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สารจากประธานกรรมการบริิษััท
	ปีี 2564 โลกยัังต้้องเผชิิญกัับวิิกฤติิการแพร่่ระบาดของเชื้้อ�
ไวรััส โคโรนา (COVID-19) ต่่อเนื่่�องจากปีี 2563 สร้้างความเสีีย
หายต่่อเศรษฐกิิจทั่่�วโลกจากมาตรการ Lockdown และมาตรการ
ควบคุุมการระบาดของโรคอย่่างเข้้มงวด ทำำ�ให้้กิิจกรรมทาง
เศรษฐกิิจต้้องหยุุดชะงััก ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค สำำ�หรัับ
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับผลกระทบจาก
วิิกฤติิดัังกล่่าวอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้เช่่นกััน จำำ�นวนผู้้�ป่่วยทั้้�งผู้้�ป่่วย
นอกและผู้้�ป่ว่ ยในลดลงอย่่างมาก ทำำ�ให้้บริิษัทั ต้้องมีีการปรัับตััวให้้
เข้้ากัับโลกวิิถีีใหม่่ (New Normal) ทั้้�งรููปแบบการให้้บริิการให้้
สอดคล้้องกัับพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนไป วิิกฤติิครั้้�งนี้้�ถืือ
เป็็นบททดสอบความแข็็งแกร่่งของบริิษัทั ที่่�ผู้บ้� ริิหารและบุุคลากร
ได้้ร่่วมมืือกัันเปลี่่�ยนวิิกฤติิ COVID - 19 ให้้เป็็นโอกาสด้้วยการ
รัับดููแลรัักษาพยาบาลผู้้�ป่่วย COVID - 19 ตั้้�งแต่่การตรวจหาเชื้้�อ
การให้้บริิการรัักษาพยาบาล บริิการ ASQ (Alternative State
Quarantine) บริิการ Hospitel ส่่งผลให้้ผลประกอบการของบริิษัทั ฯ

และบริิษััทย่่อยในปีี 2564 มีีรายได้้รวม 7,873.84 ล้้านบาท เพิ่่�ม
ขึ้้�นร้้อยละ 24 จากปีี 2563 และกำำ�ไรสุุทธิิ 1,805.05 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 288 จากปีี 2563 ถืือเป็็นความสำำ�เร็็จครั้้�งสำำ�คััญ
ของบริิษััทที่่�สามารถก้้าวผ่่านวิิกฤติิได้้อย่่างมั่่�นคง
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังให้้ความสำำ�คััญต่่อการยกระดัับ
มาตรฐานการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้มีีการทบทวน
บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดต่่างๆ ทบทวนนโยบายที่่�สำำ�คัญั
ในการปฏิิบััติิงานและดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�คำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และสิิทธิิมนุุษยชน
ในนามคณะกรรมการบริิษััท ขอขอบคุุณคณะผู้้�บริิหาร
แพทย์์ พนัักงาน ทุุกคนที่่�ได้้ร่่วมทุ่่�มเทฝ่่าฟัันอุุปสรรคทั้้�งหลาย
ตลอดปีีที่่ผ่� า่ นมา รวมไปถึึงท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า และผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีีย
ทุุกฝ่่ายที่่�ได้้ให้้ความเชื่่�อมั่่�นและความไว้้วางใจต่่อบริิษััทฯ ในการ
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เป็็นไปด้้วยดีี

(นายนิิคม ไวยรััชพานิิช)
ประธานกรรมการบริิษััท

รายงานประจำ�ปี 2564

สารจากประธานกรรมการบริิหาร
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิหารได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�บริิหาร
จััดการกิิจการของโรงพยาบาลวิิภาวดีี ตามที่่�ได้้รับั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริิษััท และเป็็นไปตามที่่�ได้้กำำ�หนดในกฎบััตรคณะ
กรรมการบริิหาร โดยได้้มีีการประชุุมเมื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ร่่วมทั้้�งสิ้้�น
12 ครั้้�ง สรุุป ได้้ดัังนี้้�
1. นำำ�เสนอเป้้าหมาย กลยุุทธ์์ทางธุุรกิจิ ต่่อคณะกรรมการ
บริิษััท ตลอดจนรัับผิิดชอบในการบริิหารกิิจการของโรงพยาบาล
วิิภาวดีีให้้เป็็นไปตามนโยบาย ทิิศทางและเป้้าหมายที่่�ได้้กำำ�หนด
ไว้้
2. อนุุมััติิงบประมาณการลงทุุนประจำำ�ปีีของบริิษััท โดย
ในปีี 2564 ได้้มีีการขยายการลงทุุนในหุ้้�นของโรงพยาบาลเอกชน
และธุุรกิิจที่่�มีีศัักยภาพ รวมถึึงการลงทุุนในการปรัับปรุุงอาคาร
สถานที่่� เครื่่�องมืือแพทย์์ เพื่่�อให้้สามารถแข่่งขัันทางธุุรกิิจได้้ใน
ระยะยาว
3. กำำ�กัั บ ดููแลการปฏิิ บัั ติิ ง านภายในโรงพยาบาลให้้
สอดคล้้องกัับเป้้าหมาย กลยุุทธ์์ และแผนงาน รวมถึึงการกำำ�กัับ
ดููแลส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความรู้้� ความเข้้าใจในนโยบายต่่อต้้าน
คอรัั ป ชั่่� น โดยให้้ กำำ� หนดเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของการปฐมนิิ เ ทศน์์
พนัักงานเข้้าใหม่่
4. ดููแลให้้มีีการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินเพื่่�อให้้ผู้้�สอบ
บัั ญ ชีี ทำำ� การตรวจสอบหรืือสอบทานและให้้ ค วามเห็็ น ชอบ

ต่่ อ งบการเงิิ น ดัั ง กล่่ า วก่่ อ นนำำ� เสนอกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริิษััทตามลำำ�ดัับ
5. ทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการบริิหาร เพื่่�อให้้แนวทาง
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�มีีความเหมาะสมกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน และ
กฎหมาย กฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
6. พิิจารณากลยุุทธ์์ธุรกิ
ุ จิ ให้้สอดคล้้องกัับภาวะการระบาด
ของการแพร่่เชื้้อ� ระบาดของ COVID - 19 จากภาวะการขาดแคลน
เตีียงผู้้�ป่่วย COVID - 19 จำำ�นวนเตีียงที่่�ใช้้รองรัับผู้้�ป่่วยไม่่พอ
เพีียง โรงพยาบาลวิิภาวดีีได้้ร่่วมกัับ โรงพยาบาลราชวิิถีีเปิิด
hospitel ที่่� โรงแรม Princeton park suit ซึ่่�งนัับเป็็น hospitel
แห่่งแรก และเป็็นต้้นแบบ ในการเปิิดขยาย hospitel อื่่�นๆ จนถึึง
ปััจจุุบัันนี้้� การให้้การบริิการจััดหาวััคซีีนทางเลืือก moderna
รวมถึึงการเปิิดโรงพยาบาลรัับเฉพาะผู้้�ป่่วย COVID - 19 ที่่�
โรงพยาบาลวิิภารามชััยปราการ เพื่่�อรองรัับผู้้�ป่ว่ ยจากโรงพยาบาล
วิิภาวดีีและเครืือข่่าย
คณะกรรมการบริิหารมีีความมุ่่�งมั่่�นในการบริิหารจััดการ
ธุุรกิิจเพื่่�อให้้บรรลุุตามวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ เป้้าหมาย และกลยุุทธ์์
ธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อให้้องค์์กรเติิบโตได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
ต่่อไป

(นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล)
ประธานกรรมการบริิหาร
3

โรงพยาบาลวิภาวดี

สารจากประธานกรรมการตรวจสอบ
เรีียน 	ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการของบริิษัทั โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กัดั (มหาชน) เป็็นผู้้แ� ต่่งตั้้ง� คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง�่ ประกอบด้้วย
กรรมการอิิสระเท่่านั้้น� โดย ณ สิ้้น� ปีี 2564 มีีกรรมการตรวจสอบรวม 4 ท่่าน กรรมการทั้้�งหมดมีีคุณุ สมบััติเิ หมาะสมตามที่่ต� ลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย (ตลท.) กำำ�หนด หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�สำ�คั
ำ ญั ของคณะกรรมการตรวจสอบได้้แก่่ การดููแลและสอบทานรายงาน
ทางการเงิินของบริิษัทั ให้้เป็็นไปตามมาตรฐานบััญชีี มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ ดููแลให้้บริิษัทั มีีระบบการควบคุุมภายใน
การประเมิินความเสี่่ย� งและการควบคุุมความเสี่่ย� งที่่เ� หมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ มีีการปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดและกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และ
ดููแลกรณีีที่่�อาจเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในการทำำ�รายการระหว่่างบริิษัทั กัับบุุคคลที่่�เกี่่ย� วโยงกััน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระที่่�มิิได้้ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งในคณะกรรมการบริิหาร จำำ�นวน 4 ท่่าน ดัังนี้้�
			
1.
นายศิิโรตม์์
สวััสดิ์์�พาณิิชย์์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
			
2.
นายนิิคม		
ไวยรััชพานิิช กรรมการตรวจสอบ
			
3.
นายประเสริิฐ ศรีีอุุฬารพงศ์์ กรรมการตรวจสอบ
			
4.
นายชััยนริินทร์์ สายรัังษีี		
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีีนายมิ่่�งภิิมุุขข์์ ลิ้้�มจรููญศัักดิ์์� เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีีการประชุุมทั้้�งหมด 5 ครั้้�ง เพื่่�อดำำ�เนิินงานตามความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบ
หมาย โดยมีีประเด็็นที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญคืือ
1. สอบทานงบการเงิินของบริิษััทและบริิษััทย่่อย ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท ทั้้�งนี้้� จากการสอบทานงบการ
เงิินและซัักถามข้้อมููลจากฝ่่ายบริิหาร รวมทั้้ง� การประชุุมกัับผู้้ส� อบบััญชีีโดยไม่่มีฝ่ี า่ ยบริิหารและพิิจารณาข้้อเสนอแนะของผู้้ส� อบบััญชีี
คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่างบการเงิินดัังกล่่าวได้้จััดทำำ�อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน และเป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้
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2. สอบทานและประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่าบริิษัทั
มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม มีีประสิิทธิิภาพ และเพีียงพอกัับการป้้องกัันความเสี่่ย� งจากการดำำ�เนิินงานตามแนวนโยบายและ
กลยุุทธ์์ต่่าง ๆ ของบริิษััท
3. สอบทานให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ และ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
4. พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระจากบริิษััท สอบบััญชีีธรรมนิิติิ จำำ�กััด ให้้เป็็นผู้้�สอบบััญชีี
ของบริิษััทและเสนอค่่าตอบแทนของบุุคคลดัังกล่่าว
5. พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อ
กำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่ารายการดัังกล่่าวเป็็นรายการธุุรกิิจปกติิของบริิษััท
6. พิิจารณาอนุุมััติิแผนงานตรวจสอบภายใน ซึ่่�งกำำ�หนดให้้มีีความสอดคล้้องกัับลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท
รวมถึึงนโยบาย แผนงาน กระบวนการทำำ�งาน และความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
7. พิิจารณาอนุุมััติิงบประมาณค่่าใช้้จ่่ายประจำำ�ปีี และอััตรากำำ�ลัังของสำำ�นัักตรวจสอบภายในองค์์กร
8. ทบทวนและประเมิินกฏบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนะการปรัับปรุุงเปลี่่ย� นแปลงต่่อคณะกรรมการบริิษัทั
เพื่่�อการอนุุมััติิ
9. พิิจารณาสอบทานระบบควบคุุุ�มภายใน การจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน และระบบบริิหารความเสี่่�ยงให้้เป็็นไปอย่่าง
รััดกุุุ�ม เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ รวมไปถึึงการตรวจสอบและสอบทานการปฏิิบััติิว่่าเป็็นไปอย่่างถููกต้้อง ตรงตามระเบีียบปฏิิบััติิ
และกฎหมาย เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีระบบควบคุุุ�มที่่�เหมาะสมและเพีียงพอต่่อความเสี่่�ยงด้้านคอร์์รััปชั่่�นที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบัติั งิ านตามหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริิษััท ด้้วยความระมััดระวัังอย่่างเต็็มความสามารถ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััทฯ ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งปวง

(นายศิิโรตม์์ สวััสดิ์์�พาณิิชย์์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ข้้อมููลสำำ�คััญทางการเงิิน
2564

รายการ
ฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน (ล้้านบาท)
สิินทรััพย์์รวม
หนี้้�สิินรวม
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รายได้้จากการรัักษาพยาบาล
รายได้้รวม
กำำ�ไรสุุทธิิ
กำำ�ไรต่่อหุ้้�น
อััตราส่่วนทางการเงิิน
อััตราส่่วนแสดงสภาพคล่่อง
อััตราส่่วนสภาพคล่่อง
อััตราส่่วนสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว
อััตราส่่วนสภาพคล่่องกระแสเงิินสด
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนของลููกหนี้้�การค้้า
ระยะเวลาการเก็็บหนี้้�
อััตราการหมุุนเวีียนของสิินค้้าคงเหลืือ
ระยะเวลาขายสิินค้้า
อััตราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้�
ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�
Cash Cycle
อััตราส่่วนประสิิทธิิภาพในการหากำำ�ไร
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น
อััตรากำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน (EBIT)
อััตรากำำ�ไรก่่อนหัักดอกเบี้้�ย ภาษีี ค่่าเสื่่�อมราคา และค่่าตััดจำำ�หน่่าย
(EBITDA)
อััตรากำำ�ไรอื่่�น
อััตราส่่วนเงิินสดต่่อการทำำ�กำำ�ไร
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ
อััตราส่่วนผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น
อััตราส่่วนแสดงประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน
อััตราผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์
อััตราผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์ถาวร
อััตราการหมุุนของสิินทรััพย์์
4.อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระดอกเบี้้�ย
อััตราส่่วนความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� (DSCR)
อััตราเงิินปัันผลตอบแทน
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28,426.67
13,170.09
12,184.26
7,310.08
7,873.84
1,805.05
0.1330

21,175.02
10,441.00
8,170.65
5,909.50
6,357.84
465.47
0.0347

19,629.85
9,258.19
7,788.59
6,450.68
6,872.66
809.05
0.0612

(เท่่า)
(เท่่า)
(เท่่า)
(เท่่า)
(วััน)
(เท่่า)
(วััน)
(เท่่า)
(วััน)
(วััน)

0.40
0.24
0.23
9.02
40.46
29.61
12.33
14.03
26.02
26.77

0.32
0.23
0.21
9.67
37.76
25.96
14.06
13.01
28.05
23.78

0.32
0.28
0.28
10.89
33.07
26.80
13.43
13.67
26.33
20.17

(%)
(%)
(%)

29.65%
30.43%
36.79%

25.44%
13.91%
20.81%

27.48%
20.38%
26.39%

(%)
(%)
(%)
(%)

40.40%
85.68%
24.78%
17.74%

0.32%
197.54%
8.72%
5.70%

6.73%
153.76%
14.45%
10.86%

(%)
(%)
(เท่่า)

9.66%
28.65%
0.28

4.18%
12.46%
0.30

7.96%
20.02%
0.35

(เท่่า)
(เท่่า)
(เท่่า)
(%)

1.08
10.85
2.25
1.89%

1.28
4.36
1.27
2.72%

1.19
6.96
1.92
2.51%
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กรรมการบริิษััท

นายนิิคม ไวยรััชพานิิช

ประธานกรรมการบริิษััท
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิิสระ

นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล
ประธานกรรมการบริิหาร

นายศิิโรตม์์ สวััสดิ์์�พาณิิชย์์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิิสระ

นายชััยนริินทร์์ สายรัังษีี

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิิสระ

นายประเสริิฐ ศรีีอุุฬารพงศ์์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิิสระ
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พลเอกบุุญเลิิศ จัันทราภาส
กรรมการอิิสระ

