฏิบิตั้ติ้ามนโยบายดงักลา่วอยา่งเคร่ังครััด นอกจากน้�ในการัปรัะชมุคณะกรัรัมการั กรัรัมการั

ผ้้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนรั่วมในการัต้ัดสินใจในวารัะสำาคัญ อีกทั�งบรัิษััทฯ ได้เปิดเผยข้อม้ลการัมีส่วนได้เสียของกรัรัมการับรัิษััท 

และผ้้บรัิหารัดังกล่าวในจดหมายแจ้งมต้ิที�ปรัะชุมต้่อรัะบบข่าวของต้ลาดหลักทรััพย์แห่งปรัะเทศไทย

 4.10  การัพฒันากรัรัมการัและผ้บ้ริัหารั บรัษิัทัฯ ไดใ้หค้วามสำาคญัต่้อการัฝ่กึอบรัม พฒันาความรั้ ้ของกรัรัมการั

และผ้้บรัิหารัอย่างต้่อเน่�อง โดยมีการัเปิดเผยข้อม้ลการัเข้าพัฒนาและฝ่ึกอบรัมของกรัรัมการัและผ้้บรัิหารัในแต้่ละปีที�ผ่านมา

 4.11  การัทำารัายการัรัะหวา่งกนั คณะกรัรัมการับรัษิัไัดก้ำาหนดนโยบายใหบ้รัษิัทัฯ ต้้องมกีารัปฏิบิตั้ติ้ามปรัะกาศ

คณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน โดยในกรัณ้ที�เป็นการัทำารัายการัรัะหว่างกันที�สำาคัญ ถี้งแม้ว่าจำานวนเงินที�อนุมัต้ิจะอย้่ในอำานาจที�

กรัรัมการับรัิหารัที�กำากับฝ่่ายงานสามารัถีอนุมัต้ิได้ก็ต้าม บรัิษััทฯ จะนำาเสนอให้คณะกรัรัมการับรัิหารัพิจารัณาให้ความเห็นชอบ

และ/หรั้ออนุมัต้ิแล้วแต้่กรัณ้ หลังจากนั�นจะนำาเร้ั�องที�มีขนาดรัายการัที�มีนัยสำาคัญเข้าที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบ และที�

ปรัะชมุคณะกรัรัมการับรัษิัทัพจิารัณาต้ามลำาดบั เพ้�อใหก้รัรัมการัต้รัวจสอบแสดงความเหน็หากมคีวามเหน็ที�แต้กต้า่ง และทำาให้

กรัรัมการับริัษััทและผ้้บรัิหารัได้รัับทรัาบรัายละเอียดก่อนที�บรัิษััทฯ จะดำาเนินการัแจ้งต่้อต้ลาดหลักทรััพย์แห่งปรัะเทศไทยต้าม

รัายละเอียดในหัวข้อ “รัายการัรัะหว่างกัน”

 4.12 การัรัายงานผลการัดำาเนนิงานรัายไต้รัมาส ในกรัณท้ี�กำาไรัสทุธิต้ามงบการัเงนิล่าสุดมีการัเปลี�ยนแปลงจาก

งบ การัเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้ัอยละยี�สิบ บรัิษััท ได้มีการัเปิดเผยคำาอธิบายผลการัดำาเนินงานรัายไต้รัมาส 

บนเวป็ไซึ่ต้ข์องต้ลาดหลกัทรัพัยแ์หง่ปรัะเทศไทยและเวบ็ไซึ่ต้ข์องบรัษิัทั ในป ี2564 บรัษิัทั ไดเ้ปดิเผยรัายงานผลการัดำาเนนิงาน

รัายไต้รัมาส จำานวน 4 ครัั�ง 

 4.13  นโยบายการัแจ้งเบาะแสการักรัะทำาผิด (Whistleblowing Policy) คณะกรัรัมการับรัิษััทเปิดโอกาสให้

พนักงานและผ้้มีส่วนได้เสียในการัแจ้งเบาะแส หรั้อข้อรั้องเรัียน เม้�อพบเรั้�องที�อาจเป็นการักรัะทำาผิดกฎหมาย การัทุจรัิต้หรั้อ

ปรัะพฤต้ิมิชอบของพนักงานในบรัิษััท ต้ลอดจนพฤต้ิกรัรัมที�อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต้่อบรัิษััท รัวมทั�งการัรัับ

ข้อรั้องเรัียนในกรัณ้ที�พนักงานและผ้้มีส่วนได้เสียถี้กละเมิดสิทธิ หรั้อไม่ได้รัับความเป็นธรัรัม โดยผ่านช่องทางและกรัะบวนการั

ที�บรัิษััทกำาหนด

 บรัษิัทัจะรับัฟังัและดำาเนนิการักบัทกุขอ้รัอ้งเรัยีนอยา่งเสมอภาค โปรัง่ใส เปน็ธรัรัม และเปน็ไปต้ามขั�นต้อนที�บริัษััท 

กำาหนดไว้ รัวมทั�งข้อม้ลของผ้ร้ัอ้งเรัยีนจะถ้ีกเกบ็รักัษัาไว้เปน็ความลบั โดยมมีาต้รัการัคุม้ครัองผ้้รัอ้งเรีัยนที�เปน็รัะบบและยตุ้ธิรัรัม 

เพ้�อให้มั�นใจได้ว่าผ้้รั้องเรัียนโดยสุจรัิต้จะไม่ได้รัับผลกรัะทบจากการัแจ้งเบาะแสหรั้อข้อรั้องเรัียนดังกล่าว

 4.14  ความสัมพันธก์บัผ้ล้งทนุ บริัษัทัถีง้แมว้า่จะมไิดม้กีารัจดัต้ั�งหนว่ยงานดา้นผ้ล้งทนุสมัพนัธข์้�นเปน็การัเฉพาะ 

แต้ไ่ดม้อบหมายให้ กรัรัมการัผ้จั้ดการัทำาหนา้ที�ในส่วนการัใหข้อ้มล้ขา่วสารัทั�วไปของบรัษิัทั ผ้ถ้ีอ้หุน้และนกัลงทนุสามารัถีติ้ดต้อ่

ได้ที� สำานักงานบรัิษััท หมายเลขโทรัศัพท์ 0-2561-1111 ต้่อ 2421, 2424, 2427 โทรัสารั 0-2561-1462 และทาง E-mail: 

info@vibhavadi.com บรัษิัทั ได้จดัใหม้กีารัเผยแพรัข่อ้มล้คำาอธิบายและการัวเิครัาะหข์องฝ่า่ยจดัการัรัายไต้รัมาส รัวมทั�งได้เผย

แพรั่ข้อม้ลต้่างๆ ผ่านเว็ปไซึ่ต้์ของบรัิษััทที� www.vibhavadi.com เพ้�อเป็นศ้นย์กลางการัต้ิดต้่อส้�อสารัและเผยแพรั่ข้อม้ลข่าวสารั

ที�สำาคัญและเป็นปรัะโยชน์ต้่อนักลงทุนและผ้้ที�เกี�ยวข้อง โดยย้ดถี้อจรัรัยาบรัรัณนักลงทุนสัมพันธ์เป็นแนวทางในการัปฏิิบัต้ิงาน 

สามารัถีด้รัายละเอียดข้อม้ลที�ทันเหตุ้การัณ์ของบรัิษััทบนเว็บไซึ่ต้์ของบรัิษััทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ และรัะบบข่าวของ
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โรงพยาบาลวิภาวดี

ต้ลาดหลักทรััพย์แห่งปรัะเทศไทย

 นอกจากน้�บรัิษััทฯ ได้จัดทำาเว็บไชต้์ที�มีทั�งข้อม้ลทางการัเงินและข้อม้ลที�มิใช่ทางการัเงิน เพ้�อให้ผ้้ถี้อหุ้น นักลงทุน

ได้รัับทรัาบข้อม้ลต้่างๆ ได้อย่างเพียงพอ เช่น จุดเด่นทางการัเงิน นโยบายและการัจ่ายเงินปันผล โครังสรั้างการัถี้อหุ้น ข้อม้ล

รัาคาหุน้ ขอ้มล้แจ้งต้ลาดหลักทรัพัย์ฯ ขา่วนักลงทุนสัมพันธ์ ปฏิทิินกิจกรัรัมนักลงทุน รัวมถีง้รัายงานปรัะจำาป ีงบการัเงิน หนังสอ้

เชิญปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้น และรัายงานการัปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นที�สามารัถี Download ย้อนหลังได้ นอกจากนั�นบรัิษััท ยังมีการัให้บรัิการั

ข้อม้ลและต้อบข้อชักถีามต้่อผ้้ถี้อหุ้น นักลงทุน และผ้้ที�เกี�ยวข้องซึ่้�งต้ิดต้่อเข้ามาทางอีเมล โทรัศัพท์ และจดหมายด้วย 

หมวดท่� 5 คัวามรับผู้ิดช้อบข้องคัณะกรรมการ

คณะกรัรัมการับรัิษััทมีบทบาทหน้าที�สำาคัญในการัชี�แนะทิศทางการัดำาเนินงานของบรัิษััทการัต้ิดต้ามด้แลการัทำางานของ

ฝ่่ายจัดการั และการัแสดงความรัับผิดชอบต้ามหน้าที� เพ้�อปรัะโยชน์ส้งสุดของบรัิษััท และผ้้ถี้อหุ้น

5.1 โคัรงสร้างคัณะกรรมการบริษััท

คณะกรัรัมการับรัิษััท ปรัะกอบด้วยผ้้ทรังคุณวุฒิที�มากด้วยปรัะสบการัณ์ ในหลายๆ ด้าน กรัรัมการัทุกท่านมีส่วนรั่วมใน

การักำาหนดวิสัยทัศน์ ภารักิจ กลยุทธ เป้าหมาย แผนธุรักิจและงบปรัะมาณของบรัิษััท ต้ลอดจนกำากับด้แลให้ฝ่่ายบรัิหารัดำาเนิน

การัให้เป็นไปต้ามแผนที�กำาหนดไว้ อย่างมีปรัะสิทธิภาพและปรัะสิทธิผล เพ้�อเพิ�มม้ลค่าส้งสุดให้กับบรัิษััทและผ้้ถี้อหุ้น 

คณะกรัรัมการัมีการัปรัะชุมทุก 3 เด้อน เพ้�อพิจารัณาการัรัายงานผลงานของฝ่่ายบรัิหารั และงบการัเงินของบรัิษััท

(1) องคั์ประกอบข้องคัณะกรรมการบริษััท

 1. คณะกรัรัมการับรัิษััทไม่จำาเป็นต้้องเป็นผ้้ถี้อหุ้นของบรัิษััท

 2. คณะกรัรัมการับรัิษััทปรัะกอบด้วยกรัรัมการัจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรัรัมการัไม่น้อยกว่าก้�งหน้�งของ

จำานวนกรัรัมการัทั�งหมดจะต้้องมีถีิ�นที�อย้่ในรัาชอาณาจักรัไทย

 3. โครังสรั้างคณะกรัรัมการับรัิษััท ต้้องปรัะกอบด้วยกรัรัมการัอิสรัะอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรัรัมการัทั�งหมด แต้่

ต้อ้งไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยกรัรัมการัอสิรัะจะต้้องมคีวามเปน็อิสรัะจากการัควบคมุของผ้บ้ริัหารั ผ้ถ้ีอ้หุน้รัายใหญแ่ละต้้อง

ไม่มีส่วนเกี�ยวข้องหรั้อมีส่วนได้เสียในทางการัเงิน และการับรัิหารักิจการั อีกทั�งมีคุณสมบัต้ิครับถี้วนต้ามหลักเกณฑ์์

กรัรัมการัอิสรัะ ต้ามที�กำาหนดในปรัะกาศคณะกรัรัมการั การักำากับต้ลาดทุน ที� ทจ.28/2551 เรั้�อง การัขออนุญาต้และ

การัอนุญาต้ให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ (“ปรัะกาศ ทจ.25/2551”)

 4. คณะกรัรัมการับรัิษััท ปรัะกอบด้วยกรัรัมการัต้รัวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบน้�ต้้องมี

คุณสมบัต้ิครับถี้วนต้ามปรัะกาศ ทจ. 28/2551 อีกทั�งมีขอบเขต้หน้าที�และความรัับผิดชอบต้ามที�ต้ลาดหลักทรััพย์แห่ง

ปรัะเทศไทย (“ต้ลาดหลักทรััพย์ฯ”) ปรัะกาศกำาหนด

 5. คณะกรัรัมการับริัษัทัจะเลอ้กกรัรัมการัคนหน้�งเป็นปรัะธานกรัรัมการับริัษัทั ในกรัณท้ี�คณะกรัรัมการับริัษัทัพิจารัณา

เห็นสมควรัอาจจะเล้อกกรัรัมการับรัิษััทคนหน้�งหรั้อหลายคนเป็นรัองปรัะธานกรัรัมการับรัิษััทก็ได้ คณะกรัรัมการั

อาจมอบหมายให้กรัรัมการัคนหน้�งหรั้อหลายคนปฏิิบัต้ิการัอย่างใดอย่างหน้�งแทนคณะกรัรัมการัก็ได้

 ณ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรัรัมการับรัิษััทมีจำานวน 15 ท่าน ปรัะกอบด้วย 

 กรรมการท่�ไม่ได้เป็นผูู้้บริหาร จำานวน 5 ท่าน ได้แก่ นายชำานาญ ชนะภัย, นายพงษั์พัฒน์ ปธานวนิช, นายปรัะมุข 

อุณจักรั, นายรััชช สมบ้รัณ์สิน, นางสาวฤกขจี กาญจนพิทักษั์

 กรรมการบริษััทท่�เป็นผูู้้บริหาร จำานวน 5 ท่าน ได้แก่ นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล, นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์, 

นางบวรัพรัรัณ รััฐปรัะเสรัิฐ, นางญาดา พัฑ์ฒฆ่ายน และนายพิจิต้ต้์ วิรัิยะเมต้ต้ากุล

 กรรมการอิสระซ้�งม่คุัณสมบัติท่� เป็นอิสระตามหลักเกณฑ์์ท่�  กลต. กำาหนด จำานวน 5 ท่าน ได้แก่ 

นายศิโรัต้ม์ สวัสดิ�พาณิชย์, นายนิคม ไวยรััชพานิช, นายชัยนรัินทรั์ สายรัังษัี, นายปรัะเสรัิฐ ศรัีอุฬารัพงศ์ และพลเอก

บุญเลิศ จันทรัาภาส

 โดยบรัิษััท มีจำานวนกรัรัมการัที�ไม่รัวมกรัรัมการัอิสรัะเป็นไปต้ามสัดส่วนอย่างยุต้ิธรัรัมของเงินลงทุนของผ้้ถี้อหุ้น

แต้่ละกลุ่ม และมีกรัรัมการัที�เป็นอิสรัะ 5 ท่าน คิดเป็น 33.33% ของกรัรัมการัทั�งคณะ และจำานวนกรัรัมการัอิสรัะไม่น้อย
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กว่า 1 ใน 3 ของกรัรัมการัทั�งคณะ เป็นไปต้ามบทบัญญัต้ิของพรัะรัาชบัญญัต้ิหลักทรััพย์และต้ลาดหลักทรััพย์ (ฉบับที� 

4) พ.ศ. 2551

(2) คัุณสมบัติข้องกรรมการอิสระ

กรัรัมการัอิสรัะของบรัิษััทฯ ทุกคนมีคุณสมบัต้ิครับถี้วนในการัดำารังต้ำาแหน่งเป็นกรัรัมการัอิสรัะต้ามหลักเกณฑ์์ที�บรัิษััท 

กำาหนด อีกทั�งไม่มีกรัรัมการัอิสรัะคนใดที�ดำารังต้ำาแหน่งเป็นกรัรัมการัในบรัิษััทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง 

คณะกรัรัมการับรัิษััทเห็นชอบให้กำาหนดคุณสมบัต้ิ “กรัรัมการัอิสรัะ” เป็นไปต้ามปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาด

ทุน แต้่ในทางปฏิิบัต้ิแล้วกรัรัมการัอิสรัะของบรัิษััท มีความเป็นอิสรัะอย่างแท้จรัิงจากฝ่่ายบรัิหารัและผ้้ถี้อหุ้นรัายใหญ่ของบรัิษััท 

โดยกรัรัมการัอิสรัะและผ้้ที�เกี�ยวข้องไม่มีการัถี้อหุ้นในบรัิษััท บรัิษััทใหญ่ บรัิษััทย่อย บรัิษััทรั่วม ผ้้ถี้อหุ้นรัายใหญ่ หรั้อผ้้มีอำานาจ

ควบคุมของบรัิษััท

(3) กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรัรัมการับริัษัทัได้แต้ง่ต้ั�งคณะกรัรัมการัสรัรัหาและพิจารัณาค่าต้อบแทนดแ้ลกรัะบวนการัสรัรัหาผ้้ที�จะดำารังต้ำาแหนง่

กรัรัมการัให้เป็นไปอย่างโปรั่งใส

(4) จำานวนบริษััทท่�กรรมการไปดำารงตำาแหน่ง

บรัษิัทั ไดเ้ปดิเผยขอ้มล้การัดำารังต้ำาแหนง่ของกรัรัมการัแต้ล่ะคนในบรัษิัทัอ้�นไวใ้นหวัขอ้ “ขอ้มล้สว่นบคุคลของกรัรัมการั

บรัษิัทัและผ้บ้ริัหารั” ซ้ึ่�งในปจัจบุนัคณะกรัรัมการับรัษิัทัไมม่กีรัรัมการัที�ดำารังต้ำาแหนง่กรัรัมการับริัษัทัจดทะเบยีนมากกว่า 5 แห่ง 

อน้�งคณะกรัรัมการับรัษิัทัไดม้กีารักำาหนดนโยบายใหก้รัรัมการัผ้จ้ดัการัไปดำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการัในบรัษิัทัอ้�นที�เปน็บริัษััท

ยอ่ยและบริัษัทัรัว่มของบริัษัทัฯ เพ้�อใหเ้กดิความคล่องต้วัในการับริัหารั งานและสอดคล้องเปน็ไปไนทิศทางเดียวกนักบัของบริัษัทั

(5) การแยกตำาแหน่ง

ปรัะธานกรัรัมการับริัษัทัไม่ไดเ้ปน็กรัรัมการัที�เปน็ผ้บ้รัหิารั โดยบริัษัทั มกีารักำาหนดหน้าที�ความรับัผิดชอบรัะหว่างกรัรัมการั

บรัิษััทและผ้้บรัิหารัอย่างชัดเจน โดยกรัรัมการับรัิษััท มีหน้าที�กำาหนดความรัับผิดชอบในการักำาหนดนโยบายและกำากับด้แลการั

ดำาเนินงานของผ้้บริัหารัในรัะดับนโยบาย ขณะที�ผ้้บริัหารัทำาหน้าที�บริัหารังานของบริัษััทในด้านต่้างๆ ให้เป็นไปต้ามนโยบายที�

กำาหนด

(6) เลข้านุการบริษััท

คณะกรัรัมการับรัิษััทได้แต้่งต้ั�ง นางศศิธรั นรัไกรั ซ้ึ่�งเป็นผ้้มีความรั้้ ความสามารัถีและปรัะสบการัณ์ที�เป็นปรัะโยชน์ 

ให้ดำารังต้ำาแหน่งเป็นเลขานุการับรัิษััท โดยให้มีบทบาทหน้าที�ความรัับผิดชอบต้ามที�บรัิษััท กำาหนดไว้

5.2 คัณะกรรมการชุ้ดย่อย

คณะกรัรัมการับรัิษััทได้แต้่งต้ั�งคณะกรัรัมการัชุดย่อยต้่างๆ เพ้�อช่วยคณะกรัรัมการัพิจารัณา กลั�นกรัอง และปฏิิบัต้ิหน้าที�

เฉพาะเรั้�อง และเสนอให้คณะกรัรัมการัพิจารัณาหร้ัอรัับทรัาบ โดยรัายช้�อกรัรัมการัรัวมถี้งขอบเขต้และอำานาจหน้าที�ของ

คณะกรัรัมการัชุดย่อยต้่างๆ ได้รัะบุไว้แล้วในหัวข้อโครังสรั้างการัจัดการั

นอกจากน้�กรัรัมการัและผ้้บรัิหารัรัะดับส้งของบรัิษััทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรั้อหุ้นส่วนของบรัิษััทสอบบัญชีภายนอกที�

บรัิษััท ใช้บรัิการัอย้่ในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา

5.3 บทบาท หน้าท่� และคัวามรับผู้ิดช้อบข้องคัณะกรรมการบริษััท

(1) ภาวะผูู้้นำาและวิสัยทัศน์

คณะกรัรัมการับรัิษััทปรัะกอบด้วยบุคคลผ้้มีความรั้้ความสามารัถี และปรัะสบการัณ์ที�เป็นปรัะโยชน์ต้่อบรัิษััท มีภาวะผ้้นำา

และมีความเป็นอิสรัะในการัตั้ดสินใจ รัวมทั�งกำากบัดแ้ลกิจการัของบริัษัทั ให้เป็นไปต้ามวัต้ถุีปรัะสงค์และเป้าหมายที�ได้กำาหนดไว้

เพ้�อให้เกิดปรัะโยชน์ส้งสุดต้่อบรัิษััท และผ้้ถี้อหุ้น คณะกรัรัมการับรัิษััทเป็นผ้้กำาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบรัิษััท และให้มี

การัทบทวนเป็นปรัะจำาทุกปี โดยในปี 2564 ที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท ได้พิจารัณาทบทวนวิสัยทัศน์ของบรัิษััท  แล้วเห็นว่า

ยังมีความเหมาะสมกับการัดำาเนินธุรักิจในปัจจุบัน นอกจากน้�คณะกรัรัมการับริัษััทเป็นผ้้ให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
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แผนงาน และงบปรัะมาณปรัะจำาปขีองบรัษิัทัฯ ที�นำาเสนอโดยฝ่า่ยจัดการั รัวมทั�งจดัให้มีกลไกในการักำากบัต้ดิต้าม ดแ้ลให้มกีารันำา

กลยุทธ์ของบรัิษััท ไปปฏิิบัต้ิ โดยคณะกรัรัมการับรัิษััทกำาหนดให้ฝ่่ายจัดการัรัายงานผลการัปฏิิบัต้ิต้ามกลยุทธ์ที�ได้กำาหนดไว้ปีละ 

2 ครัั�ง นอกเหน่อจากการัรัายงานผลปรัะกอบการัผลการัปฏิิบัต้ิงานและเร้ั�องสำาคัญอ้�นๆ ให้คณะกรัรัมการับรัิษััทรัับทรัาบเป็น

ปรัะจำาทุกไต้รัมาส ต้ลอดจนปรัะเมินผลการัปฏิิบัต้ิงานของฝ่่ายจัดการัให้เป็นไปต้ามเป้าหมายและแนวทางที�จะเพิ�มม้ลค่าและ

ความมั�งคั�งแก่บรัิษััทและผ้้ถี้อหุ้น ขณะเดียวกันก็คำาน้งถี้งผลปรัะโยชน์ของผ้้มีส่วนได้เสียทุกฝ่่าย

(2) ด้านการกำากับดูแลกิจการท่�ด่

คณะกรัรัมการับริัษัทัต้รัะหนักถีง้ความสำาคญัของการักำากบัดแ้ลกิจการัที�ด ีได้กำาหนดหลักการักำากบัดแ้ลกิจการัที�ดไีวเ้ปน็

ลายลักษัณ์อักษัรั ปรัะกอบด้วยข้อม้ล 4 ส่วน ค้อ นโยบายการักำากับด้แลกิจการัที�ดี หลักการักำากับด้แลกิจการัที�ดี จรัิยธรัรัมใน

การัดำาเนินธุรักิจ และจรัรัยาบรัรัณกรัรัมการับรัิษััท ผ้้บรัิหารั และพนักงาน โดย คณะกรัรัมการับรัิษััทมีการัปรัะเมินผลการัปฏิิบัต้ิ

ต้ามและทบทวนหลักการักำากับด้แลกิจการัที�ดีเป็นปรัะจำาทุกปี มีการัส่งเสรัิมให้เกิดการัปฏิิบัต้ิต้ามหลักการักำากับด้แลกิจการัที�ดี 

โดยมีการัเผยแพรั่ผ่านรัะบบอินทรัาเน็ต้และเว็บไซึ่ต้์ของบรัิษััท พรั้อมทั�งได้แจกค้่ม้อให้กับกรัรัมการับรัิษััท ผ้้บรัิหารั พนักงาน 

และกำาหนดใหท้กุคนต้อ้งปฏิบัิต้ติ้ามค้ม่อ้ดงักลา่วอยา่งเครัง่ครััด เพ้�อสร้ัางจติ้สำานก้ในการัปฏิบัิต้งิาน สำาหรัับพนกังานใหมบ่รัษิัทั 

ได้บรัรัจุหัวข้อจรัิยธรัรัมในการัดำาเนินธุรักิจและจรัรัยาบรัรัณไว้ในการัปฐมนิเทศพนักงาน

คณะกรัรัมการับรัษิัทัไดม้กีารัต้ดิต้ามใหม้กีารัปฏิบิตั้ติ้ามหลกัการักำากบัดแ้ลกจิการัที�ด ีและไดก้ำาหนดใหผ้้บ้งัคบับญัชาทกุ

รัะดับมีหน้าที�ในการัติ้ดต้ามด้แลให้พนักงานในความรัับผิดชอบของต้นมีการัปฏิิบัต้ิต้ามจรัิยธรัรัมในการัดำาเนินธุรักิจ และ

จรัรัยาบรัรัณกรัรัมการับรัิษััท ผ้้บรัิหารั และพนักงาน เพ้�อเสรัิมสรั้างให้บรัิษััท มีรัะบบการับรัิหารัจัดการัที�ดี มีความโปรั่งใสใน

การัดำาเนินธุรักิจ สำาหรัับผ้้ที�ละเว้นการัปฏิิบัต้ิต้ามจะได้รัับโทษัทางวินัยต้ามความเหมาะสม และอาจถี้กดำาเนินคดีต้ามกฎหมาย

ในกรัณ้ที�เป็นการักรัะทำาผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีข้อสงสัยที�ไม่สามารัถีปฏิิบัต้ิต้ามหรั้อต้ัต้สินใจได้ ให้ปรั้กษัากับผ้้บังคับ

บัญชาต้ามลำาดับขั�น ซึ่้�งในกรัณ้ที�มีข้อขัดแย้งให้ถี้อคำาวินิจฉัยของกรัรัมการัผ้้จัดการั คณะกรัรัมการับรัิหารั คณะกรัรัมการับรัิษััท 

เป็นที�สิ�นสุด

(3) กำากับดูแลคัวามข้ัดแย้งข้องผู้ลประโยช้น์

คณะกรัรัมการับรัิษััทให้ความสำาคัญต้่อกลไกในการักำากับด้แลรัายการัที�อาจมีความขัดแย้งของผลปรัะโยชน์ หรั้อรัายการั

ที�เกี�ยวข้องกัน ให้เป็นไปอย่างรัอบคอบ รัะมัดรัะวัง ด้วยความซึ่้�อสัต้ย์สุจรัิต้ ซึ่้�งในการัพิจารัณารัายการัดังกล่าว จะต้้องเป็นไป

ต้ามกฎหมายและข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับด้แลที�เกี�ยวข้อง ซึ่้�งผ้้มีส่วนได้เสียในรัายการัใดจะไม่สามารัถีเกี�ยวข้องใน

กรัะบวนการัพิจารัณาอนุมัต้ิรัายการัดังกล่าว รัวมทั�งมีนโยบายการัทำาธุรักรัรัมกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทางผลปรัะโยชน์

สำาหรับัผ้บ้รัหิารัและพนกังาน เพ้�อให้การัทำาธรุักรัรัมที�อาจมคีวามขัดแย้งทางผลปรัะโยชนไ์ดร้ับัการัปฏิบัิต้อิยา่งเปน็ธรัรัม โปรัง่ใส 

สอดคล้องกับขอ้กำาหนดและกฎเกณฑ์ข์องกฎหมายและหน่วยงานกำากบัดแ้ลที�เกี�ยวข้อง รัวมทั�งกำากบัดแ้ลให้มกีารัเปดิเผยขอ้มล้

อย่างถี้กต้้องครับถี้วนต้ามหลักการักำากับด้แลกิจการัที�ดี ซึ่้�งสามารัถีด้รัายละเอียดนโยบายดังกล่าวได้ในเว็บไซึ่ต้์ของบรัิษััทฯ 

สำาหรับัในป ี2564 บริัษัทั ไมม่กีารัทำารัายการัที�เกี�ยวโยงกนัที�เขา้ขา่ยต้อ้งขออนุมตั้จิากผ้ถ้ีอ้หุน้ โดยได้เปดิเผยรัายละเอียด

รัายการัที�อาจมีความขัดแย้งของผลปรัะโยชน์ไว้ในหัวข้อ “รัายการัรัะหว่างกัน”

(4) การกำากับดูแลระบบการคัวบคัุมและการตรวจสอบภายใน

กำากับด้แลรัะบบการับรัิหารัความเสี�ยงและการัควบคุมภายใน

คณะกรัรัมการัมีบทบาทสำาคญัในการักำากบัดแ้ลให้มรีัะบบการัควบคุมภายใน (Internal Control) และการัต้รัวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที�เหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรัหรั้อหน่วยงานที�มีความเป็นอิสรัะในการัปฏิิบัต้ิหน้าที�ต้รัวจสอบรัะบบดังกล่าว 

(Independent Internal Auditor) รัวมถี้งจัดให้มีนโยบายบรัิหารัความเสี�ยง (Risk Management Policy) การัจัดการัและควบคุม

ความเสี�ยงให้ครัอบคลุมทั�งองค์กรั เพ้�อให้บรัิษััท มีรัะบบบรัิหารัความเสี�ยงและการัควบคุมภายในที�มีปรัะสิทธิภาพ และมีการั

ปฏิิบัต้ิที�เป็นไปต้ามกฎหมายและมาต้รัฐานที�เกี�ยวข้อง โดยให้มีการัรัายงานผลการัดำาเนินงานต้่อคณะกรัรัมการับรัิษััททรัาบโดย

ผ่านการักลั�นกรัองของคณะกรัรัมการัชุดย่อยที�ได้รัับมอบหมาย รัวมทั�งให้มีการัปรัะเมินความเพียงพอของรัะบบการัควบคุม

ภายในและการับริัหารัความเสี�ยง โดยให้คณะกรัรัมการัชุดย่อยที�เกี�ยวขอ้งทำาหน้าที�กลั�นกรัองและนำาเสนอต้อ่คณะกรัรัมการับริัษัทั

พิจารัณาให้ความเห็นชอบ
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(5)การบริหารคัวามเส่�ยง

คณะกรัรัมการับรัิษััท ได้มอบหมายให้คณะกรัรัมการับรัิหารั มีอำานาจ หน้าที� และความรัับผิดชอบในการับรัิหารังานใน

เรั้�องเกี�ยวกับการัดำาเนินงานต้ามปกต้ิธุรัะและงานบรัิหารัของบรัิษััท กลั�นกรัองและกำาหนดนโยบาย แผนธุรักิจ งบปรัะมาณ 

โครังสรั้างการับรัิหารังาน และอำานาจการับรัิหารัต้่างๆ ของบรัิษััท การักำาหนดหลักเกณฑ์์ ในการัดำาเนินธุรักิจเพ้�อสอดคล้องกับ

สภาพเศรัษัฐกิจ เพ้�อเสนอให้ที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััทพิจารัณาและอนุมัต้ิและ/หรั้อให้ความเห็นชอบ รัวมต้ลอดถี้งการั

ต้รัวจสอบและต้ิดต้ามผลการัดำาเนินงานของบรัิษััท ต้ามนโยบายที�กำาหนด

5.4 การประชุ้มคัณะกรรมการ

คณะกรัรัมการับรัษิัทักำาหนดใหม้กีารัปรัะชมุอยา่งสมำ�าเสมอและมกีารัปรัะชมุวารัะพเิศษัเพิ�มต้ามความจำาเปน็ โดยมวีารัะ

การัปรัะชุมที�สำาคัญ ปรัะกอบด้วยการัพิจารัณางบการัเงินของบรัิษััทในแต้่ละไต้รัมาส การัต้ิดต้ามความค้บหน้าของโครังการั

ปรับัปรังุบรัษิัทั รัวมทั�งการัพจิารัณานโยบายต้า่งๆ ที�สำาคญัและต้ดิต้ามผลการัดำาเนนิงานของบรัษิัทั โดยฝ่า่ยสำานกังานบรัษิัทั ได้

จัดทำาหนังส้อเชิญปรัะชุมพรั้อมกับวารัะการัปรัะชุมและเอกสารัให้กรัรัมการัพิจารัณาก่อนการัปรัะชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

เพ้�อใหก้รัรัมการัมีเวลาในการัพิจารัณาศก้ษัาวารัะการัปรัะชมุและเอกสารัปรัะกอบการัปรัะชมุ ทั�งน้� การัปรัะชมุคณะกรัรัมการัชุด

ย่อยได้กำาหนดให้มีการัปรัะชุมรั่วมกันอย่างสมำ�าเสมอและมีการับันท้กรัายงานการัปรัะชุมไว้เป็นลายลักษัณ์อักษัรัด้วย

การัปรัะชุมแต้่ละครัั�งได้มีการัจดบันท้กและจัดทำารัายงานการัปรัะชุมเป็นลายลักษัณ์อักษัรัทุกครัั�ง และได้นำาเสนอ

คณะกรัรัมการัพิจารัณาร่ัางรัายงานการัปรัะชุมดังกล่าวก่อนทำาการัรับัรัองในการัปรัะชุมครัั�งต่้อไป รัวมทั�งได้มกีารัจัดเก็บรัายงาน

การัปรัะชุมของคณะกรัรัมการัที�ผ่านการัรัับรัองจากคณะกรัรัมการัเพ้�อพรั้อมสำาหรัับการัต้รัวจสอบจากคณะกรัรัมการัและหน่วย

งานที�เกี�ยวข้อง ทั�งน้� ในปี 2564 คณะกรัรัมการับรัิษััทมีการัปรัะชุมวารัะปกต้ิรัวมทั�งสิ�น 5 ครัั�ง คณะกรัรัมการับรัิหารัและกำากับ

กิจการัที�ดีมีการัปรัะชุม 12 ครัั�ง คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบมีการัปรัะชุมรัวมทั�งสิ�น 6 ครัั�ง คณะกรัรัมการัสรัรัหาและพิจารัณาค่า

ต้อบแทนมีการัปรัะชุม 1 ครัั�ง คณะกรัรัมการับรัิหารัความเสี�ยงและการัลงทุน มีการัปรัะชุม 1 ครัั�ง โดยมีรัายละเอียดการัเข้า

รั่วมปรัะชุมของกรัรัมการัแต้่ละท่านอย้่ในหัวข้อ ค่าต้อบแทนกรัรัมการั กรัรัมการัชุดย่อย และผ้้บรัิหารั

1.  การัปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััทให้เป็นไปต้ามหลักเกณฑ์์ของกฎหมายและข้อบังคับของบรัิษััทซ้ึ่�งต้ามปกต้ิคณะ

กรัรัมการัของบรัิษััทกำาหนดให้ต้้องปรัะชุมอย่างน้อย 3 เด้อน ต้่อครัั�ง ในการัเรัียกปรัะชุมคณะกรัรัมการัให้ปรัะธานกรัรัมการัหรั้อ

ผ้้ซึ่้�งได้รัับมอบหมายจากปรัะธานกรัรัมการัส่งหนังส้อนัดปรัะชุมไปยังกรัรัมการัไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันปรัะชุม เว้นแต้่

ในกรัณ้ที�จำาเป็นเรั่งด่วนเพ้�อรัักษัาสิทธิหรั้อปรัะโยชน์ของบรัิษััทจะแจ้งการันัดปรัะชุมโดยวิธีอ้�นและกำาหนดวันปรัะชุมให้เรั็วกว่า

นั�นก็ได้

คณะกรัรัมการับรัิษััทสามารัถีจัดปรัะชุมได้ ณ ท้องที�อันเป็นที�ต้ั�งสำานักงานใหญ่ของบรัิษััท หรั้อสถีานที�อ้�นได้ต้ามที�เห็น

สมควรั

กรัรัมการัต้ั�งแต้่ 2 คน ข้�นไป อาจรั้องขอให้ปรัะธานกรัรัมการัเรัียกปรัะชุมกรัรัมการัได้ในกรัณ้ที�มีกรัรัมการัต้ั�งแต้่ 2 คน

ข้�นไปรั้องขอให้ปรัะธานกรัรัมการัหรั้อกรัรัมการัที�ได้รัับมอบหมายจากปรัะธานกรัรัมการั กำาหนดวันปรัะชุมภายใน 14 วัน นับ

แต้่วันที�ได้รัับการัรั้องขอ

2.  ในการัปรัะชุมคณะกรัรัมการั ต้้องมีกรัรัมการัมาปรัะชุมไม่น้อยกว่าก้�งหน้�ง (1/2) ของจำานวนกรัรัมการัทั�งหมดจ้ง

จะเป็นองค์ปรัะชุม ในกรัณ้ที�ปรัะธานกรัรัมการัไม่อย้่ในที�ปรัะชุมหรั้อไม่สามารัถีปฏิิบัต้ิหน้าที�ได้ ถี้ามีรัองปรัะธานกรัรัมการัให้

รัองปรัะธานกรัรัมการัเป็นปรัะธาน ถี้าไม่มีรัองปรัะธานกรัรัมการัหรั้อมีแต้่ไม่สามารัถีปฏิิบัต้ิหน้าที�ได้ ให้กรัรัมการัซึ่้�งมาปรัะชุม

เล้อกกรัรัมการัคนหน้�งเป็นปรัะธานในที�ปรัะชุม

3.  ในการัปรัะชุมคณะกรัรัมการัแต้่ละครัั�ง ปรัะธานในที�ปรัะชุมจะกำาหนดให้กรัรัมการัของบรัิษััทเข้ารั่วมปรัะชุมและ

ดำาเนินการัใดๆ ในการัปรัะชุมดงักลา่วผา่นส้�ออเิลก็ทรัอนกิสก์ไ็ด ้โดยที�กรัรัมการัอย่างนอ้ยหน้�งในสาม (1/3) ขององค์ปรัะชมุต้้อง

อย้่ในที�ปรัะชุมแห่งเดียวกัน และกรัรัมการัทั�งหมดที�เข้ารั่วมปรัะชุมต้้องอย้่ในปรัะเทศไทยในขณะที�มีการัปรัะชุม

การัปรัะชมุผา่นส้�ออเิลก็ทรัอนกิสต์้ามวรัรัคสองต้อ้งมกีรัะบวนการัรักัษัาความมั�นคงปลอดภยัดา้นสารัสนเทศโดยใหม้กีารั

บันท้กเสียง หรั้อทั�งเสียงและภาพแล้วแต้่กรัณ้ ของกรัรัมการัทุกรัายในที�ปรัะชุมต้ลอดรัะยะเวลาที�มีการัปรัะชุม รัวมทั�งข้อม้ล
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จรัาจรัทางคอมพิวเต้อรั์ที�เกิดจากการับันท้กดังกล่าวและมีรัะบบควบคุมการัปรัะชุมเป็นไปต้ามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง

กรัรัมการับริัษััทซ้ึ่�งเข้าร่ัวมปรัะชุมคณะกรัรัมการัผ่านส้�ออิเล็กทรัอนิกส์ด้วยวิธีการัและเป็นไปต้ามเง้�อนไขที�กล่าวมาข้าง

ต้้นถี้อว่าเป็นการัเข้าร่ัวมปรัะชุมอันสามารัถีนับเป็นองค์ปรัะชุมได้ และถี้อว่าการัปรัะชุมคณะกรัรัมการัผ่านส้�ออิเล็กทรัอนิกส์

ดังกล่าวมีผลเดียวกับการัปรัะชุมต้ามวิธีการัที�บัญญัต้ิไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับน้�

4.  การัวินิจฉัยชี�ขาดของที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการัให้ถี้อเสียงข้างมาก โดยกรัรัมการัคนหน้�งมีเสียงหน้�งเสียงในการั

ลงคะแนน เว้นแต้่กรัรัมการัซึ่้�งมีส่วนรั่วมได้เสียในเรั้�องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร้ั�องนั�น ถี้าคะแนนเสียงเท่ากันให้

ปรัะธานในที�ปรัะชุมออกเสียงเพิ�มข้�นอีกหน้�งเสียงเป็นเสียงชี�ขาด

5.  ใหป้รัะธานกรัรัมการั หรัอ้กรัรัมการัที�ไดรั้ับมอบหมายจากปรัะธานกรัรัมการัเปน็ผ้ก้ำาหนดวนัเวลาและสถีานที�ในการั

ปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััทซึ่้�งสถีานที�ที�ปรัะชุมนั�นอาจกำาหนดเป็นอย่างอ้�น นอกเหน่อไปจากท้องที�อันเป็นที�ตั้�งสำานักงานใหญ่

ของบรัิษััทหรั้อจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากปรัะธานกรัรัมการัหรั้อกรัรัมการัที�ได้รัับมอบหมายจากปรัะธานกรัรัมการั มิได้กำาหนด

สถีานที�ที�ปรัะชุม ให้ใช้สถีานที�ต้ั�งสำานักงานใหญ่ของบรัิษััทเป็นสถีานที�ปรัะชุม

6.  เลขานุการับรัิษััท ทำาหน้าที�ในการัจดบันท้กและจัดทำารัายงานการัปรัะชุมให้แล้วเสรั็จภายใน 14 วันทำาการั จัดเก็บ

รัายงานการัปรัะชุม เอกสารัปรัะกอบการัปรัะชุม สนับสนุนต้ิดต้ามให้คณะกรัรัมการับรัิษััทสามารัถีปฏิิบัต้ิหน้าที�ให้เป็นไปต้าม

กฎหมาย ข้อบังคับ และมต้ิที�ปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้น รัวมทั�งปรัะสานงานกับผ้้ที�เกี�ยวข้อง

5.5 การประเมินตนเองข้องคัณะกรรมการ

คณะกรัรัมการับรัิษััทปรัะกอบด้วยคณะกรัรัมการัผ้้ทรังคุณวุฒิ และมีความสามารัถี รัวมถี้งมีความเข้าใจและชำานาญใน

สายงานธุรักิจของบรัิษััทเป็นอย่างดี อย่างไรัก็ดี คณะกรัรัมการัได้มีการัต้ิดต้ามการัปฏิิบัต้ิงานด้านต้่างๆ เช่น กลยุทธ์และการั

วางแผนธรุักิจ ความเสี�ยงและการัควบคมุภายใน การัดแ้ลมใิหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลปรัะโยชน ์ต้ดิต้ามรัายงานทางการัเงนิและ

การัดำาเนินงานอย่างใกล้ชิดเพ้�อมิให้เกิดข้อผิดพลาด รัวมทั�งได้มีการัปรัะเมินผลการัปฏิิบัต้ิงานของต้นเอง เพ้�อพิจารัณาทบทวน

ผลงาน ปัญหา และอุปสรัรัคต้่างๆ รัวมทั�งการัทำางานของคณะกรัรัมการัให้มีปรัะสิทธิภาพ

โดยได้กำาหนดให้มีการัปรัะเมินผลการัปฏิิบัต้ิงานของคณะกรัรัมการัปีละ 1 ครัั�ง ในรั้ปแบบการัปรัะเมินต้นเองรัายคณะ 

ปรัะกอบด้วย 6 หัวข้อค้อ

 1. โครังสรั้างของคณะกรัรัมการั

 2. บทบาทหน้าที�และความรัับผิดชอบของคณะกรัรัมการั

 3. การัปรัะชุมคณะกรัรัมการั

 4. การัทำาหน้าที�ของคณะกรัรัมการั

 5. ความสัมพันธ์กับฝ่่ายจัดการั

 6. การัพัฒนาต้นเองของกรัรัมการัและการัพัฒนาผ้้บรัิหารั

 สรัุปผลการัปรัะเมินคณะกรัรัมการัทั�งคณะ เห็นว่าการัดำาเนินการัในปี 2564 เหมาะสมดีแล้ว

การประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานข้องคัณะกรรมการบริษััท

การัปรัะเมินผลการัปฏิิบัต้ิงานของคณะกรัรัมการัจะจัดให้มีข้�นทุกปี โดยผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรัรัมการัจะนำาไป

ใช้เพ้�อการัปรัับปรัุงการัปฏิิบัต้ิหน้าที�ของคณะกรัรัมการัในแต้่ละปี และเพ้�อให้การัทำางานของคณะกรัรัมการัมีปรัะสิทธิผลมากข้�น

ในปี 2564 เลขานุการับริัษัทัได้จดัส่งแบบปรัะเมินผลการัปฏิบัิต้งิานของคณะกรัรัมการับริัษัทัในภาพรัวม และแบบปรัะเมิน

ผลการัปฏิบิตั้งิานของกรัรัมการับรัษิัทัเปน็รัายบคุคลใหก้บักรัรัมการัทุกทา่นโดยกรัรัมการัทุกทา่นมคีวามเปน็อสิรัะในการัทำาแบบ

ปรัะเมินดังกล่าว และเม้�อทำาแบบปรัะเมินเรัียบรั้อยแล้วให้จัดส่งค้นกับเลขานุการับรัิษััท เพ้�อรัวบรัวมและสรัุปผลและรัายงานให้

คณะกรัรัมการับรัิษััทรัับทรัาบในการัปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท
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สำาหรับหลักเกณฑ์์การประเมินผู้ลคัิดเป็นร้อยละจากคัะแนนเต็มในแต่ละข้้อ ดังน้�
เกณฑ์์ คัะแนน
ดีมาก ต้ั�งแต้่รั้อยละ 80 ข้�นไป

ดี ต้ั�งแต้่รั้อยละ 70 ข้�นไป
พอใช้ ต้ั�งแต้่รั้อยละ 60 ข้�นไป

ควรัปรัับปรัุง ต้ั�งแต้่รั้อยละ 50 ข้�นไป
ไม่ดี น้อยกว่ารั้อยละ 50

การประเมินผู้ลงานประจำาปีข้องคัณะกรรมการบริษััททั�งคัณะ

คณะกรัรัมการับรัิษััทจัดให้มีการัปรัะเมินผลการัปฏิิบัต้ิงานของคณะกรัรัมการับรัิษััททั�งคณะ โดยแบ่งการัปรัะเมินเป็น 3 

ด้านได้แก่

 1. บทบาทหน้าที�และความรัับผิดชอบของคณะกรัรัมการั

 2. ความเป็นอิสรัะของกรัรัมการั

 3. ความสัมพันธ์กับฝ่่ายบรัิหารัและผ้้มีส่วนได้เสีย

 ในปี 2564 ผลการัปรัะเมินโดยรัวมอย้่ในเกณฑ์์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี�ย 97%

การประเมินผู้ลงานประจำาปีข้องคัณะกรรมการบริษััทเป็นรายบุคัคัล

คณะกรัรัมการับรัิษััทจัดให้มีการัปรัะเมินผลการัปฏิิบัต้ิงานของคณะกรัรัมการับรัิษััททั�งคณะ โดยแบ่งการัปรัะเมินเป็น 3 

ด้านได้แก่

 1. บทบาทหน้าที�และความรัับผิดชอบของคณะกรัรัมการั

 2. การัทำาหน้าที�ของกรัรัมการับรัิษััท

 3. การัพัฒนาต้นเองของกรัรัมการับรัิษััท

 ในปี 2564 ผลการัปรัะเมินโดยรัวมอย้่ในเกณฑ์์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี�ย 95%

การประเมินผู้ลงานประจำาปีข้องคัณะกรรมการชุ้ดย่อย

คณะกรัรัมการับริัษัทัจัดให้มกีารัปรัะเมินผลการัปฏิบัิต้งิานของคณะกรัรัมการัชุดย่อยทุกชุด ปรัะจำาป ี2564 โดยให้กรัรัมการั

ชุดย่อยแต้่ละคนปรัะเมินผลงานของคณะกรัรัมการัชุดย่อยที�ต้นดำารังต้ำาแหน่งในภาพรัวม ซึ่้�งผลการัปรัะเมินสรัุป ได้ดังน้�
คัณะกรรมการชุ้ดย่อย ผู้ลประเมินการปฏิิบัติงาน

คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบ 98%
คณะกรัรัมการับรัิหารั 97%

คณะกรัรัมการับรัิหารัความเสี�ยงและการัลงทุน 97%
คณะกรัรัมการัสรัรัหาและพิจารัณาค่าต้อบแทน 93%

คณะกรัรัมการัธรัรัมาภิบาล 95%

การัปรัะเมินผลงานปรัะจำาปีของกรัรัมการัผ้้จัดการั

 คณะกรัรัมการับรัษิัทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรัรัมการัสรัรัหาและพจิารัณาคา่ต้อบแทนโดยไมร่ัวมกรัรัมการัสรัรัหาและ

พิจารัณาค่าต้อบแทนที�มีส่วนได้เสีย เป็นผ้้พิจารัณาปรัะเมินผลการัปฏิิบัต้ิของกรัรัมการัผ้้จัดการัเป็นปรัะจำาทุกปี เพ้�อนำาไปใช้ใน

การักำาหนดค่าต้อบแทนของผ้้บรัิหารัส้งสุด โดยใช้แบบปรัะเมินผลการัปฏิิบัต้ิงานของกรัรัมการัผ้้จัดการั ซึ่้�งแบ่งการัปรัะเมินเป็น 

4 ด้าน ได้แก่ 

 1.ผลการัดำาเนินงาน

 2.การัวางแผนยุทธศาสต้รั์และการัปฏิิบัต้ิต้ามแผน

 3.ความเป็นผ้้นำา

 4.ความสัมพันธ์กับคณะกรัรัมการับรัิษััทและผ้้มีส่วนได้เสีย

 ซึ่้�งการัปรัะเมินดังกล่าวถี้อเป็นข้อม้ลลับเฉพาะบุคคลไม่สามารัถีเปิดเผยได้
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5.6 คั่าตอบแทน

คณะกรัรัมการับริัษัทัไดแ้ต้ง่ต้ั�งคณะกรัรัมการัสรัรัหาและพิจารัณาคา่ต้อบแทน เพ้�อดแ้ลใหก้รัะบวนการัพิจารัณาคา่ต้อบแทน

กรัรัมการัและผ้้บรัิหารัรัะดับส้งเป็นไปอย่างโปรั่งใส 

5.7 การพัฒนากรรมการและผูู้้บริหาร

โดยที�คณะกรัรัมการัของบรัิษััททุกท่านเป็นผ้้ที�มีความรั้้ ความสามารัถี ปรัะสบการัณ์ และความชำานาญ รัวมถี้ง รัับทรัาบ 

เข้าใจและรัับผิดชอบต้่อการัดำาเนินธุรักิจของบรัิษััทเป็นอย่างดี อย่างไรัก็ดี คณะกรัรัมการัยังต้รัะหนักและใส่ใจในการัเข้ารั่วม 

สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผ้้เกี�ยวข้องได้เข้ารั่วมในหลักส้ต้รัต้่างๆ ที�เห็นว่าอาจเป็นปรัะโยชน์ต้่อบรัิษััทอย่างสมำ�าเสมอ

การเข้้าอบรมและสัมนาข้องกรรมการบริษััทในปี 2564
รายช้่�อ ตำาแหน่ง หลักสูตร

1.นางญาดา พัฑ์ฒฆ่ายน กรัรัมการับรัิษััท Introduction to Sustainability Reporting and the 

GRI Standards, GRI Academy Online
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การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บรัิษััท จัดให้มีการัปฐมนิเทศสำาหรัับกรัรัมการัที�เข้ารัับต้ำาแหน่งใหม่ เพ้�อเต้รีัยมความพร้ัอมในการัปฏิิบัต้ิหน้าที�ของ

กรัรัมการั และทำาให้เข้าใจการัดำาเนินงาน โครังสรั้างองค์กรัและลักษัณะธุรักิจของบรัิษััทฯ โดยมีการันำาพาเยี�ยมชมโรังพยาบาล

พรัอ้มนำาเสนอปรัะวัต้บิรัษิัทัฯ สรุัปภาพรัวมธุรักจิและนโยบายธุรักจิให้กรัรัมการัดังกล่าวได้รัับทรัาบ พร้ัอมส่งมอบค้ม่อ้กรัรัมการั

บรัิษััทจดทะเบียนซึ่้�งปรัะกอบด้วยสรัุปเปรัียบเทียบข้อบังคับของบรัิษััทฯ พ.รั.บ.หลักทรััพย์และต้ลาดหลักทรััพย์ พ.รั.บ. บรัิษััท

มหาชนจำากัด รัวมถี้งกฎบัต้รัคณะกรัรัมการัชุดต้่างๆ นโยบายการักำากับด้แลกิจการัที�ดี หลักการักำากับด้แลกิจการัที�ดี จรัิยธรัรัม

ในการัดำาเนินธุรักิจ และจรัรัยาบรัรัณกรัรัมการับรัิษััท ผ้้บรัิหารั และพนักงาน นโยบายต้่อต้้านการัคอรั์รััปชันและรัะเบียบปฏิิบัต้ิ

อ้�นๆ นอกเหน่อจากกฎรัะเบียบต้่างๆ ที�เกี�ยวข้องจากหน่วยงานกำากับด้แลบรัิษััทจดทะเบียน เพ้�อเป็นแนวทางในการัปฏิิบัต้ิงาน

ขณะดำารังต้ำาแหน่งกรัรัมการั

5.8 แผู้นการส่บทอดงาน

คณะกรัรัมการับริัษััทได้กำาหนดแผนการัส้บทอดงานในต้ำาแหน่งงานบรัิหารัที�สำาคัญทุกรัะดับ ต้ั�งแต้่ต้ำาแหน่ง

กรัรัมการัผ้้จดัการั ซ้ึ่�งเป็นผ้้บริัหารัสง้สุดขององค์กรั โดยเรัิ�มจากการัสรัรัหาคัดเลอ้กบุคลากรัที�จะเข้ามารับัผิดชอบให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมโปรั่งใส เต้รัียมความพรั้อมในด้านต้่างๆ จัดอบรัมพัฒนาอย่างต้่อเน่�อง ต้ิดต้ามปรัะเมินผล เพ้�อสรั้างผ้้บรัิหารัที�มีความ

รั้้ความสามารัถี เป็นผ้้นำา มีความเป็นม้ออาชีพ และซึ่้�อสัต้ย์สุจรัิต้ ซึ่้�งจะทำาให้การัดำาเนินงานของบรัิษััทฯ เป็นไปอย่างต้่อเน่�อง 

และมีปรัะสิทธิภาพ โดยมีขั�นต้อนในการัสรั้างผ้้บรัิหารัเพ้�อส้บทอดต้ำาแหน่งผ้้บรัิหารัส้งสุด ดังน้�

 - กำาหนดคำาอธิบายต้ำาแหน่งผ้้บริัหารัสง้สุด ความเกี�ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรั รัวมทั�งรัะบุคณุสมบัติ้ 

ความรั้้ และทักษัะที�ต้้องการั

 - คัดเล้อกผ้้บรัิหารัรัะดับรัองที�มีศักยภาพและความสามารัถี

 - วิเครัาะห์คุณสมบัต้ิเป็นรัายบุคคลเพ้�อหาจุดเด่นและสิ�งที�ต้้องพัฒนาเพิ�มเต้ิม

 - จัดทำาแผนพัฒนาเป็นรัายบุคคล เพ้�อส่งเสรัิมการัพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารัถี

 - รัายงานผลการัดำาเนินงานต้ามแผนส้บทอดต้ำาแหน่งต้่อที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััทเป็นปรัะจำาทุกปี
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ระบบการติดตาม

บรัษิัทัมีผ้บ้ริัหารัและผ้้บังคับบัญชาของแต่้ละฝ่า่ยงาน กำากบัดแ้ลงาน ต้ดิต้าม และปรัะเมินผลการัปฏิบัิต้งิานอย่างสมำ�าเสมอ 

เพ้�อให้มั�นใจว่าการัควบคุมภายในได้ดำาเนินการัไปอย่างครับถี้วน เหมาะสม โดยมีคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบทำาหน้าที�สอบทาน

รัะบบการัควบคุมภายในผ่านสำานักงานต้รัวจสอบภายในซึ่้�งเป็นผ้้รัับผิดชอบในการัต้รัวจสอบ วิเครัาะห์ ปรัะเมินผลการัควบคุม

ภายใน การักำากับด้แล และการัปฏิิบัต้ิต้ามกฎรัะเบียบ ข้อบังคับต้่างๆ ของรัะบบงานอย่างต้่อเน่�อง และรัายงานผลการัต้รัวจสอบ

โดยต้รังต้่อคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบซึ่้�งมีการัปรัะชุมรั่วมกันเป็นปรัะจำาทุกเด้อน หากพบข้อบกพรั่องที�มีสารัะสำาคัญ

คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบจะรัายงานต้่อคณะกรัรัมการับรัิษััท เพ้�อเสนอให้ดำาเนินการัปรัับปรัุงแก้ไข และให้มีการัต้รัวจ

ต้ิดต้ามความค้บหน้าในการัปรัับปรัุงข้อบกพรั่องอย่างสมำ�าเสมอ นอกจากน้� มีการัต้รัวจสอบด้านบัญชีการัเงินโดยผ้้สอบบัญชีรัับ

อนุญาต้และนำาเสนอผลการัต้รัวจสอบให้คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบพิจารัณาเป็นปรัะจำาทุกไต้รัมาสและทุกปี

คัวามเห็นข้องคัณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรัรัมการับรัษิัทัเหน็วา่รัะบบการัควบคมุภายในของบรัษิัทัและรัะบบควบคมุดแ้ลการับรัหิารังานของบรัษิัทัยอ่ยมคีวาม

เหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบไม่มคีวามเห็นที�แต้กต่้างจากความเห็นของคณะกรัรัมการับริัษัทั และผ้้สอบบัญชี

ได้ให้ความเห็นว่าไม่มีข้อบกพรั่องเกี�ยวกับรัะบบการัควบคุมภายในที�มีสารัะสำาคัญ
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บรัษิัทั มุ่งมั�นใหผ้้บ้รัหิารัต้รัะหนักถีง้ความสำาคญัของการัควบคุมภายในที�มปีรัะสทิธภิาพเพยีงพอกบัรัะดบัความเสี�ยงที�ยอมรัับ

ได้ และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต้่างๆ ของงานหรั้อกิจกรัรัมของหน่วยงานนั�นๆ โดยจัดแบ่งหน้าที�และความรัับผิดชอบเกี�ยวกับ

การัควบคุมภายในของบรัิษััท ดังน้�

1. คณะกรัรัมการับริัษัทั และคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบมหีนา้ที�รับัผดิชอบในการัจดัทำามรีัะบบการัควบคมุภายในที�มปีรัะสทิธผิล

และบรัิหารัความเสี�ยงให้อย้่ในรัะดับที�เหมาะสม โดยการักำาหนดนโยบายเกี�ยวกับรัะบบการัควบคุมภายใน การับรัิหารัความเสี�ยง และ

ทำาการัต้ิดต้ามปรัะเมินผลอย่างสมำ�าเสมอ ว่ารัะบบที�วางไว้ดำาเนินไปอย่างมีปรัะสิทธิผลหรั้อไม่ ทั�งน้�คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบมีหน้าที�

สอบทานว่าองค์ปรัะกอบของรัะบบการัควบคุมภายในที�สำาคัญทั�ง 5 ปรัะการั ได้มีการัปฏิิบัต้ิต้ามอย่างมีปรัะสิทธิผล ดังน้�

 � กิจการัมีสภาพแวดล้อมของการัควบคุมที�ดี (Control Environment)

 � กิจการัมีกรัะบวนการัปรัะเมินความเสี�ยงที�เหมาะสม (Risk Assessment)

 � กิจการัมีกิจกรัรัมควบคุมที�ดี (Control Activities)

 � กิจการัมีรัะบบสารัสนเทศและการัส้�อสารัข้อม้ลที�ดี (Monitoring and Evaluation)

 � กิจการัมีการัต้ิดต้ามปรัะมวลผลการัควบคุมภายในและปรัะเมินคุณภาพการัปฏิิบัต้ิงานที�ดี

2. ผ้้บริัหารั มีหน้าที�ความรัับผิดชอบในการันำานโยบายที�คณะกรัรัมการักำาหนดไปปฏิิบัต้ิให้สัมฤทธิ�ผล บริัษััทจ้งมุ่งมั�นให้

ผ้้บรัิหารัต้รัะหนักถี้งความสำาคัญของการัควบคุมภายใน และให้ผ้้บรัิหารัมีหน้าที�และความรัับผิดชอบโดยต้รัง ในการัจัดให้มีรัะบบการั

ควบคุมภายในข้�นในบรัิษััท ซึ่้�งได้แก่ งานหรั้อกิจกรัรัมต้่างๆ ทุกรัะดับหรั้อแฝ่งอย้่ในวิธีดำาเนินธุรักิจของผ้้บรัิหารั ทั�งน้� โดย

 � ผ้บ้รัหิารัรัะดบัสง้ เปน็ผ้จั้ดใหม้กีารัควบคมุภายในที�ครัอบคลมุทกุองคป์รัะกอบในบรัษิัทั รัวมถีง้ปล้กฝ่งัใหผ้้ใ้ต้บ้งัคบับญัชา

มีวินัยและจิต้สำาน้กที�ดีในส่วนที�เกี�ยวกับการัควบคุมภายใน

 � ผ้บ้รัหิารัรัะดับกลาง มหีน้าที�ในการัจัดใหม้กีารัควบคุมภายในในงานที�รับัผดิชอบ ปรัะเมินผลของรัะบบการัควบคุมภายใน 

ปรัับเปลี�ยนรัะบบให้มีความรััดกุมอย้่เสมอและสอบทานให้มีการัปฏิิบัต้ิต้ามรัะบบการัควบคุมภายใน

3. พนักงานทุกรัะดับ มีหน้าที�ปฏิิบัต้ิต้ามข้อบังคับ รัะเบียบ คำาสั�ง นโยบาย แผนงาน มาต้รัการั และรัะบบการัควบคุมภายใน

ต้่างๆ ที�ฝ่่ายบรัิหารัวางไว้ โดยจะต้้องให้ความสำาคัญ และปฏิิบัต้ิสมำ�าเสมอ ต้่อเน่�องอย่างเครั่งครััด เพ้�อให้รัะบบการัควบคุมภายในเกิด

ปรัะสิทธิผล ซ้ึ่�งจะมีผลทำาให้การัดำาเนินงานเป็นไปต้ามเป้าหมายอย่างมีปรัะสิทธิภาพและปรัะหยัด พนักงานทุกคนต้้องมีจิต้สำาน้ก

ต้รัะหนักถี้งความสำาคัญของการัควบคุมภายใน

4. การัต้รัวจสอบภายใน โดยผ้้ต้รัวจสอบภายในมีหน้าที�และความรัับผิดชอบโดยต้รังในเร้ั�องการัปรัะเมินผลการัควบคุมภายใน 

และต้รัวจสอบการัปฏิิบัต้ิต้ามรัะบบที�มีอย้่เป็นรัะยะๆ อย่างสมำ�าเสมอเพ้�อปรัับปรัุงให้มีมาต้รัการัควบคุมต้่างๆ ที�มีความเหมาะสมกับ

สถีานการัณ ์สิ�งแวดลอ้มต้า่งๆ และความเสี�ยงที�แปรัเปลี�ยนไป โดยผ้ต้้รัวจสอบภายในสามารัถีเสนอแนะต้อ่ผ้้บริัหารัรัะดบัส้งและรัะดบั

กลาง ให้จัดหามาต้รัการัควบคุมภายในข้�นในหน่วยงานต้่างๆ ของบรัิษััท โดยมีนโยบายให้

 � ผ้้ต้รัวจสอบภายในมีอิสรัะในการัต้รัวจสอบต้ามที�เห็นสมควรั ต้ามมาต้รัฐาน การัปรัะกอบวิชาชีพต้รัวจสอบภายใน

 � ผ้้ต้รัวจสอบภายในมีสิทธิที�จะขอต้รัวจสอบทรััพย์สินและกิจกรัรัมต้่างๆ รัวมทั�งหนังส้อ บัญชี เอกสารัปรัะกอบการับันท้ก

บัญชี จดหมายโต้้ต้อบและ รัายงานต้่างๆ ที�เกี�ยวข้อง

 � ผ้ต้้รัวจสอบภายในสามารัถีขอให้พนักงานของหน่วยรับัต้รัวจ ให้ข้อมล้คำาชี�แจง และส่งมอบเอกสารัในเร้ั�องที�ทำาการัต้รัวจสอบ

การคัวบัคัุมภัายในและการบัริหารจัดิ์การคัวามเส่�ยง
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ทั�งน้� บคุลากรัทกุรัะดบัจะต้อ้งใหค้วามรัว่มมอ้อยา่งเต้ม็ที� รัวมทั�งใหข้อ้มล้ที�สมบร้ัณต์้อ่ผ้้ต้รัวจสอบภายในและผ้ส้อบบญัชขีอง

บรัิษััท ซึ่้�งหน้าที�ต้รัวจสอบและปรัะเมินขั�นต้อน กรัะบวนการั ต้ลอดจนรัะบบของการัควบคุมภายในว่ามีอย้่เพียงพอ มีปรัะสิทธิภาพ 

สามารัถีต้อบสนองต้่อเป้าหมายได้อย่างสมบ้รัณ์หรั้อไม่ รัวมทั�งมีหน้าที�เสนอแนะว่ามีจุดใดที�ควรัปรัับปรัุงแก้ไขให้ดีข้�นต้ามที�เห็น

เหมาะสม

ในการัปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััทครัั�งที� 1/2564 เม้�อวันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรัรัมการับรัิษััทได้ปรัะเมินรัะบบการั

ควบคุมภายในจากรัายงานผลการัปรัะเมินของคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบแล้วสรัุปได้ว่า จากการัปรัะเมินรัะบบการัควบคุมภายในของ

บรัิษััทในด้านต้่างๆ 5 องค์ปรัะกอบสรัุป ได้ว่า บรัิษััทมีรัะบบการัควบคุมภายในที�เพียงพอแล้ว ดังน้�

1. การคัวบคัุมภายในองคั์กร

ผ้้บรัิหารัและบุคลากรัมีทัศนคต้ิที�ดีและเอ้�อต้่อการัควบคุมภายใน ผ้้บรัิหารัให้ความสำาคัญกับการัมีศีลธรัรัม จรัรัยาบรัรัณ

และความซึ่้�อสัต้ย์ และมีการัพิจารัณาดำาเนินการัต้ามควรัแก่กรัณ้ ถี้าพบว่าบุคลากรัปรัะพฤต้ิปฏิิบัต้ิที�ไม่เหมาะสม การัยอมรัับ

ความรั้้ความสามารัถีของผ้้ปฏิิบัต้ิงาน การัรัับทรัาบข้อม้ลและการัวินิจฉัยสิ�งที�ต้รัวจพบหร้ัอสิ�งที�ต้้องต้รัวจสอบ ปรััชญาและ

รั้ปแบบการัทำางานของผ้้บรัิหารัเหมาะสมต่้อการัพัฒนาการัควบคุมภายในและดำารังไว้ซึ่้�งการัควบคุมภายในที�มีปรัะสิทธิผล 

โครังสรัา้งองคก์รั การัมอบอำานาจหนา้ที�ความรับัผดิชอบและจำานวนผ้ป้ฏิบิตั้งิานเหมาะสมกบังานที�ปฏิบิตั้ ินโยบายและการัปฏิบิตั้ิ

ด้านบุคลากรัเหมาะสมในการัจ้งใจและสนับสนุนผ้้ปฏิิบัต้ิงาน

สภาพแวดล้อมของการัควบคุมของบรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) ภาพรัวมมีความเหมาะสม และมีส่วน

ทำาให้การัควบคุมภายในเพียงพอ มีปรัะสิทธิผล เช่น

1.  บรัิษััทฯ ได้จัดโครังสรั้างขององค์กรัและสายงานบังคับบัญชาที�ชัดเจนและเหมาะสม มีการัมอบอำานาจหน้าที�และ

ความรัับผิดชอบเป็นลายลักษัณ์อักษัรั พนักงานทุกคนทรัาบถี้งบทบาท อำานาจ หน้าที� และความรัับผิดชอบ รัวมทั�งต้รัะหนักถี้ง

หน้าที�ความรัับผิดชอบของต้น

2.  บรัษิัทัฯ ได้วเิครัาะห์พ้�นฐานความร้้ัทางการัศก้ษัา ทกัษัะที�จำาเป็นในการัปฏิบัิต้งิาน และปรัะเมินความร้้ัความชำานาญ

ในการัปฏิิบัต้ิงาน เพ้�อให้บุคลากรัมีความรั้้ ทักษัะ และความสามารัถีในการัปฏิิบัต้ิงานที�ได้รัับมอบหมาย และต้ามคำาบรัรัยาย

ลักษัณะงาน (Job Description)

3.  บรัิษััทฯ กำาหนดนโยบายและวิธีบรัิหารัทรััพยากรับุคคลไว้เป็นลายลักษัณ์อักษัรั เช่น การัคัดเล้อก การัฝ่ึกอบรัม 

การัเล้�อนต้ำาแหน่ง การัจ่ายผลปรัะโยชน์ต้อบแทน เป็นต้้น

4.  บรัิษััทฯ และบริัษััทในกลุ่มได้กำาหนดนโยบายและรัะเบียบปฏิิบัต้ิเป็นลายลักษัณ์อักษัรัเกี�ยวกับความซึ่้�อสัต้ย์และ

จรัิยธรัรัม โดยกำาหนดนโยบายด้านการักำากับด้แลกิจการัที�ดีต้ามหลักมาต้รัฐานสากล คณะกรัรัมการักำากับด้แลกิจการัที�ดี

ของบรัิษััทฯ ได้ปรัะชุมรั่วมกันไต้รัมาสละ 1 ครัั�ง เพ้�อกำากับด้แลให้บุคลากรัทุกคนในองค์กรัปฏิิบัต้ิต้ามนโยบายที�กำาหนด

5.  ผ้้บรัิหารัมีปรััชญาและรั้ปแบบในการัทำางาน เช่น มีทัศนคต้ิที�ดีและสนับสนุนการัปฏิิบัต้ิหน้าที�เกี�ยวกับการับัญชี 

รัะบบการัจัดการัสารัสนเทศ ทรััพยากรับุคคล การัติ้ดต้ามปรัะเมินผล การัต้รัวจสอบภายในและการัต้รัวจสอบภายนอก 

มีการับรัิหารัความเสี�ยงเกี�ยวกับการัดำาเนินงานที�สำาคัญ

2. การประเมินคัวามเส่�ยง

บรัษิัทัฯ กำาหนดวตั้ถีปุรัะสงคร์ัะดบัองคก์รัที�ชดัเจน วตั้ถีปุรัะสงคร์ัะดบัองคก์รัและวตั้ถีปุรัะสงคร์ัะดบักจิกรัรัมสอดคลอ้งกนั

ในการัที�จะทำางานให้สำาเรั็จด้วยงบปรัะมาณและทรััพยากรับุคคลที�กำาหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่่ายบรัิหารัมีการัรัะบุความเสี�ยงทั�ง

จากปัจจัยภายในและภายนอกที�อาจมีผลกรัะทบต่้อการั บรัรัลุวัต้ถีุปรัะสงค์ขององค์กรั บรัิษััทฯ มีการัวิเครัาะห์ความเสี�ยงและ

การับรัิหารัความเสี�ยงที�เหมาะสม นอกจากน้�มีกลไกที�ชี�ให้เห็นถี้งความเสี�ยงที�เกิดจากการัเปลี�ยนแปลง เช่น การัเปลี�ยนแปลงวิธี

การัจัดการั เป็นต้้น 



76

โรงพยาบาลวิภาวดี

1.  บรัิษััทฯ มีการักำาหนดนโยบายการับรัหิารัความเสี�ยงองค์กรั โดยมคีณะกรัรัมการับรัิหารัความเสี�ยงทำาหน้าที�กำากับ

ด้แลและกำาหนดกรัอบความเสี�ยงเพ้�อการับรัิหารัจัดการัในภาพรัวมองค์กรั โดยครัอบคลุมความเสี�ยงด้านบรัิหารัจัดการัเงินการั

ปรัะกอบธุรักิจ และมีคณะกรัรัมการับริัหารัความเสี�ยงงานที�เกี�ยวข้องกับงานด้านคลินิก ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สิ�งแวดล้อม 

2.  บรัษิัทัฯ มกีารักำาหนดวตั้ถีปุรัะสงคข์ององคก์รัที�ชดัเจนครัอบคลมุสิ�งที�องคก์รัต้อ้งการับรัรัลวุตั้ถีปุรัะสงคร์ัะดบักจิกรัรัม

เกี�ยวข้องกับกรัะบวนการัทำางานที�สำาคัญขององค์กรั และสอดคล้องเช้�อมโยงกับวัต้ถีุปรัะสงค์และแผนยุทธศาสต้รั์ขององค์กรั 

ผ้้บรัิหารัมีการัรัะบุความเสี�ยงในรัะดับองค์กรั และครัอบคลุมในทุกรัะดับกิจกรัรัมที�สำาคัญ

3. การคัวบคัุมการปฏิิบัติงานข้องฝ่่ายบริหาร

บรัิษััทฯ มีนโยบายและวิธีปฏิิบัต้ิงานที�ทำาให้มั�นใจว่า เม้�อนำาไปปฏิิบัต้ิแล้วจะเกิดผลสำาเร็ัจต้ามที�ฝ่่ายบริัหารักำาหนดไว้ 

กจิกรัรัมเพ้�อการัควบคมุจะชี�ใหผ้้ป้ฏิบิตั้งิานเหน็ความเสี�ยงที�อาจเกดิข้�นในการัปฏิบิตั้งิานเพ้�อใหเ้กดิความรัะมดัรัะวงัและสามารัถี

ปฏิิบัต้ิงานให้สำาเรั็จต้ามวัต้ถีุปรัะสงค์ เช่น

การัควบคุมภายในด้านการับริัหารั บริัษัทัฯ กำาหนดพันธกิจและวัต้ถุีปรัะสงค์ขององค์กรัเป็นลายลักษัณ์อกัษัรัและส้�อความ

ใหบ้คุลากรัทกุคนเขา้ใจ เพ้�อใหก้ารัดำาเนินงานบรัรัลตุ้ามวตั้ถีปุรัะสงค ์พร้ัอมทั�งมกีารัวางแผนการัดำาเนนิงาน การัจดัสรัรัทรััพยากรั 

งบปรัะมาณ และอตั้รัากำาลัง นอกจากน้�ได้มีการักำาหนดกรัะบวนการัทำางานและมีการัต้ิดต้ามผล เพ้�อใหบุ้คลากรัปฏิิบัต้งิานอย่าง

มีปรัะสิทธิภาพ ปรัะสิทธิผล และปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมาย รัะเบียบข้อบังคับ และมาต้รัฐานที�กำาหนด

1.  การัควบคุมภายใน ด้านการัเงินการับัญชี บรัิษััทฯ มีการัควบคุมภายในเกี�ยวกับการัเก็บเงิน รัักษัาเงิน การัรัับจ่าย 

เงินฝ่ากธนาคารั และเงินย้มทดรัอง เป็นไปต้ามรัะเบียบที�กำาหนด มีการับันท้กบัญชีครับถี้วนถี้กต้้องและสมำ�าเสมอ

2.  การัควบคุมภายใน ดา้นการัจัดซ้ึ่�อจัดจ้าง บริัษัทัฯ มรีัะเบียบและข้อกำาหนดว่าด้วยการัพัสดุ เพ้�อนำาไปปฏิบัิติ้ในการั

จัดซึ่้�อจัดจ้าง ซึ่้�งได้กำาหนดหน้าที�ความรัับผิดชอบในการัจัดซึ่้�อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน เช่น อำานาจการัอนุมัต้ิ การักำาหนดความ

ต้้องการัพัสดุการัต้รัวจรัับ การัควบคุมและการัเก็บรัักษัาพัสดุ

3.  การัควบคมุภายใน ดา้นการับรัหิารัทรัพัยากรับคุคล มกีรัะบวนการัสรัรัหาเพ้�อใหไ้ดบ้คุลากรัที�มคีวามรั้ค้วามสามารัถี

ต้ามที�กำาหนด มรีัะบบคา่ต้อบแทนที�เหมาะสมและเปน็ธรัรัม มกีารักำาหนดหนา้ที�ความรัับผดิชอบ  มาต้รัฐานการัปฏิิบตั้งิาน และ

รัะบบต้ิดต้ามผลไว้อย่างชัดเจน มีรัะบบการัให้ข้อม้ลและการัส้�อสารัที�มีปรัะสิทธิภาพเพียงพอ

ในภาพรัวมบรัิษััทฯ มีกิจกรัรัมควบคุมที�เหมาะสมเพียงพอและมีปรัะสิทธิผล โดยกำาหนดให้มีนโยบายและรัะเบียบปฏิิบัต้ิ

เป็นลายลักษัณ์อักษัรั รัะบุการัดำาเนินงานในส่วนที�มีความเสี�ยงสำาคัญและกำาหนดกลไกในการัควบคุมเพ้�อป้องกันและลดข้อผิด

พลาด มีการัสอบทานรัายงานทางการัเงินและรัายงานผลการัดำาเนินงานที�มิใช่ทางการัเงินโดยฝ่่ายบรัิหารั คณะกรัรัมการัต้รัวจ

สอบและคณะกรัรัมการับรัิษััทฯ มีการักำาหนดให้ใช้ดัชน้วัดผลการัดำาเนินงานกับพนักงานทั�งองค์กรั

การับริัหารัทรัพัยากรับุคคลของบริัษัทัฯ มกีารัวางรัะบบด้านการับริัหารัทรััพยากรับุคคล และมีการัควบคุมต้ดิต้ามปรัะเมิน

ผลอย่างเพียงพอ ทั�งในด้านการัสรัรัหา ค่าต้อบแทน หน้าที�ความรัับผิดชอบ การัพัฒนาบุคลากรั การัปฏิิบัต้ิงานของบุคลากรั

และการัส้�อสารั เพ้�อใหพ้นักงานมีความร้้ัความสามารัถีและการับรัหิารัทรัพัยากรับคุคลของบรัษิัทัฯ มปีรัะสทิธภิาพและเหมาะสม

4. ระบบสารสนเทศและการส่�อสารข้้อมูล

บรัิษััทฯ มีรัะบบข้อม้ลสารัสนเทศที�เกี�ยวเน่�องกับการัปฏิิบัต้ิงาน การัรัายงานทางการัเงินและการัดำาเนินงาน การัปฏิิบัต้ิต้าม

นโยบายและรัะเบียบปฏิิบัต้ิต้่างๆ ที�ใช้ในการัควบคุมและดำาเนินกิจกรัรัมขององค์กรั รัวมทั�งข้อม้ลสารัสนเทศที�ได้จากภายนอกองค์กรั

มกีารัส้�อสารัไปยังผ้้บริัหารัและผ้้ใช้ภายในองค์กรัในรัป้แบบที�ชว่ยให้ผ้้รัับข้อมล้สารัสนเทศปฏิบัิต้หิน้าที�ต้ามความรัับผิดชอบได้อย่างมี

ปรัะสทิธภิาพและปรัะสทิธผิล และให้ความมั�นใจว่ามกีารัติ้ดต้อ่ส้�อสารัภายในและภายนอกองคก์รัที�มผีลทำาใหอ้งค์กรับรัรัลุวตั้ถุีปรัะสงค์

และเป้าหมาย
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5. การติดตามประเมินผู้ล

บรัิษััทฯ มีการัต้ิดต้ามปรัะเมินผลการัควบคุมภายใน และปรัะเมินคุณภาพการัปฏิิบัต้ิงานโดยกำาหนดวิธีปฏิิบัต้ิงานเพ้�อ

ต้ดิต้ามการัปฏิบัิต้ติ้ามรัะบบการัควบคุมภายในอย่างต้อ่เน่�องและเป็นส่วนหน้�งของกรัะบวนการัปฏิิบัต้งิานต้ามปกติ้ของฝ่า่ยบริัหารั 

ผ้ค้วบคุมงานและผ้้มหีน้าที�เกี�ยวข้อง นอกจากน้�มกีารัปรัะเมินผลโดยการัต้รัวจสอบของสำานกัต้รัวจสอบภายในต้ามแผนการัต้รัวจ

สอบปรัะจำาปีและคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบของบรัิษััทฯ ได้สอบทานผลการัดำาเนินงานการับรัิหารัความเสี�ยงของบรัิษััทฯ อย่าง

สมำ�าเสมอ กรัณ้พบข้อที�ควรัปรัับปรัุงได้มีการักำาหนดวิธีปฏิิบัต้ิ เพ้�อให้ความมั�นใจว่า ข้อต้รัวจพบจากการัต้รัวจสอบและการัสอบ

ทานได้รัับการัพิจารัณาสนองต้อบ และมีการัวินิจฉัยสั�งการัให้ดำาเนินการัแก้ไขข้อบกพรั่องทันที

คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบได้สอบทานรัะบบการัควบคุมภายในซึ่้�งปรัะเมินโดยผ้้บริัหารัและสำานักต้รัวจสอบภายใน ไม่พบ

ปรัะเด็นปัญหาหรัอ้ข้อบกพร่ัองที�เป็นสารัะสำาคญั ซ้ึ่�งสอดคล้องกับความเห็นของผ้้สอบบัญชีของบริัษัทัฯ รัะบบการัควบคุมภายใน

ของบรัิษััทฯ มีความเพียงพอและมีปรัะสิทธิผล

ทั�งน้� บรัษัิัทไดจ้ดัใหม้บีคุลากรัอยา่งเพยีงพอที�จะดำาเนนิการัต้ามรัะบบไดอ้ยา่งมปีรัะสทิธภิาพ รัวมทั�งมรีัะบบควบคมุภายใน

ในเรั้�องการัต้ิดต้ามควบคุม ด้แลการัดำาเนินงานของบรัิษััทย่อย ให้สามารัถีป้องกันทรััพย์สินของบรัิษััท และบรัิษััทย่อย จากการั

ที�กรัรัมการัหรั้อผ้้บรัิหารันำาไปใช้โดยมิชอบ หรั้อโดยไม่มีอำานาจ รัวมถี้งการัทำาธุรักรัรัมกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งและบุคคล

ที�เกี�ยวโยงกนั อยา่งเพยีงพอแลว้ สำาหรับัการัควบคมุภายในในหวัขอ้อ้�นนอกเหนอ่จากขา้งต้น้ คณะกรัรัมการัเหน็วา่ บรัษิัทัมกีารั

ควบคุมภายในที�เพียงพอแล้วเช่นกัน

6. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการัปรัะชมุคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบ ครัั�งที� 2/2553 เม้�อวนัที� 14 พฤษัภาคม 2553 ไดแ้ต้ง่ต้ั�ง นายมิ�งภมิขุย ์ลิ�มจรัญ้ศกัดิ� 

ดำารังต้ำาแหน่งหัวหน้าสำานักงานต้รัวจสอบภายใน ต้ั�งแต้่วันที� 1 กรักฎาคม 2553 
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบได้เห็นชอบให้ นายมิ�งภิมุขข์ ลิ�มจรั้ญศักดิ� ดำารังต้ำาแหน่งหัวหน้าสำานักงานต้รัวจสอบภายใน 

เน่�องจากเป็นผ้้มีความรั้้ ความสามารัถี และปรัะสบการัณ์ในสายงานดังกล่าวเป็นอย่างดี
ช้่�อ-สกุล / ตำาแหน่ง คัุณวุฒิการศ้กษัา หลักสูตรการอบรมสัมมนา

นายมิ�งภิมุขข์ ลิ�มจรั้ญศักดิ� 

หัวหน้าสำานักงานต้รัวจสอบภายใน

ปรัิญาต้รัี

คณะบรัิหารัธุรักิจ วิชาเอกการับัญชี 

มหาวิทยาลัยรัามคำาแหง

1)มาต้รัฐานการัปฏิิบัต้ิงานของผ้้ต้รัวจสอบภายใน และผ้้

เกี�ยวข้องกับงานต้รัวจสอบภายใน

2)ความท้าทายของผ้้ต้รัวจสอบภายในต้่อการัสรั้างม้ลค่าเพิ�มใน

ภาวะเศรัษัฐกิจปัจจุบัน(Internal Audit ’ s Challenge in Value 

Adding)
3)การับรัิหารัความเสี�ยง (ขั�น Advance)
4)รัะบบการัควบคุมภายในต้ามแนวทาง COSO
5)การัปฏิิบัต้ิงานต้รัวจสอบภายในรัะบบสารัสนเทศ
6)เจาะปรัะเด็นการัทุจรัิต้ที�องค์กรัต้้องรั้้ทันและจัดการัให้จบเพ้�อ

ความยั�งย้นของธุรักิจ
7)CG Forum ครัั�งที� 2  “ Fraud Risk Management ”
8)การัควบคุมภายในเกี�ยวกับรัายงานทางการัเงิน : กลยุทธ์การั

เพิ�มม้ลค่ากิจการั
9)CEO & Integrated Management – Audit
10)Micro MBA in Health : การัแพทย์พอเพียงและการัปฏิิรั้ป

รัะบบสาธารัณสุข
11)Root Cause Analysis & Corrective Actions
12)JCI Standards for Hospitals, 5th Edition สำาหรัับหัวหน้า

งานและม้อขวา
13)รัะบบคุณภาพ JCI 6th Edition : Update Change
14)Transition Course from ISO 9001:2008 to ISO 

9001:2015 (Identifying the changes)
15)การัป้องกันและควบคุมการัต้ิดเช้�อในโรังพยาบาลสำาหรัับ

สำานักงาน
16)ความรั้้ทั�วไปเกี�ยวกับโครังสรั้างอาคารัสถีานที�และความ

ปลอดภัย
17)การัป้องกันและรัะงับอัคคีภัย
18)สถีิต้ิเบ้�องต้้นและการันำาไปปรัะยุกต้์ใช้วิเครัาะห์เหตุ้
19)การัก้้ชีพขั�นพ้�นฐาน การัป้องกันการัต้ิดเช้�อเบ้�องต้้นและโรัค

อุบัต้ิใหม่
20)โครังการัพัฒนาทักษัะผ้้บรัิหารั
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รายการระหว่างกัน

การเปิดเผู้ยข้้อมูลรายการระหว่างกัน

บรัิษััทฯ มีรัายการัรัะหว่างกันที�สำาคัญกับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งของบรัิษััท สำาหรัับปี สิ�นสุด วันที� 31 ธันวาคม 2564 ดังน้� 

1. รายละเอ่ยดเก่�ยวกับบุคัคัลท่�อาจม่คัวามข้ัดแย้งข้องบริษััทและลักษัณะคัวามสัมพันธ์ 
บุคัคัลท่�อาจม่คัวามข้ัดแย้ง ลักษัณะคัวามสัมพันธ์

บรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด บรัิษััทรั่วม ถี้อหุ้นโดยบรัิษััท จำานวน รั้อยละ 40.57

และมีกรัรัมการัรั่วมกัน ค้อ นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล, 

นายพิจิต้ต้์ วิรัิยะเมต้ต้ากุล และนายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์
บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด บรัิษััทรั่วม ถี้อหุ้นโดยบรัิษััท จำานวน รั้อยละ 33.85 และมีกรัรัมการัรั่วมกัน ค้อ 

นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล, และนายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์
บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม-ปากเกรั็ด จำากัด ถี้อหุ้นโดย บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด (“บรัิษััทรั่วม”) จำานวนรั้อยละ 

88.46 และ มีกรัรัมการัรั่วมกัน ค้อ นายพิจิต้ต้์ วิรัิยะเมต้ต้ากุล, 

นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล และนายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์
บรัิษััท อินโนเวชั�น เทคโนโลยี จำากัด ถี้อหุ้นโดยบรัิษััท จำานวนรั้อยละ 7.67 และมีกรัรัมการัรั่วมกัน 

ค้อ นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล และ มีกรัรัมการั / ผ้้บรัิหารั ของบรัิษััท ได้แก่ 

นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล, นายชัยสิทธิ� คุปต้์วิวัฒน์ และนางศศิธรั นรัไกรั 

ถี้อหุ้นในบรัิษััท อินโนเวชั�น เทคโนโลยี จำากัด รัวมกนัคดิเป็นจำานวนร้ัอยละ 16.60
บรัิษััท สินแพทย์ จำากัด ถี้อหุ้นโดยบรัิษััท จำานวนรั้อยละ 10 และ มีกรัรัมการัรั่วมกัน ค้อ 

นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์, นายชำานาญ ชนะภัย และนายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล
บรัิษััท โรังพยาบาลเจ้าพรัะยา จำากัด (มหาชน) ถี้อหุ้นโดยบรัิษััทจำานวน รั้อยละ 7.69 และ มีกรัรัมการัรั่วมกัน ค้อ 

นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล, นางบวรัพรัรัณ รััฐปรัะเสรัิฐ และ

นายพงษั์พัฒน์ ปธานวนิช
บรัิษััท โรังพยาบาลเสรัีรัักษั์ จำากัด ถี้อหุ้นโดยบรัิษััทจำานวน รั้อนละ 10 และมีกรัรัมการัรั่วมกัน ค้อ 

นายพิจิต้ต้์ วิรัิยะเมต้ต้ากุล, นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล, 

นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ และนายชำานาญ ชนะภัย
บรัิษััท ส่งสัมพันธ์ จำากัด ถี้อหุ้นโดย บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด (“บรัิษััทรั่วม”) จำานวนรั้อยละ 50 

และ มีกรัรัมการัรั่วมกัน ค้อ นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล และ

นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์
บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม-ชัยปรัาการั จำากัด ถีอ้หุน้โดย บรัษิัทั โรังพยาบาลวภิารัาม จำากดั (“บรัษิัทัร่ัวม”) จำานวนร้ัอยละ 72.17 

และ มกีรัรัมการัร่ัวมกัน คอ้ นายสทิธ ิภาณพุฒันพงศ์, นายชำานาญ ชนะภยั, 

นางบวรัพรัรัณ รัฐัปรัะเสริัฐ และนายพจิติ้ต์้ วริัยิะเมต้ต้ากลุ
บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม-อมต้ะนครั จำากัด ถี้อหุ้นโดย บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด (“บรัิษััทรั่วม”) จำานวนรั้อยละ 

75.11 และ มีกรัรัมการัรั่วมกัน ค้อ นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล 

และนายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์
บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม สมุทรัสาครั จำากัด ถี้อหุ้นโดย บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด (“บรัิษััทรั่วม”) จำานวนรั้อยละ 100 

และ มีกรัรัมการัรั่วมกัน ค้อ นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล, นายชำานาญ ชนะภัย, 

นายรััชช สมบ้รัณสิน และนายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์
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บุคัคัลท่�อาจม่คัวามข้ัดแย้ง ลักษัณะคัวามสัมพันธ์
บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม - แหลมฉบัง 

จำากัด

ถี้อหุ้นโดย บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด

(“บรัิษััทรั่วม”) จำานวนรั้อยละ 100 และ มีกรัรัมการัรั่วมกัน 

ค้อ นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล และนายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์
บรัิษััท เอฟัแอนด์เอส 79 จำากัด มีผ้้ถี้อหุ้นและกรัรัมการัรั่วมกัน ค้อ นายชำานาญ ชนะภัย

และนายพรัชัย อรัพินท์
บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม นวมินทรั์ จำากัด ถี้อหุ้นโดย บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด 

(“บรัิษััทรั่วม”) จำานวนรั้อยละ 100 และ มีกรัรัมการัรั่วมกัน 

ค้อ นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล, นายชำานาญ ชนะภัย, นายรััชช สมบ้รัณสิน 

และนายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์
บรัิษััท โรังพยาบาลบางโพ จำากัด ผ้้ถี้อหุ้นโดย บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด จำานวน รั้อยละ 28.57 

มีผ้้บรัิหารัของบรัิษััท ได้แก่ พลโทพรั้อมพงษั์ พีรัะบ้ล 

และนายพิจิต้ต้์ วิรัิยะเมต้ต้ากุล เป็นกรัรัมการั
บรัิษััท โรังพยาบาลมเหสักข์ จำากัด ผ้้ถี้อหุ้นโดย บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด (“บรัิษััทรั่วม”) 

จำานวนรั้อยละ 51.72 และมีกรัรัมการัรั่วมกัน ค้อ 

นายพิจิต้ต้์ วิรัิยะเมต้ต้ากุล, นายชำานาญ ชนะภัย และนายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์
กรัรัมการั ได้แก่ นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล บุคคลที�เกี�ยวข้อง

2. ประเภทและลักษัณะข้องรายการระหว่างกัน

ช้่�อผูู้้ท่�เก่�ยวข้้อง
มูลคั่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ลักษัณะข้อง

รายการระหว่างกัน
เง่�อนไข้/นโยบาย

คัวามเห็นคัณะกรรมการ

ตรวจสอบปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

บรัิษััท  

โรังพยาบาลวิภารัาม 

จำากัด

0.16 0.26 0.09 ค่าบรัิการัรัักษัา

พยาบาล

การักำาหนดรัาคา /เง้�อนไข

เป็นไปต้ามปกต้ิของธุรักิจ 

ซึ่้�งเป็นไปในทางเดียวกัน

กับการักำาหนดเง้�อนไขกับ

บุคคลหรั้อกิจการัอ้�นที�ไม่

เกี�ยวข้องกัน

เป็นรัายการัที�มีลักษัณะ

ต้ามการัค้าปกต้ิทั�วไป และ

มีเง้�อนไขรัาคาที�สามารัถี

เทียบเคียงได้กับค้่ค้า

รัายอ้�นๆที�ไม่เกี�ยวข้องกัน

67.45 67.45 -0- เงินปันผลรัับ บรัิษััทรัับเงินปันผลจาก

บรัิษััทรั่วมต้ามมต้ิที�ปรัะชุม

สามัญปรัะจำาปีผ้้ถี้อหุ้นใน

อัต้รัาเดียวกันกับผ้้ถี้อหุ้นรัา

ยอ้�นๆ 

เป็นรัายการัทีมีลักษัณะ

ทั�วไปต้ามธุรักิจปกต้ิโดย

บรัิษััทได้รัับเงินปันผลจาก

การัถี้อหุ้นในบรัิษััทรั่วมเช่น

เดียวกันกับผ้้ถี้อหุ้นรัา

ยอ้�นๆ 
บมจ.เชียงใหม่รัาม

ธุรักิจการัแพทย์

174.79 196.64 174.79 เงินปันผลรัับ                บรัิษััทรัับเงินปันผลจาก

บรัิษััทรั่วมต้ามมต้ิที�ปรัะชุม

สามัญปรัะจำาปีผ้้ถี้อหุ้นใน

อัต้รัาเดียวกันกับผ้้ถี้อหุ้นรัา

ยอ้�นๆ 

เป็นรัายการัทีมีลักษัณะ

ทั�วไปต้ามธุรักิจปกต้ิโดย

บรัิษััทได้รัับเงินปันผลจาก

การัถี้อหุ้นในบรัิษััทรั่วมเช่น

เดียวกันกับผ้้ถี้อหุ้น

รัายอ้�นๆ
บรัิษััท โรังพยาบาลวิภา

รัาม-ปากเกรั็ด จำากัด 

1.86 1.11 0.91 ค่าบรัิการัรัักษัา

พยาบาล

การักำาหนดรัาคา /เง้�อนไข

เป็นไต้ามปกต้ิของธุรักิจ 

ซึ่้�งเป็นไปในทางเดียวกัน

กับการั กำาหนดเง้�อนไขกับ

บุคคลหรั้อกิจการัอ้�นที�ไม่

เกี�ยวข้องกัน

เป็นรัายการัที�มีลักษัณะ

ต้ามการัค้าปกต้ิทั�วไป และ

มีเง้�อนไขรัาคาที�สามารัถี

เทียบเคียงได้กับค้่ค้า

รัายอ้�นๆที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
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ช้่�อผูู้้ท่�เก่�ยวข้้อง
มูลคั่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ลักษัณะข้อง

รายการระหว่างกัน
เง่�อนไข้/นโยบาย

คัวามเห็นคัณะกรรมการ

ตรวจสอบปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

บรัิษััท อินโนเวชั�น 

เทคโนโลยี จำากัด

11.59 10.70 11.18 ค่าบำารัุงรัักษัา

รัะบบวิศวกรัรัม

ต้่างๆ และ รัะบบ

แก๊สทางการัแพทย์

การักำาหนดรัาคา /เง้�อนไข

เป็นไปต้ามปกต้ิของธุรักิจ 

ซึ่้�งเป็นไปในทางเดียวกัน

กับการักำาหนดเง้�อนไขกับ

บุคคลหรั้อกิจการัอ้�นที�ไม่

เกี�ยวข้องกัน

เป็นรัายการัที�มีลักษัณะ

ต้ามการัค้าปกต้ิทั�วไป และ

มีเง้�อนไขรัาคาที�สามารัถี

เทียบเคียงได้กับค้่ค้ารัา

ยอ้�นๆที�ไม่เกี�ยวข้องกัน

บรัิษััท อินโนเวชั�น 

เทคโนโลยี จำากัด

4.33 5.04 5.06 ดอกเบี�ย บรัิษััทให้เงินก้้รัะยะยาว

วงเงิน 65 ล้านบาท อัต้รัา

ดอกเบี�ย 4.90% ต้่อปี และ

วงเงินก้้รัะยะสั�น จำานวน 

25 ล้านบาท อัต้รัา

ดอกเบี�ย 4%

เป็นรัายการัความช่วย

เหล้อทางการัเงินต้ามมต้ิ

คณะกรัรัมการับรัิษััท 

2/2560 เม้�อ 15 

พฤษัภาคม 2560

0.11 0 0.72 ค่าบรัิการัรัักษัา

พยาบาล

การักำาหนดรัาคา /เง้�อนไข

เป็นไปต้ามปกต้ิของธุรักิจ 

ซึ่้�งเป็นไปในทางเดียวกัน

กับการักำาหนดเง้�อนไขกับ

บุคคลหรั้อกิจการัอ้�นที�ไม่

เกี�ยวข้องกัน

เป็นรัายการัที�มีลักษัณะ

ต้ามการัค้าปกต้ิทั�วไป และ

มีเง้�อนไขรัาคาที�สามารัถี

เทียบเคียงได้กับค้่ค้ารัา

ยอ้�นๆที�ไม่เกี�ยวข้องกัน

0.58 0.58 5.06 เงินปันผลรัับ บรัิษััทรัับเงินปันผลจาก

บรัิษััทต้ามมต้ิที�ปรัะชุม

สามัญปรัะจำาปีผ้้ถี้อหุ้นใน

อัต้รัาเดียวกันกับผ้้ถี้อหุ้นรัา

ยอ้�นๆ

เป็นรัายการัทีมีลักษัณะ

ทั�วไปต้ามธุรักิจปกต้ิโดย

บรัิษััทได้รัับเงินปันผลจาก

การัถี้อหุ้นในบรัิษััทเช่น

เดียว กันกับผ้้ถี้อหุ้นรัา

ยอ้�นๆ
บรัิษััท โรังพยาบาล

เจ้าพรัะยา จำากัด 

(มหาชน)

10.87 10.87 9.06 เงินปันผลรัับ บรัิษััทรัับเงินปันผลจาก

บรัิษััทต้ามมต้ิที�ปรัะชุม

สามัญปรัะจำาปีผ้้ถี้อหุ้นใน

อัต้รัาเดียวกันกับผ้้ถี้อหุ้นรัา

ยอ้�นๆ

เป็นรัายการัทีมีลักษัณะ

ทั�วไปต้ามธุรักิจปกต้ิโดย

บรัิษััทได้รัับเงินปันผลจาก

การัถี้อหุ้นในบรัิษััทเช่น

เดียว กันกับผ้้ถี้อหุ้นรัา

ยอ้�นๆ
บรัิษััท สินแพทย์ จำากัด 33.20 35 28.20 เงินปันผลรัับ บรัิษััทรัับเงินปันผลจาก

บรัิษััทต้ามมต้ิที�ปรัะชุม

สามัญปรัะจำาปีผ้้ถี้อหุ้นใน

อัต้รัาเดียวกันกับผ้้ถี้อหุ้นรัา

ยอ้�นๆ

เป็นรัายการัทีมีลักษัณะ

ทั�วไปต้ามธุรักิจปกต้ิโดย

บรัิษััทได้รัับเงินปันผลจาก

การัถี้อหุ้นในบรัิษััทเช่น

เดียว กันกับผ้้ถี้อหุ้นรัา

ยอ้�นๆ
บรัิษััท ทิพยดินทรั์ 

จำากัด

0.65 0.71 1.66 ดอกเบี�ยรัับ บรัิษััทให้เงินก้้รัะยะยาว 7 

ปี จำานวน 112 ล้านบาท 

อัต้รัาดอกเบี�ยรั้อยละ 4.75

เป็นรัายการัให้ความช่วย

เหล้อทางการัเงินต้ามมต้ิ

คณะกรัรัมการับรัิษััทครัั�งที� 

4/2564 เม้�อ 19 ตุ้ลาคม 

2564
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ช้่�อผูู้้ท่�เก่�ยวข้้อง
มูลคั่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) ลักษัณะข้อง

รายการระหว่างกัน
เง่�อนไข้/นโยบาย

คัวามเห็นคัณะกรรมการ

ตรวจสอบปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

กรัรัมการั ผ้้บรัิหารั 

และพนักงาน

176.00 284 262.30 เจ้าหน้�ต้ั�วสัญญาใช้

เงิน

อัต้รัาดอกเบี�ยรั้อยละ 3.25 

(ต้ั�งแต้่ 1/06/64 ลดอัต้รัา

ดอกเบี�ยเหล้อ 2.25%) 

กำาหนดชำารัะดอกเบี�ยทุก 3 

เด้อน กำาหนดค้นเงินต้้นวัน

ที� 30 มิถีุนายน 2566* โดย

มีเง้�อนไขว่าผ้้ให้ก้้สามารัถี

ไถี่ถีอนเงินก้้ก่อนวันครับ

กำาหนดได้และผ้้ก้้สามารัถี

ชำารัะค้นเงินก้้ก่อนวันครับ

กำาหนดได้

เป็นรัายการัที�เป็นปรัะโยชน์

ต้่อบรัิษััท เน่�องจากทำาให้

บรัิษััทมีทางเล้อกแหล่งเงิน

ทุนเพิ�มมากข้�น โดยมีอัต้รัา

ดอกเบี�ยที�ต้ำ�ากว่า อัต้รัา

ดอกเบี�ยเงินให้ก้้ย้มของ

ธนาคารัพาณิชย์  ณ ขณะ

นั�น ซึ่้�งอย้่ที�รั้อยละ 2.50 

และไม่กรัะทบสิทธิของผ้้ถี้อ

หุ้น

5.46 4.24 5.43 ดอกเบี�ยจ่าย

คัวามจำาเป็นและคัวามสมเหตุสมผู้ลข้องรายการ

เน่�องจากการัเข้าทำารัายการัรัะหว่างบรัิษััทหรั้อบรัิษััทย่อยกับบุคคลที�มีความขัดแย้งกันดังกล่าวข้างต้้น มีลักษัณะเป็นรัายการั

ที�มีเง้�อนไขการัค้าปกต้ิ และมีเง้�อนไขในลักษัณะเดียวกับที�บรัิษััทพ้งกรัะทำากับบุคคลภายนอก ซึ่้�งเป็นการัเข้าทำารัายการัที�เป็นไปต้าม

หลักการัที�อนุมัต้ิโดยที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท ครัั�งที� 4/2551 เม้�อวันที� 13 สิงหาคม 2551 ซึ่้�งคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบจะเป็นผ้้

พิจารัณารัายการัดังกล่าว แต้่สำาหรัับปีสิ�นสุดวันที�  31 ธันวาคม 2564 น้�ไม่มีการัทำารัายการัรัะหว่างกัน

นโยบายหร่อแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคัต

บรัิษััทกำาหนดนโยบายในการัทำารัายการัรัะหว่างกันในปัจจุบันและในอนาคต้ ดังน้� ในการัทำารัายการัรัะหว่างกันใดๆ บรัิษััทจะ

กำาหนดขอ้ต้กลงและเง้�อนไขต้า่งๆ ใหเ้ปน็ไปต้ามรัาคาและเง้�อนไขทางการัค้าที�เปน็ธรัรัมและไมก่อ่ใหเ้กดิการัถ่ีายเทผลปรัะโยชน์ และ

ให้เป็นไปต้ามกฎหมาย และข้อกำาหนดต้่างๆ ทั�งน้� บริัษััทคาดว่าจะยังคงมีรัายการัรัะหว่างกันเกิดข้�นอย่างต่้อเน่�องในอนาคต้ อาทิ 

รัายการัที�เกี�ยวกับการัทำาธุรักรัรัมปกต้ิทางการัค้า อาทิ การัให้บรัิการัรัักษัาพยาบาล การัให้บรัิการัห้องปฏิิบัต้ิการัทางการัแพทย์ และ 

การับำารัุงรัักษัารัะบบวิศวกรัรัม เป็นต้้น ทั�งน้� บรัิษััทได้แต้่งต้ั�งคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบให้เป็นผ้้ดำาเนินการัต้รัวจสอบและให้ความเห็น

ถี้งความเหมาะสมของรัายการั และพิจารัณาเปิดเผยข้อม้ลของรัายการัรัะหว่างกัน หรั้อรัายการัที�อาจมีความขัดแย้งทางผลปรัะโยชน์ 

ให้มีความถี้กต้้องและครับถี้วนต้ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรััพย์และต้ลาดหลักทรััพย์และข้อบังคับ ปรัะกาศ คำาสั�ง หรั้อข้อกำาหนดของ

ต้ลาดหลกัทรัพัยแ์หง่ปรัะเทศไทย และต้ามมาต้รัฐานการับัญชทีี�กำาหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผ้้สอบบญัชรีับัอนญุาต้แหง่ปรัะเทศไทย 

ในกรัณท้ี�คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบไมม่คีวามชำานาญในการัพจิารัณารัายการัรัะหวา่งกนัที�อาจเกดิข้�น บรัษิัทัจะจดัใหม้บีคุคลที�มคีวามรั้้

ความชำานาญพิเศษั เช่น ผ้้สอบบัญชีของบรัิษััท หรั้อผ้้เชี�ยวชาญอิสรัะ เป็นผ้้ให้ความเห็นเกี�ยวกับรัายการัรัะหว่างกันดังกล่าว

นอกจากน้� รัายการัรัะหว่างกันที�อาจเกิดข้�นในอนาคต้นั�น คณะกรัรัมการับริัษััทจะต้้องปฏิิบัต้ิให้เป็นไปต้ามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรััพย์และต้ลาดหลักทรััพย์และข้อบังคับ ปรัะกาศ คำาสั�ง หรั้อข้อกำาหนดของต้ลาดหลักทรััพย์แห่งปรัะเทศไทย รัวมต้ลอดถี้งการั

ปฏิิบัต้ิต้ามข้อกำาหนดเกี�ยวกับการัเปิดเผยข้อม้ล การัทำารัายการัเกี�ยวโยงกัน และการัได้มาหรั้อจำาหน่ายไปซ้ึ่�งทรััพย์สินที�สำาคัญของ

บรัิษััท และจัดให้คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบและผ้้สอบบัญชีของบรัิษััทหรั้อผ้้เชี�ยวชาญอิสรัะ (แล้วแต้่กรัณ้) เป็นผ้้ดำาเนินการัต้รัวจสอบ

และให้ความเห็นถี้งความเหมาะสมของรัายการัและพิจารัณาเปิดเผยข้อม้ลของรัายการัรัะหว่างกันหรั้อรัายการัที�อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลปรัะโยชน์ให้มีความถี้กต้้องและครับถี้วนต้ามที�กฎหมายกำาหนด
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มาตรการคัุ้มคัรองผูู้้ลงทุน

บรัษิัทัมีขอ้กำาหนดที�ชดัเจนเกี�ยวกบัการัทำารัายการัรัะหวา่งกนั และการัไดม้าหร้ัอจำาหนา่ยไปซึ่้�งทรัพัยส์นิที�สำาคญัของบรัษัิัทใน

ข้อบังคับของบรัิษััทโดยกำาหนดให้กรัรัมการั หรั้อบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรั้ออาจมีความขัดแย้งทางผลปรัะโยชน์อัน

ใด ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัต้ิในเรั้�องนั�นๆ นอกจากน้� บรัิษััทกำาหนดให้คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบให้ความเห็นเกี�ยวกับความจำาเป็นและ

ความเหมาะสมของรัายการัและพิจารัณาเปิดเผยรัายละเอียดของรัายการัในรัายงานปรัะจำาปีของบรัิษััท

ในกรัณท้ี�คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบไม่มคีวามชำานาญในการัพิจารัณารัายการัรัะหว่างกันที�อาจเกิดข้�น บริัษัทัจะจัดหาผ้้เชี�ยวชาญ

อสิรัะหรัอ้ผ้ส้อบบญัชขีองบรัษิัทัเปน็ผ้ใ้หค้วามเหน็เกี�ยวกับรัายการัรัะหวา่งกันดงักล่าวเพ้�อปรัะกอบการัต้ดัสินใจของคณะกรัรัมการัหรัอ้

ผ้้ถี้อหุ้นของบรัิษััทแล้วแต้่กรัณ้
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คณะกรัรัมการับรัิษััทได้ต้รัะหนักถี้งภารัะหน้าที�และความรัับผิดชอบในฐานะกรัรัมการับรัิษััท จดทะเบียนต้่องบการัเงินของ

บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบรัิษััทย่อย ซึ่้�งงบการัเงินดังกล่าวได้จัดทำาข้�นต้ามมาต้รัฐานการัรัายงานทางการัเงิน 

โดยมีการัพิจารัณาเล้อกใช้นโยบายบัญชีที�เหมาะสมและถี้อปฏิิบัต้ิอย่างสมำ�าเสมอ ปรัะกอบกับการัใช้ดุลยพินิจอย่างรัะมัดรัะวังและ

ปรัะมาณการัที�สมเหตุ้สมผลในการัจัดทำา มีการัเปิดเผยข้อม้ลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ้ปรัะกอบงบการัเงิน ต้ลอดจนได้แสดง

คำาอธิบายและการัวิเครัาะห์ฐานะการัเงินและผลการัดำาเนินงานของบรัิษััทฯ และบรัิษััทย่อย เพ้�อให้เกิดปรัะโยชน์ต้่อผ้้ถี้อหุ้นและนัก

ลงทุนทั�วไป ทั�งน้�งบการัเงินดังกล่าวได้ผ่านการัต้รัวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง้�อนไขจากผ้้สอบบัญชีรัับอนุญาต้ที�เป็นอิสรัะ

นอกจากน้�คณะกรัรัมการับรัษิัทัไดส้ง่เสรัมิใหบ้รัษิัทัฯ มกีารัปฏิบิตั้ติ้ามหลกัการักำากบัดแ้ลกจิการัที�ดแีละจดัใหม้รีัะบบการับรัหิารั

จัดการัความเสี�ยง ต้ลอดจนรัะบบการัควบคุมภายในที�มีปรัะสิทธิภาพและปรัะสิทธิผล เพ้�อให้มั�นใจได้ว่าการับันท้กข้อม้ลทางบัญชีมี

ความถี้กต้้อง ครับถี้วน และเพียงพอที�จะดำารังรัักษัาไว้ซึ่้�งทรััพย์สินของบรัิษััทฯ และบรัิษััทย่อย รัวมถี้งป้องกันไม่ให้เกิดการัทุจรัิต้หรั้อ

การัดำาเนินการัที�ผิดปกต้ิอย่างมีสารัะสำาคัญ

อน้�งคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบของบรัิษััทฯ ซึ่้�งปรัะกอบด้วยกรัรัมการัที�เป็นอิสรัะได้ทำาหน้าที�สอบทานเกี�ยวกับคุณภาพของ

รัายงานทางการัเงนิและรัะบบการัควบคมุภายใน และไดแ้สดงความเหน็ไวใ้นรัายงานคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบในรัายงานปรัะจำาป ีและ

แบบแสดงรัายการัข้อม้ลปรัะจำาปี แบบ 56-1 One Report แล้ว

คณะกรัรัมการับรัิษััทจ้งมีความเห็นว่า บรัิษััทฯ มีการักำากับด้แลกิจการัที�ดี มีรัะบบการับรัิหารัจัดการัความเสี�ยงและรัะบบการั

ควบคุมภายในที�มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารัถีสร้ัางความเช้�อมั�นอย่างสมเหตุ้สมผลได้ว่างบการัเงินของบริัษััท และบริัษััท

ย่อย สำาหรัับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 ได้จัดทำาและเปิดเผยโดยถี้กต้้องต้ามที�ควรัในสารัะสำาคัญ

          

รายงานคัวามรับัผู้ิดิ์ชอบัข้อง

คัณิะกรรมการบัริษััทต่อรายงานทางการเงิน

(นายนิคม ไวยรััชพานิช)

ปรัะธานกรัรัมการั

(นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล)

ปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั
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รายงานข้องผูู้้สอบับััญชีรับัอนุญาต

เสนอ ผ้้ถี้อหุ้นและคณะกรัรัมการั

บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

คัวามเห็น

ข้าพเจ้าได้ต้รัวจสอบงบการัเงินรัวมของบรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบรัิษััทย่อย (กลุ่มบรัิษััท) ซึ่้�งปรัะกอบ

ด้วยงบแสดงฐานะการัเงินรัวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 งบกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จรัวม งบแสดงการัเปลี�ยนแปลงส่วนของผ้้ถี้อหุ้น

รัวมและงบกรัะแสเงินสดรัวมสำาหรัับปีสิ�นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ้ปรัะกอบงบการัเงินรัวม รัวมถี้งสรัุปนโยบายการับัญชีที�สำาคัญ 

และข้าพเจ้าได้ต้รัวจสอบงบการัเงินเฉพาะกิจการัของบรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) (บรัิษััท) ซึ่้�งปรัะกอบด้วย งบแสดง

ฐานะการัเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 งบกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จ งบแสดงการัเปลี�ยนแปลงส่วนของผ้้ถี้อหุ้นและงบกรัะแสเงินสด

สำาหรัับปีสิ�นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ้ปรัะกอบงบการัเงิน รัวมถี้งสรัุปนโยบายการับัญชีที�สำาคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการัเงินข้างต้้นน้�แสดงฐานะการัเงินรัวมของบรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) และบรัิษััทย่อย ณ 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 ผลการัดำาเนนิงานรัวมและกรัะแสเงนิสดรัวมสำาหรัับปสิี�นสุดวนัเดียวกัน และแสดงฐานะการัเงนิเฉพาะกจิการั

ของบรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 ผลการัดำาเนินงานและกรัะแสเงินสดสำาหรัับปีสิ�นสุดวัน

เดียวกัน โดยถี้กต้้องต้ามที�ควรัในสารัะสำาคัญต้ามมาต้รัฐานการัรัายงานทางการัเงิน 

เกณฑ์์ในการแสดงคัวามเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิิบัต้ิงานต้รัวจสอบต้ามมาต้รัฐานการัสอบบัญชี ความรัับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรัรัคความรัับผิดชอบ

ของผ้ส้อบบญัชตี้อ่การัต้รัวจสอบงบการัเงนิในรัายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเปน็อสิรัะจากกลุ่มบรัษิัทัและบรัษิัทัต้ามขอ้กำาหนด

จรัรัยาบรัรัณของผ้้ปรัะกอบวิชาชีพบัญชีที�กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที�เกี�ยวข้องกับการัต้รัวจสอบงบการัเงิน และข้าพเจ้าได้

ปฏิิบัต้ิต้ามความรัับผิดชอบด้านจรัรัยาบรัรัณอ้�นๆ ซึ่้�งเป็นไปต้ามข้อกำาหนดเหล่าน้� ข้าพเจ้าเช้�อว่าหลักฐานการัสอบบัญชีที�ข้าพเจ้าได้

รัับเพียงพอและเหมาะสมเพี�อใช้เป็นเกณฑ์์ในการัแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่�องสำาคััญในการตรวจสอบ

เรั้�องสำาคญัในการัต้รัวจสอบคอ้เรั้�องต้า่งๆ ที�มนียัสำาคญัที�สดุต้ามดลุยพนิจิเยี�ยงผ้ป้รัะกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการัต้รัวจสอบ

งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะกิจการัสำาหรัับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเร้ั�องเหล่าน้�มาพิจารัณาในบรัิบทของการัต้รัวจสอบงบ

การัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะกิจการัโดยรัวมและในการัแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั�งน้�ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต้่าง

หากสำาหรัับเรั้�องเหล่าน้� 

การรับรู้รายได้จากการรักษัาพยาบาลทั�วไป

กลุม่บริัษัทัมีรัายได้จากการัรักัษัาพยาบาลทั�วไปรัวมถีง้การัรักัษัาพยาบาลเกี�ยวกับโรัคติ้ดเช้�อไวรัสัโคโลนา 2019 (COVID- 19) 

ที�ถี้อเป็นบัญชีที�สำาคัญต้่องบการัเงิน ในงบการัเงินรัวมมีจำานวนเงิน 6,257.52 ล้านบาท (คิดเป็นรั้อยละ 79.47 ของรัายได้รัวม) และ

ในงบเฉพาะกจิการัมจีำานวนเงนิ 2,966.20 ลา้นบาท (คดิเปน็รัอ้ยละ 82.96 ของรัายไดร้ัวม) ซึ่้�งจำานวนเงนิมาจากปรัมิาณของรัายการั

เปน็จำานวนมาก รัวมถีง้รัายไดจ้ากการัรักัษัาพยาบาลมหีลายองค์ปรัะกอบ ไดแ้ก ่รัายไดจ้ากการัขายยาและเวชภณัฑ์ ์รัายได้ค่าบรักิารั

ทางการัแพทย์ รัายได้ค่าห้องผ้้ป่วย เป็นต้้น รัวมถี้งมีส่วนลดสำาหรัับค้่สัญญาต้่าง ๆ โดยเง้�อนไขที�รัะบุไว้ในสัญญาที�ทำากับค้่สัญญามี

ความหลากหลาย ดังนั�น ข้าพเจ้าจ้งให้ความสำาคัญในการัรัับรั้้รัายได้ดังกล่าว
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ข้าพเจ้าได้ต้รัวจสอบการัรัับรั้้รัายได้ของกลุ่มบรัิษััท โดยการัปรัะเมินรัะบบสารัสนเทศและทดสอบรัะบบการัควบคุมภายในที�

เกี�ยวขอ้งกบัวงจรัรัายได ้โดยการัสอบถีามผ้ร้ับัผดิชอบ ทำาความเขา้ใจและเล้อกต้วัอยา่งเพ้�อทดสอบการัปฏิบิตั้ติ้ามการัควบคมุที�กลุม่

บรัิษััทออกแบบไว้ นอกจากน้�ข้าพเจ้าได้สุ่มตั้วอย่างรัายการัเกี�ยวกับบริัการัรัักษัาพยาบาลที�เกิดข้�นในรัะหว่างปี เพ้�อต้รัวจสอบกับ

เอกสารัปรัะกอบรัายการัเกี�ยวกับบรัิการัรัักษัาพยาบาล ต้รัวจต้ัดยอดการัรัับรั้้รัายได้ ปรัะกอบกับได้วิเครัาะห์เปรัียบเทียบข้อม้ลบัญชี

รัายได้แบบแยกย่อย วิเครัาะห์อัต้รัาส่วนของรัายได้ที�สำาคัญกับข้อม้ลในอดีต้และในกลุ่มอุต้สาหกรัรัม เพ้�อต้รัวจสอบความผิดปกต้ิที�

อาจเกิดข้�นของรัายการัเกี�ยวกับบรัิการัรัักษัาพยาบาลต้ลอดรัอบรัะยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรัายการับัญชีที�ทำาผ่านใบสำาคัญทั�วไป

การรับรู้รายได้จากประกันสังคัม

บรัิษััทย่อยมีรัายได้จากปรัะกันสังคมจากการัเข้าร่ัวมทำาสัญญาจ้างให้บริัการัทางการัแพทย์ต้ามพรัะรัาชบัญญัต้ิปรัะกันสังคม 

พ.ศ. 2533 โดยมีรัายได้จากปรัะกันสงัคมในงบการัเงินรัวมคิดเปน็ร้ัอยละ 14.40 ของรัายได้รัวม ซ้ึ่�งบริัษัทัยอ่ยจะได้รับัเงนิจากสำานกังาน

ปรัะกันสังคมในส่วนของผ้้ปรัะกันต้นที�เล้อกใช้สิทธิรัักษัาพยาบาลกับโรังพยาบาล นอกจากนั�น บรัิษััทย่อยยังได้รัับรัายได้ค่าบรัิการั

ทางการัแพทย์จากกรัณโ้รัคที�มภีารัะเสี�ยงและโรัคที�มคีา่ใชจ้า่ยสง้สว่นเพิ�มอกี แต้ร่ัายไดส้ว่นเพิ�มดงักลา่วการัได้รับัเงนิในแต้ล่ะครัั�งต้้อง

ผา่นการัพิจารัณาจากสำานกังานปรัะกนัสงัคมและการัพจิารัณาต้อ้งใชร้ัะยะเวลานาน ในกรัณท้ี�บรัษิัทัย่อยไดใ้หบ้รักิารัทางการัแพทย์แก่

ผ้้ปรัะกันต้นแล้วและทางบรัิษััทย่อยมีสิทธิที�จะได้รัับเงินค่ารัักษัาพยาบาลต้ามสัญญาจ้างให้บรัิการัทางการัแพทย์ ฝ่่ายบรัิหารัจ้งได้จัด

ทำาปรัะมาณการัรัายไดค้า่บรักิารัทางการัแพทยก์รัณโ้รัคที�มภีารัะเสี�ยงและโรัคที�มคีา่ใชจ้า่ยสง้ ซึ่้�งเปน็การัปรัะมาณการัทางบญัชทีี�สำาคัญ

ที�ฝ่่ายบรัิหารัต้้องใช้ดุลยพินิจอย่างส้ง รัวมทั�งต้้องใช้ผ้้เชี�ยวชาญในการัพิจารัณาอัต้รัาความรัุนแรังของโรัคเพ้�อใช้ในการัปรัะมาณการั

รัายได้ ข้าพเจ้าจ้งให้ความสำาคัญในการัรัับรั้้รัายได้จากปรัะกันสังคม

ข้าพเจ้าได้ทำาความเข้าใจในกรัะบวนการัปรัะมาณการัรัายได้ค่าบริัการัทางการัแพทย์กรัณ้โรัคที�มีภารัะเสี�ยงและโรัคที�มีค่าใช้

จ่ายส้ง โดยต้รัวจสอบแหล่งที�มาและความน่าเช้�อของข้อม้ลของผ้้ปรัะกันต้นที�ใช้ในการัคำานวณปรัะมาณการัรัายได้ ปรัะเมินความ

เหมาะสมของอัต้รัาความรุันแรังของโรัคโดยเปรีัยบเทียบกับหลักเกณฑ์์ วิธีการัและเง้�อนไขต้ามปรัะกาศของสำานักงานปรัะกันสังคม 

ทดสอบการัคำานวณปรัะมาณการัรัายได้ค่าบริัการัทางการัแพทย์กรัณ้โรัคที�มีภารัะเสี�ยงและโรัคที�มีค่าใช้จ่ายส้ง รัวมถี้งเปรีัยบเทียบ

ขอ้มล้การัรับัเงนิในรัะหวา่งงวดและวเิครัาะห์หาสาเหตุ้ของผลต้า่งเทยีบกบัที�ปรัะมาณการัรัายไดค้า่บริัการัทางการัแพทยไ์ว ้รัวมถีง้การั

ต้รัวจสอบการัรัับเงินค่าบรัิการัทางการัแพทย์กรัณ้โรัคที�มีภารัะเสี�ยงและโรัคที�มีค่าใช้จ่ายส้งภายหลังสิ�นรัอบรัะยะเวลาบัญชี

การด้อยคั่าข้องเงินลงทุนในบริษััทย่อยและบริษััทร่วม

บรัิษััทมีเงินลงทุนในบรัิษััทย่อยและบรัิษััทรั่วมเป็นจำานวนที�มีม้ลค่าส้ง แสดงอย้่ในงบเฉพาะกิจการัจำานวนเงิน 3,419.57 ล้าน

บาท คิดเป็นรั้อยละ 22.66 ของสินทรััพย์รัวม เน่�องจากมีความไม่แน่นอนของสถีานการัณ์เศรัษัฐกิจในปัจจุบัน ทำาให้บรัิษััทย่อยและ

บรัษิัทัร่ัวมดังกล่าวไม่สามารัถีทำากำาไรัให้เปน็ไปต้ามการัคาดการัณ์ของบริัษัทัได้ ซึ่้�งเป็นข้อบง่ชี�การัด้อยค่าของเงินทนุดังกล่าว ในการั

ปรัะเมินการัด้อยค่าของเงินลงทุนในบรัิษััทย่อยและบรัิษััทร่ัวมโดยพิจารัณาม้ลค่าต้ามบัญชีของสินทรััพย์หรั้อหน่วยสินทรััพย์ที�ก่อให้

เกิดเงินสดว่าส้งกว่าม้ลค่าที�จะได้รัับค้นหรั้อไม่ ฝ่่ายบรัิหารัต้้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการัรัะบุหน่วยสินทรััพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดและ

การัปรัะมาณการักรัะแสเงินสดในอนาคต้ที�กิจการัคาดว่าจะได้รัับจากกลุ่มสินทรััพย์นั�น

ข้าพเจ้าได้ปรัะเมินวิธีการัที�ฝ่่ายบรัิหารัใช้ในการักำาหนดหน่วยสินทรััพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำาลองทางการัเงินที�ฝ่่าย

บรัิหารัเล้อกใช้ โดยทำาความเข้าใจกรัะบวนการัการัพิจารัณาของฝ่่ายบรัิหารั นอกจากน้� ข้าพเจ้าได้ทำาการัทดสอบข้อสมมต้ิที�สำาคัญที�

ฝ่่ายบรัิหารัใช้ในการัปรัะมาณการักรัะแสเงนิสดที�คาดว่าจะได้รับัในอนาคต้จากสินทรััพย์ โดยเฉพาะเรั้�องการัคาดการัณก์ารัเต้ิบโต้ของ

รัายได้และกำาไรัจากการัดำาเนินงานของกลุ่มบรัิษััทดังกล่าวข้างต้้น การัใช้อัต้รัาคิดลดที�เหมาะสมเพ้�อคิดลดกรัะแสเงินสดในอนาคต้ 

รัวมทั�งการัทดสอบการัคำานวณม้ลค่าที�คาดว่าจะได้รัับ และการัเปิดเผยข้อม้ลเกี�ยวกับข้อสมมต้ิฐานซึ่้�งส่งผลกรัะทบต้่อผลการัทดสอบ

การัด้อยค่าที�อ่อนไหวมากที�สุด และมีผลกรัะทบอย่างมีนัยสำาคัญที�สุดต้่อการักำาหนดม้ลค่าที�คาดว่าจะได้รัับค้นของเงินลงทุนดังกล่าว
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ข้้อมูลอ่�น 

ผ้้บรัิหารัเป็นผ้้รัับผิดชอบต้่อข้อม้ลอ้�น ข้อม้ลอ้�นปรัะกอบด้วยข้อม้ลซึ่้�งรัวมอย้่ในรัายงานปรัะจำาปีแต้่ไม่รัวมถี้งงบการัเงินและ

รัายงานของผ้้สอบบัญชีที�อย้่ในรัายงานนั�น ซ้ึ่�งคาดว่ารัายงานปรัะจำาปีจะถี้กจัดเต้รีัยมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที�ในรัายงานของผ้้สอบ

บัญชีน้� 

ความเห็นของข้าพเจ้าต้่องบการัเงินไม่ครัอบคลุมถี้งข้อม้ลอ้�นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช้�อมั�นต้่อข้อม้ลอ้�น 

ความรัับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเน่�องกับการัต้รัวจสอบงบการัเงิน ค้อ การัอ่านและพิจารัณาว่าข้อม้ลอ้�นมีความขัดแย้งที�

มสีารัะสำาคญักบังบการัเงนิหรัอ้กบัความรั้ท้ี�ไดร้ับัจากการัต้รัวจสอบของขา้พเจา้ หร้ัอปรัากฏิวา่ ขอ้มล้อ้�นมกีารัแสดงขอ้มล้ที�ขดัต้อ่ขอ้

เท็จจรัิงอันเป็นสารัะสำาคัญหรั้อไม่  

เม้�อข้าพเจ้าได้อ่านรัายงานปรัะจำาปี หากข้าพเจ้าสรัุปได้ว่ามีการัแสดงข้อม้ลที�ขัดต่้อข้อเท็จจรัิงอันเป็นสารัะสำาคัญ ข้าพเจ้า

ต้้องส้�อสารัเรั้�องดังกล่าวกับผ้้มีหน้าที�ในการักำากับด้แล เพ้�อให้ผ้้มีหน้าที�ในการักำากับด้แลดำาเนินการัแก้ไขข้อม้ลที�แสดงขัดต้่อข้อเท็จ

จรัิง

คัวามรับผู้ิดช้อบข้องผูู้้บริหารและผูู้้ม่หน้าท่�ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผ้้บรัิหารัมีหน้าที�รัับผิดชอบในการัจัดทำาและนำาเสนองบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะกิจการัเหล่าน้�โดยถี้กต้้องต้ามที�ควรั

ต้ามมาต้รัฐานการัรัายงานทางการัเงิน และรัับผิดชอบเกี�ยวกับการัควบคุมภายในที�ผ้้บริัหารัพิจารัณาว่าจำาเป็นเพ้�อให้สามารัถีจัดทำา

งบการัเงินที�ปรัาศจากการัแสดงข้อม้ลที�ขัดต้่อข้อเท็จจรัิงอันเป็นสารัะสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการัทุจรัิต้หรั้อข้อผิดพลาด

ในการัจัดทำางบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะกิจการั ผ้้บรัิหารัรัับผิดชอบในการัปรัะเมินความสามารัถีของกลุ่มบรัิษััทและ

บรัิษััทในการัดำาเนินงานต้่อเน่�อง เปิดเผยเรั้�องที�เกี�ยวกับการัดำาเนินงานต้่อเน่�อง และการัใช้เกณฑ์์การับัญชีสำาหรัับการัดำาเนินงานต้่อ

เน่�องเว้นแต้่ผ้้บรัิหารัมีความต้ั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบรัิษััทและบรัิษััทหรั้อหยุดดำาเนินงานหรั้อไม่สามารัถีดำาเนินงานต้่อเน่�องต้่อไปได้  

ผ้้มีหน้าที�ในการักำากับด้แลมีหน้าที�ในการัสอดส่องด้แลกรัะบวนการัในการัจัดทำารัายงานทางการัเงินของกลุ่มบรัิษััท

คัวามรับผู้ิดช้อบข้องผูู้้สอบบัญช้่ต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การัต้รัวจสอบของขา้พเจา้มวีตั้ถีปุรัะสงคเ์พ้�อใหไ้ดค้วามเช้�อมั�นอยา่งสมเหต้สุมผลวา่งบการัเงนิรัวมและงบการัเงนิเฉพาะกจิการั

โดยรัวมปรัาศจากการัแสดงข้อม้ลที�ขัดต้่อข้อเท็จจรัิงอันเป็นสารัะสำาคัญหรั้อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการัทุจรัิต้หรั้อข้อผิดพลาด และเสนอ

รัายงานของผ้้สอบบัญชีซ้ึ่�งรัวมความเห็นของข้าพเจ้าอย้่ด้วย ความเช้�อมั�นอย่างสมเหตุ้สมผลค้อความเช้�อมั�นในรัะดับส้งแต้่ไม่ได้

เป็นการัรัับปรัะกันว่าการัปฏิิบัต้ิงานต้รัวจสอบต้ามมาต้รัฐานการัสอบบัญชีจะสามารัถีต้รัวจพบข้อม้ลที�ขัดต้่อข้อเท็จจรัิงอันเป็นสารัะ

สำาคญัที�มีอย่้ได้เสมอไป ขอ้มล้ที�ขดัต่้อข้อเท็จจริังอาจเกิดจากการัทุจริัต้หรัอ้ข้อผิดพลาดและถีอ้ว่ามีสารัะสำาคญัเม้�อคาดการัณ์ได้อย่าง

สมเหตุ้สมผลว่ารัายการัที�ขัดต่้อข้อเท็จจริังแต่้ละรัายการัหรั้อทุกรัายการัรัวมกันจะมีผลต่้อการัตั้ดสินใจทางเศรัษัฐกิจของผ้้ใช้งบการั

เงินจากการัใช้งบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะกิจการัเหล่าน้�

ในการัต้รัวจสอบของข้าพเจ้าต้ามมาต้รัฐานการัสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการัสังเกต้และสงสัยเยี�ยงผ้้ปรัะกอบ

วิชาชีพต้ลอดการัต้รัวจสอบ การัปฏิิบัต้ิงานของข้าพเจ้ารัวมถี้ง 

 � รัะบุและปรัะเมินความเสี�ยงจากการัแสดงข้อม้ลที�ขัดต้่อข้อเท็จจริังอันเป็นสารัะสำาคัญในงบการัเงินรัวมและงบการัเงิน

เฉพาะกิจการั ไม่ว่าจะเกิดจากการัทุจรัิต้หรั้อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิิบัต้ิงานต้ามวิธีการัต้รัวจสอบเพ้�อต้อบสนอง

ต้่อความเสี�ยงเหล่านั�น และได้หลักฐานการัสอบบัญชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพ้�อเป็นเกณฑ์์ในการัแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไมพ่บขอ้มล้ที�ขดัต้อ่ขอ้เทจ็จรังิอนัเปน็สารัะสำาคญัซึ่้�งเปน็ผลมาจากการัทจุรัติ้จะส้งกวา่ความเสี�ยงที�

เกิดจากข้อผิดพลาด เน่�องจากการัทุจรัิต้อาจเกี�ยวกับการัสมรั้้รั่วมคิด การัปลอมแปลงเอกสารัหลักฐาน การัต้ั�งใจละเว้น

การัแสดงข้อม้ล การัแสดงข้อม้ลที�ไม่ต้รังต้ามข้อเท็จจรัิงหรั้อการัแทรักแซึ่งการัควบคุมภายใน 

 � ทำาความเข้าใจในรัะบบการัควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการัต้รัวจสอบ เพ้�อออกแบบวิธีการัต้รัวจสอบที�เหมาะสมกับ

สถีานการัณ ์แต้ไ่ม่ใชเ่พ้�อวตั้ถีปุรัะสงค์ในการัแสดงความเหน็ต้อ่ความมปีรัะสทิธผิลของการัควบคมุภายในของกลุม่บรัษัิัท

และบรัิษััท
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 � ปรัะเมินความเหมาะสมของนโยบายการับญัชทีี�ผ้บ้รัหิารัใช้และความสมเหตุ้สมผลของปรัะมาณการัทางบัญชแีละการัเปดิ

เผยข้อม้ลที�เกี�ยวข้องซึ่้�งจัดทำาข้�นโดยผ้้บรัิหารั  

 � สรัุปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการัใช้เกณฑ์์การับัญชีสำาหรัับการัดำาเนินงานต้่อเน่�องของผ้้บริัหารัและจากหลักฐานการั

สอบบัญชีที�ได้รัับ สรัุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสารัะสำาคัญที�เกี�ยวกับเหตุ้การัณ์หร้ัอสถีานการัณ์ที�อาจเป็นเหตุ้ให้เกิดข้อ

สงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต้่อความสามารัถีของกลุ่มบรัิษััทและบรัิษััทในการัดำาเนินงานต้่อเน่�องหรั้อไม่ ถี้าข้าพเจ้าได้ข้อสรัุป

ว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสารัะสำาคัญ ข้าพเจ้าต้้องกล่าวไว้ในรัายงานของผ้้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกต้ถี้งการั

เปิดเผยข้อม้ลในงบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะกิจการัที�เกี�ยวข้อง หร้ัอถ้ีาการัเปิดเผยข้อม้ลดังกล่าวไม่เพียงพอ 

ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรัปุของขา้พเจา้ข้�นอย้กั่บหลกัฐานการัสอบบญัชทีี�ไดร้ับัจนถีง้วนัที�ในรัายงาน

ของผ้ส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรักต็้าม เหต้กุารัณห์รัอ้สถีานการัณ์ในอนาคต้อาจเปน็เหต้ใุหก้ลุม่บรัษิัทัและบรัษิัทัต้้อง

หยุดการัดำาเนินงานต้่อเน่�อง

 � ปรัะเมินการันำาเสนอ โครังสร้ัางและเน่�อหาของงบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะกิจการัโดยรัวม รัวมถี้งการัเปิดเผย

ข้อม้ลว่างบการัเงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะกิจการัแสดงรัายการัและเหตุ้การัณ์ในร้ัปแบบที�ทำาให้มีการันำาเสนอข้อม้ล

โดยถี้กต้้องต้ามที�ควรัหรั้อไม่

 �  ไดร้ับัหลักฐานการัสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับข้อมล้ทางการัเงินของกิจการัภายในกลุม่หรัอ้กิจกรัรัมทาง

ธรุักิจภายในกลุม่บริัษัทัเพ้�อแสดงความเห็นต้อ่งบการัเงินรัวม ขา้พเจ้ารับัผิดชอบต่้อการักำาหนดแนวทาง การัควบคุมดแ้ล 

และการัปฏิิบัต้ิงานต้รัวจสอบกลุ่มบรัิษััท ข้าพเจ้าเป็นผ้้รัับผิดชอบแต้่เพียงผ้้เดียวต้่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส้�อสารักับผ้้มีหน้าที�ในการักำากับด้แลในเรั้�องต้่างๆ ที�สำาคัญ ซึ่้�งรัวมถี้งขอบเขต้และช่วงเวลาของการัต้รัวจสอบต้าม

ที�ได้วางแผนไว้ ปรัะเด็นที�มีนัยสำาคัญที�พบจากการัต้รัวจสอบรัวมถี้งข้อบกพรั่องที�มีนัยสำาคัญในรัะบบการัควบคุมภายในหากข้าพเจ้า

ได้พบในรัะหว่างการัต้รัวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารัับรัองแก่ผ้้มีหน้าที�ในการักำากับด้แลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิิบัต้ิต้ามข้อกำาหนดจรัรัยาบรัรัณที�เกี�ยวข้องกับความเป็น

อิสรัะและได้ส้�อสารักับผ้้มีหน้าที�ในการักำากับด้แลเกี�ยวกับความสัมพันธ์ทั�งหมดต้ลอดจนเรั้�องอ้�นซ้ึ่�งข้าพเจ้าเช้�อว่ามีเหตุ้ผลที�บุคคล

ภายนอกอาจพจิารัณาวา่กรัะทบต้อ่ความเปน็อสิรัะของขา้พเจา้และมาต้รัการัที�ขา้พเจา้ใชเ้พ้�อปอ้งกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเปน็อสิรัะ

จากเรั้�องที�ส้�อสารักบัผ้ม้หีนา้ที�ในการักำากบัดแ้ล ขา้พเจา้ไดพ้จิารัณาเรั้�องต้า่ง ๆ  ที�มนียัสำาคญัมากที�สดุในการัต้รัวจสอบงบการั

เงินรัวมและงบการัเงินเฉพาะกิจการัในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรั้�องสำาคัญในการัต้รัวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธิบายเรั้�องเหล่าน้�ใน

รัายงานของผ้้สอบบัญชีเว้นแต้่กฎหมายหรั้อข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต้่อสาธารัณะเกี�ยวกับ เรั้�องดังกล่าว หรั้อในสถีานการัณ์ที�ยากที�จะ

เกดิข้�น ขา้พเจ้าพิจารัณาว่าไม่ควรัส้�อสารัเรั้�องดังกล่าวในรัายงานของข้าพเจ้าเพรัาะการักรัะทำาดงักล่าวสามารัถีคาดการัณ์ได้อย่างสม

เหตุ้ผลว่าจะมีผลกรัะทบในทางลบมากกว่าผลปรัะโยชน์ต้่อส่วนได้เสียสาธารัณะจากการัส้�อสารัดังกล่าว  

 ผ้้สอบบัญชีที�รัับผิดชอบงานสอบบัญชีและการันำาเสนอรัายงานฉบับน้�ค้อ นายพีรัะเดช พงษั์เสถีียรัศักดิ�

บรัิษััท สอบบัญชีธรัรัมนิต้ิ จำากัด

กรัุงเทพมหานครั

วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2565

(นายพีรัะเดช พงษั์เสถีียรัศักดิ�)

ผ้้สอบบัญชีรัับอนุญาต้ ทะเบียนเลขที� 4752
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สินทรัพย์

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมาย

เหตุ

ณ วันท่� 31 ธันวาคัม ณ วันท่� 1

มกราคัม 2563

(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันท่� 31 ธันวาคัม ณ วันท่� 1

มกราคัม 2563

(ปรับปรุงใหม่)
2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเว่ยน

เงินสดและรัายการัเทียบเท่าเงินสด  6 511,786,013 338,293,191 602,855,047 70,760,749 40,881,085 70,346,919 

ล้กหน้�การัค้า  5, 7 981,086,426 639,659,569 583,123,539 273,261,720 141,639,038 130,782,497 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซึ่ีนทางเล้อกโควิด 19  217,866,050  -    -    156,806,600  -    -   

ล้กหน้�จากการัลดทุน  5, 13  -    -    -    -   75,949,597  -   

เงินปันผลค้างรัับ  5  1,800,000  68,650,075  -    -    67,450,075  -   

เงินให้ก้้ย้มรัะยะสั�นแก่กิจการัที�เกี�ยวข้องกัน  5, 8 262,300,000 240,665,200 305,125,000  262,300,000  138,290,200  117,419,494 

เงินให้ก้้ย้มรัะยะยาวแก่บุคคลอ้�น

ส่วนที�ถี้งกำาหนดชำารัะภายในหน้�งปี 1,680,000 1,180,000  -    -    -    -   

สินค้าคงเหล้อ  9 182,440,750 164,931,210 174,559,361 61,816,292 46,920,599 49,432,004 

สินทรััพย์ทางการัเงินหมุนเวียนอ้�น  2.5, 

5, 11 

 757,619,998  156,910,000  56,102,150  757,619,998  156,910,000  56,102,150 

สินทรััพย์หมุนเวียนอ้�น  5 49,147,951 67,954,978 44,437,504 17,302,331 19,086,600 13,598,981 

รัวมสินทรััพย์หมุนเวียน  2,965,727,188 1,678,244,223 1,766,202,601  1,599,867,690 687,127,194 437,682,045 

สินทรัพย์ไม่หมุนเว่ยน

เงินฝ่ากปรัะจำาที�ต้ิดภารัะคำ�าปรัะกัน  10  50,575,874  39,406,478  36,252,346  -    -    -   

สินทรััพย์ทางการัเงินไม่หมุนเวียนอ้�น  2.5, 

5, 11 

 12,290,973,926  7,743,257,417  7,304,331,960  8,516,663,784  4,988,533,263  4,345,194,263 

เงินลงทุนในบรัิษััทรั่วม  12  2,996,605,672  2,150,082,246  2,353,951,866 1,703,494,168 1,641,360,168 1,777,365,788 

เงินลงทุนในบรัิษััทย่อย  13  -    -    -    1,716,071,896  1,804,025,065  1,998,150,070 

เงินให้ก้้ย้มรัะยะยาวแก่กิจการัที�เกี�ยวข้องกัน  5  24,000,000  24,000,000  24,000,000  -    -    -   

เงินให้ก้้ย้มรัะยะยาวแก่บุคคลอ้�น  29,771,857  18,945,000  5,370,000  -    -    -   

อสังหารัิมทรััพย์เพ้�อการัลงทุน  14  434,528,456  451,924,898  376,959,359  359,335,232  374,541,949  297,380,686 

ที�ดิน อาคารัและอุปกรัณ์  15  8,558,632,798  7,970,092,761  7,024,739,789  1,126,708,244  1,172,849,944  1,295,948,091 

สินทรััพย์สิทธิการัใช้  16  264,051,602  302,927,373  332,520,444  16,206,273  17,658,399  21,061,449 

ค่าความนิยม  17  723,215,731  723,215,731  723,215,731  -    -    -   

สินทรััพย์ไม่มีต้ัวต้นอ้�น  15,153,918  10,506,156  7,305,354  772,023  1,135,806  2,750,076 

สินทรััพย์ภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี  18  11,044,791  12,578,546  12,328,488  -    -    -   

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรััพย์  51,615,987  42,582,093  38,687,428  47,204,850  -    -   

สินทรััพย์ไม่หมุนเวียนอ้�น  10,770,664  7,255,642  7,312,284  2,766,616  4,873,391  5,112,224 

รัวมสินทรััพย์ไม่หมุนเวียน  25,460,941,276  19,496,774,341  18,246,975,049  13,489,223,086  10,004,977,985  9,742,962,647 

รวมสินทรัพย์  28,426,668,464  21,175,018,564  20,013,177,650  15,089,090,776  10,692,105,179  10,180,644,692 

หมายเหตุ้ปรัะกอบงบการัเงินเป็นส่วนหน้�งของงบการัเงินน้�

บริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ จำากัด (มหาช้น) และบริษััทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2564

งบัการเงิน
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หน้�สินและส่วนข้องผูู้้ถื่อหุ้น

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมาย

เหตุ

ณ วันท่� 31 ธันวาคัม ณ วันท่� 1

มกราคัม 2563

ณ วันท่� 31 ธันวาคัม ณ วันท่� 1

มกราคัม 25632564 2563 2564 2563

หน้�สินหมุนเว่ยน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินก้้ย้มรัะยะสั�นจาก

สถีาบันการัเงิน  19 3,821,506,379 2,605,899,659 2,677,944,206 2,740,000,000 1,870,000,000 2,045,000,000 

เจ้าหน้�การัค้า  5 398,333,646 335,023,990 342,149,832 112,223,155 101,292,198 109,712,596 

เงินรัับล่วงหน้าค่าวัคซึ่ีนทางเล้อกโควิด 19  5  324,141,324  -    -    293,670,056  -    -   

ค่าธรัรัมเน้ยมแพทย์ค้างจ่าย 216,828,881 167,994,806 178,189,331 93,823,407 76,968,097 81,413,327 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  5 168,529,241 82,644,684 76,334,388 105,411,652 25,989,851 23,649,754 

เงินปันผลค้างจ่าย 24,580,167 66,083,872 20,919,323 15,222,804 13,669,991 12,048,712 

เจ้าหน้�ซึ่้�อทรััพย์สิน  5 154,436,309 41,912,631 89,305,075 4,842,073 746,305 1,148,032 

ส่วนของหน้�สินที�ถี้งกำาหนดชำารัะภายในหน้�งปี

เงินก้้ย้มรัะยะยาวจากสถีาบันการัเงิน  22 1,345,080,005 1,065,160,006 843,183,339 719,525,720 563,345,720 447,679,053 

หน้�สินต้ามสัญญาเช่า  23 22,591,526 24,963,097 23,917,570  6,315,949  7,264,729  7,475,683 

เงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากบุคคลและกิจการัที�

เกี�ยวข้องกัน

 5, 20 268,800,000 375,253,818 633,053,818  -    -    -   

เงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากบุคคลอ้�น  21 81,300,000 85,300,000 70,800,000  -    -    -   

ภาษัีเงินได้นิต้ิบุคคลค้างจ่าย 127,380,221 69,410,471 84,977,134 90,524,391 34,720,172 44,953,519 

เงินรัับล่วงหน้าจากสำานักงานปรัะกันสังคม  29 370,144,553 331,690,576 251,324,642  -    -    -   

เงินรัับล่วงหน้าค่าหุ้น  -    -   36,378,150  -    -    -   

เจ้าหน้�จากการัโอนหุ้น  -    -    -    -    -   185,845,281 

หน้�สินหมุนเวียนอ้�น  5 50,729,673 53,562,050 49,504,782 47,214,973 10,867,110 11,733,506 

รัวมหน้�สินหมุนเวียน  7,374,381,925 5,304,899,660 5,377,981,590  4,228,774,180 2,704,864,173 2,970,659,463 

หน้�สินไม่หมุนเว่ยน

เงินก้้ย้มรัะยะยาวจากสถีาบันการัเงิน  22 3,551,525,502 3,491,305,507 2,660,207,169 1,262,103,790 1,475,829,510 1,375,573,360 

หน้�สินต้ามสัญญาเช่า  23 267,126,327 297,208,412 321,847,893 13,849,713 18,597,705 25,404,889 

เงินก้้ย้มรัะยะยาวจากบุคคลและกิจการัที�

เกี�ยวข้องกัน

 5, 20 155,000,000 284,000,000 176,000,000 155,000,000 284,000,000 176,000,000 

หน้�สินภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี  18 1,482,606,553 716,825,460 714,958,248 735,715,039 168,000,082 107,907,433 

ปรัะมาณการัหน้�สินผลปรัะโยชน์พนักงาน  24 272,263,545 268,327,340 241,720,015 91,259,325 79,704,508 72,541,329 

หน้�สินไม่หมุนเวียนอ้�น  5 67,187,975 78,431,810 34,260,782 15,313,158 17,748,132 25,761,851 

รัวมหน้�สินไม่หมุนเวียน  5,795,709,902 5,136,098,529 4,148,994,107  2,273,241,025 2,043,879,937 1,783,188,862 

รวมหน้�สิน  13,170,091,827 10,440,998,189 9,526,975,697  6,502,015,205 4,748,744,110 4,753,848,325 

หมายเหตุ้ปรัะกอบงบการัเงินเป็นส่วนหน้�งของงบการัเงินน้�

บริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ จำากัด (มหาช้น) และบริษััทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2564
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หน้�สินและส่วนข้องผูู้้ถื่อหุ้น

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมาย

เหตุ

ณ วันท่� 31 ธันวาคัม ณ วันท่� 1

มกราคัม 2563

(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันท่� 31 ธันวาคัม ณ วันท่� 1

มกราคัม 2563

(ปรับปรุงใหม่)
2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนข้องผูู้้ถื่อหุ้น

ทุนเรั้อนหุ้น 25

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 14,939,082,816  หุ้น ม้ลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 1,493,908,282 1,493,908,282 1,493,908,282 1,493,908,282 

หุ้นสามัญ 14,937,849,936  หุ้น ม้ลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 1,493,784,994 1,493,784,994 

ทุนที�ออกและชำารัะแล้ว

หุ้นสามัญ 13,575,865,582 หุ้น ม้ลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 1,357,586,558 1,357,586,558 1,357,586,558 1,357,586,558 

หุ้นสามัญ 13,264,617,278 หุ้น ม้ลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 1,326,461,728 1,326,461,728 

ส่วนเกินม้ลค่าหุ้น 2,718,137,663 2,718,137,663 2,438,325,437 2,718,137,663 2,718,137,663 2,438,325,437 

กำาไรัสะสม

จัดสรัรัแล้ว

ทุนสำารัองต้ามกฎหมาย  26 149,390,828 149,390,828 149,378,499 149,390,828 149,390,828 149,378,499 

ยังไม่ได้จัดสรัรั  2.5 3,729,084,936 2,434,432,926 2,579,298,592 1,355,614,395 991,952,957 1,018,697,575 

องค์ปรัะกอบอ้�นของส่วนของผ้้ถี้อหุ้น  2.5, 11.1, 

12.3 

 4,230,064,717  1,511,105,784  1,381,316,501  3,006,346,127  726,293,063  493,933,128 

รัวมส่วนของบรัิษััทใหญ่  12,184,264,702  8,170,653,759  7,874,780,757  8,587,075,571  5,943,361,069  5,426,796,367 

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอำานาจควบคุม  3,072,311,935  2,563,366,616  2,611,421,196  -    -    -   

รวมส่วนข้องผูู้้ถื่อหุ้น 15,256,576,637 10,734,020,375 10,486,201,953  8,587,075,571  5,943,361,069  5,426,796,367 

รวมหน้�สินและส่วนข้องผูู้้ถื่อหุ้น 28,426,668,464  21,175,018,564  20,013,177,650  15,089,090,776  10,692,105,179  10,180,644,692 

หมายเหตุ้ปรัะกอบงบการัเงินเป็นส่วนหน้�งของงบการัเงินน้�

บริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ จำากัด (มหาช้น) และบริษััทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2564
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รัายได้จากการัรัักษัาพยาบาล 5  7,310,077,699  5,909,504,131  2,966,200,349  2,129,848,549 

รัายได้ค่าเช่าและค่าบรัิการั 5  86,120,303  114,944,776  67,745,264  67,815,329 

กำาไรัจากการัจำาหน่ายเงินลงทุนในต้รัาสารัทุน  20,978,150  -    20,978,150  -   

เงินปันผลรัับ 5, 11, 12, 13 342,434,574 192,089,968  461,891,216  463,757,907 

ผลกำาไรัจากการัวัดม้ลค่ายุต้ิธรัรัมของสินทรััพย์ทางการัเงิน 2,332,421 19,591,473  2,332,421 19,591,473 

รัายได้อ้�น 5  111,900,024  121,711,160  56,298,850  61,016,787 

รัวมรัายได้  7,873,843,171  6,357,841,508  3,575,446,250  2,742,030,045 

คั่าใช้้จ่าย

ต้้นทุนในการัรัักษัาพยาบาล 5  5,142,817,781  4,406,035,846  1,855,862,985  1,459,287,093 

ต้้นทุนค่าเช่าและค่าบรัิการั 5  76,041,498  79,845,496  34,430,424  36,141,840 

ค่าใช้จ่ายในการับรัิการัและบรัิหารั 5  946,305,192  925,035,511  399,045,043  370,070,797 

ขาดทุนจากด้อยค่าเงินลงทุน 11.2, 12, 13  34,539,437  -    125,117,601  136,005,080 

รัวมค่าใช้จ่าย  6,199,703,908  5,410,916,853  2,414,456,053  2,001,504,810 

กำาไรจากกิจกรรมดำาเนินงาน  1,674,139,263  946,924,655  1,160,990,197  740,525,235 

ต้นทุนทางการเงิน 5  220,779,467  202,720,725  120,174,957  116,302,404 

ส่วนแบ่งกำาไร (ข้าดทุน) จากเงินลงทุนในบริษััทร่วม 12.2 721,688,514 (62,354,689) -      -      

กำาไรก่อนคั่าใช้้จ่ายภาษั่เงินได้  2,175,048,310  681,849,241  1,040,815,240  624,222,831 

คั่าใช้้จ่ายภาษั่เงินได้ 32  223,933,121  127,657,277  139,034,070  54,047,477 

กำาไรสำาหรับปี  1,951,115,189  554,191,964  901,781,170  570,175,354 

กำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น

รายการท่�จะไม่ถืูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำาไรหร่อข้าดทุนในภายหลัง

กำาไรั (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในต้รัาสารัทุนที�กำาหนดให้

วัดม้ลค่าด้วยม้ลค่ายุต้ิธรัรัมผ่านกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จอ้�น  3,864,512,827  30,012,033 2,854,973,401 290,449,920

กำาไรั (ขาดทุน) จากการัปรัะมาณต้ามหลักคณิต้ศาสต้รั์ปรัะกันภัย 24  29,753,766  4,032,757  -    -   

ส่วนแบ่งกำาไรั (ขาดทุน) เบ็ดเสรั็จอ้�นในบรัิษััทรั่วม  64,655,311 (7,415,971)  -    -   

ภาษัีเงินได้เกี�ยวกับรัายการัที�จะไม่ถี้กจัดปรัะเภทใหม่ไว้

ในกำาไรัหรั้อขาดทุนในภายหลัง 32 (777,871,903) (6,002,406) (570,013,266) (58,089,985)

กำาไร (ข้าดทุน) เบ็ดเสร็จอ่�นสำาหรับปี - สุทธิจากภาษั่เงินได้  3,181,050,001  20,626,413  2,284,960,135  232,359,935 

กำาไร (ข้าดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  5,132,165,190  574,818,377  3,186,741,305  802,535,289 

การแบ่งปันกำาไร

ส่วนที�เป็นของบรัิษััทใหญ่  1,805,050,197  465,472,820  901,781,170  570,175,354 

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอำานาจควบคุม  146,064,992  88,719,144  -    -   

 1,951,115,189  554,191,964  901,781,170  570,175,354 

การแบ่งปันกำาไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบรัิษััทใหญ่  4,549,027,676  573,282,260  3,186,741,305  802,535,289 

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอำานาจควบคุม  583,137,514  1,536,117  -    -   

 5,132,165,190  574,818,377  3,186,741,305  802,535,289 

กำาไรต่อหุ้น 34

กำาไรัต้่อหุ้นขั�นพ้�นฐาน

ส่วนที�เป็นของบรัิษััทใหญ่  0.1330  0.0347  0.0664  0.0425 

กำาไรัต้่อหุ้นปรัับลด

ส่วนที�เป็นของบรัิษััทใหญ่  0.1212  0.0315  0.0606  0.0386 

หมายเหตุ้ปรัะกอบงบการัเงินเป็นส่วนหน้�งของงบการัเงินน้�

บัริษััท โรงพยาบัาลวิภัาวดิ์่ จำากัดิ์ (มหาชน) และบัริษััทย่อย

งบักำาไรข้าดิ์ทุนเบั็ดิ์เสร็จ

สำาหรับัปีสิ�นสุดิ์วันท่� 31 ธันวาคัม 2564
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หมาย

เหตุ

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเร่อนหุ้น

ท่�ออกและ

ช้ำาระแล้ว

ส่วนเกินมูลคั่า

หุ้น

กำาไรสะสม

องคั์ประกอบอ่�น

ข้องส่วนข้องผูู้้

ถื่อหุ้น
รวมส่วนข้องผูู้้

ถื่อหุ้นจัดสรรแล้ว

ทุนสำารองตาม

กฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

ผู้ลกำาไร 

(ข้าดทุน) จาก

เงินลงทุน

ในตราสารทุน

ยอดคังเหล่อ ณ วันท่� 1 มกราคัม 2563 - ก่อนปรับปรุง  1,326,461,728  2,438,325,437  149,378,499  1,022,620,856  490,009,847  5,426,796,367 

ผลกรัะทบของการัเปลี�ยนแปลงนโยบายการับัญชี 2.5  -    -    -   (3,923,281)  3,923,281 -          

ยอดคงเหล้อ ณ วันที� 1 มกรัาคม 2563 - หลังปรัับปรัุง  1,326,461,728  2,438,325,437  149,378,499  1,018,697,575  493,933,128  5,426,796,367 

การัเพิ�มทุนหุ้นสามัญ 25  31,124,830  279,812,226  -    -    -    310,937,056 

สำารัองต้ามกฎหมาย 26  12,329 (12,329)  -    -   

เงินปันผลจ่าย 27  -    -    -   (596,907,643)  -   (596,907,643)

กำาไรัเบ็ดเสรั็จรัวมสำาหรัับปี

กำาไรัสำาหรัับปี  -    -    -    570,175,354  -    570,175,354 

กำาไรัเบ็ดเสรั็จอ้�นสำาหรัับปี - สุทธิจากภาษัีเงินได้

กำาไรัจากการัวัดม้ลค่าเงินลงทุน  -    -    -    -    232,359,935 232,359,935 

ยอดคังเหล่อ ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2563  1,357,586,558  2,718,137,663  149,390,828  991,952,957  726,293,063  5,943,361,069 

เงินปันผลจ่าย 27  -    -    -   (543,026,803)  -   (543,026,803)

กำาไรัเบ็ดเสรั็จรัวมสำาหรัับปี

กำาไรัสำาหรัับปี  -    -    -    901,781,170  901,781,170 

กำาไรัเบ็ดเสรั็จอ้�นสำาหรัับปี - สุทธิจากภาษัีเงินได้

กำาไรัจากการัวัดม้ลค่าเงินลงทุน  -    -    -    -    2,284,960,135  2,284,960,135 

กำาไรัจากการัต้ัดรัายการัเงินลงทุนในต้รัาสารัทุนที�วัด

ม้ลค่ายุต้ิธรัรัมผ่านกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จอ้�น

 -    -    -    4,907,071 (4,907,071)  -   

ยอดคังเหล่อ ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2564  1,357,586,558  2,718,137,663  149,390,828  1,355,614,395  3,006,346,127  8,587,075,571 

หมายเหตุ้ปรัะกอบงบการัเงินเป็นส่วนหน้�งของงบการัเงินน้�

บริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ จำากัด (มหาช้น) และบริษััทย่อย

งบแสดงการเปล่�ยนแปลงส่วนข้องผูู้้ถื่อหุ้น (ต่อ)

สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564
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โรงพยาบาลวิภาวดี

     บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564
2563

(ปรับปรุงใหม่)
2564

2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรสำาหรับปี 1,951,115,189 554,191,964 901,781,170 570,175,354 

รายการปรับกระทบกำาไรสำาหรับปีเป็นเงินสดสุทธิ

ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรัรัมดำาเนินงาน

ผลขาดทุนด้านเครัดิต้ที�คาดว่าจะเกิดข้�น 8,469,570 5,242,786 2,163,884 369,325 

ค่าเส้�อมรัาคา 497,645,365 434,091,746 132,267,441 132,079,098 

ค่าต้ัดจำาหน่ายสินทรััพย์ไม่มีต้ัวต้น 3,355,088 4,595,978 983,653 2,010,920 

(กำาไรั) ขาดทุนจากการัจำาหน่ายสินทรััพย์ 2,678,918 2,238,242 2,456,439 9,339 

ส่วนแบ่ง (กำาไรั) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบรัิษััทรั่วม (721,688,514) 62,354,689  -    -   

เงินปันผลรัับ (342,434,574) (192,089,968) (461,891,216) (463,757,907)

(กำาไรั) ขาดทุนจากการัวัดม้ลค่ายุต้ิธรัรัมของสินทรััพย์ทางการัเงิน (2,332,421) (19,591,473) (2,332,421) (19,591,473)

กำาไรัจากการัจำาหน่ายเงินลงทุนในต้รัาสารัทุน (20,978,150)  -   (20,978,150)  -   

ขาดทุนจากการัด้อยค่าของเงินลงทุน  34,539,437  -    125,117,601 136,005,080 

ภาษัีเงินได้ถี้กหัก ณ ที�จ่ายต้ัดจ่าย  153,238  8,970,009  -    -   

กำาไรัจากการัเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า (123,521)  -    -    -   

ค่าใช้จ่ายผลปรัะโยชน์พนักงาน 40,776,774 44,504,732 11,803,382 10,539,987 

รัายได้ดอกเบี�ยรัับ (13,617,475) (15,079,949) (9,056,393) (6,665,496)

ต้้นทุนทางการัเงิน 220,779,467 202,720,725 120,174,957 116,302,404 

ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้ 223,933,121 127,662,463 139,034,070 54,047,477 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปล่�ยนแปลง

ในสินทรััพย์และหน้�สินดำาเนินงาน 1,882,271,512 1,219,811,944 941,524,417 531,524,108 

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ�มข้้�น) ลดลง

ล้กหน้�การัค้า (346,609,297) (64,670,878) (133,786,565) (11,225,866)

สินค้าคงเหล้อ (17,509,540) 9,628,151 (14,895,694) 2,511,406 

เงินจ่ายล่วงหน้าวัคซึ่ีนทางเล้อกโควิด 19 (217,866,050)  -   (156,806,600)  -   

สินทรััพย์หมุนเวียนอ้�น (6,700,654) (18,495,354) 1,994,110 (5,741,260)

สินทรััพย์ไม่หมุนเวียนอ้�น (3,754,002) 290,236 2,106,775 238,833 

หน้�สินดำาเนินงานเพิ�มข้้�น(ลดลง)

เจ้าหน้�การัค้า 59,705,229 (7,125,842) 10,930,957 (8,420,398)

ค่าธรัรัมเน้ยมแพทย์ค้างจ่าย 48,834,075 (10,194,525) 16,855,310 (4,445,230)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 85,295,683 7,030,263 77,671,490 2,094,238 

เงินรัับล่วงหน้าจากสำานักงานปรัะกันสังคม 38,453,977 77,079,832  -    -   

เงินรัับล่วงหน้าค่าวัคซึ่ีนทางเล้อกโควิด 19 324,141,324  -   293,670,056  -   

หน้�สินหมุนเวียนอ้�น (6,138,250) 14,031,778 36,347,864 3,139,603 

หน้�สินไม่หมุนเวียนอ้�น (11,243,834) 44,165,027 (2,434,974) (8,019,718)

เงินสดรับจากการดำาเนินงาน 1,828,880,173 1,271,550,632 1,073,177,146 501,655,716 

รัับดอกเบี�ย 132,289 586,333 121,513 156,804 

จ่ายดอกเบี�ย (8,082) (4,795)  -    -   

เงินสดรัับค้นภาษัีเงินได้นิต้ิบุคคลถี้กหัก ณ ที�จ่าย 12,056,354  -    -    -   

จ่ายภาษัีเงินได้ (162,200,345) (163,531,577) (85,528,161) (62,278,159)

ภารัะผ้กพันผลปรัะโยชน์พนักงาน (7,100,161) (13,864,650) (248,565) (3,376,808)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 1,671,760,228 1,094,735,943 987,521,933 436,157,553 

หมายเหตุ้ปรัะกอบงบการัเงินเป็นส่วนหน้�งของงบการัเงินน้�

บริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ จำากัด (มหาช้น) และบริษััทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564
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     บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้ก้้ย้มรัะยะสั�นแก่กิจการัที�เกี�ยวข้องกัน (เพิ�มข้�น) ลดลง (21,634,800)  64,459,800 (124,009,800) (32,840,200)

เงินฝ่ากปรัะจำาที�ต้ิดภารัะคำ�าปรัะกัน (เพิ�มข้�น) ลดลง (11,169,396) (3,154,132)  -    -   

เงินสดรัับจากการัขายต้รัาสารัทุน  123,405,019  -    123,405,019  -   

เงินสดจ่ายเพ้�อซึ่้�อต้รัาสารัทุน (1,428,501,003) (490,129,802) (1,418,501,003) (488,545,457)

เงินสดรัับจากการัขายเงินลงทุนในบรัิษััทรั่วม  -    540  -    540 

เงินสดจ่ายเพ้�อซึ่้�อเงินลงทุนในบรัิษััทรั่วม (62,134,000)  -   (62,134,000)  -   

เงินสดจ่ายเพ้�อซึ่้�อเงินลงทุนในบรัิษััทย่อย  -    -   (2,624,995) (874,995)

เงินสดจ่ายเงินให้ก้้ย้มรัะยะยาวแก่บุคคลอ้�น (12,846,857) (14,755,000)  -    -   

เงินสดรัับจากเงินให้ก้้ย้มรัะยะยาวแก่บุคคลอ้�น  1,520,000  -    -    -   

เงินสดรัับจากต้รัาสารัหน้�ที�จะถี้อจนครับกำาหนด  10,000,000  -    10,000,000  -   

เงินสดจ่ายในการัซึ่้�ออสังหารัิมทรััพย์เพ้�อการัลงทุน (253,567) (8,282,102) (253,567) (8,282,103)

เงินสดจ่ายในการัซึ่้�อที�ดิน อาคารัและอุปกรัณ์ (947,900,486) (1,484,575,182) (65,583,366) (74,882,145)

เงินสดรัับจากการัจำาหน่ายอุปกรัณ์  174,083  633,213  110,358  14,019 

เงินสดจ่ายในการัซึ่้�อสินทรััพย์ไม่มีต้ัวต้น (8,188,585) (7,864,465) (619,869) (396,650)

เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรััพย์ (9,033,894) (3,894,666) (47,204,850)  -   

เงินสดจ่ายค้นค่าหุ้น  -   (4,000,000)  -   (4,000,000)

เงินปันผลรัับ  424,849,119  266,099,642  529,341,291  396,307,832 

รัับดอกเบี�ย  13,060,343 16,185,097  8,725,038  6,376,948 

เงินสดสุทธิใช้้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,928,654,024) (1,669,277,057) (1,049,349,744) (207,122,211)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากสถีาบันการัเงินเพิ�มข้�น  1,215,606,720 (72,044,547) 870,000,000 (175,000,000)

เงินก้้ย้มจากบุคคลและกิจการัที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มข้�น (ลดลง) (235,453,818) (149,825,850) (129,000,000)  108,000,000 

เงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากบุคคลอ้�นเพิ�มข้�น (ลดลง) (4,000,000)  14,500,000  -    -   

เงินสดรัับจากเงินก้้ย้มรัะยะยาวจากสถีาบันการัเงิน  1,803,500,000  2,013,000,000  850,000,000  760,000,000 

เงินสดจ่ายค้นเงินก้้ย้มรัะยะยาวจากสถีาบันการัเงิน (1,463,360,006) (959,924,996) (907,545,720) (544,077,183)

เงินจ่ายชำารัะหน้�สินต้ามสัญญาเช่า (17,051,190) (16,870,664) (7,797,766) (7,018,139)

เงินสดรัับจากการัเพิ�มทุน  -    310,937,056  -    310,937,056 

เงินสดรัับจากการัชำารัะค่าหุ้นในบรัิษััทย่อย  1,125,005  375,005  -    -   

เงินสดรัับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที�ไม่มีอำานาจควบคุม  -    1,000,850  -    -   

รัับเงินค้นจากการัค้นทุนในบรัิษััทย่อย  -    -    75,949,597  -   

เงินปันผลจ่าย (665,847,589) (639,087,797) (541,473,990) (595,286,365)

จ่ายดอกเบี�ย (204,132,504) (192,079,799) (118,424,646) (116,056,545)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 430,386,618 309,979,258 91,707,475 (258,501,176)

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสดเพิ�มข้้�น (ลดลง) - สุทธิ 173,492,822 (264,561,856) 29,879,664 (29,465,834)

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 338,293,191 602,855,047 40,881,085 70,346,919 

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี 511,786,013 338,293,191 70,760,749 40,881,085 

หมายเหตุ้ปรัะกอบงบการัเงินเป็นส่วนหน้�งของงบการัเงินน้�

บริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ จำากัด (มหาช้น) และบริษััทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564
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     บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

ข้้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผู้ยเพิ�มเติม

1. รัายการักรัะทบยอดเงินจ่ายในการัซึ่้�อที�ดิน อาคารัและอุปกรัณ์

ที�ดิน อาคารัและอุปกรัณ์ที�ได้มาในรัะหว่างปี (1,064,075,345) (1,436,702,308) (69,679,133) (74,480,418)

หน้�สินต้ามสัญญาเช่าการัเงินเพิ�มข้�น  -    -    -    -   

เจ้าหน้�ซึ่้�อทรััพย์สินเพิ�มข้�น (ลดลง) 116,174,859 (47,872,874)  4,095,767 (401,727)

เงินสดจ่ายในการัซึ่้�อที�ดิน อาคารัและอุปกรัณ์ (947,900,486) (1,484,575,182) (65,583,366) (74,882,145)

2. รัายการักรัะทบยอดเงินสดรัับจากการัจำาหน่ายอุปกรัณ์

จำาหน่ายอุปกรัณ์ในรัะหว่างปี  174,083  633,213  110,358  14,019 

ล้กหน้�จากการัจำาหน่ายอุปกรัณ์ลดลง  -    -    -    -   

เงินสดรัับจากการัจำาหน่ายอุปกรัณ์  174,083  633,213  110,358 14,019 

3. รัายการักรัะทบยอดเงินปันผลรัับ

เงินปันผลรัับในรัะหว่างปี  353,434,574  334,749,717  461,891,216  463,757,907 

เงินปันผลค้างรัับ (เพิ�มข้�น) ลดลง  71,414,545 (68,650,075)  67,450,075 (67,450,075)

เงินปันผลรัับ 424,849,119 266,099,642 529,341,291 396,307,832 

4. รัายการักรัะทบยอดเงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายในรัะหว่างปี (624,344,003) (684,253,400) (543,026,803) (596,907,644)

เงินปันผลค้างจ่ายเพิ�มข้�น (41,503,586) 45,165,603 1,552,813 1,621,279 

เงินปันผลจ่าย  (665,847,589) (639,087,797)  (541,473,990)  (595,286,365)

หมายเหตุ้ปรัะกอบงบการัเงินเป็นส่วนหน้�งของงบการัเงินน้�

บริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ จำากัด (มหาช้น) และบริษััทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564
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บริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ จำากัด (มหาช้น) และบริษััทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่� 31 ธันวาคัม 2564

1. ข้้อมูลทั�วไป

1.1 ข้้อมูลทั�วไปข้องบริษััท

 บรัษิัทัจดทะเบียนเป็นนติ้บิคุคลต้ามปรัะมวลกฏิหมายแพ่งและพาณิชย์ และจดทะเบียนเป็นบริัษัทัมหาชน ซ้ึ่�งจดัต้ั�งข้�น

ในปรัะเทศไทย  

 บรัิษััทปรัะกอบธุรักิจหลักในการัให้บรัิการัรัักษัาพยาบาล ในนาม “โรังพยาบาลวิภาวดี” 

 บรัิษััทมีที�ต้ั�งสำานักงานต้ามที�ได้จดทะเบียนไว้ ต้ั�งอย้่เลขที� 51/3 ถีนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขต้จตุ้จักรั 

กรัุงเทพมหานครั

1.2 การแพร่ระบาดข้องโรคัติดเช้่�อไวรัสโคัโรนา 2019

 สถีานการัณ์การัแพรั่รัะบาดของโรัคต้ิดเช้�อไวรััสโคโรันา 2019 (COVID-19) ซึ่้�งปัจจุบันมีการัแพรั่รัะบาดอย่าง

ต้่อเน่�อง ทำาให้เศรัษัฐกิจยังมีการัชะลอต้ัวและมีผลกรัะทบต้่อธุรักิจและอุต้สาหกรัรัมโดยรัวม สถีานการัณ์ดังกล่าวอาจ

ส่งผลกรัะทบต้่อผลการัดำาเนินธุรักิจ อย่างไรัก็ต้าม ฝ่่ายบรัิหารัของบรัิษััทและบรัิษััทย่อยได้ต้ิดต้ามความค้บหน้าของ

สถีานการัณ์ดังกล่าว และทำาการัปรัะเมินผลกรัะทบทางการัเงินเกี�ยวกับม้ลค่าของสินทรััพย์ ปรัะมาณการัหน้�สินและหน้�

สินที�อาจเกิดข้�นอย่างต้่อเน่�อง

2. หลักเกณฑ์์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1 หลักเกณฑ์์ในการจัดทำางบการเงิน

 งบการัเงินน้�จัดทำาข้�นต้ามมาต้รัฐานการับัญชีที�กฎหมายกำาหนดต้ามพรัะรัาชบัญญัต้ิวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

โดยได้ถี้อปฏิิบัต้ิต้ามมาต้รัฐานการัรัายงานทางการัเงินและการัแสดงรัายการัได้ทำาข้�นต้ามแบบกำาหนดรัายการัย่อที�ต้้อง

มีในงบการัเงินสำาหรัับบรัิษััทมหาชนจำากัด ที�กำาหนดโดยปรัะกาศกรัมพัฒนาธุรักิจการัค้า กรัะทรัวงพาณิชย์ ออกต้าม

ความในพรัะรัาชบัญญัต้ิการับัญชี พ.ศ. 2543

 งบการัเงินน้�ได้จัดทำาข้�นโดยใช้เกณฑ์์รัาคาทุนเดิมเว้นแต้่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ้�นในนโยบายการับัญชี

 งบการัเงินฉบับภาษัาไทยเป็นงบการัเงินฉบับที�บริัษััทใช้เป็นทางการัต้ามกฎหมายงบการัเงินฉบับภาษัาอังกฤษั

แปลมาจากงบการัเงินฉบับภาษัาไทยดังกล่าว

2.2 หลักเกณฑ์์ในการจัดทำางบการเงินรวม

2.2.1 งบการัเงินรัวมได้จัดทำาข้�นโดยรัวมงบการัเงินของบรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) บรัิษััทย่อยและ

บรัิษััทรั่วม ดังน้�
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ช้�อบรัิษััท ปรัะเภทธุรักิจ

อัต้รัาส่วนของการัถี้อหุ้น

(รั้อยละของจำานวนหุ้นจดทะเบียน) ที�ต้ั�งสำานักงานใหญ่

2564 2563

บริษััทย่อยและบริษััทร่วมท่�ถื่อหุ้นทางตรงโดยบริษััท

บริษััทย่อย

บรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด โรังแรัม 99.99 99.99 กรัุงเทพมหานครั

บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน) โรังพยาบาล 83.55 83.55 เชียงใหม่

บรัิษััท บิวต้ี� ดีไซึ่น์ เซึ่็นเต้อรั์ จำากัด เสรัิมความงาม 50.00 50.00 กรัุงเทพมหานครั

บรัิษััท วี พรัีซึ่ิชั�น จำากัด ศ้นย์ชะลอวัย 70.00 70.00 กรัุงเทพมหานครั

บริษััทร่วม

บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด โรังพยาบาล 33.85 33.73 กรัุงเทพมหานครั 

บรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด ซึ่้�อ-ขายอุปกรัณ์การัแพทธ์ 40.57 38.18 กรัุงเทพมหานครั

บรัิษััท โรังพยาบาลบางโพ จำากัด โรังพยาบาล 28.57 28.57 กรัุงเทพมหานครั

บริษััทย่อยและบริษััทร่วมท่�ถื่อหุ้นทางอ้อมโดยบริษััทย่อย

ถื่อหุ้นโดยบริษััท เช้่ยงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาช้น)

บริษััทย่อย

บรัิษััท โรังพยาบาลเชียงใหม่รัาม จำากัด โรังพยาบาล 47.09 47.09 เชียงใหม่ 

บรัิษััท โรังพยาบาลหรัิภุญชัย เมโมเรัียล จำากัด โรังพยาบาล 72.43 72.43 ลำาพ้น

ถื่อหุ้นโดยบริษััท โรงพยาบาลเช้่ยงใหม่ราม จำากัด

บริษััทย่อย

บรัิษััท เทพปัญญาธุรักิจ จำากัด โรังพยาบาล 47.09 47.09 เชียงใหม่ 

บรัิษััท โรังพยาบาลรัามคำาแหง เชียงใหม่ จำากัด * โรังพยาบาล 45.53 45.53 เชียงใหม่ 

(และถี้อหุ้นโดยบรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจ  

การัแพทย์ จำากัด (มหาชน) รั้อยละ 18)

บริษััทร่วม

บรัิษััท โรังพยาบาลเขลางค์นครั จำากัด โรังพยาบาล 11.99 11.99 ลำาปาง

บรัิษััท โรังพยาบาลพะวอ จำากัด โรังพยาบาล 23.54 23.54 ต้าก

 * เม้�อวันที� 24 กุมภาพันธ์ 2563 บรัิษััท โรังพยาบาลรัามคำาแหง เชียงใหม่ จำากัด ได้จดทะเบียนเพิ�มทุน 56 ล้าน

หุ้น ในรัาคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจำานวนเงิน 560 ล้านบาท โดยบรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน) 

ได้จ่ายชำารัะค่าหุ้นเป็นจำานวนเงิน 40.32 ล้านบาท และบรัิษััทย่อย - บรัิษััท โรังพยาบาลเชียงใหม่รัาม จำากัด ได้จ่าย

ชำารัะค่าหุ้นเป็นจำานวนเงิน 146.48 ล้านบาท รัวมทั�งสิ�นเป็นจำานวนเงิน 186.80 ล้านบาท ผลจากรัายการัดังกล่าวทำาให้

บรัิษััทย่อย - บริัษััท โรังพยาบาลเชียงใหม่รัาม จำากัด มีสัดส่วนการัถี้อหุ้นในบริัษััทดังกล่าวจากเดิมรั้อยละ 63.91 

เป็นสัดส่วนรั้อยละ 64.74 รัวมกลุ่มบรัิษััทย่อยถี้อหุ้นเป็นรั้อยละ 82.74

2.2.2 นโยบายการับญัชทีี�สำาคญัของบรัษิัทัยอ่ยในสว่นของรัายการับญัชทีี�เหมอ้นกนัใชน้โยบายการับญัชเีชน่เดยีวกบั

บรัิษััทใหญ่

2.2.3 ยอดคงเหลอ้รัะหว่างบริัษัทักับบริัษัทัย่อยและรัายการัค้ารัะหว่างกันที�มสีารัะสำาคญัได้ถีก้ตั้ดออกจากงบการัเงิน

รัวมแล้ว

2.2.4 สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีำานาจควบคุม หมายถีง้ส่วนไดเ้สยีในบริัษัทัยอ่ยที�ไมไ่ดเ้ปน็ของบริัษัทั ซึ่้�งได้แสดงเปน็รัายการั