นายสิิทธิิ ภาณุุพััฒนพงศ์์
กรรมการ

นายชำำ�นาญ ชนะภััย
กรรมการ

นายรััชช สมบููรณสิิน
กรรมการ

นายพงษ์์พััฒน์์ ปธานวนิิช
กรรมการ

นายประมุุข อุุณจัักร
กรรมการ
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นางญาดา พััฑฒฆายน
กรรมการ

นางสาวฤกขจีี กาญจนพิิทัักษ์์
กรรมการ

นายพิิจิิตต์์ วิิริิยะเมตตากุุล
กรรมการผู้้�จััดการ

นางบวรพรรณ รััฐประเสริิฐ
กรรมการและเลขานุุการ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) ประกอบธุุรกิิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้้ชื่่�อ “โรงพยาบาลวิิภาวดีี”
เริ่่�มเปิิดให้้บริิการเมื่่�อวัันที่่� 1 มีีนาคม 2529 ด้้วยทุุนจดทะเบีียนเริ่่�มต้้น 20 ล้้านบาท ในปีี 2535 บริิษััทฯ ได้้เข้้าจดทะเบีียนใน
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และในปีี 2536 ได้้จดทะเบีียนแปรสภาพเป็็นบริิษััทมหาชน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีทุุนจดทะเบีียนทั้้�งสิ้้�น 1,493,908,281.60 บาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ จำำ�นวน
14,939,082,816 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 0.10 บาท ทุุนชำำ�ระแล้้ว 1,357,586,558.20 บาท
ปััจจุุบััน บริิษััทฯ เป็็นผู้้�ประกอบธุุรกิิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่่ โดยมีีโรงพยาบาลซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย และบริิษััทย่่อยทาง
อ้้อม ทั้้�งหมด 5 แห่่ง โรงพยาบาลซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่่วม และบริิษััทร่่วมทางอ้้อมทั้้�งหมด 4 แห่่ง และ เงิินลงทุุนในธุุรกิิจโรงพยาบาลอื่่�นๆ
จำำ�นวน 9 แห่่ง คิิดเป็็นมููลค่่าตามราคาทุุน 7,983.11 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ยัังมีีกิิจการอื่่�นๆนอกเหนืือจากธุุรกิิจโรงพยาบาลคืือ
ธุุรกิิจโรงแรม ธุุรกิิจคลิินิิกความงามและเวชศาสตร์์ชะลอวััย อีีกด้้วย

เป้้าหมาย วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และวััตถุุประสงค์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บริิษััทฯ มีีเป้้าหมายที่่�เป็็นโรงพยาบาลเอกชนชั้้�นนำำ�ที่่�มีีความโดดเด่่น ในด้้านคุุณภาพการรัักษาพยาบาล คุุณภาพการบริิการ
คุุณภาพบุุคลากร ภายใต้้กรอบจริิยธรรมวิิชาชีีพ ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีธรรมาภิิบาล ใส่่ใจสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม โดยคณะกรรมการและ
ผู้้�บริิหารได้้ร่่วมกัันกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ค่่านิิยม และวััตถุุประสงค์์ไว้้ ดัังนี้้�

วิิสััยทััศน์์

 โรงพยาบาลมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นโรงพยาบาลตติิยภููมิิ ที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยคุุณภาพ ทั้้�งด้้านการรัักษาพยาบาลและการบริิการ

พัันธกิิจ
เพื่่�อให้้บรรลุุถึึงวิิสััยทััศน์์ที่่�ตั้้�งไว้้ บริิษััทฯ มีีนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
 	พััฒนาเป็็นโรงพยาบาลตติิยภููมิิระดัับ Excellence Center
 นำำ�ระบบ Smart Service / Smart Operation / Smart Hospital เข้้ามาสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการ
 สร้้างความไว้้วางใจให้้กัับผู้้�รัับบริิการเฉพาะบุุคคล ด้้วยทีีมงานที่่�มีีจิิตบริิการทำำ�งานด้้วยความสุุข
 มีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องโดยคำำ�นึึงถึึงความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

ค่่านิิยมองค์์กร
บริิษััทฯ ได้้มีีการทบทวน และกำำ�หนดค่่านิิยมองค์์กรในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท ดัังนี้้�
 ปลอดภััย Safety
มีีการประเมิินตนเองในผลลััพธ์์ด้้านความปลอดภััยและคุุณภาพการบริิการทางการแพทย์์ ที่่�ส่่งมอบให้้ผู้้�ป่่วย รวมทั้้�งผล
งานที่่�ส่่งมอบให้้เพื่่�อนร่่วมงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
 ใส่่ใจ Care
มีีความเข้้าใจในการความต้้องการและความคาดหวัังของผู้้�รัับบริิการ ทั้้�งภายในและภายนอก มีีการให้้การบริิการอย่่าง
กระตืือรืือร้้น จริิงใจ สุุภาพ รวดเร็็ว และให้้เกีียรติิผู้รั้� บั บริิการดุุจเครืือญาติิพร้้อมทั้้�งแสดง Excellence Services Behavior
(ESB) ได้้อย่่างเหมาะสม
 	ร่่วมมืือ Teamwork
มีีความเข้้าใจในขอบเขต บทบาทและหน้้าที่่�ของตนเองในฐานะที่่�เป็็นสมาชิิกทีีม รัับฟัังความคิิดเห็็นของเพื่่�อนร่่วมทีีม
มีีส่ว่ นร่่วมในการทำำ�งานการแก้้ไขปััญหา การแลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์และความคิิดเห็็นต่่างๆ เพื่่�อให้้ทุกุ คนร่่วมมืือกัันไป
สู่่�เป้้าหมายขององค์์กร
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 ซื่่�อสััตย์์ Integrity
มีีความซื่่�อสััตย์์ต่่อตนเอง วิิชาชีีพ ผู้้�รัับบริิการ เพื่่�อนร่่วมงานและองค์์กร
 พััฒนา Continuous Improvement
มีีการนำำ�ความรู้้� ความสามารถ ทัักษะ ทััศนคติิ รวมทั้้�งการจััดการความเสี่่�ยงในทุุกด้้านเพื่่�อไปสู่่�การปรัับปรุุงพััฒนาการ
บริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง
 ใฝ่่หาความรู้้� Learning Organization
มีีการพััฒนาความรู้้� ความสามารถของบุุคลากร เพื่่�อเพิ่่�มทัักษะในการปฏิิบััติิงาน รวมทั้้�งสามารถใช้้เทคโนโลยีีอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและเพิ่่�มช่่องทางการเรีียนรู้้�สู่่�บุุคลากรอย่่างทั่่�วถึึง
 สู่่�ความเป็็นเลิิศ Excellence
ส่่งเสริิมให้้มีคี วามเป็็นเลิิศทางด้้านการรัักษาพยาบาล ด้้านวิิชาการ ด้้านบุุคลากร ด้้านการบริิการ รวมทั้้�งเครื่่อ� งมืือ อาคาร
สถานที่่�และประสานงานไปสู่่�ผู้้�รัับบริิการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ

(1) การเปลี่่�ยนแปลงด้้านโครงสร้้างเงิินทุุนและบริิหารงาน
ปีี 2562
มีีการใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััท VIBHA-W2 ครั้้�งที่่� 5 จำำ�นวน 65,039,132
หน่่วย จำำ�นวนหน่่วยของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�ยัังไม่่ใช้้สิิทธิิ 361,657,614 หน่่วย มีีการใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�
จะซื้้�อหุ้้�นสามััญ VIBHA-W3 ครั้้�งที่่� 3 จำำ�นวน 153,846 หน่่วย จำำ�นวนหน่่วยของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้สิิทธิิ 1,011,623,932
หน่่วย
ปีี 2563
มีีการใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััท VIBHA-W2 ครั้้�งที่่� 6 (ครั้้�งสุุดท้้าย) จำำ�นวน
310,981,154 หน่่วย จำำ�นวนหน่่วยของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�ยัังไม่่ใช้้สิิทธิิ 50,676,460 หน่่วย มีีการใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญตามใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญ VIBHA-W3 ครั้้�งที่่� 4 ไม่่มีีผู้้�มาใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััท จำำ�นวนหน่่วย
ของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้สิิทธิิ 1,011,623,932 หน่่วย
บริิษััทฯ ได้้สละสิิทธิิในการเพิ่่�มทุุนของบริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััดจำำ�นวน 14,070,441 หุ้้�น ทำำ�ให้้สััดส่่วนการถืือหุ้้�นใน
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด ลดลงจาก 40.75% คงเหลืือ 33.73%
บริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด ได้้ลดทุุนจดทะเบีียนแบบเฉพาะเจาะจงของผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นบุุคคลที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ จาก
450,000,000 บาท เป็็น 392,840,000 บาท จำำ�นวน 57,160,000 บาท ทำำ�ให้้สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทฯในบริิษััท ทิิพยบดิินทร์์
จำำ�กััด เพิ่่�มขึ้้�นจาก 33.33% เป็็น 38.18%
ปีี 2564
บริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด ได้้เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจาก 392,840,000 บาทเป็็น 492,108,000 บาทบริิษััทฯได้้ลงทุุนเพิ่่�มจำำ�นวน
9,926,800 หุ้้�นราคาหุ้้�นละ 5 บาทเป็็นเงิิน 49,634,000 บาททำำ�ให้้สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทฯในบริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด เพิ่่�ม
ขึ้้�นจาก 38.18% เป็็น 40.57%
บริิษััท วีี พรีีซิิชั่่�น จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยได้้มีีการเรีียกชำำ�ระค่่าหุ้้�นเพิ่่�มเติิมในอััตรา 75% ของทุุนจดทะเบีียน เป็็นเงิินจำำ�นวน
2.62 ล้้านบาท
บริิษััทฯ ใช้้สิิทธิ์์�ซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มทุุนของ บริิษััท สิินแพทย์์ จำำ�กััดตามสััดส่่วนเดิิม จำำ�นวน 1.6 ล้้านหุ้้�นเป็็นเงิิน 160,000,000 บาท
บริิษััทฯ ใช้้สิิทธิ์์�ซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มทุุนของ บริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััดตามสััดส่่วนเดิิม จำำ�นวน 8 ล้้านหุ้้�นเป็็นเงิิน
80,000,000 บาท
มีีการเปิิดให้้ใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญ VIBHA-W3 ครั้้�งที่่� 5 ในเดืือนกัันยายน 2564 ราคา
ใช้้สิิทธิิ 2.993 บาท ต่่อหน่่วย จำำ�นวนหน่่วยของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�ยัังไม่่ได้้ใช้้สิิทธิิ 1,011,623,932 หน่่วย ผลปรากฎว่่า ไม่่มีีผู้้�มา
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ใช้้สิิทธิิตามใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััท วัันใช้้สิิทธิิแปลงสภาพครั้้�งสุุดท้้าย (ครั้้�งที่่� 6 คืือวัันที่่� 14 มิิถุุนายน 2565)
(2) การพััฒนาด้้านคุุณภาพโรงพยาบาลและบริิการ
ปีี 2562
บริิษััทฯ ได้้ผ่่าน Reaccreditation JCI ครั้้�งที่่� 2 จากสถาบััน Joint Commission International ประเทศสหรััฐอเมริิกา
บริิษััทฯ ได้้นำำ�ระบบ Smart Ward เข้้ามาใช้้ในงานดููแลผู้้�ป่่วยในของโรงพยาบาลอย่่างเต็็มรููปแบบ ทั้้�งนี้้� ระบบดัังกล่่าวจะช่่วย
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและความถููกต้้องแม่่นยำำ�ในการรัักษาพยาบาล โดยแพทย์์สามารถสั่่�งการรัักษาได้้โดยตรงผ่่าน Mobile Device ทำำ�ให้้
ลดความผิิดพลาดในการรัับคำำ�สั่่�งของแพทย์์
บริิษััทฯ ได้้รัับรางวััล Best Performance Award จากบริิษััท กรุุงไทย แอกซ่่า ประกัันชีีวิิต เมื่่�อวัันที่่� 17 พฤษภาคม 2562
ในงาน Inter Partner Assistance Awards 2561
บริิษััทฯ ได้้รัับรางวััลด้้านการใส่่ใจเป็็นเลิิศและรางวััลด้้านความเร็็วในการประสานงาน จากบริิษััทเมืืองไทยประกัันชีีวิิต ในงาน
MuangThai Life Assurance Hospital Awards 2019
บริิษััทฯ ได้้รัับรางวััล Best Medical Utilization จากบริิษััท เอไอเอ จำำ�กััด
ในเดืือนกรกฎาคม 2562 และเดืือนตุุลาคม 2562 โรงพยาบาลวิิภาวดีีได้้เข้้าร่่วมโครงการพััฒนาทัักษะด้้าน Non – Technical Skill สำำ�หรัับผู้้บ� ริิหาร กัับองค์์กรแรงงานระหว่่างประเทศ (International Labour Organization) โดยมีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อให้้ผู้บ้� ริิหาร
ที่่�ได้้รับั การอบรมในความรู้แ้� ละทัักษะที่่ไ� ด้้รับั ไปประยุุกต์์ใช้้ในการพััฒนาตนเอง และพััฒนางาน อัันจะเกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้รั� บั บริิการ
รวมทั้้�งช่่วยส่่งเสริิมให้้มีีความสุุขในการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
ปีี 2563
จากภาวะการแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 ตั้้�งแต่่เดืือนมีีนาคม 2563 โรงพยาบาลวิิภาวดีีได้้มีีการปรัับมาตรฐานการให้้
บริิการของโรงพยาบาล เพื่่�อให้้เกิิดความปลอดภััยสููงสุุดต่่อผู้้�มาใช้้บริิการ และ แพทย์์ / พนัักงานของโรงพยาบาล ด้้วยการเพิ่่�ม
มาตรการป้้องกัันอย่่างเต็็มรููปแบบ ตั้้�งแต่่การคััดกรองผู้้�เข้้ามาในพื้้�นที่่�โรงพยาบาล การทำำ�ความสะอาดฆ่่าเชื้้�อในจุุดให้้บริิการ การ
ป้้องกัันในส่่วนของแพทย์์และบุุคลากรโรงพยาบาล การรัักษาระยะห่่าง (Social Distancing) ทุุกจุุด การแยกสถานที่่�ตรวจคนไข้้ด้้าน
ทางเดิินหายใจ และคนไข้้กลุ่่�มเสี่่�ยงออกนอกพื้้�นที่่�อาคาร ไม่่ปะปนกัับคนไข้้โรคอื่่�น การจััดห้้องพัักคนไข้้ระบบความดัันลบ (Negative
Pressure) สำำ�หรัับคนไข้้โรคติิดเชื้้อ� ระบบทางเดิินหายใจ การกำำ�หนดแนวทางปฏิิบัติั สำิ ำ�หรัับผู้้�ที่่มี� ปี ระวััติกิ ารเดิินทางกลัับจากพื้้น� ที่่�เสี่่ย� ง
แนวทางปฏิิบััติิกรณีีบุุคลากรสััมผััส COVID-19 เป็็นต้้น
ปีี 2564
เนื่่�องจากภาวะการแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 ยัังคงมีีอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้โรงพยาบาลวิิภาวดีีต้้องมีีการเพิ่่�มเตีียงเพื่่�อ
รองรัับผู้้�ป่่วย COVID-19 ที่่�เพิ่่�มจำำ�นวนสููงขึ้้�น จาก 258 เตีียง เป็็น 300 เตีียง รวมถึึงการเพิ่่�มเตีียง SEMI ICU อีีก 24 เตีียง
จััดตั้้�งคลิินิิก (Acute Respiratory Infection) เพื่่�อแยกการตรวจผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงติิดเชื้้�อ COVID-19 ออกจากผู้้�ป่่วยทั่่�วไป
นอกจากนั้้�น โรงพยาบาลยัังได้้จััดตั้้�งศููนย์์ฉีีดวััคซีีน COVID-19 โดยจััดบริิการที่่�ฉีีดวััคซีีนให้้กัับประชาชนทั่่�วไป ตลอดปีี 2564 กว่่า
120,000 โดส รวมถึึงการเปิิดจำำ�หน่่ายวััคซีีนทางเลืือกโมเดอร์์น่่าให้้กัับประชาชนทั่่�วไปจำำ�นวน 247,430 โดส
โรงพยาบาลวิิภาวดีี ได้้ผ่่านการรัับรองการดำำ�เนิินงานเฝ้้าระวััง ป้้องกััน ควบคุุมการติิดเชื้้�อ ไวรััสโคโรนา 2019 กลุ่่�มบุุคลากร
ของหน่่วยบริิการสุุขภาพ ในฐานวิิถีีชีีวิิตใหม่่ : New normal (COVID-19 plus) ระดัับทอง จาก กรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข
(3) การพััฒนาด้้านเทคโนโลยี่่�และอาคารสถานที่่�
ปีี 2562
บริิษััทฯ ได้้มีีการจััดซื้้�อเครื่่�องมืือแพทย์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการรัักษา อาทิิ เครื่่�องวิิเคราะห์์องค์์ประกอบร่่างกาย
แบบแยกส่่วน เครื่่�อง Bladder Scan (เครื่่�องตรวจวิิเคราะห์์ตัับ) เป็็นต้้น
บริิษััทฯ ได้้เปิิดอาคารศููนย์์การค้้าภายใต้้ชื่่�อ “วิิพลาซ่่า (Vi plaza)” ในเดืือนตุุลาคม 2562 โดยศููนย์์การค้้าดัังกล่่าวประกอบ
ด้้วยร้้านอาหารและร้้านค้้าที่่�มีีชื่่�อเสีียงกว่่า 20 ร้้าน ศููนย์์อาหารขนาด 200 ที่่�นั่่�ง ร้้านค้้าย่่อย และที่่�จอดรถจำำ�นวน 350 คััน เพื่่�อเพิ่่�ม
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ความสะดวกสบายให้้กับั ผู้้ม� าใช้้บริิการและญาติิ รวมตลอดถึึงผู้้�ที่่ทำ� ำ�งานและอาศััยในพื้้น� ที่่�ใกล้้เคีียงโรงพยาบาล โดยผลการตอบรัับเป็็น
ไปตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้
ปีี 2563
บริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการจััดซื้้อ� เครื่่อ� งมืือแพทย์์เพิ่่�มเติิม ได้้แก่่ เครื่่อ� งฉายแสงยููวีีบีสำี ำ�หรัับรัักษาโรคด่่างขาวและสะเก็็ดเงิิน เครื่่อ� ง
ตรวจคลื่่�นไฟฟ้้าของกล้้ามเนื้้�อและระบบประสาท เครื่่�องเอกซเรย์์เต้้านมระบบดิิจิิตอล เป็็นต้้น
เพื่่�อเป็็นการอนุุรัักษ์์พลัังงานและลดค่่าใช้้จ่่ายของบริิษััท บริิษััทได้้เริ่่�มโครงการการติิดตั้้�งแผงโซล่่าเซลล์์ขนาด 384.8 KWP
บนดาดฟ้้าอาคารโรงพยาบาล ซึ่่�งคาดว่่าจะสามารถลดค่่าใช้้จ่่ายค่่าไฟฟ้้าได้้ประมาณปีีละ 2 – 2.5 ล้้านบาท นอกจากนั้้�นยัังได้้มีี
โครงการติิดตั้้�งระบบควบคุุมความเร็็วรอบมอเตอร์์คููลลิ่่�งทาวเวอร์์อััตโนมััติิ (Smart Cooling) ซึ่่�งสามารถลดค่่าใช้้จ่่ายค่่าไฟฟ้้าได้้ปีีละ
320,000 บาท
ปีี 2564
บริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการจััดซื้้อ� เครื่่อ� งมืือแพทย์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดููแลผู้้�ป่ว่ ยทั่่�วไป และผู้้�ป่ว่ ย COVID-19 อาทิิ
เครื่่�องให้้ออกซิิเจนภายใต้้ความกดบรรยากาศสููง (High Flow Oxygen Therapy), ตู้้�ปลอดเชื้้�อ, เปลเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยความดัันลบ
และเครื่่�องช่่วยหายใจ (Ventilator)
หมายเหตุุ สััดส่่วนการถืือหุ้้�นดัังกล่่าวข้้างต้้นอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ในอนาคต