แยกต้่างหากจากส่วนที�เป็นส่วนของผ้้ถี้อหุ้นบรัิษััทใหญ่
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่�เริ�มม่ผู้ลบังคัับใช้้ในปีปัจจุบัน

 ในรัะหว่างปี บรัิษััทและบรัิษััทย่อยได้นำามาต้รัฐานการัรัายงานทางการัเงินและการัต้ีความมาต้รัฐานการัรัายงาน

ทางการัเงนิฉบบัปรับัปรังุจำานวนหลายฉบบั ที�มผีลบงัคบัใชส้ำาหรัับงบการัเงนิที�มรีัอบรัะยะเวลาบญัชทีี�เริั�มในหรัอ้หลงัวนั

ที� 1 มกรัาคม 2564 มาถี้อปฏิิบัต้ิ มาต้รัฐานการัรัายงานทางการัเงินดังกล่าวได้ปรัับปรัุงหรั้อจัดให้มีข้�นเพ้�อให้มีเน่�อหา

เทา่เทยีมกบัมาต้รัฐานการัรัายงานทางการัเงนิรัะหวา่งปรัะเทศ โดยสว่นใหญเ่ปน็การัอธบิายใหช้ดัเจนข้�นเกี�ยวกบัวธิปีฏิบิตั้ิ

ทางการับัญชีและการัให้แนวปฏิิบัต้ิทางการับัญชีกับผ้้ใช้มาต้รัฐาน

 การันำามาต้รัฐานการัรัายงานทางการัเงินดังกล่าวมาถี้อปฏิิบัต้ิน้�ไม่มีผลกรัะทบอย่างเป็นสารัะสำาคัญต่้องบการัเงิน

ในปีปัจจุบัน

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่�จะม่ผู้ลบังคัับใช้้ในอนาคัต

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรัะกาศใช้มาต้รัฐานการัรัายงานทางการัเงินฉบับปรัับปรัุงหลายฉบับ และได้ลงปรัะกาศใน

รัาชกิจจานุเบกษัาแล้ว ซ้ึ่�งจะมีผลบังคับใช้สำาหรัับงบการัเงินที�มีรัอบรัะยะเวลาบัญชีที�เริั�มในหร้ัอหลังวันที� 1 มกรัาคม 

2565 มาต้รัฐานการัรัายงานทางการัเงินดังกล่าวได้ปรัับปรัุงหรั้อจัดให้มีข้�นเพ้�อให้มีเน่�อหาเท่าเทียมกับมาต้รัฐานการั

รัายงานทางการัเงนิรัะหวา่งปรัะเทศ โดยสว่นใหญเ่ปน็การัอธบิายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัวธิปีฏิบิตั้ทิางการับญัชแีละมาต้รัฐาน

การัรัายงานทางการัเงินบางฉบับมีการัให้ข้อผ่อนปรันในทางปฏิิบัต้ิหรั้อข้อยกเว้นชั�วครัาวกับผ้้ใช้มาต้รัฐาน

 ฝ่่ายบริัหารัของบริัษััทและบริัษััทย่อยปรัะเมินแล้วเช้�อว่าการัปรัับปรุังมาต้รัฐานน้�จะไม่มีผลกรัะทบอย่างเป็นสารัะ

สำาคัญต้่องบการัเงินในปีที�เรัิ�มนำามาต้รัฐานดังกล่าวมาถี้อปฏิิบัต้ิ

2.5 ผู้ลสะสมจากการแก้ไข้งบการเงินงวดก่อนเก่�ยวกับจัดประเภทรายการและวัดมูลค่ัาสินทรัพย์ทางการเงินอ่�น

 ปี 2563 บรัิษััทได้กำาหนดวัต้ถีุปรัะสงค์ของการัลงทุนในสินทรััพย์ทางการัเงินปรัะเภทเงินลงทุนในต้รัาสารัทุนที�อย้่

ในความต้อ้งการัของต้ลาดที�มลีกัษัณะในการัถีอ้ครัองเพ้�อขายเป็นสินทรััพย์ทางการัเงินหมุนเวียนมีผลทำาใหบ้รัษิัทัต้อ้งจัด

ปรัะเภทรัายการัและวดัมล้คา่สนิทรัพัยท์างการัเงนิอ้�นดงักลา่วใหม ่โดยมกีารัปรับัยอ้นหลงังบการัเงนิสำาหรับัการัจดัปรัะเภท

รัายการัและวัดม้ลค่ารัายการัดังกล่าวเข้ากำาไรัหร้ัอขาดทุน เพ้�อให้เป็นไปต้ามวัต้ถีุปรัะสงค์ของบรัิษััท ดังนั�นบรัิษััทจ้ง

ทำาการัปรัับย้อนหลังงบการัเงินที�แสดงเปรีัยบเทียบ และนำาเสนองบแสดงฐานะการัเงินรัวมและงบแสดงฐานะการัเงิน

เฉพาะกิจการั ณ วันที� 1 มกรัาคม 2563 เพ้�อเป็นข้อม้ลเปรัียบเทียบโดยถี้อเสม้อนว่าบรัิษััทได้บันท้กบัญชีถี้กต้้องต้ั�งแต้่

แรัก ผลสะสมของการัปรัับปรัุงดังกล่าวแสดงเป็นรัายการัต้่างหากในงบแสดงการัเปลี�ยนแปลงส่วนของผ้้ถี้อหุ้น จำานวน

เงินของรัายการัปรัับปรัุงที�มีผลกรัะทบต้่อรัายการัในงบแสดงฐานะการัเงินและงบกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จ มีดังน้�

 - งบแสดงฐานะการัเงิน
บาท

งบการัเงินรัวม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ณ วันที� 1 มกรัาคม 2563

ที�เคยแสดงไว้

เดิม

การัปรัับปรัุง

เพิ�มข้�น (ลดลง)
ปรัับปรัุงใหม่

ที�เคยแสดงไว้

เดิม

การัปรัับปรัุง

เพิ�มข้�น (ลดลง)
ปรัับปรัุงใหม่

สินทรัพย์

สินทรััพย์ทางการัเงินหมุนเวียนอ้�น - 156,910,000 156,910,000 - 56,102,150 56,102,150

สินทรััพย์ทางการัเงินไม่หมุนเวียนอ้�น 7,900,167,417 (156,910,000) 7,743,257,417 7,360,434,110 (56,102,150) 7,304,331,960

ส่วนข้องผูู้้ถื่อหุ้น

กำาไรัสะสม - ยังไม่ได้จัดสรัรั 2,449,130,766 11,749,897 2,460,880,663 2,583,221,872 (3,923,280) 2,579,298,592

องค์ปรัะกอบอ้�นของส่วนของผ้้ถี้อหุ้น 1,496,407,944 (11,749,897) 1,484,658,047 1,377,393,221 3,923,280 1,381,316,501
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บาท

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ณ วันที� 1 มกรัาคม 2563

ที�เคยแสดงไว้

เดิม

การัปรัับปรัุง

เพิ�มข้�น (ลดลง)
ปรัับปรัุงใหม่

ที�เคยแสดงไว้

เดิม

การัปรัับปรัุง

เพิ�มข้�น (ลดลง)
ปรัับปรัุงใหม่

สินทรัพย์

สินทรััพย์ทางการัเงินหมุนเวียนอ้�น - 156,910,000 156,910,000 - 56,102,150 56,102,150

สินทรััพย์ทางการัเงินไม่หมุนเวียนอ้�น 5,145,443,263 (156,910,000) 4,988,533,263 4,401,296,413 (56,102,150) 4,345,194,263

ส่วนข้องผูู้้ถื่อหุ้น

กำาไรัสะสม - ยังไม่ได้จัดสรัรั 980,203,060 11,749,897 991,952,957 1,022,620,856 (3,923,281) 1,018,697,575

องค์ปรัะกอบอ้�นของส่วนของผ้้ถี้อหุ้น 738,042,960 (11,749,897) 726,293,063 490,009,847 3,923,281 493,933,128

 - งบกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จ
บาท

สำาหรัับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ที�เคยแสดงไว้

เดิม

การัปรัับปรัุง

เพิ�มข้�น 

(ลดลง)

ปรัับปรัุงใหม่
ที�เคยแสดงไว้

เดิม

การัปรัับปรัุง

เพิ�มข้�น 

(ลดลง)

ปรัับปรัุงใหม่

ผลกำาไรัจากการัวัดม้ลค่ายุต้ิธรัรัมของสินทรััพย์ทางการัเงิน - 19,591,473 19,591,473 - 19,591,473 19,591,473

กำาไรัจากกิจกรัรัมดำาเนินงาน 927,333,182 19,591,473 946,924,655 720,933,762 19,591,473 740,525,235

กำาไรั (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้ 662,257,768 19,591,473 681,849,241 604,631,358 19,591,473 624,222,831

ค่าใช้จ่าย (รัายได้) ภาษัีเงินได้ 123,738,982 3,918,295 127,657,277 50,129,182 3,918,295 54,047,477

กำาไรั (ขาดทุน) สำาหรัับงวด 538,518,786 15,673,178 554,191,964 554,502,176 15,673,178 570,175,354

ขาดทุนจากเงินลงทุนในต้รัาสารัทุนที�กำาหนดให้วัดม้ลค่าด้วยม้ลค่า

ยุต้ิธรัรัมผ่านกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จอ้�น 49,603,506 (19,591,473) 30,012,033 310,041,393 (19,591,473) 290,449,920

ภาษัีเงินได้เกี�ยวกับรัายการัที�จะไม่ถี้กจัดปรัะเภทรัายการัใหม่ (9,920,701) 3,918,295 (6,002,406) (62,008,280) 3,918,295 (58,089,985)

กำาไรั (ขาดทุน) เบ็ดเสรั็จอ้�นสำาหรัับงวด - สุทธิจากภาษัีเงินได้ 36,299,591 (15,673,178) 20,626,413 248,033,113 (15,673,178) 232,359,935

การัแบ่งปันกำาไรั - ส่วนที�เป็นของผ้้ถี้อหุ้นบรัิษััทใหญ่ 449,799,642 15,673,178 465,472,820 554,502,176 15,673,178 570,175,354

กำาไรัต้่อหุ้นขั�นพ้�นฐาน 0.0335 0.0012 0.0347 0.0413 0.0012 0.0425

กำาไรัต้่อหุ้นปรัับลด 0.0304 0.0011 0.0315 0.0375 0.0011 0.0386

3. นโยบายการบัญช้่ท่�สำาคััญ

3.1 การรับรู้รายได้

 รัายได้จากการัปรัะกอบกิจการัโรังพยาบาลโดยส่วนใหญ่ปรัะกอบด้วย รัายได้ค่ารัักษัาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่ายา 

โดยจะรัับรั้้เป็นรัายได้เม้�อได้ให้บรัิการัหรั้อส่งมอบยาแล้ว

 รัายได้ค่ารัักษัาพยาบาลในรัะบบปรัะกันสังคมบันท้กต้ามหลักเกณฑ์์ วิธีการัและเง้�อนไขต้ามที�กำาหนด โดยหน่วย

งานดังกล่าว

 รัายได้ค่าบรัิการั รัับรั้้เป็นรัายได้เม้�อได้ให้บรัิการัแล้ว

 ดอกเบี�ยรัับ รัับรั้้เป็นรัายได้ต้ามรัะยะเวลาโดยคำาน้งถี้งอัต้รัาผลต้อบแทนที�แท้จรัิง

 เงินปันผลรัับ บันท้กเป็นรัายได้เม้�อบรัิษััทมีสิทธิได้รัับเงินปันผล

 รัายได้อ้�น รัับรั้้เป็นรัายได้ต้ามเกณฑ์์คงค้าง

3.2 การรับรู้คั่าใช้้จ่าย

 ค่าใช้จ่าย รัับรั้้ต้ามเกณฑ์์คงค้าง
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3.3 เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด

 เงินสดและรัายการัเทียบเท่าเงินสด หมายถี้ง เงินสดและเงินฝ่ากธนาคารัและเงินลงทุนรัะยะสั�นที�มีสภาพคล่องส้ง 

ซึ่้�งถี้งกำาหนดจ่ายค้นรัะยะเวลาไม่เกิน 3 เด้อน นับจากวันที�ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการัเบิกใช้

3.4 ลูกหน้�การคั้าและลูกหน้�อ่�น และคั่าเผู้่�อหน้�สงสัยจะสูญ

 ลก้หน้�การัคา้รับัรั้เ้รัิ�มแรักดว้ยมล้คา่ต้ามใบแจง้หน้�และจะวดัมล้คา่ต้อ่มาดว้ยจำานวนเงนิที�เหลอ้อย้ห่กัดว้ยคา่เผ้�อผล

ขาดทุนด้านเครัดิต้ที�คาดว่าจะเกิดข้�น ในกรัณ้ที�มีส่วนปรัะกอบด้านการัจัดหาเงินที�มีนัยสำาคัญจะรัับร้้ัด้วยม้ลค่าปัจจุบัน

ของสิ�งต้อบแทน

 ค่าเผ้�อผลขาดทุนด้านเครัดิต้ที�คาดว่าจะเกิดข้�นเปิดเผยไว้ในหมายเหตุ้ปรัะกอบงบการัเงินข้อ 3.7

3.5 สินคั้าคังเหล่อ 

 สินค้าคงเหล้อ แสดงในรัาคาทุนหรัอ้มล้คา่สุทธทิี�จะได้รัับแล้วแต้่ม้ลค่าใดจะต้ำ�ากว่า รัาคาทุนของสินค้าคำานวณต้าม

วิธีเข้าก่อนออกก่อน  

 ต้้นทุนสินค้าคงเหล้อ ปรัะกอบด้วย ต้้นทุนทั�งหมดในการัซ้ึ่�อและต้้นทุนอ้�นๆ ที�เกิดข้�นเพ้�อให้สินค้าคงเหล้อนั�น

อย้่ในสถีานที�และอย้่ในสภาพที�เป็นอย้่ในปัจจุบัน

 ต้น้ทนุในการัซึ่้�อ ปรัะกอบดว้ย รัาคาซึ่้�อและคา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งกบัการัซึ่้�อสินค้านั�น เชน่ คา่ขนสง่ และต้้นทนุอ้�นๆ

ซึ่้�งเกี�ยวข้องโดยต้รังกับการัได้มาซึ่้�งสินค้า และหักด้วยส่วนลดการัค้าและเงินที�ได้รัับค้นจากการัซึ่้�อสินค้า

 ม้ลค่าสุทธิที�จะได้รัับเป็นการัปรัะมาณรัาคาที�คาดว่าจะขายได้ต้ามปกต้ิธุรักิจ หักด้วยปรัะมาณการัต้้นทุนที�จำาเป็น

ต้้องจ่ายไปเพ้�อให้ขายสินค้าได้

3.6 เงินลงทุนในบริษััทร่วมและบริษััทย่อย

 บรัิษััทรั่วม หมายถี้ง กิจการัที�อย้่ภายใต้้อิทธิพลอย่างเป็นสารัะสำาคัญของบรัิษััท กล่าวค้อ มีอำานาจในการัเข้าไปมี

ส่วนรั่วมในการัต้ัดสินใจเกี�ยวกับนโยบายทางการัเงิน และการัดำาเนินงานของกิจการั แต้่ไม่ถี้งรัะดับที�จะควบคุมนโยบาย

ดังกล่าว เงินลงทุนในบรัิษััทรั่วมแสดงโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการัเงินรัวม หากบรัิษััทรั่วมมีผลขาดทุนเกินทุนจะรัับรั้้ส่วน

ได้เสียในเงินลงทุนดังกล่าวเพียงเท่ากับศ้นย์เท่านั�น

 บรัิษััทย่อย หมายถี้ง กิจการัที�บรัิษััทมีอำานาจในการัควบคุมนโยบายการัเงินและการัดำาเนินงาน ซึ่้�งโดยทั�วไปแล้ว

บรัิษััทจะถี้อหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงมากกว่าก้�งหน้�ง

 ต้ามงบการัเงินเฉพาะกิจการัเงินลงทุนในบรัิษััทรั่วมและบรัิษััทย่อยบันท้กด้วยวิธีรัาคาทุนสุทธิจากค่าเผ้�อการัด้อย

คา่เงนิลงทนุ (ถีา้ม)ี ขาดทนุจากการัดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุจะบนัทก้เปน็ขาดทนุในงบกำาไรัขาดทนุเบด็เสรัจ็และต้ามงบการั

เงินรัวมเงินลงทุนในบรัิษััทรั่วมและบรัิษััทย่อยบันท้กด้วยวิธีส่วนได้เสีย

3.7 เคัร่�องม่อทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคั่าข้องสินทรัพย์ทางการเงิน

 บรัิษััทและบรัิษััทย่อยจัดปรัะเภทสินทรััพย์ทางการัเงิน ณ วันที�รัับรั้้รัายการัเรัิ�มแรัก เป็นสินทรััพย์ทางการัเงินที�วัด

ม้ลค่าด้วยรัาคาทุนต้ัดจำาหน่าย สินทรััพย์ทางการัเงินที�วัดม้ลค่าด้วยม้ลค่ายุต้ิธรัรัมผ่านกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จอ้�น และ

สินทรััพย์ทางการัเงินที�วัดม้ลค่าด้วยม้ลค่ายุต้ิธรัรัมผ่านกำาไรัหร้ัอขาดทุน โดยพิจารัณาจากแผนธุรักิจของกิจการัในการั

จัดการัสินทรััพย์ทางการัเงิน และลักษัณะของกรัะแสเงินสดต้ามสัญญาของสินทรััพย์ทางการัเงินนั�น

 ต้รัาสารัทุนสามารัถีจำาแนกและไม่สามารัถีเปลี�ยนแปลงได้ต้ามปรัะเภทของการัวัดมล้ค่าได้สองปรัะเภท ได้แก่ การั

วดัม้ลคา่ยตุ้ธิรัรัมผา่นกำาไรัหรัอ้ขาดทนุ หรัอ้การัวัดมล้คา่ยตุ้ธิรัรัมผา่นกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสร็ัจอ้�น ซ้ึ่�งไม่สามารัถีจัดปรัะเภท

รัายการัใหม่เข้าไปไว้ในกำาไรัหรั้อขาดทุนในภายหลัง 
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 การัรับัรั้ร้ัายการัเม้�อเรัิ�มแรักของสนิทรัพัยท์างการัเงนิที�ไมไ่ดว้ดัมล้คา่ดว้ยมล้คา่ยตุ้ธิรัรัมผา่นกำาไรัหรัอ้ขาดทนุดว้ย

ม้ลคา่ยุต้ธิรัรัม บวกหรัอ้หักดว้ยต้น้ทุนการัทำารัายการัซ้ึ่�งเกี�ยวข้องโดยต้รังกับการัได้มาหร้ัอการัออกสินทรััพย์ทางการัเงิน

นั�น ต้้นทุนการัทำารัายการัของสินทรััพย์ทางการัเงินที�วัดม้ลค่าด้วยม้ลค่ายุต้ิธรัรัมผ่านกำาไรัหรั้อขาดทุนนั�นรัับรั้้เป็นค่าใช้

จ่ายในกำาไรัหรั้อขาดทุน 

 การัวัดม้ลค่าในภายหลังของต้รัาสารัหน้�ทำาได้ 3 วิธีโดยข้�นอย้่กับการัจัดปรัะเภทต้รัาสารัหน้�นั�น

 - สินทรััพย์ทางการัเงินที�วัดม้ลค่าด้วยรัาคาทุนต้ัดจำาหน่าย เม้�อถี้อครัองสินทรััพย์ทางการัเงินนั�นเพ้�อรัับกรัะแส

เงินสดต้ามสัญญา และเง้�อนไขต้ามสัญญาของสินทรััพย์ทางการัเงินที�ก่อให้เกิดกรัะแสเงินสดซ้ึ่�งเป็นการัรัับ

ชำารัะเพยีงเงนิต้น้และดอกเบี�ยจากยอดคงเหลอ้ของเงินต้น้ในวนัที�รัะบไุวเ้ทา่นั�น สนิทรัพัย์ทางการัเงินดงักล่าว

ต้อ้งคำานวณโดยใชว้ธิอีตั้รัาดอกเบี�ยที�แทจ้รังิและต้อ้งมกีารัปรัะเมนิการัดอ้ยคา่ กำาไรัหร้ัอขาดทนุที�เกดิข้�นจาก

การัต้ัดรัายการั การัเปลี�ยนแปลงหรั้อการัด้อยค่าดังกล่าวจะรัับรั้้ในส่วนของกำาไรัหรั้อขาดทุน

 - สนิทรัพัยท์างการัเงนิที�วดัมล้คา่ดว้ยม้ลคา่ยุต้ธิรัรัมผ่านกำาไรัขาดทนุเบด็เสร็ัจอ้�น เม้�อถีอ้ครัองสินทรััพยท์างการั

เงิน เพ้�อรัับกรัะแสเงินสดต้ามสัญญาและเพ้�อขายสินทรััพย์ทางการัเงิน และเง้�อนไขต้ามสัญญาของสินทรััพย์

ทางการัเงินที�ก่อให้เกิดกรัะแสเงินสด ซ้ึ่�งเป็นการัรัับชำารัะเพียงเงินต้้นและดอกเบี�ยจากยอดคงเหล้อของเงิน

ต้้นในวันที�รัะบุไว้เท่านั�น การัเปลี�ยนแปลงของม้ลค่าของสินทรััพย์ทางการัเงินรัับรั้้ผ่านกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จ

อ้�น ยกเวน้ รัายการัขาดทนุจากการัดอ้ยค่า รัายไดด้อกเบี�ย และกำาไรัขาดทนุจากอัต้รัาแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวขอ้ง

จะรัับร้้ัเป็นกำาไรัหรั้อขาดทุน เม้�อมีการัตั้ดรัายการัสินทรััพย์ทางการัเงิน กำาไรัหรั้อขาดทุนสะสมที�เคยรัับร้้ั

รัายการัในกำาไรัขาดทนุเบด็เสรัจ็อ้�นจะต้อ้งจดัปรัะเภทรัายการัใหมเ่ขา้กำาไรัหร้ัอขาดทนุ สนิทรััพยท์างการัเงนิ

ดังกล่าวต้้องคำานวณโดยใช้วิธีอัต้รัาดอกเบี�ยที�แท้จรัิงเช่นเดียวกับ สินทรััพย์ทางการัเงินที�วัดม้ลค่าด้วยรัาคา

ทุนต้ัดจำาหน่าย

 - สินทรััพย์ทางการัเงินที�วัดม้ลค่าภายหลังด้วยม้ลค่ายุต้ิธรัรัมผ่านกำาไรัหรั้อขาดทุน เม้�อสินทรััพย์ทางการัเงิน

นั�นไม่เข้าเง้�อนไขการัวัดม้ลค่าด้วยม้ลค่าด้วยรัาคาทุนต้ัดจำาหน่ายหรั้อวัดม้ลค่าด้วยม้ลค่ายุต้ิธรัรัมผ่านกำาไรั

ขาดทุนเบ็ดเสรั็จอ้�น และแสดงในงบแสดงฐานะการัเงินด้วยม้ลค่ายุต้ิธรัรัม โดยรัับรั้้การัเปลี�ยนแปลงสุทธิของ

ม้ลค่ายุต้ิธรัรัมในส่วนของกำาไรัหรั้อขาดทุน 

 การัวดัมล้คา่ในภายหลังของต้รัาสารัทุนต้อ้งแสดงต้รัาสารัทุนโดยใชม้ล้คา่ยตุ้ธิรัรัม และบันทก้กำาไรัหรัอ้ขาดทุนจาก

การัเปลี�ยนแปลงของม้ลค่ายุต้ิธรัรัมเข้ากำาไรัหรั้อขาดทุน หรั้อกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จอ้�น ข้�นอย้่กับการัจัดปรัะเภทรัายการั

ของต้รัาสารัทุนนั�น

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคั่าข้องหน้�สินทางการเงิน

 บรัิษััทและบรัิษััทย่อยรัับรั้้รัายการัเม้�อเรัิ�มแรักของหน้�สินทางการัเงินด้วยม้ลค่ายุต้ิธรัรัม หักต้้นทุนการัทำารัายการั 

และจดัปรัะเภทหน้�สนิทางการัเงินเปน็หน้�สนิทางการัเงนิที�วดัมล้คา่ในภายหลังด้วยรัาคาทนุต้ดัจำาหนา่ย โดยใช้วธิดีอกเบี�ย

ที�แท้จรัิง ในการัคำานวณม้ลค่ารัาคาทุนต้ัดจำาหน่ายคำาน้งถี้งค่าธรัรัมเน้ยมหรั้อต้้นทุนที�ถี้อเป็นส่วนหน้�งของอัต้รัาดอกเบี�ย

ที�แท้จรัิงนั�นด้วย ทั�งน้� ค่าต้ัดจำาหน่ายต้ามวิธีดอกเบี�ยที�แท้จรัิงแสดงเป็นส่วนหน้�งของต้้นทุนทางการัเงินในส่วนของกำาไรั

หรั้อขาดทุน

การตัดรายการข้องเคัร่�องม่อทางการเงิน

 สินทรััพย์ทางการัเงินจะถี้กต้ัดรัายการัออกจากบัญชี เม้�อสิทธิที�จะได้รัับกรัะแสเงินสดของสินทรััพย์นั�นได้สิ�นสุดลง 

หรัอ้ไดมี้การัโอนสทิธทิี�จะไดร้ับักรัะแสเงนิสดของสนิทรััพยน์ั�น รัวมถีง้ไดม้กีารัโอนความเสี�ยงและผลต้อบแทนเกอ้บทั�งหมด

ของสินทรััพย์นั�น หรั้อมีการัโอนการัควบคุมในสินทรััพย์นั�น แม้ว่าจะไม่มีการัโอนหร้ัอไม่ได้คงไว้ซึ่้�งความเสี�ยงและผล

ต้อบแทนเก้อบทั�งหมดของสินทรััพย์นั�น  
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 หน้�สินทางการัเงินจะถี้กต้ัดรัายการัออกจากบัญชีก็ต้่อเม้�อได้มีการัปฏิิบัต้ิต้ามภารัะผ้กพันของหน้�สินนั�นแล้ว มีการั

ยกเลิกภารัะผ้กพันนั�น หรั้อมีการัสิ�นสุดลงของภารัะผ้กพันนั�น ในกรัณ้ที�มีการัเปลี�ยนหน้�สินทางการัเงินที�มีอย้่ให้เป็นหน้�

สินใหม่จากผ้้ให้ก้้รัายเดียวกันซึ่้�งมีข้อกำาหนดที�แต้กต้่างกันอย่างมาก หร้ัอมีการัแก้ไขข้อกำาหนดของหน้�สินที�มีอย้่อย่าง

เป็นสารัะสำาคัญ จะถี้อว่าเป็นการัต้ัดรัายการัหน้�สินเดิมและรัับรั้้หน้�สินใหม่ โดยรัับรั้้ผลแต้กต้่างของม้ลค่าต้ามบัญชีดัง

กล่าวในส่วนของกำาไรัหรั้อขาดทุน

การด้อยคั่าข้องสินทรัพย์ทางการเงิน

 ผลขาดทุนด้านเครัดิต้ที�คาดว่าจะเกิดข้�นสำาหรัับสินทรััพย์ทางการัเงินที�วัดม้ลค่าด้วยวิธีรัาคาทุนต้ัดจำาหน่าย หรั้อ

สินทรััพย์ทางการัเงินปรัะเภทต้รัาสารัหน้�ที�วัดม้ลค่าด้วยวิธีม้ลค่ายุต้ิธรัรัมผ่านกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสร็ัจอ้�น และสินทรััพย์ที�

เกิดจากภารัะผ้กพันวงเงินสินเช้�อและสัญญาคำ�าปรัะกันทางการัเงิน ปรัะเมินโดยไม่จำาเป็นต้้องรัอให้เกิดเหตุ้การัณ์ด้าน

เครัดิต้เกิดข้�นก่อน บรัิษััทและบรัิษััทย่อยใช้วิธีทั�วไป (General approach) ในการัพิจารัณาค่าเผ้�อผลขาดทุนจากการัด้อย

คา่ สำาหรับัลก้หน้�การัคา้ บริัษัทัและบรัษิัทัยอ่ยใช้วธิกีารัอยา่งงา่ย (Simplified approach) ในการัคำานวณคา่เผ้�อผลขาดทนุ

ดา้นเครัดติ้ที�คาดวา่จะเกดิข้�น บรัษิัทัและบรัษิัทัยอ่ยรัับรั้ค้า่เผ้�อผลขาดทนุด้านเครัดติ้ที�คาดวา่จะเกดิข้�นต้ลอดอายขุองลก้

หน้�การัค้า โดยอ้างอิงจากปรัะสบการัณ์ในอดีต้ ปรัับปรัุงด้วยข้อม้ลการัคาดการัณ์ไปในอนาคต้เกี�ยวกับล้กหน้�การัค้าและ

สภาพแวดล้อมทางด้านเศรัษัฐกิจ

การหักกลบข้องเคัร่�องม่อทางการเงิน

 สินทรัพัยท์างการัเงนิและหน้�สนิทางการัเงนิจะนำามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสทุธใินงบแสดงฐานะการัเงนิ ก็

ต้่อเม้�อกิจการัมีสิทธิบังคับใช้ได้ต้ามกฎหมายอย้่แล้วในการัหักกลบจำานวนเงินที�รัับร้้ั และกิจการัมีความต้ั�งใจที�จะชำารัะ

ด้วยยอดสุทธิ หรั้อต้ั�งใจที�จะรัับสินทรััพย์และชำารัะหน้�สินพรั้อมกัน

3.8 คั่าคัวามนิยม

 บรัิษััทและบริัษััทย่อยใช้วิธีซึ่้�อสำาหรัับการับันท้กบัญชีการัรัวมธุรักิจและวัดม้ลค่าต้้นทุนการัซ้ึ่�อธุรักิจด้วยม้ลค่า

ยุต้ิธรัรัมของผลรัวมของสิ�งต้อบแทนที�โอน ณ วันที�ซึ่้�อ และจำานวนของส่วนของผ้้ที�ไม่มีอำานาจควบคุมในผ้้ถี้กซึ่้�อ ในการั

รัวมธุรักิจแต้่ละครัั�ง บริัษััทและบรัิษััทย่อยจะวัดม้ลค่าส่วนของผ้้ที�ไม่มีอำานาจควบคุม (ถ้ีามี) ในบริัษััทย่อยด้วยม้ลค่า

ยุต้ิธรัรัมหรั้อม้ลค่าของสินทรััพย์สุทธิที�รัะบุได้ของผ้้ถี้กซึ่้�อต้ามสัดส่วนของหุ้นที�ถี้อโดยผ้้ที�ไม่มีอำานาจควบคุมนั�น

 บรัิษััทและบริัษััทย่อยบันท้กต้้นทุนที�เกี�ยวข้องกับการัซึ่้�อธุรักิจเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที�ต้้นทุนดังกล่าวเกิดข้�นและเม้�อ

ได้รัับบรัิการั

 ค่าความนิยมจากการัรัวมธุรักจิ คอ้ ต้น้ทนุการัรัวมธรุักจิที�สง้กวา่สว่นไดเ้สยีของบรัษิัทัในมล้ค่ายตุ้ธิรัรัมของสนิทรััพย์

สุทธิที�รัะบุได้ของบรัิษััทย่อย หากต้้นทุนการัรัวมธุรักิจต้ำ�ากว่าส่วนได้เสียของบริัษััทในม้ลค่ายุต้ิธรัรัมของสินทรััพย์สุทธิที�

รัะบุได้ของบรัิษััทย่อย บรัิษััทจะรัับรั้้ส่วนต้่างน้�เป็นกำาไรัในกำาไรัหรั้อขาดทุนทันที 

 ค่าความนิยมจากการัรัวมธรุักิจ บนัทก้ในรัาคาทนุ ณ วนัที�ซึ่้�อธรุักิจ และหลงัจากนั�นคา่ความนิยมจะวัดคา่ดว้ยรัาคา

ทุนหักค่าเผ้�อการัด้อยค่าสะสมและขาดทุนจากการัด้อยค่าในค่าความนิยม ไม่สามารัถีโอนกลับได้

3.9 อสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุน

 อสงัหาริัมทรัพัยเ์พ้�อการัลงทุนของบริัษัทัแสดงด้วยวิธรีัาคาทุนหักค่าเส้�อมรัาคาสะสมและค่าเผ้�อการัดอ้ยค่า (ถ้ีามี)

 ค่าเส้�อมรัาคาของอสังหาริัมทรัพัย์เพ้�อการัลงทุน ปรัะเภทอาคารัให้เช่าคำานวณจากรัาคาทุนโดยวิธเีส้นต้รังต้ามอายุ

การัให้ปรัะโยชน์โดยปรัะมาณ 20 ปี ค่าเส้�อมรัาคาของอสังหารัิมทรััพย์เพ้�อการัลงทุนรัวมอย้่ในการัคำานวณผลการั

ดำาเนินงาน
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3.10 ท่�ดิน อาคัาร และอุปกรณ์ 

 ที�ดิน แสดงมล้คา่ต้ามรัาคาทนุ อาคารัและอปุกรัณแ์สดงในรัาคาทนุหกัด้วยคา่เส้�อมรัาคาสะสมและคา่เผ้�อการัดอ้ยคา่ 

(ถี้ามี)

 รัาคาทนุรับัรั้เ้ม้�อเรัิ�มแรักที�ไดส้นิทรัพัยม์ารัวมถีง้ต้น้ทนุทางต้รังอ้�นๆ ที�เกี�ยวกบัการัจดัหาสนิทรััพยเ์พ้�อใหสิ้นทรัพัย์

อย้่ในสภาพพรั้อมที�จะใช้ได้ต้ามวัต้ถีุปรัะสงค์รัวมทั�งต้้นทุนในการัรั้�อถีอน ขนย้าย และการับ้รัณะสถีานที�ต้ั�งของสินทรััพย์

ซึ่้�งเป็นภารัะผ้กพันของกิจการั (ถี้ามี)

 รัายจ่ายที�เกี�ยวกับการัต้่อเต้ิม การัต้่ออายุ หรั้อการัปรัับปรัุงสินทรััพย์ให้ดีข้�น ซึ่้�งทำาให้รัาคาเปลี�ยนแทนในปัจจุบัน

ของสนิทรัพัยเ์พิ�มข้�นอยา่งเปน็สารัะสำาคัญจะรัวมเปน็รัาคาทนุของสนิทรััพย ์สำาหรัับคา่ซึ่อ่มแซึ่ม และบำารุังรัักษัารับัรั้เ้ปน็

ค่าใช้จ่ายในรัอบรัะยะเวลาบัญชีที�เกิดข้�น

 ค่าเส้�อมรัาคาของอาคารัและอุปกรัณ์คำานวณจากรัาคาทุนหักม้ลค่าคงเหล้อของสินทรััพย์ โดยวิธีเส้นต้รังต้ามอายุ

การัให้ปรัะโยชน์

 อาคารัและอุปกรัณข์องบรัษิัทัย่อยแหง่หน้�ง ที�ไดม้าต้ั�งแต้ป่ ี2533 คำานวณคา่เส้�อมรัาคาต้ามวธิกีองทนุจม (Sinking 

Fund Method) สว่นอาคารัและอุปกรัณ์ที�ได้มาหลังปี 2545 คำานวณค่าเส้�อมรัาคาต้ามวิธเีส้นต้รังต้ามอายุการัให้ปรัะโยชน์

โดยปรัะมาณของสินทรััพย์

 อาคารัและอุปกรัณ์ของบริัษััทย่อยอีกแห่งหน้�ง ที�ได้มาตั้�งแต่้ปี 2537 คำานวณค่าเส้�อมรัาคาต้ามวิธีกองทุนจม 

(Sinking Fund Method) ส่วนอาคารัและอุปกรัณ์ที�ได้มาหลังปี 2545 คำานวณค่าเส้�อมรัาคาต้ามวิธีเส้นต้รังต้ามอายุการั

ให้ปรัะโยชน์โดยปรัะมาณของสินทรััพย์

 เครั้�องม้อแพทย์ของบรัิษััทที�ได้มาก่อนปี 2556 คำานวณค่าเส้�อมรัาคาต้ามวิธีเส้นต้รังต้ามอายุการัให้ปรัะโยชน์โดย

ปรัะมาณของสินทรััพย์ ส่วนเครั้�องม้อแพทย์ที�ได้มาต้ั�งแต้่ปี 2556 คำานวณค่าเส้�อมรัาคาต้ามวิธียอดคงเหล้อลดลงทวีค้ณ 

(Double Declining Balance Method)

 อายุการัให้ปรัะโยชน์ของอาคารัและอุปกรัณ์โดยปรัะมาณ มีดังน้�
ปรัะเภทของสินทรััพย์ ปี

ส่วนปรัับปรัุงที�ดิน 10
อาคารัและส่วนปรัับปรัุงอาคารั 10-50
เครั้�องม้อแพทย์และอุปกรัณ์การัแพทย์ 5-25
เครั้�องต้กแต้่งต้ิดต้ั�งและเครั้�องใช้สำานักงาน 3-25
เครั้�องใช้และเครั้�องต้กแต้่งศ้นย์สุขภาพ 5-10
ยานพาหนะ 5-10

 ไม่คิดค่าเส้�อมรัาคา สำาหรัับสินทรััพย์ที�อย้่รัะหว่างก่อสรั้าง

 มีการัทบทวนม้ลค่าคงเหล้อและอายุการัให้ปรัะโยชน์ทุกปี

 คิดค่าเส้�อมรัาคาสำาหรัับส่วนปรัะกอบของรัายการัสินทรััพย์แต้่ละส่วนแยกต้่างหากจากกันเม้�อส่วนปรัะกอบแต้่ละ

ส่วนนั�นมีต้้นทุนที�มีนัยสำาคัญเม้�อเทียบกับต้้นทุนทั�งหมดของสินทรััพย์นั�น

 ค่าเส้�อมรัาคารัวมอย้่ในการัคำานวณผลการัดำาเนินงาน

 กำาไรัหรั้อขาดทุนจากการัจำาหน่ายที�ดิน อาคารัและอุปกรัณ์ คำานวณจากผลต้่างรัะหว่างเงินสดรัับสุทธิกับรัาคาต้าม

บัญชีและรัับรั้้เป็นรัายได้อ้�น หรั้อค่าใช้จ่ายอ้�นในงบกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จ

3.11 ต้นทุนการกู้ย่ม

 ต้น้ทุนการัก้้ยม้ของเงินก้้ที�ใช้ในการัจัดหาหร้ัอก่อสร้ัางสินทรััพย์ที�ต้อ้งใช้รัะยะเวลานานในการัทำาให้อย้ใ่นสภาพพร้ัอม

ใช้หรั้อขาย ได้ถี้กนำาไปรัวมเป็นรัาคาทุนของสินทรััพย์จนกว่าสินทรััพย์นั�นจะอย้่ในสภาพพรั้อมที�จะใช้ได้ต้ามปรัะสงค์  

ส่วนต้้นทุนการัก้้ย้มอ้�นถี้อเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที�เกิดรัายการั ต้้นทุนการัก้้ย้ม ปรัะกอบด้วย ดอกเบี�ยและต้้นทุนอ้�นที�เกิด

ข้�นจากการัก้้ย้มนั�น
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3.12 สินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน

 สินทรัพัยไ์มม่ตี้วัต้นเปน็โปรัแกรัมคอมพวิเต้อรัร์ัอต้ดัจา่ย แสดงต้ามรัาคาทนุหกัคา่ต้ดัจำาหนา่ยสะสม คา่ต้ดัจำาหนา่ย

คำานวณจากรัาคาทุนของสินทรััพย์โดยวิธีเส้นต้รังรัะยะเวลา 3-10 ปี

3.13 การด้อยคั่าข้องสินทรัพย์ท่�ไม่ใช้่สินทรัพย์ทางการเงิน

 ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการัเงิน บรัิษััทและบรัิษััทย่อยจะปรัะเมินว่ามีข้อบ่งชี�ของสินทรััพย์ว่ามีการัด้อยค่าหรั้อไม่ 

หากสินทรัพัยน์ั�นมขีอ้บง่ชี�ของการัดอ้ยคา่ บรัษิัทัและบรัษิัทัยอ่ยจะปรัะมาณมล้คา่ที�คาดวา่จะไดรั้ับคน้ของสนิทรัพัย ์หาก

ม้ลคา่ต้ามบัญชขีองสินทรัพัยส์ง้กว่ามล้คา่ที�คาดว่าจะไดร้ับัคน้ บรัษิัทัและบรัษิัทัยอ่ยจะรับัรั้ผ้ลขาดทุนจากการัดอ้ยคา่ของ

สินทรััพย์ในงบกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จ ผลขาดทุนจากการัด้อยค่าของสินทรััพย์จะถี้กกลับรัายการัเม้�อม้ลค่าที�คาดว่าจะได้

รัับค้นเพิ�มข้�นในภายหลังและจะกลับรัายการัได้ไม่เกินกว่าม้ลค่าต้ามบัญชีภายหลังหักค่าเส้�อมรัาคาสะสมหรั้อค่าตั้ด

จำาหน่าย ม้ลค่าที�จะได้รัับค้นของสินทรััพย์ หมายถี้ง ม้ลค่าจากการัใช้ของสินทรััพย์ หรั้อม้ลค่ายุต้ิธรัรัมของสินทรััพย์หัก

ต้้นทุนในการัขาย 

3.14 สัญญาเช้่า

 ณ วันเรัิ�มต้้นสัญญา บรัิษััทและบริัษััทย่อยจะปรัะเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรั้อปรัะกอบด้วยสัญญาเช่าหรั้อไม่ 

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรัอ้ปรัะกอบด้วยสัญญาเช่า ถีา้สัญญานั�นเป็นการัให้สทิธิในการัควบคุมการัใช้สนิทรััพย์ที�รัะบุ

ได้สำาหรัับช่วงเวลาหน้�งเพ้�อการัแลกเปลี�ยนกับสิ�งต้อบแทน

 บรัิษััทและบริัษััทย่อยปรัะเมินอายุสัญญาเช่าต้ามรัะยะเวลาที�บอกเลิกไม่ได้ที�รัะบุในสัญญาเช่าหรั้อต้ามรัะยะเวลาที�

เหล้ออย้่ของสัญญาเช่าที�มีผลอย้่ โดยรัวมรัะยะเวลาต้ามสิทธิเล้อกในการัขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุ้สมผลที�จะใช้สิทธิเล้อกนั�นและรัะยะเวลาต้ามสิทธิเล้อกในการัยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุ้

สมผลที�จะไม่ใช้สิทธิเล้อกนั�น ทั�งน้�พิจารัณาถี้งผลกรัะทบของการัเปลี�ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรั้อ การัเปลี�ยนแปลง

ของสภาพแวดล้อมต้่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการัต้่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้้น

สินทรัพย์สิทธิการใช้้ - ผูู้้เช้่า

 สินทรััพย์สิทธิการัใช้รัับรั้้ ณ วันที�สัญญาเช่าเรัิ�มมีผล โดยแสดงม้ลค่าต้ามรัาคาทุนหลังหักค่าเส้�อมรัาคาสะสมและ

ค่าเผ้�อการัด้อยค่า (ถี้ามี) และปรัับปรัุงด้วยการัวัดม้ลค่าของหน้�สินต้ามสัญญาเช่าใหม่ (ถี้ามี) รัาคาทุนดังกล่าวปรัะกอบ

ดว้ย จำานวนเงนิของหน้�สนิต้ามสญัญาเชา่จากการัวดัมล้คา่เรัิ�มแรัก ต้น้ทนุทางต้รังที�เกดิข้�น และการัจา่ยชำารัะต้ามสญัญา

เช่าใดๆที�จ่ายชำารัะ ณ วันที�สัญญาเช่าเรัิ�มมีผลหรั้อก่อนวันที�สัญญาเรัิ�มมีผลหักสิ�งจ้งใจต้ามสัญญาเช่าที�ได้รัับ

 รัาคาทนุของสนิทรัพัยส์ทิธกิารัใชร้ัวมถีง้ปรัะมาณการัต้น้ทนุที�จะเกดิข้�นสำาหรัับผ้เ้ชา่ในการัรั้�อและขนยา้ยสนิทรัพัย์

อา้งอิง การับร้ัณะสถีานที�ต้ั�งของสินทรัพัย์อา้งอิงหรัอ้การับร้ัณะสินทรัพัย์อา้งอิงให้อย้ใ่นสภาพต้ามที�กำาหนดไว้ในข้อต้กลง

และเง้�อนไขของสัญญาเช่า

 ค่าเส้�อมรัาคาของสินทรัพัย์สทิธิการัใช้คำานวณจากรัาคาทุนของสินทรัพัย์โดยวธิเีส้นต้รังต้ามอายุของสญัญาเช่า หรัอ้

อายุการัให้ปรัะโยชน์โดยปรัะมาณของสินทรััพย์สิทธิการัใช้แต้่ละปรัะเภท 

หน้�สินตามสัญญาเช้่า

 หน้�สินต้ามสัญญาเช่าแสดงม้ลค่าต้ามม้ลค่าปัจจุบันของการัจ่ายชำารัะต้ามสัญญาเช่าที�ยังไม่ได้จ่ายชำารัะ ณ วันที�

สัญญาเช่าเรัิ�มมีผล การัจ่ายชำารัะต้ามสัญญาเช่าดังกล่าวปรัะกอบด้วย การัจ่ายชำารัะคงที� (รัวมถี้งการัจ่ายชำารัะคงที�โดย

เน่�อหา) หักล้กหน้�สิ�งจ้งใจต้ามสัญญาเช่า (ถี้ามี) และจำานวนเงินที�คาดว่าผ้้เช่าจะจ่ายชำารัะภายใต้้การัรัับปรัะกันม้ลค่า

คงเหล้อ นอกจากน้� การัจ่ายชำารัะต้ามสัญญาเช่ายังรัวมถี้งรัาคาใช้สิทธิของสิทธิการัเล้อกซึ่้�อ หากมีความแน่นอนอย่าง

สมเหต้สุมผลที�บรัษิัทัและบรัษิัทัยอ่ยจะใชสิ้ทธเิล้อกนั�น และการัจา่ยชำารัะคา่ปรัับเพ้�อการัยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กำาหนด
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สัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบรัิษััทและบรัิษััทย่อยจะใช้สิทธิเล้อกในการัยกเลิกสัญญาเช่า 

 บรัิษััทและบริัษััทย่อยคำานวณม้ลค่าปัจจุบันของการัจ่ายชำารัะต้ามสัญญาเช่าโดยใช้อัต้รัาดอกเบี�ยการัก้้ย้มส่วนเพิ�ม 

ณ วันที�สัญญาเช่ามีผล หากอัต้รัาดอกเบี�ยต้ามนัยของหน้�สินสัญญาเช่านั�นไม่สามารัถีกำาหนดได้ ทั�งน้�อัต้รัาดอกเบี�ย

การัก้้ย้มส่วนเพิ�มอ้างอิงจากอัต้รัาผลต้อบแทนของพันธบัต้รัรััฐบาลปรัับด้วยค่าความเสี�ยงที�เหมาะสมต้ามรัะยะเวลาของ

สัญญาเช่านั�น หลังจากวันที�สัญญาเช่าเรัิ�มมีผลบริัษััทและบริัษััทย่อยจะวัดม้ลค่าของหน้�สินต้ามสัญญาเช่าเพิ�มข้�นเพ้�อ

สะท้อนดอกเบี�ยจากหน้�สินต้ามสัญญาเช่า และลดลงเพ้�อสะท้อนการัจ่ายชำารัะต้ามสัญญาเช่าที�จ่ายชำารัะแล้ว นอกจากน้� 

บรัิษััทและบรัิษััทย่อยจะวัดม้ลค่าหน้�สินต้ามสัญญาเช่าใหม่ เม้�อมีการัเปลี�ยนแปลงอายุสัญญาเช่า จำานวนเงินที�ต้้องจ่าย

ชำารัะ หรั้อการัปรัะเมินสิทธิการัเล้อกในการัซึ่้�อสินทรััพย์อ้างอิง

สัญญาเช้่าระยะสั�นและสัญญาเช้่าซ้�งสินทรัพย์อ้างอิงม่มูลคั่าตำ�า

 บรัิษััทและบรัิษััทย่อยเล้อกใช้ข้อยกเว้นในการัรัับรั้้รัายการัสำาหรัับสัญญาเช่ารัะยะสั�น (สัญญาเช่าที�มีอายุสัญญาเช่า 

12 เด้อนหรั้อน้อยกว่านับจากวันที�สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการัเล้อกซึ่้�อ) และสัญญาเช่าซึ่้�งสินทรััพย์อ้างอิงมีม้ลค่า

ต้ำ�า จำานวนเงินที�จ่ายชำารัะต้ามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรัับรั้้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรัหรั้อขาดทุนต้ามวิธีเส้นต้รังต้ลอด

อายุสัญญาเช่า

 บรัิษััทและบรัิษััทย่อยรัับรั้้การัจ่ายชำารัะต้ามสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าดำาเนินงานเป็นรัายได้โดยใช้วิธีเส้นต้รังต้ลอด

อายุสัญญาเช่า

3.15 เจ้าหน้�การคั้าและเจ้าหน้�อ่�น

 เจ้าหน้�การัค้าและเจ้าหน้�อ้�น แสดงในรัาคาทุน

3.16 ผู้ลประโยช้น์พนักงาน

ผู้ลประโยช้น์ระยะสั�น

 บรัิษััทและบรัิษััทย่อยรัับรั้้เงินเด้อน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนปรัะกันสังคมและกองทุนสำารัองเลี�ยงชีพ

เป็นค่าใช้จ่ายเม้�อเกิดรัายการั

ผู้ลประโยช้น์หลังออกจากงานข้องพนักงาน (โคัรงการสมทบเงิน)

 บรัษิัทัและพนกังานไดร้ัว่มกนัจดัต้ั�งกองทนุสำารัองเลี�ยงชีพ ซึ่้�งปรัะกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมและเงนิที�บรัษิัทั

จ่ายสมทบให้เป็นรัายเด้อน สินทรััพย์ของกองทุนสำารัองเลี�ยงชีพได้แยกออกจากสินทรััพย์ของบรัิษััท เงินที�บรัิษััทจ่าย

สมทบกองทุนสำารัองเลี�ยงชีพบันท้กเป็นค่าใช้จ่ายในปีที�เกิดรัายการั

ผู้ลประโยช้น์หลังออกจากงานข้องพนักงาน (โคัรงการผู้ลประโยช้น์)

 บรัิษััทและบรัิษััทย่อยมีภารัะสำาหรัับเงินชดเชยที�ต้้องจ่ายให้แก่พนักงานเม้�อออกจากงานต้ามกฎหมายแรังงาน 

ซึ่้�งบรัิษััทถี้อว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครังการัผลปรัะโยชน์หลังออกจากงานสำาหรัับพนักงาน 

 บรัิษััทและบรัิษััทย่อยคำานวณหน้�สินต้ามโครังการัผลปรัะโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต้่ละ

หน่วยที�ปรัะมาณการัไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผ้้เชี�ยวชาญอิสรัะได้ทำาการัปรัะเมินภารัะผ้กพันดังกล่าว

ต้ามหลักคณิต้ศาสต้ร์ัปรัะกันภัย ซึ่้�งหลักการัปรัะมาณการัดังกล่าวต้้องใช้ข้อสมมต้ิที�หลากหลาย รัวมถี้งข้อสมมต้ิเกี�ยว

กับอัต้รัาคิดลด อัต้รัาการัข้�นเงินเด้อนในอนาคต้ อัต้รัาการัเปลี�ยนแปลงในจำานวนพนักงาน อัต้รัาการัมรัณะและอัต้รัา

เงินเฟั้อ

 ผลกำาไรัหรั้อขาดทุนจากการัปรัะมาณการัต้ามหลักคณิต้ศาสต้รั์ปรัะกันภัย (Actuarial gains and losses) สำาหรัับ

โครังการัผลปรัะโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรัับรั้้ทันทีในกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จอ้�น
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3.17 การประมาณการหน้�สิน

 บรัษัิัทและบรัษัิัทยอ่ยจะบนัทก้ปรัะมาณการัหน้�สินเม้�อมีความเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนข่องการัเกดิภารัะผก้พนัในปจัจบุนั

ต้ามกฎหมายหรัอ้จากการัอนุมานอันเป็นผลสบ้เน่�องมาจากเหตุ้การัณ์ในอดีต้ ภารัะผก้พันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้้อง

เกิดการัไหลออกของทรััพยากรัเพ้�อจ่ายชำารัะภารัะผ้กพันและจำานวนที�ต้้องจ่ายสามารัถีปรัะมาณการัได้อย่างน่าเช้�อถี้อ 

รัายจ่ายที�จะได้รัับค้นบันท้กเป็นสินทรััพย์แยกต้่างหากก็ต้่อเม้�อการัได้รัับค้นคาดว่าจะได้รัับอย่างแน่นอนเม้�อได้จ่ายชำารัะ

ปรัะมาณการัหน้�สินไปแล้ว

3.18 หน้�สินท่�ม่ภาระดอกเบ่�ย

 หน้�สินที�มีภารัะดอกเบี�ยบันท้กเรัิ�มแรักในม้ลค่ายุต้ิธรัรัมหักค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกับการัเกิดหน้�สิน ภายหลังจากการั

บนัท้กหน้�สนิที�มภีารัะดอกเบี�ยจะบันทก้ต่้อมาโดยวิธรีัาคาทุนต้ดัจำาหนา่ย  ผลต่้างรัะหว่างยอดหน้�เรัิ�มแรักและยอดหน้�เม้�อ

ครับกำาหนดไถี่ถีอนจะบันท้กในกำาไรัหรั้อขาดทุนต้ลอดอายุการัก้้ย้มโดยใช้วิธีอัต้รัาดอกเบี�ยที�แท้จรัิง

3.19 การจัดสรรกำาไรสะสม

 การัจัดสรัรักำาไรัสะสมเป็นไปต้ามพรัะรัาชบัญญัต้ิบรัิษััทมหาชน จำากัด พ.ศ. 2535 โดยบรัิษััทจะจัดสรัรัสำารัองต้าม

กฎหมายในอัต้รัารั้อยละ 5 ของกำาไรัสุทธิปรัะจำาปี 

3.20 ภาษั่เงินได้

 ภาษัีเงินได้ ปรัะกอบด้วยภาษัีเงินได้ปัจจุบันและภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี 

ภาษั่เงินได้ปัจจุบัน

   บรัษิัทัและบริัษัทัย่อยบนัทก้ภาษีัเงนิได ้(ถ้ีาม)ี ต้ามจำานวนที�จะต้อ้งจา่ย คำานวณต้ามหลกัเกณฑ์แ์หง่ปรัะมวลรััษัฎากรั

ในอตั้รัาภาษัเีงนิได ้รัอ้ยละ 20 ของกำาไรัสทุธกิอ่นภาษัเีงนิไดห้ลงัจากปรับัปรังุบวกกลบัดว้ยคา่ใชจ้า่ยต้า่งๆ ซึ่้�งไมส่ามารัถี

ถี้อเป็นรัายจ่ายในการัคำานวณภาษัีและหักออกด้วยรัายการัที�ได้รัับยกเว้นหรั้อไม่ถี้อเป็นรัายได้ในการัคำานวณภาษัี

ภาษั่เงินได้รอการตัดบัญช้่

 สินทรัพัย์และหน้�สนิภาษัเีงนิไดร้ัอการัต้ดับญัชจีะคำานวณข้�นจากผลแต้กต้า่งชั�วครัาวรัะหวา่งมล้คา่ต้ามบัญชกีบัฐาน

ภาษัีของสินทรััพย์หรั้อหน้�สินนั�น ณ วันสิ�นรัอบรัะยะเวลารัายงาน รัายการัเปลี�ยนแปลงของสินทรััพย์และหน้�สินภาษัีเงิน

ได้รัอการัต้ัดบัญชีจะถี้กรัับรั้้เป็นรัายได้ภาษัีเงินได้รัอการัตั้ดบัญชีหรั้อค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้รัอการัตั้ดบัญชีโดยจะรัับรั้้ใน

กำาไรัขาดทุน เว้นแต้่ในส่วนที�เกี�ยวกับรัายการัที�รัับรั้้โดยต้รังในส่วนของผ้้ถี้อหุ้นหรั้อกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จอ้�น  

 ผลแต้กต้่างชั�วครัาวที�ใช้หักภาษัีจะถี้กรัับรั้้เป็นสินทรััพย์ภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชีเม้�อมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่นอนว่าบริัษััทและบริัษััทย่อยจะมีกำาไรัทางภาษัีจากการัดำาเนินงานในอนาคต้เพียงพอที�จะนำาสินทรััพย์ภาษัีเงินได้รัอ

การัต้ัดบัญชีมาใช้ปรัะโยชน์ได้ และผลแต้กต้่างชั�วครัาวที�ต้้องเสียภาษัีทุกรัายการัจะถี้กรัับรั้้เป็นหน้�สินภาษัีเงินได้รัอการั

ต้ัดบัญชี ภาษัีเงินได้รัอการัตั้ดบัญชีจะไม่ถี้กรัับรั้้เม้�อเกิดจากผลแต้กต้่างชั�วครัาว ต้่อไปน้� การัรัับรั้้ค่าความนิยมในครัั�ง

แรัก การัรัับรั้้สินทรััพย์หรั้อหน้�สินในครัั�งแรักซึ่้�งเป็นรัายการัที�ไม่ใช่การัรัวมธุรักิจและรัายการันั�นไม่มีผลกรัะทบต้่อกำาไรั

ขาดทุนทางบัญชีหรั้อทางภาษัี และผลแต้กต้่างที�เกี�ยวข้องกับเงินลงทุนในบรัิษััทย่อยและกิจการัรั่วมค้าหากเป็นไปได้ว่า

จะไม่มีการักลับรัายการัในอนาคต้อันใกล้

 สินทรัพัย์และหน้�สนิภาษัเีงินไดร้ัอการัต้ดับัญชีถีก้วัดมล้คา่โดยใช้อตั้รัาภาษีัเงินได้สำาหรัับงวดที�บริัษัทัและบริัษัทัย่อย

คาดว่าจะได้รัับปรัะโยชน์จากสินทรััพย์ภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชีหรั้อจะจ่ายชำารัะหน้�สินภาษัีเงินได้ โดยใช้อัต้รัาภาษัีและ

กฎหมายภาษัีอากรัที�มีผลบังคับใช้อย้่หรั้อที�คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ�นรัอบรัะยะเวลาที�รัายงาน 
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 ณ วันสิ�นรัอบรัะยะเวลารัายงาน ม้ลค่าต้ามบัญชีของสินทรััพย์ภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชีจะถี้กทบทวนและปรัับลด

มล้ค่า เม้�อมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่วา่บริัษัทัและบริัษัทัย่อยจะไม่มกีำาไรัทางภาษีัในอนาคต้เพียงพอต่้อการันำาสินทรัพัย์

ภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชีทั�งหมดหรั้อบางส่วนมาใช้ปรัะโยชน์ได้

 สินทรัพัย์ภาษัเีงนิไดร้ัอการัตั้ดบัญชแีละหน้�สนิภาษีัเงนิไดร้ัอการัตั้ดบญัชจีะหกักลบกันไดก้ต็้อ่เม้�อกจิการัมีสทิธติ้าม

กฎหมายและภาษัีเงินได้น้�ปรัะเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษัีหน่วยงานเดียวกัน

3.21 กำาไรต่อหุ้นข้ั�นพ่�นฐาน

 กำาไรัต้อ่หุน้ขั�นพ้�นฐาน คำานวณโดยการัหารักำาไรัสำาหรับัป ีดว้ยจำานวนหุน้สามญัที�ออกจำาหนา่ยถีวัเฉลี�ยถีว่งนำ�าหนกั 

ณ วันสิ�นงวดบัญชี 

3.22 บุคัคัลหร่อกิจการท่�เก่�ยวข้้องกัน

 บุคคลหรั้อกิจการัที�เกี�ยวข้องกันหมายถี้ง บุคคลหรั้อกิจการัที�มีอำานาจควบคุมบรัิษััท ถี้กควบคุมโดยบรัิษััทไม่ว่าจะ

เป็นทางต้รังหรั้อทางอ้อม หรั้ออย้่ภายใต้้การัควบคุมเดียวกันกับบรัิษััท รัวมถี้งบรัิษััทที�ทำาหน้าที�ถี้อหุ้น บรัิษััทย่อย และ

กิจการัที�เป็นบรัิษััทย่อยในเครั้อเดียวกัน นอกจากน้�บุคคลหรั้อกิจการัที�เกี�ยวข้องกันยังหมายรัวมถี้งบรัิษััทรั่วมและบุคคล

ซึ่้�งถี้อหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางต้รังหรั้อทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญกับบรัิษััท ผ้้บรัิหารัสำาคัญ กรัรัมการั

หรัอ้พนกังานของบรัษิัทัต้ลอดทั�งสมาชกิในครัอบครัวัที�ใกลช้ดิกบับคุคลดงักลา่ว และกจิการัที�เกี�ยวขอ้งกบับคุคลเหลา่นั�น

 ในการัพจิารัณาความสัมพนัธร์ัะหวา่งบคุคลหร้ัอกิจการัที�เกี�ยวข้องกนักับบริัษัทัแต้ล่ะรัายการับริัษัทัคำานง้ถีง้เน่�อหา

ของความสัมพันธ์มากกว่ารั้ปแบบทางกฎหมาย

3.23 การวัดมูลคั่ายุติธรรม

 บรัิษััทและบริัษััทย่อยใช้วิธีรัาคาต้ลาดในการัวัดม้ลค่ายุต้ิธรัรัมของสินทรััพย์และหน้�สินซึ่้�งมาต้รัฐานการัรัายงาน

ทางการัเงินที�เกี�ยวข้องกำาหนดให้ต้้องวัดม้ลค่าด้วยม้ลค่ายุต้ิธรัรัม ยกเว้นในกรัณ้ที�ไม่มีต้ลาดที�มีสภาพคล่อง หรั้อไม่

สามารัถีหารัาคาเสนอซ้ึ่�อขายในต้ลาดที�มีสภาพคล่องได้ บริัษััทและบริัษััทย่อยจะใช้วิธีรัาคาทุนหร้ัอวิธีรัายได้ในการัวัด

ม้ลค่ายุต้ิธรัรัมของสินทรััพย์และหน้�สินดังกล่าวแทน

ลำาดับช้ั�นข้องมูลคั่ายุติธรรม

รัะดับที� 1 ใช้ข้อม้ลรัาคาเสนอซึ่้�อขาย (ไม่ต้้องปรัับปรัุง) ในต้ลาดที�มีสภาพคล่องสำาหรัับสินทรััพย์หรั้อหน้�สิน

อย่างเดียวกัน

รัะดับที� 2 ใชข้อ้มล้อ้�นนอกเหนอ่จากรัาคาเสนอซ้ึ่�อขายซ้ึ่�งรัวมอย้ใ่นรัะดับ 1 ที�สามารัถีสังเกต้ได้โดยต้รัง (ได้แก่ 

ข้อม้ลรัาคาต้ลาด) หรั้อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อม้ลที�คำานวณมาจากรัาคาต้ลาด) สำาหรัับสินทรััพย์นั�น

หรั้อหน้�สินนั�น 

รัะดับที� 3   ใช้ข้อม้ลที�ไม่สามารัถีสังเกต้ได้ เช่น ข้อม้ลเกี�ยวกับกรัะแสเงินในอนาคต้ที�กิจการัปรัะมาณข้�น 

 ทุกวันสิ�นรัอบรัะยะเวลารัายงาน บรัิษััทและบรัิษััทย่อยจะปรัะเมินความจำาเป็นในการัโอนรัายการัรัะหว่างลำาดับชั�น

ของม้ลค่ายุต้ิธรัรัมสำาหรัับสินทรััพย์และหน้�สินที�ถี้ออย้่ ณ วันสิ�นรัอบรัะยะเวลารัายงานที�มีการัวัดม้ลค่ายุต้ิธรัรัมแบบเกิด

ข้�นปรัะจำา
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4. การใช้้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญช้่ท่�สำาคััญ

ในการัจดัทำางบการัเงนิต้ามมาต้รัฐานการัรัายงานทางการัเงนิ ฝ่า่ยบรัหิารัจำาเปน็ต้อ้งใชด้ลุยพนิจิและการัปรัะมาณการัใน

เรั้�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การัใช้ดุลยพินิจและการัปรัะมาณการัดังกล่าวน้�ส่งผลกรัะทบจำานวนเงินที�แสดงในงบการัเงินและ

ต้่อข้อม้ลที�แสดงในหมายเหตุ้ปรัะกอบงบการัเงิน ผลเกิดข้�นจรัิงอาจแต้กต้่างจากจำานวนที�ปรัะมาณการัไว้ การัใช้ดุลยพินิจและ

ปรัะมาณการัที�สำาคัญมีดังน้�

รายได้คั่าบริการทางการแพทย์คั้างรับ

 รัายได้ค่าบริัการัทางการัแพทย์ค้างรัับเป็นรัายได้ค่าบริัการัทางการัแพทย์ที�ยังไม่ได้รัับจากสำานักงานปรัะกันสังคม 

ซึ่้�งบรัิษััทไม่สามารัถีทรัาบจำานวนเงินที�จะได้รัับแน่นอน ผ้้บรัิหารัของบรัิษััทจ้งได้ปรัะมาณการัรัายได้ค้างรัับดังกล่าวต้าม

หลักเกณฑ์์ วิธีการัและเง้�อนไขต้ามที�กำาหนดโดยหน่วยงานดังกล่าวและจากจำานวนเงินที�ได้รัับจรัิงครัั�งล่าสุดควบค้่ไปกับ

ภาวะการัณ์ในปัจจุบัน

คั่าเผู้่�อผู้ลข้าดทุนท่�คัาดว่าจะเกิดข้้�น

 ในการัปรัะมาณการัค่าเผ้�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดข้�นของลก้หน้� ฝ่า่ยบริัหารัจำาเป็นต้อ้งใช้ดลุยพินจิในการัปรัะมาณ

การัผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดข้�น โดยคำาน้งถี้งปรัะวัต้ิการัชำารัะเงินและข้อม้ลผลขาดทุนด้านเครัดิต้ในอดีต้ซึ่้�งมีการัปรัับ

สะท้อนข้อมล้ปัจจุบนั และการัคาดการัณ์ลว่งหน้าเกี�ยวกับปัจจัยทางเศรัษัฐกิจมหภาคที�มผีลต่้อความสามารัถีในการัชำารัะ

หน้� ได้แก่ ผลิต้ภัณฑ์์มวลรัวมในปรัะเทศ (GDP)  อัต้รัาการัว่างงาน และดัชน้รัาคาผ้้บรัิโภค (Consumer Price Index)

คั่าเผู้่�อการด้อยคั่าข้องเงินลงทุนในบริษััทย่อย

 ในการัพิจารัณาค่าเผ้�อการัดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ ฝ่า่ยบรัหิารัจำาเปน็ต้อ้งปรัะมาณการักรัะแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้ับ

ในอนาคต้จากเงินลงทุนนั�น รัวมทั�งการัเลอ้กอตั้รัาคิดลดที�เหมาะสมในการัคำานวณหาม้ลคา่ปัจจุบนัของกรัะแสเงินสดนั�นๆ

อสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุนและคั่าเส่�อมราคัา

 ในการัคำานวณค่าเส้�อมรัาคาของอสังหารัิมทรััพย์เพ้�อการัลงทุน ฝ่่ายบรัิหารัจำาเป็นต้้องทำาการัปรัะมาณอายุการัให้

ปรัะโยชน์และม้ลค่าคงเหล้อเม้�อเลิกใช้งานของอสังหารัิมทรััพย์เพ้�อการัลงทุน และต้้องทบทวนอายุการัให้ปรัะโยชน์และ

ม้ลค่าคงเหล้อใหม่หากมีการัเปลี�ยนแปลงเกิดข้�น

 นอกจากน้�ฝ่า่ยบรัหิารัจำาเปน็ต้อ้งสอบทานการัดอ้ยคา่ของอสงัหารัมิทรััพยเ์พ้�อการัลงทนุในแต้ล่ะชว่งเวลาและบนัทก้

ขาดทนุจากการัดอ้ยคา่หากคาดวา่มล้คา่ที�คาดวา่จะไดร้ับัคน้ต้ำ�ากวา่มล้คา่ต้ามบญัชขีองสนิทรัพัยน์ั�น ในการัน้�ฝ่่ายบรัหิารั

จำาเป็นต้้องใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวข้องกับการัคาดการัณ์รัายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต้ซึ่้�งเกี�ยวเน่�องกับสินทรััพย์นั�น

 ในการัเปิดเผยม้ลค่ายุต้ิธรัรัมของอสังหารัิมทรััพย์เพ้�อการัลงทุน ฝ่่ายบรัิหารัใช้วิธีพิจารัณาจากรัายได้โดยอ้างอิง

จากการัปรัะเมินม้ลค่ายุต้ิธรัรัมในงวดปัจจุบันและงวดก่อนโดยผ้้ปรัะเมินรัาคาอิสรัะ

ท่�ดิน อาคัารและอุปกรณ์และคั่าเส่�อมราคัา

 ในการัคำานวณคา่เส้�อมรัาคาของอาคารัและอปุกรัณ ์ฝ่า่ยบรัหิารัจำาเปน็ต้อ้งทำาการัปรัะมาณอายกุารัใหป้รัะโยชนแ์ละ

ม้ลค่าคงเหล้อเม้�อเลิกใช้งานของอาคารัและอุปกรัณ์ และต้้องทบทวนอายุการัให้ปรัะโยชน์และม้ลค่าคงเหล้อใหม่หากมี

การัเปลี�ยนแปลงเกิดข้�น

 นอกจากน้�ฝ่่ายบริัหารัจำาเป็นต้้องสอบทานการัด้อยค่าของที�ดิน อาคารัและอุปกรัณ์ในแต่้ละช่วงเวลาและบันท้ก

ขาดทนุจากการัดอ้ยคา่หากคาดวา่มล้คา่ที�คาดวา่จะไดร้ับัคน้ต้ำ�ากวา่มล้คา่ต้ามบญัชขีองสนิทรัพัยน์ั�น ในการัน้�ฝ่่ายบรัหิารั

จำาเป็นต้้องใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวข้องกับการัคาดการัณ์รัายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต้ซึ่้�งเกี�ยวเน่�องกับสินทรััพย์นั�น
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คั่าคัวามนิยมและสินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน

 ในการับนัทก้และวดัมล้คา่ของคา่ความนยิมและสินทรััพยไ์มม่ตี้วัต้น ณ วนัที�ไดม้าต้ลอดจนการัทดสอบการัด้อยค่า

ในภายหลัง ฝ่่ายบรัิหารัจำาเป็นต้้องปรัะมาณการักรัะแสเงินสดที�คาดว่าจะได้รัับในอนาคต้จากสินทรััพย์ หรั้อ หน่วยของ

สนิทรัพัย์ที�กอ่ให้เกิดเงินสดรัวมทั�งการัเลอ้กอัต้รัาคิดลดที�เหมาะสมในการัคำานวณหามล้ค่าปัจจุบนัของกรัะแสเงินสดนั�นๆ

คั่าเผู้่�อการด้อยคั่าข้องสินทรัพย์ท่�ไม่ใช้่สินทรัพย์ทางการเงิน

 บรัษิัทัและบรัษิัทัยอ่ยจะบนัทก้คา่เผ้�อการัดอ้ยคา่ของสนิทรััพย ์เม้�อม้ลคา่ที�คาดวา่จะไดรั้ับคน้ต้ำ�ากวา่ม้ลคา่ต้ามบญัชี

ของสินทรััพย์นั�นหรั้อเม้�อมีข้อบ่งชี�ของการัด้อยค่า การัที�จะสรัุปว่าม้ลค่าคาดว่าจะได้รัับค้นต้ำ�ากว่าม้ลค่าต้ามบัญชีของ

สินทรััพย์หรั้อไม่นั�นจำาเป็นต้้องใช้ดุลยพินิจของฝ่่ายบรัิหารัเกี�ยวกับการัใช้ข้อสมมต้ิฐานที�สำาคัญในการัปรัะมาณม้ลค่าที�

คาดว่าจะได้รัับค้น

สัญญาเช้่า

 ในการักำาหนดอายุสัญญาเช่าที�มีสิทธิการัเล้อกในการัขยายอายุสัญญาเช่าหร้ัอยกเลิกสัญญาเช่าบริัษััทและบริัษััท

ยอ่ยกำาหนดอายสุญัญาเชา่ต้ามรัะยะเวลาที�บอกเลกิไมไ่ดข้องสญัญาเชา่ โดยรัวมรัะยะเวลาต้ามสทิธเิล้อกในการัขยายอายุ

สัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุ้สมผลที�จะใช้สิทธิเล้อกนั�นและรัะยะเวลาต้ามสิทธิเล้อกในการัยกเลิกสัญญา

เช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุ้สมผลที�จะไม่ใช้สิทธิเล้อกนั�น ฝ่่ายบรัิหารัจำาเป็นต้้องใช้ดุลยพินิจในการัปรัะเมินว่า

บรัษิัทัและบรัษิัทัยอ่ยมคีวามแนน่อนอยา่งสมเหต้สุมผลหรัอ้ไมท่ี�จะใชส้ทิธเิลอ้กในการัขยายอายสุญัญาเชา่หรัอ้ที�จะไมใ่ช้

สิทธิเล้อกในการัยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารัณาข้อเท็จจริังและสภาพแวดล้อมที�เกี�ยวข้องทั�งหมดที�ทำาให้เกิดสิ�งจ้งใจใน

ทางเศรัษัฐกิจสำาหรัับบรัิษััทและบริัษััทย่อยในการัใช้สิทธิเล้อกนั�น ภายหลังจากวันที�สัญญาเช่ามีผล บริัษััทฯและบรัิษััท

ย่อยจะปรัะเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุ้การัณ์หรั้อสถีานการัณ์ที�มีนัยสำาคัญซึ่้�งอย้่ภายใต้้การัควบคุมและส่งผลต่้อ

ความแน่นอนอย่างสมเหตุ้สมผลที�จะใช้สิทธิเล้อก

อัตราดอกเบ่�ยเงินกู้ย่มส่วนเพิ�ม

 บรัษิัทัและบรัษิัทัยอ่ยไม่สามารัถีกำาหนดอตั้รัาดอกเบี�ยต้ามนัยของสญัญาเช่า ดงันั�นจง้ใชอั้ต้รัาดอกเบี�ยเงินก้ย้ม้สว่น

เพิ�มของบริัษััทและบริัษััทย่อยในการัคิดลดหน้�สินต้ามสัญญาเช่า โดยอัต้รัาเงินก้้ย้มส่วนเพิ�มเป็นอัต้รัาดอกเบี�ยที�บริัษััท

และบรัิษััทย่อยจะต้้องจ่ายในการัก้้ย้มเงินที�จำาเป็นเพ้�อให้ได้มาซึ่้�งสินทรััพย์ที�มีม้ลค่าใกล้เคียงกับสินทรััพย์สิทธิการัใช้ใน

สภาพแวดล้อมทางเศรัษัฐกิจที�คล้ายคล้ง โดยมีรัะยะเวลาการัก้้ย้มและหลักปรัะกันที�คล้ายคล้ง 

ผู้ลประโยช้น์หลังออกจากงานข้องพนักงานตามโคัรงการผู้ลประโยช้น์

 หน้�สนิต้ามโครังการัผลปรัะโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานปรัะมาณข้�นต้ามหลักคณิต้ศาสต้ร์ัปรัะกนัภยั ซ้ึ่�งต้อ้ง

อาศัยข้อสมมต้ิฐานต้่าง ๆ ในการัปรัะมาณการันั�น เช่น อัต้รัาคิดลด อัต้รัาการัข้�นเงินเด้อนในอนาคต้ อัต้รัามรัณะ และ

อัต้รัาการัเปลี�ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้้น

มูลคั่ายุติธรรมข้องสินทรัพย์และตราสารอนุพันธ์

 มล้คา่ยตุ้ธิรัรัมของเครั้�องม้อทางการัเงนิ ซ้ึ่�งไมม่กีารัซ้ึ่�อขายในต้ลาดซึ่้�อขายคลอ้งวดัมล้คา่โดยใชเ้ทคนคิการัปรัะเมนิ

ม้ลค่า บรัิษััทและบรัิษััทย่อยใช้ดุลยพินิจในการัเล้อกวิธีการัและต้ั�งข้อสมมต้ิฐานซึ่้�งส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถีานะของต้ลาด

ที�มีอย้่ ณ วันสิ�นรัอบรัะยะเวลารัายงาน รัายละเอียดของข้อสมมต้ิฐานหลักที�ใช้รัวมอย้่ในหมายเหตุ้ปรัะกอบงบการัเงิน

ข้อ 35.6
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5. รายการธุรกิจกับบุคัคัลหร่อกิจการท่�เก่�ยวข้้องกัน

บรัิษััทมีรัายการัทางธุรักิจกับบุคคลหรั้อกิจการัที�เกี�ยวข้องกัน รัายการัธุรักิจดังกล่าวเป็นไปต้ามเง้�อนไขทางการัค้าและ

เกณฑ์์ต้ามที�ต้กลงรั่วมกัน ซึ่้�งเป็นไปต้ามปกต้ิธุรักิจ โดยสามารัถีสรัุปได้ดังน้�

ลักษัณะคัวามสัมพันธ์

 ลักษัณะความสัมพันธ์ที�บรัิษััทมีกับบุคคลหรั้อกิจการัที�เกี�ยวข้องกันไม่ว่าจะเป็นโดยทางต้รังหรั้อทางอ้อม มีดังน้�
ช้�อกิจการั ลักษัณะความสัมพันธ์

บริษััทย่อย
บจ. ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท ถี้อหุ้นโดยบรัิษััทและกรัรัมการัรั่วมกัน

บมจ. เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ ถี้อหุ้นโดยบรัิษััทและกรัรัมการัรั่วมกัน

บจ. บิวต้ี� ดีไซึ่น์ เซึ่็นเต้อรั์ ถี้อหุ้นโดยบรัิษััทและกรัรัมการัรั่วมกัน

บจ. วี พรัีซึ่ิชั�น ถี้อหุ้นโดยบรัิษััทและกรัรัมการัรั่วมกัน

บริษััทย่อยทางอ้อม
บจ. โรังพยาบาลเชียงใหม่รัาม ถี้อหุ้นโดย บมจ. เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์

บจ. โรังพยาบาลหรัิภุญชัย เมโมเรัียล ถี้อหุ้นโดย บมจ. เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์

บจ. โรังพยาบาลรัามคำาแหง เชียงใหม่ ถี้อหุ้นโดย บจ. โรังพยาบาลเชียงใหม่รัาม และ 

บมจ. เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์

บจ.  เทพปัญญาธุรักิจ ถี้อหุ้นโดย บจ.โรังพยาบาลเชียงใหม่รัาม 

บริษััทร่วม
บจ. โรังพยาบาลวิภารัาม ถี้อหุ้นโดยบรัิษััทและกรัรัมการัรั่วมกัน

บจ. ทิพยบดินทรั์ ถี้อหุ้นโดยบรัิษััทและกรัรัมการัรั่วมกัน

บจ. โรังพยาบาลบางโพ ถี้อหุ้นโดยบรัิษััทและกรัรัมการัรั่วมกัน

บรัิษััทรั่วมทางอ้อม

บจ. โรังพยาบาลเขลางค์นครั ถี้อหุ้นโดยบจ.โรังพยาบาลเชียงใหม่รัามและกรัรัมการัรัวมกัน

บจ. โรังพยาบาลพะวอ ถี้อหุ้นโดยบจ. เทพปัญญาธุรักิจและกรัรัมการัรั่วมกัน

บริษััทท่�เก่�ยวข้้องกัน 
บมจ. โรังพยาบาลเจ้าพรัะยา ถี้อหุ้นรัะหว่างกันและกรัรัมการัรั่วมกัน

บจ. สินแพทย์ ถี้อหุ้นรัะหว่างกันและกรัรัมการัรั่วมกัน

บจ. โรังพยาบาลศุภฤกษั์อ้่ทอง ถี้อหุ้นโดยบรัิษััท

บจ. นวนครัการัแพทย์ ถี้อหุ้นโดยบรัิษััท

บมจ. โรังพยาบาลไทยนครัินทรั์ ถี้อหุ้นโดยบรัิษััท

บจ. อินโนเวชั�น เทคโนโลยี ถี้อหุ้นโดยบรัิษััทและกรัรัมการัรั่วมกัน

บจ. โรังพยาบาลเสรัีรัักษั์ ถี้อหุ้นโดยบรัิษััทและกรัรัมการัรั่วมกัน

บจ. เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) ถี้อหุ้นโดยบรัิษััทและกรัรัมการัรั่วมกัน

บจ. โรังพยาบาลวิภารัาม - ปากเกรั็ด ถี้อหุ้นโดยบรัิษััทรั่วมและกรัรัมการัรั่วมกัน

บจ. โรังพยาบาลวิภารัาม (อมต้ะนครั) ถี้อหุ้นโดยบรัิษััทรั่วมและกรัรัมการัรั่วมกัน

บจ. โรังพยาบาลวิภารัาม - ชัยปรัาการั ถี้อหุ้นโดยบรัิษััทรั่วมและกรัรัมการัรั่วมกัน

บมจ. โรังพยาบาลรัามคำาแหง ผ้้ถี้อหุ้นและกรัรัมการัรั่วมกัน

บมจ. กรัีน รัีซึ่อรั์สเซึ่ส ผ้้ถี้อหุ้นและกรัรัมการัรั่วมกัน

บมจ. ศิครัินทรั์ ผ้้ถี้อหุ้นและกรัรัมการัรั่วมกัน

บมจ. ไดนาสต้ี�เซึ่รัามิค ผ้้ถี้อหุ้นและกรัรัมการัรั่วมกัน

บจ. เอฟัแอนด์เอส 79 ผ้้ถี้อหุ้นและกรัรัมการัรั่วมกัน

บจ. โรังพยาบาลพะเยารัาม ผ้้ถี้อหุ้นและกรัรัมการัรั่วมกัน

บจ. โรังพยาบาลขอนแก่นรัาม ผ้้ถี้อหุ้นและกรัรัมการัรั่วมกัน

บจ. ภ้มิปัญญาอินเต้อรั์เนชั�นแนล ผ้้ถี้อหุ้นและกรัรัมการัรั่วมกัน

บจ. โรังพยาบาลชัยภ้มิรัาม ผ้้ถี้อหุ้นและกรัรัมการัรั่วมกัน

บจ. ปิยะศิรัิ ผ้้ถี้อหุ้นและกรัรัมการัรั่วมกัน

บจ. กัซึ่ซึ่ัน เชียงใหม่ พรั็อพเพอรั์ต้ี� ผ้้ถี้อหุ้นและกรัรัมการัรั่วมกัน

บจ. กัซึ่ซึ่ันขุนต้าลกอล์ฟั แอนด์ รัีสอรั์ท ผ้้ถี้อหุ้นและกรัรัมการัรั่วมกัน

บจ. กัซึ่ซึ่ัน มารัีนา กอล์ฟัคลับ ผ้้ถี้อหุ้นและกรัรัมการัรั่วมกัน

บจ. ดีโก้ วัสดุภัณฑ์์ ผ้้ถี้อหุ้นและกรัรัมการัรั่วมกัน
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นโยบายการกำาหนดราคัา
รัายการั นโยบายการักำาหนดรัาคา

รัายได้จากกิจการัโรังพยาบาล รัาคาปกต้ิธุรักิจเท่ากับรัาคาที�คิดกับค้่ค้ารัายอ้�น

รัายได้ค่าเช่าและบรัิการั รัาคาที�ต้กลงรั่วมกันต้ามสัญญา

รัายได้อ้�น รัาคาปกต้ิธุรักิจเท่ากับรัาคาที�คิดกับค้่ค้ารัายอ้�น

เงินให้ก้้ย้ม อัต้รัาดอกเบี�ยต้ามท้องต้ลาดหรั้อใกล้เคียง

เงินก้้ย้ม อัต้รัาดอกเบี�ยต้ามท้องต้ลาดหรั้อใกล้เคียง

ซึ่้�อสินค้า รัาคาที�ต้กลงรั่วมกัน

ซึ่้�อสินทรััพย์/การัจำาหน่ายสินทรััพย์ รัาคาที�ต้กลงรั่วมกัน

ยอดคังเหล่อ ณ วันสิ�นปี สรุปได้ดังน้�
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

ล้กหน้�การัค้า

บรัิษััทย่อย - - 100,557 3,952,667

บรัิษััทรั่วม 1,542,352 1,082,518 766,933 46,752

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 898,695 1,196,693 778,297 1,174,073

รัวม 2,441,047 2,279,211 1,645,787 5,173,492

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซึ่ีนทางเล้อกโควิด 19

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 22,000,000 - 22,000,000 -

ล้กหน้�จากการัลดทุน

บรัิษััทย่อย - - - 75,949,597

เงินปันผลค้างรัับ

บรัิษััทรั่วม - 67,450,075 - 67,450,075

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 1,800,000 1,200,000 - -

รัวม 1,800,000 68,650,075 - 67,450,075

เงินให้ก้้ย้มรัะยะสั�น

บรัิษััทย่อย - - - 1,250,000

บรัิษััทรั่วม 127,000,000 15,440,200 127,000,000 15,440,200

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 135,300,000 225,225,000 135,300,000 121,600,000

รัวม 262,300,000 240,665,200 262,300,000 138,290,200

สินทรััพย์หมุนเวียนอ้�น

ดอกเบี�ยค้างรัับ

บรัิษััทย่อย - - - 25,890

บรัิษััทรั่วม 512,349 518,261 512,349 518,261

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 29,241,141 29,045,796 - -

หัก ค่าเผ้�อผลขาดทุนด้านเครัดิต้ที�คาดว่าจะเกิดข้�น (28,938,675) (28,938,675) - -

สุทธิ 814,815 625,382 512,349 544,151

ล้กหน้�อ้�น

บรัิษััทย่อย - - 3,363,501 -

บรัิษััทรั่วม 212,000 - 212,000 -

รัวม 212,000 - 3,575,501 -

ล้กหน้�ค่าหุ้น

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 8,400,000 8,400,000 - -

บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน 11,340,000 11,340,000 - -

รัวม 19,740,000 19,740,000 - -
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     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 1,250,884 1,191,318 1,250,884 1,191,318

รัวม 22,017,699 21,556,700 5,338,734 1,735,469

เงินลงทุนในต้รัาสารัทุนที�อย้่ในความต้้องการัของต้ลาด

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 11,338,906,330 6,148,414,872 7,932,821,330 3,742,597,872

เงินให้ก้้ย้มรัะยะยาว

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 53,228,730 53,228,730 - -

หัก ค่าเผ้�อผลขาดทุนด้านเครัดิต้ที�คาดว่าจะเกิดข้�น (29,228,730) (29,228,730) - -

สุทธิ 24,000,000 24,000,000 - -

เจ้าหน้�การัค้า

บรัิษััทรั่วม 25,930 - - -

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 92,038,533 49,519,611 8,014,563 2,291,056

รัวม 92,064,463 49,519,611 8,014,563 2,291,056

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

บรัิษััทย่อย - - 636,883 72,225

บรัิษััทรั่วม 21,400 - 21,400 -

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 125,948 206,138 - -

รัวม 147,348 206,138 658,283 72,225

เจ้าหน้�ค่าซึ่้�อทรััพย์สิน

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 103,275,015 26,560,990 4,047,187 -

เงินก้้ย้มรัะยะสั�น

บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน 268,800,000 375,253,818 - -

หน้�สินหมุนเวียนอ้�น

บรัิษััทย่อย - - 42,253,918 -

บรัิษััทรั่วม 10,596 12,642 10,596 12,642

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 1,057,344 3,111,733 751,154 2,669,747

รัวม 1,067,940 3,124,375 43,015,668 2,682,389

เงินก้้ย้มรัะยะยาว

บรัิษััทรั่วม - 70,000,000 - 70,000,000

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 20,000,000 - 20,000,000 -

บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน 135,000,000 214,000,000 135,000,000 214,000,000

รัวม 155,000,000 284,000,000 155,000,000 284,000,000

หน้�สินไม่หมุนเวียนอ้�น

เงินปรัะกันผลงาน

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน - 1,764,272 - 1,764,272

เงินมัดจำา

บรัิษััทย่อย - - 469,307 200,000

รัวม - 1,764,272 469,307 1,964,272
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รายการธุรกิจท่�สำาคััญสำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ 2563
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

รัายได้จากการัรัักษัาพยาบาล

บรัิษััทย่อย - - 8,114,920 4,032,153

บรัิษััทรั่วม 317,391 772,489 272,391 336,883

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 2,044,387 2,279,904 1,674,077 1,994,315

รัวม 2,361,778 3,052,393 10,061,388 6,363,351

รัายได้ค่าเช่าและบรัิการั

บรัิษััทย่อย - - 3,287,833 1,626,853

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 60,000 60,000 60,000 60,000

รัวม 60,000 60,000 3,347,833 1,686,853

เงินปันผลรัับ

บรัิษััทย่อย - - 180,792,800 201,641,900

บรัิษััทรั่วม - - 5,000,000 134,900,150

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 304,475,070 176,566,472 239,839,470 113,280,872

รัวม 304,475,070 176,566,472 425,632,270 449,822,922

ดอกเบี�ยรัับ

บรัิษััทย่อย - - 8,082 199,716

บรัิษััทรั่วม 1,659,891 716,663 1,659,891 716,663

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 8,422,947 12,383,370 6,815,033 5,041,654

รัวม 10,082,838 13,100,033 8,483,006 5,958,033

รัายได้อ้�น

บรัิษััทย่อย - - 3,361,778 -

บรัิษััทรั่วม 135,000 - 135,000 -

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 15,000 64,630 15,000 64,630

รัวม 150,000 64,630 3,511,778 64,630

ต้้นทุนในการัรัักษัาพยาบาล

บรัิษััทย่อย - - 72,706,239 -

บรัิษััทรั่วม 295,893 599,342 166,261 112,358

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 53,366,972 50,475,663 9,149,012 9,916,454

รัวม 53,662,865 51,075,005 82,021,512 10,028,812

ค่าบรัิการัจ่าย

บรัิษััทย่อย - - 318,450 453,147

บรัิษััทรั่วม 30,600 119,424 30,600 119,424

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 11,485,440 11,247,074 9,974,063 11,247,074