เครื่่�องให้้ออกซิิเจนภายใต้้ความกดบรรยากาศสููง

เครื่่�องช่่วยหายใจ (Ventilator)

ตู้้�ปลอดเชื้้�อ
เปลเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยความดัันลบ
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โรงพยาบาลวิภาวดี

โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท ณ. 31 ธัันวาคม 2564
7.09%

บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลรามคำแหง

6.21%

กลุมบริษัทยอย

กลุมเงินทุนทั�วไป

หลักทรัพย
เผื่อขาย/เผื่อคา

โรงพยาบาล
เสรีรักษ

โรงพยาบาล
ศิครินทร SKR

โรงพยาบาล
สินแพทย

โรงพยาบาล
ไทยนครินทร TNH

7.69%

โรงพยาบาล
เจาพระยา

ไดนาสตี่เซรามิค
DOC

4.43%

โรงพยาบาล
นวนคร

วินน��เพลซ 2002
RICHY

โรงพยาบาล
วิภารามอมตะนคร

7.67%

บจ.อินโนเวชั�น
เทคโนโลยี่

คันทรี่กรุป โฮลดิ้งส
CGH

โรงพยาบาล
วิภารามสมุทรสาคร

6%

บจ.โรงพยาบาล
ศุภฤกษอูหลง

ศรีตรังเอโกรฯ
STA

16%

บจ.เลกาซี่ กอลฟ
(ประเทศไทย)

ศรีตรังโกลฟส
STGT

กลุมบริษัทรวม

99.99%

33.85%

บจ.ปริ๊นสตั้น พารค
สวีท
บจ.บิวตี้ ดีไซน
เซนเตอร

โรงพยาบาลวิภาราม
4.16%
50%

50%

โรงพยาบาล
แพทยปญญา

20%

โรงพยาบาล
เสรีรักษ

100%

โรงพยาบาล
วิภารามแหลมฉบัง

1.71%

40.57%

40.57%

28.57%

โรงพยาบาล
บางโพ

กลุมบริษัท
ทิพยบดินทร

83.55%

บจ.วีคี ชิชั�น

70%

14.77%

บมจ. เชียงใหมราม
ธุรกิจการแพทย

10%

12.43%

86.70%

โรงพยาบาล
หริภุญชัย

18%
56.37%

88.46%

โรงพยาบาล
เชียงใหมราม

โรงพยาบาล
วิภารามปากเกร็ด
25.44%

โรงพยาบาล
รามคำแหง เชียงใหม
64.74%

โรงพยาบาล
เทพปญญา

8.75%

10%
7.19%

0.52%

2.85%

72.17%

โรงพยาบาล
เขลางคนคร

โรงพยาบาล
วิภารามชัยปราการ

99.99%

1%

75.11%
50%

โรงพยาบาล
พะวอ

0.20%
100%

0.18%
51.72%

โรงพยาบาลลมเหสักข

100%

โรงพยาบาลวิภาราม
นวมินทร

บริิษััทมีีบริิษััทย่่อยจำำ�นวน 4 บริิษััท ดัังนี้้�
 บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด บริิษััทถืือหุ้้�น 99.99% ประกอบธุุรกิิจโรงแรม และปััจจุุบัันเปลี่่�ยนสภาพเป็็น Hospitel
เพื่่�อรองรัับผู้้�ป่่วย COVID-19 มีีจำำ�นวนห้้องพััก 270 ห้้อง
 บริิษััท บิิวตี้้� ดีีไซน์์ เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด บริิษััทถืือหุ้้�น 50% ประกอบธุุรกิิจเสริิมความงาม
 บริิษััท วีี พรีีซิิชั่่�น จำำ�กััด บริิษััทถืือหุ้้�น 70% ประกอบธุุรกิิจ ศููนย์์ชะลอวััย
 บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน) (CMR) บริิษััทถืือหุ้้�นจำำ�นวน 83.55% ประกอบธุุรกิิจโรงพยาบาล
เอกชน ที่่�จัังหวััดเชีียงใหม่่ การถืือหุ้้�นดัังกล่่าวทำำ�ให้้บริิษััทมีีบริิษััทย่่อยทางอ้้อมอีีก 4 บริิษััท ดัังนี้้�
- บริิษัทั โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม จำำ�กัดั ถืือหุ้้�นทางอ้้อม 47.09% (ถืือหุ้้�นโดย บริิษัทั เชีียงใหม่่รามธุุรกิจิ การแพทย์์
จำำ�กััด (มหาชน) 56.37%)
- บริิษััท โรงพยาบาลหริิภุุญชััยเมโมเรีียล จำำ�กััด ถืือหุ้้�นทางอ้้อม 72.43% (ถืือหุ้้�นโดย บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจ
การแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน) 86.70%)
- บริิษััท เทพปััญญาธุุรกิิจ จำำ�กััด ถืือหุ้้�นทางอ้้อม 47.09% (ถืือหุ้้�นโดย บริิษััท โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม จำำ�กััด
99.99%)
- บริิษััท โรงพยาบาลรามคำำ�แหง เชีียงใหม่่ จำำ�กััด ถืือหุ้้�นทางอ้้อม 45.53% (ถืือหุ้้�นโดย บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจ
การแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน) 18% และบริิษััท โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม จำำ�กััด 64.74%)
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CMR เป็็นกลุ่่�มโรงพยาบาลเอกชนที่่�มีีจำำ�นวนเตีียงผู้้�ป่่วยในให้้บริิการมากที่่�สุุดบริิเวณภาคเหนืือตอนบน จำำ�นวน 936 เตีียง
บริิษััทมีีบริิษััทร่่วม จำำ�นวน 3 บริิษััท ดัังนี้้�
 บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด บริิษััทถืือหุ้้�นอยู่่� 33.85% ซึ่่�งเป็็นโรงพยาบาลเอกชนที่่�มีีจำำ�นวนเตีียงผู้้�ป่่วยในจำำ�นวน
150 เตีียง และมีีผู้้�ป่่วยนอกมาใช้้บริิการจำำ�นวน 1,700 คนต่่อวััน โดยเป็็นโรงพยาบาลเอกชนที่่�รัับรัักษาพยาบาลผู้้�ป่่วย
ประกัันสัังคม และโครงการประกัันสุุขภาพ
 บริิษััท โรงพยาบาลบางโพ จำำ�กััด บริิษััทถืือหุ้้�นอยู่่� 28.57% ซึ่่�งเป็็นโรงพยาบาลเอกชนที่่�มีีจำำ�นวนเตีียงผู้้�ป่่วยในจำำ�นวน
100 เตีียง และมีีผู้้�ป่่วยนอกมาใช้้บริิการจำำ�นวน 400 คนต่่อวััน
 บริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด บริิษััทถืือหุ้้�นอยู่่� 40.57% ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจ จำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์, วััสดุุสิ้้�นเปลืืองที่่�ใช้้ในการล้้าง
ไต และให้้บริิการล้้างไต ซึ่่�งบริิษััทได้้หยุุดการดำำ�เนิินการเมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563
บริิษััทมีีบริิษััทร่่วมทางอ้้อม จำำ�นวน 2 บริิษััท ดัังนี้้�
 บริิษััท โรงพยาบาลเขลางค์์นคร จำำ�กััด ถืือหุ้้�นทางอ้้อม 11.99% (ถืือหุ้้�นโดย บริิษััท โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม จำำ�กััด
25.44%)
 บริิษััท โรงพยาบาลพะวอ จำำ�กััด ถืือหุ้้�นทางอ้้อม 23.54% (ถืือหุ้้�นโดย บริิษััท เทพปััญญาธุุรกิิจ จำำ�กััด 50%)

ความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มธุุรกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) และ บริิษััทย่่อย มีีการถืือหุ้้�นโดย โรงพยาบาลเอกชนอื่่�นๆ จำำ�นวนหลายแห่่ง อาทิิ
โรงพยาบาลรามคำำ�แหง โรงพยาบาลสิินแพทย์์ โรงพยาบาลเจ้้าพระยา โรงพยาบาล วิิภาราม อย่่างไรก็็ตาม โรงพยาบาลแต่่ละแห่่ง
ในกลุ่่�ม มีีความสััมพัันธ์์ที่่ดี� แี ละเป็็นพัันธมิิตรทางธุุรกิจิ ต่่อกััน เนื่่อ� งจาก โรงพยาบาลแต่่ละแห่่ง อยู่่�ในทำำ�เลที่่�ห่า่ งไกลกััน และโรงพยาบาล
วิิภาวดีีมีแี ห่่งเดีียว ไม่่มีสำี ำ�นักั งานสาขาที่่�อื่่น� ใด จึึงไม่่มีกี ารแข่่งขัันโดยตรงระหว่่างกััน โดยมีีนโยบายการลงทุุนว่่าแต่่ละแห่่งที่่�ไปลงทุุน
จะต้้องอยู่่�ห่่างกัันอย่่างน้้อย 10 กิิโลเมตร สำำ�หรัับนโยบายในการลงทุุนในภาคเหนืือนั้้�น ทางบริิษััทจะให้้บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจ
การแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการแทนบริิษััท ทั้้�งนี้้� ที่่�ผ่่านมา การดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
มีีลัักษณะการช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนซึ่่�งกัันและกััน โดยมีีการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล การร่่วมเจรจาต่่อรองกัับคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ เช่่น การจััด
ซื้้�อวััสดุุอุุปกรณ์์ การฝึึกอบรมบุุคลากร การแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลด้้านวิิชาการ เพื่่�อผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท นอกจากนี้้� ยัังมีีการรัับ
หรืือส่่งคนไข้้ระหว่่างกัันไปรัักษายัังโรงพยาบาลในกลุ่่�มที่่�มีีความพร้้อม หรืือ มีีความชำำ�นาญในด้้านนั้้�นๆ มากกว่่า หรืือ ตามโอกาส
ที่่�เหมาะสม เช่่น กรณีีที่่� โรงพยาบาลไม่่สามารถรองรัับผู้้�ป่่วยได้้ อาจมีีการส่่งไปรัักษายัังโรงพยาบาลในกลุ่่�มพัันธมิิตร
นโยบายเกี่่�ยวกัับการดููแลเรื่่�องความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ กรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ (บริิษััท เอฟแอนด์์เอส 79 จำำ�กััด “F&S”)
มีีการถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�นที่่�ประกอบธุุรกิิจเดีียวกัันกัับบริิษััท
กรณีีที่่� บริิษัทั F&S ซึ่ง่� เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ เกิินกว่่าร้้อยละ 10 ของบริิษัทั มีีการถืือหุ้้�นในบริิษัทั อื่่น� ๆ ที่่�ประกอบธุุรกิจิ โรงพยาบาล
เช่่นเดีียวกัันกัับบริิษััท อย่่างไรก็็ตาม การถืือหุ้้�น ดัังกล่่าว ไม่่ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เนื่่�องจาก โรงพยาบาลแต่่ละแห่่ง
มีีกลุ่่�มเป้้าหมายลููกค้้าที่่�ต่่างกััน เนื่่�องจาก ทำำ�เลที่่�ตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�ห่่างไกลกััน นอกจากนี้้� โรงพยาบาลแต่่ละแห่่ง มีีจุุดแข็็งด้้านการให้้
บริิการที่่�แตกต่่างกััน โดยทางโรงพยาบาลรามคำำ�แหง จะมุ่่�งเน้้นบริิการความเป็็นเลิิศทางแพทย์์เฉพาะทางด้้าน ศููนย์์หััวใจ 24 ชม.,
ศููนย์์ปวดหลัังและคอ, ศููนย์์เบาหวาน และศููนย์์ระบบประสาทและศััลยกรรมทางสมอง ในส่่วนบริิษัทั F&S 79 ที่่�ให้้บริิการโรงพยาบาล
ตา หูู คอ จมููก จะมีีจุุดแข็็งที่่�เน้้นบริิการเฉพาะทางด้้าน จัักษุุ โสต ศอ และนาสิิก โรงพยาบาลวิิภาราม จะเน้้นบริิการผู้้�ป่่วยประกััน
สัังคม และผู้้�ป่ว่ ยประกัันสุุขภาพของรััฐ สำำ�หรัับโรงพยาบาลวิิภาวดีีจะมุ่่�งเน้้นบริิการความเป็็นเลิิศทางแพทย์์เฉพาะทางด้้าน ศููนย์์สมอง
และกระดููกสัันหลััง,ศููนย์์กระดููกและข้้อ,ศููนย์์ทางเดิินอาหาร,ศููนย์์ผิิวหนัังและเลเซอร์์,ศููนย์์อุุบััติิเหตุุฉุุกเฉิิน และศููนย์์สุุขภาพและอาชีีว
อนามััย อย่่างไรก็็ตาม การถืือหุ้้�นดัังกล่่าวก่่อให้้เกิิดการสนัับสนุุนซึ่่�งกัันและกัันในด้้านวิิชาการ และ ในด้้านอื่่�นๆ ทั้้�งนี้้� โรงพยาบาล
แต่่ละแห่่ง มีีการบริิหารงานที่่�แยกออกจากกัันอย่่างชััดเจน มีีแนวทางในการบริิหารงานเป็็นของตนเอง และเป็็นอิิสระต่่อกััน
นอกจากนี้้�บริิษััทยัังมีีกลุ่่�มวิิริิยะเมตตากุุล ซึ่่�งถืือหุ้้�นใหญ่่ในสััดส่่วนร้้อยละ 24.95 ซึ่่�งเป็็นการช่่วยคานอำำ�นาจ เพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์
ของกลุ่่�มบริิษััทอยู่่� โดย คณะกรรมการ คณะกรรมการบริิหาร และ ผู้้�บริิหารของ แต่่ละโรงพยาบาล ส่่วนใหญ่่ เป็็นคนละชุุดกััน
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และมีีกรรมการตรวจสอบ หรืือ กรรมการอิิสระ ที่่�ไม่่ซ้ำำ��กััน มีีเฉพาะการส่่งผู้้�แทนมาร่่วมเป็็นกรรมการบริิษััทตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�น
โดยกลุ่่�มวิิริิยะเมตตากุุล เป็็นกรรมการในบริิษััท จำำ�นวน 2 ท่่าน โดยมีีอำำ�นาจลงนามในหนัังสืือรัับรองได้้แต่่ไม่่สามารถลงนามร่่วมกััน
และกลุ่่�มเอฟแอนด์์เอส 79 มีีผู้้�แทนเป็็นกรรมการบริิษััทจำำ�นวน 1 ท่่าน โดยไม่่มีีอำำ�นาจลงนามในหนัังสืือรัับรอง
ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีมาตรการในการดููแลความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดยในการทำำ�รายการระหว่่างกัันของบริิษััท กัับ บุุคลที่่�
เกี่่�ยวข้้องกััน ตามนิิยามที่่�กำำ�หนดโดย ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยรายการดัังกล่่าวจะได้้รัับการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริิษััท เพื่่�อพิิจารณาถึึง ความสมเหตุุสมผล และ เงื่่�อนไขราคา และ เสนอต่่อคณะกรรมการ หรืือ ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
ตามแต่่กรณีี โดย บริิษััทมีีหน้้าที่่�ปฎิิบััติิให้้เป็็นไปตามระเบีียบและข้้อกำำ�หนด ของ สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย เกี่่�ยวกัับเรื่่�องการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
และในรอบ 5 ปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััท ไม่่เคยมีีรายการระหว่่างกััน กัับบริิษััท F&S หรืือ บริิษััท ที่่� F&S เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ เว้้นแต่่
รายการที่่�เป็็นธุุรกิิจปกติิทั่่�วไปทางการค้้า เช่่น การซื้้�อขายอุุปกรณ์์ หรืือ วััสดุุสิ้้�นเปลืือง ทางการแพทย์์ เป็็นต้้น

โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ที่่�ประกอบกิิจการโรงพยาบาลเอกชน
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 10 พฤษภาคม 2564
บริษัท เอฟแอนดเอส
79 จำกัด
14.90%

โรงพยาบาล
สินแพทย
8.75%

โรงพยาบาล
รามคำแหง
7.09%

โรงพยาบาลวิภาวดี
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โรงพยาบาล
เจาพระยา
5.93%

โรงพยาบาล
วิภาราม
4.16%

รายงานประจำ�ปี 2564

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
บริิษััทฯ ให้้บริิการการรัักษาพยาบาลแก่่ผู้้�ใช้้บริิการแบบผู้้�ป่่วยนอก และผู้้�ป่่วยใน จำำ�แนกเป็็นคลิินิิกบริิการผู้้�ป่่วยนอก และการ
บริิการผู้้�ป่่วยใน ณ. วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ดัังนี้้�
แผนก
จำำ�นวนห้้อง / เตีียง
1. ศููนย์์บริิการผู้้�ป่่วยนอก สามารถรองรัับผู้้�ป่่วยได้้ 2,000 คน/วััน ประกอบด้้วย
114 ห้้อง
- คลิินิิกอายุุรกรรม
- คลิินิิกโรคระบบทางเดิินหายใจ
- คลิินิิกศััลยกรรม
- ศููนย์์กระดููกและข้้อ
- คลิินิิกสููติิ - นรีีเวช
- ศููนย์์อุุบััติิเหตุุและฉุุกเฉิิน
- คลิินิิกกุุมารเวช
- ศููนย์์ทางเดิินอาหาร
- คลิินิิกวิินิิจฉััยก่่อนคลอด
- ศููนย์์รัักษาผู้้�มีีบุุตรยาก
- คลิินิิกเบาหวาน
- คลิินิิกบริิการโรคหััวใจ
- คลิินิิกโรคระบบทางเดิินปััสสาวะ
- ศููนย์์เลสิิก
- คลิินิิกพััฒนาการเด็็ก
- ศููนย์์สมอง และกระดููกสัันหลััง
- คลิินิิกหลอดเลืือดสมอง
- ศููนย์์ผิิวหนัังและเลเซอร์์
- คลิินิิกจิิตเวช
- ศููนย์์ ไตเทีียม
- คลิินิิกจัักษุุวิิทยา
- ศููนย์์สุุขภาพและอาชีีวอนามััย
- คลิินิิกหูู คอ จมููก
- ศููนย์์ทัันตกรรม
- คลิินิิกโรคทางระบบประสาท
- ศููนย์์พััฒนาศัักยภาพเด็็ก
2. แผนกรัังสีีวิิทยา
3 ห้้อง
3. แผนกเวชศาสตร์์ฟื้้�นฟูู
20 เตีียง
4. แผนกพยาธิิวิิทยา
6 ห้้อง
5. แผนกผู้้�ป่่วยหนััก (ICU)
16 เตีียง
6. แผนก SEMI ICU
24 เตีียง
7. แผนกผู้้�ป่่วยหนัักหััวใจ (CCU)
3 เตีียง
8. แผนกทารกแรกเกิิด
20 เตีียง
9. แผนกทารกแรกเกิิดระยะวิิกฤต (NICU)
4 เตีียง
10. แผนกห้้องคลอด
6 เตีียง
11. แผนกห้้องผ่่าตััด
6 เตีียง
12. แผนกผู้้�ป่่วยใน
300 เตีียง
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โครงสร้้างรายได้้
ประเภทของรายได้้
ค่่ารัักษาพยาบาล

รวม
ค่่าเช่่าและบริิการ
รวม
เงิินปัันผลรัับ
รวม
รายได้้อื่่�นๆ

ดำำ�เนิินการโดย
บมจ.รพ.วิิภาวดีี
บมจ.เชีียงใหม่่ราม
ธุุรกิิจการแพทย์์
บจก.บิิวตี้้� ดีีไซน์์ เซ็็นเตอร์์
บจก.วีี พรีีซิิชั่่�น
บมจ.รพ.วิิภาวดีี
บจก.ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท
บมจ.รพ.วิิภาวดีี
บมจ.เชีียงใหม่่ราม
ธุุรกิิจการแพทย์์
บมจ.รพ.วิิภาวดีี
บมจ.เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการ
แพทย์์
บจก.ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท
บจก.บิิวตี้้� ดีีไซน์์ เซ็็นเตอร์์
บจก. วีี พรีีซิิชั่่�น

รวม
รวมรายได้้จากการดำำ�เนิินงานทั้้�งหมด

2564
รายได้้
2,960.27
4,192.65

%
37.59
53.25

2563
รายได้้
2,129.85
3,667.98

%
33.50
57.69

หน่่วย : ล้้านบาท
2562
รายได้้
%
2,436.55
35.45
3,926.69
57.14

149.28
7.88
7,310.08
67.75
18.37
86.12
276.09
66.34

1.90
0.10
92.84
0.86
0.23
1.09
3.51
0.84

111.67
5,909.50
67.82
47.12
114.94
127.22
64.87

1.76
92.95
1.07
0.74
1.81
2.00
1.02

87.44
6,450.68
34.31
60.90
95.21
122.09
88.34

93.86
0.50
0.89
1.39
1.78
1.28

342.43
76.06
52.80

4.35
0.97
0.67

192.09
80.62
51.51

3.02
1.27
0.81

210.43
67.00
44.23

3.06
0.98
0.64

4.38
1.94
0.03
135.21
7,873.84

0.06
0.02
0
1.72
100

9.18
141.31
6,357.84

0.14
2.22
100

5.11
116.34
6,872.66

0.07

1.27

1.69
100

การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ

1. บุุคลากรทางการแพทย์์
บริิษัทั มีีนโยบายในการจััดหาแพทย์์ที่่มี� คี วามเชี่่ย� วชาญในแต่่ละสาขาของโรค รวมถึึงพยาบาลและบุุคลากรทางการแพทย์์อื่่น� ๆ
เพื่่�อสามารถให้้บริิการแก่่ผู้้�ป่่วยได้้อย่่างครอบคลุุมและมีีคุุณภาพ โดยได้้ผ่่านการคััดเลืือกและตรวจสอบคุุณสมบััติิจากองค์์กรแพทย์์
ของโรงพยาบาล มีีการจััดการอบรมสำำ�หรัับแพทย์์และพยาบาลอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่�อพััฒนาความรู้้�ด้า้ นการแพทย์์ให้้กับั บุุคลากรที่่�เกี่่ย� วข้้อง
รวมถึึงฝึึกอบรมให้้กัับพยาบาลเพื่่�อสร้้างความรู้้� ความชำำ�นาญในการให้้บริิการแก่่ผู้้�ป่่วยก่่อนการปฏิิบััติิงานจริิง
2. การจััดหายาและเวชภััณฑ์์
บริิษััทมีีนโยบายการสั่่�งซื้้�อยาและเวชภััณฑ์์จากผู้้�จััดจำำ�หน่่ายในประเทศ โดยกระจายการสั่่�งซื้้�อไปยััง ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายหลายราย
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้นำำ�ระบบการจััดซื้้�อกลาง (Central Procurement) สำำ�หรัับโรงพยาบาลทุุกแห่่งในเครืือ โดยฝ่่ายจััดซื้้�อกลางจะ
รวบรวมคำำ�สั่่�งซื้้�อยาและเวชภััณฑ์์ของโรงพยาบาลในเครืือ เพื่่�อดำำ�เนิินการติิดต่่อและสั่่�งซื้้�อยาและเวชภััณฑ์์จากผู้้�จััดจำำ�หน่่าย โดยการ
สั่่�งซื้้�อยาและเวชภััณฑ์์ในลัักษณะดัังกล่่าว ถืือเป็็นการบริิหารจััดการในการจััดซื้้�อ และการจััดการสิินค้้าคงคลัังภายในกลุ่่�มบริิษััทให้้มีี
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด ซึ่่�งรวมถึึงการประเมิินความเหมาะสมในด้้านราคา ประสิิทธิิภาพ และคุุณภาพของยาและเวชภััณฑ์์ด้้วย
3. การจััดหาอุุปกรณ์์และเครื่่�องมืือทางการแพทย์์
เนื่่�องจากอุุปกรณ์์และเครื่่�องมืือทางการแพทย์์เป็็นหนึ่่�งในปััจจััยสำำ�คััญในการให้้บริิการแก่่ผู้้�ป่่วยอย่่างมีีคุุณภาพ และมีี
ประสิิทธิิภาพ ดัังนั้้น� การดำำ�เนิินการจััดหาอุุปกรณ์์และเครื่่อ� งมืือแพทย์์ของบริิษัทั จะพิิจารณาอย่่างรอบคอบถึึงความจำำ�เป็็นและคุุณภาพ
ของเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์นั้้�นๆ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของโรงพยาบาล ในการจััดหาอุุปกรณ์์และเครื่่�องมืือทางการแพทย์์
บริิษัทั จะสั่่ง� ซื้้อ� ผ่่านผู้้แ� ทนจำำ�หน่่ายในประเทศ โดยทำำ�สัญั ญาซื้้อ� ขายกัับทางบริิษัทั ผู้้แ� ทนจำำ�หน่่าย ซึ่ง่� มีีการกำำ�หนดราคาซื้้อ� ขายที่่�แน่่นอน
ในสกุุลเงิินบาทไทย และมีีข้้อตกลงเกี่่�ยวกัับการให้้บริิการหลัังการขายอย่่างชััดเจน
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4. ปริิมาณการให้้บริิการ
บริิษััทฯ มีีประมาณการให้้บริิการ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ดัังนี้้�
กำำ�ลัังการให้้บริิการเต็็มที่่�
2564
ผู้้�ป่่วยใน 250 เตีียง
91,250
ผู้้�ป่่วยนอก 1,800 คนต่่อวััน (2,000 คนในปีี64)
730,000

2563
91,250
657,000

2562
91,250
657,000

2564
86,732
495,324

2563
44,493
483,335

2562
63,588
565,969

อััตราการใช้้กำำ�ลัังการให้้บริิการผู้้�ป่่วย
ผู้้�ป่่วยใน (%)
ผู้้�ป่่วยนอก (%)

2564

2563

2562

อััตราการเพิ่่�ม (ลด) ของปริิมาณการให้้บริิการ
ผู้้�ป่่วยใน (%)
ผู้้�ป่่วยนอก (%)

2564

ผู้้�ป่่วยใน (เตีียง)
ผู้้�ป่่วยนอก (คน)

จำำ�นวนการใช้้บริิการ

95.05
67.85
94.93
2.48

48.76
73.57

2563
(30.03)
(14.60)

2562

69.69
86.15
(1.78)
3.31

การตลาดและการแข่่งขััน

1. ภาพรวมธุุรกิิจโรงพยาบาลเอกชนและการแข่่งขัันปีี 2564
ในปีี 2564 โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่่งได้้รัับอานิิสงส์์จากการแพร่่ระบาดของโรคไวรััส COVID - 19 ในช่่วงไตรมาส 2 และ
3 ของปีี โดยโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่่งมีีบริิการตรวจหาเชื้้�อไวร้้ส COVID - 19 แบบ Drive Thru มีีการตั้้�งโรงพยาบาลสนาม
และ Hospitel ที่่�เป็็นการปรัับโรงแรมเพื่่�อรองรัับผู้้�ป่่วย COVID - 19 ที่่�มีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วจนทำำ�ให้้เตีียงในโรงพยาบาลมีี
ไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการ และในช่่วงกลางปีี 2564 โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่่งมีีความพยายามจััดหาวััคซีีนทางเลืือกให้้กัับ
ประชาชน และเมื่่�อสถานการณ์์การระบาดของไวรััส COVID - 19 ได้้คลี่่�คลายลงในไตรมาส 4 ด้้วยแรงหนุุนการปููพรมฉีีดวััคซีีนที่่�มีี
ตััวเลขเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง รวมถึึงสััญญาณบวกจากการเปิิดประเทศ ทำำ�ให้้โรงพยาบาลเอกชนเร่่งพลิิกกลยุุทธ์์เพื่่�อรองรัับสถานการณ์์
จัับมืือกัับโรงแรมคู่่�สััญญาเพื่่�อเปิิด Alternative Quarantine และ Test and Go เพื่่�อรองรัับชาวต่่างชาติิและคนไทยที่่�เดิินทางมา
ประเทศไทย อีีกทั้้�งหลายโรงพยาบาลมีีการปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคเน็็กต์์นอร์์มอล เพื่่�อรองรัับกัับวิิถีีใหม่่ของผู้้�บริิโภค อาทิิ การเพิ่่�มน้ำำ��หนััก
ด้้าน Digital Health ด้้วยการขยายช่่องทางเข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้าทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ผ่่านการทำำ� virtual hospital เปิิดบริิการ
ให้้คำำ�ปรึึกษาทางการแพทย์์ผ่่านออนไลน์์แบบเรีียลไทม์์ รวมถึึงการเปิิดคลิินิิกฟื้้�นฟููอาการหลัังหายป่่วยจาก COVID - 19 หรืือ Back
to Work Post COVID-19 หรืือบริิการที่่�เน้้นการสร้้างภููมิิต้้านทาน รวมถึึงเปิิดบริิการให้้คำำ�ปรึึกษากรณีีที่่�ต้้องการเดิินทางไปศึึกษาต่่อ
หรืือทำำ�งานต่่างประเทศ นอกจากนี้้�ยัังมีีโรงพยาบาลที่่�มีีเครืือข่่ายวางแผนการกระจายการลงทุุนเพื่่�อขยายเครืือข่่ายในรููปแบบ M&A
ให้้ครอบคลุุมไปยัังเมืืองที่่�มีีศัักยภาพสููงอีีกทั้้�งโรงพยาบาลที่่�มีีเครืือข่่ายมีีการทำำ�งานร่่วมกัันในหลายด้้านมากขึ้้�นอาทิิการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ยาและเครื่่�องมืือแพทย์์ และการทำำ�การตลาดร่่วมกัันเพื่่�อสร้้างความแข็็งแกร่่งและได้้เปรีียบในอุุตสาหกรรม
2. แนวโน้้มอุุตสาหกรรม
จากกำำ�ลัังซื้้�อที่่�ฟื้้�นตััวอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไปช่่วงปลายปีี 2564 โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่่งต่่างมีีการเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อ
รัับมืือสถานการณ์์เน็็กต์์นอร์์มอล เช่่น การพิิจารณานำำ�เทคโนโลยีีทางการแพทย์์ หรืือ Digital Health เข้้ามาใช้้บริิหารจััดการและ
อำำ�นวยความสะดวกให้้กับั คนไข้้มากขึ้้น� โดยเฉพาะในกรณีีที่่�คนไข้้ไม่่สามารถเดิินทางเข้้ามารัับการรัักษาในประเทศได้้ รวมถึึงการกระ
จายฐานลููกค้้าที่่�หลากหลายทั้้�งในมิิติิของการมองหากลุ่่�มลููกค้้าใหม่่ๆ หรืือการเจาะกลุ่่�มลููกค้้าที่่�หลากหลาย Segment ของรายได้้มาก
ขึ้้น� เพื่่�อเป็็นการกระจายความเสี่่ย� ง ควบคู่่�ไปกัับการนำำ�เสนอบริิการทางการแพทย์์ใหม่่ๆ เช่่น การให้้บริิการรัักษาพยาบาลโรคที่่ซั� บั ซ้้อน
ขึ้้�นด้้วยเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยขึ้้�น รวมถึึงโปรแกรมการดููแลสุุขภาพเชิิงป้้องกัันครบวงจร (Preventive care) ให้้กัับคนไข้้ เป็็นต้้น
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3. กลยุุทธ์์ทางการตลาดของบริิษััท
เปลี่่�ยนวิิกฤตเป็็นโอกาส ในปีี 2564 ที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้รัับโอกาสทางธุุรกิิจจากการแพร่่ระบาดของโรคไวรััส COVID - 19 ใน
ช่่วงไตรมาส 2 และ 3 ของปีี โดยบริิษััทมีีบริิการตรวจหาเชื้้�อไวรััส COVID - 19 แบบ Drive Thru ให้้กัับผู้้�รัับบริิการกว่่า 20,000คน
บริิการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วย COVID - 19 ทั้้�งคนไทยและต่่างชาติิเกืือบ 15,000 คน และได้้ปรัับสถานะโรงแรม Princeton Bangkok
(บริิษััทย่่อยของโรงพยาบาลวิิภาวดีี)จากการเป็็นโรงแรมกัักตััวผู้้�ที่่�เดิินทางเข้้าประเทศไทย (ASQ) มาเป็็น Hospitel เพื่่�อรองรัับคนไข้้
ที่่�ติิดเชื้้�อ COVID - 19 เนื่่�องจากเตีียงในโรงพยาบาลทั้้�งภาครััฐและเอกชนไม่่เพีียงพอต่่อจำำ�นวนผู้้�ป่่วยที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว อีีกทั้้�ง
บริิษััทยัังคงเป็็นโรงพยาบาลคู่่�สััญญาให้้กัับบริิษััท Minebea ที่่�บางปะอิินเพื่่�อเปิิดสถานที่่�กัักกัันซึ่่�งดำำ�เนิินการโดยองค์์กร (Organizational Quarantine)และ บริิการทำำ�Home Isolation ให้้กัับพนัักงานในเครืือบริิษััท Minebea เป็็นจำำ�นวนมาก นอกจากนี้้�บริิษััทยัังให้้
บริิการฉีีดวััคซีีนทางเลืือกและวััคซีีนที่่�ได้้รัับจััดสรรจากรััฐบาลให้้กัับประชาชนมากกว่่า 120,000 คน ซึ่่�งรายได้้ที่่�เกิิดจากการบริิการใน
ช่่วงการแพร่่ระบาดของไวรััส COVID - 19 ได้้ส่่งผลให้้บริิษััทมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างเป็็นที่่�น่่าพอใจ
เพิ่่�มความหลากหลายในการบริิการและเพิ่่�มศัักยภาพของ Excellent Center อาทิิ Wellness and Occupational Health
Center V Precision Clinic Eye and Lasik Center และ Rehabilitation Center
(1) หลัังจากสถานการณ์์การระบาดของโรคไวรััส COVID - 19 ได้้คลี่่�คลายลงและการฉีีดวััคซีีน Covid-19 ได้้มีี
การกระจายไปในประเทศอย่่างทั่่�วถึึงในช่่วงไตรมาส 4 ของปีี2564 บริิษััทได้้วางกลยุุทธ์์ทางการตลาดแบบเชิิงรุุกด้้าน
การตรวจสุุขภาพโดย Wellness and Occupational Health Center ที่่�มีีการสร้้างฐานลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่โดยมีีบริิการ
โปรแกรมตรวจสุุขภาพและฟื้้�นฟููสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�ที่่�หายจากโรคไวรััส COVID - 19 (Post Covid Check-up) และ
บริิการตรวจสุุขภาพก่่อนเดิินทางไปต่่างประเทศรวมถึึงบริิการตรวจภููมิิต้้านทานไวรััส COVID - 19 และนอกจากการ
ตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีสำำ�หรัับทุุกช่่วงวััยที่่�เป็็นการตรวจคััดกรองโรคและปััญหาสุุขภาพต่่างๆ ทางศููนย์์ฯยัังมีีโปรแกรม
ตรวจสุุขภาพที่่�ออกแบบสำำ�หรัับรายบุุคคลเพื่่�อป้้องกัันปััญหาสุุขภาพที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต บริิษััทยัังคงมุ่่�งเน้้นทำำ�การ
ตลาดกัับกลุ่่�มลููกค้้าองค์์กรและกลุ่่�มลููกค้้าบริิษััทประกัันที่่�เป็็นจุุดแข็็งของบริิษััทมานาน35ปีีด้้วยการให้้บริิการตรวจ
สุุขภาพด้้านอาชีีวะอนามััยให้้กับั กลุ่่�มลููกค้้าองค์์กรโดยบริิษัทั มีีทีมี แพทย์์และพยาบาลที่่มี� ใี บประกอบโรคศิิลป์์เฉพาะทาง
ด้้านอาชีีวอนามััยและมีีการนำำ�เทคโนโลยีีมาประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดในการดููแลสุุขภาพของผู้้รั� บั บริิการทั้้�งกลุ่่�ม
ลููกค้้าองค์์กรและกลุ่่�มลููกค้้าประกััน
(2) ในส่่วนของ V Precision Clinicบริิษััทมีีบริิการดููแลสุุขภาพระดัับยีีน ซึ่่�งเป็็นการดููแลระดัับพรีีเมี่่�ยมเพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีีด้้วย
การแพทย์์แบบบููรณาการ มีีการตรวจความแข็็งแรงสมบููรณ์์หรืือการหาอายุุที่่�แท้้จริิงของสภาวะร่่างกายที่่�ต้้องตรวจใน
ระดัับที่่�ลึึกกว่่าและครอบคลุุมกว่่าเช่่นการตรวจระดัับฮอร์์โมน การดููความฟิิตของร่่างกาย หรืือการตรวจวิิเคราะห์์ระดัับ
สารอาหารต่่างๆ วิิตามิินและแร่่ธาตุุต่า่ งๆ ซึ่่ง� จะช่่วยให้้มีสุี ขุ ภาพร่่างกายแข็็งแรง และดููอ่่อนเยาว์์ลงจากภายในสู่่�ภายนอก
(3) นอกจากนี้้บ� ริิษัทั ได้้เพิ่่�มบริิการในการตรวจวิินิจิ ฉััยและรัักษาโรคตาในเด็็กที่่�ศููนย์์ตาและเลสิิค โดยมีีทีมี จัักษุุแพทย์์เฉพาะ
ทางโรคตาเด็็กและกล้้ามเนื้้�อตาที่่�มีีประสบการณ์์และเทคนิิคการตรวจเพื่่�อให้้เด็็กๆ เพลิิดเพลิินและไม่่รู้้�สึึกกลััวพร้้อม
เครื่่�องมืือทัันสมััยที่่�ออกแบบพิิเศษเพื่่�อการวััดสายตาและตรวจดวงตาเด็็กโดยเฉพาะโดยการเพิ่่�มบริิการในส่่วนนี้้�ได้้รัับ
การตอบรัับที่่�ดีีมากจากผู้้�รัับบริิการ
(4) นอกจากนี้้�บริิษััทยัังคงได้้รัับความไว้้วางใจให้้ดููแลทีีมฟุุตบอลการท่่าเรืือ เอฟ.ซีี. ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่�สามและได้้รัับเกีียรติิ
ให้้ดููแลทีีมฟุุทบอลเมืืองทอง ยููไนเต็็ด เพิ่่�มเติิมอีีกหนึ่่ง� ทีีม โดยศููนย์์เวชศาสตร์์ฟื้น้� ฟููหรืือ Rehabilitation Center ที่่�ให้้การ
ฟื้้�นฟููบำำ�บััดด้้วยทีีมสหสาขาวิิชาชีีพที่่�ครบถ้้วนตามมาตรฐานสากล เพื่่�อให้้การบำำ�บััด บรรเทาความรุุนแรงของอาการ
จากโรคบางโรคและและอาการปวดหลัังการผ่่าตััดและเพื่่�อรองรัับกลุ่่�มลููกค้้านัักกีีฬาและผู้้�ที่่ช� อบออกกำำ�ลังั กายหรืือบาด
เจ็็บจากการออกกำำ�ลัังกาย

1

อ้้างอิิงจากรายได้้สำำ�หรัับงวด 9 เดืือนปีี 2564 (งบเฉพาะกิิจการ) ของโรงพยาบาลที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
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ปััจจััยความเสี่่�ยง
ปััจจััยความเสี่่�ยงในการประกอบธุุรกิิจของบริิษััทจำำ�แนกได้้ดัังนี้้�

1. ความเสี่่�ยงจากกฎระเบีียบและมาตรการของรััฐ
การกำำ�หนดนโยบายของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้บริิการรัักษาพยาบาล อาทิิ นโยบาย UCEP ที่่�กำำ�หนดให้้ประชาชนที่่�เจ็็บป่่วย
ฉุุกเฉิินวิิกฤติิ สามารถเข้้ารัับการรัักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่่�ใกล้้ที่่สุ� ดุ ทั้้�งรััฐและเอกชน โดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่า่ ยภายใน 72 ชั่่ว� โมง หรืือ
นโยบายที่่�กำำ�หนดให้้ยาและเวชภััณฑ์์เป็็นสิินค้้าควบคุุม ล้้วนส่่งผลกระทบอย่่างมากต่่อการดำำ�เนิินงานของโรงพยาบาลเอกชน ทั้้�งนี้้�
เนื่่อ� งจากโรงพยาบาลเอกชนมิิได้้รับั การสนัับสนุุนแต่่อย่่างใดจากภาครััฐ การกำำ�หนดอััตราค่่ารัักษาพยาบาลที่่�โรงพยาบาลสามารถเบิิก
คืืนได้้ หรืือการให้้โรงพยาบาลขายยาและเวชภััณฑ์์ในราคาควบคุุม ไม่่สอดคล้้องกัับต้้นทุุนค่่ารัักษาพยาบาลที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง รวมถึึงการ
เบิิกจ่่ายค่่ารัักษาพยาบาลคนไข้้ COVID - 19 ซึ่่�งโรงพยาบาลที่่�อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงจากนโยบายภาครััฐ ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อรายรัับ
ของบริิษััทโดยตรง อย่่างไรก็็ตาม โรงพยาบาลเอกชนทุุกแห่่งได้้พยายามที่่�จะสนัับสนุุนนโยบายของรััฐ โดยได้้รวบรวมข้้อมููล ข้้อเท็็จ
จริิง เพื่่�อให้้รััฐได้้พิิจารณาวงเงิินการเบิิกจ่่ายที่่�สมเหตุุสมผล เพื่่�อแบ่่งเบาภาระของโรงพยาบาลเอกชนให้้สามารถดำำ�รงธุุรกิิจต่่อไปได้้
2. ความเสี่่�ยงในการลงทุุนกัับบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
เนื่่�องจากบริิษััทฯ มีีการขยายธุุรกิิจในกลุ่่�มโรงพยาบาลและธุุรกิิจอื่่�น อาทิิ โรงแรม อุุปกรณ์์การแพทย์์ ผลการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมอาจส่่งผลกระทบต่่อผลประกอบการของบริิษััททั้้�งในเชิิงบวก และลบ ดัังนั้้�นเพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััท และ
เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจในการลงทุุนของบริิษััท บริิษััทฯ จึึงได้้กำำ�หนดมาตรการเพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยง อาทิิ การมอบหมายให้้ตััวแทน
ของบริิษััทเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม เพื่่�อมีีส่่วนร่่วมในการพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบในการดำำ�เนิินกิิจการ
ในบริิษััท เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมมีีระบบบริิหารงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงกำำ�หนดกลยุุทธ์์เพื่่�อลดผลกระทบที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�น อาทิิ การหาผู้้�ร่่วมลงทุุนในบริิษััทที่่�ยัังไม่่มีีผลกำำ�ไร เป็็นต้้น
3. ความเสี่่�ยงจากข้้อพิิพาททางกฎหมาย
การรัักษาพยาบาลเป็็นเรื่่�องละเอีียดอ่่อนและมีีองค์์ประกอบเกี่่�ยวข้้องหลายปััจจััย รวมถึึงพระราชบััญญััติิวิิธีีการพิิจารณาคดีี
ผู้้�บริิโภค ให้้ความคุ้้�มครองและเอื้้�อผู้้�บริิโภคดำำ�เนิินคดีีกัับสถานพยาบาลและบุุคลากรทางการแพทย์์สะดวกขึ้้�น บริิษััทฯ และบุุคลากร
จึึงมีีความเสี่่�ยงจากข้้อพิิพาทค่่อนข้้างสููงและมีีแนวโน้้มที่่�จะเพิ่่�มมากขึ้้�น
บริิษัทั ฯ ได้้ตระหนัักถึึงสิิทธิิของผู้้�ป่ว่ ยในทุุกด้้านและดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้ผู้ใ้� ช้้บริิการได้้รับั ทราบข้้อมููลการรัักษาพยาบาลที่่�ถููกต้้อง
และครบถ้้วนเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงความเข้้าใจที่่�คลาดเคลื่่�อน รวมทั้้�งจััดให้้มีีมาตรการในการบริิหารความสี่่�ยง (Risk Management) ในระดัับ
ต่่างๆ อัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการพััฒนาระบบคุุณภาพของโรงพยาบาล
4. ความเสี่่�ยงจากผลกระทบของโรค COVID-19
ในปีี 2564 จากการแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 ยัังคงส่่งผลต่่อจำำ�นวนผู้้�ป่่วยทั่่�วไปของโรงพยาบาลอย่่างต่่อเนื่่�อง แม้้จะ
กระเตื้้�องขึ้้�นเล็็กน้้อย ในช่่วงต้้นปีี แต่่กลัับลดลงอีีกจากภาวะการระบาดระลอกใหม่่
บริิษััทฯ ได้้คาดการณ์์ว่่าในปีี 2564 สถานการณ์์แพร่่ระบาดของ COVID - 19 ยัังคงจะยัังมีีอยู่่� และยัังคงส่่งผลกระทบต่่อ
จำำ�นวนผู้้�ป่่วยทั่่�วไปของโรงพยาบาลอย่่างต่่อเนื่่�องจากปีี 2563 ทำำ�ให้้รายรัับของโรงพยาบาลในส่่วนนี้้�ลดลง ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการชดเชย
รายรัับที่่�ลดลงจากภาวะการณ์์ดัังกล่่าว บริิษััทฯ ได้้มีีการกำำ�หนดนโยบายให้้กัับโรงพยาบาลและบริิษััทย่่อย (โรงแรมปริ๊๊�นส์์ตั้้�น) ให้้ปรัับ
รููปแบบการให้้บริิการเน้้นที่่�การดููแลรัักษาพยาบาลผู้้�ป่่วย COVID - 19 ครบวงจร เริ่่�มตั้้�งแต่่การตรวจหาเชื้้�อไวรััส COVID - 19 การ
ให้้การรัักษาพยาบาลผู้้�ป่่วย COVID - 19 การให้้บริิการ Hospitel การจำำ�หน่่ายวััคซีีนทางเลืือกโมเดอร์์น่่า การรัับเป็็นโรงพยาบาล
คู่่�สััญญาให้้กัับโรงพยาบาลที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากรััฐให้้เป็็น Alternative State Quarantine ส่่งผลให้้รายรัับในปีี 2564 สููงกว่่าปีี 2563
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จากสถานการณ์์ COVID - 19 นอกจากผลกระทบต่่อรายรััรบแล้้ว ยัังส่่งผลกระทบต่่อวััสดุุอุปุ กรณ์์ทางการแพทย์์ที่่ใ� ช้้กับั ผู้้�ป่ว่ ย
และบุุคลากรทางการแพทย์์ ที่่�อาจขาดแคลนได้้ช่ว่ งที่่�มีกี ารระบาดสููง บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารเตรีียมการในเรื่่อ� งดัังกล่่าวโดยได้้มีกี ารทำำ�สัญั ญา
สั่่�งซื้้�อล่่วงหน้้ากัับบริิษััทคู่่�ค้้า รวมถึึงการประสานกัับโรงพยาบาลพัันธมิิตรในกรณีีฉุุกเฉิิน
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมีีความเสี่่�ยงต่่อการขาดแคลนบุุคลากรทางการแพทย์์ เนื่่�องจากต้้องปฏิิบััติิงานกัับผู้้�ป่่วย COVID - 19
โดยตรง มีีโอกาสและความเสี่่�ยงสููงที่่�จะได้้รัับเชื้้�อจากผู้้�ป่่วย โรงพยาบาลวิิภาวดีี ได้้วางแผนป้้องกัันในกรณีีดัังกล่่าว โดยได้้มีีการปรัับ
การขึ้้�นเวรของเจ้้าหน้้าที่่�เพื่่�อให้้มีีจำำ�นวนเพีียงพอต่่อการให้้บริิการผู้้�ป่่วย การจััดอุุปกรณ์์ป้้องกัันให้้แพทย์์และบุุคลากรที่่�ทำำ�งานกัับผู้้�
ป่่วย การฉีีดวััคซีีนป้้องกััน COVID - 19 รวมถึึงให้้คณะกรรมการควบคุุมการติิดเชื้้�อในโรงพยาบาลให้้ความรู้้�และกำำ�หนดมาตรการใน
การปฏิิบััติิตััวระหว่่างอยู่่�ในโรงพยาบาลอย่่างเคร่่งครััด การจ้้างพนัักงาน Part Time รวมถึึงการทำำ�ความร่่วมมืือกัับโรงพยาบาลเครืือ
ข่่ายในการส่่งบุุคลากรทางการแพทย์์เข้้ามาช่่วยปฏิิบััติิงานกรณีีเกิิดการขาดอััตรากำำ�ลัังฉุุกเฉิิน ส่่งผลให้้ในปีี 2564 บุุคลากรของโรง
พยาบาลได้้รัับเชื้้�อ COVID - 19 คิิดเป็็น 7.79% ของจำำ�นวนพนัักงานซึ่่�งเป็็นการติิดเชื้้�อจากภายนอกโรงพยาบาล แต่่ไม่่พบบุุคลากร
ได้้รัับเชื้้�อ COVID - 19 หรืือการให้้บริิการผู้้�ป่่วยในโรงพยาบาล
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ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
1. ข้้อมููลทั่่�วไป
1.1 ข้้อมููลทั่่�วไป

ชื่่�อ :
ประเภทธุุรกิิจ :
สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ :

เลขทะเบีียนบริิษััท :
Home page :
E-mail address :
โทรศััพท์์ :
โทรสาร :
ทุุนจดทะเบีียน :
(ณ.31 ธัันวาคม 2563)
ทุุนชำำ�ระแล้้ว :
(ณ.31 ธัันวาคม 2563)

บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
โรงพยาบาลเอกชน
51/3 ถนนงามวงศ์์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพฯ 10900
0107536001036 (บมจ.177)
http://www.vibhavadi.com
info@vibhavadi.com
0-2561-1111, 0-2941-2800
0-2561-1462, 0-2561-1466
1,493,908,281.60 บาท
เป็็นหุ้้�นสามััญ 14,939,082,816 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 0.10 บาท
1,357,586,558.20 บาท
เป็็นหุ้้�นสามััญ 13,575,865,582 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 0.10 บาท

1.2 นิิติิบุุคคลที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ขึ้้�นไป

บริิษััท
1. บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด
3 ถนนมิิตรไมตรีี แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ 0-2617-4600 โทรสาร 0-2617-4699
2. บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
8 ถนนบุุญเรืืองฤทธิ์์� ตำำ�บลศรีีภููมิิ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่
โทรศััพท์์ 0-5399-9777 โทรสาร 0-5399-9979
3. บริิษััท วีี พรีีซิิชั่่�น จำำ�กััด
1008/8 ถนนวิิภาวดีีรัังสิิต แขวงลาดยาว เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพมหานคร 10900
โทรศััพท์์ 0-5399-9777
4. บริิษััท บิิวตี้้� ดีีไซน์์ เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด
51/45 อาคาร Tower B ชั้้�น G ถนนงามวงศ์์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุุจัักร กทม. 10900
โทร. 02-0000-999
5. บริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด
199/4 หมู่่�บ้้านเปรมฤทััย ซอย 20 ถนนศรีีนริินทร์์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุุงเทพมหานคร 10250
โทรศััพท์์ 0-2399-4585

ประเภทธุุรกิิจ

จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�จำำ�หน่่ายแล้้ว สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

โรงแรม

52,000,000 หุ้้�น
(มููลค่่าหุ้้�นละ 5 บาท)

99.99%

โรงพยาบาลเอกชน

4,023,125,000 หุ้้�น
(มููลค่่าหุ้้�นละ 0.10 บาท)

83.55%

ดููแลด้้านสุุขภาพ
และความงาม
ชะลอวััย

500,000 หุ้้�น
(มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท)

70%

เสริิมความงาม

200,000 หุ้้�น
(มููลค่่าหุ้้�นละ 100 บาท)

50%

จำำ�หน่่ายเวชภััณฑ์์

78,568,000 หุ้้�น
(มููลค่่าหุ้้�นละ 5 บาท)

40.57%
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บริิษััท
6. บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
2677 ถนนพััฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุุงเทพมหานคร 10250
โทรศััพท์์ 0-27222500 โทรสาร 0-27222445
7. บริิษััท โรงพยาบาลบางโพ จำำ�กััด
95 ถนนประชาราษฏร์์สาย 2 แขวงบางซื่่�อ เขตบางซื่่�อ
กรุุงเทพฯ 10800
โทรศััพท์์ 0-2587-0144 โทรสาร 0-2586-0024
8. บริิษััท โรงพยาบาลเสรีีรัักษ์์ จำำ�กััด
9/99 หมู่่� 11 แขวงคัันนายาว เขตคัันนายาว
กรุุงเทพฯ 10230
โทรศััพท์์ 0-2948-5380 โทรสาร 0-2948-5815
9. บริิษััท สิินแพทย์์ จำำ�กััด
9/99 กม.8.5 รามอิินทรา แขวงคัันนายาว เขตคัันนายาว กรุุงเทพฯ
10510
โทรศััพท์์ 0-2793-5099
10. บริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
18 หมู่่� 7 ถนนเลีียบคลองสอง แขวงคลองสามวาตะวัันตก
เขตคลองสามวา กรุุงเทพฯ 10510
โทรศััพท์์ 0-2793-5099

1.3 บุุคคลอ้้างอิิง
1. ผู้้�สอบบััญชีี
2. ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
3. นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์

2. ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
- ไม่่มีี-
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จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�จำำ�หน่่ายแล้้ว สััดส่่วนการถืือหุ้้�น

โรงพยาบาลเอกชน

200,000,000 หุ้้�น
(มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท)

33.85%

โรงพยาบาลเอกชน

3,500,000 หุ้้�น
(มููลค่่าหุ้้�นละ 100 บาท)

28.57%

โรงพยาบาลเอกชน

10,000,000 หุ้้�น
(มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท)

10%

โรงพยาบาลเอกชน

100,000,000 หุ้้�น
(มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท)

10%

สนามกอล์์ฟ

130,000,000 หุ้้�น
(มููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท)

10%

บริิษััท
บริิษััท สอบบััญชีีธรรมนิิติิ จำำ�กััด
267/1 ถนนประชาราษฎร์์ สาย 1 แขวงบางซื่่�อ เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพฯ 10800
โทรศััพท์์ 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301
บริิษััท บางกอกลีีกััลเซอร์์วิิส จำำ�กััด
34/111 หมู่่� 5 แขวงสีีกััน เขตดอนเมืือง กรุุงเทพฯ 10210
โทรศััพท์์ 0-2983-2819, 0-2983-2819
บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย 93 ถนนรััชดาภิิเษก เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ 10400
โทร: 02 009 9000 โทรสาร: 02 009 9991
SET Contact Center: 02 009 9999
E-mail : SETContactCenter@set.or.th
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ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
ทรััพย์์สิินถาวรหลัักที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ

ทรััพย์์สิินถาวรหลัักที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท และบริิษััทย่่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
1. บริิษััท
ประเภททรััพย์์สิิน
ที่่�ดิิน ขนาด 4 ไร่่ 1 งาน 6 ตารางวา ตั้้�งอยู่่� 51/3 ถนนงามวงศ์์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร
ที่่�ดิิน ขนาด 3 ไร่่ 1 งาน 70 ตารางวา ติิดถนนวิิภาวดีี – รัังสิิต
ที่่�ดิิน ขนาด 6 ไร่่ 7 ตารางวา - ที่่�ดิินติิวานนท์์ จ.นนทบุุรีี
ที่่�ดิินขนาด 2 ไร่่ 2 งาน 84.7 ตารางวา ติิดถนนวิิภาวดีีและงามวงศ์์วาน
อาคาร อุุปกรณ์์ประกอบอาคาร
เครื่่�องใช้้และอุุปกรณ์์สุุขภาพ
เครื่่�องตกแต่่งและอุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่่างก่่อสร้้าง ติิดตั้้�ง
รวม

ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�
บริิษััท
บริิษััท
บริิษััท
บริิษััท
บริิษััท
บริิษััท
บริิษััท
บริิษััท
บริิษััท

2. บริิษััทย่่อย (บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตััน พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด)
ประเภททรััพย์์สิิน
ที่่�ดิิน
อาคาร อุุปกรณ์์ประกอบอาคาร
เครื่่�องตกแต่่ง และอุุปกรณ์์
อุุปกรณ์์ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน
ยานพาหนะ

รวม

ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�
บริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย

มููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ
(ล้้านบาท)
68.13
139.27
150.77
271.18
284.5
106.04
21.942
13.761
71.12
1,126.71

มููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ
(ล้้านบาท)
ไม่่มีี
14.38
0.46
2.79
0.01
17.64

ภาระผููกพััน
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ประกัันวงเงิินสิินเชื่่�อ
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
อาคารระหว่่างการก่่อสร้้าง

ภาระผููกพััน
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
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3. บริิษััทย่่อย (บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ประเภททรััพย์์สิิน
ที่่�ตั้้�ง โรงพยาบาล ลานนา บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด
(มหาชน) ขนาด 5,271 ตารางวา
(1) ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 1 ถนนสุุขเกษม ตำำ�บลป่่าตััน อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่
(2) ตั้้�งอยู่่� ถนนซุุปเปอร์์ ไฮเวย์์เชีียงใหม่่-ลำำ�ปาง ตำำ�บลฟ้้าฮ่่าม
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่
ที่่�ดิินของบริิษััท โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม จำำ�กััด ขนาด 1,906 ตารางวา
ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 8 ถนนบุุญเรืืองฤทธิ์์� ตำำ�บลศรีีภููมิิ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่
ที่่�ดิินขนาด 2202 ตารางวา ตั้้�งอยู่่� ตำำ�บลช้้างเผืือก อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
เชีียงใหม่่
ที่่�ดิิน 7 แปลง ตำำ�บลสุุเทพ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่ ขนาด
4737 ตารางวา ที่่�ดิิน
จำำ�นวน 3
ที่่�ดิินของบริิษััท เทพปััญญาธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด ขนาด 735.80 ตารางวา
(1) ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 99 หมู่่� 5 ถนนสายเชีียงใหม่่ – ลำำ�ปาง
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่
(2) ตั้้�งอยู่่� ถนนซุุปเปอร์์ ไฮเวย์์เชีียงใหม่่-ลำำ�ปาง ตำำ�บลฟ้้าฮ่่าม
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่
ที่่�ดิิน ของ บริิษััท โรงพยาบาลหริิภุุญชััย เมโมเรีียล จำำ�กััด
ขนาด 3,583.60 ตารางวา
ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 109/111 หมู่่�ที่่� 4 ถนนสัันป่่าฝ้้าย-สัันกำำ�แพง ตำำ�บลบ้้านกลาง
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดลำำ�พููน
ที่่�ดิินของบริิษััทโรงพยาบาลรามคำำ�แหงเชีียงใหม่่ จำำ�กััด
ขนาด 7,210.81 ตารางวา
อาคาร อุุปกรณ์์ประกอบอาคาร
เครื่่�องมืือแพทย์์และอุุปกรณ์์การแพทย์์
เครื่่�องตกแต่่ง และอุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน
ยานพาหนะ
งานระหว่่างก่่อสร้้าง ติิดตั้้�ง
รวม

มููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ
(ล้้านบาท)

ภาระผููกพััน

980.34
270.00

ประกัันวงเงิินสิินเชื่่�อ
ไม่่มีี

325.80

ประกัันวงเงิินสิินเชื่่�อ

26.58

ไม่่มีี

250.20

ภาระผููกพััน

171.40

ไม่่มีี

96.78

ไม่่มีี

470.56

ไม่่มีี

บริิษััทย่่อย

341.56

ประกัันวงเงิินสิินเชื่่�อ

บริิษััทย่่อย

478.39

ไม่่มีี

บริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย

2,104.61
599.74
941.73
12.22
59.08
7,128.99

ประกัันวงเงิินสิินเชื่่�อ
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ระหว่่างการก่่อสร้้าง

ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�

บริิษััทย่่อย

บริิษััทย่่อย

บริิษััทย่่อย

บริิษััทย่่อย

4. บริิษััทย่่อย (บริิษััท บิิวตี้้� ดีีไซน์์ เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด)
ประเภททรััพย์์สิิน
ที่่�ดิิน
ส่่วนตกแต่่งสำำ�นัักงาน
เครื่่�องมืือแพทย์์และอุุปกรณ์์การแพทย์์
เครื่่�องตกแต่่งสำำ�นัักงาน
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงานและอุุปกรณ์์
คอมพิิวเตอร์์
งานระหว่่างก่่อสร้้าง
รวม
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ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�
บริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย

มููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ
(ล้้านบาท)
ไม่่มีี
13.24
6.93
0.24
0.64
0.28
0.54
21.87

ภาระผููกพััน
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
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5. บริิษััทย่่อย (บริิษััท วีี พรีีซิิชั่่�น จำำ�กััด)
ประเภททรััพย์์สิิน

ลัักษณะกรรมสิิทธิ์์�

ที่่�ดิิน
ส่่วนปรัับปรุุงอาคารเช่่า
เครื่่�องตกแต่่งสำำ�นัักงาน
เครื่่�องมืือแพทย์์และอุุปกรณ์์การแพทย์์
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงานและอุุปกรณ์์
งานระหว่่างก่่อสร้้าง
รวม

บริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย
บริิษััทย่่อย

มููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ
(ล้้านบาท)
ไม่่มีี
1.28
1.38
0.94
0.38
1.81
5.79

ภาระผููกพััน
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี

สััญญาทางการค้้าที่่�สำำ�คััญ
1. บริิษััท

ประเภท/ลัักษณะสััญญา
จ้้างงานซ่่อมบำำ�รุุง

อััตราค่่าเช่่า/บริิการ (บาท)
9,530,000.00
10,000,000.00
10,500,000.00

คู่่�สััญญา
บริิษััท อิินโนเวชั่่�น เทคโนโลยีี จำำ�กััด

หมายเหตุุ
1 มิิย. 2563-31 พค. 2564
1 มิิย.2564-31 พค. 2565
1 มิิย.2565-31 พค. 2566

2. บริิษััทย่่อย (บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตััน ปาร์์ค สวีีท จำำ�กััด)
ประเภท/ลัักษณะสััญญา
เช่่าและบริิหารอาคาร
-

อััตราค่่าเช่่า/บริิการ
(บาทต่่อเดืือน)
ปีีที่่� 1-3
1,240,000.00
ปีีที่่� 4-6
1,300,000.00
ปีีที่่� 7-9
1,430,000.00
ปีีที่่� 10-12
1,573,000.00
ปีีที่่� 13-15
1,731,000.00
ปีีที่่� 16-18
1,905,000.00
ปีีที่่� 19-21
2,150,000.00
ปีีที่่� 22-24
2,420,000.00
ปีีที่่� 25-27
2,730,000.00
ปีีที่่� 28-30
3,080,000.00

คู่่�สััญญา

หมายเหตุุ

การเคหะแห่่งชาติิ
-

บริิษััทเป็็นผู้้�เช่่าตั้้�งแต่่ เมษายน 2545
-

หมายเหตุุ : เนื่่�องจากผลกระทบจากการท่่องเที่่�ยวและสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 การ
เคหะแห่่งชาติิได้้ปรัับลดค่่าเช่่า ปีี 2564 จาก 25,800,000.00 บาท เหลืือ 5,750,000.00 บาท ลดลง
20,050,000.00 บาท

นโยบายการลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
บริิษััท ได้้กำำ�หนดให้้มีีนโยบายลงทุุนในธุุรกิิจที่่�สอดคล้้องและส่่งเสริิมสนัับสนุุนกัับการดำำ�เนิินงานในกิิจการหลัักของบริิษััท อีีก
ทั้้�งเปิิดโอกาสให้้บริิษััทนั้้�นๆ มีีการขยายกิิจการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของเครืือข่่าย ซึ่่�งมีีเป้้าหมายในการ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการให้้บริิการทางการแพทย์์ การลดต้้นทุุนในการดำำ�เนิินงาน การใช้้ทรััพยากรร่่วมกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และ
เพิ่่�มศัักยภาพทางการเงิินของเครืือข่่ายโดยรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมในธุุรกิิจต่่างๆ จำำ�นวน 3,633.65 ล้้านบาท คืือธุุรกิิจ
สถานพยาบาลมููลค่่ารวม 3,243.33 ล้้านบาท ธุุรกิจิ โรงแรม มููลค่่ารวม 150.54 ล้้านบาท และธุุรกิจิ ซื้้อ� ขายวััสดุุอุปุ กรณ์์ทางการแพทย์์
มููลค่่า 222.13 ล้้านบาท และธุุรกิิจเสริิมความงาม 14.15 ล้้านบาท คลิินิิกโรคเฉพาะทางเวชศาสตร์์ชะลอวััย 3.5 ล้้านบาท โดยมีี
สััดส่่วนเงิินลงทุุนบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมทั้้�งหมด คิิดเป็็นร้้อยละ 24.08 ของสิินทรััพย์์รวม
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ข้้อมููลหลัักทรััพย์์และผู้้�ถืือหุ้้�น
จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีทุุนจดทะเบีียนทั้้�งสิ้้�น 1,493,908,281.60 บาท (หนึ่่�งพัันสี่่�ร้้อยเก้้าสิิบสามล้้านเก้้าแสน
แปดพัันสองร้้อยแปดสิิบเอ็็ดบาทหกสิิบสตางค์์) แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 14,939,082,816 หุ้้�น (หนึ่่�งหมื่่�นสี่่�พัันเก้้าร้้อยสามสิิบเก้้า
ล้้านแปดหมื่่�นสองพัันแปดร้้อยสิิบหกหุ้้�น) มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.10 บาท (สิิบสตางค์์) โดยมีีทุุนชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 1,357,586,558.20
บาท (หนึ่่�งพัันสามร้้อยห้้าสิิบเจ็็ดล้้านห้้าแสนแปดหมื่่�นหกพัันห้้าร้้อยห้้าสิิบแปดบาทยี่่�สิิบสตางค์์) แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญ จำำ�นวน
13,575,865,582 หุ้้�น (หนึ่่�งหมื่่�นสามพัันห้้าร้้อยเจ็็ดสิิบห้้าล้้านแปดแสนหกหมื่่�นห้้าพัันห้้าร้้อยแปดสิิบสองหุ้้�น)

ผู้้�ถืือหุ้้�น

(1) รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ 10 รายแรก ณ วัันที่่� 10 พฤษภาคม 2564
ลำำ�ดัับที่่�
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััท เอฟแอนด์์เอส 79 จำำ�กััด
นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล
บริิษััท สิินแพทย์์ จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลรามคำำ�แหง จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท โรงพยาบาลเจ้้าพระยา จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
นายพิิจิิตต์์ วิิริิยะเมตตากุุล
นายพิิสุุทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล
นายเอื้้�อชาติิ กาญจนพิิทัักษ์์
นางสาวนิิรมล วิิริิยะเมตตากุุล
รวม

จำำ�นวนหุ้้�น
2,023,100,000
2,083,909,966
1,188,400,566
962,605,200
804,634,195
564,043,133
446,000,000
434,100,000
174,802,916
171,080,000
8,852,675,976

อััตราส่่วนการถืือหุ้้�น
(ร้้อยละ)
14.90
15.35
8.75
7.09
5.93
4.16
3.29
3.20
1.29
1.26
65.21

(2) กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการกำำ�หนดนโยบายการจััดการหรืือการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ลำำ�ดัับที่่�
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
จำำ�นวนหุ้้�น (หุ้้�น)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
1
กลุ่่�มวิิริิยะเมตตากุุล
3,387,032,500
24.95
2
บริิษััท เอฟแอนด์์เอส 79 จำำ�กััด
2,083,909,966
15.35
3
บริิษััท สิินแพทย์์ จำำ�กััด
1,188,400,566
8.75
4
บริิษััท โรงพยาบาลรามคำำ�แหง จำำ�กััด (มหาชน)
962,605,200
7.09
5
บริิษััท โรงพยาบาลเจ้้าพระยา จำำ�กััด (มหาชน)
804,634,195
5.93
6
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
564,043,133
4.16
7
กลุ่่�ม กาญจนพิิทัักษ์์
243,808,499
1.80
8
กลุ่่�ม ผลากรกุุล
113,686,399
0.84
รวม
9,348,120,458
68.86
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นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล

บริิษััท
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)

นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
บริิษััทฯ มีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 80 ของกำำ�ไรสุุทธิิ
ของงบการเงิินของบริิษัทั ฯในแต่่ละปีี หลัังหัักเงิินสำำ�รองต่่างๆ ทุุกประเภทที่่ก� ฎหมาย
และบริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้ อย่่างไรก็็ตามการจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวจะนำำ�ปััจจััยต่่างๆ
มาพิิจารณาประกอบเช่่น กระแสเงิินสด สภาพคล่่องของบริิษััท เงื่่�อนไข และข้้อ
กำำ�หนดในสััญญาที่่�บริิษัทั ผููกพัันอยู่่� ตลอดจนแผนการลงทุุนของบริิษัทั และบริิษัทั ใน
เครืือ รวมถึึงความจำำ�เป็็นและความเหมาะสมอื่่�นๆ ในอนาคต ซึ่่�งการจ่่ายเงิินปัันผล
ดัังกล่่าวข้้างต้้นจะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ยกเว้้นการจ่่าย
เงิินปัันผลระหว่่างกาลซึ่่�งอนุุมััติิจ่่ายโดยมติิคณะกรรมการบริิษััท

บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด
(มหาชน)

คณะกรรมการบริิษััทมีีนโยบายที่่�จะเสนอให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ จ่่าย
เงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นอััตราที่่�ไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 50 ของกำำ�ไรสุุทธิิ ภายหลัังการชำำ�ระ
ภาษีีแล้้ว อย่่างไรก็็ตาม การจ่่ายเงิินปัันผลในแต่่ละครั้้ง� ขึ้้น� อยู่่�กับั แผนการลงทุุน และ
แผนการใช้้เงิินในแต่่ละปีี รวมถึึงความจำำ�เป็็นและความเหมาะสมอื่่�นใดในอนาคต
โดยต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ยกเว้้นการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลซึ่่�ง
ได้้รัับอนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผลโดยคณะกรรมการบริิษััท

บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด
บริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด

ปััจจุุบัันยัังมีีผลขาดทุุนสะสม
ปััจจุุบัันยัังมีีผลขาดทุุนสะสม

ข้้อมููลการจ่่ายเงิินปัันผลย้้อนหลััง

ประวััติิการจ่่ายเงิินปัันผลในรอบ 5 ปีี (พ.ศ. 2560 - 2564)
2560
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น (บาท)
0.0398
อััตราเงิินปัันผลต่่อหุ้้�น (บาท)
0.036
อััตราร้้อยละของเงิินปัันผลต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ
90.66
หมายเหตุุ : - มููลค่่าหุ้้�นละ 0.10 บาท
- ปีี 2564 มีีการปรัับปรุุงงบปีี 2563

2561
0.0495
0.040
80.87

2562
0.054
0.045
83.64

2563
0.0425
0.040
94.12

2564
0.0664
0.050
75.30
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โครงสร้้างการจััดการ
1. คณะกรรมการบริิษััท
1.1 คณะกรรมการบริิษััท (Board of Directors)
ปััจจุุบัันคณะกรรมการบริิษััท มีีกรรมการ 		จำำ�นวน 15 คน ประกอบด้้วย
* กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร		จำำ�นวน 10 คน (ซึ่่�งเป็็นกรรมการอิิสระ 5 คน)
* กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 			จำำ�นวน 5 คน
รายชื่่�อของคณะกรรมการบริิษััท

รายชื่อกรรมการ
1. นายนิิคม ไวยรััชพานิิช

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ความเสี่ยง
สรรหาและพิจารณา
และการลงทุน
ค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ /
กรรมการอิิสระ
2. นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล
กรรมการ
3. นายศิิโรตม์์ สวััสดิ์์�พาณิิชย์์
กรรมการอิิสระ ประธานกรรมการ
4. นายชััยนริินทร์์ สายรัังษีี
กรรมการอิิสระ
กรรมการ
5. นายประเสริิฐ ศรีีอุุฬารพงศ์์
กรรมการอิิสระ
กรรมการ
6. พลเอกบุุญเลิิศ จัันทราภาส
กรรมการอิิสระ
7. นายสิิทธิิ ภาณุุพััฒนพงศ์์
กรรมการ
8. นายชำำ�นาญ ชนะภััย
กรรมการ
9. นายรััชช สมบููรณสิิน
กรรมการ
10. นายพงษ์์พััฒน์์ ปธานวนิิช
กรรมการ
11. นายประมุุข อุุณจัักร
กรรมการ
12. นางญาดา พััฑฒฆายน
กรรมการ
13. นางสาว ฤกขจีี กาญจนพิิทัักษ์์
กรรมการ
14. นายพิิจิิตต์์ วิิริิยะเมตตากุุล
กรรมการผู้้�จััดการ
15. นางบวรพรรณ รััฐประเสริิฐ
กรรมการเลขานุุการ
* นายชััยสิิทธิ์์� คุุปต์์วิิวััฒน์์
** นายเอื้้�อชาติิ กาญจนพิิทัักษ์์
-

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-

กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ

-

กรรมการ
กรรมการ
-

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-

หมายเหตุุ : คุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบของบริิษััทฯ เป็็นไปตามประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนด
		 * คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและการลงทุุน มีีผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�มิิใช่่กรรมการบริิษััท คืือ นายชััยสิิทธิ์์� คุุปต์์วิิวััฒน์์
		 ** คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�มิิใช่่กรรมการบริิษััท คืือ นายเอื้้�อชาติิ กาญจนพิิทัักษ์์

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจผููกพัันบริิษััทฯ
	ชื่่�อและจํํานวนกรรมการ ซึ่่�งมีีอํํานาจลงลายมืือชื่่�อแทนบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการสองในหกคนนี้้�ลงลายมืือชื่่�อ
รวมกัันและประทัับตราสํําคััญของบริิษััท
1. นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล
2. นายสิิทธิิ ภาณุุพััฒนพงศ์์
3. นางบวรพรรณ รััฐประเสริิฐ
4. นายพิิจิิตต์์ วิิริิยะเมตตากุุล
5. นางสาวฤกขจีี กาญจนพิิทัักษ์์
6. นางญาดา พััฑฒฆายน
*ยกเว้้น นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล ไม่่สามารถลงชื่่�อร่่วมกัับ นายพิิจิิตต์์ วิิริิยะเมตตากุุล
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1.2 ประวััติิข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�บริิหาร
	รายละเอีียดข้้อมููลส่่วนบุุคคลของกรรมการอยู่่�ในหััวข้้อ “ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหาร”