รัวม 11,516,040 11,366,498 10,323,113 11,819,645

ค่าเช่าจ่าย

บรัิษััทรั่วม 1,023,635 - 1,023,635 9,242

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเต้ล็ด

บรัิษััทย่อย - - 1,284 6,738,066

บรัิษััทรั่วม 64,200 - 64,200 -

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 2,259,568 12,144,266 42,800 -

รัวม 2,323,768 12,144,266 108,284 6,738,066
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     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

ค่าต้อบแทนผ้้บรัิหารัสำาคัญ

ผลปรัะโยชน์รัะยะสั�น 110,928,274 45,582,428 45,702,428 45,582,428

ผลปรัะโยชน์หลังออกจากงาน 48,099 - - -

รัวม 110,976,373 45,582,428 45,702,428 45,582,428

ดอกเบี�ยจ่าย

บรัิษััทย่อย - - 170,588 -

บรัิษััทรั่วม 954,589 653,142 954,589 804,781

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 976,918 - 785,137 -

บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน 12,732,027 20,788,840 3,690,425 4,406,195

รัวม 14,663,534 21,441,982 5,600,739 5,210,976

ค่าซึ่้�อสินค้า

บรัิษััทรั่วม 25,930 - - -

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 171,999,452 126,285,160 - -

รัวม 172,025,382 126,285,160 - -

ค่าซึ่้�อทรััพย์สิน

บรัิษััทรั่วม 635,000 - 635,000 -

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 193,976,210 81,558,780 13,860,620 16,342,039

รัวม 194,611,210 81,558,780 14,495,620 16,342,039

เงินปันผลจ่าย

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกัน 72,817,542 209,665,072 38,504,208 52,768,762

บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน 594,166 - - -

รัวม 73,411,708 209,665,072 38,504,208 52,768,762

คั่าตอบแทนผูู้้บริหาร

 ค่าต้อบแทนผ้้บรัิหารัน้�เป็นผลปรัะโยชน์ที�จ่ายให้แก่กรัรัมการัและผ้้บรัิหารัของบรัิษััทและบรัิษััทย่อย ปรัะกอบด้วย 

ค่าต้อบแทนที�เป็นต้ัวเงินได้แก่ เงินเด้อนและผลปรัะโยชน์ที�เกี�ยวข้อง รัวมไปถี้งผลปรัะโยชน์ต้อบแทนในรั้ปอ้�น ทั�งน้�

ผ้้บรัิหารัของบรัิษััทและบรัิษััทย่อย หมายถี้ง บุคคลที�กำาหนดต้ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรััพย์และต้ลาดหลักทรััพย์ ได้แก่ 

กรัรัมการัผ้้จัดการั ผ้้ดำารังต้ำาแหน่งรัะดับบรัิหารัสี�รัายแรักนับต้่อจากกรัรัมการัผ้้จัดการัลงมา

6. เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

เงินสด 7,726,233 7,525,147 3,804,966 3,919,717

เงินฝ่ากปรัะเภทออมทรััพย์ 446,424,464 334,336,718 69,243,680 47,706,147

เงินฝ่ากปรัะเภทกรัะแสรัายวัน 56,915,343 (4,287,405) (2,287,897) (10,744,779)

เงินฝ่ากปรัะจำา 3 เด้อน 719,973 718,731 - -

รัวม 511,786,013 338,293,191 70,760,749 40,881,085

 เงนิฝ่ากธนาคารัปรัะเภทกรัะแสรัายวันมยีอดเครัดิต้ ซ้ึ่�งบริัษัทัและบริัษัทัย่อยได้ทำาสญัญาโอนเงินอตั้โนมัติ้จากบัญชี

ออมทรััพย์เข้าบัญชีกรัะแสรัายวันในการัเบิกเกินบัญชี (เม้�อมีเช็คข้�นเงิน)
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7.  ลูกหน้�การคั้า 

ยอดลูกหน้�การคั้า แยกตามอายุหน้�คั้างช้ำาระได้ดังน้�
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

รัายได้ค่าบรัิการัทางการัแพทย์ค้างรัับ

รัายได้ค่าบรัิการัทางการัแพทย์ภารัะเสี�ยงค้างรัับ 106,281,595 125,343,846 - -

รัายได้ค่าบรัิการัทางการัแพทย์สำาหรัับผ้้ป่วยด้วย

โรัคที�มีค่าใช้จ่ายส้งค้างรัับ 90,064,760 106,845,119 - -

รัายได้ค่าบรัิการัทางการัแพทย์สำาหรัับผ้้ป่วยด้วย

โรัคต้ิดเช้�อไวรััสโคโรันา 2019 ค้างรัับ 374,724,786 7,890,575 126,332,201 -

รัายได้ค่าบรัิการัทางการัแพทย์ค้างรัับอ้�น 53,659,506 92,997,200 - -

รัวมรัายได้ค่าบรัิการัทางการัแพทย์ค้างรัับ 624,730,647 333,076,740 126,332,201 -

ล้กหน้�การัค้า

ยังไม่ถี้งกำาหนดชำารัะ 279,963,395 239,446,983 149,049,075 130,732,741

เกินกำาหนดชำารัะ

น้อยกว่าและเท่ากับ 3 เด้อน 86,591,356 71,867,061 849,315 8,599,195

มากกว่า 3 เด้อน ถี้ง 6 เด้อน 6,515,040 5,658,417 139,223 2,477,469

มากกว่า 6 เด้อน ถี้ง 12 เด้อน 5,766,766 12,712,580 225,714 638,698

มากกว่า 12 เด้อนข้�นไป 32,804,016 34,724,510 1,108,137 1,468,996

รัวมล้กหน้�การัค้า 411,640,573 364,409,551 151,371,464 143,917,099

รัวม 1,036,371,220 697,486,291 277,703,665 143,917,099

หัก ค่าเผ้�อผลขาดทุนด้านเครัดิต้ที�คาดว่าจะเกิดข้�น (55,284,794) (57,826,722) (4,441,945) (2,278,061)

สุทธิ 981,086,426 639,659,569 273,261,720 141,639,038

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 บรัิษััทย่อยมีรัายได้ค่าบรัิการัทางการัแพทย์ค้างรัับโดยส่วนใหญ่ไม่เกินกว่า 12 เด้อน 

ผ้้บรัิหารัของบริัษััทย่อยได้ปรัะมาณรัายได้ค้างรัับดังกล่าวจากจำานวนเงินที�ได้รัับจริังครัั�งล่าสุดควบค้่ไปกับสภาวการัณ์ใน

ปัจจุบัน ซึ่้�งเป็นไปต้ามหลักเกณฑ์์ วิธีการัและเง้�อนไขในการัเบิกจ่ายต้ามที�กำาหนดโดยสำานักงานปรัะกันสังคม

 สำาหรบัปสีิ�นสดุวันท่� 31 ธนัวาคัม 2564 และ 2563 คัา่เผู่้�อผู้ลข้าดทนุด้านเคัรดิตท่�คัาดว่าจะเกิดข้้�นมก่ารเคัล่�อนไหว 

ดังน้�
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

ค่าเผ้�อผลขาดทุนด้านเครัดิต้ที�คาดว่าจะเกิดข้�น - ต้้นปี (57,826,722) (75,067,602) (2,278,061) (1,908,736)

ต้ั�ง (เพิ�มข้�น) ลดลงในรัะหว่างปี (8,469,570) (5,242,785) (2,163,884) (369,325)

ต้ัดหน้�ส้ญ 11,011,498 22,483,665 - -

ค่าเผ้�อผลขาดทุนด้านเครัดิต้ที�คาดว่าจะเกิดข้�น - ปลายปี (55,284,794) (57,826,722) (4,441,945) (2,278,061)
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8. เงินให้กู้ย่มระยะสั�นแก่กิจการท่�เก่�ยวข้้องกัน

ประกอบด้วย
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

กิจการัที�เกี�ยวข้องกัน 262,300,000 240,665,200 262,300,000 138,290,200

 รัายการัเปลี�ยนแปลงของเงินให้ก้้ย้มรัะยะสั�นแก่กิจการัที�เกี�ยวข้องกันสำาหรัับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 สรัุปได้ดังน้�

อัต้รัาดอกเบี�ย

รั้อยละ (ต้่อปี)

บาท

งบการัเงินรัวม

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563

รัายการัในรัะหว่างปี ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2564เพิ�มข้�น ลดลง

บรัิษััทโรังพยาบาลขอนแก่นรัาม จำากัด 7.00 18,000,000 - (18,000,000) -

บรัิษััท กัซึ่ซึ่ัน มารัีน่า กอล์ฟั คลับ จำากัด 8.00 5,625,000 - (5,625,000) -

บรัิษััท กัซึ่ซึ่ัน เชียงใหม่ พรั๊อพเพอรั์ต้ี� จำากัด 4.15 - 4.50 80,000,000 - (80,000,000) -

บรัิษััท โรังพยาบาลพรัะเยารัาม จำากัด 4.75 15,440,200 152,000,000 (40,440,200) 127,000,000

บรัิษััท เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) จำากัด 4.25 - 4.80 121,600,000 - (16,300,000) 105,300,000

บรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด 4.25 - 90,000,000 (90,000,000) -

บรัิษััท อินโนเวชั�น เทคโนโลยี จำากัด 3.25 - 90,000,000 (60,000,000) 30,000,000

รัวม 240,665,200 332,000,000 (310,365,200) 262,300,000

อัต้รัาดอกเบี�ย

รั้อยละ (ต้่อปี)

บาท

งบการัเงินรัวม

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2562

รัายการัในรัะหว่างปี ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2563เพิ�มข้�น ลดลง

บรัิษััทโรังพยาบาลขอนแก่นรัาม จำากัด 7.00 18,000,000 - - 18,000,000

บรัิษััท กัซึ่ซึ่ัน มารัีน่า กอล์ฟั คลับ จำากัด 4.50 88,000,000 - (88,000,000) -

บรัิษััท กัซึ่ซึ่ัน เชียงใหม่ พรั๊อพเพอรั์ต้ี� จำากัด 4.50 7,500,000 2,000,000 (9,500,000) -

บรัิษััท โรังพยาบาลพรัะเยารัาม จำากัด 8.00 5,625,000 - - 5,625,000

บรัิษััท เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) จำากัด 4.15 - 4.50 80,000,000 - - 80,000,000

บรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด 4.75 15,000,000 775,200 (335,000) 15,440,200

บรัิษััท อินโนเวชั�น เทคโนโลยี จำากัด 4.25 - 4.80 91,000,000 45,000,000 (14,400,000) 121,600,000

รัวม 305,125,000 47,775,200 (112,235,000) 240,665,200

อัต้รัาดอกเบี�ย

รั้อยละ (ต้่อปี)

บาท

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563

รัายการัในรัะหว่างงวด ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2564เพิ�มข้�น ลดลง

บรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด 4.00 1,250,000 - (1,250,000) -

บรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด 4.75 15,440,200 152,000,000 (40,440,200) 127,000,000

บรัิษััท อินโนเวชั�น เทคโนโลยี จำากัด 4.25 - 4.80 121,600,000 - (16,300,000) 105,300,000

บรัิษััท สินแพทย์ จำากัด 4.25 - 90,000,000 (90,000,000) -

บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม (อมต้ะนครั) จำากัด 3.25 - 90,000,000 (60,000,000) 30,000,000

รัวม 138,290,200 332,000,000 (207,990,200) 262,300,000
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อัต้รัาดอกเบี�ย

รั้อยละ (ต้่อปี)

บาท

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2562

รัายการัในรัะหว่างปี ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2563เพิ�มข้�น ลดลง

บรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด 4.00 11,419,494 3,800,000 (13,969,494) 1,250,000

บรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด 4.75 15,000,000 775,200 (335,000) 15,440,200

บรัิษััท อินโนเวชั�น เทคโนโลยี จำากัด 4.25 - 4.80 91,000,000 45,000,000 (14,400,000) 121,600,000

รัวม 117,419,494 49,575,200 (28,704,494) 138,290,200

 บรัิษััทและบริัษััทย่อยมีเงินให้ก้้ย้มแก่กิจการัที�เกี�ยวข้องกัน ในร้ัปต้ั�วสัญญาใช้เงินและต้ั�วแลกเงินมีกำาหนดจ่ายค้น

เม้�อทวงถีาม โดยชำารัะดอกเบี�ยทุกเด้อน เงินให้ก้้ย้มดังกล่าวไม่มีหลักทรััพย์คำ�าปรัะกัน

9. สินคั้าคังเหล่อ

ประกอบด้วย
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

ยาและเวชภัณฑ์์ 175,218,401 158,558,015 59,373,567 44,444,684

วัสดุสำานักงานและวัสดุสิ�นเปล้อง 5,718,249 5,264,103 1,935,926 1,927,273

เครั้�องเขียนแบบพิมพ์ 1,276,074 660,787 438,846 399,107

อาหารัและเครั้�องด้�ม 228,026 448,305 67,953 149,535

รัวม 182,440,750 164,931,210 61,816,292 46,920,599

10.  เงินฝ่ากประจำาท่�ติดภาระคัำ�าประกัน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรัิษััทย่อยได้นำาเงินฝ่ากปรัะจำา จำานวนเงิน 50.58 ล้านบาท และ 39.41 ล้านบาท 

ต้ามลำาดับ ซึ่้�งมีกำาหนดรัะยะเวลา 6 เด้อน และ 12 เด้อน อัต้รัาดอกเบี�ยรั้อยละ 0.55 - 0.90 ต้่อปี และรั้อยละ 0.55 - 0.90 

ต้่อปี ต้ามลำาดับ ไปคำ�าปรัะกันกับการัไฟัฟั้า กรัมไปรัษัณ้ย์ และสำานักงานปรัะกันสังคม

  

11. สินทรัพย์ทางการเงินอ่�น

ประกอบด้วย
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563

(ปรัับปรัุงใหม่)

2564 2563

(ปรัับปรัุงใหม่)

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเว่ยนอ่�น

สินทรััพย์ทางการัเงินที�วัดม้ลค่าด้วยม้ลค่ายุต้ิธรัรัมผ่านกำาไรัหรั้อขาดทุน

เงินลงทุนในต้รัาสารัทุนที�อย้่ในความต้้องการัของต้ลาด (หมายเหตุ้ 11.1) 757,619,998 156,910,000 757,619,998 156,910,000

รัวมสินทรััพย์ทางการัเงินหมุนเวียนอ้�น 757,619,998 156,910,000 757,619,998 156,910,000

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเว่ยนอ่�น

สินทรััพย์ทางการัเงินที�วัดม้ลค่าด้วยม้ลค่ายุต้ิธรัรัมผ่านกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จอ้�น

เงินลงทุนในต้รัาสารัทุนที�อย้่ในความต้้องการัของต้ลาด (หมายเหตุ้ 11.1) 11,093,014,712 6,750,758,766 7,648,821,330 4,316,151,372

เงินลงทุนในต้รัาสารัทุนของบรัิษััทที�ไม่ใช่บรัิษััทจดทะเบียน (หมายเหตุ้ 11.2) 1,197,959,214 982,498,651 867,842,454 662,381,891

สินทรััพย์ทางการัเงินที�วัดม้ลค่าด้วยรัาคาทุนต้ัดจำาหน่าย

เงินลงทุนในต้รัาสารัหน้�ที�จะถี้อจนครับกำาหนด (หมายเหตุ้ 11.3) - 10,000,000 - 10,000,000

รัวมสินทรััพย์ทางการัเงินไม่หมุนเวียนอ้�น 12,290,973,926 7,743,257,417 8,516,663,784 4,988,533,263

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอ่�น 13,048,593,924 7,900,167,417 9,274,283,782 5,145,443,263
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11.1 เงินลงทุนในตราสารทุนท่�อยู่ในคัวามต้องการข้องตลาด ประกอบด้วย
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลคั่าด้วยมูลคั่ายุติธรรมผู้่านกำาไรหร่อข้าดทุน

เงินลงทุนในต้รัาสารัทุนในความต้้องการัของต้ลาด 740,600,206 142,222,626 740,600,206 142,222,626

บวก กำาไรัที�ยังไม่เกิดข้�นจรัิงจากต้รัาสารัทุน 17,019,792 14,687,374 17,019,792 14,687,374

รัวม 757,619,998 156,910,000 757,619,998 156,910,000

สินทรัพย์ทางการเงินท่�วัดมูลคั่าด้วยมูลคั่ายุติธรรมผู้่านกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จอ่�น

เงินลงทุนในต้รัาสารัทุนในความต้้องการัของต้ลาด 4,612,062,736 4,129,459,110 3,890,888,671 3,408,285,045

บวก กำาไรัที�ยังไม่เกิดข้�นจรัิงจากต้รัาสารัทุน 6,480,951,976 2,621,299,656 3,757,932,659 907,866,327

รัวม 11,093,014,712 6,750,758,766 7,648,821,330 4,316,151,372

สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564 ม่รายการเปล่�ยนแปลง ดังน้�
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

วัดม้ลค่าด้วย

ม้ลค่ายุต้ิธรัรัม

ผ่านกำาไรัหรั้อ

ขาดทุน

วัดม้ลค่าด้วย

ม้ลค่ายุต้ิธรัรัม

ผ่านกำาไรัขาดทุน

เบ็ดเสรั็จอ้�น

วัดม้ลค่าด้วย

ม้ลค่ายุต้ิธรัรัม

ผ่านกำาไรัหรั้อ

ขาดทุน

วัดม้ลค่าด้วย

ม้ลค่ายุต้ิธรัรัม

ผ่านกำาไรัขาดทุน

เบ็ดเสรั็จอ้�น

ยอดคงเหล้อ ณ วันที� 1 มกรัาคม 2564 156,910,000 6,750,758,766 156,910,000 4,316,151,372

ซึ่้�อเงินลงทุน 648,591,420 529,909,586 648,591,420 529,909,583

ขายเงินลงทุน (50,213,840) (47,305,957) (50,213,840) (47,305,957)

การัเปลี�ยนแปลงม้ลค่ายุต้ิธรัรัม 2,332,418 3,859,652,317 2,332,418 2,850,066,332

ยอดคงเหล้อ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 757,619,998 11,093,014,712 757,619,998 7,648,821,330

สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ 2563 บริษััทและบริษััทย่อยได้รับเงินปันผู้ลจากเงินลงทุนข้้างต้น ดังน้�
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

เงินปันผล 184,756,223 141,451,816 136,595,066 77,777,705
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 กำาไรัที�ยงัไม่เกดิข้�นจริังจากการัวัดมล้ค่าเงินลงทุนในต้รัาสารัทุนที�อย้ใ่นความต้อ้งการัของต้ลาด สำาหรัับปีสิ�นสดุวนั

ที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรัายการัเปลี�ยนแปลง ดังน้�

 - สินทรััพย์ทางการัเงินที�วัดม้ลค่าด้วยม้ลค่ายุต้ิธรัรัมผ่านกำาไรัหรั้อขาดทุน
บาท

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563

รัายการัในรัะหว่างปี ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2564เพิ�มข้�น (ลดลง)

งบการัเงินเฉพาะกิจการั/งบการัเงินรัวม

- บรัิษััท ไดนาสต้ี�เซึ่รัามิค จำากัด (มหาชน) 13,678,872 59,928,328 73,607,200

- บรัิษััท คันทรัี� กรัุ๊ป โฮลดิ�ง จำากัด (มหาชน) (1,999,573) 15,852,522 13,852,949

- บรัิษััท รัิชี� เพลส 2002 จำากัด (มหาชน) 562,816 11,553,208 12,116,024

- บรัิษััท ศรัีต้รัังแอโกรัอินดัสทรัี จำากัด (มหาชน) - (18,656,144) (18,656,144)

- บรัิษััท ศรัีต้รัังโกลฟัส์ (ปรัะเทศไทย) จำากัด (มหาชน) - (51,568,423) (51,568,423)

- บรัิษััท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำากัด (มหาชน) - (12,331,814) (12,331,814)

- ใบแสดงสิทธิ�หุ้นสามัญ บรัิษััท ไดนาสต้ี�เซึ่รัามิค จำากัด (มหาชน) ครัั�งที� 1 2,445,259 (2,445,259) -

รัวม 14,687,374 2,332,418 17,019,792

บาท

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2562

รัายการัในรัะหว่างปี ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2563เพิ�มข้�น (ลดลง)

งบการัเงินเฉพาะกิจการั/งบการัเงินรัวม

- บรัิษััท ไดนาสต้ี�เซึ่รัามิค จำากัด (มหาชน) (3,842,838) 17,521,710 13,678,872

- บรัิษััท คันทรัี� กรัุ๊ป โฮลดิ�ง จำากัด (มหาชน) (301,955) (1,697,618) (1,999,573)

- บรัิษััท รัิชี� เพลส 2002 จำากัด (มหาชน) - 562,816 562,816

- ใบแสดงสิทธิ�หุ้นสามัญ บรัิษััท ไดนาสต้ี�เซึ่รัามิค จำากัด (มหาชน) ครัั�งที� 1 (759,308) 3,204,567 2,445,259

รัวม (4,904,101) 19,591,475 14,687,374

 - วัดม้ลค่าด้วยม้ลค่ายุต้ิธรัรัมผ่านกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จอ้�น
บาท

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563

รัายการัในรัะหว่างปี ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2564เพิ�มข้�น (ลดลง)

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

- บรัิษััท ศิครัินทรั์ จำากัด (มหาชน) 969,443,549 1,965,613,890 2,935,057,439

- บรัิษััท โรังพยาบาลไทยนครัินทรั์ จำากัด (มหาชน) (47,660,697) 6,339,131 (41,321,566)

- บรัิษััท โรังพยาบาลรัามคำาแหง จำากัด (มหาชน) (13,916,525) 878,113,311 864,196,786

รัวม 907,866,327 2,850,066,332 3,757,932,659

งบการัเงินรัวม

บรัิษััทย่อยทางอ้อม

บรัิษััท โรังพยาบาลเชียงใหม่รัาม จำากัด

- บรัิษััท โรังพยาบาลรัามคำาแหง จำากัด (มหาชน) 1,733,223,000 1,000,268,000 2,733,491,000

- บรัิษััทอ้�น ๆ (19,789,671) 9,317,988 (10,471,683)

รัวม 2,621,299,656 3,859,652,320 6,480,951,976
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บาท

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2562

รัายการัในรัะหว่างปี ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2563เพิ�มข้�น (ลดลง)

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

- บรัิษััท ศิครัินทรั์ จำากัด (มหาชน) 538,231,549 431,212,000 969,443,549

- บรัิษััท โรังพยาบาลไทยนครัินทรั์ จำากัด (มหาชน) (54,265,521) 6,604,824 (47,660,697)

- บรัิษััท โรังพยาบาลรัามคำาแหง จำากัด (มหาชน) 133,450,381 (147,366,906) (13,916,525)

รัวม 617,416,409 290,449,918 907,866,327

งบการัเงินรัวม

บรัิษััทย่อยทางอ้อม

บรัิษััท โรังพยาบาลเชียงใหม่รัาม จำากัด

- บรัิษััท โรังพยาบาลรัามคำาแหง จำากัด (มหาชน) 1,922,929,000 (189,706,000) 1,733,223,000

- บรัิษััทอ้�น ๆ (3,497,783) (16,291,888) (19,789,671)

รัวม 2,536,847,626 84,452,030 2,621,299,656

บริษััท โรงพยาบาลรามคัำาแหง จำากัด (มหาช้น)

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2553 บรัิษััทได้นำาใบหุ้นของบรัิษััท โรังพยาบาลรัามคำาแหง จำากัด (มหาชน) 

จำานวน 10,000,000 หุ้น ไปจำานำาไว้กับสถีาบันการัเงินเพ้�อเป็นหลักทรััพย์คำ�าปรัะกันวงเงินสินเช้�อต้ามที�กล่าวไว้ใน

หมายเหตุ้ปรัะกอบงบการัเงินข้อ 22

บริษััท ศิคัรินทร์ จำากัด (มหาช้น)

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริัษัทัไดน้ำาใบหุน้ของบริัษัทั ศคิรันิทรั ์จำากดั (มหาชน) จำานวน 244,000,000 

หุ้น ไปจำานำาไว้กับสถีาบันการัเงินเพ้�อเป็นหลักทรััพย์คำ�าปรัะกันวงเงินสินเช้�อต้ามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุ้ปรัะกอบงบการั

เงินข้อ 19 และ 22

11.2  เงินลงทุนในตราสารทุนท่�ไม่อยู่ในคัวามต้องการข้องตลาด

สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ 2563 ม่รายการเปล่�ยนแปลง ดังน้� 
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

รัาคาต้ามบัญชีต้้นปี 982,498,651 1,036,938,651 662,381,891 716,821,891

ซึ่้�อเงินลงทุน 250,000,000 - 240,000,000 -

การัเปลี�ยนแปลงม้ลค่า (34,539,437) (54,440,000) (34,539,437) (54,440,000)

รัาคาต้ามบัญชีปลายปี 1,197,959,214 982,498,651 867,842,454 662,381,891

รายละเอ่ยดเงินลงทุนในตราสารทุนท่�ไม่อยู่ในคัวามต้องการตลาด ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ  2563 ประกอบดว้ย
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ช้�อบรัิษััท ปรัะเภทกิจการั
ทุนชำารัะแล้ว (บาท) อัต้รัาส่วนรั้อยละของการัลงทุน

2564 2563 2564 2563

กิจการั ที�เกี�ยวข้องกัน (ถี้อหุ้นและมีกรัรัมการัรั่วมกัน)

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

บรัิษััท โรังพยาบาลเจ้าพรัะยา จำากัด (มหาชน) โรังพยาบาล 589,019,360 589,019,360 7.69 7.69

บรัิษััท โรังพยาบาลศุภฤกษั์อ้่ทอง จำากัด โรังพยาบาล 50,000,000 50,000,000 6.00 6.00

บรัิษััท อินโนเวชั�น เทคโนโลยี จำากัด ที�ปรั้กษัา 75,000,000 75,000,000 7.67 7.00

บรัิษััท โรังพยาบาลเสรัีรัักษั์ จำากัด โรังพยาบาล 100,000,000 100,000,000 10.00 10.00

บรัิษััท สินแพทย์ จำากัด โรังพยาบาล 1,160,000,000 1,000,000,000 10.00 10.00

บรัิษััท นวนครัการัแพทย์ จำากัด โรังพยาบาล 375,000,000 375,000,000 4.43 4.43

บรัิษััท เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) จำากัด สนามกอล์ฟั 2,100,000,000 1,300,000,000 10.00 10.00

งบการัเงินรัวม

บรัิษััท โรังพยาบาลพะเยารัาม จำากัด โรังพยาบาล 7,500,000 7,500,000 2.36 2.36

บรัิษััท โรังพยาบาลขอนแก่นรัาม จำากัด โรังพยาบาล 80,000,000 80,000,000 3.54 3.54

บรัิษััท ภ้มิปัญญาอินเต้อรั์เนชั�นแนล จำากัด การัศ้กษัา 600,000,000 600,000,000 4.71 4.71

บรัิษััท โรังพยาบาลชัยภ้มิรัาม จำากัด โรังพยาบาล 558,000,000 558,000,000 0.10 0.10

บรัิษััท โรังพยาบาลน่าน-รัาม จำากัด โรังพยาบาล 300,000,000 150,000,000 3.14 3.14

บรัิษััท กัซึ่ซึ่ัน มารัีนา กอล์ฟั คลับ จำากัด สนามกอล์ฟั 

และโรังแรัม

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

บรัิษััทอ้�น  (ถี้อหุ้นแต้่ไม่มีกรัรัมการัรั่วมกัน)

งบการัเงินรัวม

บรัิษััท พิษัณุโลกอินเต้อรั์เวชการั จำากัด โรังพยาบาล 160,000,000 160,000,000 2.06 2.06

     บาท

วิธีรัาคาทุน ม้ลค่ายุต้ิธรัรัม เงินปันผลรัับ

2564 2563 2564 2563 2563 2562

กิจการท่�เก่�ยวข้้องกัน (ถื่อหุ้นและม่กรรมการร่วมกัน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บรัิษััท โรังพยาบาลเจ้าพรัะยา จำากัด (มหาชน) 78,862,491 78,862,491 78,862,491 78,862,491 9,059,852 10,871,822

บรัิษััท โรังพยาบาลศุภฤกษั์อ้่ทอง จำากัด 3,875,000 3,875,000 - 875,000 - -

บรัิษััท อินโนเวชั�น เทคโนโลยี จำากัด 8,290,000 8,290,000 8,290,000 8,290,000 - 575,000

บรัิษััท โรังพยาบาลเสรัีรัักษั์ จำากัด 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100,000,000 -

บรัิษััท สินแพทย์ จำากัด 589,000,000 429,000,000 589,000,000 429,000,000 28,200,000 35,000,000

บรัิษััท นวนครัการัแพทย์ จำากัด 18,094,400 18,094,400 18,094,400 18,094,400 2,243,498 2,991,330

บรัิษััท เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) จำากัด 197,260,000 117,260,000 163,595,563 117,260,000 - -

รัวม 905,381,891 665,381,891 867,842,454 662,381,891 139,503,,350 49,438,152

หัก ค่าเผ้�อการัด้อยค่าของเงินลงทุน

บรัิษััท โรังพยาบาลศุภฤกษั์อ้่ทอง จำากัด (3,875,000) (3,000,000) - -

บรัิษััท เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) จำากัด (33,664,437) - - -

สุทธิ - ในงบการัเงินเฉพาะกิจการั 867,842,454 662,381,891 867,842,454 662,381,891 139,503,,350 49,438,152



125

รายงานประจำาปี 2564

ช้�อบรัิษััท

     บาท

วิธีรัาคาทุน ม้ลค่ายุต้ิธรัรัม เงินปันผลรัับ

2564 2563 2564 2563 2564 2563

งบการเงินรวม

บรัิษััท โรังพยาบาลพะเยารัาม จำากัด 375,000 375,000 375,000 375,000 750,000 -

บรัิษััท โรังพยาบาลขอนแก่นรัาม จำากัด 13,050,000 13,050,000 88,152,000 88,152,000 1,800,000 1,200,000

บรัิษััท ภ้มิปัญญาอินเต้อรั์เนชั�นแนล จำากัด 60,000,000 60,000,000 - - - -

บรัิษััท โรังพยาบาลชัยภ้มิรัาม จำากัด 1,200,000 1,200,000 581,760 581,760 - -

บรัิษััท โรังพยาบาลน่าน-รัาม จำากัด 20,000,000 10,000,000 20,000,000 10,000,000 - -

บรัิษััท กัซึ่ซึ่ัน มารัีนา กอล์ฟั คลับ จำากัด 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 - -

รัวม 314,625,000 304,625,000 329,108,760 319,108,760 2,550,000 1,200,000

หัก ค่าเผ้�อการัด้อยค่าของเงินลงทุน

บรัิษััท ภ้มิปัญญาอินเต้อรั์เนชั�นแนล จำากัด (60,000,000) (60,000,000) - -

บรัิษััท โรังพยาบาลชัยภ้มิรัาม จำากัด (618,240) (618,240) - -

รัวม (60,618,240) (60,618,240) - -

สุทธิ 254,006,760 244,006,760 329,108,760 319,108,760 2,550,000 1,200,000

บริษััทอ่�น (ถื่อหุ้นแต่ไม่ม่กรรมการร่วมกัน)

งบการเงินรวม

บรัิษััท พิษัณุโลกอินเต้อรั์เวชการั จำากัด 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 - -

สุทธิ - ในงบการัเงินรัวม 1,122,857,214 907,396,651 1,197,959,214 982,498,651 142,053,350 50,638,152

เงินลงทุนในบริษััท เลกาซ่� กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำากัด

 ต้ามมติ้ที�ปรัะชมุวสิามญัผ้ถ้ีอ้หุน้ของบริัษัทั เลกาซึ่ี� กอลฟ์ั (ปรัะเทศไทย) จำากดั ครัั�งที� 1/2564 เม้�อวนัที� 2 สงิหาคม 

2564 ไดม้มีต้ใิหม้กีารัเพิ�มทนุจดทะเบยีนจำานวน 8,000,000 หุน้ รัาคาหุน้ละ 10.00 บาท เปน็จำานวนเงนิ 80.00 ลา้นบาท 

ทำาให้ทุนจดทะเบียนเพิ�มจาก 1,300 ล้านบาท เป็น 2,100 ล้านบาท บรัิษััทจ่ายชำารัะค่าหุ้นในวันที� 9 สิงหาคม 2564

 ต้ามที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััทครัั�งที� 2/2563 เม้�อวันที� 15 พฤษัภาคม 2563 ได้มีมต้ิให้ปรัับปรัุงม้ลค่าการัรัับ

โอนหุ้นของบรัิษััท เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) จำากัด จากบรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด ในรัาคาทุนเม้�อวันที� 

30 มิถีุนายน 2562 จำานวนเงิน 171.70 ล้านบาท เป็นรัาคาม้ลค่าต้ามบัญชี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 ซึ่้�งมีเป็นจำานวน

เงิน 117.26 ล้านบาท

 สำาหรัับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 งบการัเงินเฉพาะกิจการับรัิษััทได้ต้ั�งค่าเผ้�อการัด้อยค่าของเงินลงทุนใน

บรัษิัทั เลกาซีึ่� กอลฟ์ั (ปรัะเทศไทย) จำากดั จำานวนเงนิ 33.66 ลา้นบาท เน่�องจากบรัษิัทัดงักลา่วมผีลปรัะกอบการัขาดทนุ

เงินลงทุนในบริษััท สินแพทย์ จำากัด

 เม้�อวันที� 4 พฤศจิกายน 2564 บรัิษััทมีการัใช้สิทธิ�ซึ่้�อหุ้นเพิ�มทุนของบรัิษััท สินแพทย์ จำากัด ต้ามสัดส่วนเดิม 

จำานวน 1,600,000 หุ้น ในรัาคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจำานวนเงิน 160.00 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษััท โรงพยาบาลศุภฤกษั์อู่ทอง จำากัด

 สำาหรัับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 งบการัเงินเฉพาะกิจการับรัิษััทได้ต้ั�งค่าเผ้�อการัด้อยค่าของเงินลงทุนใน

บรัิษััท โรังพยาบาลศุภฤกษั์อ้่ทอง จำากัด จำานวนเงิน 0.88 ล้านบาท เน่�องจากบรัิษััทดังกล่าวมีผลปรัะกอบการัขาดทุน

เงินลงทุนในบริษััท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำากัด

 ต้ามมต้ิที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการัของบรัิษััทย่อย - บรัิษััท โรังพยาบาลเชียงใหม่รัาม จำากัด ครัั�งที� 11/2564 เม้�อวัน

ที� 11 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมต้ิให้ซึ่้�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบรัิษััท โรังพยาบาลน่าน-รัาม จำากัด จำานวน 1 ล้านหุ้น 

ในรัาคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจำานวนเงิน 10.00 ล้านบาท บรัิษััทย่อยได้จ่ายชำารัะค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั�งจำานวน
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11.3 เงินลงทุนในตราสารหน้�ท่�จะถื่อจนคัรบกำาหนด 

 สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ 2563 ม่รายการเปล่�ยนแปลง ดังน้� 
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

รัาคาต้ามบัญชีต้้นปี 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ซึ่้�อเงินลงทุน (10,000,000) - (10,000,000) -

การัเปลี�ยนแปลงม้ลค่า - - - -

รัาคาต้ามบัญชีปลายปี - 10,000,000 - 10,000,000

12.  เงินลงทุนในบริษััทร่วม

12.1  เงินลงทุนในบริษััทร่วมตามวิธ่ราคัาทุนและวิธ่ส่วนได้เส่ย ประกอบด้วย

ช้�อบรัิษััท ปรัะเภทกิจการั
ทุนชำารัะแล้ว (บาท) อัต้รัาส่วนรั้อยละของการัลงทุน

2564 2563 2564 2563

งบการัเงินรัวม / งบการัเงินเฉพาะกิจการั

บรัิษััทรั่วมทางต้รัง

บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด โรังพยาบาล 2,000,000,000 2,000,000,000 33.85 33.73

บรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด ซึ่้�อ-ขายอุปกรัณ์การัแพทย์ 492,108,000 392,840,000 40.57 38.18

บรัิษััท โรังพยาบาลบางโพ จำากัด โรังพยาบาล 350,000,000 350,000,000 28.57 28.57

งบการัเงินรัวม

บรัิษััทรั่วมทางอ้อม

บรัิษััท โรังพยาบาลเขลางค์นครั จำากัด โรังพยาบาล 89,708,200 89,708,200 11.99 11.99

บรัิษััท โรังพยาบาลพะวอ จำากัด โรังพยาบาล 11,625,750 11,625,750 23.54 23.54

ช้�อบรัิษััท

     บาท

วิธีส่วนได้เสีย วิธีรัาคาทุน

2564 2563 2564 2563

งบการัเงินรัวม / งบการัเงินเฉพาะกิจการั

บรัิษััทรั่วมทางต้รัง

บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด 2,446,027,599 1,690,154,047 1,317,365,248 1,304,865,248

บรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด 67,043,840 21,127,292 222,134,000 172,500,000

บรัิษััท โรังพยาบาลบางโพ จำากัด 354,641,648 318,939,772 300,000,000 300,000,000

หัก ค่าเผ้�อการัด้อยค่าเงินลงทุน

บรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด (136,005,080) (136,005,080)

รัวม 1,703,494,168 1,641,360,168

งบการัเงินรัวม

บรัิษััทรั่วมทางอ้อม

บรัิษััท โรังพยาบาลเขลางค์นครั จำากัด 110,007,794 109,516,558 30,882,500 30,882,500

บรัิษััท โรังพยาบาลพะวอ จำากัด 18,884,791 10,344,577 29,813,600 29,813,600

หัก ค่าเผ้�อการัด้อยค่าเงินลงทุน 

บรัิษััท โรังพยาบาลพะวอ จำากัด - - (9,704,360) (19,469,023)

รัวม 2,996,605,672 2,150,082,246 1,754,485,908 1,682,587,245
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12.2 สว่นแบง่กำาไร (ข้าดทุน) จากเงินลงทนุในบรษิัทัรว่มสำาหรบัปสีิ�นสดุวนัท่� 31 ธนัวาคัม 2564 และ 2563 มด่งัน้�

ช้�อบรัิษััท

บาท

วิธีส่วนได้เสีย

2564 2563

บรัิษััทรั่วมทางต้รัง

บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด

ส่วนแบ่งกำาไรั (ขาดทุน) 672,753,627 (111,922,565)

ผลจากการัเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการัถี้อหุ้น - 91,832,946

บรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด

ส่วนแบ่งกำาไรั (ขาดทุน) (4,834,345) (21,467,943)

ผลจากการัเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการัถี้อหุ้น 1,116,894 (28,131,226)

บรัิษััท โรังพยาบาลบางโพ จำากัด 40,701,877 6,204,279

บรัิษััทรั่วมทางอ้อม

บรัิษััท โรังพยาบาลเขลางค์นครั จำากัด 3,410,247 6,620,626

บรัิษััท โรังพยาบาลพะวอ จำากัด 8,540,214 (5,490,806)

รัวม 721,688,514 (62,354,689)

 สำาหรัับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ส่วนแบ่งกำาไรั (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบรัิษััทรั่วมทางต้รัง 

- บรัิษััทโรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด ต้ามที�แสดงข้างต้้นน้�เป็นจำานวนที�สุทธิจากการัต้ัดรัายการัรัะหว่างกัน จำานวนเงิน 

7.61 ล้านบาท และ 8.56 ล้านบาท ต้ามลำาดับ ซึ่้�งเกิดจากรัายการัเงินปันผลที�บรัิษััทจ่ายให้แก่บรัิษััทรั่วมดังกล่าว

12.3 ส่วนแบ่งกำาไร (ข้าดทุน) เบ็ดเสร็จอ่�นในบริษััทร่วมสำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ 2563 ม่ดังน้�

ช้�อบรัิษััท

บาท

งบการัเงินรัวม

2564 2563

บรัิษััทรั่วมทางต้รัง

บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด

กำาไรั (ขาดทุน) จากการัวัดม้ลค่าเงินลงทุน

-  บรัิษััท โรังพยาบาลรัาชธาน้ จำากัด (มหาชน) 57,759,587 (7,851,110)

กำาไรัจากการัปรัะมาณต้ามหลักคณิต้ศาสต้รั์ปรัะกันภัย 5,250,265 -

บรัิษััท โรังพยาบาลบางโพ จำากัด

กำาไรัจากการัปรัะมาณต้ามหลักคณิต้ศาสต้รั์ปรัะกันภัย - 435,139

บรัิษััทรั่วมทางต้รัง

บรัิษััท โรังพยาบาลเขลางค์นครั จำากัด

กำาไรัจากการัวัดม้ลค่าเงินลงทุน 1,645,459 -

รัวม 64,655,311 (7,415,971)

12.4 รายได้เงินปันผู้ลจากเงินลงทุนในบริษััทร่วมสำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ 2563 ม่ดังน้�

ช้�อบรัิษััท
บาท

2564 2563

บรัิษััทรั่วมทางต้รัง

บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด - 134,900,150

บรัิษััท โรังพยาบาลบางโพ จำากัด 5,000,000 -

บรัิษััทรั่วมทางอ้อม

บรัิษััท โรังพยาบาลเขลางค์นครั จำากัด 4,564,470 7,759,599

รัวม 9,564,470 142,659,749
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 ข้้อมูลทางการเงินโดยสรุปข้องบริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัด (บริษััทร่วม) ท่�ม่สาระสำาคััญ
บาท

2564 2563

สินทรััพย์หมุนเวียน 2,710,806,633 1,853,728,041

สินทรััพย์ไม่หมุนเวียน 9,738,957,016 8,597,589,327

หน้�สินหมุนเวียน 2,217,561,580 2,799,147,724

หน้�สินไม่หมุนเวียน 1,193,763,490 1,299,912,617

รัายได้ 7,548,070,048 3,785,577,336

กำาไรัสำาหรัับปี 2,261,705,333 (334,561,274)

กำาไรั (ขาดทุน) เบ็ดเสรั็จอ้�นสำาหรัับปี 712,006,073 (163,159,035)

กำาไรั (ขาดทุน) เบ็ดเสรั็จรัวมสำาหรัับปี 2,973,711,406 (497,720,309)

 กระทบยอดข้้อมูลทางการเงินข้้างต้นกับมูลคั่าตามบัญช้่ข้องส่วนได้เส่ยข้องบริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัด 

ท่�รับรู้ในงบการเงินรวม
บาท

2564 2563

สินทรััพย์สุทธิ 8,122,598,416 5,699,486,822

สัดส่วนการัถี้อหุ้นของบรัิษััท (รั้อยละ) 33.85 33.73

รัายการัปรัับปรัุงอ้�น 

- กำาไรัที�ยังไม่เกิดข้�นจรัิงจากเงินลงทุนเผ้�อขาย

- บมจ. โรังพยาบาลวิภาวดีในงบการัเงินของบรัิษััทรั่วมที�ไม่ถี้กรัวมบันท้กเป็นส่วน

แบ่งกำาไรัจากเงินลงทุนในบรัิษััทรั่วมในงบการัเงินของบรัิษััท (442,157,470) (209,632,427)

- อ้�นๆ 138,685,506 (22,650,431)

ม้ลค่าต้ามบัญชีของส่วนได้เสีย 2,446,027,599 1,690,154,047

ข้้อมูลทางการเงินโดยรวมข้องบริษััทร่วมทั�งหมดท่�แต่ละรายไม่ม่สาระสำาคััญ
บาท

2564 2563

ส่วนแบ่งกำาไรั (ขาดทุน) จากกิจการัที�ยังดำาเนินงาน 50,580,345 (42,265,070)

ส่วนแบ่งกำาไรั (ขาดทุน) เบ็ดเสรั็จรัวม - 435,139

ผลรัวมม้ลค่าต้ามบัญชีของบรัิษััทรั่วม 550,578,973 459,928,199

เงินลงทุนในบริษััท โรงพยาบาลวิภาราม จำากัด

 ในปี 2564 บรัิษััทได้ซึ่้�อเงินลงทุนในบรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด จำานวน 250,000 หุ้น จำานวนเงิน 12.50 

ล้านบาท  ทำาให้มีสัดส่วนการัถี้อหุ้นเพิ�มข้�นจาก รั้อยละ 33.73 เป็นรั้อยละ 33.85

 ในปี 2563 บรัิษััทรั่วมได้มีการัเพิ�มทุนในหุ้นสามัญโดยบรัิษััทที�เกี�ยวข้องกันจากสิทธิ�การัซึ่้�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของ

บรัิษััทดังกล่าว จำานวน 14,187,720 หุ้น และส่วนที�ผ้้ถี้อหุ้นเดิมสละสิทธิ� จำานวน 16,300,977 หุ้น รัวมจำานวนหุ้นเพิ�ม

ทุน 30,488,697 หุ้น ซึ่้�งการัเพิ�มทุนดังกล่าวของบริัษััทที�เกี�ยวข้องทำาให้สัดส่วนการัถี้อหุ้นของบริัษััทในบริัษััทร่ัวม

เปลี�ยนแปลงจากรั้อยละ 40.76 เป็นรั้อยละ 33.73 และทำาให้มีผลต้่างจากการัเปลี�ยนสัดส่วนจำานวน 91.83 ล้านบาท 

โดยบันท้กรัายการัในส่วนแบ่งกำาไรั

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรัษิัทัไดน้ำาใบหุน้ของบรัษิัทั โรังพยาบาลวภิารัาม จำากดั จำานวน 25,160,358 

หุน้ไปจำานำาไวก้บัสถีาบนัการัเงนิแหง่หน้�งเพ้�อเปน็หลกัทรััพยค์ำ�าปรัะกนัสนิเช้�อต้ามที�กลา่วไวใ้นหมายเหต้ปุรัะกอบงบการั

เงินข้อ 18
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เงินลงทุนในบริษััท ทิพยบดินทร์ จำากัด

 ต้ามมต้ิที�ที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการัของบรัิษััทวารัะพิเศษั ครัั�งที� 1/2564 เม้�อวันที� 19 มกรัาคม 2564 ได้มีมต้ิเห็น

ชอบให้บรัิษััทลงทุนในหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด อีกจำานวน 26,000,000 หุ้น รัาคาหุ้นละ 5.00 

บาท เป็นจำานวนเงิน 130,000,000 บาท ทำาให้ทุนจดทะเบียนของบรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด เพิ�มจาก 392,840,000 

บาท เป็น 492,108,000 บาท จำานวน 9,926,800 หุ้น รัาคาหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นจำานวนเงิน 49,634,000 บาท ทำาให้

มีสัดส่วนการัถี้อหุ้นเพิ�มข้�นจาก รั้อยละ 38.18 เป็นรั้อยละ 40.57 และบรัิษััทจ่ายชำารัะค่าหุ้นในวันที� 28 มกรัาคม 2564

 ต้ามมต้ิที�ปรัะชุมวิสามัญผ้้ถี้อหุ้นของบรัิษััทรั่วม ครัั�งที� 1/2563 เม้�อวันที� 20 กรักฎาคม 256 ผ้้ถี้อหุ้นได้มีมต้ิอนุมัต้ิ

ให้บรัิษััทลดทุนจดทะเบียนแบบเฉพาะเจาะจง ของผ้้ถี้อหุ้นซึ่้�งเป็นบุคคลที�ไม่เกี�ยวข้องกับบรัิษััท จำานวนเงิน 57.16 ล้าน

บาท ทำาให้ทุนจดทะเบียนเดิม จำานวนเงิน 450 ล้านบาท คงเหล้อ 392.84 ล้านบาท โดยลดจำานวนหุ้นให้เหล้อหุ้นสามัญ 

จำานวน 78,568,000 หุ้น ม้ลค่าหุ้นละ 5.00 บาท จ้งทำาให้สัดส่วนการัถี้อหุ้นของบรัิษััทเปลี�ยนแปลงจากรั้อยละ 33.33 

เป็น รั้อยละ 38.18 และทำาให้มีผลต้่างจากการัเปลี�ยนแปลงสัดส่วนจำานวน 28.13 ล้านบาท โดยบันท้กรัายการัในส่วน

แบ่งกำาไรัในบรัิษััทรั่วมในงบการัเงินรัวม

13.  เงินลงทุนในบริษััทย่อย

ประกอบด้วย

ช้�อบรัิษััท ปรัะเภทกิจการั
ทุนชำารัะแล้ว (บาท) อัต้รัาส่วนรั้อยละของการัลงทุน

2564 2563 2564 2563

ถื่อหุ้นโดยบริษััท

บรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด โรังแรัม 65,000,000 65,000,000 99.99 99.99

บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด  (มหาชน) โรังพยาบาล 402,312,500 402,312,500 83.55 83.55

บรัิษััท บิวต้ี� ดีไซึ่น์ เซึ่็นเต้อรั์ จำากัด เสรัิมความงาม 7,500,000 7,500,000 50.00 50.00

บรัิษััท วี พรัีซึ่ิชั�น จำากัด ศ้นย์ชะลอวัย 5,000,000 1,250,000 70.00 70.00

ถื่อหุ้นโดยบริษััทย่อยทางตรง

(ถี้อหุ้นโดยบรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน))

บรัิษััท โรังพยาบาลเชียงใหม่รัาม จำากัด โรังพยาบาล 400,000,000 400,000,000 47.09 47.09

บรัิษััท โรังพยาบาลหรัิภุญชัย เมโมเรัียล จำากัด  โรังพยาบาล 150,000,000 150,000,000 72.43 72.43

(ถี้อหุ้นโดยบรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน))

บรัิษััท โรังพยาบาลรัามคำาแหง เชียงใหม่ จำากัด  โรังพยาบาล 1,000,000,000 1,000,000,000 45.53 45.53

ถื่อหุ้นโดยบริษััทย่อยทางอ้อม

(ถี้อหุ้นโดยบรัิษััท โรังพยาบาลเชียงใหม่รัาม  จำากัด)

บรัิษััท เทพปัญญาธุรักิจ จำากัด  โรังพยาบาล 236,000,000 236,000,000 47.09 47.09

ช้�อบรัิษััท
วิธีส่วนได้เสีย

บาท

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

วิธีรัาคาทุน เงินปันผลรัับ

2564 2563 2564 2563 2564 2563

บรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด 47,208,220 16,204,730 150,537,651 150,537,651 - -

บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด  (มหาชน) 4,098,943,823 3,583,498,231 1,638,467,138 1,638,467,138 174,792,800 196,641,900

บรัิษััท บิวต้ี� ดีไซึ่น์ เซึ่็นเต้อรั์ จำากัด 36,470,549 22,822,430 14,145,281 14,145,281 6,000,000 5,000,000

บรัิษััท วี พรัีซึ่ิชั�น จำากัด 3,933,292 782,424 3,499,990 874,995 - -

รัวม 4,186,555,884 3,623,307,815 1,806,650,060 1,804,025,065 180,792,800 201,641,900

(หัก) ค่าเผ้�อการัด้อยค่าของเงินลงทุน

บรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด (90,578,164) -

สุทธิ 1,716,071,896 1,804,025,065
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บริษััทย่อยท่�ม่ส่วนได้เส่ยท่�ไม่ม่อำานาจคัวบคัุมท่�ม่สาระสำาคััญ

 บรัิษััทได้รัวมบรัิษััทย่อยแห่งหน้�งค้อ บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด  (มหาชน) ซึ่้�งมีส่วนได้เสียที�ไม่มี

อำานาจควบคุมที�มีสารัะสำาคัญ

ช้�อบรัิษััท ปรัะเทศที�จัดต้ั�ง

และสถีานที�

หลักของธุรักิจ

สัดส่วนของความเป็นเจ้าของ

และสิทธิในการัออกเสียงที�ถี้อโดย

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอำานาจควบคุม 

(รั้อยละ)

บาท

กำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จ

จัดสรัรัสำาหรัับส่วนได้เสีย

ที�ไม่มีอำานาจควบคุม

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอำานาจ

ควบคุมสะสม

2564 2563 2564 2563 2564 2563

บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด  (มหาชน) ไทย 16.45 16.45 563,966,181 (14,429,188) 2,887,673,627 2,498,500,246

บรัิษััท บิวต้ี� ดีไซึ่น์ เซึ่็นเต้อรั์ จำากัด ไทย 50.00 50.00 18,945,959 16,005,407 45,693,538 32,747,579

บรัิษััท วี พรัีซึ่ิชั�น จำากัด ไทย 30.00 30.00 225,374 (40,102) 1,684,282 333,903

รัวม 583,137,514 1,536,117 2,935,051,447 2,531,581,728

ข้้อมูลทางการเงินข้องบริษััท เช้่ยงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด  (มหาช้น) ก่อนตัดรายการระหว่างกัน ม่ดังน้�
บาท

2564 2563

สินทรััพย์หมุนเวียน 1,298,601,370 939,607,094

สินทรััพย์ไม่หมุนเวียน 11,533,879,925 9,810,747,517

หน้�สินหมุนเวียน 3,142,738,138 2,556,451,324

หน้�สินไม่หมุนเวียน 3,232,743,992 2,762,132,125

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอำานาจควบคุม 2,293,339,622 1,858,838,878

รัวมรัายได้ 4,311,787,165 3,784,361,527

กำาไรัสำาหรัับปีส่วนของส่วนได้เสียที�ไม่มีอำานาจควบคุม 84,091,279 45,469,459

กำาไรั (ขาดทุน) เบ็ดเสรั็จอ้�นสำาหรัับปีส่วนของส่วนได้เสียที�

    ไม่มีอำานาจควบคุม 443,194,642 (26,432,043)

เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที�ไม่มีอำานาจควบคุม 34,907,500 43,634,375

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรัรัมดำาเนินงาน 637,702,769 619,276,326

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรัรัมลงทุน (768,891,302) (1,236,580,513)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรัรัมจัดหาเงิน 257,835,474 384,320,709

เงินสดเพิ�มข้�น(ลดลง)สุทธิ 126,646,941 (232,983,478)

สำาหรับบริษััทย่อย - บริษััท ปริ�นส์ตั�น พาร์คั สว่ท จำากัด

 ต้ามมต้ิที�ปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้นของบรัิษััทย่อย ครัั�งที� 1/2563 เม้�อวันที� 10 เมษัายน 2563 ผ้้ถี้อหุ้นมีมต้ิให้บรัิษััท

ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 260 ล้านบาท เป็น 65 ล้านบาท โดยการัลดจำานวนหุ้นสามัญลงจำานวน  39,000,000 หุ้น 

ม้ลค่าหุ้นละ 5 บาท รัวมเป็นเงิน 195 ล้านบาท และจดทะเบียนลดทุนกับกรัะทรัวงพาณิชย์เม้�อวันที� 15 พฤษัภาคม 

2563

 ต้่อมาเม้�อวันที� 15 พฤษัภาคม 2563 คณะกรัรัมการัของบรัิษััทได้มีมต้ิให้ปรัับปรัุงม้ลค่าการัรัับโอนหุ้นของบรัิษััท 

เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) จำากัด ลดลงจากการัใช้ม้ลค่าต้ามบัญชี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำานวน 54.44 

ล้านบาท ทำาให้เจ้าหน้�จากการัโอนหุ้นคงเหล้อเป็นจำานวนเงิน 131.41 ล้านบาท โดยบรัิษััทชำารัะเจ้าหน้�จากการัโอนหุ้น

โดยหกัสุทธิกบัสทิธทิี�ไดร้ับัคน้เงนิที�บรัษิัทัย่อยคงคา้งกบับริัษัทั ซึ่้�งปรัะกอบดว้ยเงนิใหก้้ย้ม้จำานวน 11.97 ลา้นบาท ดอกเบี�ย

ค้างรัับจำานวน 0.39 ล้านบาท และสิทธิที�จะได้รัับเงินจากการัลดทุนจดทะเบียนในบรัิษััทย่อยจำานวน 195 ล้านบาท เป็น
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จำานวนเงนิรัวม 207.36 ลา้นบาท สง่ผลใหบ้รัษิัทัคงเหลอ้เงนิรับัจากการัลดทนุเปน็จำานวนเงนิ 75.95 ลา้นบาท ในรัะหวา่ง

ปี 2564 บรัิษััทได้รัับเงินค้นทุนดังกล่าวทั�งจำานวน

 สำาหรัับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 งบการัเงินเฉพาะกิจการับรัิษััทได้ต้ั�งค่าเผ้�อการัด้อยค่าของเงินลงทุนใน

บรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด จำานวนเงิน 90.58 ล้านบาท เน่�องจากบรัิษััทดังกล่าวมีผลปรัะกอบการัขาดทุน

สำาหรับบริษััทย่อย - บริษััท ว่ พร่ซิช้ั�น จำากัด

 ต้ามมต้ิที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััทครัั�งที� 4/2563 เม้�อวันที� 13 สิงหาคม 2563 ได้มีมต้ิอนุมัต้ิให้เปิดบรัิษััท 

วี พรัีซึ่ิชั�น จำากัด (“บรัิษััทย่อย”) ซึ่้�งเป็นบรัิษััทที�ปรัะกอบกิจการัศ้นย์ชะลอวัย โดยมีทุนจดทะเบียนจำานวนเงิน 5.00 ล้าน

บาท แบ่งออกเป็น 500,000 หุ้นม้ลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบรัิษััทถี้อหุ้นในสัดส่วนรั้อยละ 70 ต้่อมาบรัิษััทดังกล่าวได้เรัียก

ชำารัะค่าหุ้น ในอัต้รัารั้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยบรัิษััทได้จ่ายชำารัะค่าหุ้นแล้ว เป็นจำานวนเงิน 0.87 ล้านบาท

 เม้�อวนัที� 22 ต้ลุาคม 2564 บรัษิัทัยอ่ยมกีารัเรัยีกชำารัะคา่หุน้เพิ�มเต้มิในอตั้รัารัอ้ยละ 75 ของทนุจดทะเบยีน บรัษิัทั

ได้จ่ายชำารัะค่าหุ้นแล้วเป็นจำานวน 2.62 ล้านบาท

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรัษิัทัไดน้ำาใบหุน้ของบรัษิัทั เชยีงใหมร่ัามธรุักจิการัแพทย ์จำากดั (มหาชน) 

จำานวน 2,020,000,000 หุ้น ไปจำานำาไว้กับสถีาบันการัเงินเพ้�อเป็นหลักทรััพย์คำ�าปรัะกันวงเงินสินเช้�อต้ามที�กล่าวไว้ใน

หมายเหตุ้ปรัะกอบงบการัเงินข้อ 19 และ 22

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรัิษััทย่อยได้นำาใบหุ้นของบรัิษััท โรังพยาบาลเชียงใหม่รัาม จำากัด และ

บรัิษััท โรังพยาบาลหรัิภุญชัย เมโมเรัียล จำากัด จำานวนรัวม 43,005,000 หุ้น ไปจำานำาไว้กับสถีาบันการัเงินเพ้�อเป็นหลัก

ทรััพย์คำ�าปรัะกันเงินก้้ย้มรัะยะสั�นต้ามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุ้ปรัะกอบงบการัเงินข้อ 19

14. อสังหาริมทรัพย์เพ่�อการลงทุน

ประกอบด้วย
บาท

งบการัเงินรัวม

ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563

รัายการัในรัะหว่างปี ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2564เพิ�มข้�น ลดลง โอนเข้า (ออก)

รัาคาทุน

ที�ดิน 171,553,809 - - - 171,553,809

อาคารัให้เช่า 327,460,405 253,567 - - 327,713,972

รัวม 499,014,214 253,567 - - 499,267,781

หัก ค่าเส้�อมรัาคาสะสม

  อาคารัให้เช่า (47,089,316) (17,650,009) - - (64,739,325)

อสังหารัิมทรััพย์เพ้�อการัลงทุน - สุทธิ 451,924,898 434,528,456



132

โรงพยาบาลวิภาวดี

บาท

งบการัเงินรัวม

ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2562

รัายการัในรัะหว่างปี ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563เพิ�มข้�น ลดลง โอนเข้า (ออก)

รัาคาทุน

ที�ดิน 171,553,809 - - - 171,553,809

อาคารัให้เช่า 236,153,320 8,282,102 - 83,024,983 327,713,972

รัวม 407,707,129 8,282,102 - 83,024,983 499,267,781

หัก ค่าเส้�อมรัาคาสะสม

  อาคารัให้เช่า (30,747,770) (16,341,546) - - (64,739,325)

อสังหารัิมทรััพย์เพ้�อการัลงทุน - สุทธิ 376,959,359 434,528,456

บาท

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563

รัายการัในรัะหว่างปี ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2564เพิ�มข้�น ลดลง โอนเข้า (ออก)

รัาคาทุน

ที�ดิน 150,770,000 - - - 150,770,000

อาคารัให้เช่า 261,768,659 253,567 - - 262,022,226

รัวม 412,538,659 253,567 - - 412,792,226

หัก ค่าเส้�อมรัาคาสะสม

  อาคารัให้เช่า (37,996,710) (15,460,284) - - (53,456,994)

อสังหารัิมทรััพย์เพ้�อการัลงทุน - สุทธิ 374,541,949 359,335,232

บาท

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2562

รัายการัในรัะหว่างปี ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563เพิ�มข้�น ลดลง โอนเข้า (ออก)

รัาคาทุน

ที�ดิน 150,770,000 - - - 150,770,000

อาคารัให้เช่า 170,461,574 8,282,102 - 83,024,983 261,768,659

รัวม 321,231,574 8,282,102 - 83,024,983 412,538,659

หัก ค่าเส้�อมรัาคาสะสม

  อาคารัให้เช่า (23,850,888) (14,145,822) - - (37,996,710)

อสังหารัิมทรััพย์เพ้�อการัลงทุน - สุทธิ 297,380,686 374,541,949

 อสงัหารัมิทรัพัย์เพ้�อการัลงทนุของบรัษิัทัเปน็ที�ดนิและอาคารัใหเ้ชา่ ซึ่้�งในป ี2561 บรัษิัทัไดม้กีารัปรัะเมนิรัาคาจาก

ผ้้ปรัะเมินรัาคาอิสรัะมีม้ลค่ายุต้ิธรัรัม เป็นจำานวนเงิน 182.10 ล้านบาท

 สำาหรับัปสีิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรัษิัทัและบรัษิัทัยอ่ยมรีัายไดค้า่เชา่จากอสงัหารัมิทรััพย ์จำานวน

เงิน 60.14 ล้านบาท และ 60.99 ล้านบาท (เฉพาะกิจการัเป็นจำานวนเงิน 55.57 ล้านบาท และ 56.28 ล้านบาท) ต้าม

ลำาดับ และมีค่าใช้จ่ายในการัดำาเนินงาน จำานวนเงิน 33.34 ล้านบาท และ 30.75 ล้านบาท (เฉพาะกิจการัเป็นจำานวน

เงิน 30.62 ล้านบาท และ 28.50 ล้านบาท) ต้ามลำาดับ ที�ได้รัับรั้้ในงบกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จ
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 บรัษัิัทและบรัษิัทัย่อยไดจ้ดจำานองอสงัหารัมิทรัพัยเ์พ้�อการัลงทนุของบรัษิัทัไวเ้ปน็หลกัทรัพัยค์ำ�าปรัะกันวงเงนิสนิเช้�อ

จากสถีาบันการัเงินต้ามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุ้ปรัะกอบงบการัเงินข้อ 19

15. ท่�ดิน อาคัารและอุปกรณ์

ประกอบด้วย
บาท

งบการัเงินรัวม

ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563

รัายการัในรัะหว่างปี ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2564เพิ�มข้�น ลดลง โอนเข้า (ออก)

รัาคาทุน

ที�ดินและส่วนปรัับปรัุงที�ดิน 3,763,904,019 44,786,779 - 8,580,367 3,817,271,165

อาคารัและส่วนปรัับปรัุงอาคารั 3,752,394,436 120,893,091 (14,586,776) 1,348,522,843 5,207,223,594

เครั้�องม้อแพทย์และอุปกรัณ์การัแพทย์ 1,850,594,098 243,929,201 (265,905) 25,354,676 2,119,612,070

เครั้�องต้กแต้่งต้ิดต้ั�งและเครั้�องใช้สำานักงาน 1,541,552,080 89,716,830 (3,283,782) 585,784,129 2,213,769,257

เครั้�องใช้และเครั้�องต้กแต้่งศ้นย์สุขภาพ 9,915,358 - - - 9,915,358

ยานพาหนะ 148,401,131 3,765,590 (1,663,350) - 150,503,371

สินทรััพย์รัะหว่างก่อสรั้าง 1,539,816,025 560,983,854 - (1,968,242,015) 132,557,864

รัวมรัาคาทุน 12,606,577,147 1,064,075,345 (19,799,813) - 13,650,852,679

หัก ค่าเส้�อมรัาคาสะสม

ส่วนปรัับปรัุงที�ดิน (22,490,391) (2,197,806) - - (24,688,197)

อาคารัและส่วนปรัับปรัุงอาคารั (2,087,258,119) (217,437,245) 7,479,328 - (2,297,216,036)

เครั้�องม้อแพทย์และอุปกรัณ์การัแพทย์ (1,282,498,232) (128,245,870) 4,527,643 - (1,406,216,459)

เครั้�องต้กแต้่งต้ิดต้ั�งและเครั้�องใช้สำานักงาน (1,108,864,433) (114,887,417) 3,244,993 - (1,220,506,857)

เครั้�องใช้และเครั้�องต้กแต้่งศ้นย์สุขภาพ (17,857,775) (183,118) - - (18,040,893)

ยานพาหนะ (117,515,436) (9,730,851) 1,694,848 - (125,551,439)

รัวมค่าเส้�อมรัาคาสะสม (4,636,484,386) (472,682,307) 16,946,812 - (5,092,219,881)

ที�ดิน อาคารัและอุปกรัณ์-สุทธิ  7,970,092,761 8,558,632,798
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บาท

งบการัเงินรัวม

ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2562

รัายการัในรัะหว่างปี ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563เพิ�มข้�น ลดลง โอนเข้า (ออก)

รัาคาทุน

ที�ดินและส่วนปรัับปรัุงที�ดิน 3,763,904,019 - - - 3,763,904,019

อาคารัและส่วนปรัับปรัุงอาคารั 3,661,325,833 54,776,441 - 36,292,162 3,752,394,436

เครั้�องม้อแพทย์และอุปกรัณ์การัแพทย์ 1,796,829,854 142,104,339 (88,340,095) - 1,850,594,098

เครั้�องต้กแต้่งต้ิดต้ั�งและเครั้�องใช้สำานักงาน 1,463,227,183 42,701,143 (17,576,708) 53,200,462 1,541,552,080

เครั้�องใช้และเครั้�องต้กแต้่งศ้นย์สุขภาพ 9,913,554 3,112 (1,308) - 9,915,358

ยานพาหนะ 149,148,245 281,573 (1,028,687) - 148,401,131

สินทรััพย์รัะหว่างก่อสรั้าง 515,497,932 1,196,835,700 - (172,517,607) 1,539,816,025

รัวมรัาคาทุน 11,359,846,620 1,436,702,308 (106,946,798) (83,024,983) 12,606,577,147

หัก ค่าเส้�อมรัาคาสะสม

ส่วนปรัับปรัุงที�ดิน (20,209,658) (2,280,733) - - (22,490,391)

อาคารัและส่วนปรัับปรัุงอาคารั (1,911,622,037) (175,636,082) - - (2,087,258,119)

เครั้�องม้อแพทย์และอุปกรัณ์การัแพทย์ (1,255,125,604) (113,081,491) 85,708,863 - (1,282,498,232)

เครั้�องต้กแต้่งต้ิดต้ั�งและเครั้�องใช้สำานักงาน (1,023,557,706) (102,690,002) 17,383,275 - (1,108,864,433)

เครั้�องใช้และเครั้�องต้กแต้่งศ้นย์สุขภาพ (17,644,664) (214,419) 1,308 - (17,857,775)

ยานพาหนะ (106,947,162) (11,580,460) 1,012,186 - (117,515,436)

รัวมค่าเส้�อมรัาคาสะสม (4,335,106,831) (405,483,187) 104,105,632 - (4,636,484,386)

ที�ดิน อาคารัและอุปกรัณ์-สุทธิ  7,024,739,789 7,970,092,761

บาท

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563

รัายการัในรัะหว่างปี ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2564เพิ�มข้�น ลดลง โอนเข้า (ออก)

รัาคาทุน

ที�ดินและส่วนปรัับปรัุงที�ดิน 484,206,727 - - - 484,206,727

อาคารัและส่วนปรัับปรัุงอาคารั 1,508,551,719 2,669,717 (10,029,224) 12,106,556 1,513,298,768

เครั้�องม้อแพทย์และอุปกรัณ์การัแพทย์ 581,545,195 41,072,763 - 652,500 623,270,458

เครั้�องต้กแต้่งต้ิดต้ั�งและเครั้�องใช้สำานักงาน 297,067,001 10,995,042 (16,900) 943,321 308,988,464

เครั้�องใช้และเครั้�องต้กแต้่งศ้นย์สุขภาพ 9,915,359 - - - 9,915,359

ยานพาหนะ 79,596,324 1,250,000 (1,663,350) - 79,182,974

สินทรััพย์รัะหว่างก่อสรั้าง 71,135,912 13,691,611 - (13,702,377) 71,125,146

รัวมรัาคาทุน 3,032,018,237 69,679,133 (11,709,474) - 3,089,987,896

หัก ค่าเส้�อมรัาคาสะสม

ส่วนปรัับปรัุงที�ดิน (4,555,009) (459,237) - - (5,014,246)

อาคารัและส่วนปรัับปรัุงอาคารั (1,019,988,560) (66,143,813) 7,479,328 - (1,078,653,045)

เครั้�องม้อแพทย์และอุปกรัณ์การัแพทย์ (488,696,068) (28,534,089) - - (517,230,157)

เครั้�องต้กแต้่งต้ิดต้ั�งและเครั้�องใช้สำานักงาน (266,035,860) (12,884,418) - - (278,920,278)

เครั้�องใช้และเครั้�องต้กแต้่งศ้นย์สุขภาพ (17,857,776) (183,118) - - (18,040,894)

ยานพาหนะ (62,035,020) (5,049,361) 1,663,349 - (65,421,032)

รัวมค่าเส้�อมรัาคาสะสม (1,859,168,293) (113,254,036) 9,142,677 - (1,963,279,652)

ที�ดิน อาคารัและอุปกรัณ์-สุทธิ  1,172,849,944 1,126,708,244
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บาท

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2562

รัายการัในรัะหว่างปี ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563เพิ�มข้�น ลดลง โอนเข้า (ออก)

รัาคาทุน

ที�ดินและส่วนปรัับปรัุงที�ดิน 484,206,727 - - - 484,206,727

อาคารัและส่วนปรัับปรัุงอาคารั 1,471,875,523 384,033 - 36,292,163 1,508,551,719

เครั้�องม้อแพทย์และอุปกรัณ์การัแพทย์ 557,960,264 23,588,981 (4,050) - 581,545,195

เครั้�องต้กแต้่งต้ิดต้ั�งและเครั้�องใช้สำานักงาน 283,855,369 12,767,824 (415,152) 858,960 297,067,001

เครั้�องใช้และเครั้�องต้กแต้่งศ้นย์สุขภาพ 9,913,554 3,113 (1,308) - 9,915,359

ยานพาหนะ 79,596,324 - - - 79,596,324

สินทรััพย์รัะหว่างก่อสรั้าง 153,575,551 37,736,466 - (120,176,105) 71,135,912

รัวมรัาคาทุน 3,040,983,312 74,480,417 (420,510) (83,024,982) 3,032,018,237

หัก ค่าเส้�อมรัาคาสะสม

ส่วนปรัับปรัุงที�ดิน (4,095,772) (459,237) - - (4,555,009)

อาคารัและส่วนปรัับปรัุงอาคารั (952,456,809) (67,531,751) - - (1,019,988,560)

เครั้�องม้อแพทย์และอุปกรัณ์การัแพทย์ (460,760,589) (27,938,923) 3,444 - (488,696,068)

เครั้�องต้กแต้่งต้ิดต้ั�งและเครั้�องใช้สำานักงาน (253,744,648) (12,683,614) 392,402 - (266,035,860)

เครั้�องใช้และเครั้�องต้กแต้่งศ้นย์สุขภาพ (17,644,665) (214,418) 1,307 - (17,857,776)

ยานพาหนะ (56,332,738) (5,702,282) - - (62,035,020)

รัวมค่าเส้�อมรัาคาสะสม (1,745,035,221) (114,530,225) 397,153 - (1,859,168,293)

ที�ดิน อาคารัและอุปกรัณ์-สุทธิ  1,295,948,091 1,172,849,944

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564และ 2563 ที�ดิน พรั้อมสิ�งปล้กสรั้าง อาคารั และเครั้�องใช้ทางการัแพทย์ส่วนหน้�งของ

บรัษิัทัและบรัษิัทัยอ่ย มล้คา่ต้ามบญัชจีำานวนเงนิ 4,797.04 ลา้นบาท และ 4,038.54 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการัเปน็จำานวน

เงนิ 552.12 ลา้นบาท และ 316.27 ลา้นบาท) ต้ามลำาดับ ต้ดิภารัะคำ�าปรัะกนัวงเงนิสนิเช้�อจากสถีาบนัการัเงนิต้ามที�กลา่ว

ไว้ในหมายเหตุ้ปรัะกอบงบการัเงินข้อ 19 และ 22

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรัิษััทและบรัิษััทย่อยมีสินทรััพย์ถีาวรัที�คำานวณค่าเส้�อมรัาคาครับแล้ว แต้่

ยังใช้งานอย่้โดยมีรัาคาทุน จำานวนเงิน 2,306.95 ล้านบาท และ 1,914.47 ล้านบาท (เฉพาะกิจการัเป็นจำานวนเงิน 

908.27 ล้านบาท และ 709.15 ล้านบาท) ต้ามลำาดับ

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เครั้�องม้อแพทย์และยานพาหนะของบรัิษััทและบรัิษััทย่อย ซึ่้�งได้มาภาย

ใต้้สัญญาเช่าการัเงินมีม้ลค่าต้ามบัญชีจำานวนเงิน 3.91 ล้านบาท และ 8.94 ล้านบาท (เฉพาะกิจการัเป็นจำานวนเงิน 

3.21 ล้านบาท และ 7.63 ล้านบาท) ต้ามลำาดับ

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรัิษััทและบรัิษััทย่อยมีดอกเบี�ยจ่ายที�ถี้อเป็นต้้นทุนของสินทรััพย์ จำานวน

เงิน 22.27 ล้านบาท และ 16.51 ล้านบาท (เฉพาะกิจการัเป็นจำานวนเงิน 0.00 ล้านบาทและ0.00 ล้านบาท) ต้ามลำาดับ 

โดยมีอัต้รัาต้ั�งข้�นเป็นทุนของสินทรััพย์เท่ากับรั้อยละ 2.04 - 3.15 ต้่อปี และรั้อยละ 2.51 - 2.69  ต้่อปี (เฉพาะกิจการั

เป็นรั้อยละ 0.00 ต้่อปี และรั้อยละ 0.00 ต้่อปี) ต้ามลำาดับ



136

โรงพยาบาลวิภาวดี

16. สินทรัพย์สิทธิการใช้้

สินทรัพย์สิทธิการใช้้ - สุทธิ ประกอบด้วย
บาท

งบการัเงินรัวม

ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563

การัเปลี�ยนแปลงในรัะหว่างปี ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2564
เพิ�มข้�น

เปลี�ยนแปลงเง้�อนไข/

ต้ัดจำาหน่าย

รัาคาทุน

อาคารัและห้องชุด 332,520,444 1,317,516 (12,734,042) 321,103,918

(หัก) ค่าเส้�อมรัาคาสะสม

อาคารัและห้องชุด (29,593,071) (27,459,245) - (57,052,316)

สินทรััพย์สิทธิการัใช้ - สุทธิ 302,927,373 264,051,602

บาท

งบการัเงินรัวม

ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 1

มกรัาคม 2563

การัเปลี�ยนแปลงในรัะหว่างปี ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2564
เพิ�มข้�น

เปลี�ยนแปลงเง้�อนไข/

ต้ัดจำาหน่าย

รัาคาทุน

อาคารัและห้องชุด 332,520,444 - - 332,520,444

(หัก) ค่าเส้�อมรัาคาสะสม

อาคารัและห้องชุด - (29,593,071) - (29,593,071)

สินทรััพย์สิทธิการัใช้ - สุทธิ 332,520,444 302,927,373

บาท

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563

การัเปลี�ยนแปลงในรัะหว่างปี ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2564
เพิ�มข้�น

เปลี�ยนแปลงเง้�อนไข/

ต้ัดจำาหน่าย

รัาคาทุน

ห้องชุด 21,061,449 2,100,995 - 23,162,444

(หัก) ค่าเส้�อมรัาคาสะสม

ห้องชุด (3,403,050) (3,553,121) - (6,956,171)

สินทรััพย์สิทธิการัใช้ - สุทธิ 17,658,399 16,206,273

บาท

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 1

มกรัาคม 2563

การัเปลี�ยนแปลงในรัะหว่างปี ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2564
เพิ�มข้�น

เปลี�ยนแปลงเง้�อนไข/

ต้ัดจำาหน่าย

รัาคาทุน

อาคารัและห้องชุด 21,061,449 - - 21,061,449

(หัก) ค่าเส้�อมรัาคาสะสม

อาคารัและห้องชุด - (3,403,050) - (3,403,050)

สินทรััพย์สิทธิการัใช้ - สุทธิ 21,061,449 17,658,399



137

รายงานประจำาปี 2564

     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

ค่าเส้�อมรัาคาสำาหรัับปี 27,558,869 29,593,071 3,553,121 3,403,050

บรัิษััทและบรัิษััทย่อยเช่าสินทรััพย์หลายปรัะเภท ปรัะกอบด้วยสัญญาเช่าอาคารัและห้องพักอายุสัญญาเช่า 2 - 10 ปี 

17. คั่าคัวามนิยม

ประกอบด้วย
บาท

งบการัเงินรัวม

2564 2563

1. ค่าความนิยมจากการัซึ่้�อเงินลงทุนในบรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด  (มหาชน) 

โดยบรัิษััท

424,723,212 424,723,212

2. ค่าความนิยมในงบการัเงินรัวมของบริัษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน) 

สำาหรัับการัซึ่้�อธุรักิจแบบย้อนกลับภายใต้้ช้�อของบรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด 

(มหาชน) ซึ่้�งเป็นบรัิษััทแม่ต้ามกฎหมายแต้่เป็นผ้้ถี้กซึ่้�อในทางบัญชี ที�ถี้กควบคุมโดยบรัิษััท 

โรังพยาบาลเชียงใหม่รัาม จำากดั ซ้ึ่�งเป็นบริัษัทัย่อยต้ามกฎหมายแต่้เป็นผ้้ซึ่้�อในทางบัญชี ภาย

หลังการัแลกเปลี�ยนหุ้นสามัญ เม้�อวันที� 25 กุมภาพันธ์ 2551

89,343,728 89,343,728

3. คา่ความนิยมจากการัซ้ึ่�อเงินลงทุนในบริัษัทั โรังพยาบาลหริัภญุชัย เมโมเรีัยล จำากดั โดยบริัษัทั 

เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน)

209,148,791 209,148,791

รัวม 723,215,731 723,215,731

18. สินทรัพย์ภาษั่เงินได้รอการตัดบัญช้่และหน้�สินภาษั่เงินได้รอการตัดบัญช้่

สินทรัพย์ภาษั่เงินได้รอการตัดบัญช้่และหน้�สินภาษั่เงินได้รอการตัดบัญช้่ ม่ดังน้�
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

สินทรััพย์ภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี 11,044,791 12,578,546 19,140,254 16,396,514

หน้�สินภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี (1,482,606,553) (716,825,460) (754,855,293) (184,396,596)

สินทรััพย์ (หน้�สิน) ภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี - สุทธิ (1,471,561,762) (704,246,914) (735,715,039) (168,000,082)
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การเปล่�ยนแปลงสำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ 2563 สรุปดังน้�
บาท

งบการัเงินรัวม

ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563

รัายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในรัะหว่างปี ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2564
ในกำาไรัขาดทุน

ในกำาไรัขาดทุน

เบ็ดเสรั็จอ้�น

สินทรััพย์ภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี :

ล้กหน้�การัค้า 7,280,001 612,287 - 7,892,288

ปรัะมาณการัหน้�สินผลปรัะโยชน์พนักงาน 53,205,762 6,706,054 (5,950,753) 53,961,063

อ้�น ๆ 479,175 32,734 - 511,909

รัวม 60,964,938 7,351,075 (5,950,753) 62,365,260

หน้�สินภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี :

สัญญาเช่าการัเงิน (114,145) 21,052 - (135,197)

กำาไรัที�ยังไม่เกิดข้�นจรัิงจากการัวัดม้ลค่าเงินลงทุนเผ้�อขาย 659,531,292 (466,485) (771,921,151) 1,431,918,928

ผลต้่างจากการัปรัับม้ลค่ายุต้ิธรัรัมของสินทรััพย์ถีาวรัจาก 105,794,705 3,651,414 - 102,143,291

การัรัวมธุรักิจ

รัวม 765,211,852 3,205,981 (771,921,151) 1,533,927,022

สินทรััพย์ (หน้�สิน) ภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี - สุทธิ (704,246,914) (1,471,561,762)

บาท

งบการัเงินรัวม

ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 1 

มกรัาคม 2563

รัายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในรัะหว่างปี ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563
ในกำาไรัขาดทุน

ในกำาไรัขาดทุน

เบ็ดเสรั็จอ้�น

สินทรััพย์ภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี :

ล้กหน้�การัค้า 7,894,869 (614,868) - 7,280,001

ปรัะมาณการัหน้�สินผลปรัะโยชน์พนักงาน 48,344,002 4,861,760 - 53,205,762

ค่าเช่าต้ามวิธีเส้นต้รัง - - - -

อ้�น ๆ 385,230 93,945 - 479,175

รัวม 56,624,101 4,340,837 - 60,964,938

หน้�สินภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี : 197,154 311,299 - (114,145)

สัญญาเช่าการัเงิน 638,722,591 - (20,808,701) 659,531,292

กำาไรัที�ยังไม่เกิดข้�นจรัิงจากการัวัดม้ลค่าเงินลงทุนเผ้�อขาย

ผลต้่างจากการัปรัับม้ลค่ายุต้ิธรัรัมของสินทรััพย์ถีาวรัจาก 120,334,117 3,651,412 10,888,000 105,794,705

การัรัวมธุรักิจ

รัวม 759,253,862 3,962,711 (9,920,701) 765,211,852

สินทรััพย์ (หน้�สิน) ภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี - สุทธิ (702,629,761) (704,246,914)
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บาท

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563

รัายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในรัะหว่างปี ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2564
ในกำาไรัขาดทุน

ในกำาไรัขาดทุน

เบ็ดเสรั็จอ้�น

สินทรััพย์ภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี :

ล้กหน้�การัค้า 455,612 432,777 - 888,389

ปรัะมาณการัหน้�สินผลปรัะโยชน์พนักงาน 15,940,902 2,310,963 - 18,251,865

รัวม 16,396,514 2,743,740 - 19,140,254

หน้�สินภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี :

สัญญาเช่าการัเงิน (114,144) 21,053 - (135,197)

กำาไรัที�ยังไม่เกิดข้�นจรัิงจากการัวัดม้ลค่าเงินลงทุนเผ้�อขาย 184,510,740 (466,484) (570,013,266) 754,990,490

รัวม 184,396,596 (445,431) (570,013,266) 754,855,293

สินทรััพย์ (หน้�สิน) ภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี - สุทธิ (168,000,082) (735,715,039)

บาท

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 1 

มกรัาคม 2563

รัายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในรัะหว่างปี ยอดต้ามบัญชี

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563
ในกำาไรัขาดทุน

ในกำาไรัขาดทุน

เบ็ดเสรั็จอ้�น

สินทรััพย์ภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี :

ล้กหน้�การัค้า 283,917 171,695 - 455,612

ปรัะมาณการัหน้�สินผลปรัะโยชน์พนักงาน 14,508,265 1,432,637 - 15,940,902

รัวม 14,792,182 1,604,332 - 16,396,514

หน้�สินภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี :

สัญญาเช่าการัเงิน 197,154 311,298 - (114,144)

กำาไรัที�ยังไม่เกิดข้�นจรัิงจากการัวัดม้ลค่าเงินลงทุนเผ้�อขาย 122,502,461 - (62,008,279) 184,510,740

รัวม 122,699,615 311,298 (62,008,279) 184,396,596

สินทรััพย์ (หน้�สิน) ภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี - สุทธิ (107,907,433) (168,000,082)

19. เงินเบิกเกินบัญช้่และเงินกู้ย่มระยะสั�นจากสถืาบันการเงิน

ประกอบด้วย
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

เงินเบิกเกินบัญชี 2,506,379 6,899,659 - -

เงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากสถีาบันการัเงิน 3,819,000,000 2,599,000,000 2,740,000,000 1,870,000,000

  รัวม 3,821,506,379 2,605,899,659 2,740,000,000 1,870,000,000

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรัิษััทและบรัิษััทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากสถีาบัน

การัเงินในปรัะเทศหลายแห่ง จำานวนเงิน 4,680 ล้านบาท และ 4,580 ล้านบาท (เฉพาะกิจการัเป็นจำานวนเงิน 3,450 

ล้านบาท และ 3,495 ล้านบาท) ต้ามลำาดับ โดยมีอัต้รัาดอกเบี�ยรั้อยละ MOR และ 1.55 - 3.00 ต้่อปี และรั้อยละ MOR 

และ 2.38 - 4.20 ต้่อปี ต้ามลำาดับ คำ�าปรัะกันโดยอสังหารัิมทรััพย์เพ้�อการัลงทุนของบรัิษััทและบรัิษััทย่อย ที�ดินพรั้อมสิ�ง

ปล้กสรั้างของบรัิษััทและบรัิษััทย่อย จำานำาใบหุ้นของบรัิษััทรั่วมและบรัิษััทย่อยต้ามหมายเหตุ้ปรัะกอบงบการัเงินข้อ 11, 

13, 14 และ 15
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20. เงินกู้ย่มจากบุคัคัลหร่อกิจการท่�เก่�ยวข้้องกัน

 รายการเปล่�ยนแปลงข้องเงินกู้ย่มจากบุคัคัลหร่อกิจการท่�เก่�ยวข้้องกันสำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ 

2563 สรุปได้ดังน้�
บาท

งบการัเงินรัวม

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563

รัายการัในรัะหว่างปี ณ วันที� 31

ธันวาคม 2564เพิ�มข้�น ลดลง

เงินก้้ย้มรัะยะสั�น

บรัิษััทที�เกี�ยวข้อง

บรัิษััท ดีโก้ วัสดุภัณฑ์์ จำากัด - 40,000,000 (40,000,000) -

บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

กรัรัมการัของบรัิษััทและญาต้ิ 375,253,818 - (106,453,818) 268,800,000

รัวมเงินก้้ย้มรัะยะสั�น 375,253,818 40,000,000 (146,453,818) 268,800,000

เงินก้้ย้มรัะยะยาว

บรัิษััทรั่วม

บรัิษััท โรังพยาบาลบางโพ จำากัด 70,000,000 - (70,000,000) -

บรัิษััทที�เกี�ยวข้อง

บรัิษััท ดีโก้ วัสดุภัณฑ์์ จำากัด - 40,000,000 (40,000,000) -

บรัิษััท กรัีน รัีซึ่อรั์สเซึ่ส จำากัด (มหาชน) 20,000,000 20,000,000 (20,000,000) 20,000,000

บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

กรัรัมการัของบรัิษััทและญาต้ิ 194,000,000 126,000,000 (185,000,000) 135,000,000

รัวมเงินก้้ย้มรัะยะยาว 284,000,000 186,000,000 (315,000,000) 155,000,000

 รัวม 659,253,818 226,000,000 (461,453,818) 423,800,000

บาท

งบการัเงินรัวม

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2562

รัายการัในรัะหว่างปี ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563เพิ�มข้�น ลดลง

เงินก้้ย้มรัะยะสั�น

บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

กรัรัมการัของบรัิษััทและญาต้ิ 633,053,818 - (257,800,000) 375,253,818

รัวมเงินก้้ย้มรัะยะสั�น 633,053,818 - (257,800,000) 375,253,818

เงินก้้ย้มรัะยะยาว

บรัิษััทรั่วม

บรัิษััท โรังพยาบาลบางโพ จำากัด - 70,000,000 - 70,000,000

บรัิษััทที�เกี�ยวข้อง

บรัิษััท กรัีน รัีซึ่อรั์สเซึ่ส จำากัด (มหาชน) - 27,000,000 (7,000,000) 20,000,000

บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

กรัรัมการัของบรัิษััทและญาต้ิ 176,000,000 227,000,000 (209,000,000) 194,000,000

รัวมเงินก้้ย้มรัะยะยาว 176,000,000 324,000,000 (216,000,000) 284,000,000

 รัวม 809,053,818 324,000,000 (473,800,000) 659,253,818
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บาท

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563

รัายการัในรัะหว่างปี ณ วันที� 31

ธันวาคม 2564เพิ�มข้�น ลดลง

เงินก้้ย้มรัะยะสั�น

บรัิษััทที�เกี�ยวข้อง

บรัิษััท ดีโก้ วัสดุภัณฑ์์ จำากัด - 40,000,000 (40,000,000) -

รัวมเงินก้้ย้มรัะยะสั�น - 40,000,000 (40,000,000) -

เงินก้้ย้มรัะยะยาว

บรัิษััทรั่วม

บรัิษััท โรังพยาบาลบางโพ จำากัด 70,000,000 - (70,000,000) -

บรัิษััทที�เกี�ยวข้อง

บรัิษััท ดีโก้ วัสดุภัณฑ์์ จำากัด - 40,000,000 (40,000,000) -

บรัิษััท กรัีน รัีซึ่อรั์สเซึ่ส จำากัด (มหาชน) 20,000,000 20,000,000 (20,000,000) 20,000,000

บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

กรัรัมการัของบรัิษััทและญาต้ิ 194,000,000 126,000,000 (185,000,000) 135,000,000

รัวมเงินก้้ย้มรัะยะยาว 284,000,000 186,000,000 (315,000,000) 155,000,000

 รัวม 284,000,000 226,000,000 (355,000,000) 155,000,000

บาท

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2562

รัายการัในรัะหว่างปี ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563เพิ�มข้�น ลดลง

เงินก้้ย้มรัะยะยาว

บรัิษััทรั่วม

บรัิษััท โรังพยาบาลบางโพ จำากัด - 70,000,000 - 70,000,000

บรัิษััทที�เกี�ยวข้อง

บรัิษััท กรัีน รัีซึ่อรั์สเซึ่ส จำากัด (มหาชน) - 27,000,000 (7,000,000) 20,000,000

บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

กรัรัมการัของบรัิษััทและญาต้ิ 176,000,000 227,000,000 (209,000,000) 194,000,000

รัวมเงินก้้ย้มรัะยะยาว 176,000,000 324,000,000 (216,000,000) 284,000,000

 รัวม 176,000,000 324,000,000 (216,000,000) 284,000,000

เงินกู้ย่มระยะสั�น

บุคัคัลท่�เก่�ยวข้้องกัน

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรัิษััทย่อยมีเงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากบุคคล ในรั้ปต้ั�วสัญญาใช้เงินรัะยะเวลา 

3 เด้อน และมีการัคิดดอกเบี�ยในอัต้รัารั้อยละ 2.94 - 3.35 ต้่อปี เงินก้้ย้มดังกล่าวไม่มีหลักทรััพย์คำ�าปรัะกัน

เงินกู้ย่มระยะยาว

บริษััทร่วม

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บรัิษััทมีเงินก้้ย้มรัะยะยาวจากบรัิษััทรั่วมในรั้ปต้ั�วสัญญาใช้เงิน 1 ฉบับ ครับกำาหนด

จ่ายค้นเงินต้้นภายในวันที� 30 มิถีุนายน 2564 กำาหนดชำารัะดอกเบี�ยทุก 3 เด้อน ดอกเบี�ยอัต้รัารั้อยละ 2.75 ต้่อปี และ

ในรัะหว่างปี 2564 ได้มีการัจ่ายชำารัะครับทั�งจำานวนแล้ว



142

โรงพยาบาลวิภาวดี

บริษััทท่�เก่�ยวข้้องกัน

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 บรัิษััทมีเงินก้้ย้มรัะยะยาวจากบรัิษััทที�เกี�ยวข้องกันในร้ัปต้ั�วสัญญาใช้เงิน 1 ฉบับ 

ครับกำาหนดจ่ายค้นเงินต้้นภายในวันที� 30 มิถีุนายน 2566 ครับกำาหนดชำารัะค้นเงินต้้นภายใน 2 ปี กำาหนดชำารัะดอกเบี�ย

ทุก 3 เด้อน ดอกเบี�ยอัต้รัารั้อยละ 2.25 ต้่อปี 

บุคัคัลท่�เก่�ยวข้้องกัน

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรัิษััทมีเงินก้้ย้มรัะยะยาวจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกันในรั้ปต้ั�วสัญญาใช้เงิน

รัวม 9 ฉบับและ 11 ฉบับ ต้ามลำาดับ ครับกำาหนดชำารัะค้นเงินต้้นภายใน 2 ปี กำาหนดชำารัะดอกเบี�ยทุก 3 เด้อน ดอกเบี�ย

อตั้รัารัอ้ยละ 2.75 - 3.00 ต้อ่ป ีและมีการัต่้อต้ั�วสัญญาใชเ้งนิโดยมอีตั้รัาดอกเบี�ยรัอ้ยละ 2.25 ต้อ่ป ีและรัอ้ยละ 1.75 ต้อ่ปี 

เม้�อมกีารัไถีถ่ีอนกอ่นกำาหนดชำารัะดอกเบี�ย รัะยะเวลา 2 ปคีรับกำาหนด 30 มถิีนุายน 2566 โดยมีเง้�อนไขว่าผ้ใ้หก้้ส้ามารัถี

ไถี่ถีอนเงินก้้ก่อนวันครับกำาหนดได้และผ้้ก้้สามารัถีชำารัะค้นเงินก้้ก่อนวันครับกำาหนดได้

21. เงินกู้ย่มระยะสั�นจากบุคัคัลอ่�น

รายการเปล่�ยนแปลงข้องเงินกู้ย่มระยะสั�นจากบุคัคัลอ่�นสำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังน้�
บาท

งบการัเงินรัวม

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563

รัายการัในรัะหว่างปี ณ วันที� 31

ธันวาคม 2564เพิ�มข้�น ลดลง

บุคคลอ้�น 85,300,000 2,000,000 (6,000,000) 81,300,000

บาท

งบการัเงินรัวม

ณ วันที� 31

ธันวาคม 2562

รัายการัในรัะหว่างปี ณ วันที� 31

ธันวาคม 2563เพิ�มข้�น ลดลง

บุคคลอ้�น 70,800,000 28,000,000 (13,500,000) 85,300,000

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรัิษััทย่อยมีเงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากบุคคลอ้�น โดยการัออกต้ั�วสัญญาใช้เงิน

รัะยะเวลาปรัะมาณ 3 เด้อน อัต้รัาดอกเบี�ยรั้อยละ 2.94 - 3.15 ต้่อปีและรั้อยละ 2.94 - 3.75 ต้่อปี ต้ามลำาดับ โดยไม่มี

หลักทรััพย์คำ�าปรัะกัน
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22. เงินกู้ย่มระยะยาวจากสถืาบันการเงิน

ประกอบด้วย
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

เงินก้้ย้มรัะยะยาว 4,896,605,507 4,556,465,513 1,981,629,510 2,039,175,230

หัก ส่วนที�ถี้งกำาหนดชำารัะภายในหน้�งปี (1,345,080,005) (1,065,160,006) (719,525,720) (563,345,720)

 สุทธิ 3,551,525,502 3,491,305,507 1,262,103,790 1,475,829,510

 รายการเปล่�ยนแปลงข้องเงินกู้ย่มระยะยาวจากสถืาบันการเงินสำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ 2563 

ม่ดังน้�
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

ยอดคงเหล้อ ณ วันต้้นปี 4,556,465,513 3,503,390,508 2,039,175,230 1,823,252,413

รัับเงินก้้เพิ�มในรัะหว่างปี 1,803,500,000 2,013,000,000 850,000,000 760,000,000

จ่ายค้นเงินก้้ในรัะหว่างปี (1,463,360,006) (959,924,995) (907,545,720) (544,077,183)

ยอดคงเหล้อ ณ วันสิ�นปี 4,896,605,507 4,556,465,513 1,981,629,510 2,039,175,230

 ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ 2563 บริษััทและบริษััทย่อยม่วงเงินกู้ย่มระยะยาวกับสถืาบันการเงินในประเทศ 

ดังต่อไปน้�

ลำาดับ ปีที�ก้้
วงเงิน (ล้านบาท) เบิกถีอน (ล้านบาท) อตั้รัาดอกเบี�ย 

(รั้อยละต้่อปี)

 จำานวน

งวด

การัชำารัะเงินต้้น

(ไม่รัวมดอกเบี�ย)

เงินต้้นคงเหล้อ (บาท)

2564 2563 2564 2563 2564 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 2560 - 200.00 - - 3.40 36 เด้อนละ 6.67 ล้านบาท - -

2 2561 200.00 200.00 - 200.00 3.40 36 เด้อนละ 6.67 ล้านบาท - 39,920,000

3 2561 300.00 300.00 - 230.00 3.60 36 ชำารัะเงินต้้นภายในงวดที� 36 - 178,000,000

4 2562 420.00 420.00 420.00 420.00 FDR + 1.75 60 งวดที� 1-24 เด้อนละ 4.72 ล้านบาท 221,020,000 316,160,000

งวดที� 25-59 เด้อนละ 8.57 ล้านบาท

งวดที� 60 ชำารัะค้นยอดค้างทั�งหมด

5 2562 800.00 800.00 800.00 800.00 MLR  - 3.60 84 เด้อนละ 9.52 ล้านบาท 523,809,510 638,095,230

(เรัิ�มชำารัะงวดแรักครับกำาหนด 6 เด้อน

นับจากวันเบิกเงินก้้ครัั�งแรัก)

6 2562 194.86 194.86 194.86 194.86 3.80 60 กำาหนดชำารัะค้นเงินต้้นเป็นงวดทุก 3 เด้อน 107,000,000 147,000,000

เด้อนละ 10.00 ล้านบาท

7 2563 300.00 300.00 260.00 260.00 3.60 36 ชำารัะเงินต้้นในงวดสุดท้าย 182,000,000 260,000,000

8 2563 500.00 500.00 500.00 500.00 3.80 60 เด้อนละ 9.52 ล้านบาท 206,000,000 460,000,000

(เรัิ�มชำารัะงวดแรักครับกำาหนด 2 เด้อน

นับจากวันเบิกเงินก้้ครัั�งแรัก)

9 2564 550.00 - 550.00 - 2.45 60 เด้อนละ 9.70 ล้านบาท 491,800,000 -

(เรัิ�มชำารัะงวดแรักครับกำาหนด 3 เด้อน

นับจากวันเบิกเงินก้้ครัั�งแรัก)

10 2564 300.00 - 300.00 - 2.85 12 เด้อนละ 25.00 ล้านบาท 250,000,000 -

รัวม 3,564.86 2,914.86 3,024.86 2,604.86 1,981,629,510 2,039,175,230
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ลำาดับ ปีที�ก้้
วงเงิน (ล้านบาท) เบิกถีอน (ล้านบาท) อัต้รัาดอกเบี�ย

(รั้อยละต้่อปี)

 จำานวน

งวด

การัชำารัะเงินต้้น

(ไม่รัวมดอกเบี�ย)

เงินต้้นคงเหล้อ (บาท)

2564 2563 2564 2563 2564 2563

งบการเงินรวม

บริษััท เช้่ยงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาช้น)

11 2559 300.00 300.00 300.00 300.00 ดอกเบี�ยเงินฝ่ากปรัะจำา 60 เด้อนละ 5.00 ล้านบาท - 40,000,000

3 เด้อน + 2.00

12 2559 70.00 70.00 70.00 70.00 ดอกเบี�ยเงินฝ่ากปรัะจำา 60 เด้อนละ 1.17 ล้านบาท - 9,160,000

3 เด้อน + 2.00

13 2562 1,200.00 1,200.00 1,200,00 1,000.00 MLR - 3.668 72 งวดที� 1-9 เด้อนละ 8.30 ล้านบาท 984,200,000 941,900,000

งวดที� 10-71 เด้อนละ 16.60 ล้านบาท

งวดที� 72 ชำารัะค้นยอดค้างทั�งหมด

เรัิ�มชำารัะเด้อนที� 9 นับต้ั�งแต้่วันที�ทำาสัญญา

บริษััท โรงพยาบาลเช้่ยงใหม่ราม จำากัด

14 2559 250.00 250.00 250.00 250.00 MLR  - 2.00 60 เด้อนละ 4.20 ล้านบาท - 23,200,000

15 2560 600.00 600.00 600.00 600.00 ดอกเบี�ยเงินฝ่ากปรัะจำา 84 งวดที� 1-24  เด้อนละ 5.50 ล้านบาท 226,200,000 319,800,000

1 ปี + 1.75 งวดที� 25-83 เด้อนละ 7.80 ล้านบาท

งวดที� 84 ชำารัะค้นยอดค้างทั�งหมด

16 2562 250.00 250.00 250.00 250.00 ดอกเบี�ยเงินฝ่ากปรัะจำา 60 งวดที� 1-59  เด้อนละ 4.20 ล้านบาท 111,400,000 161,800,000

1 ปี + 1.75 งวดที� 60 ชำารัะค้นยอดค้างทั�งหมด

17 2562 800.00 800.00 400.00 400.00 MLR - 3.668 72 งวดที� 1-71 เด้อนละ 4.75 ล้านบาท 298,406,473 355,406,473

งวดที� 72 ชำารัะค้นยอดค้างทั�งหมด

เรัิ�มชำารัะเด้อนที� 9 นับต้ั�งแต้่วันที�ทำาสัญญา

18 2564 300.00 - 300.00 - ดอกเบี�ยเงินฝ่ากปรัะจำา 60 เด้อนละ 5.00 ล้านบาท 250,000,000 -

3 เด้อน + 2.75

19 2564 20.00 - 20.00 - 2.00 24 เด้อนละ 1.11 ล้านบาท 16,666,667 -

เรัิ�มชำารัะเด้อนที� 7 นับต้ั�งแต้่วันที�ทำาสัญญา

(6 เด้อนแรักรััฐบาลเป็นผ้้จ่ายดอกเบี�ยแทน)

20 2564 360.00 - 285.00 - MLR - 3.225 24 งวดที� 1-74 เด้อนละ 4.80 ล้านบาท 285,000,000 -

งวดที� 75 ชำารัะค้นยอดค้างทั�งหมด

บริษััท เทพปัญญาธุรกิจ จำากัด

21 2560 250.00 250.00 250.00 250.00 3.50 84 เด้อนละ 2.98 ล้านบาท 86,309,524 122,023,810

22 2563 40.00 40.00 40.00 40.00 3.00 60 เด้อนละ 0.67 ล้านบาท 31,960,000 40,000,000

บริษััท โรงพยาบาลหริภุญช้ัย เมโมเร่ยล จำากัด

23 2563 800.00 800.00 657.50 513.00 MLR - 3.55 60 งวดที� 1-16  เด้อนละ 1.00 ล้านบาท 621,500,000 504,000,000

งวดที� 17-40 เด้อนละ 4.00 ล้านบาท

งวดที� 41-59 เด้อนละ 8.50 ล้านบาท

งวดที� 60 ชำารัะค้นยอดค้างทั�งหมด

24 2564 4.00 - 4.00 - 2.00 24 เด้อนละ 0.22 ล้านบาท 3,333,333 -

เรัิ�มชำารัะเด้อนที� 7 นับต้ั�งแต้่วันที�ทำาสัญญา

(6 เด้อนแรักรััฐบาลเป็นผ้้จ่ายดอกเบี�ยแทน)

รัวม 8,808.86 7,474.86 7,651.36 6,277.86 4,896,605,507 4,556,465,513

 วงเงินก้้ย้มรัะยะยาวจากธนาคารัพาณิชย์ดังกล่าวคำ�าปรัะกันโดยการัจดจำานองที�ดิน พรั้อมสิ�งปล้กสรั้าง และเครั้�อง

ใช้ทางการัเงินแพทย์และอสังหารัิมทรััพย์เพ้�อการัลงทุนของบรัิษััทและบรัิษััทย่อยและการัจำานำาใบหุ้นของบรัิษััทย่อยและ

บรัิษััทที�เกี�ยวข้องกันต้ามหมายเหตุ้ปรัะกอบงบการัเงินข้อ 11 13 และ 15 ภายใต้้เง้�อนไขของสัญญาเงินก้้ย้มรัะยะยาว

ดังกล่าว บรัิษััทจะต้้องปฏิิบัต้ิต้ามเง้�อนไขและข้อจำากัดต้่างๆ ที�รัะบุไว้ในสัญญา
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23. หน้�สินตามสัญญาเช้่า

 มูลคั่าตามบัญช้่ข้องหน้�สินตามสัญญาเช้่าและการเคัล่�อนไหวสำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ 2563 

แสดงได้ดังน้�
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

ยอดคงเหล้อยกมา ณ วันที� 1 มกรัาคม 322,171,509 345,765,463 25,862,434 32,880,572

เพิ�มข้�น 2,100,995 - 2,100,995 -

เปลี�ยนแปลงเง้�อนไข (13,541,418) - - -

เพิ�มข้�นจากดอกเบี�ย 16,179,780 11,906,587 991,247 1,266,422

เงินจ่ายชำารัะ (37,193,013) (35,500,541) (8,789,014) (8,284,560)

ยอดคงเหล้อยกไป ณ วันที� 31 ธันวาคม 289,717,853 322,171,509 20,165,662 25,862,434

หัก ส่วนที�ถี้งกำาหนดชำารัะในหน้�งปี (22,591,526) (24,963,097) (6,315,949) (7,264,729)

หน้�สินต้ามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที�ถี้งกำาหนดชำารัะในหน้�งปี 267,126,327 297,208,412 13,849,713 18,597,705

 จำานวนท่�รับรู้ในงบกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ 2563 ม่ดังน้�
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

ค่าเส้�อมรัาคา - สินทรััพย์สิทธิการัใช้ 29,816,142 33,824,770 5,810,394 7,634,749

ดอกเบี�ยจ่าย 16,179,780 12,391,189 991,247 1,266,422

ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับสัญญาเช่ารัะยะสั�น 829,670 390,470 769,670 330,470

46,825,592 46,606,429 7,571,311 9,231,641

 สำาหรัับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กรัะแสเงินสดจ่ายทั�งหมดสำาหรัับสัญญาเช่าในงบการัเงินรัวม

และงบเฉพาะกิจการั เป็นจำานวนเงิน 38.02 ล้านบาท และ 9.56 ล้านบาท ต้ามลำาดับ

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรัิษััทและบรัิษััทย่อยมีหน้�สินต้ามสัญญาเช่าการัเงินกับบรัิษััทลิสซึ่ิ�งใน

ปรัะเทศหลายแห่ง คงเหล้อจำานวน 4 ฉบับ และ 11 ฉบับ ต้ามลำาดับ ดังน้�

 บรัิษััทมีสัญญาเช่ายานพาหนะคงเหล้อจำานวน 3 ฉบับ และ 8 ฉบับ ต้ามลำาดับ ม้ลค่าต้ามสัญญารัวมเป็นเงิน 

10.48 ลา้นบาท และ 19.65 ลา้นบาท ต้ามลำาดบั รัะยะเวลาผอ่นชำารัะ 48 - 60 เดอ้น จา่ยชำารัะรัวมงวดละ 0.20 ลา้นบาท 

และ 0.36 ล้านบาท ต้ามลำาดับ

 บรัิษััทย่อยมีสัญญาเช่ายานพาหนะคงเหล้อจำานวน 1 ฉบับ ม้ลค่าต้ามสัญญารัวมเป็นเงิน 4.14 ล้านบาท รัะยะ

เวลาผ่อนชำารัะ 60 เด้อน จ่ายชำารัะรัวมงวดละ 0.07 ล้านบาท

 ภายใต้เ้ง้�อนไขของสญัญาดงักลา่วขา้งต้น้ บรัษิัทัและบรัษิัทัยอ่ยจะต้อ้งปฎบิตั้ติ้ามเง้�อนไขและขอ้จำากดัต้า่งๆที�กำาหนด

ไว้ในสัญญาดังกล่าว
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24. ประมาณการหน้�สินผู้ลประโยช้น์พนักงาน

งบแสดงฐานะการเงิน 
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

ปรัะมาณการัหน้�สินของโครังการัผลปรัะโยชน์ ณ วันต้้นปี 268,327,340 241,720,015 79,704,508 72,541,329

ผลปรัะโยชน์จ่ายโดยโครังการั (7,100,161) (6,776,976) (248,565) (3,376,808)

ต้้นทุนบรัิการัปัจจุบันและดอกเบี�ย 40,790,133 37,417,058 11,803,382 10,539,987

(กำาไรั) ขาดทุนจากการัปรัะมาณต้ามหลักคณิต้ศาสต้รั์ปรัะกันภัย (29,753,767) (4,032,757) - -

ปรัะมาณการัหน้�สินของโครังการัผลปรัะโยชน์ ณ วันสิ�นปี 272,263,545 268,327,340 91,259,325 79,704,508

คั่าใช้้จ่ายท่�รับรู้ในงบกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรัับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

ต้้นทุนบรัิการัปัจจุบัน

ต้้นทุนในการัรัักษัาพยาบาล 26,225,627 23,408,933 6,702,599 5,965,317

ค่าใช้จ่ายในการับรัิหารั 9,079,861 9,028,744 3,402,574 3,065,584

ค่าต้อบแทนผ้้บรัิหารั 48,099 45,102 - -

ดอกเบี�ยจากภารัะผ้กพัน 5,436,546 4,934,279 1,698,209 1,509,086

รัวม 40,790,133 37,417,058 11,803,382 10,539,987

 กำาไร (ข้าดทุน) จากการประมาณการตามหลักคัณิตศาสตร์ประกันภยัท่�รบัรูใ้นกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จอ่�นสำาหรบัปสีิ�น

สุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ 2563 เกิดข้้�นจาก
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

การัปรัับปรัุงจากปรัะสบการัณ์ - 5,013,937 - -

สมมต้ิฐานปรัะชากรั - - - -

สมมต้ิฐานทางการัเงิน 29,753,767 (981,180) - -

รัวม 29,753,767 4,032,757 - -

ข้้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคัณิตศาสตร์ประกันภัย
รั้อยละ

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

อัต้รัาคิดลด 1.67 - 2.76 1.53 - 2.76 1.85 1.85

อัต้รัาการัเพิ�มข้�นของเงินเด้อน 3.00 - 6.12 3.00 - 6.12 6.00 6.00

อัต้รัาการัหมุนเวียนพนักงาน 0.00 – 30.77 0.00 - 26.37 0.00 - 20.45 0.00 - 20.45

อัต้รัาการัทุพพลภาพ 10.00 ของอัต้รัามรัณะ 10.00 ของอัต้รัามรัณะ 10.00 ของอัต้รัามรัณะ 10.00 ของอัต้รัามรัณะ

อัต้รัามรัณะ

 100.00 ของอัต้รัา

มรัณะไทยปี 2560 แยก

เกณฑ์์ต้ามเพศชายและ

หญิง

 100.00 ของอัต้รัา

มรัณะไทยปี 2560 แยก

เกณฑ์์ต้ามเพศชายและ

หญิง

100.00 ของอัต้รัามรัณะ

ไทยปี 2560 แยกเกณฑ์์

ต้ามเพศชายและหญิง

100.00 ของอัต้รัามรัณะ

ไทยปี 2560 แยกเกณฑ์์

ต้ามเพศชายและหญิง
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การวิเคัราะห์คัวามอ่อนไหว  

 ผลกรัะทบของการัเปลี�ยนแปลงสมมติ้ฐานที�สำาคัญต้่อม้ลค่าปัจจุบันของภารัะผ้กพันผลปรัะโยชน์รัะยะยาวของ

พนักงาน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรัุปได้ดังน้�
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

อัต้รัาคิดลด

เพิ�มข้�นรั้อยละ 1 (39,922,405) (34,484,004) (9,978,140) (9,011,710)

ลดลงรั้อยละ 1 49,445,211 44,721,389 12,083,000 10,875,770

อัต้รัาการัข้�นเงินเด้อน

เพิ�มข้�นรั้อยละ 1 53,731,690 45,740,243 13,410,357 11,175,936

ลดลงรั้อยละ 1 (44,113,100) (36,021,307) (11,253,395) (9,457,052)

อัต้รัาการัเปลี�ยนแปลงในจำานวนพนักงาน 

เพิ�มข้�นรั้อยละ 10 (15,093,719) (12,361,822) (4,968,009) (4,435,835)

ลดลงรั้อยละ 10 16,651,812 15,748,302 5,568,750 4,967,530

 ในรัะหว่างปี 2564 อตั้รัาดอกเบี�ยรัะยะยาวของบรัษิัทัยอ่ยปรับัลดลงอยา่งมาก สง่ผลต้อ่อตั้รัาคดิลดที�นกัคณติ้ศาสต้ร์ั

ปรัะกันภัยต้ั�งสมมต้ิฐานไว้จากอัต้รัารั้อยละ 1.67 - 1.77 เป็นรั้อยละ 2.86 - 2.87 บรัิษััทย่อยได้พิจารัณาบันท้กภารัะ

ผ้กพันผลปรัะโยชน์พนักงานลดลงเป็นจำานวนเงินรัวม 29.75 ล้านบาท และรัับรั้้ต้้นทุนบรัิการัในอดีต้ในกำาไรัขาดทุน

เบ็ดเสร็ัจอ้�นลดลง เป็นจำานวนเงิน 29.75 ล้านบาท บาท และสำาหรัับข้อม้ลการัวิเครัาะห์ความอ่อนไหวข้างต้้นอาจ

มกีารัเปลี�ยนไปจากที�ไดแ้สดงไว้ อยา่งไรัก็ต้าม บริัษัทัยอ่ยอย้ร่ัะหว่างการัปรัะเมินผลปรัะโยชน์พนกังานโดยนักคณติ้ศาสต้ร์ั

ปรัะกันภัยใหม่

25. ทุนเร่อนหุ้น

ต้ามมต้ิที�ปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้นของบรัิษััทปรัะจำาปี 2558 เม้�อวันที� 28 เมษัายน 2558ได้มีมต้ิอนุมัต้ิการัออกใบสำาคัญ

แสดงสิทธิที�จะซึ่้�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบรัิษััท ครัั�งที� 2 (VIBHA-W2) จำานวนไม่เกิน 1,048,097,120 หน่วย เพ้�อจัดสรัรัให้กับ

ผ้้ถี้อหุ้นเดิมของบรัิษััท ในอัต้รัาส่วน 12 หุ้นสามัญเดิมต้่อ 1 หน่วย ใบสำาคัญแสดงสิทธิ และเม้�อวันที� 15 มิถีุนายน 2558 บรัิษััท

ได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้แก่ผ้้ถี้อหุ้นสามัญเดิมของบรัิษััทต้ามสัดส่วนโดยไม่คิดม้ลค่า โดยมีรัายละเอียดดังน้�

ปรัะเภท ใบสำาคัญแสดงสิทธิที�จะซึ่้�อหุ้นสามัญครัั�งที� 2 ของบรัิษััทโรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด 

(มหาชน) (VIBHA-W2)
ชนิด รัะบุช้�อผ้้ถี้อและโอนเปลี�ยนม้อได้
การัเสนอขาย / การัจัดสรัรั จัดสรัรัให้กับผ้้ถี้อหุ้นเดิม
จำานวนที�ออกและเสนอขาย 1,048,093,059 หน่วย
รัาคาเสนอขายต้่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศ้นย์บาท)
อายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับต้ั�งแต้่วันที�ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ
อัต้รัาการัใช้สิทธิ ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต้่อหุ้นสามัญใหม่ จำานวน 1 หุ้น (ในปี 2561 ใบ

สำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซึ่้�อหุ้นสามัญได้ 1.00086 หุ้น)
รัาคาการัใช้สิทธิ 1.00 บาท ต้่อหุ้น (ในปี 2561 ปรัับสิทธิ�เป็น 0.999 บาท)
รัะยะเวลาและเง้�อนไขในการัใช้สิทธิ วันทำาการัสุดท้ายของเด้อนกันยายน ต้ลอดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ และวันใช้

สิทธิครัั�งสุดท้ายต้รังกับวันทำาการัสุดท้ายของวันที�ครับกำาหนดรัะยะเวลา 5 ปี นับ

แต้่วันที�ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ
วันใช้สิทธิครัั�งแรัก 30 กันยายน 2558
วันใช้สิทธิครัั�งสุดท้ายในวันสิ�นสุดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ 12 มิถีุนายน 2563
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ต้ามมต้ิที�ปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้นของบรัิษััทปรัะจำาปี 2560 เม้�อวันที� 27 เมษัายน 2560 ได้มีมต้ิอนุมัต้ิการัออกใบสำาคัญ

แสดงสิทธิที�จะซึ่้�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบรัิษััท ครัั�งที� 3 (VIBHA-W3) จำานวนไม่เกิน 1,012,587,386 หน่วย เพ้�อจัดสรัรัให้กับ

ผ้้ถี้อหุ้นเดิมของบรัิษััท ในอัต้รัาส่วน 13 หุ้นสามัญเดิมต้่อ 1 หน่วย ใบสำาคัญแสดงสิทธิ และเม้�อวันที� วันที� 15 มิถีุนายน 2560 

บรัิษััทได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้แก่ผ้้ถี้อหุ้นสามัญเดิมของบรัิษััทต้ามสัดส่วนโดยไม่คิดม้ลค่า โดยมีรัายละเอียดดังน้�

ปรัะเภท
ใบสำาคัญแสดงสิทธิที�จะซึ่้�อหุ้นสามัญครัั�งที� 3 ของบรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี 

จำากัด (มหาชน) (VIBHA-W3)
ชนิด รัะบุช้�อผ้้ถี้อและโอนเปลี�ยนม้อได้
การัเสนอขาย / การัจัดสรัรั จัดสรัรัให้กับผ้้ถี้อหุ้นเดิม
จำานวนที�ออกและเสนอขาย 1,012,582,207 หน่วย
รัาคาเสนอขายต้่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศ้นย์บาท)
อายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับต้ั�งแต้่วันที�ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ

อัต้รัาการัใช้สิทธิ
ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต้่อหุ้นสามัญใหม่ จำานวน 1 หุ้น (ในปี 2561 ใบ

สำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซึ่้�อหุ้นสามัญได้ 1.00086 หุ้น)
รัาคาการัใช้สิทธิ 3.00 บาท ต้่อหุ้น (ในปี 2561 ปรัับสิทธิ�เป็น 2.997 บาท)

รัะยะเวลาและเง้�อนไขในการัใช้สิทธิ

วันทำาการัสุดท้ายของเด้อนกันยายน ต้ลอดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ และวันใช้

สิทธิครัั�งสุดท้ายต้รังกับวันทำาการัสุดท้ายของวันที�ครับกำาหนดรัะยะเวลา 5 ปี นับ

แต้่วันที�ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ
วันใช้สิทธิครัั�งแรัก 30 กันยายน 2560
วันใช้สิทธิครัั�งสุดท้ายในวันสิ�นสุดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ 14 มิถีุนายน 2565

และต้ามมต้ิที�ปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้นของบรัิษััทปรัะจำาปี 2560 เม้�อวันที� 27 เมษัายน 2560 และที�ปรัะชุมวิสามัญผ้้ถี้อหุ้น 

ครัั�งที� 1/2560 เม้�อวันที� 21 พฤศจิกายน 2560 มีมต้ิให้จัดสรัรัใบสำาคัญแสดงสิทธิที�จะซึ่้�อหุ้นสามัญของบรัิษััท ให้แก่กรัรัมการั 

ผ้้บรัิหารั และพนักงานของบรัิษััท และ/หรั้อบรัิษััทย่อย (ESOP-W2) จำานวน 300 ล้านหน่วย และเม้�อวันที� 15 มิถีุนายน 2561 

บรัิษััทได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว  โดยไม่คิดม้ลค่า โดยมีรัายละเอียดดังน้�

ปรัะเภท ใบสำาคัญแสดงสิทธิที�จะซึ่้�อหุ้นสามัญให้แก่กรัรัมการัและพนักงาน (ESOP-W2)
การัเสนอขาย / การัจัดสรัรั จัดสรัรัให้แก่กรัรัมการั ผ้้บรัิหารั และพนักงานของบรัิษััท และ/หรั้อบรัิษััทย่อย
จำานวนที�ออกและเสนอขาย 300,000,000 หน่วย
รัาคาเสนอขายต้่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศ้นย์บาท)
อายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับต้ั�งแต้่วันที�ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ
อัต้รัาการัใช้สิทธิ ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต้่อหุ้นสามัญใหม่ จำานวน 1 หุ้น
รัาคาการัใช้สิทธิ 3.00 บาท ต้่อหุ้น

รัะยะเวลาและเง้�อนไขในการัใช้สิทธิ

วันทำาการัสุดท้ายของเด้อนกันยายน ต้ลอดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ และวันใช้

สิทธิครัั�งสุดท้ายต้รังกับวันทำาการัสุดท้ายของวันที�ครับกำาหนดรัะยะเวลา 5 ปี นับ

แต้่วันที�ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ
วันใช้สิทธิครัั�งแรัก 28 กันยายน 2561
วันใช้สิทธิครัั�งสุดท้ายในวันสิ�นสุดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ 14 มิถีุนายน 2566

ต้ามมต้ิที�ปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้นของบรัิษััทปรัะจำาปี 2564 เม้�อวันที� 28 เมษัายน 2564 ผ้้ถี้อหุ้นได้มีมต้ิอนุมัต้ิให้จ่าย

เงินปันผล เป็นเงินสดในอัต้รัาหุ้นละ 0.040 บาท หรั้อคิดเป็นรั้อยละ 90.66 ของกำาไรัสุทธิต้ามงบการัเงินเฉพาะกิจการั ซึ่้�งต้าม

เง้�อนไขการัปรัับใบสำาคัญแสดงสิทธิต้ามที�กล่าวในข้อ 5.5 ของการักำาหนดใบสำาคัญแสดงสิทธิที�จะซึ่้�อหุ้นสามัญ ครัั�งที� 3 

(VIBHA-W3) โดยมีผลการัปรัับสิทธิดังกล่าวในวันที� 7พฤษัภาคม 2564

รัาคาการัใช้สิทธิใหม่ 2.993 บาทต้่อ 1 หุ้นสามัญ

อัต้รัาการัใช้สิทธิใหม่ ใบสำาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซึ่้�อหุ้นสามัญได้ 1.0023 หุ้น
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ใบสำาคััญแสดงสิทธิท่�จะซ่�อหุ้นสามัญข้องบริษััทในระหว่างงวดม่การเปล่�ยนแปลง ดังน้�

ปรัะเภทใบสำาคัญ

แสดงสิทธิ

หน่วย

จำานวนใบสำาคัญ

แสดงสิทธิคงเหล้อ 

ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2563

จำานวนใบสำาคัญ

แสดงสิทธิที�ออก

จัดสรัรั

ในรัะหว่างงวด

จำานวนใบสำาคัญ

แสดงสิทธิที�มีการั

ใช้สิทธิ

ในรัะหว่างงวด

จำานวนใบแสดง

สิทธิที�ไม่ได้มีการั

ใช้สิทธิในรัะหว่าง

งวด

จำานวนใบสำาคัญ

แสดงสิทธิคงเหล้อ 

ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2564

VIBHA-W3 1,011,623,932 - - - 1,011,623,932

ESOP-W2 300,000,000 - - - 300,000,000

รัวม 1,311,623,932 - - - 1,311,623,932

จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที�มีการัใช้สิทธิสำาหรัับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และการัจดทะเบียนการัเพิ�ม

ทุนสำาหรัับการัใช้สิทธิในการัซึ่้�อหุ้น สรัุปได้ดังน้�

- ในปี 2564 ไม่มีการัใช้สิทธิ�ในใบสำาคัญแสดงสิทธิ

ปรัะเภทใบ

สำาคัญแสดง

สิทธิ วันที�ใช้สิทธิ

วันที�จดทะเบียน

เพิ�มทุน

จำานวนหน่วยที�

ใช้สิทธิซึ่้�อหุ้น

บาท

2563

งบการัเงินรัวม/งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ทุนเรั้อนหุ้น

ที�เพิ�มข้�น

ส่วนเกิน

ม้ลค่าหุ้น

 

จำานวนเงิน

VIBHA-W2 วันที� 12 มิถีุนายน 2563 วันที� 9 กรักฎาคม 2563 310,981,154 31,124,830 279,812,226 310,937,056

310,981,154 31,124,830 279,812,226 310,937,056

26. สำารองตามกฎหมาย

บรัิษััทต้้องจัดสรัรัสำารัองต้ามกฎหมายอย่างน้อยรั้อยละ 5 ของกำาไรัสุทธิปรัะจำาปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถี้า

มี) จนกว่าจะครับรั้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบรัิษััทต้ามพรัะรัาชบัญญัต้ิบรัิษััทมหาชน จำากัด พ.ศ. 2535 โดยสำารัองต้าม

กฎหมายไม่สามารัถีนำามาจ่ายเงินปันผลได้ ณ วันที� 31 ธันวาคม  2563 บรัิษััทได้จัดสรัรัสำารัองต้ามกฎหมายเพิ�มข้�นจำานวนเงิน 

0.01 ล้านบาท

27. การจัดสรรกำาไรสะสม

สำาหรับบริษััท

ต้ามที�ปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้นของบรัิษััทปรัะจำาปี 2564 เม้�อวันที� 28 เมษัายน 2564 ผ้้ถี้อหุ้นมีมต้ิอนุมัต้ิให้จ่ายเงินปันผล 

สำาหรัับผลการัดำาเนินงานต้ั�งแต้่วันที� 1 มกรัาคม 2563 ถี้งวันที� 31 ธันวาคม 2563 ในอัต้รัาหุ้นละ 0.040 บาท ให้แก่ผ้้ถี้อหุ้น

ทั�งหมดจำานวน 13,575.87 ล้านหุ้น รัวมเป็นเงินทั�งสิ�น 543.03 ล้านบาท โดยให้ผ้้ถี้อหุ้นที�มีรัายช้�อปรัากฏิอย้่ในสมุดทะเบียนผ้้

ถี้อหุ้น ณ วันที� 10 พฤษัภาคม 2564 เป็นผ้้มีสิทธิได้รัับเงินปันผล และเงินปันผลจ่ายให้แก่ผ้้ถี้อหุ้นในวันที� 24 พฤษัภาคม 2564

ต้ามมต้ิที�ปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้นของบรัิษััทปรัะจำาปี 2563 เม้�อวันที� 29 เมษัายน 2563 ผ้้ถี้อหุ้นได้มีมต้ิอนุมัต้ิให้จ่าย

เงนิปนัผลสำาหรับัผลการัดำาเนนิงานปรัะจำาป ี2562 ให้แกผ่้ถ้ีอ้หุน้ของบริัษัทัในอัต้รัาหุ้นละ 0.045 บาท รัวมเป็นเงินจำานวน 596.91 

ล้านบาท และจัดสรัรักำาไรัเป็นทุนสำารัองต้ามกฎหมาย 2.93 ล้านบาท โดยให้ผ้้ถี้อหุ้นที�มีรัายช้�อปรัากฏิอย้่ในสมุดทะเบียนผ้้ถี้อ

หุ้น ณ วันที� 11 พฤษัภาคม 2563 เป็นผ้้มีสิทธิได้รัับเงินปันผล และเงินปันผลจ่ายให้แก่ผ้้ถี้อหุ้นในวันที� 27 พฤษัภาคม 2563
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สำาหรับบริษััทย่อย - บริษััท เช้่ยงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาช้น)

ต้ามที�ปรัะชมุสามญัผ้ถ้ีอ้หุน้ของบริัษัทัยอ่ยปรัะจำาป ี2564 เม้�อวันที� 28 เมษัายน 2564 ผ้ถ้ีอ้หุน้มีมติ้อนุมตั้ใิหจ้า่ยเงินปนัผล 

สำาหรัับผลการัดำาเนินงานต้ั�งแต้่วันที� 1 มกรัาคม 2563 ถี้งวันที� 31 ธันวาคม 2563 ในอัต้รัาหุ้นละ 0.052 บาท ให้แก่ผ้้ถี้อหุ้น

ทั�งหมดจำานวน 4,023.13 ล้านหุ้น รัวมเป็นเงินทั�งสิ�น 209.20 ล้านบาท โดยให้ผ้้ถี้อหุ้นที�มีรัายช้�อปรัากฏิอย้่ในสมุดทะเบียนผ้้

ถี้อหุ้น ณ วันที� 17 มีนาคม 2564 เป็นผ้้มีสิทธิได้รัับเงินปันผล และเงินปันผลจ่ายให้แก่ผ้้ถี้อหุ้นในวันที� 21 พฤษัภาคม 2564

ต้ามที�ปรัะชมุสามญัผ้ถ้ีอ้หุน้ของบริัษัทัยอ่ยปรัะจำาป ี2563 เม้�อวันที� 29 เมษัายน 2563 ผ้ถ้ีอ้หุน้มีมติ้อนุมตั้ใิหจ้า่ยเงินปนัผล 

สำาหรัับผลการัดำาเนินงานต้ั�งแต้่วันที� 1 มกรัาคม 2562 ถี้งวันที� 31 ธันวาคม 2562 ในอัต้รัาหุ้นละ 0.0585 บาท ให้แก่ผ้้ถี้อหุ้น

ทั�งหมดจำานวน 4,023.13 ล้านหุ้น รัวมเป็นเงินทั�งสิ�น 235.35 ล้านบาท โดยให้ผ้้ถี้อหุ้นที�มีรัายช้�อปรัากฏิอย้่ในสมุดทะเบียนผ้้

ถี้อหุ้น ณ วันที� 17 มีนาคม 2563 เป็นผ้้มีสิทธิได้รัับเงินปันผล และเงินปันผลจ่ายให้แก่ผ้้ถี้อหุ้นในวันที� 25 พฤษัภาคม 2563

สำาหรับบริษััทย่อยทางอ้อม - บริษััท โรงพยาบาลเช้่ยงใหม่ราม จำากัด

ต้ามรัายงานการัปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นสามัญของบรัิษััทย่อยปรัะจำาปี 2564 เม้�อวันที� 24 เมษัายน 2564 ของบรัิษััทย่อยได้มีมต้ิ

อนุมัต้ิให้จ่ายเงินปันผลปรัะจำาปี 2563 สำาหรัับผลการัดำาเนินงานต้ั�งแต้่วันที� 1 มกรัาคม 2563 ถี้งวันที�  31 ธันวาคม 2563 ใน

อัต้รัาหุ้นละ 2.00 บาท รัวมเป็นเงิน 80.00 ล้านบาท ซึ่้�งบรัิษััทย่อยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผ้้ถี้อหุ้นในวันที� 15 ตุ้ลาคม 2564

ต้ามมต้ิที�ปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้นของบรัิษััทย่อยทางอ้อมปรัะจำาปี 2563 เม้�อวันที� 25 เมษัายน 2563 ผ้้ถี้อหุ้นมีมต้ิอนุมัต้ิ

ให้จ่ายเงินปันผลปรัะจำาปี 2562 สำาหรัับผลการัดำาเนินงานต้ั�งแต้่วันที� 1 มกรัาคม 2562 ถี้งวันที� 31 ธันวาคม 2562 ในอัต้รัาหุ้น

ละ 2.50  บาท รัวมเป็นจำานวนเงิน 100 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายให้แก่ผ้้ถี้อหุ้นในวันที� 23 กุมภาพันธ์ 2564

28.  การบริหารจัดการทุน

วัต้ถุีปรัะสงค์ในการับรัิหารัจัดการัทุนที�สำาคัญของบรัิษััทและบริัษััทย่อย ค้อการัจัดให้มีซึ่้�งโครังสรั้างทางการัเงินที�เหมาะ

สมและการัดำารังไว้ซึ่้�งความสามารัถีในการัดำาเนินธุรักิจอย่างต่้อเน่�องต้ามงบแสดงฐานะการัเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 

บรัิษััทและบรัิษััทย่อยมีอัต้รัาส่วนหน้�สินต้่อทุนเท่ากับ 0.86 : 1 (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.99 : 1) และบรัิษััทมี

อัต้รัาส่วนหน้�สินต้่อทุนเท่ากับ 0.76 : 1 (ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.80 : 1)

29. รายได้จากประกันสังคัม

เงินรับล่วงหน้าจากสำานักงานประกันสังคัม ประกอบด้วย
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

ปี 2558 105,168,848 92,010,627 - -

ปี 2559 115,712,573 119,444,789 - -

ปี 2560 76,314,804 76,314,804 - -

ปี 2562 46,103,950 43,920,356 - -

ปี 2563 26,844,378 - -

รัวม 370,144,553 331,690,576 - -
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ในปี 2562 สำานักงานปรัะกันสังคมได้มีหนังส้อแจ้งผลการัต้รัวจสอบข้อม้ลการัใช้บรัิการัทางการัแพทย์กรัณ้โรัคที�มีค่าใช้

จ่ายส้งปี 2559 และปี 2560 โดยวิธีการัสุ่มต้รัวจข้อม้ลการัใช้บรัิการัทางการัแพทย์ ซึ่้�งสำานักงานปรัะกันสังคมต้รัวจพบข้อม้ล

รัอ้ยละของค่า AdjRW ที�ไมถ่ีก้ต้อ้งจากจำานวนที�โรังพยาบาลพง้ไดรั้ับ ทั�งน้�บริัษัทัยอ่ยสามารัถีดำาเนนิการัโต้แ้ย้งไดต้้ามรัะยะเวลา

ที�สำานักงานปรัะกนัสงัคมกำาหนด แต้อ่ยา่งไรัก็ต้าม จากขอ้มล้และปรัะสบการัณ์ในอดตี้ บรัษิัทัยอ่ยคาดวา่จะถีก้เรัยีกเงนิคา่บรักิารั

ทางการัแพทย์ค้นจากสำานักงานปรัะกันสังคมจากผลการัต้รัวจสอบดังกล่าว เป็นจำานวนเงินรัวม 187.25 ล้านบาท โดยเป็นของ

ปี 2559 เป็นจำานวนเงิน 110.94 ล้านบาท และปี 2560 เป็นจำานวนเงิน 76.31 ล้านบาท 

จากรัายการัขา้งต้น้ ทำาใหฝ้่า่ยบรัหิารัของบรัษิัทัยอ่ยเหน็วา่ ผลการัต้รัวจสอบขอ้มล้การัใชบ้รักิารัทางการัแพทยใ์นป ี2558 

ซึ่้�งอย้่รัะหว่างการัอุทธรัณ์นั�นคาดว่าจะถี้กเรัียกค้นด้วยเช่นกันเป็นจำานวนเงิน 64.08 ล้านบาท 

ในปี 2563 บรัิษััทย่อยได้รัับหนังส้อแจ้งผลการัอุทธรัณ์จากสำานักงานปรัะกันสังคม ฝ่่ายบรัิหารัของบรัิษััทย่อยจ้งทบทวน

จำานวนเงินที�คาดว่าจะถี้กเรัียกค้นของปี 2558 และ 2559 ใหม่ คาดว่าจะถี้กเรัียกเงินค้นรัวมเป็นจำานวนเงิน 211.47 ล้านบาท 

บรัษิัทัยอ่ยจ้งบนัท้กลดรัายไดจ้ากการัรักัษัาพยาบาลในงบกำาไรัขาดทนุเบด็เสรัจ็รัวมสำาหรับัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 เปน็

จำานวนเงินรัวม 36.45 ล้านบาท

ทั�งน้� ฝ่่ายบรัิหารัของบรัิษััทย่อยยังคาดว่าจะถี้กเรัียกเงินค่าบรัิการัทางการัแพทย์ค้นของปี 2562 ด้วย จ้งบันท้กเงินที�ได้

รัับจากสำานักงานปรัะกันสังคมเป็นเงินรัับล่วงหน้าจากสำานักงานปรัะกันสังคม จำานวนเงิน 43.92 ล้านบาท ทำาให้ ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2563 บรัิษััทย่อยมีเงินรัับล่วงหน้าจากสำานักงานปรัะกันสังคม เป็นจำานวนเงินรัวม 331.69 ล้านบาท ซึ่้�งแสดงไว้ในงบ

แสดงฐานะการัเงิน

ในป ี2564 บรัษิัทัยอ่ยไดร้ับัหนงัส้อแจง้ผลการัพจิารัณาเรัยีกเงนิคา่บรักิารัทางการัแพทย ์จำานวนที�เกนิกวา่ที�โรังพยาบาล

พ้งได้รัับค้นจากโรังพยาบาลรั้อยละของค่า AdjRW สำานักงานปรัะกันสังคมต้รัวจพบจำานวนเงินที�ขอรัับเงินค่าบริัการัทางการั

แพทย์ในปี 2558 และ 2559 ไม่ถี้กต้้อง ฝ่่ายบรัิหารัของบรัิษััทย่อยได้ทบทวนใหม่ ซึ่้�งคาดว่าจะถี้กเรัียกเงินค้นรัวมเป็นจำานวน

เงิน 230.48 ล้านบาท

และสำานักงานปรัะกันสังคมได้ดำาเนินการัเรัียกค้นเงินค่าบรัิการัทางการัแพทย์ของปี 2559 ของบรัิษััทย่อยแห่งหน้�ง โดย

หกัจากเงนิคา่บรักิารัทางการัแพทยป์รัะเภทผ้ป่้วยในดว้ยโรัคที�มคีา่ใชจ้า่ยส้ง ดว้ยวธิชีำารัะคน้เปน็งวดจำานวน 10 งวด เปน็จำานวน

เงินทั�งสิ�น 31.69 ล้านบาท และในปี 2564 สำานักงานปรัะกันสังคมได้หักเงินค่าบรัิการัทางการัแพทย์ปรัะเภทผ้้ป่วยในด้วยโรัคที�

มีค่าใช้จ่ายส้ง จำานวน 3 งวด เป็นจำานวนเงิน 9.60 ล้านบาท

และสำานกังานปรัะกันสังคมได้มหีนังสอ้แจ้งผลการัต้รัวจสอบข้อมล้การัใช้บริัการัทางการัแพทย์กรัณโ้รัคที�มค่ีาใช้จา่ยสง้ปี 

2562 ทั�งน้� บรัิษััทย่อยสามารัถีดำาเนินการัโต้้แย้งได้ต้ามรัะยะเวลาที�สำานักงานปรัะกันสังคมกำาหนด อย่างไรัก็ต้าม ฝ่่ายบรัิหารั

ของบรัิษััทย่อยได้ทบทวนจำานวนเงินที�คาดว่าจะถี้กเรัียกค้นของปี 2562 ใหม่ โดยคาดว่าจะถี้กเรัียกเงินค่าบรัิการัทางการัแพทย์

ค้นจากผลการัต้รัวจสอบดังกล่าว เป็นจำานวนเษััทย่อยจ้งบันท้กลดรัายได้จากการัรัักษัาพยาบาลในงบกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จรัวม

สำาหรัับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำานวนเงิน 21.21 ล้านบาท

รัวมทั�ง ฝ่่ายบรัิหารัของบรัิษััทย่อยยังคาดว่าจะถี้กเรัียกเงินค่าบรัิการัทางการัแพทย์ค้นของปี 2563 ด้วย จ้งบันท้กเงินที�

ได้รัับจากสำานักงานปรัะกันสังคมจำานวนเงิน 26.84 ล้านบาท เป็นเงินรัับล่วงหน้าจากสำานักงานปรัะกันสังคม 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรัิษััทย่อยมีเงินรัับล่วงหน้าจากสำานักงานปรัะกัน สังคมคงเหล้อเป็นจำานวนเงิน

ทั�งสิ�น 376.54 ล้านบาท และ 331.69 ล้านบาท ต้ามลำาดับ ซึ่้�งได้แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการัเงิน
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30. คั่าใช้้จ่ายตามลักษัณะ

 รายการคั่าใช้้จ่ายแบ่งตามลักษัณะประกอบด้วยรายการคั่าใช้้จ่ายท่�สำาคััญสำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564 

และ 2563 ดังต่อไปน้�
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

ค่ายา เวชภัณฑ์์ และอุปกรัณ์สิ�นเปล้องใช้ไป 1,281,928,895 1,040,987,066 454,935,566 312,491,672 

ค่าใช้บรัิการัภายนอกทางการัแพทย์ 225,163,364 172,802,935 80,438,932 67,898,628 

ต้้นทุนแล็ปและเอ็กซึ่เรัย์ 226,561,034 135,557,879 68,578,671 26,938,699 

ค่าธรัรัมเน้ยมแพทย์ 1,408,800,048 1,475,902,925 529,017,512 490,925,082 

ต้้นทุนอาหารั 75,715,230 72,898,910 17,732,611 7,367,929 

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน 1,576,314,550 1,497,417,296 622,076,022 506,899,206 

ค่าต้อบแทนกรัรัมการัและผ้้บรัิหารั 110,928,274 111,565,682 45,702,428 45,582,428 

ค่าเส้�อมรัาคาและค่าต้ัดจำาหน่าย 497,241,524 413,382,201 129,697,973 130,686,968 

ค่าซึ่่อมแซึ่มบำารัุงรัักษัา  119,597,569 105,485,442 44,176,271 39,903,835 

ค่าสาธารัณ้ปโภค 138,771,616 132,361,932 43,754,400 46,021,682 

31. เงินกองทุนสำารองเล่�ยงช้่พพนักงาน

บรัิษััทได้จัดต้ั�งกองทุนสำารัองเลี�ยงชีพพนักงานสำาหรัับพนักงานปรัะจำาทั�งหมดของบรัิษััทต้ามความในพรัะรัาชบัญญัติ้

กองทุนสำารัองเลี�ยงชีพ พ.ศ.2530

พนกังานและบรัษิัทัจา่ยสมทบเขา้เงนิกองทนุต้ามโครังการัน้�ในอตั้รัารัอ้ยละของเงนิเดอ้นของพนกังานแต้ล่ะคน พนกังาน

จะได้รัับส่วนที�บรัิษััทสมทบต้ามรัะเบียบและข้อบังคับของเงินกองทุนและต้ามรัะยะเวลาการัทำางานกับบริัษััท บริัษััทได้แต้่งต้ั�ง

ผ้้จัดการักองทุนแห่งหน้�งเพ้�อบรัิหารักองทุนต้ามข้อกำาหนดในพรัะรัาชบัญญัต้ิกองทุนสำารัองเลี�ยงชีพ พ.ศ.2530

บรัิษััทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำารัองเลี�ยงชีพ สำาหรัับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็นจำานวนเงิน 

4.62 ล้านบาท และ 4.85 ล้านบาท ต้ามลำาดับ

32.  คั่าใช้้จ่ายภาษั่เงินได้

32.1 ส่วนประกอบหลักข้องคั่าใช้้จ่ายภาษั่เงินได้ สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้ที�แสดงอย้่ในกำาไรัขาดทุน :

ภาษัีเงินได้ของปีปัจจุบัน :

ภาษัีเงินได้สำาหรัับปี 234,490,177 135,960,825 141,332,379 55,963,107

ภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี :

การัเปลี�ยนแปลงของผลต้่างชั�วครัาว

ที�รัับรั้้เม้�อเรัิ�มแรักและที�กลับรัายการั (10,557,056) (8,303,548) (2,298,309) (1,915,630)

รัวม 223,933,121 127,657,277 139,034,070 54,047,477

ภาษัีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกับส่วนปรัะกอบของกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จอ้�น :

ภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชีที�เกี�ยวข้องกับกำาไรั (ขาดทุน) 

จากเงินลงทุนในต้รัาสารัทุน 771,921,151 6,002,406 570,013,266 58,089,985

จากการัปรัะมาณต้ามหลักคณิต้ศาสต้รั์ปรัะกันภัย 5,950,753 - - -

รัวม 777,871,904 6,002,406 570,013,266 58,089,985
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32.2 การกระทบยอดระหว่างจำานวนคั่าใช้้จ่ายภาษั่เงินได้และผู้ลคัูณข้องกำาไรทางบัญช้่กับอัตราภาษั่ท่�ใช้้ สำาหรับ

ปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังน้�
บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 2564 2563

กำาไรัทางบัญชีสำาหรัับปี 2,175,048,310 681,849,241 1,040,815,240 624,222,831

อัต้รัาภาษัีที�ใช้ (รั้อยละ) 20 20 20 20

ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้คำานวณต้ามอัต้รัาภาษัีที�ใช้ 435,009,662 136,369,848 208,163,048 124,844,566

รัายการักรัะทบยอด

ผลกรัะทบทางภาษัีของค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารัถีนำามาหักใน

การัคำานวณกำาไรัทางภาษัี

- ค่าใช้จ่ายที�ไม่อนุญาต้ให้ถี้อเป็นรัายจ่ายในการัคำานวณ

กำาไรัทางภาษัี 7,972,305 20,923,289 26,663,703 27,809,045

ผลกรัะทบทางภาษัีของรัายได้หรั้อกำาไรัที�ไม่ต้้องนำามา

คำานวณกำาไรัทางภาษัี

- รัายได้เงินปันผลที�ได้รัับยกเว้น (61,853,299) (31,919,583) (92,378,243) (92,751,582)

- ส่วนแบ่งกำาไรัจากเงินลงทุนในบรัิษััทรั่วม (144,337,703) 12,470,938 - -

- อ้�นๆ (6,255,863) (20,407,597) (3,414,438) (5,854,552)

ขาดทุนทางภาษัีที�ยังไม่ได้บันท้กในงวดก่อนแต้่นำามาใช้ลดค่าใช้จ่าย

ภาษัีเงินได้ของงวดปัจจุบัน (7,446,636) - - -

ขาดทุนทางภาษัีที�ยังไม่ได้บันท้กสินทรััพย์ภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี 844,655 10,220,382 - -

รัวมรัายการักรัะทบยอด (211,076,541) (8,712,571) (69,128,978) (70,797,089)

รัวมค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้ 223,933,121 127,657,277 139,034,070 54,047,477

32.3 การกระทบยอดระหว่างอตัราภาษัท่่�แท้จรงิถืวัเฉล่�ยและอตัราภาษัท่่�ใช้ส้ำาหรบัปสีิ�นสดุวนัท่� 31 ธนัวาคัม 2564 

และ 2563 สรุปได้ดังน้�
งบการัเงินรัวม

2564 2563 (ปรัับปรัุงใหม่)

จำานวนภาษัี 

(บาท)

อัต้รัาภาษัี 

(รั้อยละ)

จำานวนภาษัี 

(บาท)

อัต้รัาภาษัี 

(รั้อยละ)

กำาไรัทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้สำาหรัับปี 2,175,048,310 681,849,241

ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้ต้ามอัต้รัาภาษัีที�ใช้ 435,009,662 20.00 136,369,848 20.00

รัายการักรัะทบยอด (211,076,541) (9.70) (8,712,571) (1.28)

ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้ต้ามอัต้รัาภาษัีที�แท้จรัิงถีัวเฉลี�ย 223,933,121 10.30 127,657,277 18.72

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563 (ปรัับปรัุงใหม่)

จำานวนภาษัี 

(บาท)

อัต้รัาภาษัี 

(รั้อยละ)

จำานวนภาษัี 

(บาท)

อัต้รัาภาษัี 

(รั้อยละ)

กำาไรัทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้สำาหรัับปี 1,040,815,240 624,222,831

ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้ต้ามอัต้รัาภาษัีที�ใช้ 208,163,048 20.00 124,844,566 20.00

รัายการักรัะทบยอด (69,128,978) (6.64) (70,797,089) (11.34)

ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้ต้ามอัต้รัาภาษัีที�แท้จรัิงถีัวเฉลี�ย 139,034,070 13.36 54,047,477 8.66
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33. ส่วนงานดำาเนินงาน

บรัิษััทและบรัิษััทย่อยดำาเนินธุรักิจหลักใน 2 ส่วนงานดำาเนินงานที�รัายงานต้ามชนิดของบรัิการัในเขต้ภ้มิศาสต้รั์เดียว ค้อ 

ในปรัะเทศไทย ดังต้่อไปน้�
ปรัะเภทส่วนงาน ลักษัณะของบรัิการัต้ามส่วนงาน
ส่วนงานโรังพยาบาล โรังพยาบาลทั�วไป และโรังพยาบาลในเครั้อปรัะกันสังคม
ส่วนงานอ้�นๆ บรัิการัให้เช่าห้องพักและโรังแรัม

ผลการัดำาเนินงานได้รัับการัสอบทานอย่างสมำ�าเสมอโดยผ้้มีอำานาจต้ัดสินใจส้งสุดด้านการัดำาเนินงานซึ่้�งก็ค้อกรัรัมการั

ผ้จ้ดัการั เพ้�อใช้ในการัต้ดัสนิใจในการัจดัสรัรัทรัพัยากรัใหก้บัส่วนงานและปรัะเมนิผลการัปฏิบิตั้งิาน บริัษัทัและบริัษัทัยอ่ยปรัะเมนิ

ผลการัปฏิบิตั้งิานของสว่นงานดำาเนนิงานซึ่้�งวดัมล้คา่โดยใชเ้กณฑ์ผ์ลกำาไรัหร้ัอขาดทนุของสว่นงานดำาเนินงานซึ่้�งเปน็เกณฑ์เ์ดยีว

กับที�ใช้ในการัวัดกำาไรัหรั้อขาดทุนจากการัดำาเนินงานในงบการัเงิน 

รายละเอ่ยดข้้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงานดำาเนินงานสำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ 2563 ม่ดังน้�
บาท

งบการัเงินรัวม

ส่วนงานโรังพยาบาล ส่วนงานอ้�นๆ รัวม

2564 2563 2564 2563 2564
2563

(ปรัับปรัุงใหม่)

รัายได้          7,310,077,699 5,909,504,131 86,120,303 114,944,776 7,396,198,002 6,024,448,907

ต้้นทุน              (5,142,817,781) (4,406,035,846) (76,041,498) (79,845,496) (5,218,859,279) (4,485,881,342)

กำาไรัขั�นต้้น 2,167,259,918 1,503,468,285 10,078,805 35,099,280 2,177,338,723 1,538,567,565

รัายได้อ้�น (ค่าใช้จ่ายอ้�น) ที�ไม่สามารัถีปันส่วนได้

กำาไรัจากการัจำาหน่ายเงินลงทุนในต้รัาสารัทุน 20,978,150 -

เงินปันผลรัับ 342,434,574 192,089,968

กำาไรั (ขาดทุน) จากการัวัดม้ลค่ายุต้ิธรัรัมของ

สินทรััพย์ทางการัเงิน

2,332,421 19,591,473

รัายได้อ้�น 111,900,024 121,711,160

ค่าใช้จ่ายในการับรัิหารั (946,305,192) (925,035,511)

ขาดทุนจากด้อยค่าเงินลงทุน (34,539,437) -

ต้้นทุนทางการัเงิน (220,779,467) (202,720,725)

ส่วนแบ่งกำาไรัจากเงินลงทุนในบรัิษััทรั่วม 721,688,514 (62,354,689)

ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้ (223,933,121) (127,657,277)

กำาไรัสำาหรัับปี 1,951,115,189 554,191,964

34. กำาไรต่อหุ้น

กำาไรัต้่อหุ้นขั�นพ้�นฐานคำานวณโดยการัหารักำาไรัสำาหรัับปีด้วยจำานวนหุ้นสามัญถีัวเฉลี�ยถี่วงนำ�าหนักที�ออกและเรีัยกชำารัะ

แล้วในรัะหว่างปีหลังจากได้ปรัับจำานวนหุ้นสามัญเพ้�อสะท้อนผลกรัะทบของการัเปลี�ยนแปลงม้ลค่าหุ้นที�ต้รัาไว้ต้ามที�กล่าวไว้ใน

หมายเหต้ปุรัะกอบงบการัเงนิขอ้ 25 และกำาไรัต้อ่หุ้นขั�นพ้�นฐานของปกีอ่นไดถ้ีก้คำานวณข้�นใหม ่โดยถ้ีอเสม้อนวา่การัเปลี�ยนแปลง

ม้ลค่าหุ้นที�ต้รัาไว้ได้เกิดข้�นต้ั�งแต้่วันเรัิ�มต้้นของปีแรักที�เสนอรัายงาน

กำาไรัต้่อหุ้นปรัับลดคำานวณโดยการัหารักำาไรัสำาหรัับปีด้วยผลรัวมของจำานวนหุ้นสามัญถีัวเฉลี�ยถี่วงนำ�าหนักที�ออกอย้่ใน

รัะหว่างปีกับจำานวนถัีวเฉลี�ยถี่วงนำ�าหนักของหุ้นสามัญที�บริัษััทอาจต้้องออกเพ้�อแปลงใบสำาคัญแสดงสิทธิทั�งสิ�นให้เป็นหุ้นสามัญ

เทียบเท่าปรัับลด 
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สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ 2563
งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

2564 2563

(ปรัับปรัุงใหม่)

2564 2563

(ปรัับปรัุงใหม่)

กำาไรัสำาหรัับปีที�เป็นของบรัิษััทใหญ่ (บาท) 1,805,050,197 465,472,820 901,781,170 570,175,354

จำานวนหุ้นสามัญถีัวเฉลี�ยถี่วงนำ�าหนัก (หุ้น) 13,575,865,582 13,414,288,594 13,575,865,582 13,414,288,594

จำานวนหุ้นสามัญถีัวเฉลี�ยถี่วงนำ�าหนักที�กิจการั

ต้้องออกให้ต้ามสิทธิของ (VIBHA-W2) (หุ้น) - 162,054,231 - 162,054,231

จำานวนหุ้นสามัญถีัวเฉลี�ยถี่วงนำ�าหนักที�กิจการั

ต้้องออกให้ต้ามสิทธิของ (VIBHA-W3) (หุ้น) 1,011,623,932 1,011,623,932 1,011,623,932 1,011,623,932

จำานวนหุ้นสามัญถีัวเฉลี�ยถี่วงนำ�าหนักที�กิจการั

ต้้องออกให้ต้ามสิทธิของ (ESOP-W2) (หุ้น) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

จำานวนหุน้สามญัที�สมมต้ว่ิาออกในมล้ค่ายตุ้ธิรัรัม (หุน้) - (104,854,559) - (104,854,559)

จำานวนหุ้นสามัญถีัวเฉลี�ยถี่วงนำ�าหนัก

รัวมหุ้นสามัญเทียบเท่าปรัับลด (หุ้น) 14,887,489,514 14,783,112,198 14,887,489,514 14,783,112,198

กำาไรัต้่อหุ้นขั�นพ้�นฐาน (บาทต้่อหุ้น) 0.1330 0.0347 0.0664 0.0425

กำาไรัต้่อหุ้นปรัับลด (บาทต้่อหุ้น) 0.1212 0.0315 0.0606 0.0386

35. เคัร่�องม่อทางการเงิน

35.1 การบริหารคัวามเส่�ยง

 บรัษิัทัและบรัษิัทัยอ่ยบรัหิารัความเสี�ยงทางการัเงินที�อาจเกดิข้�นในสนิทรัพัย์ทางการัเงนิและหน้�สนิทางการัเงินต้าม

ปกต้ิธุรักิจ โดยใช้รัะบบการัจัดการัและการัควบคุมภายในองค์กรัโดยทั�วไป ฝ่่ายบรัิหารัได้มีการัควบคุมกรัะบวนการัการั

จดัการัความเสี�ยงของบริัษัทัและบริัษัทัย่อยอย่างต่้อเน่�อง เพ้�อให้มั�นใจว่า มคีวามสมดุลรัะหว่างความเสี�ยงและการัควบคุม

ความเสี�ยง

35.2 คัวามเส่�ยงจากอัตราดอกเบ่�ย

 บรัิษััทและบรัิษััทย่อยมีความเสี�ยงจากอัต้รัาดอกเบี�ยเน่�องจากมีเงินฝ่ากสถีาบันการัเงิน เงินให้ก้้ย้มรัะยะสั�น เงินให้

ก้้ย้มรัะยะยาว เงินเบิกเกินบัญชี เงินก้้ย้มรัะยะสั�นและเงินก้้ย้มรัะยะยาว ทั�งน้�สินทรััพย์และหน้�สินทางการัเงินส่วนใหญ่มี

อัต้รัาดอกเบี�ยที�ปรัับข้�นลงต้ามอัต้รัาต้ลาดหร้ัอมีอัต้รัาดอกเบี�ยคงที�ซึ่้�งใกล้เคียงกับอัต้รัาต้ลาดในปัจจุบัน อย่างไรัก็ต้าม

กลุ่มบรัิษััทเช้�อว่าความผันผวนของอัต้รัาดอกเบี�ยในต้ลาดในอนาคต้จะไม่ส่งผลกรัะทบอย่างเป็นสารัะสำาคัญต้่อผล

การัดำาเนินงานและกรัะแสเงินสดของกิจการั บรัิษััทและบริัษััทย่อยมิได้ใช้ต้รัาสารัอนุพันธ์ทางการัเงินอ้�นเพ้�อป้องกัน

ความเสี�ยงดังกล่าว
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 ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ 2563 สินทรัพย์และหน้�สินทางการเงินท่�สำาคััญสามารถืจัดตามประเภทอัตรา

ดอกเบ่�ยได้ดังน้�
บาท

งบการัเงินรัวม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

อัต้รัาดอกเบี�ย

ปรัับข้�นลง

ต้ามอัต้รัาต้ลาด

อัต้รัาดอกเบี�ย

คงที�

ไม่มี

อัต้รัาดอกเบี�ย
รัวม

สินทรััพย์ทางการัเงิน

เงินสดและรัายการัเทียบเท่าเงินสด 447,144,437 - 64,641,576 511,786,013

ล้กหน้�การัค้า - - 981,086,426 981,086,426

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซึ่ีนทางเล้อกโควิด 19 - - 217,886,050 217,866,050

เงินให้ก้้ย้มรัะยะสั�นแก่กิจการัที�เกี�ยวข้องกัน - 262,300,000 - 262,300,000

เงินฝ่ากปรัะจำาที�ต้ิดภารัะคำ�าปรัะกัน 50,575,874 - - 50,575,874

เงินลงทุน - - 15,793,651,731 15,793,651,731

เงินให้ก้้ย้มรัะยะยาวแก่กิจการัที�เกี�ยวข้องกัน - 24,000,000 - 24,000,000

เงินให้ก้้ย้มรัะยะยาวแก่บุคคลอ้�น - 29,771,857 - 29,771,857

หน้�สินทางการัเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากสถีาบันการัเงิน 2,506,379 3,819,000,000 - 3,821,506,379

เจ้าหน้�การัค้า - - 398,333,646 398,333,646

เงินรัับล่วงหน้าค่าวัคซึ่ีนทางเล้อกโควิด 19 - - 324,141,324 324,141,324

เงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากบุคคลและกิจการัที�เกี�ยวข้องกัน - 268,800,000 - 268,800,000

เงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากบุคคลอ้�น - 81,300,000 - 81,300,000

เงินก้้ย้มรัะยะยาวจากสถีาบันการัเงิน 3,659,805,507 1,236,800,000 - 4,896,605,507

หน้�สินต้ามสัญญาเช่าการัเงิน - 289,717,853 - 289,717,853

เงินก้้ย้มรัะยะยาวจากบุคคลและกิจการัที�เกี�ยวข้องกัน - 155,000,000 - 155,000,000
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บาท

งบการัเงินรัวม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

อัต้รัาดอกเบี�ย

ปรัับข้�นลง

ต้ามอัต้รัาต้ลาด

อัต้รัาดอกเบี�ย

คงที�

ไม่มี

อัต้รัาดอกเบี�ย
รัวม

สินทรััพย์ทางการัเงิน

เงินสดและรัายการัเทียบเท่าเงินสด 335,055,449 - 3,237,742 338,293,191

ล้กหน้�การัค้า - - 639,659,569 639,659,569

เงินให้ก้้ย้มรัะยะสั�นแก่กิจการัที�เกี�ยวข้องกัน - 240,665,200 - 240,665,200

เงินฝ่ากปรัะจำาที�ต้ิดภารัะคำ�าปรัะกัน 39,406,478 - - 39,406,478

เงินลงทุน - 10,000,000 10,040,249,663 10,050,249,663

เงินให้ก้้ย้มรัะยะยาวแก่กิจการัที�เกี�ยวข้องกัน - 24,000,000 - 24,000,000

เงินให้ก้้ย้มรัะยะยาวแก่บุคคลอ้�น - 18,945,000 - 18,945,000

หน้�สินทางการัเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากสถีาบันการัเงิน 485,899,659 2,120,000,000 - 2,605,899,659

เจ้าหน้�การัค้า - - 335,023,990 335,023,990

เงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากบุคคลและกิจการัที�เกี�ยวข้องกัน - 375,253,818 - 375,253,818

เงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากบุคคลอ้�น - 85,300,000 - 85,300,000

เงินก้้ย้มรัะยะยาวจากสถีาบันการัเงิน 3,931,545,513 624,920,000 - 4,556,465,513

หน้�สินต้ามสัญญาเช่าการัเงิน - 322,171,509 - 322,171,509

เงินก้้ย้มรัะยะยาวจากบุคคลและกิจการัที�เกี�ยวข้องกัน - 284,000,000 - 284,000,000

บาท

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

อัต้รัาดอกเบี�ย

ปรัับข้�นลง

ต้ามอัต้รัาต้ลาด

อัต้รัาดอกเบี�ย

คงที�

ไม่มี

อัต้รัาดอกเบี�ย
รัวม

สินทรััพย์ทางการัเงิน

เงินสดและรัายการัเทียบเท่าเงินสด 69,243,680 - 1,517,069 70,760,749

ล้กหน้�การัค้า - - 273,261,720 273,261,720

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซึ่ีนทางเล้อกโควิด 19 - - 156,806,600 156,806,600

เงินให้ก้้ย้มรัะยะสั�นแก่กิจการัที�เกี�ยวข้องกัน - 262,300,000 - 262,300,000

เงินลงทุน - - 9,307,948,219 9,307,948,219

หน้�สินทางการัเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากสถีาบันการัเงิน - 2,740,000,000 - 2,740,000,000

เจ้าหน้�การัค้า - - 112,223,155 112,223,155

เงินรัับล่วงหน้าค่าวัคซึ่ีนโควิด 19 - - 293,670,056 293,670,056

เงินก้้ย้มรัะยะยาวจากสถีาบันการัเงิน 744,829,510 1,236,800,000 - 1,981,629,510

หน้�สินต้ามสัญญาเช่า - 20,165,662 - 20,165,662

เงินก้้ย้มรัะยะยาวจากบุคคลและกิจการัที�เกี�ยวข้องกัน - 155,000,000 - 155,000,000
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บาท

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

อัต้รัาดอกเบี�ย

ปรัับข้�นลง

ต้ามอัต้รัาต้ลาด

อัต้รัาดอกเบี�ย

คงที�

ไม่มี

อัต้รัาดอกเบี�ย
รัวม

สินทรััพย์ทางการัเงิน

เงินสดและรัายการัเทียบเท่าเงินสด 47,706,147 - (6,825,062) 40,881,085

ล้กหน้�การัค้า - - 141,639,038 141,639,038

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซึ่ีนทางเล้อกโควิด 19 - 138,290,200 - 138,290,200

เงินให้ก้้ย้มรัะยะสั�นแก่กิจการัที�เกี�ยวข้องกัน - 10,000,000 8,580,828,496 8,590,828,496

เงินลงทุน

หน้�สินทางการัเงิน - 1,870,000,000 - 1,870,000,000

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากสถีาบันการัเงิน - -

เจ้าหน้�การัค้า 1,414,255,230 624,920,000 - 2,039,175,230

เงินรัับล่วงหน้าค่าวัคซึ่ีนโควิด 19 - 25,862,434 - 25,862,434

เงินก้้ย้มรัะยะยาวจากสถีาบันการัเงิน - 284,000,000 - 284,000,000

35.3 คัวามเส่�ยงด้านเคัรดิต

 บรัษิัทัและบรัษัิัทยอ่ยมคีวามเสี�ยงดา้นเครัดติ้ที�เกี�ยวเน่�องกบัลก้หน้�การัคา้ เงนิใหก้้ย้ม้รัะยะสั�นและรัะยะยาวแกบ่คุคล

หรัอ้กิจการัที�เกี�ยวข้องกัน ฝ่า่ยบริัหารัควบคุมความเสี�ยงน้�โดยการักำาหนดให้มนีโยบายและวิธกีารัในการัควบคุมสินเช้�อที�

เหมาะสม ดังนั�น บริัษััทและบริัษััทย่อยไม่คาดว่าจะได้รัับความเสียหายที�เป็นสารัะสำาคัญจากการัเก็บเงินจากล้กหน้�ดัง

กล่าว นอกเหน่อไปจากที�ได้ต้ั�งค่าเผ้�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดข้�น

35.4 คัวามเส่�ยงจากอัตราแลกเปล่�ยน

 บรัิษััทและบรัิษััทย่อยไม่มีความเสี�ยงจากความผันผวนของอัต้รัาแลกเปลี�ยนในสกุลเงินต้รัาต้่างปรัะเทศ เน่�องจาก

ธุรักรัรัมทางการัค้าของบรัิษััทและบรัิษััทย่อยทำากับธุรักิจภายในปรัะเทศ

35.5 คัวามเส่�ยงด้านสภาพคัล่อง

 บรัิษััทและบรัิษััทย่อยมีการัควบคุมความเสี�ยงจากการัขาดสภาพคล่อง โดยการัรัักษัารัะดับของเงินสดและรัายการั

เทยีบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่้อการัดำาเนินงานของบริัษัทัและบริัษัทัย่อยรัวมทั�งจัดหาวงเงินสินเช้�อรัะยะสั�นจากสถีาบันการั

เงินต้่างๆ เพ้�อสำารัองในกรัณ้ที�มีความจำาเป็นและเพ้�อลดผลกรัะทบจากความผันผวนของกรัะแสเงินสด

35.6 มูลคั่ายุติธรรมข้องเคัร่�องม่อทางการเงิน

 เน่�องจากสินทรััพย์และหน้�สินทางการัเงินส่วนใหญ่ของบริัษััทและบริัษััทย่อยจัดอย่้ในปรัะเภทรัะยะสั�นหรั้อมีอัต้รัา

ดอกเบี�ยใกล้เคียงกับอัต้รัาดอกเบี�ยในต้ลาด บริัษััทและบรัิษััทย่อยจ้งปรัะมาณม้ลค่ายุต้ิธรัรัมของสินทรััพย์และหน้�สิน

ทางการัเงินใกล้เคียงกับม้ลค่าต้ามบัญชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการัเงิน     
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 ม้ลค่าต้ามบัญชีและม้ลค่ายุต้ิธรัรัมของสินทรััพย์ทางการัเงินและหน้�สินทางการัเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 มีดังต้่อไปน้�
บาท

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ม้ลค่ายุต้ิธรัรัม

ผ่านกำาไรัขาดทุน

เบ็ดเสรั็จอ้�น

รัาคาทุน

ต้ัดจำาหน่าย รัวม

ม้ลค่ายุต้ิธรัรัม

ผ่านกำาไรัขาดทุน

เบ็ดเสรั็จอ้�น

รัาคาทุน

ต้ัดจำาหน่าย รัวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรัายการัเทียบเท่าเงินสด - 511,786,013 511,786,013 - 70,760,749 70,760,749

ล้กหน้�การัค้า - 981,086,426 981,086,426 - 273,261,720 273,261,720

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซึ่ีนทางเล้อกโควิด 19 - 217,866,050 217,866,050 - 156,806,600 156,806,600

เงินให้ก้้ย้มรัะยะสั�นแก่กิจการัที�เกี�ยวข้องกัน - 262,300,000 262,300,000 - 262,300,000 262,300,000

สินทรััพย์ทางการัเงินหมุนเวียนอ้�น 757,619,998 - 757,619,998 757,619,998 - 757,619,998

สินทรััพย์หมุนเวียนอ้�น - 49,147,951 49,147,951 - 17,302,331 17,302,331

เงินฝ่ากธนาคารัที�มีภารัะคำ�าปรัะกัน - 50,575,874 50,575,874 - - -

สินทรััพย์ทางการัเงินไม่หมุนเวียนอ้�น 12,290,973,926 - 12,290,973,926 8,550,328,221 - 8,550,328,221

เงินให้ก้้ย้มรัะยะยาวแก่กิจการัที�เกี�ยวข้องกัน - 24,000,000 24,000,000 - - -

เงินให้ก้้ย้มรัะยะยาวแก่กิจการัอ้�น - 29,771,857 29,771,857 - - -

สินทรััพย์ไม่หมุนเวียนอ้�น - 57,975,514 57,975,514 - 49,971,466 49,971,466

รัวมสินทรััพย์ทางการัเงิน 13,048,593,924 2,184,509,685 15,233,103,609 9,307,948,219 830,402,866 10,138,351,085

บาท

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 (ปรัับปรัุงใหม่)

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ม้ลค่ายุต้ิธรัรัม

ผ่านกำาไรัขาดทุน

เบ็ดเสรั็จอ้�น

รัาคาทุน

ต้ัดจำาหน่าย รัวม

ม้ลค่ายุต้ิธรัรัม

ผ่านกำาไรัขาดทุน

เบ็ดเสรั็จอ้�น

รัาคาทุน

ต้ัดจำาหน่าย รัวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรัายการัเทียบเท่าเงินสด - 338,293,191 338,293,191 - 40,881,085 40,881,085

ล้กหน้�การัค้า - 639,659,569 639,659,569 - 141,639,038 141,639,038

ล้กหน้�จากการัลดทุน - - - - 75,494,597 75,494,597

เงินให้ก้้ย้มรัะยะสั�นแก่กิจการัที�เกี�ยวข้องกัน - 240,665,200 240,665,200 - 138,290,200 138,290,200

สินทรััพย์ทางการัเงินหมุนเวียนอ้�น 156,910,000 - 156,910,000 156,910,000 - 156,910,000

สินทรััพย์หมุนเวียนอ้�น - 67,954,978 67,954,978 - 95,036,197 95,036,197

เงินฝ่ากธนาคารัที�มีภารัะคำ�าปรัะกัน - 39,406,478 39,406,478 - - -

สินทรััพย์ทางการัเงินไม่หมุนเวียนอ้�น 7,733,257,417 10,000,000 7,743,257,417 4,978,533,263 10,000,000 4,988,533,263

เงินให้ก้้ย้มรัะยะยาวแก่กิจการัที�เกี�ยวข้องกัน - 24,000,000 24,000,000 - - -

เงินให้ก้้ย้มรัะยะยาวแก่กิจการัอ้�น - 18,945,000 18,945,000 - - -

สินทรััพย์ไม่หมุนเวียนอ้�น - 7,255,642 7,255,642 - 4,873,391 4,873,391

รัวมสินทรััพย์ทางการัเงิน 7,890,167,417 1,386,180,058 9,276,347,475 5,135,443,263 506,214,508 5,641,657,771

 หน้�สินทางการัเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรัิษััทและบรัิษััทย่อยจัดปรัะเภทรัายการัด้วยวิธีรัาคา

ทุนต้ัดจำาหน่าย
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 สินทรัพย์ทางการเงินท่�ต้องวัดด้วยมูลคั่ายุติธรรมผู้่านกำาไรข้าดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ 2563 

ม่รายการดังต่อไปน้�
บาท

งบการัเงินรัวม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

รัะดับที� 1 รัะดับที� 2 รัะดับที� 3 รัวม

สินทรััพย์ทางการัเงินหมุนเวียนอ้�น

เงินลงทุนในต้รัาสารัทุนที�อย้่ในความต้้องการัของต้ลาด 757,619,998 - - 757,619,998

สินทรััพย์ทางการัเงินไม่หมุนเวียนอ้�น

เงินลงทุนในต้รัาสารัทุนที�ไม่อย้่ในความต้้องการัของต้ลาด  - - 1,197,959,214 1,197,959,214

เงินลงทุนในต้รัาสารัทุนที�อย้่ในความต้้องการัของต้ลาด 11,093,014,712 - - 11,093,014,712

รัวม 11,850,634,710 - 1,197,959,214 13,048,593,924

บาท

งบการัเงินรัวม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

รัะดับที� 1 รัะดับที� 2 รัะดับที� 3 รัวม

สินทรััพย์ทางการัเงินหมุนเวียนอ้�น

เงินลงทุนในต้รัาสารัทุนที�อย้่ในความต้้องการัของต้ลาด 156,910,000 - - 156,910,000

สินทรััพย์ทางการัเงินไม่หมุนเวียนอ้�น

เงินลงทุนในต้รัาสารัทุนที�ไม่อย้่ในความต้้องการัของต้ลาด  - - 982,498,651 982,498,651

เงินลงทุนในต้รัาสารัทุนที�อย้่ในความต้้องการัของต้ลาด 6,750,758,766 - - 6,750,758,766

รัวม 6,907,668,766 - 982,498,651 7,890,167,417

บาท

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

รัะดับที� 1 รัะดับที� 2 รัะดับที� 3 รัวม

สินทรััพย์ทางการัเงินหมุนเวียนอ้�น

เงินลงทุนในต้รัาสารัทุนที�อย้่ในความต้้องการัของต้ลาด 757,619,998 - - 757,619,998

สินทรััพย์ทางการัเงินไม่หมุนเวียนอ้�น

เงินลงทุนในต้รัาสารัทุนที�ไม่อย้่ในความต้้องการัของต้ลาด  - - 901,506,891 901,506,891

เงินลงทุนในต้รัาสารัทุนที�อย้่ในความต้้องการัของต้ลาด 7,648,821,330 - - 7,648,821,330

รัวม 8,406,441,328 - 901,506,891 9,307,948,219

บาท

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

รัะดับที� 1 รัะดับที� 2 รัะดับที� 3 รัวม

สินทรััพย์ทางการัเงินหมุนเวียนอ้�น

เงินลงทุนในต้รัาสารัทุนที�อย้่ในความต้้องการัของต้ลาด 156,910,000 - - 156,910,000

สินทรััพย์ทางการัเงินไม่หมุนเวียนอ้�น

เงินลงทุนในต้รัาสารัทุนที�ไม่อย้่ในความต้้องการัของต้ลาด  - - 662,381,891 662,381,891

เงินลงทุนในต้รัาสารัทุนที�อย้่ในความต้้องการัของต้ลาด 4,316,151,372 - - 4,316,151,372

รัวม 4,473,061,372 - 662,381,891 5,135,443,263

 ในรัะหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการัโอนรัายการัรัะหว่างลำาดับชั�นของม้ลค่ายุต้ิธรัรัม
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เทคันิคัการประเมินมูลคั่ายุติธรรมและข้้อมูลท่�ใช้้สำาหรับการวัดมูลคั่ายุติธรรมระดับ 2 และ 3

 มล้คา่ยตุ้ธิรัรัมรัะดบั 2 ของเงนิลงทนุในหนว่ยลงทนุที�มไิดจ้ดทะเบยีนในต้ลาดหลกัทรััพยแ์หง่ปรัะเทศไทย คำานวณ

โดยใช้ม้ลค่าสินทรััพย์สุทธิต้่อหน่วยที�ปรัะกาศโดยผ้้จัดการักองทุน

 ม้ลค่ายุต้ิธรัรัมรัะดับ 3 สำาหรัับต้รัาสารัทุนอ้�นที�ไม่อย้่ในความต้้องการัของต้ลาด อ้างอิงรัาคาจากการัคิดลดกรัะแส

เงินสดและการัคิดลดเงินปันผล ข้อสมมต้ิฐานหลักที�ใช้ในการัปรัะเมินรัาคาดังกล่าวปรัะกอบด้วย อัต้รัาการัเพิ�มข้�นของ

รัายได้ต้่อปี อัต้รัากำาไรัก่อน ดอกเบี�ย ภาษัี ค่าเส้�อมรัาคา และค่าต้ัดจำาหน่าย (EBITDA) อัต้รัากำาไรัสุทธิ อัต้รัาเงินปันผล

ที�คาดว่าจะได้รัับในอนาคต้ ข้อม้ลอ้�นที�เกี�ยวข้องของต้รัาสารัทุนที�มีลักษัณะเหม้อนหรั้อคล้ายคล้งกันในต้ลาด และปัจจัย

ความเสี�ยงที�เกี�ยวข้อง

36. การเปล่�ยนแปลงในหน้�สินท่�เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปล่�ยนแปลงในหน้�สินท่�เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และ 2563 ม่ดังน้�
บาท

งบการัเงินรัวม

ยอดคงเหล้อ ณ

วันที� 1 มกรัาคม 2564

กรัะแสเงินสด 

เพิ�ม (ลด)*

รัายการัที�ไม่ใช่

เงินสด เพิ�มข้�น

ยอดคงเหล้อ ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2564

เงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากสถีาบันการัเงิน 2,605,899,659 1,215,606,720 - 3,821,506,379

เงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากบุคคลและกิจการัที�เกี�ยวข้องกัน 375,253,818 (106,453,818) - 268,800,000

เงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากบุคคลอ้�น 85,300,000 (4,000,000) - 81,300,000

เงินก้้ย้มรัะยะยาวจากสถีาบันการัเงิน 4,556,465,513 340,139,994 - 4,896,605,507

หน้�สินต้ามสัญญาเช่าการัเงิน 322,171,509 (17,051,190) (15,402,466) 289,717,853

เงินก้้ย้มรัะยะยาวจากบุคคลและกิจการัที�เกี�ยวข้องกัน 284,000,000 (129,000,000) - 155,000,000

รัวม 8,229,090,499 1,299,241,706 (15,402,466) 9,512,929,739

บาท

งบการัเงินรัวม

ยอดคงเหล้อ ณ

วันที� 1 มกรัาคม 2563

กรัะแสเงินสด 

เพิ�ม (ลด)*

รัายการัที�ไม่ใช่

เงินสด เพิ�มข้�น

ยอดคงเหล้อ ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2563

เงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากสถีาบันการัเงิน 2,677,944,206 (72,044,547) - 2,605,899,659

เงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากบุคคลและกิจการัที�เกี�ยวข้องกัน 633,053,818 (257,800,000) - 375,253,818

เงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากบุคคลอ้�น 70,800,000 14,500,000 - 85,300,000

เงินก้้ย้มรัะยะยาวจากสถีาบันการัเงิน 3,503,390,508 1,053,075,005 - 4,556,465,513

หน้�สินต้ามสัญญาเช่าการัเงิน 13,245,019 (16,870,664) 325,797,154 322,171,509

เงินก้้ย้มรัะยะยาวจากบุคคลและกิจการัที�เกี�ยวข้องกัน 176,000,000 108,000,000 - 284,000,000

รัวม 7,074,433,551 828,859,794 325,797,154 8,229,090,499
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บาท

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ยอดคงเหล้อ ณ

วันที� 1 มกรัาคม 2564

กรัะแสเงินสด 

เพิ�ม (ลด)*

รัายการัที�ไม่ใช่

เงินสด เพิ�มข้�น

ยอดคงเหล้อ ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2564

เงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากสถีาบันการัเงิน 1,870,000,000 870,000,000 - 2,740,000,000

เงินก้้ย้มรัะยะยาวจากสถีาบันการัเงิน 2,039,175,230 (57,545,720) - 1,981,629,510

หน้�สินต้ามสัญญาเช่า 25,862,434 (7,797,767) 2,100,995 20,165,662

เงินก้้ย้มรัะยะยาวจากบุคคลและกิจการัที�เกี�ยวข้องกัน 284,000,000 (129,000,000) - 155,000,000

รัวม 4,219,037,664 675,656,513 2,100,995 4,896,795,172

บาท

งบการัเงินเฉพาะกิจการั

ยอดคงเหล้อ ณ

วันที� 1 มกรัาคม 2563

กรัะแสเงินสด 

เพิ�ม (ลด)*

รัายการัที�ไม่ใช่

เงินสด เพิ�มข้�น

ยอดคงเหล้อ ณ วันที� 

31 ธันวาคม 2563

เงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากสถีาบันการัเงิน 2,045,000,000 (175,000,000) - 1,870,000,000

เงินก้้ย้มรัะยะยาวจากสถีาบันการัเงิน 1,823,252,413 215,922,817 - 2,039,175,230

หน้�สินต้ามสัญญาเช่า 11,819,123 (7,018,139) 21,061,450 25,862,434

เงินก้้ย้มรัะยะยาวจากบุคคลและกิจการัที�เกี�ยวข้องกัน 176,000,000 108,000,000 - 284,000,000

รัวม 4,056,071,536 141,904,678 21,061,450 4,219,037,664

*กรัะแสเงินสดจากกิจกรัรัมจัดหาเงินสุทธิรัวมจำานวนเงินสดรัับและเงินสดชำารัะค้นในงบกรัะแสเงินสด

37. ภาระผูู้กพัน

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 บรัิษััทและบรัิษััทย่อยมีภารัะผ้กพันดังน้�

37.1 บรษิัทัและบรษิัทัยอ่ยมภ่าระผู้กูพนัเก่�ยวกบัการกอ่สรา้งอาคัารและอปุกรณจ์ำานวนเงนิรวม 108.46 ลา้นบาท 

(เฉพาะกิจการ 55.49 ล้านบาท) 

37.2 บริษััทและบริษััทย่อยม่ภาระผูู้กพันในการช้ำาระค่ัาบำารุงรักษัาเคัร่�องม่อแพทย์และสัญญาอ่�นๆตามสัญญา

คังเหล่อ ดังน้�
     บาท

งบการัเงินรัวม งบการัเงินเฉพาะกิจการั

จ่ายชำารัะภายใน

1 ปี 16,855,945 9,829,216

2 - 5 ปี 7,478,843 4,531,411

24,334,788 14,360,627
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38. หน้�สินท่�อาจเกิดข้้�นในภายหน้า

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 บรัิษััทและบรัิษััทย่อยมีหน้�สินที�อาจจะเกิดข้�นในภายหน้าดังน้�

38.1 บริษััทม่หน้�สินท่�อาจเกิดข้้�นจากการท่�สถืาบันการเงินออกหนังส่อคัำ�าประกันบริษััทต่อหน่วยงานข้องราช้การ

เป็นจำานวนเงินรวม 5.24 ล้านบาท

38.2 บริษััทม่หน้�สินท่�อาจเกิดข้้�นจากการท่�สถืาบันการเงินออกหนังส่อคัำ�าประกันให้บริษััทย่อยต่อหน่วยงานข้อง

ราช้การเป็นจำานวนเงินรวม 7.39 ล้านบาท 

38.3 บรษิัทัยอ่ยมห่น้�สนิท่�อาจเกดิข้้�นจากการใหธ้นาคัารพาณชิ้ยอ์อกหนงัสอ่คัำ�าประกนัการใช้ไ้ฟฟา้ กรมไปรษัณย้์ 

สำานักงานประกันสังคัม และตั�วอาวัล รวมเป็นจำานวนเงินรวม 70.77 ล้านบาท 

39.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

สำาหรับบริษััท

ต้ามมต้ิที�ที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการัของบรัิษััทเม้�อวันที� 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการัของบรัิษััท ได้มีมต้ิ

เห็นชอบให้เสนอต้่อที�ปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้นของบรัิษััทปรัะจำาปี 2565  ในการัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผ้้ถี้อหุ้นจากกำาไรัของปี 2564 

ในอัต้รัาหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำานวนเงิน 678.79 ล้านบาท เงินปันผลน้�จะถี้กจ่ายภายหลังจากได้รัับการัอนุมัต้ิจากที�ปรัะชุม

สามัญผ้้ถี้อหุ้นปรัะจำาปีของบรัิษััท

สำาหรับบริษััทย่อย - บริษััท เช้่ยงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาช้น)

เม้�อวันที� 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที�ปรัะชุมคณะกรัรัมการัของบรัิษััทย่อย ได้มีมต้ิเห็นชอบให้เสนอต้่อที�ปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อ

หุ้นของบรัิษััทย่อยปรัะจำาปี 2565 ในการัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผ้้ถี้อหุ้นจากกำาไรัสะสม       ในอัต้รัาหุ้นละ 0.065 บาท คิดเป็น

จำานวนเงิน 261.50 ล้านบาท เงินปันผลน้�จะถี้กจ่ายภายหลังจากได้รัับการัอนุมัต้ิจากที�ปรัะชุมสามัญผ้้ถี้อหุ้นปรัะจำาปีของบรัิษััท

ย่อย

40. การอนุมัติงบการเงิน

งบการัเงินน้�ได้รัับการัอนุมัต้ิให้ออกโดยคณะกรัรัมการัของบรัิษััทเม้�อวันที� 25 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ จำากัด (มหาช้น) และบริษััทย่อย

ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2564

สินทรััพย์
2564 2563 (ปรัับปรัุงใหม่) 2562

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรััพย์หมุนเวียน

เงินสดและรัายการัเทียบเท่าเงินสด  511.79  1.80  338.29  1.60  602.86  3.07 
ล้กหน้�การัค้า  981.09  3.45  639.66  3.02  592.60  3.02 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซึ่ีนทางเล้อกโควิด 19  217.87  0.77  -    -    -    -   
เงินให้ก้้ย้มรัะยะสั�นแก่กิจการัที�เกี�ยวข้องกัน  263.98  0.93  241.85  1.14  305.13  1.55 
สินค้าคงเหล้อ  182.44  0.64  164.93  0.78  174.55  0.89 
เงินปันผลค้างรัับ  1.80  0.01  68.65  0.32  -    -   
สินทรััพย์หมุนเวียนอ้�น  806.76  2.84  224.86  1.06  43.65  0.23 

รัวมสินทรััพย์หมุนเวียน  2,965.73  10.44  1,678.24  7.92  1,718.79  8.76 
สินทรััพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝ่ากปรัะจำาที�ต้ิดภารัะคำ�าปรัะกัน  50.58  0.18  39.41  0.19  36.25  0.18 
สินทรััพย์ทางการัเงินไม่หมุนเวียนอ้�น  12,290.97  43.23  7,743.26  36.57  -    -   
เงินลงทุนเผ้�อขาย  -    -    -    -    6,314.28  32.17 
เงินลงทุนในบรัิษััทรั่วม  2,996.61  10.54  2,150.08  10.15  2,353.95  11.99 
เงินลงทุนรัะยะยาวอ้�น  -    -    -    -    971.84  4.95 
อสังหารัิมทรััพย์เพ้�อการัลงทุน  434.53  1.53  451.92  2.13  376.96  1.92 
ที�ดิน อาคารัและอุปกรัณ์  8,558.63  30.11  7,970.09  37.64  7,024.74  35.79 
สินทรััพย์สิทธิการัใช้  264.05  0.93  302.93  1.43  -    -   
ค่าความนิยม  723.22  2.54  723.22  3.42  723.22  3.68 
สินทรััพย์ภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี  11.04  0.04  12.58  0.06  27.15  0.14 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรััพย์  51.62  0.18  42.58  0.20  38.69  0.20 
สินทรััพย์ไม่หมุนเวียนอ้�น  79.69  0.28  60.71  0.29  43.98  0.22 

รัวมสินทรััพย์ไม่หมุนเวียน  25,460.94  89.56  19,496.78  92.08  17,911.06  91.24 
รัวมสินทรััพย์  28,426.67  100.00  21,175.02  100.00  19,629.85  100.00 

งบัแสดิ์งฐานะการเงิน
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หน้�สินและส่วนของผ้้ถี้อหุ้น
2564 2563 (ปรัับปรัุงใหม่) 2562

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
หน้�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากสถีาบันการัเงิน  3,821.51  13.44  2,605.90  12.31  2,677.94  13.64 
เจ้าหน้�การัค้า  398.33  1.40  335.02  1.58  342.15  1.74 
เงินรัับล่วงหน้าค่าวัคซึ่ีนทางเล้อกโควิด 19  324.14  1.14  -    -    -    -   
เงินก้้ย้มรัะยะยาวจากสถีาบันการัเงิน  1,345.08  4.73  1,065.16  5.03  843.18  4.30 
เงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากบุคคลและกิจการัที�เกี�ยวข้องกัน  268.80  0.95  375.25  1.77  633.05  3.22 
เงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากบุคคลอ้�น  81.30  0.29  85.30  0.40  70.80  0.36 
ค่าธรัรัมเน้ยมแพทย์ค้างจ่าย  216.83  0.76  167.99  0.79  178.19  0.91 
เงินปันผลค้างจ่าย  24.58  0.09  66.08  0.31  20.92  0.11 
ภาษัีเงินได้ค้างจ่าย  127.38  0.45  69.41  0.33  84.98  0.43 
หน้�สินหมุนเวียนอ้�น  766.45  2.69  534.79  2.53  507.80  2.59 

รัวมหน้�สินหมุนเวียน  7,374.40  25.94  5,304.90  25.05  5,359.01  27.30 
หน้�สินไม่หมุนเวียน
เงินก้้ย้มรัะยะยาวจากสถีาบันการัเงิน  3,551.53  12.49  3,491.31  16.49  2,660.21  13.55 
เงินก้้ย้มรัะยะยาวจากบุคคลและกิจการัที�เกี�ยวข้องกัน  155.00  0.55  284.00  1.34  176.00  0.90 
หน้�สินต้ามสัญญาเช่าดำาเนินงาน  -    -    -    -    78.75  0.40 
หน้�สินภาษัีเงินได้รัอการัต้ัดบัญชี  1,482.61  5.22  716.83  3.39  699.94  3.57 
ภารัะผ้กพันผลปรัะโยชน์พนักงาน  272.26  0.96  268.33  1.27  241.72  1.23 
หน้�สินไม่หมุนเวียนอ้�น  334.30  1.17  375.63  1.77  42.55  0.21 

รัวมหน้�สินไม่หมุนเวียน  5,795.70  20.39  5,136.10  24.26  3,899.17  19.86 
รัวมหน้�สิน  13,170.10  46.33  10,441.00  49.31  9,258.18  47.16 
ส่วนของผ้้ถี้อหุ้น

ทุนเรั้อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 14,939,082,816  หุ้น ม้ลค่าหุ้นละ 0.10 บาท  1,493.91  1,493.91 
หุ้นสามัญ 14,937,849,936  หุ้น ม้ลค่าหุ้นละ 0.10 บาท  1,493.78 

ทุนที�ออกและชำารัะแล้ว
หุ้นสามัญ 13,575,865,582 หุ้น ม้ลค่าหุ้นละ 0.10 บาท  1,357.59  4.78  1,357.59  6.41 
หุ้นสามัญ 13,264,617,278 หุ้น ม้ลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 1,326.46  6.76 
หุ้นสามัญ 13,199,368,250 หุ้น ม้ลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

ส่วนเกินม้ลค่าหุ้น  2,718.14  9.56  2,718.14  12.84  2,438.33  12.42 
กำาไรัสะสม

จัดสรัรัแล้ว
ทุนสำารัองต้ามกฎหมาย  149.39  0.52  149.39  0.71  149.38  0.76 

ยังไม่ได้จัดสรัรั  3,729.08  13.12  2,434.43  11.50  2,464.71  12.56 
องค์ปรัะกอบอ้�นของส่วนของผ้้ถี้อหุ้น  4,230.06  14.88  1,511.10  7.14  1,409.71  7.18 
รัวมส่วนของผ้้ถี้อหุ้นบรัิษััทใหญ่ 12,184.26  42.86 8,170.65  38.59  7,788.59  39.68 
ส่วนของส่วนได้เสียที�ไม่มีอำานาจควบคุม  3,072.31  10.81  2,563.37  12.10  2,583.08  13.16 

รัวมส่วนของผ้้ถี้อหุ้น 15,256.57  53.67 10,734.02  50.69  10,371.67  52.84 
รัวมหน้�สินและส่วนของผ้้ถี้อหุ้น  28,426.67 100.00  21,175.02 100.00  19,629.85 100.00 
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งบักำาไรข้าดิ์ทุน

บริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ จำากัด (มหาช้น) และบริษััทย่อย

ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2564

งบกำาไรัขาดทุนเบ็ดเสรั็จ
2564 2563 (ปรัับปรัุงใหม่) 2562

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
รัายได้

รัายได้จากการัรัักษัาพยาบาล  7,310.08 92.84  5,909.50 92.95  6,450.68 93.86
รัายได้ค่าเช่าและค่าบรัิการั  86.12 1.09  114.95 1.81  95.21 1.39
กำาไรัจากการัจำาหน่ายเงินลงทุนในต้รัาสารัทุน  20.98 0.27  -   0.00  -   
เงินปันผลรัับ  342.43 4.35  192.09 3.02  210.43 3.06
ผลกำาไรัจากการัวัดม้ลค่ายุต้ิธรัรัมของสินทรััพย์ทางการัเงิน  2.33 0.03  19.59 0.31  -   
รัายได้อ้�น  111.90 1.42  121.71 1.91  116.34 1.69

รัวมรัายได้  7,873.84 100.00  6,357.84 100.00  6,872.66 100.00
ค่าใช้จ่าย

ต้้นทุนในการัรัักษัาพยาบาล  5,142.82 65.32  4,406.04 69.30  4,678.12 68.07
ต้้นทุนค่าเช่าและค่าบรัิการั  76.04 0.97  79.85 1.26  100.46 1.46
ค่าใช้จ่ายในการับรัิการัและบรัิหารั  946.31 12.02  925.03 14.55  953.47 13.87
ขาดทุนจากด้อยค่าเงินลงทุน  34.54 0.44  -   0.00  -   
ต้้นทุนทางการัเงิน  220.78 2.80  202.72 3.19  201.10 2.93

รัวมค่าใช้จ่าย  6,420.49 81.54  5,613.64 88.29  5,933.15 86.33
ส่วนแบ่งกำาไรัจากเงินลงทุนในบรัิษััทรั่วม 721.69 9.17 (62.35) (0.98)  259.73 3.78
กำาไรัก่อนค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้  2,175.04 27.62  681.85 10.72  1,199.24 17.45
ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้  223.93 2.84  127.66 2.01  206.44 3.00
กำาไรัสำาหรัับปี  1,951.11 24.78  554.19 8.72  992.80 14.45
กำาไรัเบ็ดเสรั็จอ้�นสำาหรัับปี - สุทธิจากภาษัีเงินได้  3,181.05 40.40  20.63 0.32 462.41 6.73
กำาไรัเบ็ดเสรั็จรัวมสำาหรัับปี  5,132.16 65.18  574.82 9.04  1,455.21 21.17
การัแบ่งปันกำาไรั

ส่วนที�เป็นของผ้้ถี้อหุ้นบรัิษััทใหญ่  1,805.05 22.92  465.47 7.32  809.05 11.77
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอำานาจควบคุม  146.06 1.86  88.72 1.40  183.75 2.68

 1,951.11 24.78  554.19 8.72  992.80 14.45
การัแบ่งปันกำาไรัเบ็ดเสรั็จรัวม

ส่วนที�เป็นของผ้้ถี้อหุ้นบรัิษััทใหญ่  4,549.03 57.77  573.28 9.02  1,134.55 16.51
ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอำานาจควบคุม  583.14 7.41  1.54 0.02  320.66 4.67

 5,132.17 65.18  574.82 9.04  1,455.21 21.17
กำาไรัต้่อหุ้นขั�นพ้�นฐาน

ส่วนที�เป็นของผ้้ถี้อหุ้นบรัิษััทใหญ่  0.1330  0.0347  0.0612 
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บริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ จำากัด (มหาช้น) และบริษััทย่อย

ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2564
งบกรัะแสเงินสด

(หน่วย : ล้านบาท)

2564 2563

(ปรัับปรัุงใหม่)

2562

กำาไรัสำาหรัับปี 1,951.11 554.19 992.80
รัายการัปรัับกรัะทบกำาไรัสำาหรัับปีเป็นเงินสดสุทธิ

ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรัรัมดำาเนินงาน
ผลขาดทุนด้านเครัดิต้ที�คาดว่าจะเกิดข้�น 8.47 5.24 8.62
ค่าเส้�อมรัาคา 497.64 434.09 408.35
ค่าต้ัดจำาหน่ายสินทรััพย์ไม่มีต้ัวต้น 3.35 4.60 5.04
(กำาไรั) ขาดทุนจากการัจำาหน่ายสินทรััพย์ 2.68 2.24 (0.04)
ขาดทุนจากการัต้ัดจำาหน่ายสินทรััพย์ถีาวรั  -    -   0.03
กำาไรัจากการัขายเงินลงทุนเผ้�อขาย  -    -   7.57
ส่วนแบ่ง(กำาไรั)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบรัิษััทรั่วม (721.69) 62.35 (259.73)
เงินปันผลรัับ (342.43) (192.09) (210.43)
(กำาไรั) ขาดทุนจากการัวัดม้ลค่ายุต้ิธรัรัมของสินทรััพย์ทางการัเงิน (2.33) (19.59)  -   
กำาไรัจากการัจำาหน่ายเงินลงทุนในต้รัาสารัทุน (20.98)  -    -   
ขาดทุนจากการัด้อยค่าของเงินลงทุน 34.54  -    0.01 
ภาษัีเงินได้ถี้กหัก ณ ที�จ่ายต้ัดจ่าย 0.15 8.97  0.10 
กำาไรัจากการัเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า (0.12)  -    -   
ค่าใช้จ่ายผลปรัะโยชน์พนักงาน 40.78 44.50 65.65
รัายได้ดอกเบี�ยรัับ (13.62) (15.08) (15.05)
ต้้นทุนทางการัเงิน 220.78 202.72 201.10
ค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้ 223.93 127.66 206.45

กำาไรัจากการัดำาเนินงานก่อนการัเปลี�ยนแปลงในสินทรััพย์และหน้�สินดำาเนินงาน 1,882.26 1,219.80 1,410.47
สินทรััพย์ดำาเนินงาน (เพิ�มข้�น) ลดลง

ล้กหน้�การัค้า (346.61) (64.67) 76.47
สินค้าคงเหล้อ (17.51) 9.63 (9.28)
เงินจ่ายล่วงหน้าวัคซึ่ีนทางเล้อกโควิด 19 (217.87)  -    -   
สินทรััพย์หมุนเวียนอ้�น (6.70) (18.50) (3.28)
สินทรััพย์ไม่หมุนเวียนอ้�น (3.75) 0.29 (0.59)

หน้�สินดำาเนินงานเพิ�มข้�น(ลดลง)
เจ้าหน้�การัค้า 59.71 (7.13) 31.03
ค่าธรัรัมเน้ยมแพทย์ค้างจ่าย 48.83 (10.19) 9.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 85.30 7.03 (1.64)
เงินรัับล่วงหน้าจากสำานักงานปรัะกันสังคม 38.45 77.08 196.79
เงินรัับล่วงหน้าค่าวัคซึ่ีนทางเล้อกโควิด 19 324.14  -    -   
หน้�สินหมุนเวียนอ้�น (6.14) 14.03 5.67
หน้�สินต้ามสัญญาเช่าดำาเนินงาน  -    -   5.81
หน้�สินไม่หมุนเวียนอ้�น (11.24) 44.17 20.08

เงินสดรัับจากการัดำาเนินงาน 1,828.87 1,271.54 1,735.16
รัับดอกเบี�ยรัับ 0.13 0.58 0.49
จ่ายดอกเบี�ย (0.01)  -   (0.01)
เงินสดรัับค้นภาษัีเงินได้นิต้ิบุคคลถี้กหัก ณ ที�จ่าย 12.06  -    -   
จ่ายภาษัีเงินได้ (162.20) (163.53) (209.08)
ภารัะผ้กพันผลปรัะโยชน์พนักงาน (7.10) (13.86) (6.09)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรัรัมดำาเนินงาน 1,671.75 1,094.73 1,526.56

งบักำาไรข้าดิ์ทุนเบั็ดิ์เสร็จ
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บริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ จำากัด (มหาช้น) และบริษััทย่อย

ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2564
งบกรัะแสเงินสด (ต้่อ)

(หน่วย : ล้านบาท)

2564 2563

(ปรัับปรัุงใหม่)

2562

กรัะแสเงินสดจากกิจกรัรัมลงทุน

เงินให้ก้้ย้มรัะยะสั�นแก่กิจการัที�เกี�ยวข้องกัน (เพิ�มข้�น) ลดลง (21.63) 64.46 (15.22)
เงินฝ่ากปรัะจำาที�ต้ิดภารัะคำ�าปรัะกัน (เพิ�มข้�น) ลดลง (11.17) (3.15) 8.24
ซึ่้�อเงินลงทุนชั�วครัาว  -    -    -   
เงินสดรัับจากการัขายเงินลงทุนชั�วครัาว  -    -    -   
เงินสดรัับจากการัขายเงินลงทุนเผ้�อขาย  -    -   35.20
เงินสดรัับจากการัขายต้รัาสารัทุน 123.41 0.00  -   
เงินสดจ่ายเพ้�อซึ่้�อต้รัาสารัทุน (1,428.50) (490.13) (1,962.54)
เงินสดรัับจากการัขายเงินลงทุนในบรัิษััทรั่วม  -    -    -   
เงินสดจ่ายเพ้�อซึ่้�อเงินลงทุนในบรัิษััทรั่วม (62.13)  -    -   
เงินสดจ่ายเพ้�อซึ่้�อเงินลงทุนในบรัิษััทย่อย  -    -   (29.28)
เงินสดจ่ายเพ้�อซึ่้�อเงินลงทุนรัะยะยาวอ้�น  -    -   (92.00)
เงินสดรัับจากการัขายเงินลงทุนรัะยะยาวอ้�น  -    -    -   
เงินสดจ่ายเงินให้ก้้ย้มรัะยะยาวแก่บุคคลอ้�น (12.85) (14.76) (1.39)
เงินสดรัับจากเงินให้ก้้ย้มรัะยะยาวแก่บุคคลอ้�น 1.52 0.00  -   
เงินสดรัับจากต้รัาสารัหน้�ที�จะถี้อจนครับกำาหนด 10.00 0.00  -   
เงินสดจ่ายในการัซึ่้�ออสังหารัิมทรััพย์เพ้�อการัลงทุน (0.25) (8.28) (0.10)
เงินสดจ่ายในการัซึ่้�อที�ดิน อาคารัและอุปกรัณ์ (947.90) (1,484.58) (1,358.41)
เงินสดรัับจากการัจำาหน่ายอุปกรัณ์ 0.17 0.63 0.94
เงินสดจ่ายในการัซึ่้�อสินทรััพย์ไม่มีต้ัวต้น (8.19) (7.86) (0.61)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรััพย์ (9.03) (3.89) 24.26
เงินสดจ่ายเงินค่าหุ้น 0.00 (4.00) 0.00
เงินปันผลรัับ 424.85 266.10 289.72
รัับดอกเบี�ย 13.06 16.18 13.36

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรัรัมลงทุน (1,928.64) (1,669.28) (3,087.83)
กรัะแสเงินสดจากกิจกรัรัมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากสถีาบันการัเงินเพิ�มข้�น (ลดลง) 1,215.61 (72.04) 1,092.14
เงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากบุคคลและกิจการัที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มข้�น (ลดลง) (235.45) (149.83) 32.42
เงินก้้ย้มรัะยะสั�นจากบุคคลอ้�นเพิ�มข้�น (ลดลง) (4.00) 14.50 2.40
เงินสดจ่ายค้นเงินก้้ย้มรัะยะยาวจากกิจการัที�เกี�ยวข้องกัน  -    -    -   
เงินสดรัับจากเงินก้้ย้มรัะยะยาวจากสถีาบันการัเงิน 1,803.50 2,013.00 2,364.86
เงินสดจ่ายค้นเงินก้้ย้มรัะยะยาวจากสถีาบันการัเงิน (1,463.36) (959.92) (966.82)
เงินสดจ่ายชำารัะหน้�สินต้ามสัญญาเช่าการัเงิน (17.05) (16.87) (9.96)
เงินสดจ่ายซึ่้�อเงินลงทุนในบรัิษััทย่อยจากส่วนได้เสียที�ไม่มีอำานาจควบคุม  -    -    -   
เงินสดรัับจากการัเพิ�มทุน 0.00 310.94 65.49
เงินสดรัับจากการัชำารัะค่าหุ้นในบรัิษััทย่อย 1.12 0.38
เงินสดรัับล่วงหน้าค่าหุ้น 0.00 0.00 36.38
เงินสดรัับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที�ไม่มีอำานาจควบคุม 0.00 1.00 0.00
เงินสดรัับจากการัชำารัะค่าหุ้น 0.00 57.79
เงินสดจ่ายปันผล (665.85) (639.09) (614.82)
จ่ายดอกเบี�ย (204.13) (192.08) (202.87)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรัรัมจัดหาเงิน 430.39 309.99 1,857.01

งบักระแสเงินสดิ์
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งบกรัะแสเงินสด (ต้่อ)

(หน่วย : ล้านบาท)

2564 2563

(ปรัับปรัุงใหม่)

2562

เงินสดและรัายการัเทียบเท่าเงินสดเพิ�มข้�น (ลดลง) - สุทธิ 173.50 (264.56) 295.74
เงินสดและรัายการัเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้้นปี 338.29 602.85 307.11
เงินสดและรัายการัเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี 511.79 338.29 602.85

ข้อม้ลกรัะแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเต้ิม
1. รัายการักรัะทบยอดเงินจ่ายในการัซึ่้�อที�ดิน อาคารัและอุปกรัณ์

ที�ดิน อาคารัและอุปกรัณ์ที�ได้มาในรัะหว่างปี (1,064.07) (1,436.70) (1,401.02)
ดอกเบี�ยจ่ายบันท้กเป็นต้้นทุนทรััพย์สิน  -    -   7.38
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรััพย์ลดลง  -    -    -   
หน้�สินต้ามสัญญาเช่าการัเงินเพิ�มข้�น  -    -   3.38
เจ้าหน้�ซึ่้�อทรััพย์สินเพิ�มข้�น(ลดลง) 116.17 (47.87) 31.85
เงินสดจ่ายในการัซึ่้�อที�ดิน อาคารัและอุปกรัณ์ (947.90) (1,484.57) (1,358.41)

2. รัายการักรัะทบยอดเงินสดรัับจากการัจำาหน่ายอุปกรัณ์
จำาหน่ายอุปกรัณ์ในรัะหว่างปี 0.17 0.63 0.94
ล้กหน้�จากการัจำาหน่ายอุปกรัณ์(เพิ�มข้�น)ลดลง  -    -    -   
เงินสดรัับจากการัจำาหน่ายอุปกรัณ์ 0.17 0.63 0.94

3. รัายการักรัะทบยอดเงินปันผลรัับ
เงินปันผลรัับในรัะหว่างปี 353.43 334.75 289.72
เงินปันผลค้างรัับ (เพิ�มข้�น) ลดลง 71.41 (68.65) 0.00
เงินปันผลรัับ 424.84 266.10 289.72

4. รัายการักรัะทบยอดเงินสดจ่ายปันผล
เงินปันผลจ่ายในรัะหว่างปี (624.34) (684.25) (617.48)
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ�มข้�น (41.50) 45.17 2.66
เงินสดจ่ายปันผล (665.84) (639.08) (614.82)
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1. ภาพรวมข้องการดำาเนินธุรกิจ

บรัิษััทมีรัายได้จากการัรัักษัาพยาบาลรัวมเพิ�มข้�นอย่างต้่อเน่�อง โดย ปี 2562 บรัิษััทมีรัายได้จากการัรัักษัาพยาบาลรัวม

เท่ากับ 6,450.68 ล้านบาท และในปี 2563 เท่ากับ 5,909.50 ล้านบาท เน่�องจากสถีานการัณ์แพรั่รัะบาดของไวรััส COVID - 19  

ในปี 2564 มีรัายได้จากการัรัักษัาพยาบาลรัวม เท่ากับ 7,310.08 ล้านบาท เพิ�มข้�นจากปี 2563 จำานวน 1,400.57 ล้านบาท 

คิดเป็นรั้อยละ 23.70

ปี 2564 บรัิษััทมีกำาไรัสุทธิรัวมจำานวน 1,805.05 ล้านบาท เพิ�มข้�นรั้อยละ 287.79 จากกำาไรัสุทธิรัวม 465.47 ล้านบาท

ในปี 2563 โดยกำาไรัสุทธิรัวมที�เพิ�มข้�นจำานวน 1,339.58 ล้านบาท เป็นกำาไรัสุทธิ เฉพาะของบรัิษััทที�เพิ�มข้�นจำานวน 331.61 

ล้านบาท เป็นกำาไรัสุทธิของบรัิษััทย่อย บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน) ที�เพิ�มข้�น 93.98 ล้านบาท บรัิษััท 

ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด ที�เพิ�มข้�น 94.54 ล้านบาท บรัิษััท บิวต้ี� ดีไซึ่น์ เซึ่็นเต้อรั์ จำากัด ที�เพิ�มข้�น 7.95 ล้านบาท บรัิษััท 

ว ีพรัซีึ่ชัิ�น จำากดั ที�เพิ�มข้�น 0.89 ลา้นบาท และเปน็สว่นแบง่กำาไรัในบรัษิัทัรัว่มจำานวน 721.69 ลา้นบาทเพิ�มข้�นจากปกีอ่นจำานวน 

784.04 ล้านบาท เน่�องจากในปี 2563 มีส่วนแบ่งขาดทุนจากบรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด ที�เป็นบรัิษััทรั่วม จำานวน 20.02 

ล้านบาทและมีส่วนแบ่งขาดทุนจาก บรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด ที�เป็นบรัิษััทรั่วมอีกจำานวน 49.60 ล้านบาท แต้่ในปีน้�มีส่วนแบ่ง

กำาไรัจากบรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด จำานวน 672.75 ล้านบาท จากบรัิษััท โรังพยาบาลบางโพ จำากัดจำานวน 40.70 ล้าน

บาท จากกลุ่มบรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน) จำานวน 11.95 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งขาดทุนจาก บรัิษััท 

ทิพยบดินทรั์ จำากัด อีกจำานวน 3.72 ล้านบาท

บรัิษััทมีรัายได้จากการัรัักษัาพยาบาลเฉพาะบรัิษััท 2,966.20 ล้านบาทเพิ�มข้�นรั้อยละ 39.27 จากรัายได้ในการัรัักษัา

พยาบาลเฉพาะบรัิษััท 2,129.85 ล้านบาทในปี 2563 เน่�องจากจำานวนผ้้ใช้บรัิการัผ้้ป่วยนอกเพิ�มข้�นรั้อยละ 2.48 และผ้้ป่วยใน

เพิ�มข้�นรั้อยละ 8.59 เน่�องจากบรัิษััทให้การัรัักษัาพยาบาลแก่ผ้้ป่วยจากการัแพรั่รัะบาดของไวรััส COVID - 19 ทำาให้ผ้้มาใช้

บรัิการัเพิ�มข้�นมากกว่าปีก่อน บริัษััทมีกำาไรัสุทธิเฉพาะบริัษััทจำานวน 901.78 ล้านบาทเพิ�มข้�นรั้อยละ 58.16 จากกำาไรัสุทธิ 

570.18 ล้านบาทในปี 2563 เน่�องจากต้้นทุนในการัรักัษัาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการัขายและบรัิหารัเม้�อเทียบกับรัายได้จากค่า

รักัษัาพยาบาลลดลงรัอ้ยละ 5.95 และ 3.93 ต้ามลำาดบั มกีำาไรัจากการัขายเงนิลงทนุในต้รัาสารัทนุจำานวน 20.98 ลา้นบาท ทำาให้

กำาไรัก่อนหักดอกเบี�ย ภาษัีและค่าเส้�อมรัาคา (EBITDA) เพิ�มข้�นจากรั้อยละ 23.03 ในปีก่อนเป็นรั้อยละ 31.33 ในปีน้�   ปี 2563 

บรัิษััทได้รัับเงินปันผลจำานวน 461.89 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนที�ได้รัับ 463.76 ล้านบาท

 ปี 2564 บรัิษััทมีเงินลงทุนในต้รัาสารัทุนเพิ�มข้�นใน บรัิษััท โรังพยาบาลรัามคำาแหง จำากัด (มหาชน) จำานวน 307.33 

ลา้นบาท, บรัษิัทั โรังพยาบาลไทยนครันิทรั ์จำากดั (มหาชน) จำานวน 152.72 ลา้นบาท, บรัษิัทั ศคิริันทรั ์จำากดั (มหาชน) จำานวน 

25.51 ล้านบาท, บรัิษััท คันทรัี กรัุ๊ป โฮลดิ�งส์ จำากัด (มหาชน) จำานวน 38.56 ล้านบาท, บรัิษััทไดนาสต้ี�เซึ่รัามิค จำากัด (มหาชน) 

จำานวน 88.90 ล้านบาท, บรัิษััท รัิชี� เพลซึ่ 2002 จำากัด (มหาชน) จำานวน 23.60 ล้านบาท, บรัิษััท ศรัีต้รัังแอโกรัอินดัสทรัี 

จำากัด (มหาขน) จำานวน 86.29 ล้านบาท,บรัิษััท ศรัีต้รัังโกลฟัส์ (ปรัะเทศไทย) จำากัด (มหาชน) จำากัด จำานวน 176.26 ล้าน

บาทและบรัิษััท บางกอกเชน ฮอสปิทอล จำากัด (มหาชน) จำานวน 133.05 ล้านบาท

การวิเคัราะห์และคัำาอธิบัายข้องฝ่่ายจัดิ์การ
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2. ผู้ลการดำาเนินงานท่�ผู้่านมา

2.1 รายได้จากการข้าย

 ปี 2564 รัายได้จากการัรัักษัาพยาบาลรัวม จำานวน 7,310.08 ล้านบาท เพิ�มข้�นรั้อยละ 23.70 จากปีก่อน เน่�องจาก

รัวมรัายไดจ้ากการัรักัษัาพยาบาลของบรัษิัทัยอ่ยจำานวน 4,192.65 ลา้นบาท เพิ�มข้�นจากปกีอ่นรัอ้ยละ 14.30 รัายไดจ้าก

การัรัักษัาพยาบาลรัวมคิดเป็นรั้อยละ 92.84 ของรัายได้รัวม ส่วนรัายได้จากการัรัักษัาพยาบาลเฉพาะบริัษััทจำานวน 

2,966.20 ล้านบาทเพิ�มข้�นรั้อยละ 39.27จากปีก่อนคิดเป็นรั้อยละ 82.96 ของรัายได้รัวมเฉพาะบรัิษััท โดยแบ่งเป็นรัาย

ได้จากผ้้ป่วยนอกรั้อยละ 40.43 รัายได้จากผ้้ป่วยในรั้อยละ 42.53 รัายได้ค่าเช่าและค่าบรัิการัรั้อยละ 1.89 เงินปันผลรัับ

รั้อยละ 12.92 และรัายได้อ้�น รั้อยละ 2.23 เน่�องจากจำานวนผ้้มาใช้บรัิการัทั�งผ้้ป่วยนอกและผ้้ป่วยในที�เพิ�มข้�นจากการั

รัักษัาพยาบาลผ้้ป่วยที�ต้ิดเช้�อไวรััส COVID-19  ทำาให้รัายได้ค่ารัักษัาพยาบาลเฉลี�ยต้่อรัายของผ้้ป่วยนอกเพิ�มข้�นรั้อยละ 

14.03 จากปีก่อน จากจำานวนเงิน 2,559 บาท เป็น 2,918 บาท และรัายได้ค่ารัักษัาพยาบาลเฉลี�ยต้่อรัายของผ้้ป่วยใน

เพิ�มข้�นร้ัอยละ 56.83 จากจำานวนเงิน 49,412 บาท เป็น 77,493 บาท เน่�องจากปีน้�จะเป็นผ้้ปว่ยติ้ดเช้�อไวรััส COVID - 19 

ส่วนใหญ่จะมีภาวะโรัคแทรักซึ่้อน ต้้องใช้อุปกรัณ์เครั้�องช่วยหายใจ และบางรัายต้้องเข้ารัักษัาในห้องผ้้ป่วยหนัก ซ้ึ่�งใช้

เวลาในการัรัักษัานาน ทำาให้จำานวนวันนอนของผ้้ป่วยในเพิ�มข้�นจาก 2.45 วันเป็น 4.25 วัน

 รัายได้จากค่าเช่าและค่าบรัิการัของงบการัเงินรัวม มีจำานวน 86.12 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำานวน 28.82 ล้าน

บาทคิดเป็นรั้อยละ 25.08 จากการัรัับรั้้รัายได้ค่าเช่าและค่าบรัิการัของงบเฉพาะกิจการัลดลงเล็กน้อย จำานวน 0.07 ล้าน

บาท ส่วนรัายได้ค่าเช่าและค่าบรัิการัของบรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด ซึ่้�งเป็นบรัิษััทย่อยที�เพิ�มข้�นจำานวน 38.05 

ล้านบาท คิดเป็นรั้อยละ 65.90 

 ในส่วนธุรักิจโรังแรัมของบรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด รัายได้จากการัขายและบรัิการัที�เพิ�มข้�นจากจำานวน 

57.74 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 95.80 ล้านบาทในปี 2564  เน่�องจากทางโรังแรัมมีการัปรัับปรัุงห้องพักและสถีานที� 

จากสถีานกักต้ัวทางเล้อก (Alternative State Quarantine) ให้เปลี�ยนมาเป็น Hospitel โดยรัองรัับผ้้ป่วยไวรััส COVID 

- 19 ที�ส่งต้่อมาจากโรังพยาบาล ทำาให้อัต้รัาการัเข้าพักเพิ�มข้�นจากรั้อยละ 18.21 ในปี 2563 เป็นรั้อยละ 39.81 ในปี 

2564 น้�

 ในส่วนธุรักิจเสรัิมความงามของบรัิษััท บิวต้ี� ดีไซึ่น์ เซึ่็นเต้อรั์ จำากัด มีรัายได้จากการัรัักษัาและบรัิการัเพิ�มข้�นรั้อย

ละ 31.05 จากจำานวน 115.21 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 151.09 ล้านบาทในปีน้� จากการัเพิ�มนวัต้กรัรัมใหม่ๆ ให้บรัิการั

เสรัิมความงาม

 สำาหรัับบรัิษััท วี พรัีซึ่ิชั�น จำากัด ที�ปรัะกอบธุรักิจศ้นย์ชะลอวัย ที�เปิดบรัิการัเม้�อ 16 พฤษัภาคม 2564 มีรัายได้จาก

การัรัักษัาพยาบาลจำานวน  8.53 ล้านบาท

 รายได้ข้องบริษััทฯ และบริษััทย่อย แยกตามประเภทรายได้

(หน่วย : ล้านบาท)
รัายได้ 2564 % 2563 % 2562 %

รัายได้จากการัรัักษัาพยาบาล 7,310.08 92.84% 5,909.50 92.95% 6,450.68 93.86%
รัายได้ค่าเช่าและค่าบรัิการั 86.12 1.09% 114.95 1.81% 95.21 1.39%
เงินปันผลรัับ 342.43 4.35% 192.09 3.02% 210.43 3.06%
ดอกเบี�ยรัับ 10.43 0.13% 10.59 0.17% 11.58 0.17%
รัายได้อ้�น 135.21 1.59% 130.71 2.05% 104.76 1.52%
รัวมรัายได้ 7,873.84 100.00% 6,357.84 100.00% 6,872.66 100.00%
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รายได้ในงบการเงินเฉพาะกิจการข้องบริษััทฯ แยกตามประเภทรายได้

(หน่วย : ล้านบาท)
รัายได้ 2564 % 2563 % 2562 %

รัายได้จากผ้้ป่วยนอก 1,445.69 40.43% 1,237.01 45.11% 1,341.45 46.14%
รัายได้จากผ้้ป่วยใน 1,520.51 42.53% 892.84 32.56% 1,095.10 37.67%
รัายได้ค่าเช่าและค่าบรัิการั 67.75 1.89% 67.82 2.48% 34.30 1.18%
เงินปันผลรัับ 461.89 12.92% 463.76 16.91% 369.33 12.71%
ดอกเบี�ยรัับ 8.48 0.24% 6.66 0.24% 5.89 0.20%
รัายได้อ้�น 71.13 1.99% 73.94 2.70% 61.11 2.10%
รัวมรัายได้ 3,575.45 100.00% 2,742.03 100.00% 2,907.18 100.00%

ปรัะเภทผ้้ป่วย
จำานวนผ้้ป่วย (คน) รัายได้ต้่อผ้้ป่วย (บาท/คน)

2564 2563 2562 2564 2563 2562
ผ้้ป่วยนอก 495,324 483,335 565,969 2,918 2,559 2,370
ผ้้ป่วยใน 19,621 18,069 26,258 77,463 49,412 41,705

2.2 เงินปันผู้ลรับ

 เงินปันผลรัับเพิ�มข้�นจาก 192.09 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 342.43 ล้านบาท ในปี 2564 คิดเป็นรั้อยละ 78.27 

จากเงินปันผลรัับของบรัิษััทที�เพิ�มข้�นจำานวน 148.88 ล้านบาทคิดเป็นรั้อยละ 117.03 และของบรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจ

การัแพทย์ จำากัด (มหาชน) ที�เพิ�มข้�นจำานวน  1.46 ล้านบาท คิดเป็นรั้อยละ 2.25

2.3 รายได้อ่�น

 รัายได้อ้�นรัวมลดลง 9.81ล้านบาท จาก 121.71 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 111.90 ล้านบาท ในปี 2564 คิดเป็น

รั้อยละ 8.06 เป็นรัายได้อ้�นของบรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน) ซึ่้�งเป็นบรัิษััทย่อยที�เพิ�มข้�น 4.12 

ล้านบาท แต้่รัายได้อ้�นเฉพาะบรัิษััทลดลงจำานวน 4.72 ล้านบาท และ บรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัดลดลงจำานวน 

9.20 ล้านบาท

2.4 ต้นทุนและคั่าใช้้จ่ายในการข้ายและบริหาร

  ต้้นทุนในการัรัักษัาพยาบาลรัวม ปี 2564 คิดเป็นรั้อยละ 70.35 เม้�อเทียบกับรัายได้จากการัรัักษัาพยาบาลรัวม 

โดยลดลงจากปี 2563 ที�คิดเป็นรั้อยละ 74.56 ส่วนค่าใช้จ่ายในการัขายและการับรัิหารัรัวมเม้�อเทียบกับรัายได้จากการั

รัักษัาพยาบาลรัวมคิดเป็นรั้อยละ 12.95 ลดลงจากปีก่อนที�คิดเป็นรั้อยละ 15.65 เน่�องจากสัดส่วนต้้นทุนในการัรัักษัา

พยาบาลต้่อรัายได้จากการัรัักษัาพยาบาลของบรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด(มหาชน) ที�ลดลงจากรั้อยละ 

78.01 ในปีก่อนเป็นรั้อยละ 77.64 ในปีน้� และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการัขายและบรัิหารัลดลงจาก 14.65 ในปีก่อนเป็นรั้อย

ละ 12.61 ในปีน้� ในส่วนของงบเฉพาะกิจการั ต้้นทุนในการัรัักษัาพยาบาลเทียบกับรัายได้จากการัรัักษัาพยาบาลเฉพาะ

กิจการัลดลงจากรั้อยละ 68.52 เป็นรั้อยละ 62.56 ในปีน้� และค่าใช้จ่ายในการัขายและบรัิหารัเฉพาะกิจการั เม้�อเทียบ

กับรัายได้จากการัรัักษัาพยาบาลเฉพาะกิจการัลดลงจากรั้อยละ 17.38 เป็นรั้อยละ 13.45 ในปีน้�

 ส่วนต้น้ทนุในการัขายและบรักิารัเม้�อเทยีบกบัรัายไดใ้นการัรัักษัาและบรักิารัของบรัษิัทั บวิต้ี� ดไีซึ่น ์ เซึ่น็เต้อรั ์จำากดั 

ในปีน้�เทียบกับปีก่อนลดลงจากอัต้รัารั้อยละ 63.88 เป็น รั้อยละ 60.33

 ส่วนต้้นทุนค่าเช่าและค่าบรัิการั คิดเป็นรั้อยละ 88.30 เม้�อเทียบกับรัายได้ค่าเช่าและค่าบรัิการั โดยเพิ�มข้�นจากปี 

2563 ซึ่้�งคิดเป็นอัต้รัารั้อยละ 69.46โดยเป็นต้้นทุนค่าเช่าและค่าบรัิการัของบรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด ซึ่้�งเป็น

บรัิษััทย่อยที�ลดลงจากรั้อยละ 97.37 ในปี 2563 เป็นรั้อยละ 49.73 ในปีน้�  ส่วนต้้นทุนค่าเช่าและค่าบรัิการัในส่วนของ

งบเฉพาะกิจการัลดลงจากรั้อยละ 53.29 ในปีก่อนเป็นรั้อยละ 50.82 ในปีน้� จากการัลดลงของค่าใช้จ่ายในส่วนของศ้นย์

อาหารัและศ้นย์การัค้าที� อาคารัใหม่ วิพลาซึ่่า
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2.5 กำาไรสุทธิ

 ผลการัดำาเนินงานของบรัิษััทในปี 2564 กำาไรัสุทธิเพิ�มข้�นรั้อยละ 287.79 จากกำาไรัสุทธิจำานวน 465.47 ล้านบาท

ในปี 2563 เป็น 1,805.05 ล้านบาทในปีน้� ในส่วนของงบการัเงินเฉพาะกิจการักำาไรัสุทธิเพิ�มข้�นรั้อยละ 58.16 โดยมี

สาเหตุ้สำาคัญจากการับรัิการัรัักษัาพยาบาลให้แก่ผ้้ป่วยจากการัต้ิดเชิ�อไวรััส COVID-19 ส่งผลให้ผลการัดำาเนินงานของ

บรัิษััทและบรัิษััทย่อยให้เพิ�มข้�น ดังน้�

 บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน) ซึ่้�งเป็นบรัิษััทย่อย มีผลกำาไรัสุทธิจำานวน 292.09 ล้านบาท

เพิ�มข้�นจากปีก่อนรั้อยละ 47.44 และมีโดยมีส่วนแบ่งกำาไรัจากเงินลงทุนในบรัิษััทรั่วมจำานวน 11.95 ล้านบาทเพิ�มข้�น

จากปีก่อนที�มีจำานวน 1.13 ล้านบาท  

 ผลการัดำาเนินงานของบรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด ในปี 2564 มีผลกำาไรัสุทธิจำานวน 31.16 ล้านบาท เพิ�ม

ข้�นจากการัขาดทุนจำานวน 63.38 ล้านบาทในปี 2563 เน่�องจากโรังแรัมมีการัปรัับเปลี�ยนสถีานที�จากการัรัับผ้้ใช้บรัิการั

จากสถีานกักต้ัวทางเล้อก (Alternative State Quarantine) เปลี�ยนมาให้บรัิการัเป็น Hospitel โดยรัองรัับผ้้ป่วยไวรััส 

COVID - 19 ที�ส่งต้่อมาจากโรังพยาบาล ทำาให้อัต้รัาการัเข้าพักในปีน้�มีจำานวนรั้อยละ 39.81 เพิ�มข้�นปีก่อนที�เป็นรั้อย

ละ 18.21

 ผลการัดำาเนินงานของบรัิษััท บิวต้ี� ดีไซึ่น์ เซึ่็นเต้อรั์ จำากัด ในปี 2564 มีผลกำาไรัสุทธิจำานวน 39.30 ล้านบาท เพิ�ม

ข้�นจำานวน 7.95 ล้านบาท คิดเป็นรั้อยละ 25.00 จากปี 2563  มีกำาไรัสุทธิจำานวน 31.35 ล้านบาท  

 ผลการัดำาเนินงานของบรัิษััท วี พรัีซึ่ิชั�น จำากัด ที�เปิดดำาเนินการัเม้�อวันที� 16 พฤษัภาคม 2564 มีผลกำาไรัสุทธิ

จำานวน 0.75 ล้านบาท เพิ�มข้�นจากปีก่อนที�มียอดขาดทุนสุทธิจำานวน 0.13 ล้านบาท

 ในส่วนของการัรัับรั้้ส่วนแบ่งกำาไรัจากเงินลงทุนในบรัิษััทรั่วม มีจำานวน 721.69 ล้านบาท เพิ�มข้�นรั้อยละ 1,257.39 

จากปีก่อนที�มีผลขาดทุน จำานวน 62.35 ล้านบาท โดยเป็นส่วนแบ่งกำาไรัของบรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัดที�เป็น

บรัิษััทรั่วมเพิ�มข้�นจากการัรัับรั้้กำาไรัจากจำานวน 672.76 ล้านบาทในปี 2564 จากการัขาดทุนจำานวน 20.08 ล้านบาทใน

ปีก่อน เน่�องจากในปีน้�มีผ้้ป่วยต้ิดเช้�อไวรััส COVID - 19 มาใช้บรัิการัจำานวนมาก และมีส่วนแบ่งกำาไรัจากเงินลงทุนใน

บรัิษััทรั่วมของกลุ่มบรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน) ที�เพิ�มข้�นจากการัรัับรั้้กำาไรัจำานวน 1.13 ล้าน

บาทในปี 2563 เป็นกำาไรั 11.95 ล้านบาทในปีน้� 

 บรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัดที�เป็นบรัิษััทรั่วม ในปีน้�รัับรั้้ผลขาดทุน 3.72 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนที�รัับรั้้ผลขาดทุน

จำานวน 49.60 ล้านบาท ในส่วนบรัิษััท โรังพยาบาลบางโพ จำากัด บรัิษััทรัับรั้้ส่วนแบ่งกำาไรั จำานวน 40.70 ล้านบาทเพิ�ม

ข้�นจากปีก่อนที�รัับรั้้ผลกำาไรัจำานวน 6.20 ล้านบาท 

2.6 อัตราผู้ลตอบแทนต่อผูู้้ถื่อหุ้น

 ในการัปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นปรัะจำาปี 2564 เม้�อวันที� 28 เมษัายน 2564 ผ้้ถี้อหุ้นได้มีมต้ิอนุมัต้ิจ่ายเงินปันผลในอัต้รัาหุ้น

ละ 0.040 บาท เปน็เงนิจำานวน 543.03 ลา้นบาทจากผลการัดำาเนนิงาน กำาไรัสทุธสิำาหรับัป ี2563 ต้ั�งแต้ ่วนัที� 1 มกรัาคม 

2563 ถี้งวันที� 31 ธันวาคม 2563 โดยบรัิษััทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเม้�อวันที� 24 พฤษัภาคม 2564 คิดเป็นรั้อยละ 

97.93 ของกำาไรัสุทธิของงบเฉพาะกิจการัหลังหักเงินสำารัองต้ามกฎหมาย 
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3. ฐานะการเงิน

3.1 สินทรัพย์

 ณ สิ�นปี 2564  บรัิษััทมีสินทรััพย์รัวม 28,426.67 ล้านบาท ซึ่้�งเพิ�มข้�นจำานวน 7,251.65 ล้านบาทจากปี 2563 

ซึ่้�งมีจำานวน 21,175.02 ล้านบาท เน่�องจากรัวมทรััพย์สินของ บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน) 

จำานวน 12,832.48 ล้านบาทของบรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด จำานวน 306.15 ล้านบาทของ บรัิษััท บิวต้ี� ดีไซึ่น์ 

เซึ่็นเต้อรั์ จำากัด จำานวน 103.40 ล้านบาทและบรัิษััท วี พรัีซึ่ิชั�น จำากัด จำานวน 16.54 ล้านบาท

  สินทรััพย์หมุนเวียนจำานวน 2,965.73 ล้านบาท เพิ�มข้�นจำานวน 1,287.48 ล้านบาท จากเงินสดคงเหล้อที�เพิ�มข้�น 

173.49 ล้านบาท และเงินให้ก้้ย้มรัะยะสั�นที�เพิ�มข้�น จำานวน 21.63 ล้านบาท สินทรััพย์ไม่หมุนเวียนจำานวน 25,460.94 

ล้านบาท เพิ�มข้�นจำานวน 5,964.17 ล้านบาท จากเงินลงทุนในหลักทรััพย์เผ้�อขายเพิ�มข้�นจำานวน 4,547.72 ล้านบาท 

เงินลงทุนในบรัิษััทรั่วมเพิ�มข้�น จำานวน 846.52 ล้านบาท และการัซึ่้�อที�ดิน อาคารัและอุปกรัณ์เพิ�มข้�นม้ลค่า 588.54 

ล้านบาท

3.2 โคัรงสร้างเงินทุน

 ณ สิ�นปี 2564 บรัิษััทมีหน้�สินรัวม จำานวน 13,170.09 ล้านบาท เพิ�มข้�นจำานวน 2,729.09 ล้านบาท จากปี 2563 

ซึ่้�งมีจำานวน 10,441.00 ล้านบาท เน่�องจากรัวมหน้�สินของบรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน) จำานวน 

6,375.48 ล้านบาท ของบรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด จำานวน 266.32 ล้านบาท บรัิษััท บิวต้ี� ดีไซึ่น์ เซึ่็นเต้อรั์ 

จำากัด จำานวน  21.24 ล้านบาท บรัิษััท วี พรัีซึ่ิชั�น จำากัดจำานวน 10.93 ล้านบาทและเป็นของบรัิษััทอีกจำานวน 6,502.02 

ล้านบาท ซึ่้�งเพิ�มข้�นจากปีก่อนจำานวน 1,753.27 ล้านบาท อัต้รัาส่วนหน้�สินต้่อส่วนของผ้้ถี้อหุ้นในปี 2564 เท่ากับ 1.08 

ซึ่้�งต้ำ�ากว่าปีก่อนที�เท่ากับ 1.28 ซึ่้�งเป็นอัต้รัาส่วนที�ส้งกว่าค่าเฉลี�ยของโรังพยาบาลเอกชนในต้ลาดหลักทรััพย์ฯที�มีอัต้รัา 

0.65 เท่า แต้่ในส่วนงบเฉพาะกิจการัมีอัต้รัาเท่ากับ 0.76 ซึ่้�งก็ถี้อว่าไม่ส้งมากนักเพรัาะยังไม่เกินหน้�งเท่า สำาหรัับอัต้รัา

ของรัะยะเวลารัับชำารัะหน้�จากล้กหน้�ในปีน้�เท่ากับ 40 วัน ส้งกว่าปีก่อนซึ่้�งเท่ากับ 38 วันซึ่้�ง ใกล้เคียงกับค่าเฉลี�ยของ

โรังพยาบาลเอกชนในต้ลาดหลักทรััพย์ฯ ที�มีรัะยะเวลา 39 วัน เน่�องจากล้กหน้�การัค้าของบรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการั

แพทย์ จำากัด (มหาชน) เพิ�มข้�นจำานวน 206.10 ล้านบาท และของบรัิษััทที�เพิ�มข้�นจำานวน 131.62 ล้านบาท เพรัาะมี

สว่นหน้�งเปน็ลก้หน้�จากภาครัฐัที�มรีัะยะเวลาชำารัะหน้�ปรัะมาณ 60-90 วนั ในสว่นของงบเฉพาะกจิการัมรีัะยะเวลารับัชำารัะ

หน้�เพียง 25 วันเพิ�มจากปีก่อนที� 23 วัน

 ในส่วนของผ้้ถี้อหุ้นของบรัิษััท ณ 31 ธันวาคม 2564 มีจำานวน 15,256.58 ล้านบาท เท่ากับรั้อยละ 53.67 ของ

ยอดรัวมหน้�สินและส่วนของผ้้ถี้อหุ้น เพิ�มข้�นรั้อยละ 42.13 เม้�อเทียบกับปีก่อนที�มีส่วนของผ้้ถี้อหุ้นเท่ากับ 10,734.02 

ลา้นบาท กำาไรัสะสมยังไมไ่ดจั้ดสรัรัจำานวน 3,729.08 ลา้นบาทและจากกำาไรัที�ยงัไม่เกดิจากการัวัดคา่เงินลงทนุอีกจำานวน 

4,230.06 ล้านบาท

3.3 สภาพคัล่อง

 ณ สิ�นปี 2564 บรัิษััทมีอัต้รัาส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.40 เท่า ส้งกว่าอัต้รัา 0.32 เท่าในปีก่อน เน่�องจากมีการั

ปรัับใช้วงเงินก้้รัะยะยาวมากข้�น 

 ในส่วนของกรัะแสเงินสดจากการัดำาเนินงานสิ�นปี 2564 มี จำานวน 1,624.56 ล้านบาท เพิ�มข้�นจำานวน 529.82 

ลา้นบาทจากปีกอ่นที�มจีำานวน 1,094.74 ลา้นบาท เน่�องจากเป็นการัเพิ�มข้�นของกรัะแสเงินสดของบริัษัทั จำานวน 504.16 

ล้านบาท เน่�องจากกำาไรัจากการัดำาเนินงานที�เพิ�มข้�น และเงินรัับล่วงหน้าค่าวัคซึ่ีนอีกจำานวน 324.14 ล้านบาท 

 กรัะแสเงินสดจากกิจกรัรัมการัลงทุน ในปี 2564 เป็นจำานวน 1,881.45 ล้านบาท เพิ�มข้�นจากปีก่อนที�มียอดเงินสด

ใช้ไปจำานวน 1,669.28 ล้านบาท เน่�องจากบรัิษััทมีเงินลงทุนต้รัาสารัทุนเพิ�มข้�นรัวม 868.68 ล้านบาท ส่วนบรัิษััทย่อย 

บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน) มีเงินลงทุนในที�ดินและปรัับปรัุงอาคารัและเครั้�องม้อแพทย์ ลดลง 

จำานวน 521.19 ล้านบาท 
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 กรัะแสเงินสดที�ได้มาจากกิจกรัรัมจัดหาเงิน มีเงินสดที�ได้มาจากกิจกรัรัมจัดหาเงินจำานวน 430.39 ล้านบาท เทียบ

กับปีก่อนที�มีเงินสดได้มาจากกิจกรัรัมจัดหาเงินจำานวน 309.98 ล้านบาท เพิ�มข้�นจำานวน 120.41 ล้านบาท เน่�องจาก

บรัิษััทมีเงินก้้รัะยะสั�นเพิ�มข้�น จำานวน 808 ล้านบาท และมีเงินก้้รัะยะยาวลดลงจำานวน 273.47 ล้านบาท มีการัจ่าย

เงินปันผลลดลง 53.81 ล้านบาท ส่วนบรัิษััทย่อย บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน) มียอดลดลง

จำานวน 126.49 ล้านบาทจากการัจ่ายเงินก้้รัะยะยาว เงินปันผลและดอกเบี�ยเพิ�มข้�น  

 โดยสรัุป กรัะแสเงินสดของบรัิษััท สิ�นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 มีเงินสดและรัายการัเทียบเท่าเงินสดจำานวน 

511.79 ล้านบาท มากกว่าของปีก่อนที�มี 338.29 ล้านบาท จำานวน 173.49 ล้านบาท
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1. นายนิคม ไวยรััชพานิช
ต้ำาแหน่ง : ปรัะธานกรัรัมการับรัิษััท / กรัรัมการัต้รัวจสอบ / กรัรัมการัอิสรัะ

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 26 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ (ปี) : 75

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • วิทยาศาสต้รั์บัณฑ์ิต้ (สุขาภิบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

• วิทยาศาสต้รั์บัณฑ์ิต้ (คอมพิวเต้อรั์ศาสต้รั์) จุฬาลงกรัณ์มหาวิทยาลัย

• 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.

ปรัะสบการัณ์ : 2535 – 2536

2536 - 2538

2538 -2540

2540 - 2543

2543 - 2545

2545 - 2546

2546 - 2547

2547 - 2548

2548 - 2549

2549 - 2550

2550 - 2551

2561 – ปัจจุบัน

• หัวหน้าสำานักงานเลขาผ้้ว่ารัาชการั

• ผ้้อำานวยการัเขต้คลองสาน

• ผ้้อำานวยการัเขต้สาทรั

• รัองผ้้อำานวยการัสำานักสวัสดิการัสังคม

• ผ้้อำานวยการัสำานักผังเม้อง

• ผ้้อำานวยการัสำานักสวัสดิการัสังคม

• ผ้้อำานวยการัสำานักนโยบายและแผน

• ผ้้อำานวยการัสำานักยุทธศาสต้รั์และปรัะเมินผล

• ผ้้อำานวยการัสำานักการัคลัง

• ผ้้อำานวยการัสำานักสิ�งแวดล้อม

• รัองปลัดกรัุงเทพมหานครั

• ปรัะธานกรัรัมการั / กรัรัมการัต้รัวจสอบ /กรัรัมการัอิสรัะ บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : -

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : -

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : • อบรัมหลักส้ต้รั “Director Certification Program (DCP)” รัุ่นที� 263/2018                                                                                        

การัอบรัมอ้�นๆ : • ปรัะกาศน้ยบัต้รัอบรัมหลักส้ต้รัการัจัดการัภาครััฐในแนวใหม่ (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

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : 0.014

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : ไม่มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : 5/5

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ข้้อมูลส่วนบัุคัคัลข้องกรรมการบัริษััทและผูู้้บัริหาร
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2. นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล
ต้ำาแหน่ง : ปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 20 พฤษัภาคม 2541

อายุ (ปี) : 72

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • ปรัิญญาต้รัี วิศวกรัรัมศาสต้รั์ จุฬาลงกรัณ์ มหาวิทยาลัย

ปรัะสบการัณ์ : 2541 – ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน

• กรัรัมการั / ปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการั / กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด

• รัองปรัะธาน / กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลเจ้าพรัะยา จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลเสรัีรัักษั์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลธัญญเวช จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม (อมต้ะนครั) จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท / บรัิหารั บรัิษััท ส่งสัมพันธ์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม-ปากเกรั็ด จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท ศิครัินทรั์ จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท ไดนาสต้ี�เซึ่รัามิค จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท สินแพทย์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท สินแพทย์ ธนบุรัี จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััทเชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด

• ปรัะธานกรัรัมการั บรัิษััท กรัีน รัีซึ่อรั์สเซึ่ส จำากัด (มหาชน)

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : • กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท ศิครัินทรั์ จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท ไดนาสต้ี�เซึ่รัามิค จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััทเชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน)

• ปรัะธานกรัรัมการั บรัิษััท กรัีน รัีซึ่อรั์สเซึ่ส จำากัด (มหาชน)

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : • กรัรัมการั / กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด

• รัองปรัะธาน / กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลเจ้าพรัะยา จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลเสรัีรัักษั์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลธัญญเวช จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม (อมต้ะนครั) จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท / บรัิหารั บรัิษััท ส่งสัมพันธ์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม-ปากเกรั็ด จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท สินแพทย์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท สินแพทย์ ธนบุรัี จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : • อบรัมหลักส้ต้รั “Director Accreditation Program” รัุ่นที� 20/2004

การัอบรัมอ้�นๆ : • อบรัมหลักส้ต้รัผ้้บรัิหารัรัะดับส้ง สถีาบันวิทยาการัต้ลาดทุน (หลักส้ต้รั วต้ท.) รัุ่นที� 15

• อบรัมหลักส้ต้รั “บทบาทกรัรัมการัต้่อการับรัิหารัความเสี�ยงขององค์กรั”

• อบรัมหลักส้ต้รั “Increasing Your Corporate Value Through Effective Communication”

• วิทยาลัยป้องกันรัาชอาณาจักรั ภาครััฐรั่วมเอกชน (วปรัอ. 4414)

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : 14.90

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : 5/5 

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
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3. นายศิโรัต้ม์ สวัสดิ�พาณิชย์
ต้ำาแหน่ง : ปรัะธานกรัรัมการัต้รัวจสอบ / กรัรัมการัอิสรัะ

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 29 เมษัายน 2563

อายุ (ปี) : 73

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • พาณิชยศาสต้รั์บัณฑ์ิต้ (เกียรัต้ินิยม) จุฬาลงกรัณ์มหาวิทยาลัย

• ปรัิญญาโทบรัิหารัธุรักิจ มหาวิทยาลัยมิสซึ่้รัี� สหรััฐอเมรัิกา

ปรัะสบการัณ์ : 2539 – 2540

2540 – 2540

2540 – 2541 

2541 – 2543 

2543 – 2544 

2544 – 2546 

2546 – 2547 

2547 -2552

2563 – ปัจจุบัน

• ผ้้อำานวยการัสำานัก สำานักแผนภาษัี กรัมสรัรัพากรั

• ผ้้อำานวยการัสำานัก ศุลกากรันำาเข้าท่าเรั้อกรัุงเทพฯ กรัมศุลกากรั

• สรัรัพากรัภาค สำานักงานสรัรัพากรัภาค 10

• ผ้้อำานวยการัสำานัก สำานักเทคโนโลยีสารัสนเทศ กรัมสรัรัพากรั

• รัองอธิบดี กรัมสรัรัพากรั

• ที�ปรั้กษัาด้านปรัะสิทธิภาพ กรัมสรัรัพากรั

• ผ้้อำานวยการั สำานักงานเศรัษัฐกิจการัคลัง

• อธิบดี กรัมสรัรัพากรั

• ปรัะธานกรัรัมการัต้รัวจสอบ / กรัรัมการัอิสรัะ บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : -

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : • กรัรัมการัและผ้้จัดการัม้ลนิธิ ศ.ดรั.ก่อ สวัสดิ�พาณิชย์เพ้�อส่งเสรัิมการัอ่าน

• กรัรัมการัและผ้้ช่วยเหรััญญิก ม้ลนิธิจุมภฏิ-พันธุ์ทิพย์

• ปรัะธานกรัรัมการัต้รัวจสอบ/กรัรัมการัอิสรัะ บรัิษััท SNC FORMER จำากัด (มหาชน)

• ปรัะธานกรัรัมการัต้รัวจสอบ/กรัรัมการัอิสรัะ บรัิษััท ฝ่าจีบ จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการัผ้้ทรังคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย วลัยลักษัณ์

• กรัรัมการัม้ลนิธิสถีาบันวิจัยนโยบายเศรัษัฐกิจการัคลัง

• คณะกรัรัมการัปรัะเมินผลการัดำาเนินงานทุนหมุนเวียน กรัมบัญชีกลาง กรัะทรัวงการัคลัง

• กรัรัมการัส่งเสรัิมกิจการัมหาวิทยาลัยวลัยลักษัณ์

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : • ปรัะกาศน้ยบัต้รั “Director Certification Program” รัุ่นที� 23

การัอบรัมอ้�นๆ : • ปรัะกาศน้ยบัต้รัหลักส้ต้รั วิทยาลัยป้องกันรัาชอาณาจักรั รัุ่น 44 (วปรัอ.4414)

• ปรัะกาศน้ยบัต้รัด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยอัลเบอรั์ต้า แคนาดา

• ปรัะกาศน้ยบัต้รัด้านการัคลังสถีาบันกองทุนการัเงินรัะหว่างปรัะเทศสหรััฐอเมรัิกา (IMF)

• ปรัะกาศน้ยบัต้รัด้านบรัิหารั ศศินทรั์ จุฬาลงกรัณ์มหาวิทยาลัย

• ปรัะกาศน้ยบัต้รันักบรัิหารัรัะดับส้งสำานักงาน ก.พ. หลักส้ต้รัที� 1 รัุ่นที� 31 (นบส.31)

• ICSC Outlets Asia Group, China

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : ไม่มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : 5/5

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

4. นายชัยนรัินทรั์  สายรัังษัี
ต้ำาแหน่ง : กรัรัมการัต้รัวจสอบ / กรัรัมการัอิสรัะ

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 29 เมษัายน 2562

อายุ (ปี) : 52

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • ปรัิญญาต้รัี สาขาการัเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ปรัิญญาโท สาขาบรัิหารัธุรักิจ จุฬาลงกรัณ์มหาวิทยาลัย

ปรัะสบการัณ์ : 2536 – ปัจจุบัน

2550 - 2558

• กรัรัมการัผ้้จัดการั บรัิษััท แอดไวเซึ่อรัี� จำากัด

• ผ้้ช่วยกรัรัมการัผ้้จัดการั สายงานวาณิชธนกิจ บรัิษััท บางกอกซึ่ิต้ี� แอดไวเซึ่อรัี� จำากัด

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : -

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : • กรัรัมการัผ้้จัดการั บรัิษััท แอดไวเซึ่อรัี� วัน จำากัด

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : -

การัอบรัมอ้�นๆ : -

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : ไม่มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : 5/5

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
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5. พลเอกบุญเลิศ จันทรัาภาส
ต้ำาแหน่ง : กรัรัมการัอิสรัะ

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 28 เมษัายน 2551

อายุ (ปี) : 72

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • แพทย์ศาสต้รั์บัณฑ์ิต้ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัะสบการัณ์ : 2551 – ปัจจุบัน

2551

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

• เจ้ากรัมแพทย์ทหารับก กองบัญชาการัทหารัส้งสุด

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : -

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : -

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : • อบรัมหลักส้ต้รั “Director Certification Program (DCP)” รัุ่นที� 152/2012

การัอบรัมอ้�นๆ : -

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : 0.046

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : ไม่มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : 5/5

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

6. นายปรัะเสรัิฐ ศรัีอุฬารัพงศ์
ต้ำาแหน่ง : กรัรัมการัต้รัวจสอบ / กรัรัมการัอิสรัะ

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 29 เมษัายน 2563

อายุ (ปี) : 58

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • ปรัิญญาต้รัี เศรัษัฐศาสต้รั์บัณฑ์ิต้ มหาวิทยาลัยธรัรัมศาสต้รั์

• ปรัิญญาโทบรัิหารัธุรักิจ มหาวิทยาลัยเกษัต้รัศาสต้รั์

ปรัะสบการัณ์ : 2536 – 2544 

2544 – 2548  

2549

2549 – 2550 

2552 – 2553 

2555 – 2559 

2557 – 2559

2557 – 2559 

2557 – 2559 

2563 – ปัจจุบัน

• ผ้้ช่วยผ้้อำานวยการัศ้นย์การัค้า บรัิษััท สยามรัีเทล ดีเวลล็อปเม้นส์ จำากัด

• ผ้้อำานวยการัสายปฏิิบัต้ิการัศ้นย์การัค้า บรัิษััท สยาม รัีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำากัด

• ที�ปรั้กษัาศุนย์การัค้าจังซึ่ีลอน จังหวัดภ้เก็ต้

• ผ้้อำานวยการัสายการัต้ลาดและพัฒนาธุรักิจ บรัิษััท สยาม รัีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำากัด

• ที�ปรั้กษัาศ้นย์การัค้าจามจุรัีสแคว์

• ที�ปรั้กษัากรัรัมการัส่วนบรัิหารักิจการัสยามกิต้ต้ิ�

• กรัรัมการัผ้้ทรังคุณวุฒิ ส่วนบรัิหารักิจการัสยามสแคว์วัน

• คณะกรัรัมการั สำานักงานคณะกรัรัมการัผังเม้อง

• คณะกรัรัมการั อนุกรัรัมการัผังเม้องเพ้�อพิจารัณาด้านผังเม้อง

• กรัรัมการัต้รัวจสอบ / กรัรัมการัอิสรัะ บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : -

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : • กรัรัมการัผ้้จัดการั บรัิษััท สยามรัีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำากัด

• กรัรัมการั บรัิษััท เอส.อารั์.ดี นอรั์ทอีสท์ จำากัด

• กรัรัมการั บรัิษััท เคลลี� แอนด์ ไคลน์ จำากัด

• กรัรัมการั บรัิษััท แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จำากัด (LHM)

• กรัรัมการั บรัิษััท แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จำากัด (LHH)

• กรัรัมการั บรัิษััท แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จำากัด (LHR)

• กรัรัมการั บรัิษััท แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จำากัด (LHMH)

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : • ปรัะกาศน้ยบัต้รั “Director Certification Program” รัุ่นที� 56/2005

การัอบรัมอ้�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

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : ไม่มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : 5/5

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
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7. นายสิทธิ  ภาณุพัฒนพงศ์
ต้ำาแหน่ง : กรัรัมการั

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 3 มีนาคม 2546

อายุ (ปี) : 62

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • ปรัิญญาบรัิหารัธุรักิจดุษัฎีบัณฑ์ิต้กิต้ต้ิมศักดิ� สาขาการับรัิหารัการัจัดการั มหาวิทยาลัยรัาชมงคลธัญบุรัี

• ปรัิญญาต้รัี สถีาปัต้ยกรัรัมศาสต้รั์ สถีาบันเทคโนโลยีพรัะจอมเกล้า วิทยาเขต้เจ้าคุณทหารัลาดกรัะบัง

ปรัะสบการัณ์ : 2532 – ปัจจุบัน

2535 – ปัจจุบัน

2546 – ปัจจุบัน

2547 – ปัจจุบัน

2547 – ปัจจุบัน

2550 – ปัจจุบัน

2552 – ปัจจุบัน

2552 – ปัจจุบัน

2553 – ปัจจุบัน

2554 – ปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน

• ปรัะธานกรัรัมการั บรัิษััทสินแพทย์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท / กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััทโรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท / กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการับรัิษััท / กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลเสรัีรัักษั์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลธัญญเวช จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม (อมต้ะนครั) จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท / กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท ส่งสัมพันธ์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท / กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััทโรังพยาบาลวิภารัาม-ปากเกรั็ด จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท / กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม-ชัยปรัาการั จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท สินแพทย์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท สินแพทย์ ธนบุรัี จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท เพชรัสิรัิโฮลดิ�ง จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท สินธาน้ เอสเต้ท จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท เอ อารั์คิเทค จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : -

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : • ปรัะธานกรัรัมการั บรัิษััทสินแพทย์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท / กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััทโรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท / กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลเสรัีรัักษั์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลธัญญเวช จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม (อมต้ะนครั) จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท / กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท ส่งสัมพันธ์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท / กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััทโรังพยาบาลวิภารัาม-ปากเกรั็ด จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท / กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม-ชัยปรัาการั จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท สินแพทย์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท สินแพทย์ ธนบุรัี จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท เพชรัสิรัิโฮลดิ�ง จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท สินธาน้ เอสเต้ท จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท เอ อารั์คิเทค จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท ทิพยบดินทรั์ จำากัด

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : • อบรัมหลักส้ต้รั “Director Certification Program (DCP)” รัุ่นที� 152/2012

การัอบรัมอ้�นๆ : • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรัรัมศาสต้รั์

• Mini MBA การับรัิการัการัจัดการัธุรักิจอสังหารัิมทรััพย์ คณะสถีาปัต้ยกรัรัมศาสต้รั์

• ปรัะกาศน้ยบัต้รั การัต้ลาดสมัยใหม่ด้านพาณิชย์ศาสต้รั์การับัญชีจุฬาลงกรัณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : 0.0018

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : ไม่มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : 5/5

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
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รายงานประจำาปี 2564

8. ทันต้แพทย์ชำานาญ ชนะภัย
ต้ำาแหน่ง : กรัรัมการั

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 27 เมษัายน 2555

อายุ (ปี) : 78

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • ทันต้แพทย์ศาสต้รั์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัะสบการัณ์ : 2531 – ปัจจุบัน

2531 – ปัจจุบัน

2540 – ปัจจุบัน

2546 – ปัจจุบัน

2547 – ปัจจุบัน

2547 – ปัจจุบัน

2551 – ปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน

• กรัรัมการัผ้้จัดการั / กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลรัามคำาแหง จำากัด

• กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท เอฟั แอนด์ เอส 79 จำากัด

• กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลสินแพทย์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท/บรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท/บรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลเสรัีรัักษั์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท ธัญญเวช จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : • กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการัผ้้จัดการั / กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลรัามคำาแหง จำากัด

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : • กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท เอฟั แอนด์ เอส 79 จำากัด

• กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลสินแพทย์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท/บรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท/บรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลเสรัีรัักษั์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท ธัญญเวช จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) จำากัด

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : -

การัอบรัมอ้�นๆ : • Cosmetic Restoration N.Y., U.S.A.

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : ไม่มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : 4/5

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

9. นายแพทย์รัช้ช้ สมบูรณสิน
ต้ำาแหน่ง : กรัรัมการั

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 29 กุมภาพันธ์ 2555

อายุ (ปี) : 79

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • Diplomate American Board of Radiology Certificate in Neuroradiology

ปรัะสบการัณ์ : 2531 – ปัจจุบัน

2546 – ปัจจุบัน

2547 – ปัจจุบัน

2547 – ปัจจุบัน

2548 – ปัจจุบัน

2549 – ปัจจุบัน

2551 – ปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน

• ปรัะธานกรัรัมการั บรัิษััท โรังพยาบาลรัามคำาแหง จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการับรัิษััท/บรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด

• กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลธัญญเวช จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลเสรัีรัักษั์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลสุขุมวิท จำากัด

• กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพาบาลชัยภ้มิ รัาม จำากัด

• ปรัะธานกรัรัมการั บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : • ปรัะธานกรัรัมการั บรัิษััท โรังพยาบาลรัามคำาแหง จำากัด (มหาชน)

• ปรัะธานกรัรัมการั บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน)

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : • กรัรัมการับรัิษััท/บรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด

• กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลธัญญเวช จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลเสรัีรัักษั์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลสุขุมวิท จำากัด

• กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพาบาลชัยภ้มิ รัาม จำากัด

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : -

การัอบรัมอ้�นๆ : -

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : ไม่มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : 3/5

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
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โรงพยาบาลวิภาวดี

10. นายแพทย์พงษั์พัฒน์ ปธานวนิช
ต้ำาแหน่ง : กรัรัมการั

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 29 กุมภาพันธ์ 2555

อายุ (ปี) : 70

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • แพทย์ศาสต้รั์บัณฑ์ิต้ รัามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

• บรัิหารัธุรักิจมหาบัณฑ์ิต้ มหาวิทยาลัยธรัรัมศาสต้รั์

ปรัะสบการัณ์ : 2538 – ปัจจุบัน

2547 – ปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน

• กรัรัมการัผ้้จัดการั / ปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลมหาชัย จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท / บรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลเจ้าพรัะยา จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

• เลขาธิการั สมาคมโรังพยาบาลเอกชน

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : • กรัรัมการัผ้้จัดการั / ปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลมหาชัย จำากัด

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : • กรัรัมการับรัิษััท / บรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลเจ้าพรัะยา จำากัด (มหาชน)

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : • อบรัมหลักส้ต้รั Director Certification Program (DCP)” รัุ่นที� 42/2004

การัอบรัมอ้�นๆ : -

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : ไม่มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : 5/5

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

11. นายแพทย์ปรัะมุข  อุณจักรั
ต้ำาแหน่ง : กรัรัมการับรัิษััท

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 29 เมษัายน 2562

อายุ (ปี) : 46

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • แพทย์ศาสต้รั์บัณฑ์ิต้ มหาวิทยาลัยมหิดล

• วุฒิบัต้รัศัลยศาสต้รั์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัะสบการัณ์ : 2541

2542 - 2543

2544 - 2548

2548 - 2551

2551 – ปัจจุบัน

2551 – ปัจจุบัน

2551 – ปัจจุบัน

2551 – ปัจจุบัน

• แพทย์ฝ่ึกหัด โรังพยาบาลสกลนครั

• General practitioner, Pra A-Jarn Phan Arjaro Hospital Sakolnakorn

• การัฝ่ึกอบรัมแพทย์ปรัะจำาบ้านภาควิชาศัลยศาสต้รั์ คณะแพทย์ศาสต้รั์มหาวิทยาลัยมหิดล

• ศัลยแพทย์ โรังพยาบาลอุต้รัดิต้ถี์

• ศัลยแพทย์ทั�วไป โรังพยาบาลเชียงใหม่รัาม

• กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััทโรังพยาบาลเชียงใหม่รัาม จำากัด 

• กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััทเทพปัญญาธุรักิจ จำากัด

• กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััทเชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน)

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : • กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััทเชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน)

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : • กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััทโรังพยาบาลเชียงใหม่รัาม จำากัด 

• กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััทเทพปัญญาธุรักิจ จำากัด

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : -

การัอบรัมอ้�นๆ : -

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : 0.74

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : 5/5

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
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12. นางญาดา พัฑ์ฒฆ่ายน
ต้ำาแหน่ง : กรัรัมการั

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 25 กันยายน 2545

อายุ (ปี) : 53

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • ปรัะกาศน้ยบัต้รัวิชาชีพชั�นส้ง การัต้ลาด มหาวิทยาลัยนิวยอรั์ค

• ปรัิญญาโทสาขาการัต้ลาด สถีาบันบัณฑ์ิต้บรัิหารัธุรักิจศศินทรั์ แห่ง จุฬาลงกรัณ์มหาวิทยาลัย

ปรัะสบการัณ์ : 2545 – ปัจจุบัน

2552 – ปัจจุบัน

• กรัรัมการั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : -

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : • กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : -

การัอบรัมอ้�นๆ : • หลักส้ต้รั Introduction to Sustainability Reporting and the GRI Standards, GRI Academy Online

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : 0.28

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : ไม่มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : 5/5

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
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13. นายพิจิต้ต้์  วิรัิยะเมต้ต้ากุล
ต้ำาแหน่ง : กรัรัมการัผ้้จัดการั

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 1 กุมภาพันธ์ 2559

อายุ (ปี) : 36

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • ปรัิญญาต้รัี สาขาวิศวกรัรัมศาสต้รั์ มหาวิทยาลัยชินวัต้รั

• ปรัิญญาโท สาขากฎหมายธุรักิจ มหาวิทยาลัยรัามคำาแหง

• Master Degree in International Economics, University of International Business & Economics (UIBE) ปักกิ�ง จีน

ปรัะสบการัณ์ : 2554 – ปัจจุบัน

2556 – ปัจจุบัน

2559 – ปัจจุบัน

2559 – ปัจจุบัน

2559 – ปัจจุบัน

2559 – ปัจจุบัน

2559 – ปัจจุบัน

2559 – ปัจจุบัน

2561 – ปัจจุบัน

2561 – ปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน

• กรัรัมการับรัิษััท เทพารัักษั์พัฒนาการั จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท รััชดา ออฟัฟัิส บิลดิ�ง จำากัด

• กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการับรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม – ปากเกรั็ด จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลบางโพ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บิวต้ี�ดีไซึ่น์เซึ่็นเต้อรั์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บางนาเรัสซึ่ิเด้นซึ่์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท โกโซึ่ล่ารั์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม – ชัยปรัาการั จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลเสรัีรัักษั์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท สินแพทย์ จำากัด

• กรัรัมการัผ้้จัดการั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : -

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : • กรัรัมการับรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม – ปากเกรั็ด จำากัด

• บรัิษััท โรังพยาบาลบางโพ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม – ชัยปรัาการั จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บิวต้ี�ดีไซึ่น์เซึ่็นเต้อรั์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท เทพารัักษั์พัฒนาการั จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท รััชดา ออฟัฟัิส บิลดิ�ง จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บางนาเรัสซึ่ิเด้นซึ่์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท โกโซึ่ล่ารั์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลเสรัีรัักษั์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท สินแพทย์ จำากัด

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : • อบรัมหลักส้ต้รั “Director Accreditation Program” รัุ่นที� 253/2017

การัอบรัมอ้�นๆ : • The Oxford Programme on Negotiation in Bangkok (Cohort 2) สถีาบัน Leadership Focus Institute

• หลักส้ต้รั ผ้้นำายุคใหม่ในรัะบอบปรัะชาธิปไต้ย สถีาบันพรัะปกเกล้า

• RECU อสังหารัิมทรััพย์ จุฬาลงกรัณ์มหาวิทยาลัย

• Thai Chinese Young Executive Program สถีานท้ต้จีน และสมาคม วัฒนธรัรัมและเศรัษัฐกิจไทย-จีน

• หลักส้ต้รั Sustainable Business Strategy, Harvard Business School Online

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : 3.29

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : 5/5

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
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14. ดรั.ฤกขจี กาญจนพิทักษั์
ต้ำาแหน่ง : กรัรัมการั

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 13 พฤศจิกายน 2558

อายุ (ปี) : 40

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • ปรัิญญาต้รัี พาณิชยศาสต้รั์และการับัญชี จุฬาลงกรัณ์มหาวิทยาลัย

• MA International Finance - Kingston University

• PHD Knowledge Management - Kingston University

ปรัะสบการัณ์ : 2555 – ปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน

2558 – ปัจจุบัน

• กรัรัมการัผ้้จัดการั บรัิษััท เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) จำากัด

• กรัรัมการัผ้้จัดการั บรัิษััท เพลินเนเรัียม จำากัด

• กรัรัมการั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : -

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : • กรัรัมการัผ้้จัดการั บรัิษััท เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) จำากัด

• กรัรัมการัผ้้จัดการั บรัิษััท เพลินเนเรัียม จำากัด

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : -

การัอบรัมอ้�นๆ : -

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : 5/5

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

15. นางบวรัพรัรัณ รััฐปรัะเสรัิฐ
ต้ำาแหน่ง : กรัรัมการัและเลขานุการั

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 18 เมษัายน 2540

อายุ (ปี) : 69

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • ปรัิญญาโทสาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสต้รั์และการับัญชี จุฬาลงกรัณ์มหาวิทยาลัย

• ปรัิญญาเอก ปรััชญาดุษัฎีบัณฑ์ิต้ สาขาการับรัิหารัการัพัฒนา มหาวิทยาลัยรัาชภัฏิ สวนสุนันทา

ปรัะสบการัณ์ : 2555 – ปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน

2558 – ปัจจุบัน

• กรัรัมการัและเลขานุการั บรัิษััท โรังพยาบาลเจ้าพรัะยา จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการัและเลขานุการั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

• อาจารัย์ หลักส้ต้รัปรัิญญาเอก มหาวิทยาลัยรัาชภัฏิ สวนสุนันทา

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : -

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : • กรัรัมการัและเลขานุการั บรัิษััท โรังพยาบาลเจ้าพรัะยา จำากัด (มหาชน)

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : • อบรัมหลักส้ต้รั “Director Certification Program (DCP)” รัุ่นที� 263/2018

• อบรัมหลักส้ต้รั “ Director Accreditation Program” (DAP) รัุ่นที� 42/2005

• อบรัมหลักส้ต้รั Director Diploma Examination 66/2018

การัอบรัมอ้�นๆ : • วุฒิบัต้รัหลักส้ต้รัสถีาบันจิต้วิทยาความมั�นคงแห่งปรัะเทศไทย (สจว. 80)

• หลักส้ต้รัการับรัิหารังานต้รัวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี

• หลักส้ต้รัการับรัิหารังานต้รัวจสอบรัะบบคอมพิวเต้อรั์ สภาวิชาชีพบัญชี

• วิทยาลัยป้องกันรัาชอาณาจักรั ภาครััฐรั่วมเอกชน (วปรัอ. 4313)

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : 0.17

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : ไม่มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : 5/5

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
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16. พลโทนายแพทย์พรั้อมพงษั์ พีรัะบ้ล
ต้ำาแหน่ง : รัองปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 17 กันยายน 2562

อายุ (ปี) : 75

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • แพทย์ศาสต้รั์บัณฑ์ิต้ ศิรัิรัาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

• Fellow in Neurosurgery University of Minnesota, USA.

• Certificate of Micro Neurosurgery University of Florida, USA

• รัาชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งปรัะเทศไทย (FRCST)

• Fellow of American College of Surgery (FACS)

• วิทยาลัยศัลแพทย์นานาชาต้ิ (FICS)

ปรัะสบการัณ์ : 2552 – ปัจจุบัน

2552 – ปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน

• รัองปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) จำากัด

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : -

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : • กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) จำากัด

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : -

การัอบรัมอ้�นๆ : • วุฒิบัต้รัศัลยศาสต้รั์

• อนุบัต้รัปรัะสาทศัลยศาสต้รั์

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : 0.06

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : ไม่มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : -/-

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
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17. นายแพทย์เอ้�อชาต้ิ  กาญจนพิทักษั์
ต้ำาแหน่ง : กรัรัมการับรัิหารั

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 25 เมษัายน 2546

อายุ (ปี) : 76

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • แพทย์ศาสต้รั์บัณฑ์ิต้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ปรัิญญา Doctor of Medicine, University of Esscn, Germany

ปรัะสบการัณ์ : 2522 – ปัจจุบัน 

2525 – ปัจจุบัน

2546 – ปัจจุบัน

2546 – ปัจจุบัน

2546 – ปัจจุบัน

2547 – ปัจจุบัน 

2547 – ปัจจุบัน

2547 – ปัจจุบัน

2550 – ปัจจุบัน 

2552 – ปัจจุบัน

2553 – ปัจจุบัน

2554 – ปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน

• กรัรัมการัผ้้จัดการั บจก. เอฟั แอนด์ เอส 79

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด

• กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลเจ้าพรัะยา จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการัผ้้จัดการัใหญ่ บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม (อมต้ะนครั) จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลเสรัีรัักษั์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลธัญญเวช จำากัด

• ปรัะธานกรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลรัามคำาแหง จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการับรัิษััท / กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท ส่งสัมพันธ์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม-ปากเกรั็ด จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม-ชัยปรัาการั จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) จำากัด

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : • ปรัะธานกรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลรัามคำาแหง จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท เชียงใหม่รัามธุรักิจการัแพทย์ จำากัด (มหาชน)

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : 2522 – ปัจจุบัน 

2546 – ปัจจุบัน

2546 – ปัจจุบัน

2547 – ปัจจุบัน 

2547 – ปัจจุบัน

2547 – ปัจจุบัน

2552 – ปัจจุบัน

2553 – ปัจจุบัน

2554 – ปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน

• กรัรัมการัผ้้จัดการั บจก. เอฟั แอนด์ เอส 79

• กรัรัมการับรัิษััท / กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลเจ้าพรัะยา จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการัผ้้จัดการัใหญ่ บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม (อมต้ะนครั) จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลเสรัีรัักษั์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลธัญญเวช จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท / กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท ส่งสัมพันธ์ จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม-ปากเกรั็ด จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลวิภารัาม-ชัยปรัาการั จำากัด

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท เลกาซึ่ี� กอล์ฟั (ปรัะเทศไทย) จำากัด

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : • หลักส้ต้รั “The Role of Chairman (RCM) ปี 2545

การัอบรัมอ้�นๆ : -

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : 0.74

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : ไม่มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : -/-

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

18. นายแพทย์ชัยสิทธิ� คุปต้์วิวัฒน์
ต้ำาแหน่ง : ผ้้อำานวยการัโรังพยาบาล / กรัรัมการับรัิหารั

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 1 ตุ้ลาคม 2562

อายุ (ปี) : 67

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • แพทยศาสต้รั์บัณฑ์ิต้ สาขาศัลยศาสต้รั์ ศิรัิรัาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

• ปรัิญญาโทสาขาการัจัดการั สถีาบันบัณฑ์ิต้บรัิหารัธุรักิจศศินทรั์ จุฬาลงกรัณ์มหาวิทยาลัย

ปรัะสบการัณ์ : 2552 – ปัจจุบัน

2552 – ปัจจุบัน

• กรัรัมการับรัิหารั / ผ้้อำานวยการัโรังพยาบาล บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท อินโนเวชั�น เทคโนโลยี� จำากัด

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : -

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : • กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท อินโนเวชั�น เทคโนโลยี� จำากัด

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : -

การัอบรัมอ้�นๆ : • วุฒิบัต้รัศัลยศาสต้รั์

• อนุบัต้รัปรัะสาทศัลยศาสต้รั์

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : 0.007

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : ไม่มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : -/-

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี



188

โรงพยาบาลวิภาวดี

19. นายแพทย์วีรัะยุทธ์ เชาว์ปรัีชา
ต้ำาแหน่ง : กรัรัมการับรัิหารั

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 1 ธันวาคม 2557

อายุ (ปี) : 71

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • แพทยศาสต้รั์บัณฑ์ิต้สาขาศัลยศาสต้รั์ ออรั์โธปิดิกส์ ศิรัิรัาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัะสบการัณ์ : 2550 – ปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน

• กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

• รัองผ้้อำานวยการัโรังพยาบาล บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : -

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : -

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : -

การัอบรัมอ้�นๆ : -

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : 0.12

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : ไม่มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : -/-

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

20. นายแพทย์ปิยะพันธ์ ธารัาณัต้ิ
ต้ำาแหน่ง : กรัรัมการับรัิหารั / ผ้้อำานวยการัฝ่่ายพัฒนาและฝ่ึกอบรัม

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 26 มิถีุนายน 2550

อายุ (ปี) : 59

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • แพทยศาสต้รั์บัณฑ์ิต้สาขาออรั์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสต้รั์ จุฬาลงกรัณ์มหาวิทยาลัย

ปรัะสบการัณ์ : 2550 – ปัจจุบัน

2550 – ปัจจุบัน

2550 – ปัจจุบัน

• กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

• ผ้้อำานวยการัฝ่่ายพัฒนาคุณภาพ บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

• ศัลยแพทย์กรัะด้กและข้อปรัะจำา บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : -

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : -

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : -

การัอบรัมอ้�นๆ : • อบรัมสาขา Pediatric Orthopedic, Dupont Institute, USA

• อบรัมสาขา Adult Hip & Knee Reconstruction, Insall – Scott – Kelly Institute, NY, USA

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : ไม่มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : -/-

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี



189

รายงานประจำาปี 2564

21. นางศศิธรั  นรัไกรั
ต้ำาแหน่ง : กรัรัมการับรัิหารั / เลขานุการับรัิษััท / ผ้้อำานวยการัฝ่่ายบรัิหารัทั�วไป

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 13 สิงหาคม 2551

อายุ (ปี) : 63

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • ปรัิญญาต้รัี นิต้ิศาสต้รั์บัณฑ์ิต้ จุฬาลงกรัณ์มหาวิทยาลัย

• Mini MBA Master of Management รัุ่นที� 22 สถีาบันบัณฑ์ิต้พัฒนบรัิหารัศาสต้รั์ (NIDA)

ปรัะสบการัณ์ : 2546 – ปัจจุบัน

2549 – ปัจจุบัน

2551 – ปัจจุบัน

2555 – ปัจจุบัน

• ผ้้อำานวยการัฝ่่ายบรัิหารัทั�วไป บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท อินโนเวชั�น เทคโนโลยี จำากัด

• เลขานุการับรัิษััท บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

• กรัรัมการับรัิหารั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : -

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : • กรัรัมการับรัิษััท บรัิษััท อินโนเวชั�น เทคโนโลยี จำากัด

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : • อบรัมหลักส้ต้รั “การัใช้ขอม้ลภายใน” 

• อบรัมหลักส้ต้รั “กำากับด้แลกิจการัที�ดี”

การัอบรัมอ้�นๆ : • อบรัมหลักส้ต้รั “การับรัิหารัความเสี�ยงขององค์กรั” โดยต้ลาดหลักทรััพย์และสมาคมบรัิษััทจดทะเบียน

• อบรัม “Corporate Secretary Development Program” รัุ่นที� 5 โดยสมาคมบรัิษััทจดทะเบียน

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : 0.037

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : ไม่มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : 5/5

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

22. นายยงยุทธ  โดมสุรัิยา
ต้ำาแหน่ง : ผ้้อำานวยการัฝ่่ายบัญชีและการัเงิน

วันที�ได้รัับแต้่งต้ั�ง : 1 มิถีุนายน 2554

อายุ (ปี) : 64

คุณวุฒิทางการัศ้กษัา : • ปรัิญญาต้รัีบัญชีบัณฑ์ิต้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรัรัมาธิรัาช

• ปรัิญญาต้รัีบรัิหารัธุรักิจ มหาวิทยาลัยเกษัต้รัศาสต้รั์

ปรัะสบการัณ์ : 2554 – ปัจจุบัน • ผ้้อำานวยการัฝ่่ายบัญชีและการัเงิน บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทจดทะเบียนอ้�น : -

การัดำารังต้ำาแหน่งในบรัิษััทอ้�น : -

การัอบรัมของสมาคมส่งเสรัิมกรัรัมการับรัิษััทไทย : -

การัอบรัมอ้�นๆ : • ข้อควรัรัะวังในการัย้�นงบการัเงินปี 2564 และการัเต้รัียมความพรั้อมสำาหรัับการันำาส่งงบการัเงินปี 2565

• ข้อควรัรัะวังในการัจัดทำางบการัเงิน การัปิดบัญชี และการันำาเสนองบการัเงินให้สอดคล้องต้ามมาต้รัฐานการัรัายงานทางการัเงินก่อนนำา

ส่งงบการัเงิน

• การัแก้ปัญหาในการัจัดทำาบัญชีให้สอดคล้องต้ามมาต้รัฐานการับัญชี และมาต้รัฐานการัรัายงานทางการัเงิน

• การับันท้กบัญชีรัายได้และค่าใช้จ่าย ผลกรัะทบต้่อการัคำานวนกำาไรัสุทธิ

สัดส่วนการัถี้อหุ้น ณ วันที� 25 กุมภาพันธ์ 2564 (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครัอบครััวรัะหว่างผ้้บรัิหารั : ไม่มี

จำานวนครัั�งที�เข้าปรัะชุมคณะกรัรัมการับรัิษััท : -/-

มีคุณสมบัต้ิกรัรัมการัต้ามกฎหมาย และไม่มีลักษัณะต้้องห้ามต้าม

ปรัะกาศของคณะกรัรัมการักำากับต้ลาดทุน : 

ใช่

ปรัะวัต้ิการักรัะทำาผิดกฎหมายในรัะยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
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การดิ์ำารงตำาแหน่งข้องกรรมการบัริษััท ผูู้้บัริหารและผูู้้ม่อำานาจ

คัวบัคัุมใบัริษััทย่อยบัริษััทร่วม หรือบัริษััทท่�เก่�ยวข้้อง
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รายละเอ่ยดเก่�ยวกับกรรมการข้องบริษััทย่อย

บริษััท เช้่ยงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาช้น)
ช้่�อ ตำาแหน่ง

1. นายรััชช สมบ้รัณสิน ปรัะธานกรัรัมการั
2. นายวรัพันธ์ อุณจักรั ปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั
3. นายดุสิต้ ศรัีสกุล กรัรัมการัผ้้จัดการั
4. นายสุเมธ ฮั�นต้รัะก้ล กรัรัมการั
5. นายธีรัะยุทธ นิยมก้ล กรัรัมการั
6. นายฤชิษัฐ์ กาญจนพิทักษั์ กรัรัมการั
7. นายชำานาญ ชนะภัย กรัรัมการั
8. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ กรัรัมการั
9. นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล กรัรัมการั
10. นายสุทธิศักดิ� คณาปรัาชญ์ ปรัะธานกรัรัมการัต้รัวจสอบ/กรัรัมการัอิสรัะ
11. นายเกรัิก จิต้ต้าลาน กรัรัมการัต้รัวจสอบ/กรัรัมการัอิสรัะ
12. นางสาวพาภัทรั สุเภากิจ กรัรัมการัต้รัวจสอบ/กรัรัมการัอิสรัะ

บริษััท ปริ�นส์ตั�น พาร์คั สว่ท จำากัด
ช้่�อ ตำาแหน่ง

1. พลเอกสิงหา เสาวภาพ ปรัะธานกรัรัมการับรัิษััท
2. พลต้รัีสุรัิยะ ผลากรักุล รัองปรัะธานกรัรัมการับรัิษััท
3. นายชัยสิทธิ� วิรัิยะเมต้ต้ากุล กรัรัมการั
4. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ กรัรัมการั
5. นางญาดา พัฑ์ฒฆ่ายน กรัรัมการั
6. นายพิจิต้ต้์ วิรัิยะเมต้ต้ากุล กรัรัมการั

บริษััท บิวต่� ด่ไซน์ เซ็นเตอร์ จำากัด
ช้่�อ ตำาแหน่ง

1. นางสาวณัชชา กิจรัิยภ้มิ กรัรัมการัผ้้จัดการั
2. นายพิจิต้ต้์ วิรัิยะเมต้ต้ากุล กรัรัมการั
3. นางญาดา พัฑ์ฒฆ่ายน กรัรัมการั

บริษััท ว่พร่ซิช้ั�น จำากัด
ช้่�อ ตำาแหน่ง

1. นายพิจิต้ต้์ วิรัิยะเมต้ต้ากุล กรัรัมการั
2. นางญาดา พัฑ์ฒฆ่ายน กรัรัมการั
3. นายธรัณัส กรัะต้่ายทอง กรัรัมการั
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บริษััท โรงพยาบาลวิภาวด่ จำากัด (มหาช้น) 2564

เก่�ยวกับรายงานฉบับน้�

บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) จัดทำารัายงานการัพัฒนาความยั�งย้นฉบับน้� เพ้�อแสดงถี้งความมุ่งมั�นที�จะดำาเนิน

งานด้านความยั�งย้นที�สรั้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ�งแวดล้อมควบค้่ไปกับการัดำาเนินธุรักิจอย่างมีคุณธรัรัม จรัิยธรัรัม โดยรัายงาน

ผลกรัะทบในทุกมิต้ิทั�งด้านเศรัษัฐกิจ สังคม สิ�งแวดล้อม ภายใต้้การักำากับด้แลกิจการัที�ดีของบรัิษััท

ข้อบเข้ตข้องรายงาน 

 ขอบเขต้ของการัรัายงานฉบับน้� แสดงผลการัดำาเนินงานครัอบคลุมทุกกรัะบวนการัดำาเนินงานของบริัษััทฯ รัะหว่างวันที� 

1 มกรัาคม 2564 ถี้ง 31 ธันวาคม 2564 แต้่ไม่ได้รัวมถี้งบรัิษััทย่อยและบรัิษััทอ้�นที�เกี�ยวข้อง

แนวทางการจัดทำารายงาน

รัายงานฉบับน้�จัดทำาข้�นโดยอ้างอิงให้มีความสอดคล้องต้ามกรัอบของ Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบับ GRI 

Standards โดยมีเน่�อหาครัอบคลุมผลการัดำาเนินงานด้านเศรัษัฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม ของบรัิษััทฯ ในปรัะเด็นที�มีสารัะสำาคัญ 

กลยุทธ์ และการับรัิหารัจัดการัความเสี�ยงด้านความยั�งย้น

การสอบถืามข้้อมูล

 บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) 

51/3 ถีนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขต้จตุ้จักรั กรัุงเทพมหานครั  10900

สำานักงานบรัิษััท   โทรั. 0-2561-1111 ต้่อ 2424 , 2427

E-mail : secretary@vibhavadi.com

รายงานคัวามยั�งย่น
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สารจากประธานกรรมการบริหาร

ปี 2564 เป็นปีที�มีความท้าทายอย่างมากของบรัิษััท เน่�องจากภาวการัณ์แพรั่รัะบาดของไวรััส COVID - 19 ที�ส่งผลกรัะทบ

ต้่อเศรัษัฐกิจทั�งปรัะเทศไทยและทั�วโลกในวงกว้าง รัวมถี้งผลการัดำาเนินงานของบรัิษััทฯ อย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้ แต้่ด้วยกลยุทธ์ “เปลี�ยน

วิกฤต้ิเป็นโอกาส” ต้ลอดจนการับรัิหารัความเสี�ยงที�เกิดข้�นในภาวะวิกฤต้ิอย่างใกล้ชิด ทำาให้บรัิษััทสามารัถีก้าวข้ามความท้าทายน้�ไป

ได้อย่างแข็งแกรั่ง และทำาให้ปี 2564 เป็นปีที�ผลปรัะกอบการัของบรัิษััทเต้ิบโต้ส้งสุดนับแต้่เปิดดำาเนินกิจการั ทั�งน้� เกิดจากความรั่วม

ม้อรั่วมใจจากผ้้บรัิหารั และพนักงานทุกท่าน

ในสถีานการัณ์แพรั่รัะบาดของไวรััส COVID - 19 บรัิษััทฯ ให้ความสำาคัญ ใส่ใจ ด้แล แพทย์ พยาบาล พนักงาน และล้กค้า

ของโรังพยาบาลวิภาวดี โดยดำาเนินมาต้รัการั เพ้�อความปลอดภายใต้้มาต้รัฐานวิชาชีพอย่างจรัิงจัง และเครั่งครััด โดยมอบหมายคณะ

กรัรัมการัควบคุมการัต้ิดเช้�อในโรังพยาบาล และคณะกรัรัมการัสิ�งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นผ้้ให้ความรั้้ ต้ิดต้าม

และต้รัวจสอบให้มีการัปฏิิบัต้ิที�ถี้กต้้องต้ามมาต้รัการัควบคุมการัต้ิดเช้�อ มีการัปรัับปรัุงสถีานที�เพ้�อรัองรัับการัรัักษัาพยาบาลผ้้ป่วย 

COVID - 19 ให้เกิดความปลอดภัยจากการัแพร่ัรัะบาดทั�งผ้้ป่วยในและผ้้ให้การัด้แลรัักษัาพยาบาล การัฉ้ดวัคซึ่ีนให้กับแพทย์และ

บุคลากรัที�ปฏิิบัต้ิงานในโรังพยาบาล การัฉ้ดวัคซึ่ีนให้กับปรัะชาชนทั�วไป รัวมถี้งการัคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะต้ิดเช้�อที�โรังพยาบาล

ได้กำาหนดมาต้รัการัและวิธีการัจัดเก็บและทำาลาย เพ้�อป้องกันการัแพรั่กรัะจายเช้�อส้่ชุมชน

การัพัฒนาและเต้ิบโต้อย่างยั�งย้น เป็นเป้าหมายหลักที�บริัษััทฯ ให้ความสำาคัญ และให้เกิดความสมดุลทั�ง 3 ด้าน ทั�งด้าน

เศรัษัฐกิจที�มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการัรัักษัาพยาบาลการัรัักษัาแบบใหม่ที�ต้อบโจทย์ความต้้องการัของล้กค้า เพิ�มช่องทางทางการัให้

บรัิการัผ่านรัะบบ online มากข้�น ด้านสังคม โครังการัรัับบรัิจาคโลหิต้ และการัให้บรัิการัฉ้ดวัคซึ่ีน COVID - 19 แก่บุคคลทั�วไป 

ยังคงมีอย่างต้่อเน่�อง โดยในปี 2564 โรังพยาบาลวิภาวดีได้ให้ความรั่วมม้อกับกรัะทรัวงสาธารัณสุข ฉ้ดวัคซึ่ีนแก่ปรัะชาชนทั�วไปกว่า 

120,000 โดส ด้านสิ�งแวดล้อม คณะกรัรัมการัสิ�งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของโรังพยาบาลวิภาวดี ได้มีการัต้รัวจ

ต้ดิต้ามกำากบัด้แลการัจัดการัสิ�งแวดลอ้มในโรังพยาบาล อาทิ สภาพแวดล้อมในการัทำางาน การัจัดการัขยะ การัจัดการัคุณภาพอากาศ

ภายในโรังพยาบาลให้เป็นไปต้ามมาต้รัฐาน รัวมถี้งได้เรัิ�มขั�นต้อนการัศ้กษัาการัจัดทำาคารั์บอนฟัุต้พรัิ�นท์ต้ลอดห่วงโซึ่่อุปทาน โดย

บรัิษััทฯ จะดำาเนินการัต้ามแนวทางการัดำาเนินงานเพ้�อพัฒนาความยั�งย้นอย่างต้่อเน่�องจรัิงจัง เพ้�อสรั้างคุณค่าให้กับ ผ้้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่มต้่อไป  

(นายชัยสิทธิ�  วิรัิยะเมต้ต้ากุล)

ปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั
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วิสัยทัศน์

โรังพยาบาลวิภาวดี มุ่งมั�นที�จะเป็นโรังพยาบาลต้ต้ิยภ้มิ ที�ขับเคล้�อนด้วยคุณภาพ ทั�งด้านการัรัักษัาพยาบาลและการับรัิหารั 

ภายในปี 2570

พันธกิจ

1. พัฒนาเป็นโรังพยาบาลต้ต้ิยภ้มิ รัะดับ Excellence Center

2. นำารัะบบ Smart Service / Smart Operation / Smart Hospital เข้ามาสนับสนุนการัดำาเนินการั

3. สรั้างความไว้วางใจให้กับผ้้รัับบรัิการัเฉพาะบุคคล ด้วยทีมงานที�มีจิต้บรัิการัทำางานด้วยความสุข

4. มีการัพัฒนาอย่างต้่อเน่�องโดยคำาน้งถี้งความรัับผิดชอบต้่อผ้้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ�งแวดล้อม

คั่านิยม

ใส่ใจ   มีจิต้บรัิการั ย้ด  ถี้อผ้้ป่วยเป็นจุดศ้นย์กลาง

รั่วมม้อ  ทำางานเป็นทีม คิดบวก

ซึ่้�อสัต้ย์  ทำางานและดำาเนินชีวิต้บนพ้�นฐานของความซึ่้�อสัต้ย์สุจรัิต้

พัฒนา   สรั้างสรัรัค์นวัต้กรัรัมใหม่เพ้�อล้กค้า

ใฝ่่หาความรั้้ เปิดกว้างเรัียนรั้้สิ�งใหม่ๆ เพ้�อพัฒนาต้นเอง

ส้่ความเป็นเลิศ มุ่งมั�นส้่ความสำาเรั็จ มั�นใจ เรัาทำาได้
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1. แนวทางการดำาเนินงานเพ่�อการพัฒนาคัวามยั�งย่น

บรัษิัทัฯ มแีนวทางในการัดำาเนนิธรุักจิโดยยด้หลกับรัรัษัทัภบิาล โดยกำาหนดกรัอบการัพฒันาความยั�งยน้ ซึ่้�งครัอบคลมุมติิ้ด้าน

เศรัษัฐกจิ สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม โดยบ้รัณาการัใหเ้กดิความเช้�อมโยงกนัเพ้�อต้อบสนองความต้อ้งการัที�หลากหลายของผ้ม้สีว่นไดเ้สยี

ทุกกลุ่ม

กลยุทธ์ด้านคัวามยั�งย่น

ด้านเศรษัฐกิจ สังคัม ด้านสิ�งแวดล้อม

ดำาเนินการัธุรักิจอย่างมีจรัรัยาบรัรัณ 

โปรั่งใส และมีความเป็นม้ออาชีพ ภาย

ใต้้หลักธรัรัมาภิบาลที�ดี

มุ่งมั�นพัฒนาคุณภาพการัรัักษัาพยาบาล 

โดยใช้นวัต้กรัรัมทางการัแพทย์ที�ทัน

สมัย มีการับรัิหารัที�เช้�อมโยงกัน โดยมี

รัะบบสารัสนเทศที�บรัิหารัจัดการัได้

อย่างรัวดเรั็ว บรัิหารัความเสี�ยงอย่างมี

ปรัะสิทธิภาพเพ้�อป้องกันปัญหาด้านการั

เงิน ทรััพยากรั มีการับรัิหารัต้้นทุนให้

อย้่ในเกณฑ์์ที�เหมาะสม

ให้ความสำาคัญต้่อสังคมชุมชน ผ้้มีส่วน

ได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรัรัมและเท่า

เทียมกัน โดยไม่มีการัแบ่งแยกเช้�อชาต้ิ 

สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาต้ิ ดำาเนิน

กิจกรัรัมที�ส่งเสรัิมต้่อการัพัฒนา

ศักยภาพในการัด้แลสุขภาพการัให้ความ

รั้้ด้านสุขภาพ ต้ลอดจนกิจการัเพ้�อ

สาธารัณะปรัะโยชน์ต้่างๆ

มุ่งเน้นการัดำาเนินธุรักิจที�เป็นมิต้รัต้่อสิ�ง

แวดล้อม ให้ความสำาคัญกับความ

ปลอดภัยของผ้้ใช้บรัิการัและบุคลากรั 

ให้ความสำาคัญกับการัจัดการัพลังงาน

โดยยั�งย้น การัใช้ทรััพยากรัให้เกิด

ปรัะสิทธิภาพส้งสุด การับรัิหารัจัดการั

ของเสียจากทุกกรัะบวนการัอย่างเป็น

รัะบบ

ภายใต้การบริหารงานตามหลักการกำากับกิจการท่�ด่ (Good Corporate Governance)

2. การบริหารจัดการห่วงโซ่คัุณคั่า

บรัิษััท มีธุรักิจหลัก ค้อ โรังพยาบาลเอกชน ในการัด้แลรัักษัาผ้้ป่วย แผนภาพต้่อไปน้�จะแสดงถี้งห่วงโซึ่่อุปทานการับรัิการัของ

ธุรักิจของบรัิษััท
ห่วงโซ่อุปทานข้องธุรกิจ
กิจกรัรัมสนับสนุน งานธุรัการั บัญชี การัเงิน กฎหมาย (จัดจ้าง)

งานบุคลากรั การัจ้างงาน การัอบรัมและพัฒนาบุคลากรั
งานปรัะชาสัมพันธ์การัต้ลาด
งานเทคโนโลยีและสารัสนเทศ งานช่างและอาคารัสถีานที�

กิจกรัรัมหลัก การัจัดหายา / เวชภัณฑ์์ 

เครั้�องม้อแพทย์

บรัิการัรัักษัาพยาบาล การัจัดการัสิ�งแวดล้อม / 

พลังงาน

การับรัิหารัความสัมพันธ์

กับล้กค้าและค้่ค้า

กิจกรรมหลัก

(1) การจัดหายา / เวช้ภัณฑ์์ / เคัร่�องม่อแพทย์

มุ่งเน้นการัใช้ทรัพัยากรัที�มคีณุภาพได้มาต้รัฐาน มนีวัต้กรัรัม ปลอดภัยกับผ้้ปว่ย เป็นมิต้รักับสิ�งแวดล้อม ผา่นการัรับัรัอง

ผลติ้ภณัฑ์จ์ากสำานกังานคณะกรัรัมการัอาหารัและยา ผา่นมาต้รัฐานผลิต้ภณัฑ์ล์ดโลกร้ัอน และมีการัปรัะเมินการัปล่อยก๊าซึ่เร้ัอน

กรัะจกของผลิต้ภัณฑ์์
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(2) บริการรักษัาพยาบาล / กระบวนการรักษัาพยาบาล

บรัิษััทให้ความสำาคัญในทุกกรัะบวนการัของการัรัักษัาพยาบาล โดยใช้บุคลากรัทางการัแพทย์ ที�มีความรั้้ความชำานาญได้

รับัใบปรัะกอบวชิาชพีเวชกรัรัม ใบปรัะกอบโรัคศลิปะ ต้ามที�กฎหมายกำาหนด ดำาเนนิการัรัักษัาภายใต้ม้าต้รัฐานและจรัรัยาบรัรัณ

วิชาชีพโดยเครั่งครััด ให้การัรัักษัาแก่ผ้้ป่วยโดยไม่เล้อกปฏิิบัต้ิในเรั้�องถีิ�นกำาเนิด เช้�อชาต้ิ ภาษัา เพศ อายุ ความพิการั สถีานะ

ของบุคคล ฐานะทางเศรัษัฐกิจ หรั้อความคิดเห็นทางการัเม้อง มีการันำาเทคโนโลยีด้านการัแพทย์และสารัสนเทศที�ทันสมัยมาใช้

เพ้�อเพิ�มปรัะสิทธิภาพในการัรัักษัาพยาบาลผ้้ป่วย รัวมถี้ง มีการันำารัะบบคุณภาพเข้ามาใช้ในการักำากับด้แลการัทำางานให้ได้

มาต้รัฐาน โดยโรังพยาบาลวิภาวดีได้รัับรัองมาต้รัฐานคุณภาพ HA. (Hospital Accreditation) จากสถีาบันรัับรัองคุณภาพ

สถีานพยาบาล (องค์กรัมหาชน) และมาต้รัฐาน ISO 9001 : 2015 จากบรัิษััท S.G.S ปรัะเทศไทย จำากัด

นอกจากนั�นบรัิษััทต้ั�งเป้าหมายที�จะสรั้าง Customer Loyalty ผ่านการับรัิการัด้วยความใส่ใจ จิต้บรัิการั เพ้�อให้เกิด

ความปรัะทับใจและน้กถี้งโรังพยาบาลเม้�อถี้งครัาวเจ็บป่วย โดยบรัิษััทได้มีการักำาหนดหัวข้อ “ใส่ใจ” ใน Core Value ขององค์กรั 

และจัดให้มีการัอบรัมพฤต้ิกรัรัมบรัิการัแก่พนักงานอย่างสมำ�าเสมอ

 ลูกคั้า (ผูู้้ป่วย)

 บรัิษััท ให้ความสำาคัญต้่อความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของล้กค้า (ผ้้ป่วย) ด้วยการัให้บรัิการัรัักษัาพยาบาลที�มี

คุณภาพ ด้วยบุคลากรัทางการัแพทย์ที�มีความรั้้ความสามารัถี และเครั้�องม้อแพทย์ที�ทันสมัย เคารัพสิทธิมนุษัยชน และ

พัฒนาคุณภาพบรัิการัอย่างต้่อเน่�อง เพ้�อต้อบสนองความต้้องการัของล้กค้า

 การจัดการระบบข้้อมูลและสารสนเทศ

 บรัิษััท มีนโยบายและแนวปฏิิบัต้ิที�มุ่งคุ้มครัองข้อม้ลส่วนบุคคลของผ้้ป่วยทุกรัาย โดยปฏิิบัต้ิต้ามคำาปรัะกาศสิทธิ

ผ้้ป่วย ที�ผ้้ป่วยมีสิทธิที�จะได้รัับการัปกปิดข้อม้ลเกี�ยวกับต้นเอง จากผ้้ปรัะกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเครั่งครััด เว้นแต้่

จะได้รัับความยินยอมจากผ้้ป่วยหรั้อการัปฏิิบัต้ิหน้าที�ต้ามกฎหมาย รัวมถี้งผ้้ป่วยมีสิทธิที�จะได้รัับข้อม้ลอย่างครับถ้ีวน

ในการัตั้ดสินใจเข้ารั่วมหรั้อถีอนตั้วจากการัเป็นผ้้ถี้กทดลองในการัทำาวิจัยของผ้้ปรัะกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ และมีสิทธิ

ที�จะได้รัับทรัาบข้อม้ลเกี�ยวกับการัรัักษัาพยาบาลเฉพาะของต้น ที�ปรัากฎในเวชรัะเบียนเม้�อรั้องขอ ทั�งน้� ข้อม้ลดังกล่าว

ต้้องไม่เป็นการัละเมิดสิทธิส่วนต้ัวของบุคคลอ้�น

 แม้ว่าพรัะรัาชบัญญัต้ิคุ้มครัองข้อม้ลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะยังไม่มีผลใช้บังคับ แต้่บรัิษััทเรัิ�มมีการันำารั่องด้วย

การักำาหนดนโยบายการัคุม้ครัองขอ้มล้สว่นบคุคลภายใต้ม้าต้รัฐานกฎหมายดงักลา่ว รัวมถีง้มาต้รัฐานสากลของสหภาพ

ยุโรัป  OECD และ GRI Standards ที�ว่าด้วย สิทธิในความเป็นส่วนต้ัวของล้กค้า อีกด้วย

 บริษััทประกัน

 รัายรัับกว่า 70% ของบรัิษััทมาจากปรัะกันด้านสุขภาพของผ้้ป่วย บรัิษััทฯ ต้รัะหนักและให้ความสำาคัญกับการั

ดำาเนินธุรักิจอย่างเป็นธรัรัม โดยจะให้ข้อม้ลการัรัักษัาพยาบาลที�ถี้กต้้องและชัดเจนแก่บรัิษััทปรัะกัน เพ้�อที�ล้กค้าจะได้รัับ

สิทธิในฐานะผ้้เอาปรัะกันที�ครับถี้วน และบรัิษััทปรัะกันมีข้อม้ลเพียงพอในการัดำาเนินการัจ่ายค่าสินไหมทดแทน จากการั

ย้ดถี้อแนวปฏิิบัต้ิดังกล่าว ทำาให้บรัิษััทได้รัับรัางวัล Best Medical Utilization จากบรัิษััท AIA จำากัด และรัางวัล Best 

Performance Award จาก บรัิษััท กรัุงไทยแอกซึ่่า ปรัะกันชีวิต้ จำากัด ในปี 2562 และปี 2563 ต้ามลำาดับ

 สำานักงานประกันสังคัม / สำานักงานประกันสุข้ภาพแห่งช้าติ

 บรัษิัทัปฏิบัิต้ติ้ามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่์้างๆ ที�เกี�ยวข้องในการัเบิกจ่ายค่ารักัษัาพยาบาลผ้้ปว่ยปรัะกันสังคม หร้ัอ

ผ้้ป่วย UCEP ที�เข้ามารัับการัรัักษัาพยาบาลในโรังพยาบาลโดยเคร่ังครััด รัวมถี้งการัให้ความร่ัวมม้อในกิจกรัรัมต่้างๆ 

ที�รััฐจัดข้�น
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โรงพยาบาลวิภาวดี

(3) การจัดการสิ�งแวดล้อม / พลังงาน

การจัดการสิ�งแวดล้อม

บรัิษััทฯ มุ่งเน้นการัจัดการัสิ�งแวดล้อมทางกายภาพขององค์กรัที�เอ้�อต้่อความปลอดภัยของผ้้ป่วยและเจ้าหน้าที� โดยจัด

ให้มีรัะบบบรัิหารัอาคารัสถีานที� และรัักษัาความปลอดภัย โดยคณะกรัรัมการัสิ�งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีการั

ต้รัวจสอบเพ้�อค้นหาความเสี�ยงของสิ�งแวดล้อมปีละ 1 ครัั�ง จัดให้มีการัฝ่ึกอบรัมพนักงานด้านความปลอดภัย รัวมถี้งจัดให้มีการั

จัดทำาแผนป้องกันและรัะงับอัคคีภัยและจัดการัฝ่ึกซึ่้อมอัคคีภัยให้กับแพทย์และพนักงาน 100% จัดให้มีสิ�งอำานวยความสะดวก

แก่ผ้้พิการั เช่น ที�จอดรัถี ห้องนำ�า ทางลาด และรัะบบแจ้งเหตุ้กรัณ้พลัดต้กหกล้ม การัต้รัวจคุณภาพนำ�าบริัโภค และอุปโภค 

คุณภาพอากาศในอาคารั เป็นต้้น

การจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า / นำ�า

สรัา้งวฒันธรัรัมอนรุักัษัพ์ลังงานในองคก์รั มกีารันำารัะบบ Solar Cell เขา้มาใช้กบัอาคารัโรังพยาบาล เพ้�อลดการัใชไ้ฟัฟ้ัา 

มกีารันำานวัต้กรัรัมการัต้รัวจติ้ดต้ามการัใช้พลังงานแบบ online 24 ชั�วโมง มาใช้ในการัควบคุมการัใช้พลังงานในอาคารัโรังพยาบาล 

รัณรังค์ให้มีการัใช้นำ�าอย่างมีปรัะสิทธิภาพ มีการัต้รัวจสอบคุณภาพนำ�าด้�ม และนำ�าใช้ภายในโรังพยาบาล รัวมถี้งมีการัทำาสัญญา

ส่งนำ�ากรัณ้ฉุกเฉินกับการัปรัะปานครัหลวง

การกำาจัดข้องเส่ยท่�เกิดจากการรักษัาพยาบาล

บรัิษััทฯ มีนโยบายที�ชัดเจนในการักำาจัดของเสียที�เกิดจากการัให้บรัิการัรัักษัาพยาบาล ดังน้� 

1.  มีรัะบบบำาบดันำ�าเสียที�เหมาะสม มผ้้ีดแ้ลที�มีความร้้ั มกีารัต้รัวจคุณภาพนำ�าทิ�ง เพ้�อมิให้เกิดมลภาวะต่้อชุมชน

2.  มีการักำาหนดรัะเบียบปฎิบัต้ิในการักำาหนดปรัะเภทขยะ และวิธีการัทิ�ง ภาชนะ การัจัดเก็บ การัขนย้าย 

ที�พักขยะ กรัะบวนการักำาจัด การัฝ่ึกอบรัม และต้รัวจสอบให้เหมาะสมกับขยะแต้่ละปรัะเภท

3.  มีการัลดปริัมาณของเสีย เช่น การัใช้ถีงุยาด้วยกรัะดาษั Recycle การัแยกขยะ Recycle ออกจากขยะทั�วไป

(4) การบริหารคัวามสัมพันธ์ลูกคั้าและคัู่คั้า

ลูกคั้า

บรัิษััทให้ความสำาคัญกับการัสร้ัางความเช้�อมั�นแก่ล้กค้าในเรั้�องการัรัักษัาพยาบาลและการับริัการัที�มีคุณภาพและคุ้มค่า 

มีความโปรั่งใสด้านค่าบรัิการั เคารัพสิทธิมนุษัยชนโดยให้บรัิการัรัักษัาพยาบาลโดยไม่เล้อกปฏิิบัต้ิ ต้อบสนองความต้้องการัของ

ลก้คา้ด้วยความเขา้ใจและจริังใจ ชี�แจงและส้�อสารัขอ้มล้ การัใหบ้รักิารัอยา่งถีก้ต้อ้ง ให้บรักิารัอยา่งต้ั�งใจไร้ัรัอยต้อ่มคีวามยด้หยุน่

และสมำ�าเสมอ รัวมต้ลอดถีง้มกีารัปรัะเมนิความพ้งพอใจของล้กคา้ทกุป ีเพ้�อนำาไปส่้การัพฒันาอยา่งต้อ่เน่�อง สำาหรัับล้กคา้องคก์รั 

บรัิษััทฯ ได้จัดให้มีบรัิการัเสรัิมสรั้างสุขภาพ อาทิ การัฉ้ดวัคซึ่ีน COVID - 19 การัปรัะเมินผลและด้แลกลุ่มเสี�ยงในโรัคต้่างๆ การั

ให้ความรั้้ในการัด้แลต้นเอง การัจัดทีมอบรัมนอกสถีานที�ชุมชนในเขต้พ้�นที�โรังพยาบาล ถี้อเป็นล้กค้าที�สำาคัญของบรัิษััทเช่นกัน 

บรัษิัทัได้จดัให้มีการัจัดหน่วยแพทย์ต้รัวจสุขภาพนอกสถีานที� รัวมถีง้ร่ัวมมอ้กับภาครััฐและภาคเอกชน ในการัจัดกจิกรัรัมในการั

ป้องกันและด้แลสุขภาพ

คัู่คั้า

บรัษัิัท ต้รัะหนกัถีง้ความสำาคญัของค้ค่า้ซึ่้�งเปน็พนัธมติ้รัที�มส่ีวนรัว่มในการัสรัา้งคณุคา่และภาพลกัษัณที์�ดขีองบรัษิัทั โดย

ย้ดมั�นที�จะทำาธุรักิจกับค้่ค้าอย่างโปร่ังใส เป็นธรัรัม ให้ความสำาคัญกับการัจัดซึ่้�อยาเวชภัณฑ์์ เคร้ั�องม้อแพทย์ที�มีคุณภาพ 

มีมาต้รัฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ�งแวดล้อม และมีการัจัดทำาแบบปรัะเมินค้่ค้าอย่างเหมาะสม

กิจกรรมสนับสนุน

โคัรงสร้างพ่�นฐาน

บรัิษััทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานต้่างๆ เพ้�อสนับสนุนกิจกรัรัมหลักของบรัิษััทอย่างครับถี้วน เช่น งานบุคลากรั การัจัดการั

เวชรัะเบียน ธุรัการั การัเงิน กฎหมาย การัต้ลาด ปรัะชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยี สารัสนเทศ งานช่างและอาคารั งานเครั้�องม้อ

แพทย์ เป็นต้้น
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รายงานประจำาปี 2564

การจัดการทรัพยากรบุคัคัล

บรัษัิัทฯ ยด้แนวทางการับริัหารัทรัพัยากรับุคคลต้ามหลักการักำากบักิจการัที�ด ีมุน่เน้นการัปฏิบัิต้ติ้อ่แรังงานด้วยความเป็น

ธรัรัม เคารัพสิทธิมนุษัยชน ไม่เล้อกปฏิิบัต้ิในการัจ้างงานและอาชีพ ไม่กีดกันการัแสดงออก มีกิจกรัรัมให้เกิดการัแลกเปลี�ยน 

เรัียนรั้้ และรั้องทุกข์ โดยกำาหนดนโยบาย Whistle Blowing ทั�งน้� ในปี 2564 บรัิษััทไม่มีข้อรั้องเรัียนเกี�ยวกับสภาพการัจ้าง และ

ไม่มีปัญหาข้อพิพาทแรังงานกับพนักงานหรั้ออดีต้พนักงานของบรัิษััท ในการักรัะทำาอันไม่เป็นธรัรัม

การจัดการด้านข้้อมูล

บรัษิัทัฯ ได้นำารัะบบ HIS-Hospital Information System เขา้มาใชใ้นการัจดัการัขอ้มล้ผ้ป้ว่ยและผ้ม้าใชบ้ริัการัโรังพยาบาล 

ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นข้อม้ลพ้�นฐานของบุคคลทั�วไป ข้อม้ลการัรัักษัาพยาบาล การัต้รัวจวินิจฉัยโดยแพทย์ การัรัับคำาสั�งการั

รัักษัาโดยพยาบาล และเจ้าหน้าที�ทางการัแพทย์อ้�นๆ ข้อม้ลรั้ปภาพ X-Ray MRI CT ECHO CAT-LAB ฯลฯ และนำามาแปล

ผลทั�งในรั้ปแบบ 2D 3D และ 4D ข้อม้ลเชิงวิเครัาะห์เปรัียบเทียบ ซึ่้�งข้อม้ลเหล่าน้�ทำาให้แพทย์สามารัถีนำาใช้การัวินิจฉัยโรัคได้

อย่างถี้กต้้อง อีกทั�งโรังพยาบาลยังมีแผนที�จะนำารัะบบ Telemedicine และ รัะบบ AI เข้ามาช่วยในการัต้รัวจวินิจฉัยรัักษัาผ้้ป่วย

จากที�พักอาศัย ซึ่้�งในการัรัักษัาสั�งการัต้่างๆ โดยแพทย์ ข้อม้ลรัายการัทั�งหมด จะรัวบรัวมและรัะบบ ERP จะทำาการั AUDIT 

และบันท้กรัายการับัญชีได้อย่างครับถี้วนและถี้กต้้อง อีกทั�งได้นำารัะบบ BI เข้ามาช่วยในการัวิเครัาะห์ข้อม้ลในการัต้ัดสินใจของ

ผ้้บรัิหารัด้วย

ส่วนในด้านความเสถีียรัภาพของรัะบบสารัสนเทศโรังพยาบาลได้จัดการัมี SERVER หลัก และ SERVER สำารัองๆ 

สามารัถี RESTORE ให้มาทำางานแทนได้ โดย SERVER หลัก ได้ใช้รัะบบ VSAN-VMWARE SERVER เป็นรัะบบที�สามารัถี

รัองรัับการัใช้งานได้อย่างมีปรัะสิทธิภาพ สามารัถีขยายความจุได้ง่ายและรัวดเรั็ว บำารัุงรัักษัาและบรัิหารัจัดการัไม่ซึ่ับซึ่้อน ด้าน

การัรักัษัาความปลอดภยัของรัะบบสารัสนเทศนั�นโรังพยาบาล ไดต้้ดิต้ั�ง Anti-Virus ไวท้กุเคร้ั�อง และรัะบบ SERVER NETWORK 

มี FIREWALL ป้องกันไว้อีกชั�นหน้�ง และยังได้แยกรัะบบงานภายใน ออกจากรัะบบ INTERNET อย่างชัดเจนอีกด้วย

3. การบริหารจัดการคัวามเส่�ยงด้านคัวามยั�งย่น

บรัิษััทฯ ให้ความสำาคัญกับการับรัิหารัจัดการัความเสี�ยงด้านความยั�งย้น เพ้�อสรั้างโอกาสและลดความเสี�ยงที�มีผลกรัะทบ

ต้่อความสามารัถีในการัแข่งขัน สรั้างผลกำาไรั และความอย้่รัอดขององค์กรั รัวมทั�งเป็นการัสรั้างความเช้�อมั�นให้กับผ้้มีส่วนได้

เสยีในทกุมติ้ ิทั�งดา้นเศรัษัฐกจิ สงัคม และสิ�งแวดล้อม โดยมีคณะกรัรัมการับรัหิารัความเสี�ยงทำาหนา้ที�ปรัะเมินความเสี�ยงวิเครัาะห์

ผลกรัะทบที�จะเกิดข้�น จัดทำาแผนรัองรัับ รัวมถี้งต้ิดต้ามการับรัิหารัความเสี�ยงอย่างเป็นรัะบบและต้่อเน่�อง

ความเสี�ยงที�อาจส่งผลกรัะทบกับความยั�งย้นของบรัิษััท
1. ความเสี�ยงจากการัเปลี�ยนแปลงพฤต้ิกรัรัมของผ้้ใช้บรัิการั จากการัรัะบาดของเช้�อไวรััสโคโรัน่า (Covid-19)

ผลกรัะทบ : รัายได้จากการัขายลดน้อยลง

ผลกรัะทบจากการัรัะบาดของ COVID - 19 ที�มีต้่อเศรัษัฐกิจของปรัะเทศไทย ทำาให้การัดำาเนินกิจกรัรัมทางเศรัษัฐกิจ

ต้อ้งหยดุชะลอลงจากมาต้รัการั Lock Down ปรัะเทศ ทำาใหเ้กดิการัเปลี�ยนแปลงพฤต้กิรัรัมของผ้ใ้ชบ้รักิารัที�เพิ�มความรัะมดัรัะวงั

ในการัใช้จ่าย โดยจะเข้ารัับการัรัักษัาพยาบาลในโรังพยาบาลเฉพาะกรัณ้ที�เรั่งด่วนฉุกเฉิน และหลีกเลี�ยงที�จะเข้ามาในพ้�นที�

โรังพยาบาล เน่�องจากกลัวการัต้ิดเช้�อจากผ้้ป่วย COVID - 19 ที�เข้ารัับการัรัักษัา ส่งผลกรัะทบต้่อจำานวนคนไข้โรัคอ้�นของ

โรังพยาบาลลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ

บรัิษััทฯ ได้กำาหนดแนวทางป้องกันผลกรัะทบ ดังน้�

- ด้านการัให้บริัการั โรังพยาบาลได้เพิ�มการัขายและบริัการัผ่านรัะบบ online มากข้�น โดยมีบริัการัสั�งยา online 

ของผ้้ป่วยเรั้�อรััง บรัิการัส่งยาให้กับผ้้ป่วยถี้งบ้าน

- มาต้รัการัด้แลล้กค้าที�มาใช้บริัการัในโรังพยาบาล ด้วยการักำาหนดมาต้รัการัที�เข้มงวดในการัป้องกันการัติ้ดเช้�อ 

COVID - 19 เชน่ พนกังานทกุคนต้อ้งสวมหนา้กากอนามยั และ Face shield ต้ดิต้ั�งจดุต้รัวจพ้�นที�ดว้ยนำ�ายาฆ่า่เช้�อ และมเีครั้�อง
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ฆ่่าเช้�อโรัคด้วยแสง UVC ภายในห้องพักผ้้ป่วย เพ้�อสรั้างความเช้�อมั�นให้กับล้กค้าที�มาใช้บรัิการัโรังพยาบาลมีการัคัดกรัองและ

คัดแยกผ้้ป่วยที�มีความเสี�ยง และผ้้ป่วย COVID - 19 ออกจากผ้้รัับบรัิการัทั�วไป โดยมีพ้�นที�สำาหรัับการัแยกต้รัวจโรัคโดยเฉพาะ 

มอบหมายคณะกรัรัมควบคุมการัต้ิดเช้�อในโรังพยาบาลรัายงานสถีานการัณ์ต้ิดเช้�ออย่างต้่อเน่�อง เพ้�อจัดการัและป้องกันความ

เสี�ยงที�จะส่งผลกรัะทบต้่อล้กค้า บุคลากรัของโรังพยาบาลและธุรักิจ

- การับริัหารัความเปลี�ยนแปลง โดยเปลี�ยนจากการัด้แลรัักษัาพยาบาลคนไข้ทั�วไป มาเป็นการัด้แลรัักษัาผ้้ป่วย 

COVID - 19 เป็นหลัก รัวมถี้งการัให้บรัิการัที�ครัอบคลุม COVID - 19 ต้ั�งแต้่การัต้รัวจหาเช้�อ ทั�งแบบปกต้ิและ Drive Thru 

การัให้บรัิการัฉ้ดวัคซึ่ีนโดยโรังพยาบาลวิภาวดีเป็นโรังพยาบาลเอกชนที�รัิเรัิ�มแนวคิดการันำาเข้าวัคซึ่ีน COVID - 19 เพ้�อแบ่งเบา

ภารัะของรััฐ และได้จัดให้บรัิการั Hospitel

2. ความเสี�ยงจากเง้�อนไขการัเบิกจ่ายค่ารัักษัาพยาบาลจากสำานักงานปรัะกันสุขภาพแห่งชาต้ิ (สปสช)

ผลกรัะทบ : ถี้กเรัียกเงินค่ารัักษัาพยาบาลค้น

ในปี 2564 รัายรัับหลักของโรังพยาบาลมาจากการัให้บรัิการัรัักษัาพยาบาลผ้้ป่วย COVID - 19 โดยที�ค่ารัักษัาพยาบาล

ทั�งหมดผ้้ป่วยไม่ต้้องรัับผิดชอบ โรังพยาบาลจะเป็นผ้้เบิกจ่ายค่ารัักษัาพยาบาลไปยังสำานักงานปรัะกันสุขภาพแห่งชาติ้โดยต้รัง 

แต้่จากขั�นต้อนและรัะเบียบปฏิิบัต้ิที�เป็นของใหม่ รัวมถี้งความไม่ชำานาญของเจ้าหน้าที�ผ้้ปฏิิบัต้ิงานทำาให้เกิดความบกพรั่องใน

เอกสารัที�สง่เบกิ อาจสง่ผลใหเ้กดิการัเรัยีกค้นเงนิคา่รักัษัาพยาบาลที�โรังพยาบาลไดร้ัับจาก สปสช. ภายหลงัส่งผลกรัะทบต้อ่รัาย

ได้ของโรังพยาบาล

บรัษิัทัฯ ไดก้ำาหนดแนวทางปอ้งกนัผลกรัะทบดงักลา่ว โดยการัจดัต้ั�งทมีงาน อบรัมใหค้วามรั้ใ้นการัจดัทำาเอกสารัการัเบกิ

ทุกฉบับรัวมถี้งมีการัต้รัวจสอบก่อนส่งเบิกไปยัง สปสช.

3. ความเสี�ยงจากการัจัดการัของเสียจากกรัะบวนการัรัักษัาพยาบาล

ผลกรัะทบ : การัจัดการัของเสียที�ไม่มีปรัะสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดมลพิษัและส่งผลกรัะทบต้่อสิ�งแวดล้อม ชุมชน และสังคม

บรัิษััทได้ให้ความสำาคัญกับการัจัดการัของเสียจากกรัะบวนการัรัักษัาพยาบาลภายใต้้มาต้รัฐานการัจัดการั ISO และ HA 

(Hospital Accreditation) และกฎรัะเบียบที�เกี�ยวข้องอย่างเครั่งครััด

- มีการักำาหนดวิธีปฏิิบัต้ิในการัทิ�ง จัดเก็บ ขยะทั�วไป และทำาลายขยะทั�วไป ขยะอันต้รัาย ขยะต้ิดเช้�อที�ถี้กวิธีไม่กรัะทบ

ต้่อสิ�งแวดล้อม

- มีการัลดของเสียด้วยการัแยกขยะ Recycle

- การัจัดการันำ�าทิ�ง ดำาเนินการัจัดการัอย่างเป็นรัะบบด้วยการัส่งนำ�าผ่านรัะบบปิดเข้าส้่รัะบบบำาบัดนำ�าเสียของ

กรัุงเทพมหานครั มีการับำารัุงรัักษัาและต้รัวจสอบรัะบบบำาบัดนำ�าอย่างสมำ�าเสมอ และมีการัต้รัวจสอบค่านำ�าทิ�งทุกเด้อน

4. การประเมินประเด็นท่�สำาคััญและผูู้้ม่ส่วนได้เส่ย

การม่ส่วนร่วมกับผูู้้ม่ส่วนได้เส่ย

บรัษัิัทฯ ใหค้วามสำาคญักบัการัมสีว่นรัว่มของผ้ม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ทั�งภายในและภายนอก โดยส้�อสารัและรับัฟังัความคดิ

เห็นผ่านช่องทางต้่างๆ และนำาความคาดหวังของผ้้มีส่วนได้เสียมาดำาเนินการั
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การดำาเนินงานกับผูู้้ม่ส่วนได้เส่ย
ผ้้มีส่วนได้เสีย วิธีการัมีส่วนรั่วม ความคาดหวัง การัดำาเนินงาน

1. ผ้้ถี้อหุ้น นักลงทุน การัปรัะชุมผ้้ถี้อหุ้นปรัะจำาปี

นักลงทุกสัมพันธ์ Website / E-mail 

Opportunity day

ผลการัต้อบแทน การัลงทุนที�ดี การั

บรัิหารัที�โปรั่งใส ต้รัวจสอบได้

การัปฏิิบัต้ิต้ามหลักกำากับด้แลกิจการั

ที�ดี พัฒนาการัส้�อสารักับผ้้ถี้อหุ้น 

นักลงทุน
2. ล้กค้าผ้้บรัิโภค การัสำารัวจความพ้งพอใจของล้กค้า

 Website / E-mail และ Social 

Media

การัให้การัรัักษัาพยาบาลที�มีคุณภาพ

ภายใต้้มาต้รัฐานวิชาชีพ

การัให้บรัิการัด้วยความใส่ใจ มีจิต้

บรัิการั อัต้รัาค่าบรัิการัที�เหมาะสม

ความปลอดภัยของสถีานที�และสิ�ง

แวดล้อมภายในโรังพยาบาล

พัฒนาโรังพยาบาลเป็นโรังพยาบาล

ต้ต้ิยภ้มิรัะดับ Excellence Center 

นำารัะบบ Smart Service / Smart 

Operation / Smart Hospital 

เข้ามาสนับสนุนการัดำาเนินการั

3. พนักงาน การัปรัะชุมรั่วมกับพนักงานรัะดับ

ต้่างๆ รัะบบ Intranet การัสำารัวจ

ความพ้งพอใจ การัรั้องเรัียนผ่านทาง

ช่องทางการัแจ้งเบาะแสหรั้อข้อรั้อง

เรัียน (Whistle blowing) 

ค่าต้อบแทนสวัสดิการัที�เหมาะสม 

คุณภาพชีวิต้ที�ดี มีความปลอดภัยใน

การัทำางาน ความก้าวหน้าความ

มั�นคงในชีวิต้ การัพัฒนาทักษัะความ

รั้้ ความสามารัถีในการัทำางาน

กำาหนดค่าต้อบแทนสวัสดิการัอย้่ใน

รัะดับเดียวกับธุรักิจปรัะเภทเดียวกัน 

มีการักำาหนด Career Path ส่งเสรัิม

ให้มีการัอบรัมทั�งในและนอกองค์กรั 

ด้วยการักำาหนดจำานวนชั�วโมงการั

อบรัมใน KPI ของหน่วยงาน
4. ค้่ค้า Website / E-mail / โทรัศัพท์ ผลการัดำาเนินธุรักิจ ความโปรั่งใส 

และรัับผิดชอบ

มีจรัิยธรัรัมและจรัรัยาบรัรัณในการั

ดำาเนินธุรักิจ รั่วมม้อต้่อต้้านการั

ทุจรัิต้คอรััปชั�น
5. ชุมชน การัรั่วมปรัะชุมเพ้�อรัับฟัังความคิด

เห็นและความต้้องการัของชุมชน

การัปรัะกอบธุรักิจของบรัิษััทไม่ส่ง

ผลกรัะทบด้านลบต้่อชุมชน ความ

ต้้องการัความช่วยเหล้อด้านสุขภาพ

โครังการัให้ความรั้้ด้านสุขภาพ

อนามัย โครังการัหน่วยแพทย์

เคล้�อนที�
6. สังคม Website / Social Media การัช่วยเหล้อและด้แลสังคม ดำาเนินการั CSR อย่างต้่อเน่�อง 

ม้ลนิธิวิภาวดี โครังการัอบรัมการัช่วย

ชีวิต้เบ้�องต้้นและฟั้�นค้นชีพ โครังการั

รัับบรัิจาคโลหิต้ ศ้นย์ฉ้ดวัคซึ่ีน

ป้องกัน COVID - 19 การัด้แลรัักษัา

ผ้้ป่วย COVID - 19
7. สิ�งแวดล้อม Website / Social Media

การัสำารัวจสิ�งแวดล้อม

การัใช้ทรััพยากรัอย่างมีคุณค่า การั

ลดผลกรัะทบในด้านสิ�งแวดล้อม

บรัิหารัจัดการัสิ�งแวดล้อมอย่างเป็น

รัะบบภายใต้้มาต้รัฐานคุณภาพ
8. หน่วยงานรััฐ รัายงาน/จดหมายการัเข้ารั่วมปรัะชุม/

กิจกรัรัม

ปฏิิบัต้ิต้ามข้อกำาหนดและกฎหมาย

การัสนับสนุนกิจกรัรัมของรััฐฯ

ปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมายรัะเบียบข้อบังคับ

ที�เกี�ยวข้อง ความรั่วมม้อในการัทำา 

CSR

การประเมินประเด็นท่�สำาคััญด้านคัวามยั�งย่น

บรัิษััทมุ่งมั�นที�จะดำาเนินธุรักิจโดยสร้ัางม้ลค่าทางธุรักิจควบค้่ไปกับความรัับผิดชอบทางสังคมและสิ�งแวดล้อม ต้ลอดจน

ต้อบสนองความต้้องการัต้่อความคาดหวังของผ้้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม และสามารัถีวัดผลได้อย่างเป็นรั้ปธรัรัม บรัิษััทฯ จ้งได้

ดำาเนินการัปรัะเมินที�สำาคัญด้านความยั�งย้นจากกลยุทธ์การัดำาเนินธุรักิจ ความเสี�ยง และโอกาส การับริัหารัจัดการัด้านความยั�งย้น 

การัดำาเนินการัด้านความรัับผิดชอบต้่อสังคม ควบค้่ไปกับการัรัวบรัวมความเห็นของกรัรัมการั ผ้้บรัิหารั ผ้้มีส่วนได้เสีย ข้อรั้องเรัียน 

เพ้�อให้ครัอบคลุมทุกกลุ่มที�มีอิทธิพลต่้อปรัะเด็นความยั�งย้น และนำาปรัะเด็นที�ได้รัับการัคัดเล้อกมาปรัะเมินและจัดลำาดับความสำาคัญ 

โดยพิจารัณาจากโอกาสและผลกรัะทบที�มีต้่อการัดำาเนินธุรักิจของบรัิษััท และต้่อต้่อความสนใจของผ้้มีส่วนได้เสีย และเปิดเผยข้อม้ล

ต้ามปรัะเด็นความยั�งย้นที�มีนัยสำาคัญ
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ผู้ลการประเมินประเด็นท่�สำาคััญด้านคัวามยั�งย่น

ผูู้้ม่ส่วนได้เส่ย

จากปรัะเด็นที�สำาคัญด้านความยั�งย้นทั�ง 4 ด้านจากผลการัปรัะเมินปรัะเด็นที�สำาคัญด้านความยั�งย้นทั�ง 4 ด้าน 

ได้ 10 ปรัะเด็น ซึ่้�งสรัุปผลการัดำาเนินงานในปี 2564 ในแต้่ละด้าน ดังต้่อไปน้�
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ผู้ลการดำาเนินงานด้านเศรษัฐกิจ

ผู้ลการดำาเนินงาน ปี 2564

1. ผู้ลประกอบการท่�ด่และมั�นคัง

รายได้

ในปี 2564 บรัิษััทมีรัายได้จากการัรัักษัาพยาบาล 7,310.08 ล้านบาท เพิ�มข้�นจากปีก่อน 23.70% ซึ่้�งรัายได้ที�เพิ�มข้�น

เป็นผลมาจากการัแพรั่รัะบาดของโรัคต้ิดเช้�อไวรััสโคโรันา 2019 COVID - 19 ทำาให้จำานวนผ้้ป่วยในเพิ�มข้�น จำานวนวันนอนของ

ผ้ป้ว่ยมากข้�น นอกจากน้�บริัษัทัมีเงินปันผลรับั 342.43 ลา้นบาท เพิ�มข้�นจากปีกอ่น 78.27% ผลกำาไรัจากการัดำาเนินงาน 1,951.11 

ล้านบาท ส้งกว่าปี 2563 อย้่ 252.07%

รายจ่าย

ในปี 2564 บรัิษััทมีต้้นทุนในการัรัักษัาพยาบาล 5,142.82 ล้านบาท เพิ�มข้�นจากปีก่อน 16.72% ซึ่้�งสอดคล้องกับรัายได้

จากการัรัักษัาพยาบาลที�เพิ�มข้�น ส่วนรัายจ่ายอ้�นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้แลสังคม โรังเรัียน ชุมชน ปรัะมาณ 3.01 ล้านบาท ค่าจ้าง

และค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสวัสดิการัพนักงาน จำานวน 1,576.31 ล้านบาท ในด้านของการัชำารัะภาษัีให้แก่รััฐบาลเป็นจำานวนเงิน 

223.93 ล้านบาท และมีการัจ่ายเงินปันผล 678.79 ล้านบาท ให้ผลต้อบแทนแก่ผ้้ถี้อหุ้น

ฐานะการเงิน

ในปี 2564 บรัิษััทมีสินทรััพย์รัวมเท่ากับ 28,426.67 ล้านบาท เป็นสินทรััพย์หมุนเวียน 2,965.73 ล้านบาท สินทรััพย์ไม่

หมุนเวียน 25,460.94 ล้านบาท ส่วนของผ้้ถี้อหุ้น 15,256.58 ล้านบาท โดยมีอัต้รัาส่วนสภาพคล่อง 0.4 เท่า อัต้รัาส่วนหน้�สิน

ต้อ่ส่วนของผ้ถ้ีอ้หุน้ 1.08 เทา่ จากอตั้รัาสว่นทางการัเงนิดงักลา่ว บรัษิัทัจง้มสีภาพคลอ่งสง้ และมภีารัะหน้�สนิในอตั้รัาที�ต้ำ�า แสดง

ถี้งความมั�นคงของบรัิษััท 

2. การบริหารคัวามเปล่�ยนแปลงในสถืานการณ์การแพร่ระบาดข้องโรคัติดเช้่�อไวรัส โคัโรนา 2019 (COVID - 19)

คัวามมุ่งมั�นและเป้าหมาย

สถีานการัณ์การัแพรั่รัะบาดของโรัคต้ิดเช้�อไวรััสโคโรันา 2019 (COVID - 19) ส่งผลกรัะทบต้่อการัดำาเนินงานของบรัิษััท 

บรัษิัทัจง้ต้อ้งมีปรับัตั้วและบริัหารัจัดการัผลกรัะทบดังกล่าว เพ้�อรับัมอ้กับสถีานการัณ์และสร้ัางบริัการัที�ต้อบสนองต่้อความต้้องการั

ของผ้้ใช้บรัิการัที�เปลี�ยนไป ทำาให้บรัิษััทสามารัถีดำาเนินธุรักิจได้อย่างมั�นคงและยั�งย้น 

แนวทางการบริหารจัดการ

ในปี 2564 บรัิษััทมีการัปรัะเมินผลกรัะทบต้่อการัดำาเนินงานของการัแพรั่รัะบาดของโรัคต้ิดเช้�อไวรััสโคโรันา 2019 

(COVID - 19) รัวมทั�งกำาหนดมาต้รัการัด้านการัเงิน มาต้รัการัด้านบุคลากรั และมาต้รัการัด้านผ้้มีส่วนได้เสีย โดยมีรัายละเอียด

ดังน้�

มาตรการด้านการเงิน

เปิดให้บรัิการัการัต้รัวจหาเช้�อไวรััสโคโรันา 2019 ด้วยวิธี RT-PCT แบบ Drive-thru ซึ่้�งจะช่วยลดการัสัมผัสรัะหว่าง

เจ้าหน้าที�และผ้้ต้้องสงสัยต้ิดเช้�อไวรััสหรั้อผ้้มีความเสี�ยง

เปิดให้จองและให้บรัิการัฉ้ดวัคซึ่ีนโมเดอรั์น่า แก่ผ้้ที�ต้้องการัวัคซึ่ีนทางเล้อก จำานวน 206,335 โดส

เปดิใหจ้องและใหบ้รักิารัฉด้วคัซึ่นีทางเลอ้ก COVID - 19 แกผ้้่ที�ต้อ้งการัวคัซึ่นีทางเล้อก ซึ่้�งจดัซึ่้�อผา่นองคก์ารัเภสชักรัรัม 

ซึ่้�งเป็นหน่วยงานรััฐวิสาหกิจ ภายใต้้สังกัดกรัะทรัวงสาธารัณสุข

รั่วมม้อกับบรัิษััท ปรัิ�นส์ต้ั�น พารั์ค สวีท จำากัด ซึ่้�งดำาเนินธุรักิจโรังแรัมและเป็นบรัิษััทย่อยของบรัิษััท ในการัรัับรัักษัา

ผ้้ป่วยต้ิดเช้�อไวรััสโคโรันา 2019 สีเขียว ซึ่้�งสามารัถีรัองรัับได้มากถี้ง 270 ห้อง

จำาหน่ายชุดต้รัวจ COVID - 19 Antigen Test และให้บรัิการัต้รัวจ COVID - 19 ด้วยชุดต้รัวจ Antigen Test หากผล

การัต้รัวจ Positive โรังพยาบาลจะทำาการัต้รัวจหาเช้�อไวรััสโคโรันา 2019 ด้วยวิธี RT-PCR ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและพักรัักษัา

ต้ัวที�โรังพยาบาลวิภาวดี หรั้อ Hospitel 
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ปรัับต้ารัางออกต้รัวจของแพทย์ให้มีปรัะสิทธิภาพและเหมาะสมกับปรัิมาณผ้้ป่วย แต้่ยังคงจัดแพทย์ On Call เพ้�อให้

บรัิการัในกรัณ้ฉุกเฉิน ต้ลอด 24 ชั�วโมงต้ามมาต้รัฐานเดิม

บรัิหารัอัต้รัากำาลังพนักงานและวันลาของพนักงานให้มีปรัะสิทธิภาพ ลดการัว่าจ้างพนักงาน Part-time และชะลอการัรัับ

พนักงานใหม่

เจรัจากับบรัิษััทค้่ค้า เช่น บรัิการัทำาความสะอาด บรัิการัรัักษัาความปลอดภัย บรัิการัจอดรัถีล้กค้า บรัิการัโทรัศัพท์ เพ้�อ

ขอปรัับลดค่าบรัิการัให้สอดคล้องกับปรัิมาณงานที�ลดลง

ชะลอการัใช้งบปรัะมาณ ยกเว้น รัายการัเพ้�อความปลอดภัยของผ้้ป่วยหรั้อเพ้�อสรั้างรัายได้

การัให้บรัิการัต้รัวจสุขภาพผ้้ป่วยที�หายจากการัต้ิดเช้�อไวรััสโคโรันา 2019 โดยเน้นการัต้รัวจหาผลข้างเคียงที�เกิดข้�นจาก

การัต้ิดเช้�อไวรััสโคโรันา เพ้�อวางแผนการัรัักษัา

มาตรการด้านบุคัลากร

จัดหาวัคซึ่ีนจากทางภาครััฐเพ้�อฉ้ดให้แก่พนักงานทุกคนและครัอบครััวพนักงาน

ช่วยเหล้อแพทย์และพนักงานกลุ่มที�ต้้องให้บรัิการัผ้้ป่วยหรั้อมีความเสี�ยงต้ิดเช้�อ โดยต้รัวจเช้�อทุกคนต้ามมาต้รัฐานโดย

ไม่คิดค่าใช้จ่าย จัดหาอุปกรัณ์ป้องกันต้ัว (PPE) รัะหว่างการัปฏิิบัต้ิหน้าที� จัดหาที�พักเพ้�อลดโอกาสการันำาเช้�อไปแพรั่กรัะจายให้

คนในครัอบครััว

ทำาปรัะกันโรัค COVID - 19 ให้แก่แพทย์และพนักงานทุกรัายที�มีหน้าที�ให้บรัิการัผ้้ป่วยหรั้อมีความเสี�ยงต้ิดเช้�อในรัาคา

พิเศษั

จัดหาหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างม้อ และอุปกรัณ์ป้องกันการัต้ิดเช้�อให้แก่บุคลากรัอย่างเพียงพอ

จัดหลักส้ต้รัความรั้้ด้านการับรัิหารัการัเงินในสถีานการัณ์แพรั่รัะบาดของ COVID - 19 และสามารัถีขอความช่วยเหล้อ

ด้านการัเงินผ่านแผนกทรััพยากรับุคคล

มาตรการด้านผูู้้ม่ส่วนได้เส่ย

ปรัับต้ัวทางธุรักิจโดยบรัิการัจัดส่งยา ฉ้ดวัคซึ่ีน เจาะเล้อด ให้แก่ผ้้ป่วยทุกกลุ่มที�บ้าน และบรัิการัปรั้กษัาแพทย์ผ่านรัะบบ

ออนไลน์เพ้�ออำานวยความสะดวกแก่ผ้้ป่วย รัวมทั�งกำาหนดโครังการัที�เกี�ยวข้อง เช่น โครังการัลดรัาคาค่าห้องพักหรั้อค่าบรัิการั

การัต้รัวจวินิจฉัยเป็นต้้น

กลุ่มคัู่คั้า

เจรัจากับบรัิษััทค้่ค้า เช่น บรัิการัทำาความสะอาด บรัิการัรัักษัาความปลอดภัย บรัิการัจอดรัถีล้กค้า บรัิการัโทรัศัพท์ เพ้�อ

ขอปรัับลดค่าบรัิการัให้สอดคล้องกับปรัิมาณงานที�ลดลง

กลุ่มลูกคั้า

จัดโครังการัช่วยเหล้อด้านค่าใช้จ่ายแก่ผ้้ป่วย เช่น โครังการัลดรัาคาห้องพัก และโครังการัลดค่าบรัิการัต้รัวจวินิจฉัยโดย

เครั้�องม้อแพทย์พิเศษั เป็นต้้น

บรัิการั Delivery ยาสำาหรัับผ้้ป่วยเรั้�อรัังเพ้�อลดโอกาสการัเดินทางมาโรังพยาบาล ลดโอกาสสัมผัสเช้�อโรัค และเพิ�มความ

สะดวกให้แก่ผ้้ป่วย รัวมถี้งการัยกเว้นค่าเช่าพ้�นที�ให้แก่รั้านค้าที�เช่าพ้�นที�ขายของในโรังพยาบาล

จากการับรัิหารัความเปลี�ยนแปลงดังกล่าวข้างต้้น ส่งผลให้ผลปรัะกอบการัของบรัิษััทในปี 2564 เต้ิบโต้ส้งสุดนับแต้่เปิด

ดำาเนินกิจการั โดยมีผลกำาไรัจากการัดำาเนินงาน 1,951.11 ล้านบาท ส้งกว่าปี 2563  252.07%
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ผู้ลการดำาเนินงานด้านสังคัม

1. การบริหารทรัพยากรบุคัคัล

คัวามมุ่งมั�นและเป้าหมาย

บคุลากรัเปน็หวัใจสำาคญัในการัดำาเนนิธรุักจิดา้นการัรัักษัาพยาบาล โดยเฉพาะในสถีานการัณก์ารัแพรัร่ัะบาดของเช้�อไวรัสั 

COVID - 19 ที�องค์กรัต้้องใช้ความรั้้ความสามารัถี ความทุ่มเท เสียสละของบุคลากรัในองค์กรัทุกภาคส่วน บรัิษััทจ้งให้ความ

สำาคญักบัการัดแ้ลพนักงานให้ทำางานอย่างมีความสุข มคีวามมั�นคง มคีวามปลอดภัยในการัทำางานและพร้ัอมที�จะเติ้บโต้ไปพร้ัอม

กับองค์กรั  

แนวการบริหารจัดการ

บรัิษััทฯ ย้ดแนวทางการับรัิหารัจัดการัทรััพยากรับุคคลต้ามหลักการักำากับด้แล กิจการัที�ดี ต้รัะหนักถี้งความสำาคัญของ

พนักงานวา่เปน็ทรัพัยากรัที�มคีา่ในการัผลกัดนัขบัเคล้�อนใหอ้งคก์รัมคีวามเจรัญิก้าวหนา้ และปรัะกอบกจิการัไดอ้ย่างสำาเรัจ็ โดย

มุง่เน้น 3 ดา้นคอ้ การั วางแผนกำาลงัคนและการัสรัรัหา การัฝึ่กอบรัมและพัฒนาพนักงาน และการัดแ้ลรักัษัาสนับสนุนให้พนักงาน

ทกุคน ไดร้ับัโอกาสในเต้บิโต้ในองคก์รัอยา่งเทา่เทยีม ไมจ่ำากดัเพศ เช้�อชาต้ ิและศาสนา มุง่เนน้การัพฒันาองคค์วามรั้แ้ละทกัษัะ

ความสามารัถีในวิชาชีพ และเต้รัียมความพรั้อมรัองรัับต้่อการัเปลี�ยนแปลงภายใต้้บรัรัยากาศในการัทำางานที�เคารัพและยอมรัับ

ความแต้กต้่างเพ้�อความสุขในการัทำางานของพนักงานทุกคน

1.1 การวางแผู้นกำาลังและการสรรหา

ผลกรัะทบจากจำานวนผ้้ป่วยที�ลดลง ในช่วงที�ผ่านมาจากสถีานการัณ์ COVID - 19 ทำาให้บรัิษััทต้้องปรัับต้ัวในหลายด้าน  

รัวมถี้งการัทบทวนอัต้รัากำาลังให้เหมาะสมกับปรัิมาณการัสรั้างงานใหม่ เช่น การัเปิดต้ัวโครังการั Drive Thru เปิดจุดคัดกรัอง

ผ้้ป่วยทีมีอาการัต้ิดเช้�อทางเดินหายใจไปยัง ARI Clinic ปรัับเปลี�ยนหน่วยงานด้แลผ้้ป่วยใน จาก Ward ผ้้ป่วยปกต้ิ ปรัับเป็น 

Cohort Ward (ด้แลผ้้ป่วย COVID - 19) การัฉ้ดวัคซึ่ีน รัวมถี้งการัจัดอัต้รัากำาลังปฏิิบัต้ิงานนอกโรังพยาบาลในโครังการั ASQ 

(Alternative State Quarantine) และเพ้�อใหส้ามารัถีบรัหิารัอตั้รัากำาลงัที�คงเหลอ้ไดอ้ยา่งมปีรัะสทิธภิาพและสมดลุกบัการับรักิารั 

ส่งผลให้ในปี 2564 บรัิษััทไม่มีการัปรัับลดจำานวนพนักงานลงแต้่อย่างใด

อยา่งไรัก็ต้ามการัสรัรัหาพนักงานใหม่ยงัคงดำาเนนิการัอย้อ่ย่างต้อ่เน่�อง เพ้�อรัองรับัสถีานการัณ์ที�เปลี�ยนไปเม้�อมกีารัแพร่ั

รัะบาดของโรัค COVID - 19 เพิ�มมากข้�น โดยผ่านช่องทาง Facebook, website ของโรังพยาบาล, ปรัะกาศภายใน ต้ลอดจน

เพิ�มรั้ปแบบการัจ้างงานที�มีความหลากหลายในบางงาน เช่น การัจ้าง Part Time, Outsourcing เพ้�อให้เกิดความคล่องต้ัวใน

การับรัิหารัอัต้รัากำาลังให้เกิดความสมดุลกับการัให้บรัิการั ทั�งน้� ทางบรัิษััทฯ ได้ต้รัะหนักถี้งความปลอดภัยในการัต้ิดเช้�อทั�งของ

ผ้้มาสมัครังานและพนักงานของบริัษััทเอง จ้งเน้นกรัะบวนการัสรัรัหาให้ดำาเนินการับนพ้�นฐานการัรัักษัารัะยะห่าง (social 

distancing) โดยการัให้ผ้้สมัครังานส่ง resume เข้ามาทางอีเมลก่อนเพ้�อคัดเล้อกปรัะวัต้ิเบ้�องต้้น

ผู้ลการดำาเนินงาน ปี 2564

การัดำา เนินการัด้านกำาลังคน
1.รัับพนักงานเข้าใหม่ 203 คน (พยาบาล,ผ้้ช่วยพยาบาล,พนักงานผ้้ช่วย,เภสัชกรั,นักเทคนิคการั

แพทย์,อ้�นๆ)
2. สรัรัหาภายใน 2 คน (ปรัับจากพนักงานรัายวันเป็นพนักงานปรัะจำา)
3. การัโอนย้ายหน่วยงาน 17 คน (เช่น พยาบาลคัดกรัอง,ต้รัวจสุขภาพ,บรัิบาลทารัก,ผ้้ป่วยวิกฤต้

หัวใจ ฯลฯ)
4. การัจ้าง Part Time 16 คน
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การจ้างงานผูู้้สูงอายุ

เพ้�อรัองรับัสงัคมผ้ส้ง้อาย ุบริัษัทัฯ มนีโยบายจา้งงานหลงัเกษัยีณอายุการัทางานพนกังานที�มสุีขภาพแขง็แรังและมคีวาม

สุขพรั้อมทำางานอายุงานรัะหว่าง 55 - 65 ปี ในต้ำาแหน่งที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะทาง มีทักษัะ ปรัะสบการัณ์ส้ง โดยให้มีส่วน

รั่วมในการัพัฒนางาน และบรัิหารัจัดการั รัวมทั�ง เป็นผ้้ให้คำาปรั้กษัา ผ้้ถี่ายทอดสอนงาน และเป็นวิทยากรัให้แก่พนักงานทั�ง 

ภายในและบรัิษััทในเครั้อ

การจ้างงานคันพิการ

บรัษิัทัฯ ได้ใหค้วามสำาคญัและการัจ้างงานผ้้พิการัต้ามพรัะรัาชบัญญตั้สิง่เสริัมและพัฒนาคุณภาพชีวติ้คนพิการั พ.ศ. 2550 

แก้ไขเพิ�มเต้ิม (ฉบับที� 2) พ.ศ.2556 โดยในปี 2564 มีการัจ้างงานพนักงานปรัะจำาต้ามมาต้รัา 33 จำานวน 4 คน และจ้างงาน

ผ้้พิการัต้ามมาต้รัา 35 มีการัให้สัมปทานพ้�นที�เพ้�อจำาหน่ายสินค้าหรั้อบรัิการั จำานวน 9 คน รัวมทั�งสิ�น 13 คน ทั�งน้� บรัิษััทฯ 

ยังมีแผนสนับสนุนให้มีการัจ้างงานผ้้พิการัเพิ�มข้�นและอย่างต้่อเน่�อง 

การัจ้างงานคนพิการั 13 คน

1.จ้างเป็นพนักงานปรัะจำา ต้ามมาต้รัา 33

 - ต้ำาแหน่งพนักงานอาภรัณ์ภัณฑ์์   2  คน

 - ต้ำาแหน่งพนักงานขับรัถีกอล์ฟั   2  คน

2.จ้างงานผ้้พิการั ต้ามมาต้รัา 35

  - ให้สัมปทานพ้�นที�เพ้�อจำาหน่ายสินค้าหรั้อบรัิการั   9  คน

การัปรัับบรัิบทของหน่วยงาน

ปรัับ

ward ทั�วไป จำานวน 17 ward


เป็น

Cohort  ward จำานวน 12 ward

ปรัับ

ward ทั�วไป จำานวน 1 ward

 

เป็น

Semi -ICU จำานวน 1 ward
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1.2 การฝ่ึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 

 บรัิษััท มี Core Value ที�มุ่งมั�นปล้กฝ่ังให้พนักงานย้ดเป็นหลักในการัปฏิิบัต้ิงาน ได้แก่ ความปลอดภัย ความใส่ใจ 

ความรั่วมม้อ ความซึ่้�อสัต้ย์ มุ่งพัฒนาต้นเอง ใฝ่่หาความรั้้ ไปส้่ความเป็นเลิศ เพ้�อไปส้่วิสัยทัศน์ในการัเป็นโรังพยาบาลชั�นนำา

ผู้ลการดำาเนินงาน ปี 2564

1.  มีการัปฐมนเิทศพนกังานเขา้ใหมท่กุเดอ้นในหวัข้อที�จำาเปน็ เชน่ แนะนำาโรังพยาบาล วสัิยทศัน์ พนัธกจิ, กฎรัะเบยีบ

ข้อบังคับ, สิทธิปรัะโยชน์สำาหรัับพนักงาน, ESB standard, การัส้�อสารัในองค์กรั, การัป้องกันการัติ้ดเช้�อ

ในโรังพยาบาล, การัป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ จรัิยธรัรัมองค์กรั และนโยบายต้่อต้้านทุจรัิต้คอรััปชั�น

2.  ทบทวนหน้าที�ความรัับผิดชอบ (Job Description) และ Training Need โดยวิเครัาะห์และกำาหนดความรั้้ที�จำาเป็น

ต้่อการัดำาเนินธุรักิจยุคใหม่ของแต้่ละสายอาชีพ โดยได้ดำาเนินการัในต้ำาแหน่ง แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรั 

นักรัังสีเทคนิค นักกายภาพบำาบัด นักเทคนิคการัแพทย์ ฯลฯ

3.  พัฒนาทักษัะ ความรั้้ในสถีานการัณ์การัแพรั่รัะบาดของโรัค COVID - 19 เน้นเร้ั�องการัใช้อุปกรัณ์ป้องกัน

การัต้ิดเช้�อต้่างๆ เช่น การัใช้ PPE, IV Care during Covid-19 Situation ให้แก่พนักงาน

 ขอขอบคุณที�ท่านได้ให้พ้�นที�ขายสินค้าต้ามมาต้รัา35 

สำาหรัับคนพิการัที� โรังพยาบาลวิภาวดี ต้ลอด รัะยะเวลา 7 ปี

ทำาให้ได้มีอาชีพ มีรัายได้ หาเลี�ยงครัอบครััว มีคุณภาพชีวิต้ที�ดี

ข้�น เจ้าหน้าที�ทกุคนมนีำ�าใจ อธัยาศยัที�ด ีลก้คา้ก็ให้การัสนบัสนนุ

สินค้า ล้กค้าส่วนใหญ่ชอบสินค้า ที�เรัาได้นำามาจำาหน่าย ดี มี

คณุภาพ ขอบคุณ ทางโรังพยาบาล ที�ได้การัสนบัสนนุเปน็อยา่ง

ดีมาต้ลอด

ขอขอบคุณค่ะ/ครัับ

นางสาวศรัีวิไล ศรัีหา และ นายสมโภชน์ ฝ่้งกรัะโทก

ผ้้ใช้สิทธิต้ามมาต้รัา 35

 รัพ.วิภาวดีเหม้อนบ้านหลังที� 2 ของผม ที�นี�ไม่ใช่แค่

ที�ทำางาน หาเงิน แต้่ที�นี�เป็นเหม้อนครัอบครััว ด้แลเรัาในทุก

เร้ั�องไม่วา่จะเป็นทั�งเร้ั�องงาน เร้ั�องเงิน เร้ั�องสุขภาพ เรั้�องสังคม 

ผมทำางานอย้่ที�นี�มา 20 ปี ผมภ้มิใจมากๆครัับ ที�ได้เป็นส่วน

หน้�งของ รัพ.วิภาวดีและจะทำาหน้าที�ให้ดีที�สุดครัับ

ขอบคุณจากใจครัับ

นายชาญยุทธ  กลิ�นหอม

พนักงานขับรัถีกอล์ฟั แผนกยานพาหนะ

ฝ่่ายสนับสนุนบรัิการั
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4.  ส่งเสรัมิใหจ้ดัทำา Lean Process เพ้�อพฒันาขั�นต้อนการัทำางานของหนว่ยงาน ซึ่้�งมทีมีวทิยากรัจาก บรัษิัทั บยีอนด์ 

อินฟัินิท ซึ่ัคเซึ่ส จำากัด ได้เสนอการัทำา Model ของ Project Lean Management เพ้�อเป็นต้้นแบบให้กับหน่วย

งานอ้�นๆ เชน่ แผนกศลัยกรัรัมและออโธปดิกิส ์เปน็แผนกนำาร่ัอง และขยายผลเพิ�มอกี 6 โครังการั ที�แผนกทนัต้กรัรัม 

แผนกศ้นย์ผิวหนัง แผนกผ้้ป่วยใน 8V แผนกผ้้ป่วยใน 18 แผนกห้องผ่าต้ัด แผนกห้องยาผ้้ป่วยนอก เป็นต้้น

ชม.อบรัมเฉลี�ย/คน/ปี

1.2.1 การัส่งเสรัิมนวัต้กรัรัมภายในองค์กรั

กลยุทธ์ Excellence Center ต้ิดต้ามปีละ 3 ครัั�ง

ปี 2564 เน้นปรัับ internal process โดยใช้ Lean & Seamless concept
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1.2.2 การัจัดการัความรั้้ขององค์กรั

  กิจกรัรัมการัจัดการัความรั้้ :

 • Morning Brief รัะดับหน่วยงาน

 • CoP รัะดับองค์กรั

 • Luncheon Talk

 • I know – You know meeting

การนำาคัวามรู้มาออกแบบระบบงาน/สร้างนวัตกรรมในปี 2564

CoP DM เพ้�อต้ิดต้ามการัด้แลผ้้ป่วยและผลการัดำาเนินงานของ tracerDM care

CoP Stroke Fast Tract เพ้�อต้ิดต้ามการัด้แลผ้้ป่วยและผลการัดำาเนินงานของ tracer stroke fast tract

CoP Pain Management  เพ้�อแลกเปลี�ยนเรีัยนร้้ัการัจัดการัความเจ็บปวดในผ้้ป่วยหลังผ่าตั้ด, ผ้้ป่วยมะเรั็ง,   

ภาวะปวดเรั้�อรััง

Heart Clinic Meeting เพ้�อแลกเปลี�ยนเรัียนรั้้ผ้้ป่วยทางโรัคหัวใจที�น่าสนใจ 

มหกรัรัมคุณภาพ CQI      เพ้�อนำาเสนอนวัต้กรัรัมในหน่วยงาน

การทำาให้การเร่ยนรู้ฝ่ังล้กในวิถื่การปฏิิบัติงานข้ององคั์กร :

เพ้�อให้กรัะบวนการัจัดการัความรั้้ (Knowledge Management : KM) สามารัถีรัวบรัวมองค์ความรั้้ที�มีอย้่กรัะจัดกรัะจาย

ในตั้วบุคคลหรั้อเอกสารั มาพัฒนาให้เป็นรัะบบฝั่งล้กในวิถีีการัปฏิิบัต้ิงาน เพ้�อให้ทุกคนในองค์กรัสามารัถีเข้าถี้งความร้้ั และ

พัฒนาต้นเองให้เป็นผ้้รั้้ รัวมทั�งปฏิิบัต้ิงานได้อย่างมีปรัะสิทธิภาพ และเป็นเครั้�องม้อเพ้�อใช้ในการับรัรัลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 

ปรัะการัไปพรั้อมๆ กัน ได้แก่ บรัรัลุเป้าหมายของงาน บรัรัลุเป้าหมายการัพัฒนาคน และบรัรัลุเป้าหมายการัพัฒนาองค์กรัไปส้่

การัเป็นองค์กรัแห่งการัเรัียนรั้้ โรังพยาบาลได้มีแผนส่งเสรัิมการัใช้เครั้�องม้อ/วิธีการัให้มีความต้่อเน่�อง  ดังน้� 

1. ชุมชนนักปฏิิบัต้ิ  (Communities of Practice – CoP) 

2. Luncheon Talk ดำาเนินการัโดยฝ่่ายพัฒนาและฝ่ึกอบรัม

3. I know you know ดำาเนินการัโดยฝ่่ายพัฒนาและฝ่ึกอบรัม
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1.2.3 การัสรั้างวัฒนธรัรัมองค์กรั

วัฒนธรัรัมองค์กรัของโรังพยาบาลวิภาวดี มีรัากฐานจากการัที�ผ้้บริัหารัและผ้้บังคับบัญชาปฏิิบัต้ิเป็นแบบอย่าง มีการั

ส้�อสารัที�เปิดกว้าง มุ่งเน้นผลลัพธ์ที�ดี เสรัิมพลัง มีความผ้กพัน โดยการัปฏิิบัต้ิต้่อพนักงานอย่างจรัิงใจ โดยย้ดหลักคุณธรัรัม 

จรัิยธรัรัม เป็นเสม้อน ครัอบครััวเดียวกัน ในช่วงที�องค์กรัต้้องเผชิญกับวิกฤต้โรัครัะบาด COVID - 19 น้� สามารัถีชี�วัดและเป็น

บท ทดสอบความเข้มแข็งของวัฒนธรัรัมองค์กรัผ่านภาวะผ้้นำา ความคิด การัแสดงออกถี้งความรั่วมม้อรั่วมใจของพนักงาน ที�

พรั้อมที�จะเรัียนรั้้งานใหม่และพัฒนาทักษัะใหม่ๆ และเป็นโอกาสที�จะเสรัิมสรั้างวัฒนธรัรัมองค์กรัที�สอดคล้องกับการัทำางานที�มี

การัเปลี�ยนแปลงอย่างรัวดเรั็ว

การัทำางานเปน็ทมี ความรักัความสามัคค ีความเสียสละ มองเปา้หมายเดยีวกนั การัเปิดกวา้งในการัเรัยีนรั้ ้มกีารัวางแผน

งานรั่วมกัน ความรัักในองค์กรัและงานที�ทำา อันเป็นค่านิยมที� ปล้กฝ่ังจนเป็นวัฒนธรัรัมองค์กรั ปรัากฏิให้เห็นอย่างชัดเจน เม้�อ

บรัิษััทได้รัับผลกรัะทบจากโรัค COVID - 19 รัะบาด มีการัออกมาต้รัการัต้่างๆ ขอความรั่วมม้อจากพนักงาน เพ้�อให้ผ่านพ้น

สถีานการัณ์วิกฤต้ เช่น การัลดค่าใช้จ่าย การัหมุนเวียนเปลี�ยนงานจากหน่วยงานที�ภารัะงานลดลงไปเต้ิมเต้็มหน่วยงานที�ภารัะ

งานมากข้�น รัวมถี้งสถีานการัณ์ที�คนไข้ COVID - 19 เพิ�มมากข้�น พนักงานก็พรั้อมพัฒนา ทักษัะให้ความรั่วมม้อเรัียนรั้้งาน

ใหม่ในการัด้แลผ้้ป่วย COVID - 19 ทำาให้องค์กรัมีโอกาสช่วยเหล้อผ้้ป่วย ได้มากข้�น

1.3 การรักษัาพนักงาน

การัได้รัับการัยอมรัับในด้านคุณภาพของการัรัักษัาพยาบาลที�ดี มาจากพนักงานที�มีคุณภาพ มีทักษัะในการัทำางานส้ง มี

ความรัักความผ้กพันต้่อองค์กรั ซึ่้�งต้้องใช้เวลาในการัสะสมความรั้้ และปรัะสบการัณ์อย่างต้่อเน่�อง ดังนั�นบรัิษััทฯ จ้งให้ความ

สำาคัญกับการัด้แล รัักษัาพนักงาน

ผู้ลการดำาเนินงานปี 2564

1. การบริหารคั่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยช้น์อ่�นๆ

บรัษิัทัฯ มนีโยบายในการับริัหารัคา่ต้อบแทน สวัสดกิารัและสิทธปิรัะโยชน์ต้า่งๆ ดว้ยความเป็นธรัรัม ไม่เลอ้กปฏิบัิต้ ิเหมาะ

สมกับสภาพเศรัษัฐกิจ ค่าครัองชีพ และ สอดคล้องกับพรัะรัาชบัญญัต้ิคุ้มครัองแรังงาน โดยพิจารัณาค่าต้อบแทนต้ามหน้าที� 

ความรัับผิดชอบ ลักษัณะงานต้ามวิชาชีพ ความรั้้ ความสามารัถี และผลการัปรัะเมิน การัปฏิิบัต้ิงาน

ป ี2564 ธรุักจิโรังพยาบาลได้รับัผลกรัะทบจากสถีานการัณ์การัแพร่ัรัะบาดของไวรััส COVD – 19 เน่�องจากมีการัปรัะกาศ

สถีานการัณ์ฉุกเฉิน งด หลีกเลี�ยงเดินไปสถีานที�ต้่างๆ ทำาให้จำานวนผ้้ป่วยลดลง บรัิษััทฯ ได้ด้แลพนักงานมิให้ได้รัับผลกรัะทบ

ด้านรัายได้และสวัสดิการั อีกทั�งยังให้ความช่วยเหล้อเพิ�มเต้ิมในด้านที�พัก อาหารั สถีานที�ทำาความสะอาดรั่างกายก่อนกลับบ้าน 

และให้ค่าต้อบแทนพิเศษัความเสี�ยงการัต้ิดเช้�อ COVID - 19 จากการัปฏิิบัต้ิงาน เป็นต้้น

2. การให้คัวามสำาคััญกับสุข้ภาพ และสุข้อนามัย ปลอดภัยจากไวรัส COVID - 19 

การัแพรั่รัะบาดของไวรััส COVID - 19 ส่งผลกรัะทบอย่างรัุนแรังต้่อวิถีีการัดำาเนินชีวิต้และความวิต้กกังวลเกี�ยวกับการั

ต้ิดเช้�อของพนักงาน อีกทั�งองค์กรัของเรัาเป็นโรังพยาบาล มีหน้าที� ในการัด้แลผ้้ป่วย บรัิษััทฯ ได้ต้รัะหนักและให้ความสำาคัญ

กบัสุขภาพ สขุอนามัย ความปลอดภัยจากไวรัสั COVID - 19 ของพนักงานและครัอบครัวั จง้ได้ดำาเนินการัออกมาต้รัการัป้องกัน

ต้่างๆ และปฏิิบัต้ิ ต้ิดต้าม ควบคุมด้แลอย่างเข้มงวดจรัิงจัง ดังน้�

2.1  จัดทำานโยบายระเบ่ยบปฏิิบัติเก่�ยวกับการป้องกันการติดเช้่�อ COVID - 19

2.2  มอบหมายให้คัณะกรรมการคัวบคัุมและป้องกันการติดเช้่�อดำาเนินการดังน้�

 - ให้บุคลากรัได้รัับวัคซึ่ีนครับ 100%

 - สนับสนุนจัดหาการัใช้ PPE ให้เหมาะสมเพียงพอ

 - ให้ความรั้้การัป้องกันการัต้ิดเช้�อ แพรั่กรัะจายเช้�อ COVID - 19
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2.3  การเฝ่้าระวังการติดเช้่�อในบุคัลากร

 ให้ความรั้้และเผยแพรั่ข้อม้ลข่าวสารั เกี�ยวกับการัด้แลและป้องกันต้นเอง จำานวนผ้้ต้ิดเช้�อ สถีานการัณ์ปรัะจำาวัน

มาต้รัการัเฝ่้ารัะวังและการัป้องกันต้่างๆ ของบรัิษััทฯ ให้พนักงานทรัาบ ผ่านช่องทางส้�อสารัของ บรัิษััทฯ

 ดำาเนินการัให้พนักงานต้รัวจสอบและปรัะเมินความเสียงของต้นเอง รัวมทั�งคนใกล้ชิดอย่างสมำ�าเสมอ โดยเผยแพรั่

ข้อม้ลไทม์ไลน์ ของผ้้ต้ิดเช้�อในพ้�นที�ต้่างๆ ให้พนักงานทรัาบ รัวมทั�งคัดกรัอง ข้�นทะเบียน ต้ิดต้ามพนักงานที�หยุดงาน

เน่�องจากป่วย มีอาการัคล้ายไข้หวัด เจ็บคอ เป็นต้้น หากพบว่ามีความเสี�ยงจะมีมาต้รัการั ให้กักต้นเพ้�อด้อาการั หรั้อ

พบแพทย์เพ้�อต้รัวจหาเช้�อ โดยบรัิษััทฯมิได้ถี้อเป็นวันลา พรั้อมทั�งออกค่าใช้จ่ายในการัต้รัวจหาเช้�อ หากพบว่าต้ิดเช้�อ 

บรัษิัทัฯ พรัอ้มดแ้ลรักัษัา บคุลากรัและญาต้ ิโดยไมมี่คา่ใชจ้า่ย ทั�งน้� เพ้�อใหเ้กิดความเช้�อมั�นในความปลอดภยัทั�งพนกังาน 

ครัอบครััว และบรัิษััทฯ

2.4  จัดให้ม่การวัดอุณหภูมิก่อนเข้้างาน จัดเจลแอลกอฮอล์ ในพ่�นท่�ต่างๆ กำาหนดการเว้นระยะห่างใน

 กิจกรัรัม ภายในบรัิษััทฯ เช่น ลิฟัท์ การันั�งรัับปรัะทานอาหารั พ้�นที�นั�งทำางาน การัฝ่ึกอบรัม จัดให้มีการัทำาความ

สะอาด ฆ่่าเช้�อโรัค ในพ้�นที�ต้่างๆ ภายในบรัิษััทฯ รัวมทั�งแจก หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ กับพนักงาน เพ้�อป้องกัน

การัต้ิดเช้�อ

2.5  ม่มาตรการเฝ่้าระวังและติดตาม การเดินทางข้องพนักงาน ในช้่วงเทศกาล ตรวจคััดกรองก่อนกลับเข้้า

ปฏิิบัต้ิงาน กรัณ้ผ้้มีความเสี�ยงส้งต้ามมาต้รักรักรัมการัแพทย์ รัวมถี้งให้สวัสดิการัในการัต้รัวจ คัดกรัองก่อนเข้าปฏิิบัต้ิ

งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2.6 นอกเหนือจากมาตรการเฝ่้าระวังการป้องกันข้้างต้น บริษััทฯ ยังจัดให้ม่การตรวจสุข้ภาพประจำาปี

 ต้รัวจมะเรั็งเต้้านม มะเรั็งปากมดล้ก ต้รัวจการัได้ยิน การัมองเห็น ต้ามความเสี�ยงของพนักงาน

3. การ Work From Home และการย่ดหยุ่นเวลาทำางาน

เพ้�อรักัษัารัะยะหา่งทางสงัคม ซึ่้�งชว่ยลดความเสี�ยงต้อ่การัสมัผัสเช้�อโรัค COVID –19 บรัษิัทั จง้ไดม้นีโยบาย ใหพ้นกังาน

ทำางานจากบ้าน (Work From Home) ในบางต้ำาแหน่ง โดยจัดการัมอบหมายต้ิดต้ามรัายงานผลการัปฏิิบัต้ิงาน ต้ลอดจนจัดหา

เทคโนโลยี ซึ่อฟัแวรั์ อุปกรัณ์ที�ต้้องใช้รัวมทั�งรัะบบการัส้�อสารัรัะหว่างทีมงานให้มีปรัะสิทธิภาพ

นอกจากน้� บริัษัทัฯ ไดป้รับัวนัเวลาการัทำางานใหม้คีวามยด้หยุน่เหมาะสมกบัสถีานการัณแ์ละปรัมิาณงานโดยแบ่งพนกังาน

ของแต้่ละหน่วยงานที�สามารัถี Work From Home ได้ เป็น 2 กลุ่ม สลับกันมาทำางาน

4. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำางาน

 บรัิษััทฯ มีเป้าหมายในการัเป็นองค์กรัแห่งความสุข จ้งให้

ความสำาคญักบัการัปรับัปรุังพ้�นที�การัทำางาน  เพ้�อสร้ัางบรัรัยากาศ

ในการัทำางานและอำานวยความสะดวกต้่อการัทำางาน โดยยังคงให้

ความสำาคัญกับมาต้รัการัรัักษัารัะยะห่างทางสังคม (Social 

Distancing) ลดความแออดันอกจากน้� ยงัจดัใหม้พี้�นที�สำาหรับั พกั

ผอ่นหยอ่นใจของพนกังาน ต้ลอดจนสิ�งอำานวยความสะดวกต้า่งๆ 

ให้พนักงานอย่างเพียงพอ เหมาะสม
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5. การส่�อสารภายในองคั์กร

การัส้�อสารัภายในองคก์รัเปน็เครั้�องมอ้ที�สำาคญัในการัสรัา้งความเขา้ใจ และ สรัา้งความรักั สามคัค ีการัมเีปา้หมายเดยีวกนั 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงที�องค์กรัต้้อง เผชิญกับภาวะวิกฤต้

5.1  การัสรั้างความสัมพันธ์รัะหว่างผ้้บรัิหารัรัะดับส้ง กับ ผ้้บังคับบัญชา แต้่ละรัะดับ และพนักงาน รัวมทั�งคณะ

กรัรัมการัชุดต้่างๆ เช่น คณะกรัรัมการัสวัสดิการั ในสถีานปรัะกอบการั คณะกรัรัมการัความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการัทำางาน คณะทำางานการัพัฒนาอย่างยั�งย้น เป็นต้้น โดยผ่านการั

ปรัะชุมปรัะจำาเด้อน ปรัะจำาไต้รัมาส เพ้�อรัับทรัาบทิศทาง เป้าหมายขององค์กรั รัวมทั�งแลกเปลี�ยน

ความคิดเห็น ในการัดำาเนินการัต้่างๆ รั่วมกัน

5.2  จัดให้มีช่องทางการัแสดงความคิดเห็นและให้ข้อม้ลข่าวสารัต่้างๆ กับ พนักงาน เช่น Intranet ภายใน 

บอรั์ดปรัะชาสัมพันธ์ ต้้้รัับฟััง ความคิดเห็น โทรัศัพท์ อีเมล์ จดหมาย การัเดินรัณรังค์กิจกรัรัมต้่างๆ

5.3  มีการัพัฒนาช่องทางการัส้�อสารัใหม่ผ่านทาง Facebook, Line Add Vibhavadi และ Group Line “Vibha 

Quality Group” ปรัะชาสมัพนัธ ์ขา่วสารัความเคล้�อนไหวของบรัษิัทัฯ กจิกรัรัมคณุภาพต้า่งๆ และสวสัดิการั

ต้า่งๆ ทำาใหพ้นกังานรับัทรัาบข้อมล้ และสามารัถีถีาม-ต้อบคำาถีามได้อยา่งรัวดเร็ัว ไมว่า่จะมีพ้�นที�การัทำางาน

อย้่ภายใน หรั้อจังหวัดต้่างๆ ภายนอกบรัิษััทฯ

การสื่อสาร

ภายในองคกร
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6. การส่งเสริมการม่ส่วนร่วมในการบริหารจัดการการทำางาน

 บรัิษััทฯ ได้จัดให้มีคณะกรัรัมการัต้่างๆ ซึ่้�งมาจากการัการัเล้อกต้ั�งและการัแต้่งต้ั�งต้ัวแทนของบรัิษััท และพนักงาน

มาชว่ยขับเคล้�อนนโยบายบริัหารัจัดการั ต้ลอดจนเสนอความคิดเห็นในการัดำาเนนิการั เพ้�อให้บรัรัลุเปา้หมายขององค์กรั

รั่วมกันดังน้�

ข้้อมูลพนักงานปี 2564
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7. คัวามปลอดภัยและอาช้่วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

“บุคลากรัในองค์กรัเปรัียบเสม้อนคนในครัอบครััวเดียวกัน  สถีานที�ทำางานเปรัียบดังบ้านหลังที�สอง โรังพยาบาลวิภาวดี 

จ้งมุ่งมั�นจัดการัด้แลอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการัทำางานอย่างรัอบด้าน เพ้�อให้ทุกคนมีความปลอดภัย มีสุขภาพดีทั�ง

กายและใจในบ้านหลังน้�”

คัวามมุ่งมั�นและเป้าหมาย

ความปลอดภยัในการัทำางานถีอ้เปน็สิ�งสำาคัญที�สดุในการัปรัะกอบการัทุกอาชพี โรังพยาบาลวภิาวดจีง้ใหค้วามสำาคัญ และ

ได้ต้ั�งเป้าหมายความปลอดภัยในการัทำางาน ค้อ

1. อุบัต้ิการัณ์จากเข็มต้ำาไม่เกิน  =    9.18  ครัั�ง/1,000 HCWs

2. อุบัต้ิการัณ์จากการัเกิดอุบัต้ิเหตุ้ไม่เกิน =  10.98  ครัั�ง/1,000 HCWs

แนวทางการบริหารจัดการ

โรังพยาบาลวิภาวดี ให้ความสำาคัญในการัจัดสภาพแวดล้อมในการัทำางานที�ปลอดภัย โดยจัดให้มีการัปรัะเมินความเสี�ยง

ที�ครัอบคลุมทุกกรัะบวนการัทำางาน การัฝ่ึกอบรัมในหลักส้ต้รัต่้างๆ เพ้�อให้สอดคล้องกับการัปฏิิบัต้ิต้นเพ้�อป้องกันการัเจ็บป่วย

และอุบัต้ิเหตุ้ที�เกิดข้�นจากการัทำางาน รัวมถี้งการัต้รัวจปรัะเมินสภาพแวดล้อมในการัทำางานต้ามปัจจัยเสี�ยงเพ้�อให้เป็นไปต้ามที�

กฎหมายกำาหนด ดแ้ลสุขภาพพนักงานดว้ยการัต้รัวจสุขภาพปรัะจำาปทีั�งการัต้รัวจสขุภาพทั�วไป ต้รัวจต้ามช่วงอายุ ต้รัวจสุขภาพ

ต้ามปัจจัยความเสี�ยงด้านอาชีวอนามัย และ การัต้รัวจปรัะเมินต้ามโครังการัเสริัมสร้ัางสุขภาพใจทั�งน้�บรัิษััทฯ ได้จัดต้ั�งคณะ

กรัรัมการัความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการัทำางาน มีการัแต้่งต้ั�ง “อสส” ที�ได้รัับการัฝ่ึกอบรัมหลักส้ต้รั 

“อาชีวอนามัยในโรังพยาบาล โรัคจากการัปรัะกอบอาชีพและสิ�งแวดล้อมและการัปรัะเมินความเสี�ยงต่้อสุขภาพสำาหรัับบุคลากรั

ในโรังพยาบาล” ในทุกแผนก เพ้�อเป็นต้ัวแทนด้แลความปลอดภัยในการัทำางานของพนักงานได้อย่างทั�วถี้ง  

นอกจากน้�บรัิษััทฯ ได้จัดทำาแผนการับรัิหารัจัดการัสิ�งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ทั�งสิ�น 6 โปรัแกรัม 1 

แผน  ค้อ โปรัแกรัมการัจัดการัสภาวะฉุกเฉิน โปรัแกรัมป้องกันและรัะงับอัคคีภัย โปรัแกรัมการับรัิหารัจัดการัขยะ สารัเคมีและ

วัต้ถีุอันต้รัาย โปรัแกรัมความปลอดภัย โปรัแกรัมรัักษัาความปลอดภัย โปรัแกรัมการัจัดการัรัะบบสาธารัณ้ปโภค และ แผนการั

จัดการัเครั้�องม้อแพทย์ เพ้�อเต้รัียมพรั้อมรัับกับเหตุ้การัณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงทีและมีปรัะสิทธิภาพ
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ผู้ลการดำาเนินงานปี 2564

ในป ี2564 บรัษิัทัฯ มอีบุตั้กิารัณจ์ากเขม็ต้ำา = 8 ครัั�ง/

1,000 HCWs และอบุตั้กิารัณจ์ากการัเกดิอบุตั้เิหต้ ุ= 4 ครัั�ง/

1,000 HCWs รัวมถี้งมีจำานวนอุบัต้ิเหตุ้ที�เกิดข้�นทั�งหมด

ต้ลอดปี 2564 จำานวน 21 คน คิดเป็น 1.58% ของพนักงาน

ทั�งหมด ทั�งน้�บรัิษััทฯ ไม่เคยมีพนักงานเจ็บป่วยรั้ายแรังหรั้อ

เสียชีวิต้จากการัทำางานแต้่อย่างใด โดยบรัิษััทฯ ได้วิเครัาะห์

หาสาเหตุ้ของการัเกิดอุบัต้ิการัณ์ และ อุบัต้ิเหตุ้ รัวมทั�งหา

มาต้รัการัป้องกันหรั้อทำาการัปรัับปรัุงการัทำางานให้มีความ

ปลอดภัยอย่างต้่อเน่�อง และจัดฝ่ึกอบรัมให้กับพนักงานอย้่

สมำ�าเสมอ
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1. ด้านการฝ่ึกอบรม

บรัิษััทฯ ได้จัดฝ่ึกอบรัมด้านความปลอดภัยอาชีว

อนามัยและสภาพแวดล้อมในการัทำางาน ปรัะจำาปี 2564 

หลักส้ต้รั “การัดับเพลิงเบ้�องต้้นและซึ่้อมอพยพหน้ไฟั” 

หลักส้ต้รั “โรัคจากสารัเคมีและการัดำาเนินการักรัณ้เกิด

อุบัต้ิภัยจากสารัเคมี หลักส้ต้รั “มาต้รัฐานการัจัดบริัการั

อาชวีอนามัย เป็นต้น้ และยงัเนน้ในเร้ั�องการัดแ้ลบุคลากรัใน

สถีานการัณ์การัแพร่ัรัะบาดของเช้�อไวรััส Covid-19 เช่น 

IC round (การัจัด ZONE, การัปฏิิบัต้ิต้ามมาต้รัการัป้องกัน

การัต้ิดเช้�อ, Social distancing, การัจัดพ้�นที�พักของ

พนักงาน), การัฝ่ึกอบรัมการัใช้ PPE, P APR, การัใช้ห้อง 

negative room 

นอกจากน้� บรัิษััทฯ มีการัเสริัมสร้ัางวัคซึ่ีนให้กับ

พนักงาน 100% ค้อ วัคซึ่ีนป้องกันโรัคไข้หวัดใหญ่  วัคซึ่ีน

ป้องกันไวรััสต้ับอักเสบบี วัคซึ่ีนป้องกันโรัคสุกใส วัคซึ่ีน

ปอ้งกนัโรัคหดัเยอรัมนั และ วคัซึ่นีปอ้งกนัไวรัสัโคโรันา่-2019 

และนำาผลการัต้รัวจสุขภาพปรัะจำาปีมาจัดทำาโครังการัเสรัิม

สรั้างสุขภาพกาย “โครังการัสุขภาพดีเรัิ�มต้้นที� BMI” 

วัต้ถุีปรัะสงค์เพ้�อให้บุคลากรัมีสุขภาพที�แข็งแรัง ปลอดภัย 

ไม่มีโรัค ค้นหาความเสี�ยงทางด้านสุขภาพ และ “โครังการั

ต้รัวจสุขภาพจิต้ ชีวีดี มีความสุข” วัต้ถุีปรัะสงค์ เพ้�อให้

บุคลากรัได้รัับการัคัดกรัองสุขภาพจิต้ และ บุคลากรัในกลุ่ม

เสี�ยงไดร้ับัการัฝ่กึปฏิบิตั้เิทคนคิวธิใีนการัจดัการัความเครัยีด 

บรัิษััทฯ ได้ดำาเนินกิจกรัรัมในด้านต้่างๆ เพ้�อส่งเสรัิม

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการัทำางาน

เต้รัียมรัับม้อเหตุ้ฉุกเฉินภายในองค์กรั ดังน้�



216

โรงพยาบาลวิภาวดี

3. การตรวจสอบอุปกรณ์ด้านคัวามปลอดภัย

บรัิษััทฯ มีการัต้รัวจสอบรัะบบอุปกรัณ์ในการัป้องกันภัยต้่างๆ เป็นปรัะจำาทุกเด้อน เช่น ต้รัวจสอบถีังดับเพลิง สายส่งนำ�า

ดับเพลิง รัะบบสัญญาณเต้้อนภัยเม้�อเกิดเพลิงไหม้ สำารัวจปรัับปรัุงทางเดินหน้ไฟัให้อย้่ในสภาพพรั้อมใช้งานอย้่เสมอ

4. การส่งเสริมคัวามปลอดภัยในการทำางาน

บรัษิัทัฯ จดักิจกรัรัมงานสัปดาห์ความปลอดภัยเป็นปรัะจำาทกุปี เพ้�อรัณรังค์ให้พนักงานต้รัะหนักถีง้ความสำาคญัของความ

ปลอดภัยในองค์กรั  

2. การตรวจวิเคัราะห์สภาพ

แวดล้อมในการทำางาน

บริัษััทฯ มีการัติ้ดต้ามและต้รัวจ

สอบผลกรัะทบด้านสิ�งแวดล้อม ต้ามข้อ

กำาหนดการัปรัะเมินผลกรัะทบด้าน

สิ�งแวดล้อม เฝ่้ารัะวังและจัดการัสิ�ง

แวดล้อมที�อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษัที�

จะส่งผลต้่อสุขภาพพนักงานและผ้้มาใช้

สถีานพยาบาลและชุมชนโดยรัอบ โดย

โรังพยาบาลได้กำาหนดมาต้รัฐานสำาหรับั

ต้รัวจวัดคุณภาพของสิ�งแวดล้อมด้าน

ต้่างๆ ในโรังพยาบาล ได้แก่ต้รัวจวัด

คุณภาพอากาศ การัต้รัวจวัดคุณภาพ

หอ้งผา่ต้ดั การัต้รัวจวดัความเขม้ขน้ของ

แสงในพ้�นที� ต้่ างๆ ภายในอาคารั

โรังพยาบาล
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2. การบริหารคัวามสัมพันธ์กับชุ้มช้นและคัวามรับผู้ิดช้อบต่อสังคัม

ด้วยต้รัะหนักถี้งบทบาทการัมีส่วนรั่วมในการัด้แลสังคมและชุมชน ซึ่้�งเป็นภาคส่วนสำาคัญในการัสนับสนุนธุรักิจให้เต้ิบโต้

อย่างยั�งย้น บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน) จ้งมุ่งพัฒนายกรัะดับคุณภาพชีวิต้ เสรัิมสรั้างความเข้มแข็งและความ

สุขให้แก่สังคมและชุมชนให้เต้ิบโต้ไปพรั้อมกับความมุ่งมั�นและเป้าหมาย

คัวามมุ่งมั�นและเป้าหมาย

บรัิษััทฯ มุ่งเน้นการัสรั้างคุณค่า และสรั้างความสมดุลในการัดำาเนินธุรักิจรั่วมกับการัพัฒนาสังคมไปพรั้อมๆ กัน เรัามิได้

มุ่งเน้นเฉพาะการัพัฒนาปัจจัยในองค์กรัเท่านั�น แต้่ยังรัวมถี้งการัพัฒนาปัจจัยภายนอกองค์กรั สังคม และชุมชน เพ้�อการัเต้ิบโต้

อย่างสมดุลและยั�งย้นต้่อไป
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แนวทางบริหารจัดการ

บรัษิัทั ได้ดำาเนินการัโดยคำาน้งถีง้ผ้้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ้�อให้เกิดพลังการัขับเคล้�อนไปพร้ัอมกัน ผ่านกิจกรัรัมต่้างๆ ดังน้�

โครังการัรัับบรัิจาคโลหิต้ โรังพยาบาลวิภาวดี รั่วมกับสภากาชาด

บรัิษััทได้จัดกิจกรัรัมบรัิจาคโลหิต้ ต้่อเน่�องมากกว่า 7 ปี โดยในปี 2564 บรัิษััทได้จัดกิจกรัรัม “บรัิจาคโลหิต้ฝ่่าวิกฤต้ 

COVID - 19” เพ้�อสนับสนุนสภากาชาดไทยที�ปรัะสบปัญหาขาดแคลนเล้อดในช่วงการัแพรั่รัะบาดของ COVID - 19

ผู้ลการดำาเนินงานปี 2564

มีผ้้บรัิจาคโลหิต้ทั�งสิ�น 522 รัาย จำานวนโลหิต้ที�ได้รัับบรัิจาค 626 ย้นิต้

โคัรงการมอบทุนการศ้กษัาบุตรพนักงานประจำาปี

บรัิษััทต้รัะหนักถี้งความสำาคัญของพนักงานทุกรัะดับ โดยเฉพาะพนักงานรัะดับต้้นที�เป็นส่วนสำาคัญในการัสนับสนุนการั

ทางานของบุคลากรัการัแพทย์ จ้งได้รั่วมกับม้ลนิธิวิภาวดีจัดโครังการัมอบทุนการัศ้กษัาแก่บุต้รัพนักงานที�มีความปรัะพฤต้ิดี ต้่อ

เน่�องมาเป็นปีที� 19

ผู้ลการดำาเนินงาน ปี 2564

บรัิษััทมอบทุนการัศ้กษัาบุต้รัพนักงาน จำานวน 

84 ทุน เป็นเงินทั�งสิ�น 672,000 บาท
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โคัรงการวัคัซ่น COVID - 19 เพ่�อประช้าช้น

บรัิษััทได้รั่วมม้อกับภาครััฐ ให้บรัิการัฉ้ดวัคซึ่ีน COVID - 19 แก่ปรัะชาชนทั�วไป และเจ้าหน้าที�ของรััฐต้ลอดปี 2564

ผู้ลการดำาเนินการปี 2564 

มีผ้้ได้รัับวัคซึ่ีนแล้ว กว่า 120,000 โดส

การช้่วยเหล่อผูู้้ประสบภัย

ทกุครัั�งเกดิอบุตั้ภิยัต้า่งๆ กบัชมุชนทั�งในกรังุเทพมหานครัและต้า่งจงัหวดั มล้นธิวิภิาวดรีัว่มกบัโรังพยาบาลวภิาวดจีะชว่ย

เหล้อผ้้ปรัะสบภัยเพ้�อบรัรัเทาความเด้อดรั้อน โดยในปี 2564 ได้มีการัมอบเงินบรัิจาคเพ้�อบ้รัณะฟั้�นฟั้พ้�นที� ที�ได้รัับผลกรัะทบ

จากอุทกภัย ดังต้่อไปน้�

1. วัดหนองต้ะแบก อำาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรัี    จำานวน 200,000 บาท

2. โรังพยาบาลบำาเหน็จณรังค์ จังหวัดชัยภ้มิ    จำานวน 200,000 บาท

3. โรังพยาบาลจตุ้รััส จังหวัดชัยภ้มิ     จำานวน 100,000 บาท

4. วัดไพรัีพินาศ ต้ำาบลในเม้อง อำาเภอเม้อง จังหวัดชัยภ้มิ    จำานวน   50,000 บาท

5. โรังเรัียนวัดบ้านลาด ต้ำาบลบางเคียน อำาเภอชุมแสง จังหวัดนครัสวรัรัค์  จำานวน   50,000 บาท
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เป็นกิจกรัรัมที�บรัิษััทจัด

ต้ิดต้่อกันมาต้ั�งแต่้ก่อต้ั�งบริัษััท 

โดยเล็งเห็นถี้งความเสียสละของ

เจ้าหน้าที�ที�ออกปฏิิบัต้ิการัเพ้�อ

ช่วยเหล้อปรัะชาชน

ผู้ลการดำาเนินการปี 2564

บรัษิัทัไดม้อบเส้�อกนัฝ่นใหก้บัเจา้หนา้ที�ต้ำารัวจ สถีานต้้ำารัวจนครับาลวภิาวด ีเพ้�อใหเ้จา้หน้าที�ไดใ้ชข้ณะออกปฎบิติั้หนา้ที� 

ในช่วงฤด้ฝ่น

กิจกรรมช้่วยเหล่อสังคัมอ่�นๆ

การัช่วยเหล้อกรัณ้มีผ้้ต้ิดเช้�อ COVID - 19 ที�หาเต้ียงรัักษัาไม่ได้

ม้ลนิธิวิภาวดีรั่วมกับโรังพยาบาลวิภาวดี มอบยา Favipiravir ให้กับ โรังพยาบาลจุฬาลงกรัณ์ สภากาชาดไทย เพ้�อใช้ใน

การัรัักษัาผ้้ป่วย COVID - 19

การช้่วยเหล่อผูู้้ประสบภัย
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ผู้ลการดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม

บรัษิัทั ใหค้วามสำาคญักบัคณุภาพมาต้รัฐานความปลอดภัย ใสใ่จสิ�งแวดลอ้ม ทั�งนั�นการัดำาเนนิการัของโรังพยาบาลมีการับรัหิารั

จัดการั ด้านพลังงานอย่างมีปรัะสิทธิภาพ ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดปรัะโยชน์ส้งสุด มีการัจัดการัของเสียในรัะบบของโรังพยาบาลอย่าง

เป็นรัะบบ การัควบคุมคุณภาพด้านสิ�งแวดล้อมในโรังพยาบาล การัต้รัวจวัดคุณภาพอากาศภายในโรังพยาบาล และมีการัต้รัวจ

วัดคุณภาพปรัะสิทธิภาพของห้องปฏิิบัต้ิการัต้่างๆ เช่น ห้อง OR ห้องแยกโรัค ให้เป็นไปต้ามมาต้รัฐานที�กำาหนด โดยคำาน้งถี้งความ

ปลอดภัยของผ้้ใช้บรัิการัและผ้้ปฏิิบัต้ิงานในพ้�นที�โรังพยาบาล

1. การบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างม่ประสิทธิภาพ

1.1 การบริหารจัดการระบบไฟฟ้า

คัวามมุ่งมั�นและเป้าหมาย

บรัิษััทฯ ต้รัะหนักและมีความมุ่งมั�นที�จะควบคุมการัใช้พลังงานไฟัฟั้าให้มีปรัะสิทธิภาพส้งสุด เพ้�อใช้ทรััพยากรัธรัรัมชาต้ิ

อย่างคุม้คา่ลดผลกรัะทบที�มตี้อ่สิ�งแวดลอ้มใหไ้ดม้ากที�สุด และยงัสามารัถีลดต้น้ทนุคา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานของอาคารัโรังพยาบาล 

โดยมีเป้าหมายในปี 2564 ค้อ ลดปรัิมาณการัใช้พลังงานไฟัฟั้า ลง 5% เม้�อเทียบกับปี 2563 และปฏิิบัต้ิต้าม พ.รั.บ. 

การัส่งเสรัิมการัอนุรัักษั์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ�มเต้ิม) พ.ศ. 2550อย่างเครั่งครััด

แนวทางในการบริหารจัดการ

การดำาเนินงานภายใต้ข้้อกำาหนด กฎหมาย และมาตรฐานระดับสากล

บรัิษััทฯ ได้เล็งเห็นถี้งปรัะโยชน์ของการัจัดการัพลังงานที�เกิดข้�น กล่าวค้อ การัใช้พลังงานอย่างมีปรัะสิทธิภาพเป็นรั้ป

ธรัรัมและเป็นไปอย่างต้่อเน่�อง ภายใต้้ พ.รั.บ. การัส่งเสรัิมการัอนุรัักษั์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ�มเต้ิม) พ.ศ. 2550 มีการั

แต้่งต้ั�งคณะทำางาน การัปรัะเมินสถีานภาพการัจัดการัพลังงาน การักำาหนดนโยบายอนุรัักษั์พลังงาน การัปรัะเมินศักยภาพการั

อนุรักัษัพ์ลงังาน การักำาหนดเปา้หมายและแผนฯ พรัอ้มดำาเนนิการัต้ามแผน มกีารัต้รัวจปรัะเมนิและทบทวนวเิครัาะหก์ารัจดัการั

ด้านพลังงาน ทั�งน้�ทางบรัิษััทฯได้มีการัจัดจ้าง บรัิษััทที�ปรั้กษัาด้านการับรัิหารัจัดการัพลังงานที�ได้รัับใบรัับรัองคุณภาพมาต้รัฐาน 

ISO 50001 เป็นที�ปรัก้ษัาด้านการัอนุรักัษ์ัพลงังาน ที�ส่งผลให้โรังพยาบาลฯ เกิดการัอนุรัักษ์ัพลังงานที�มปีรัะสิทธภิาพอย่างยั�งยน้

และเกิดการัปรัับปรัุงอย่างต้่อเน่�องทุกปี

เพิ�มประสิทธิภาพการใช้้พลังงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื�อง

บรัิษััทฯดำาเนินงานและกิจกรัรัมด้านการัอนุรัักษั์พลังงานอย่างต้่อเน่�องด้วยมาต้รัการัควบคุม มาต้รัการัการัส่งเสรัิม และ

มาต้รัการัการัสนบัสนนุ เพ้�อใหมี้ปรัะสทิธิภาพการัใชพ้ลังงานที�ส้งสดุ โดยใหค้วามสำาคญักบัโครังการัอนรัุักษัพ์ลังงานที�มกีารัลงทนุ

และทั�งที�ไม่ลงทุน ปรัะกอบด้วย

- โครังการัโซึ่ล่าเซึ่ลล์ ต้ิดต้ั�งบนดาดฟั้าของอาคารั 2 อาคารั 3 อาคารั 4 และอาคารั 5 สามารัถีผลิต้ไฟัฟั้าได้โดย

รัวมปรัะมาณ 384.8 KWp. เป็นพลังงานที�สะอาดไม่เป็นพิษัต้่อสิ�งแวดล้อม ผลิต้ใช้ภายในอาคารัแต้่หละอาคารั

ส่งผลให้ลดการัใช้พลังงานไฟัฟั้าจากการัไฟัฟั้านครัหลวง 
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แผู้นผู้ังการติดตั�งโซล่าเซลล์ อาคัาร โรงพยาบาลวิภาวด่

รูปภาพการติดตั�งแผู้งโซล่าบนดาดฟ้าแต่ละอาคัาร
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IOT Platform

-  การันำารัะบบ IOT (Internet of Thing) และรัะบบควบคุมอัต้โนมัต้ิ เพ้�อต้อบโจทย์ด้านการับรัิหารัจัดการัทรััพยากรั

ทั�งบุคคล เครั้�องจักรั และพลังงานของโรังพยาบาลวิภาวดี อย่างเต้็มปรัะสิทธิภาพส้งสุด 

เป้าหมาย

1.  Saving รัะบบจะคอยควบคุมทางวิศวกรัรัมอาคารั 

ซึ่้�งมีเป้าหมายในการัลดการัใช้พลังงาน

2.  Safety & Reliability รัะบบคอยต้รัวจสอบ

เหตุ้การัณ์ผิดปกต้ิของรัะบบทางวิศวกรัรัมอาคารั

3.  Smart Work การัทำางานรั่วมกันรัะหว่าง IOT กับ

ทีมงาน เพ้�อการัทำางานที�มีปรัะสิทธิภาพส้งสุด

โคัรงสร้างระบบ IOT

ปลูกจิตสำาน้กด้านการอนุรักษั์พลังงานแก่พนักงานใน

องคั์กร

บรัษิัทัฯ ฝ่กึอบรัมพนักงานที�เข้าใหม่เป็นปรัะจำาโดยนำาเรั้�อง

เกี�ยวกับ รัะบบสาธารัณ้ปโภคภายในอาคารัโรังพยาบาล และการั

จดัการัพลังงาน เข้าไปในหลักส้ต้รัการัอบรัม เพ้�อส่งเสริัมและสร้ัาง

องคค์วามรั้ ้ความต้รัะหนกัในดา้นการัอนรัุักษัพ์ลงังานใหพ้นกังาน

เข้าใหม่รัับทรัาบถี้งแนวทางปฏิิบัต้ิและการัใช้งานอุปกรัณ์ไฟัฟ้ัา 

เพ้�อให้เกิดปรัะโยชน์ส้งสุด พรั้อมมีการัจัดสัปดาห์ความปลอดภัย

เป็นปรัะจำาทุกๆ ปี โดยมีการัอบรัมเรั้�องการัอนุรัักษั์พลังงาน และให้พนักงานทั�งหมดทบทวนและทำาความเข้าใจ พรั้อมทำาแบบ

ทดสอบ ซึ่้�งเป็น การัสรั้างวัฒนธรัรัมองค์กรัที�ดีในด้านการัอนุรัักษั์พลังงาน
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กิจกรรมด้านพลังงาน

การปฏิิบัติงาน Operation and Maintenance

บรัษิัทัฯ มกีารักำาหนดแผนงานเพ้�อดำาเนนิการับำารุังรัักษัาเคร้ั�องจกัรั อปุกรัณท์ี�มกีารัใชพ้ลงังานส้ง เชน่ เคร้ั�องจกัรัในรัะบบ

สาธารัณ้ปโภค เครั้�องทำานำ�าเย็น Water Chiller เครั้�องส่งลมเย็น AHU เครั้�องปรัับอากาศ และเครั้�องส้บนำ�าต้่างๆภายในอาคารั

โรังพยาบาล โดยเนน้เรั้�องการับำารุังรักัษัาอปุกรัณ์เชงิปอ้งกนั (Preventive Maintenance) เพ้�อใหเ้ครั้�องจกัรัอุปกรัณ์มคีวามพรัอ้ม

ใช้งาน รัักษัาสภาพ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย รัวมทั�งดำาเนินการัอย่างต้่อเน่�องในมาต้รัการัควบคุม ปรัะสิทธิภาพสมรัรัถีนะ

ของเครั้�องจกัรัที�มีนยัสำาคญั ในการักำาหนดเครั้�องจกัรัที�มปีรัะสิทธภิาพส้งสุดในการัเปิดใชง้าน พร้ัอมมกีารักำาหนดแผนงานต้ารัาง

การัเปิด-ปิด เครั้�องจักรัภายในอาคารัโรังพยาบาล ส่งผลให้สามารัถีควบคุมการัทำางานของเคร้ั�องจักรัและอุปกรัณ์ ได้อย่างมี

ปรัะสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยในการัปฏิิบัต้ิงาน สามารัถีลดการัส้ญเสียด้านพลังงานและลดผลกรัะทบด้านสิ�งแวดล้อม ณ 

ปัจจุบันมีการันำารัะบบ IOT มาใช้ในการัแจ้งเต้้อนการัทำางานที�ผิดปกต้ิ หรั้อการัเกิดเหตุ้ขัดข้องของรัะบบมาใช้ในการัแจ้งเต้้อน 

เพ้�อความรัวดเรั็วในการัแก้ไขปัญหาที�เกิดข้�น อันลดผลกรัะทบต้่ออาคารัและผ้้ใช้บรัิการั
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ผู้ลการดำาเนินงานปี 2564

บรัิษััทฯ ใช้พลังงานจากการัไฟัฟั้านครัหลวงเป็นหลัก โดยในปี 2564 โรังพยาบาลวิภาวดีมีปรัิมาณการัใช้พลังงานไฟัฟั้า

รัวม เท่ากับ 12,385,000 kWh. เม้�อเทียบกับปรัิมาณการัใช้พลังงานไฟัฟั้ารัวมปี 2563 เท่ากับ 13,109,000 kWh. พบว่ามีการั

ใช้พลังงานไฟัฟั้าลดลง 724,000 kWh. “ลดลง 5.5%” โดยดัชน้การัใช้พลังงานไฟัฟั้ากับยอดของผ้้ป่วยที�ใช้บรัิการั พบว่าในปี 

2564 ด่าดัชน้การัใช้พลังงานต้่อผ้้ป่วยใน เท่ากับ 118.63 “ลดลง 5.1%” เม้�อเทียบกับปี 2563 และค่าดัชน้การัใช้พลังงานไฟัฟั้า

กับยอดผ้้ป่วยนอก เท่ากับ 24.71 “ลดลง 5.9%” เม้�อเทียบกับปี 2563

สำาหรัับมาต้รัการัอนุรัักษั์พลังงานที�ดำาเนินการัในปี 2564 มีทั�งหมด 2 มาต้รัการัหลักๆ โดยเป็นมาต้รัการัที�ต้ิดต้ั�งอุปกรัณ์

ผลติ้พลงังานไฟัฟัา้เพ้�อทดแทนการัใชพ้ลงังานจากการัไฟัฟัา้นครัหลวง และมาต้รัการัปรับัปรังุ เพิ�มปรัะสทิธภิาพการัทำางานของ

อุปกรัณ์ เครั้�องจักรั ซึ่้�งปรัะกอบด้วย

- มาต้รัการัต้ิดต้ั�งโซึ่ล่าเชลล์พลังงานแสงอาทิต้ย์บนดาดฟั้าอาคารั บรัิษััท โรังพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)

- มาต้รัการัรัะบบควบคุมความเรั็วรัอบ Cooling Tower (Smart Cooling Tower)

สรุปผู้ลจากการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในปี 2564
ผลปรัะหยัดมาต้รัการัต้ิดต้ั�งโซึ่ล่าเชลล์

= 506,754.34 หน่วย/ปี

=1,913,616.53 บาท/ปี

ผลปรัะหยัดมาต้รัการัควบคุมความเรั็วรัอบ Cooling Tower

= 85,177 หน่วย/ปี

= 321,919 บาท/ปี

กราฟเปร่ยบเท่ยบหน่วยการใช้้ไฟฟ้า ปี 2563&2564 
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1.2 การบริหารจัดการนำ�า

คัวามมุ่งมั�นและเป้าหมาย

บรัิษััทฯ ใส่ใจและให้ความสำาคัญกับการับรัิหารัจัดการันำ�าภายในองค์กรั ซึ่้�งเป็นนำ�าปรัะปาที�ใช้เพ้�ออุปโภคและบรัิโภค ของ

พนักงานและผ้้มาใช้บรัิการัอาคารัโรังพยาบาล มีการัเก็บต้ัวอย่างนำ�าสุ่มต้รัวจค่าต้่างๆ ต้ามมาต้รัฐาน และให้ความสำาคัญต้่อการั

อนุรัักษั์และการัใช้นำ�าให้เกิดคุณค่าส้งสุด ทางโรังพยาบาล วิภาวดี จ้งได้มีการักำาหนดเป้าหมาย ออกเป็น 2 ส่วนค้อ

1. ลดการัใช้นำ�าลง 5% โดยเทียบกับปี 2563 

2. ผลการัต้รัวจสอบคุณภาพนำ�าอุปโภคและบรัิโภคต้้องผ่านมาเกณฑ์์ที�กำาหนด

แนวทางการบริหารจัดการ

บรัิษััทฯ มีการัจัดการัใช้นำ�าอย่างเป็นรัะบบทั�วทั�งโรังพยาบาล โดยปรัิมาณนำ�าที�ใช้ในอาคารัสามารัถีแยกสัดส่วนการัใช้นำ�า

ออกเป็น 2 ส่วนค้อ นำ�าที�ใช้ในการัอุปโภคใช้สรั้อยภายในอาคารั ปรัะมาณ 80% ของปรัะมาณการัใช้นำ�าทั�งหมด และนำ�าที�ใช้ใน

ส่วนรัะบบปรัับอาคารัปรัะมาณ 20% ของปรัิมาณการัใช้นำ�าทั�งหมด ฉะนั�นด้านการับรัิหารัจัดการัจ้งแยกออกเป็น 2 ส่วนดังน้�

1.  ด้านนำ�าอปุโภคและใชส้อยภายในอาคารั มกีารัรัณรังคเ์พ้�อสร้ัางจติ้สำานก้แก่พนกังานในการัใช้นำ�าใหเ้กดิความคุ้มคา่

และปรัะโยชน์ส้งสุด เช่น การันำานำ�าทิ�งจากการัผลิต้นำ�า RO มาใช้ปรัะโยชน์ในการัล้างรัถี ล้างภาชนะถีังขยะ และ

นำ�าทิ�งดังกล่าวมารัะบายความเย็นของอุปกรัณ์ในรัะบบออกซึ่ิเจนเหลว เป็นต้้น

2.  ด้านนำ�าในรัะบบปรับัอากาศ สว่นมากใช้นำ�าเพ้�อหล่อเยน็ในรัะบบทำาความเย็น ชว่ยในการัรัะบายความร้ัอนของรัะบบ 

โดยได้มีการักำาหนดแผนในการับำารัุงรัักษัาอุปกรัณ์ในรัะบบปรัับอากาศ อย่างสมำ�าเสมอและต้่อเน่�อง เพ้�อให้การั

ทำางานที�สมบ้รัณ์และลดการัส้ญเสียนำ�าในรัะบบ ทั�งมีการัติ้ดต้ั�งอุปกรัณ์วัดคุณภาพนำ�าพร้ัอมกับ Auto Drain ที�

หอรัังผ้�ง (Cooling Tower) ของรัะบบปรัับอากาศ เพ้�อช่วยในการัควบคุมคุณภาพนำ�าและปล่อยนำ�าทิ�งต้าม

ความเหมาะสมอันส่งผลให้เกิดการัควบคุมการัส้ญเสียนำ�าโดยเปล่าปรัะโยชน์ในรัะบบ 

ผู้ลการดำาเนินการปี 2564

บรัิษััทฯ มีปรัิมาณการัใช้นำ�าปรัะปารัวมทั�งหมดในปี 2564 เท่ากับ 142,778 ล้กบาศก์เมต้รั โดยในปี 2563 มีปรัิมาณการั

ใช้นำ�า เท่ากับ 156,766 ล้กบาศก์เมต้รั และมีค่า “ลดลงปรัะมาณ 8.9%” ทั�งนำ�าจากการัใช้นำ�าทั�งหมดในปี 2564 พบว่าสัดส่วน

การัใช้นำ�า เกี�ยวกับอุปกรัณ์และใช้สอยภายในอาคารั อย้่ 80% และใช้นำ�าในรัะบบปรัับอากาศอย้่ที� 20% ต้ามลำาดับทั�งน้�การั

กราฟเปร่ยบเท่ยบปริมาณการใช้้นำ�าประปา
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ทั�งน้� การัควบคุมและติ้ดต้ามคุณภาพนำ�าอุปโภคและบริัโภคจากผลตั้วอย่างนำ�าที�นำาไปทดสอบโดยห้องปฏิิบัต้ิการั พบว่า 

“คั่าผู้่านตามมาตรฐานท่�กำาหนด”

รัำายกำารัที�ทดสอบ หน่วย
ผลการัทดสอบ เกณฑ์์กำาหนดคุณภาพนำ�าปรัะปา

บ่อดาดฟั้าอาคารั 2 บ่อใต้้ดินอาคารั 2 แผนกโภชนาการั การัปรัะปานครัหลวง
คลอไรัด์ มก./ล. 26.0 26.2 26.9 250
การันำาไฟัฟั้า ไมโครัซึ่ีเมนส์/ซึ่ม. 291 288 295 -
ความเป็นกรัด-ด่าง - 7.6 7.5 7.9 6.5-8.5
ความขุ่น NTU 0.30 0.22 1.0 1.0
Ecoli พบ-ไม่พบ/100 มล. ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ

ตารางผู้ลการตรวจสอบนำ�า

2. การบริหารจัดการข้องเส่ยในระบบโรงพยาบาล

2.1 การบริหารจัดการนำ�าทิ�ง

คัวามมุ่งมั�นและเป้าหมาย

บรัิษััทฯ ต้รัะหนักด้านผลกรัะทบจากการัปล่อยนำ�าทิ�งที�เกิดข้�นจากกิจกรัรัมภายในอาคารัโรังพยาบาลต้่อพ้�นที�ชุมชนโดย

รัอบ โดยจะไม่มกีารัปล่อยนำ�าเสียลงส่้ค้ค่ลองสาธารัณะและทางอาคารัโรังพยาบาลจะดำาเนินการัต้ามมาต้รัฐานที�กฎหมายกำาหนด

อย่างต้่อเน่�อง โดยต้ั�งเป้าหมาย “ไม่มีข้อรั้องเรัียนเรั้�องนำ�าทิ�ง” จากชุมชนและปรัะชาชนทั�วไป

แนวทางการบริหารจัดการ

บรัิษััทฯมีการัต้รัวจสอบและบำารัุงรัักษัา Pump นำ�าในบ่อพักนำ�าเสียรัวมของโรังพยาบาลอย่างสมำ�าเสมอ และมีการัเติ้ม

คลอรัีนเพ้�อฆ่่าเช้�อโรัคในบ่ออย่างต้่อเน่�อง พรั้อมกับเก็บต้ัวอย่างนำ�าเสียเป็นปรัะจำาทุกๆเด้อน ก่อนที�จะส่งนำ�าเสียเข้าส้่ท่อรัะบบ

ปิดบำาบัดนำ�าเสียรัวมของกรัุงเทพมหานครั เพ้�อเข้าบำาบัดกับรัะบบบำาบัดนำ�าเสียรัวม เขต้ดินแดง การัดำาเนินการัดังกล่าวมีการั

ปรัะชุมร่ัวมกันและผ่านการัต้รัวจสอบ ทั�งแบบและการัติ้ดต้ั�งโดยเจ้าหน้าที�ของกรุังเทพมหานครั พร้ัอมกับมีการัศก้ษัาด้งานรัะบบ

บำาบัดนำ�าเสีย โดยฝ่่ายที�เกี�ยวข้องของโรังพยาบาลและมีการัต้ิดต้ามผลการับำาบัดนำ�าเสียรัวมทุกเด้อนโดยการัของเอกสารัจาก

กรัุงเทพมหานครั ซึ่้�งถี้อว่าลดสภาวะเสี�ยงที�รัะบบบำาบัดนำ�าเสียล้มเหลว 

ดูงานโรงบำาบัดนำ�าเส่ยรวมข้อง เข้ตดินแดง



228

โรงพยาบาลวิภาวดี

ผู้ลการดำาเนินงานปี 2564 

จากการับรัิหารัจัดการันำ�าทิ�งในปี 2564 มีปรัิมาณนำ�าทิ�งเข้าส้่รัะบบปรัะมาณ 320 ล้กบาศก์เมต้รัต้่อวัน และผลของการั

ต้รัวจเช้�อโรัค คา่ Coliform Bacteria และคา่ Faecal coliform Bacteria เปน็ปรัะจำาทกุๆเดอ้น “พบวา่เปน็ไปต้ามเกณฑ์ม์าต้รัฐาน

กำาหนด” รัายละเอียดดังต้ารัางปรัะกอบ
Parameter คั่ามาตรฐาน ม.คั.-64 ก.พ.-64 ม่.คั.-64 เม.ย.-64 พ.คั.-64 มิ.ย.-64 ก.คั.-64 ส.คั.-64 ก.ย.-64 ต.คั.-64 พ.ย.-64 ธ.คั.-64

Coliform Bacteria ไม่เกิน 5000 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8

Faecal coliform Bacteria ไม่เกิน 1000 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8

ทั�งน้�จากการัต้ิดต้ามผลการับำาบัดนำ�าเสียจากสำานักรัะบายนำ�า เขต้ ดินแดง กรัุงเทพมหานครัพบว่าผลนำ�าที�ผ่านการับำาบัด

รัวมเป็นไปต้ามมาต้รัฐานที�กฎหมายกำาหนด โดยการัดำาเนินการัดังกล่าว โรังพยาบาลวิภาวดีไม่พบข้อรั้องเรัียนด้านสิ�งแวดล้อม

จากผ้้ที�เกี�ยวข้อง

2.2 การบริหารจัดการข้ยะ

คัวามมุ่งมั�นและเป้าหมาย

การัจัดการัขยะและของเสียถี้อเป็นบรัิบทที�สำาคัญต้่อการัปรัะกอบกิจการัด้านสถีานพยาบาล ทางโรังพยาบาลได้มีการั

กำาหนดคณะกรัรัมการัฯ จดัการัขยะและของเสยี เพ้�อใหเ้กดิความสะดวกรัวดเรัว็ต้อ่การัจดัการัและการักำาจดัไดอ้ย่างถีก้ต้อ้ง และ

มกีารัต้รัวจต้ดิต้าม การัแยกทิ�ง การัจดัเกบ็ การัรัวบรัวม การัเคล้�อนยา้ย ขนสง่และการักำาจดัมล้ฝ่อย โดยในป ี2564 ต้ั�งเปา้หมาย 

ค้อ “สัดส่วนการัแยกทิ�งขยะผิดต้้องลดลง จากปี 2563 ไม่น้อยกว่า 5%”

แนวทางการบริหารจัดการ

1.  กำาหนดนโยบายการัคดัแยกขยะต้ั�งแต้ต่้น้ทาง โดยแบง่ปรัะเภท ภาชนะบรัรัจพุรัอ้มสัญลักษัณ ์และถุีงสีที�บรัรัจชุดัเจน 

2.  จัดทำาแผนการับรัิหารัจัดการัขยะ สารัเคมีและวัต้ถีุอันต้รัาย แนวทางการัปฏิิบัต้ิงานเร้ั�อง การัจัดการัของเสียใน

โรังพยาบาล ทุกปรัะเภท โดยเรัิ�มต้ั�งแต้่ การัแยกทิ�ง การัจัดเก็บ การัรัวบรัวม การัเคล้�อนย้าย ขนส่งและการักำาจัด

ม้ลฝ่อย 

3.  มีรัถีเข็นม้ลฝ่อยเพ้�อขนย้ายม้ลฝ่อยอย่างรัะมัดรัะวังและมีการักำาหนดช่องทาง เวลาในการัขนย้าย 

4.  ปรัับปรุังโรังพักขยะม้ลฝ่อย โรังพักขยะติ้ดเช้�อ ขยะอันต้รัายให้ถี้กสุขลักษัณะ ปรัะสานงานกับบริัษััทภายนอกใน

การัรัับกำาจัดขยะ เช่น กรัุงเทพมหานครั บรัิษััทกรัุงเทพธนาคม จำากัด บรัิษััทอัคคีปรัาการั จำากัด
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การจำาแนกข้ยะตั�งแต่ต้นทาง

การดูงานการจัดการข้ยะอันตราย การจัดการโรงข้ยะ

 

ผู้ลการดำาเนินงานปี 2564

บรัิษััทฯ ได้ต้รัวจสอบ ต้ิดต้าม การัดำาเนินการัจากคณะกรัรัมการัการัจัดการัขยะและของเสีย พบว่าในปี 2564 มีการัทิ�ง

ขยะผิดปรัะเภทลดลง จากปี 2563 เท่ากับ 64.4%

การัทิ�งขยะ
ปี 2563 (เด้อน ม.ค.-พ.ค.)

การัทิ�งขยะ
ปี 2564 (เด้อน ม.ค.-ธ.ค.)

จำานวนครัั�ง เปอรั์เซึ่็นต้์ จำานวนครัั�ง เปอรั์เซึ่็นต้์

ขยะทั�วไป ทิ�งในรัีไซึ่เคิล 16 35.56% ขยะทั�วไป ทิ�งในรัีไซึ่เคิล 4 25%

ขยะรัีไซึ่เคิล ทิ�งในขยะทั�วไป 4 8.89% ขยะรัีไซึ่เคิล ทิ�งในขยะทั�วไป 5 31.25%

ขยะทั�วไป ทิ�งในขยะต้ิดเช้�อ 2 4.44% ขยะต้ิดเช้�อมีคม เกิน 3/4 1 6.25%

ขยะไม่มีคม ทิ�งในขยะมีคม 4 8.89% ไม่ปิดฝ่าถีังขยะทั�วไป 2 12.50%

ไม่มีป้ายรัะบุ 16 35.56% ถีังขยะทั�วไปไม่มีฝ่าปิด 2 12.50%

ขยะทั�วไปไม่มีฝ่าปิด 3 6.67% อ้�นๆ 2 12.50%

รัวม 45 100% รัวม 16 100%

ตารางเปร่ยบเท่ยบข้้อมูลการทิ�งข้ยะผู้ิด
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3. การคัวบคัุมคัุณภาพสิ�งแวดล้อมในโรงพยาบาล

บรัิษััทฯ มีการัต้ิดต้ามและต้รัวจสอบผลกรัะทบด้านสิ�งแวดล้อม ต้ามข้อกำาหนดการัปรัะเมินผลกรัะทบด้านสิ�งแวดล้อม 

เฝ่า้รัะวงัและจดัการัสิ�งแวดลอ้มที�อาจกอ่ใหเ้กดิปญัหามลพษิัที�จะสง่ผลต้อ่สขุภาพพนกังานและผ้ม้าใชบ้รักิารัสถีานพยาบาล  และ

ชมุชนโดยรัอบ โดยทางโรังพยาบาลได้กำาหนดมาต้รัฐานสำาหรับัต้รัวจวัดคณุภาพของสิ�งแวดล้อมดา้นต้า่งๆ ในโรังพยาบาล ได้แก่ 

การัต้รัวจวัดคุณภาพอากาศ การัต้รัวจวัดคุณภาพมาต้รัฐานพ้�นที�ทำาให้บรัิการัที�สำาคัญ ได้แก่ ห้องผ่าต้ัด ห้อง Cath LAB ห้อง 

Negative Pressure ห้องคัดกรัองโรัค การัต้รัวจวัดความเข้มของแสงในพ้�นที�ต้่างภายในอาคารัโรังพยาบาล

3.1 คัุณภาพอากาศภายใน (Indoor Air Quality : IAQ)

รัะบบต้รัวจสอบและเฝ้่ารัะวังคณุภาพอากาศภายในพ้�นที� ผา่นการัแจ้งเต้้อนและแสดงข้อมล้พร้ัอมปรัะเมินคณุภาพอากาศ

ต้ามมาต้รัฐาน ซึ่้�งเป็นต้ัวชี�วัดถี้งความปลอดภัย สุขภาพ และสุขอนามัยของผ้้ใช้อาคารั

ผู้ลการดำาเนินการในปี 2564

บรัิษััทฯได้ต้ิดต้ามผลการัดำาเนินการัต้รัวจวัดคุณภาพอากาศซึ่้�งในปี 2564 คุณภาพอากาศในอาคารัโรังพยาบาล “ผ่าน

ต้ามเกณฑ์์มาต้รัฐานที�กำาหนด” ดังแสดงต้ัวอย่างในกรัาฟั

ตัวอย่างผู้ลการตรวจวัดคั่าคัุณภาพอาคัาศ PM 2.5

3.2 การตรวจวัดคัุณภาพมาตรฐานพ่�นท่�ให้บริการท่�สำาคััญ

บรัิษััทฯ ได้ดำาเนินการัต้รัวจวัดคุณภาพมาต้รัฐานพ้�นที�ให้บรัิการัที�สำาคัญ อาทิ ห้องผ่าต้ัด ห้อง Cath lab ห้อง Negative 

Pressure หอ้งคดักรัองโรัค เพ้�อต้รัวจสอบปรัะสทิธภิาพของหอ้งดงักลา่วใหม้คีวามปลอดภยัต้อ่ผ้ม้าใชบ้รักิารัสถีานพยาบาลและ

เป็นไปต้ามมาต้รัฐานที�กำาหนดอย่างสมำ�าเสมอ โดยบรัิษััทที�ชำานาญการัและมีปรัะสบการัณ์ด้านการัต้รัวจวัดคุณภาพ เข้าดำาเนิน

การัเป็นปรัะจำาทุกๆ ปี

แนวทางการับรัิหารัจัดการั

การัต้รัวจวัดห้อง : ดำาเนินการัเป็นปรัะจำาทุกๆปี โดย

เครั้�องม้อที�ผ่านมาต้รัฐาน มีใบ Calibration ค่า 

Parameter ต้่างๆ ครับถี้วนมาต้รัฐานกำาหนด : 

ปรัะกอบด้วย Cleanliness Classification , Air 

Changes , Room Temp. , Room Humidity, Room 

Pressurization, HEPA Leak มาต้รัฐานอ้างอิง : 

ASHRAE Handbook HVAC และ ISO 14644-3
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ผู้ลการดำาเนินการในปี 2564

บรัิษััทฯได้ต้ิดต้ามผลการัดำาเนินการัต้รัวจวัดปรัะสิทธิภาพห้องต้่างๆ ซ้ึ่�งในปี 2564 ปรัะสิทธิภาพและคุณภาพห้อง 

“ผ่านต้ามเกณฑ์์มาต้รัฐานที�กำาหนด” 

3.3 การตรวจวัดคัวามเข้้มข้องแสงสว่างพ่�นท่�ให้บริการ

บรัษิัทัฯได้ดำาเนินการัต้รัวจวัดค่าความเข้มแสง ปกติ้พ้�นที�ทั�วทั�งโรังพยาบาลแต่้ละพ้�นที�มมีาต้รัฐานในการักำาหนดค่าความ

เขม้ของแสง เพ้�อมใิหเ้กดิผลกรัะทบต่้อการัปฏิบัิต้งิานและต่้อผ้ม้าใช้บริัการั โดยดำาเนนิการัต้รัวจวัดแต้ล่ะพ้�นที�เพ้�อเก็บขอ้มล้และ

พัฒนาปรัับปรัุงพ้�นที�ไม่ได้มาต้รัฐานต้่อไป

ผู้ลการดำาเนินการในปี 2564

บรัิษััทฯได้ต้ิดต้ามผลการัดำาเนินการัต้รัวจวัดความเข้มแสง ในปี 2564 ค่าความเข้มแสงภายในอาคารัโรังพยาบาล 

“ผ่านต้ามเกณฑ์์มาต้รัฐานที�กำาหนด”

พ้�นที� ค่ามาต้รัฐาน (LUX) ค่าที�วัด (LUX)
วิธีการัต้รัวจต้ามกรัมสนับสนุน

บรัิการักรัะทรัวงสาธารัณสุข
พ้�นที�ห้องทำางาน/Ward 500 531.75 ความเข้มส่องสว่างรัะดับพ้�น

ที�นั�งทำางาน 300 366 ความเข้มส่องสว่างรัะดับพ้�น

แนวทางการับรัิหารัจัดการั

ดำาเนินการัต้รัวจวัด : ดำาเนินการัในพ้�นที�ที�มีการั

ปรัับปรัุง เพ้�อให้ค่าความเข้มแสงเป็นไฟัต้ามมาต้รัฐาน

ที�กำาหนด มาต้รัฐานอ้างอิง : มาต้รัฐาน CIE 

(International Commission on Rumination), 

กฎกรัะทรัวงกำาหนดมาต้รัฐานในการับรัิหารัและจัดการั

ด้านความปลอดภัย   อาชีวอนามัยและสภาพ

แวดล้อมในการัทำางานเกี�ยวกับ ความรั้อน แสงสว่าง 

และเสียง พ.ศ. 2549
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4. การจัดการปัญหาก๊าซเร่อนกระจก

คัวามมุ่งมั�นและเป้าหมาย

บรัิษััทฯ เป็นส่วนหน้�งในสังคมที�มีการัใช้ทรััพยากรัธรัรัมชาต้ิ จ้งให้ความสำาคัญกับการัป้องกันและแก้ไขมลพิษัที�เกิดข้�น

จากการัดำาเนินกจิกรัรัมของบริัษัทัฯ ที�สง่ผลกรัะทบทางต้รังและทางอ้อมกับการัใช้ทรััพยากรัธรัรัมชาติ้ เพ้�อให้การัปล่อยก๊าซึ่เรัอ้น

กรัะจกส้่ชั�นบรัรัยากาศลดลง  

แนวทางในการบริหารจัดการ

ปี 2564 บรัิษััทฯ ยังมิได้มีการัดำาเนินการัปรัะเมินปรัิมาณคารั์บอนฟัุต้พรัิ�นท์ขององค์กรัอย่างเป็นรั้ปธรัรัม โดยอย้่ในขั�น

ต้อนการัศ้กษัาวธิกีารัจดัทำาคารับ์อนฟัตุ้พรัิ�นท ์เพ้�อปรัะเมนิปริัมาณการัปลอ่ยก๊าซึ่เร้ัอนกรัะจกของกิจกรัรัม ต้ลอดหว่งโซึ่อ่ปุทาน

สอดคล้องกับมาต้รัฐานสากล โดยบรัิษััทวางแผนว่าในปี 2565 ทางบรัิษััทฯ จะจัดจ้าง บรัิษััทที�ปรั้กษัาเกี�ยวกับการับรัิหารัจัดการั

คารั์บอนฟัุต้พรัิ�นท์เพ้�อดำาเนินการัควบค้่กับเจ้าหน้าที�ของบรัิษััทฯ เพ้�อให้เกิดการับรัิหารัจัดการัและเก็บข้อม้ลที�ครับถี้วนสมบ้รัณ์

ผู้ลการดำาเนินการปี 2564

ในปี 2564 ทางบรัิษััทฯอย้่รัะหว่างการัศ้กษัาข้อม้ลการัจัดทำาคารั์บอนฟัุต้พรัิ�น โดยที�ผ่านมาได้ดำาเนินการัด้านการัจัดการั

พลังงานภายในบรัิษััทฯและสามารัถีลดการัใช้พลังงานไฟัฟั้าได้ถี้ง 724,000 kWh หร้ัอเท่ากับ 5.5% โดยเทียบกับค่าการัใช้

พลังงานในปี 2563 ซึ่้�งคำานวณค่าคารั์บอนฟัุต้พรัิ�นท์ได้เท่ากับ GHG Emissions : 420.86 ton CO2 eq.
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ผู้ลการดำาเนินงานด้านกำากับดูแลกิจการ

1. การดำาเนินธุรกิจท่�เป็นธรรม

คัวามมุ่งมั�นและเป้าหมาย

บรัิษััทฯ ได้กำาหนดพันธกิจที�จะยกรัะดับขีดความสามารัถีในการัแข่งขันขององค์กรัอย่างต่้อเน่�อง ภายใต้้พ้�นฐานของ

คณุธรัรัม จรัยิธรัรัม โดยไดม้กีารักำาหนดนโยบายการักำากบักจิการัที�ดไีวเ้ปน็ลายลกัษัณอ์กัษัรั รัวมถีง้ นโยบายและแนวทางปฏิบิติั้

ต้่อผ้้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจน

1.1 การให้บริการรักษัาพยาบาลด้วยจริยธรรม

แนวทางการบริหารจัดการ

1. ให้บรัิการัรัักษัาพยาบาลแก่ผ้้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย ด้วยความรัับผิดชอบ ภายใต้้จรัรัยาบรัรัณและมาต้รัฐานวิชาชีพ

อย่างเครั่งครััด

2. เคารัพในสทิธขิองผ้ป่้วย รัวมถีง้เคารัพต้อ่ศกัดิ�ศรัคีวามเปน็มนษุัย ์และสทิธมินษุัยชนของผ้ป้ว่ย โดยไมเ่ลอ้กปฏิบิติั้ 

ทางเช้�อชาต้ิ ศาสนา เพศ และอ้�นๆ

3. รัักษัาข้อม้ล และความลับของผ้้ป่วย ด้วยวิธีการัที�ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรัรัม

ผู้ลการดำาเนินงานปี 2564

บรัิษััทฯ ยังคงได้รัับข้อรั้องเรัียนจากผ้้ป่วยเกี�ยวกับผลการัรัักษัาพยาบาล และการัให้บรัิการัที�ผ้้ป่วยและญาต้ิไม่พ้งพอใจ 

ซึ่้�งไดมี้การัชี�แจงและทำาความเข้าใจ รัวมถีง้สง่เรั้�องใหผ้้ท้ี�เกี�ยวขอ้งหาสาเหต้แุละแนวทางแกไ้ขปอ้งกนัต้ามรัะบบที�วางไว ้อย่างไรั

ก็ต้ามในปี 2564 โรังพยาบาลไม่ได้รัับข้อรั้องเรัียนเกี�ยวกับปฏิิบัต้ิผิดจรัรัยาบรัรัณและมาต้รัฐานวิชาชีพ

บรัิษััทฯ ได้ดำาเนินการัจัดทำานโยบายคุ้มครัองข้อม้ลส่วนบุคคล ซึ่้�งได้อธิบายถี้งวิธีการัที�โรังพยาบาลปฏิิบัต้ิต้่อข้อม้ลส่วน

บุคคลของผ้้ใช้บรัิการั

1.2 การต่อต้านการทุจริตคัอร์รัปช้ั�น

แนวทางการบริหารจัดการ

1. บรัษิัทัฯ มุง่มั�นที�จะดำาเนนิธุรักจิด้วยความโปรัง่ใส เปน็ธรัรัม โดยจดัใหม้แีนวทางในการัต่้อต้า้นการัทจุริัต้คอร์ัรััปชั�นรัวม

ถี้งการัสรั้างจิต้สำาน้ก ค่านิยม ทัศนคต้ิ และปล้กฝ่ังจนกลายเป็นวัฒนธรัรัมองค์กรัที�จะส่งเสรัิมให้กรัรัมการับรัิษััท ผ้้บรัิหารัและ

พนักงานทุกรัะดับต้้องปฏิิบัต้ิต้ามกฎหมายและรัะเบียบข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง ต้ลอดจนไม่สนับสนุนให้มีการัสรั้างความสำาเรั็จของ

งานด้วยวิธีการัทุจรัิต้

2. คณะกรัรัมการับริัษััทได้อนุมัต้ิรัะเบียบปฏิิบัต้ิต้ามนโยบายต่้อต้้านการัคอร์ัรััปชั�น เพ้�อกำาหนดหน้าที�ความรัับผิดชอบ

และแนวทางการัปฏิบิตั้ใินการัต้อ่ต้า้นคอรัร์ัปัชั�น ต้ลอดจนจัดใหม้มีาต้รัการัในการัแจง้เบาะแสหร้ัอขอ้ร้ัองเรีัยนเม้�อพบเห็นหรัอ้มี

หลกัฐานวา่มกีารัคอรัร์ัปัชั�นเกดิข้�นในบรัษิัทัฯ และมกีลไกในการัใหค้วามคุม้ครัองและใหค้วามเปน็ธรัรัมกบัผ้ท้ี�แจง้เบาะแสหรัอ้ผ้้

ถี้กรั้องเรัียน รัวมถี้งมีการัลงโทษัผ้้กรัะทำาความผิด ผ้้ข่มข้่หรั้อคุกคาม หรั้อผ้้ที�เพิกเฉยต้่อการักรัะผิด

3. เป็นสมาชิกแนวรั่วมปฏิิบัต้ิของภาคเอกชนไทยในการัต้่อต้้านการัทุจรัิต้ (Collective Action Coalition : CAC) ด้วย

ความสมัครัใจ

4. มอบหมาย สำานกัต้รัวจสอบภายในดำาเนนิการัใหบ้รัษิัทัฯ มกีารักำากบัดแ้ลกจิการัที�ด ีมวีฒันธรัรัมองคก์รัที�จะไมย่อมรัับ

การัคอรัร์ัปัชั�นทกุรัป้แบบ มคีวามโปรัง่ใสในการัดำาเนนิธุรักจิ และสรัา้งความมั�นใจใหก้บัผ้้มส่ีวนไดเ้สีย ซ้ึ่�งมกีารัรัายงานความค้บ

หน้าและผลการัปฏิิบัต้ิงานของคณะทำางาน และรัะบบการัควบคุมภายในที�มีปรัะสิทธิภาพและปรัะสิทธิผล รัวมถี้งป้องกันไม่ให้

เกิดการัทุจรัิต้คอรั์รััปชั�น
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5. จัดให้มีรัะบบการับรัิหารัความเสี�ยง และรัะบบการัควบคุมภายในที�มีปรัะสิทธิภาพและปรัะสิทธิผล รัวมถี้งป้องกันไม่ให้

เกิดการัทุจรัิต้คอรั์รััปชั�น โดยมีรัายละเอียด ดังน้�

 5.1 กระบวนการในการประเมินคัวามเส่�ยงจากการคัอร์รัปช้ั�น

 คณะกรัรัมการับรัหิารัความเสี�ยงไดจ้ดัทำาแผนดำาเนนิงานบรัหิารัจัดการัความเสี�ยงจากการัดำาเนนิธรุักิจของบรัษิัทัฯ 

เป็นปรัะจำาทุกปี ซ้ึ่�งรัวมถี้งการัปรัะเมินความเสี�ยงด้านคอรั์รััปชั�นที�อาจเกิดข้�น โดยทำาการัปรัะเมินแยกออกจากความเสี�ยงด้าน

อ้�นๆ มกีารักำาหนดเกณฑ์ก์ารัปรัะเมนิรัะดบัความเสี�ยงทั�งโอกาสเกดิและผลกรัะทบ พรัอ้มทั�งกำาหนดมาต้รัการัดำาเนนิการัที�เหมาะ

สมกับความเสี�ยงที�ปรัะเมินได้ รัวมทั�งมีมาต้รัการัในการัควบคุมและป้องกันความเสี�ยงดังกล่าว

 5.2 การกำากับดูแลและคัวบคัุมเพ่�อป้องกันและติดตามคัวามเส่�ยงจากการคัอร์รัปช้ั�น

 บรัิษััทฯ จัดให้มีกรัะบวนการัต้รัวจสอบ ปรัะเมินความเพียงพอรัะบบควบคุมภายในและการัป้องกันการัทุจริัต้

คอรั์รััปชั�นในรัะบบงานสำาคัญ เช่น รัะบบการัขาย การัจัดซึ่้�อจัดจ้าง รัะบบการับันท้กบัญชีและการัชำารัะเงิน เป็นต้้น ต้ลอดจนจัด

ให้มีช่องทางการัรัับแจ้งข้อม้ล หรั้อข้อรั้องเรัียนในเรั้�องที�อาจทำาให้เกิดความเสียหายต้่อบรัิษััทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรั้�องความถี้กต้้อง

ของรัายงานทางการัเงิน รัะบบการัควบคุมภายในที�บกพร่ัอง หรั้อการักรัะทำาผิดกฎหมายและผิดจรัรัยาบรัรัณ หรั้อเรั้�องทุจรัิต้

คอรัร์ัปัชั�นโดยมมีาต้รัฐานการัคุม้ครัองผ้ร้ัอ้งเรัยีนที�เป็นรัะบบและยตุ้ธิรัรัม ต้ลอดจนมขีั�นต้อนการัต้รัวจสอบขอ้เทจ็จรังิและกำาหนด

บทลงโทษัทั�งทางวินัยและ/หรั้อกฎหมาย และในกรัณ้ที�สามารัถีต้ิดต้่อผ้้รั้องเรัียนได้ บรัิษััทฯ จะแจ้งผลการัสอบสวนข้อเท็จจรัิง

ให้รัับทรัาบเป็นลายลักษัณ์อักษัรั

 5.3 แนวทางในการติดตามประเมินผู้ลการปฏิิบัติตามนโยบายต่อต้านการคัอร์รัปช้ั�น ดังน้�

-  ติ้ดต้ามการัดำาเนินงานต้ามนโยบายต่้อต้้านการัคอร์ัรััปชั�นของบรัิษััทฯ ในด้านการัช่วยเหล้อทางการัเม้อง 

การับรัิจาคเพ้�อการักุศล การัเป็นผ้้ให้การัสนับสนุน การัให้และรัับเลี�ยงรัับรัอง และการัให้และรัับของขวัญ 

ต้ลอดจนต้ิดต้ามการัแจ้งเบาะแสทุจรัิต้คอรั์รััปชั�นผ่านช่องทางต้่างๆ รัวมทั�งมีการัรัายงานผลจากมาต้รัการั

ป้องกันการัคอรั์รััปชั�นของบรัิษััทฯ ต้่อคณะกรัรัมการับรัิหารั คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบ และคณะกรัรัมการั

บรัิษััท ต้ามลำาดับ

- คณะกรัรัมการับรัิหารัความเสี�ยงมีการัต้ิดต้ามและทบทวนการัปรัะเมินความเสี�ยงด้านคอรั์รััปชั�นที�อาจเกิด

ข้�นของบรัิษััทฯ พรั้อมทั�งรัายงานผลการัต้ิดต้ามการัจัดการัความเสี�ยงดังกล่าวต้่อคณะกรัรัมการับรัิษััท

-  บรัิษััทฯ จัดให้มีกรัะบวนการัต้รัวจสอบอย่างเหมาะสม โดยมีสำานักงานต้รัวจสอบภายในดำาเนินการัต้รัวจ

สอบรัะบบการัควบคมุภายในต้ามแผนการัต้รัวจสอบปรัะจำาปี และรัายงานผลการัต้รัวจสอบต้อ่คณะกรัรัมการั

ต้รัวจสอบซึ่้�งทำาหนา้ที�สอบทานรัะบบควบคมุภายใน ในกรัณท้ี�ต้รัวจพบการัทจุรัติ้คอรัร์ัปัชั�น สำานกังานต้รัวจ

สอบภายในจะรัายงานต้รังต่้อคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบ และคณะกรัรัมการัต้รัวจสอบจะรัายงานต่้อคณะ

กรัรัมการับรัิษััท ต้ามลำาดับ

-  ในกรัณ้ที�บริัษััทฯ ได้รัับการัร้ัองเรีัยนและส้บสวนข้อเท็จจริังแล้วพบว่าข้อร้ัองเรีัยนมีหลักฐานหรั้อมีเหตุ้อัน

ควรัให้เช้�อว่ามีการักรัะทำาที�อาจส่งผลกรัะทบอย่างมีนัยสำาคัญต้่อฐานะทางการัเงินหรั้อผลการัดำาเนินงาน

ของบรัิษััทฯ หรั้อมีการักรัะทำาผิดกฎหมายหรั้อจรัรัยาบรัรัณ หรั้อมีส่วนเกี�ยวข้องกับการัทุจรัิต้คอรั์รััปชั�น 

กรัรัมการัผ้จ้ดัการัจะรัายงานต้อ่คณะกรัรัมการัต้รัวจสอบและคณะกรัรัมการับรัหิารัความเสี�ยงและการัลงทนุ

เพ้�อทรัาบ และสรัุปความเห็นข้อเสนอแนะของคณะกรัรัมการัดังกล่าวเพ้�อนำาเสนอต้่อคณะกรัรัมการับรัิษััท

รัับทรัาบต้่อไป

6. ส้�อสารัและปรัะชาสัมพันธ์เกี�ยวกับนโยบายต้่อต้้านการัคอรั์รััปชั�นและรัะเบียบปฏิิบัต้ิที�เกี�ยวข้องให้กับบุคคลภายนอก

และบุคลากรัของบรัิษััทฯ ผ่านช่องทางต้่างๆ เช่น เว็บไซึ่ต้์บรัิษััทฯ รัะบบอินทรัาเน็ต้ จดหมาย บอรั์ดปรัะชาสัมพันธ์ เสียงต้าม

สาย เป็นต้้น

7. จัดฝ่ึกอบรัมให้ความรั้้เกี�ยวกับนโยบายต้่อต้้านการัคอรั์รััปชั�น และรัะเบียบปฏิิบัต้ิที�เกี�ยวข้องของบรัิษััทกับกรัรัมการั

บรัิษััท ผ้้บรัิหารั และพนักงานทุกรัะดับอย่างต้่อเน่�อง เช่น การัเป็นผ้้ให้การัสนับสนุน การัให้และรัับของขวัญ โทษัทางวินัย รัาย

ละเอียดขั�นต้อนและช่องทางในการัแจ้งเบาะแสหรั้อข้อรั้องเรัียน กลไกในการัให้ความคุ้มครัองและเป็นธรัรัมแก่ผ้้ที�แจ้งเบาะแส 
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เปน็ต้น้ พร้ัอมทั�งให้พนักงานทุกคนจัดทำาแบบสอบวัดความร้้ัในการัปฏิบัิต้ติ้ามนโยบายและแนวทางการัต่้อต้า้นการัทุจริัต้คอร์ัรััปชั�น 

รัวมถี้งการัอบรัมและทำาความเข้าใจในเรั้�องการัต้่อต้้านการัคอรั์รััปชั�นกับพนักงานใหม่ในการัปฐมนิเทศ

8. กำาหนดช่องทางการัส้�อสารั รัับข้อรั้องเรัียน หรั้อแจ้งเบาะแสเกี�ยวกับการัทุจรัิต้คอรั์รััปชั�น พรั้อมทั�งมาต้รัการัคุ้มครัอง

ผ้้รั้องเรัียน โดยผ้้แจ้งเบาะแสหรั้อข้อรั้องเรัียนจะได้รัับกาคุ้มครัอง ด้แล และเก็บรัักษัาเป็นความลับและเรั้�องที�ได้รัับแจ้งเบาะแส

จะนำาเข้าส้่กรัะบวนการัต้รัวจสอบด้วยความรัะมัดรัะวัง รัอบคอบ และเป็นธรัรัม

ผู้ลการดำาเนินงานปี 2564

1. จัดอบรัมและให้ความรั้้เกี�ยวกับนโยบายและรัะเบียบปฏิิบัต้ิในการัต้่อต้้านทุจรัิต้คอรั์รััปชั�นในหลักส้ต้รั “แนวทางปฏิิบัต้ิ

ด้านการัต้่อต้้านคอรั์รััปชั�น” ให้กับกรัรัมการับรัิษััท ผ้้บรัิหารัและพนักงาน ต้ลอดจนจัดให้มีการัปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ทุก

คนในเรั้�องดังกล่าวด้วย

2. ส้�อสารัปรัะชาสมัพนัธน์โยบายต้อ่ต้า้นการัคอรัรั์ัปชั�นของบรัษิัทัฯ ใหก้บัค้ค่า้ ใหง้ดการัมอบของขวญัในทกุเทศกาลและ

ในขณะเดียวกันได้ปรัะชาสัมพันธ์ให้กรัรัมการับรัิษััทผ้้บรัิหารั และพนักงานรัับทรัาบและให้ความรั่วมม้อในการังดรัับและให้ของ

ขวัญในช่วงเทศกาลและโอกาสต้่างๆ

3. ในปี 2564 บรัิษััทฯ ไม่ได้รัับเรั้�องรั้องเรัียนและแจ้งเบาะแสเกี�ยวกับการัทุจรัิต้คอรั์รััปชั�นผ่านช่องทางการัแจ้งเบาะแส

ของบรัิษััทฯ

2. สิทธิมนุษัยช้น

คัวามมุ่งมั�นและเป้าหมาย 

สิทธิมนุษัยชนเป็นสิทธิและเสรีัภาพขั�นพ้�นฐานที�มนุษัย์ทุกคนพ้งได้รัับ นอกจากสิทธิเสรีัภาพในทางปัจเจกบุคคลแล้วยัง

รัวมไปถี้งสิทธิเสรัีภาพในการัอย้่รั่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรัรัม เคารัพในคุณค่า ศักดิ�ศรัี และความแต้กต้่างของ

มนุษัย์

บรัิษััทฯ มุ่งเน้นการัอย้่รั่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม ด้วยการัเคารัพในคุณค่า สิทธิมนุษัยชนของผ้้มีส่วนได้เสียทุกลุ่ม 

อีกทั�งยังครัอบคลุมไปถี้งสิทธิมนุษัยชนของบุคคลทั�วไปอันก่อให้เกิดความหลากหลายและอิสรัภาพทั�งด้านความคิด การักรัะทำา 

คำาพ้ด และการัส้�อสารั อีกทั�งยังรัวมไปถี้งการัใช้ทรััพยากรัธรัรัมชาต้ิอย่างคุ้มค่าและเกิดปรัะโยชน์ส้งสุด เพ้�ออนุรัักษั์ไว้ให้คนรัุ่น

หลังมีสิทธิใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน

แนวทางการบริหารจัดการ

บรัษิัทัฯ ได้กำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัิต้ดิา้นสิทธมินุษัยชนไว้ในหลักการักำากบัดแ้ลกิจการัที�ด ีโดยสนับสนนุการัให้

ความรั้้ ความเข้าใจ และใหพ้นักงานต้รัะหนักถี้งหลักสิทธิมนุษัยชน เพ้�อนำาไปเปน็สว่นหน้�งของการัปฏิบิัต้ิงาน ไม่จำากัดอิสรัภาพ 

หรัอ้ความแต้กต่้างทางความคิด เพศ เช้�อชาติ้ ศาสนา การัเมอ้งหร้ัอเร้ั�องอ้�นใด รัวมทั�งจดัให้มชีอ่งทางการัส้�อสารัเพ้�อให้พนกังาน 

หรั้อผ้้ที�เช้�อว่าสิทธิของต้นถี้กละเมิดหรั้อได้รัับการัปฏิิบัต้ิอย่างไม่เป็นธรัรัม สามารัถีรั้องเรัียนต้่อบรัิษััทฯ โดยคำารั้องเรัียนนั�นจะ

ต้้องได้รัับการัเอาใจใส่และดำาเนินการัอย่างเป็นธรัรัม นอกจากน้�บริัษััทฯ จะไม่สนับสนุนและส่งเสริัมกิจการัที�ละเมิดสิทธิมนุษัย

ชนอีกด้วย
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ผู้ลการดำาเนินงานปี 2564 

1. เปิดโอกาสให้พนักงานได้รัวมกลุ่มกัน จัดให้มีคณะกรัรัมการัชุดต้่างๆ เพ้�อเป็นต้ัวแทนพนักงานในการัเจรัจาและให้ข้อ

เสนอแนะในเรั้�องต้่างๆ เช่น คณะกรัรัมการัสวัสดิการัในสถีานปรัะกอบการั และคณะกรัรัมการัความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการัทำางาน

2. คำาน้งถี้งการัไม่เล้อกปฏิิบัต้ิและให้โอกาสเท่าเทียมกันในการัจ้างงาน ไม่เล้อกปฏิิบัต้ิในด้านเพศ เช้�อชาต้ิ ศาสนา 

โดยเฉพาะผ้พิ้การั ซึ่้�งบรัษิัทัฯ สง่เสรัมิอาชพีผ้พ้กิารัใหม้งีานทำา ในป ี2564 บรัษิัทัฯ ไดจ้า้งงานและสง่เสรัมิอาชพีคนพกิารัจำานวน 

13 คน

3. จดัอบรัมใหค้วามรั้เ้กี�ยวกบัสทิธิมนษุัยชนใหก้บัผ้บ้ริัหารัและพนักงาน เพ้�อใหเ้ขา้ใจถีง้นโยบายและขอ้ปฏิบิตั้ขิองบรัษิัทัฯ 

รัวมถี้งมีส่วนรั่วมในการัป้องกันการัละเมิดสิทธิมนุษัยชนไม่ให้เกิดข้�นในการัดำาเนินธุรักิจขององค์กรั

4. ไม่มีข้อรั้องเรัียนหรั้อข้อพิพาทที�เกี�ยวข้องกับการัละเมิดสิทธิมนุษัยชน
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ดัช้น้ข้้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI Standards

Universal Standards
Disclosure Page Omission Note
GRI 102: General Disclosures
1. Organizational Profile
102-1 Name of the organization 10
102-2 Activities, brands, products, and services 17-19
102-3 Location of headquarters 23
102-4 Location of operations 23
102-5 Ownership and legal form 28
102-6 Markets served 10,17
102-7 Scale of the organization 19,23,204
102-8 Information on employees and other workers 214
102-9 Supply chain 196-199
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 196-199 No significant change 

during the report year
102-12 External initiatives 12
102-13 Membership of associations 233
2. Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker 3
102-15 Key impacts, risks, and opportunities 199-200
3. Ethics and Integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 37-73,233-235
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 61-63,233-235

Topic-specific Standards
Disclosure Page Omission Note
4. Governance
102-18 Governance structure 32,37-49
102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental,  

and social topics
23,63-66

102-22 Composition of the highest governance body and its committees 30-32
102-24 Nominating and selecting the highest governance body 49-53
102-25 Conflicts of interest 15-16,53-54
102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values,  

and strategy
38-40,43-45

102-27 Collective knowledge of highest governance body 72,176
102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 70-71
102-29 Identifying and managing economic, environmental, and  

social impacts
21-22,199-200

102-30 Effectiveness of risk management processes 21-22
102-35 Remuneration policies 33-34
102-36 Process for determining remuneration 33,45
102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration 33-34
5. Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups 201
102-42 Identifying and selecting stakeholders 201
102-43 Approach to stakeholder engagement 201
102-44 Key topics and concerns raised 201-202



238

โรงพยาบาลวิภาวดี

Topic-specific Standards
Disclosure Page Omission Note
6. Reporting Practice
102-45 Entities included in the consolidated financial statements 14,28
102-46 Defining report content and topic Boundaries 193,201-202
102-47 List of material topics 202
102-48 Restatements of information - No restatement in  2021
102-49 Changes in reporting 193,202
102-50 Reporting period 193
102-51 Date of most recent report 193
102-52 Reporting cycle 193
102-53 Contact point for questions regarding the report 193
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 198,203,214, 

222,230,234
103-2 The management approach and its components 198,205,214, 

217,225,228, 

230,232
103-3 Evaluation of the management approach 204,205,217, 

221,235

Topic-specific Standards
Disclosure Page Omission Note
GRI 200: Economic
GRI 201: Economic Performance
201-1  Direct economic value generated and distributed 203
GRI 204: Procurement Practices
204-1  Proportion of spending on local suppliers 198
GRI 300: Environmental
GRI 302: Energy
302-1  Energy consumption within the organization 225-227
302-4  Reduction of energy consumption 225-227
GRI 303: Water
303-1  Water withdrawal by source 226-228
GRI 305: Emissions No results
305-1  Direct (Scope 1) GHG emissions No results
305-2  Energy indirect (Scope 2) GHG emissions No results
305-3  Other indirect (Scope 3) GHG emissions No results
305-5  Reduction of GHG emissions No results
GRI 306: Effluents and Waste
306-2  Waste by type and disposal method 227-229
GRI 400: Social
GRI 401: Employment
401-1 New employee hires and employee turnover 213
GRI 403: Occupational Health and Safety
403-2  Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost 

days, and absenteeism, and number of work-related fatalities

214
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Topic-specific Standards
Disclosure Page Omission Note
GRI 404: Training and Education
404-1 Average hours of training per year per employee 208
404-2 Programs for upgrading employee skills  

and transition assistance programs

35,36, 

206,208
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity
405-1 Diversity of governance bodies and employees 213
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1. นายนิคัม ไวยรัช้พานิช้   ประธานกรรมการบริษััท

      กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

2. นายช้ัยสิทธิ� วิริยะเมตตากุล   กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

3. นายศิโรตม์ สวัสดิ�พาณิช้ย์   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

4. นายพงษั์พัฒน์ ปธานวนิช้   กรรมการบริษััท

5. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์   กรรมการบริษััท 

6. นายรัช้ช้ สมบูรณสิน    กรรมการบริษััท

7. นายช้ำานาญ ช้นะภัย    กรรมการบริษััท

8. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส   กรรมการอิสระ

9. นายช้ัยนรินทร์ สายรังษั่   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

10. นายประเสริฐ ศร่อุฬารพงศ์   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

11. นายประมุข้ อุณจักร    กรรมการบริษััท

12. นางญาดา พัฑ์ฒฆายน   กรรมการบริษััท

13. นางสาวฤกข้จ่ กาญจนพิทักษั์   กรรมการบริษััท 

14. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล   กรรมการผูู้้จัดการ

15. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ   กรรมการและเลข้านุการ

รายชื่่�อคณะกรรมการ

บริษััท โรงพยาบาลวิิภาวิดีี จำำากัดี (มหาชื่น)



ว�สัยทัศน
โรงพยาบาลมุงมั�นที่จะเปนโรงพยาบาลตติยภูมิ

ที่ขับเคลื่อนดวยคุณภาพ

ทั�งดานการรักษาพยาบาลและการบร�การ

พันธกิจ
- พัฒนาเปนโรงพยาบาลตติยภูมิระดับ Excellence Center

- นำระบบ Smart Service / Smart Operation / Smart Hospital

   เขามาสนับสนุนการดำเนินการ

- สรางความไววางใจใหกับผูรับบร�การเฉพาะบุคคล ดวยทีมงานท่ีมีจ�ตบร�การ

   ทำงานดวยความสุข

- มีการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย

   สังคมและสิ�งแวดลอม

ปลอดภัย | ใสใจ | รวมมือ | ซ�อ่สัตย | พัฒนา | ใฝหาความรู | สูความเปนเลิศ

คานิยม
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