1.3 ผู้้�บริิหารสููงสุุดด้้านบััญชีีและการเงิิน
บริิษััทฯ ได้้มอบหมายให้้ นายยงยุุทธ โดมสุุริิยา ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดในสาย
งานบััญชีีและการเงิินของบริิษััท ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 สิิงหาคม 2554 เนื่่�องจากเป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์
ในสายงานดัังกล่่าวเป็็นอย่่างดีี (รายละเอีียดคุุณวุุฒิิทางการศึึกษา ประวััติิการอบรม และประสบการณ์์การทำำ�งานของผู้้�
บริิหารสููงสุุดด้้านบััญชีี และการเงิิน อยู่่�ในหััวข้้อ “ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหาร”

1.4 ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี
บริิษััทฯ ได้้มอบหมายให้้ นางนิิตยา พงษ์์สุุวรรณ หััวหน้้าฝ่่ายบััญชีี เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแล
การทำำ�บััญชีีของบริิษััทฯ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน 2560 ซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิและเงื่่�อนไขของการเป็็นผู้้�ทำำ�บััญชีีตามหลััก
เกณฑ์์ที่่กำ� ำ�หนดในประกาศกรมพััฒนาธุุรกิจิ การค้้าและเป็็นไปตามพระราชบััญญััติกิ ารบััญชีี พ.ศ.2543 โดยมีีหน้้าที่่�ในการ
จััดทำำ�งบการเงิินและเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััทฯ ให้้มีีความครบถ้้วนและถููกต้้อง ทั้้�งนี้้�ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบ
โดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีีของบริิษััทฯ ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหารแต่่
อย่่างใด
ชื่่�อ – สกุุล/ตำำ�แหน่่ง
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
หลัักสููตรอบรม
นาง นิิตยา พงษ์์สุุวรรณ
ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจเอกการบััญชีี
1. งบการเงิินรวมและปััญหาในการจััดทำำ�
/ หััวหน้้าฝ่่ายบััญชีี
มหาวิิทยาลััยราชภััฎพระนคร
2. การบััญชีีผลประโยชน์์ของพนัักงานเกษีียณ
อายุุและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3. การบััญชีีเกี่่�ยวกัับเครื่่�องมืือทางการเงิินและ
การป้้องกัันความเสี่่�ยง
4. มาตรฐานรายงานทางการเงิิน TFRS 2019
5. Excel for Managerial Accounting
6. สััญญาเช่่า TFRS 16
7. ปััญหาและการวางแผนภาษีีโรงเรืือน และ
ที่่�ดิินภาษีีบำำ�รุุงท้้องที่่� ภาษีีป้้าย ภาษีีที่่�ดิินและ
สิ่่�งปลููกสร้้างฉบัับใหม่่
8. การจััดทำำ�บััญชีีและองค์์ประกอบที่่� สำำ�คััญ
ในการแก้้ไขข้้อผิิดพลาดในงบการเงิิน

1.5 จำำ�นวนครั้้�งในการประชุุมของคณะกรรมการ
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อยมีีการประชุุม โดยมีีรายละเอีียดข้้อมููลอยู่่�ในหััวข้้อ “ค่่า
ตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย และผู้้�บริิหาร”

1.6 ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
บริิษััทฯ ไม่่มีีผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการกำำ�หนดนโยบายการจััดการ หรืือดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
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โรงพยาบาลวิภาวดี

2. ผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีผู้้�ที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 5 ท่่าน ดัังต่่อไปนี้้�
1. นายพิิจิิตต์์ วิิริิยะเมตตากุุล		
กรรมการผู้้�จััดการ
2. นายแพทย์์ชััยสิิทธิ์์� คุุปต์์วิิวััฒน์์		ผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาล
3. นางญาดา พััฑฒฆายน			
กรรมการบริิหาร
4. นางบวรพรรณ รััฐประเสริิฐ		
กรรมการบริิหาร
5. นายยงยุุทธ โดมสุุริิยา			ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
*ผู้้�บริิหารตามคำำ�นิิยามของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (“สำำ�นัักงาน กลต”) ซึ่่�งได้้แก่่
กรรมการผู้้�จัดั การ และ ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารสี่่�รายแรกต่่อจากกรรมการผู้้�จัดั การลงมา ผู้้ซึ่� ง่� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่าผู้้�ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารรายที่่�สี่่�ทุุกราย และให้้หมายความรวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�เป็็น
ระดัับผู้้�จััดการฝ่่ายขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่า

โครงสร้้างองค์์กร ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

สำนักงานบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน

สำนักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
ผูอำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี

สายงาน
บัญชีและการเงิน
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สายงาน
บริการรักษาพยาบาล

สายงานประชาสัมพันธ
และการตลาด
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3. เลขานุุการบริิษััท
บริิษััทได้้มีีคำำ�สั่่�งแต่่งตั้้�งนางศศิิธร นรไกร ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเลขานุุการบริิษััท โดยมติิที่่�ประชุุมกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 4/2551
เมื่่�อวัันที่่� 13 สิิงหาคม 2551 โดยมีีหน้้าที่่�ดัังนี้้�
1. สนัับสนุุนงานของคณะกรรมการบริิษััท เกี่่�ยวกัับข้้อกฎหมายระเบีียบปฏิิบััติิต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
2. จััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและประชุุมคณะกรรมการบริิษััทให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ ระเบีียบปฏิิบััติิและข้้อ
พึึงปฏิิบััติิต่่างๆ
3. จััดทำำ�และเก็็บรัักษาเอกสารของบริิษััทตามที่่�พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด
4. ติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�นและดููแลผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเหมาะสม
5. ติิดต่่อสื่่�อสารกัับหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

4. ค่่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย และผู้้�บริิหาร
	ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน

(1) ค่่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำำ�หรัับงวดสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ดัังนี้้�

รายชื่อกรรมการ

1. นายนิคม ไวยรัชพานิช
2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
3. นายศิโรตม์ สวัสดิพาณิชย์
4. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส
5. นายชัยนรินทร์ สายรังษี
6. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์
8. นายรัชช สมบูรณสิน
9. นายชำ�นาญ ชนะภัย
10. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช
11. นายประมุข อุณจักร
12. นางญาดา พัฑฒฆายน
13. นางสาวฤกขจี กาญจนพิทักษ์
14. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
15. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ
รวมค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

จำ�นวนครั้งที่
เข้าประชุม
5/5

ค่าตอบแทน
รายปี
380,000

เบี้ยประชุม
100,000

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
3/5
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

380,000
380,000
380,000
380,000
380,000
380,000
380,000
380,000
380,000
380,000
380,000
380,000
4,940,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
60,000
80,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,440,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

รวม
480,000

จำ�นวนครั้งที่
เข้าประชุม
6/6

ค่าตอบ
แทนรายปี
240,000

480,000
100,000
480,000
480,000
100,000
480,000
440,000
460,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
6,380,000

6/6
6/6
6/6
-

240,000
240,000
240,000
960,000

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
จำ�นวนครั้งที่
ค่าตอบ
เข้าประชุม
แทนรายปี
1/1
1/1
1/1
1/1
-

-

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการลงทุน
จำ�นวนครั้งที่
ค่าตอบ
เข้าประชุม
แทนรายปี
1/1
1/1
1/1
-

-

คณะกรรมการบริหารและ
กำ�กับดูแลกิจการ
จำ�นวนครั้งที่
ค่าตอบ
เข้าประชุม
แทนรายปี
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
-

-

รวมค่าตอบ
แทน

720,000
480,000
340,000
480,000
720,000
340,000
480,000
440,000
460,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
7,180,000

	ค่่าตอบแทนกรรมการ คืือค่่าตอบแทนที่่จ่� า่ ยให้้กรรมการของบริิษัทั โดยไม่่รวมเงิินเดืือนและผลประโยชน์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ที่่�จ่่ายให้้แก่่ผู้้�บริิหารและค่่าตอบแทนกรรมการดัังกล่่าว มีีการเปลี่่�ยนแปลงตามผลการดำำ�เนิินการในแต่่ละปีี โดยได้้รัับ
อนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีแล้้ว
(2) ค่่าตอบแทนกรรมการบริิหารและผู้้�บริิหาร
	ค่่าตอบแทนรวมของกรรมการบริิหารและผู้้�บริิหารของบริิษััท จำำ�นวน 4 อัันดัับแรก ต่่อจากกรรมการผู้้�จััดการ
ประจำำ�ปีี 2564 จำำ�นวน 12 ท่่าน มีีจำำ�นวนเงิินรวม 35,991,216 บาท ค่่าตอบแทนจ่่ายเป็็นรายเดืือน โดยไม่่มีีค่่าตอบแทน
จากบริิษััทย่่อย
(3) ค่่าตอบแทนอื่่�น
- ไม่่มีี -
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5. บุุคลากร
5.1 จำำ�นวนพนัักงานจำำ�แนกตามสายงานและค่่าตอบแทนรวมของพนัักงาน
ข้้อมููล
จำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด ณ 31 ธ.ค.
- แพทย์์
- พยาบาล/ผู้้�ช่่วยพยาบาล/พนัักงานผู้้�ช่่วย
- เจ้้าหน้้าที่่�สนัับสนุุนการแพทย์์/บริิการ
- เจ้้าหน้้าที่่�ประจำำ�
ผลตอบแทนรวมของพนัักงาน
ข้้อพิิพาทแรงงานที่่�สำำ�คััญ

(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(ล้้านบาท)

2564

1,712
391
743
446
132
551
-ไม่่มีี-

2563

1,681
388
721
411
161
496
-ไม่่มีี-

2562

1,731
383
826
354
168
536
-ไม่่มีี-

ผลตอบแทนรวมของพนัักงาน ได้้แก่่ เงิินเดืือน ค่่าครองชีีพ ค่่าวิิชาชีีพ ค่่าล่่วงเวลา เงิินช่่วยเหลืือสวััสดิิการ
ต่่างๆ เงิินสบทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

5.2 การบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคล
พนัักงานเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ส่่งผลต่่อการศัักยภาพในการแข่่งขัันขององค์์กรและการเติิมโตอย่่างยั่่�งยืืน บริิษััทฯ
จึึงมุ่่�งพััฒนาองค์์กร โดยยึึดหลัักคุุณธรรม จริิยธรรมดำำ�เนิินธุุรกิิจ ปฏิิบััติิตามกฎหมายแรงงานอย่่างเคร่่งครััด เคารพสิิทธิิ
มนุุษยชน และให้้ความเท่่าเทีียมกัันโดยไม่่แบ่่งแยกเพศ เชื้้�อชาติิ ศาสนา ทั้้�งในเรื่่�องการจ้้างงาน การแต่่งตั้้�ง การโอน
ย้้าย ความก้้าวหน้้าในอาชีีพ การจ่่ายค่่าตอบแทน สวััสดิิการ รวมทั้้�งในการบริิหารทรััพยากรบุุคคลด้้านต่่างๆ
การบริิหารค่่าตอบแทน
บริิษััทฯ ได้้จััดค่่าตอบแทนอย่่างเหมาะสม โดยพิิจารณาจากลัักษณะงาน หน้้าที่่�รัับผิิดชอบ ผลการปฏิิบััติิงาน
ซึ่่�งสอดคล้้องสภาพเศรษฐกิิจ และผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท รวมทั้้�งได้้จััดสวััสดิิการพนัักงานดัังนี้้�
- กองทุุนประกัันสัังคม				
- การลาพัักผ่่อนประจำำ�ปีี
- กองทุุนเงิินทดแทน				
- การลาคลอดบุุตร
- กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ				
- การลารัับราชการทหาร
- ค่่ารัักษาพยาบาลกรณีีเจ็็บป่่วย และคลอดบุุตร	
- เงิินช่่วยเหลืือกรณีีพนัักงานเสีียชีีวิิต
- ส่่วนลดค่่ารัักษาพยาบาลสำำ�หรัับครอบครััว		
- เงิินช่่วยเหลืือกรณีี บิิดา มารดา สามีี ภรรยา บุุตร
- สิิทธิิในการซื้้�อยาราคาทุุน				
- เสีียชีีวิิต
- การมอบเกีียรติิบััตรและของที่่�ระลึึก 		
- เงิินช่่วยเหลืือกรณีีประสบภััยพิิบััติิต่่างๆ
- ทำำ�งานครบ 20 ปีี 25 ปีี 30 ปีี และ 35 ปีี		
- สวััสดิิการสิินเชื่่�อเคหะดอกเบี้้�ยพิิเศษกัับธนาคาร
- ทุุนการศึึกษาบุุตร				
- เงิินกู้้�สวััสดิิการพนัักงาน
- ทุุนสนัับสนุุนการทำำ�งาน				
- สวััสดิิการช่่วยเหลืือค่่าเครื่่�องแบบ
- ทุุนการศึึกษาต่่อเฉพาะทาง			
- ของเยี่่�ยมไข้้กรณีีเจ็็บป่่วย และคลอดบุุตร
บริิษััทฯ ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการเสริิมสร้้างบรรยากาศการทำำ�งานที่่�ดีี โดยจััดกิิจกรรมหลายหลายเพื่่�อเสริิมสร้้าง
สััมพัันธภาพในการทำำ�งาน ความรัักความผููกพัันต่่อองค์์กร ส่่งเสริิมการทำำ�งานเป็็นทีีม ตลอดจนปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อม
การทำำ�งานให้้ทันั สมััย รองรัับการทำำ�งานยุุคใหม่่ พร้้อมกัับดููแลความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่ง� แวดล้้อมในการทำำ�งาน
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นโยบายการพััฒนาบุุคลากร

ว�สัยทัศน
โครงสรางหลักสูตรการฝกอบรม

Smart Executive
หลักสูตร
ตอบสนอง
เปาหมายธุรกิจ

Smart Manager
Personal
Leadership

ทักษะว�ชาช�พ

- Managerial Competency
- Core Competency
- Leadership
- Mindset
- Coaching

ระดับบร�หาร

ระดับปฏิบัตการ

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

พนักงานใหม

- ปฐมนิเทศ
- ระดับองคกร
- ระดับหนวายงาน
- ทางการ

ความรูพ�นฐาน
ความรูธุรกิจ
โรงพยาบาล

ว�สัยทัศน คานิยม
วัฒนธรรมองคกร

มาตรฐาน กฏหมาย
ขอกำหนดตางๆ

ระบบคุณภาพ
ISO, HA

Staff Health &
safety Program

ระบบการบร�การตาม
มาตรฐานว�ชาช�พ

วััตถุุประสงค์์ของการฝึึกอบรมพนัักงานแต่่ละระดัับ
ระดัับบริิหาร
มุ่่�งเสริิมสร้้างวิิสััยทััศน์์และกลยุุทธ์์ให้้
สอดคล้้องกรณีีสถานการณ์์เปลี่่�ยนแปลง

ระดัับปฏิิบััติิการ
เสริิมสร้้างความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญตาม
สายอาชีีพการมีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อการบริิการ
การมีีจิิตบริิการ ส่่งเสริิมทั้้�งอบรมภายใน
และภายนอก

พนัักงานใหม่่
สร้้างความรู้้�พื้้�นฐาน เรีียนรู้้�วััฒนธรรม
องค์์กร และสามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีี
ความสุุข และปลอดภััย

โดยมีีแผนการอบรมประจำำ�ปีี และหลัักสููตรตามกลุ่่�มวิิชาชีีพ เช่่น หลัักสููตรการช่่วยชีีวิิตขั้้�นพื้้�นฐาน (Basic Life Support)
และ การช่่วยชีีวิิตขั้้�นสููง (Advanced Basic Life Support)
นอกจากนี้้�บริิษััทสนัับสนุุนให้้มีีการจััดกิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความรัักความสามััคคีี มีีความสุุขในการทำำ�งาน
พร้้อมทั้้�งให้้มีีสุุขภาพที่่�ดีี เช่่น กิิจกรรม Organization Development การสััมมนานอกสถานที่่� โครงการเพื่่�อสุุขภาพพนัักงาน
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สร้้างโอกาสความก้้าวหน้้าในอาชีีพ
เป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�รัักษาคนให้้อยู่่�กัับองค์์กร ดัังนั้้�น บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดโครงสร้้างความก้้าวหน้้าในอาชีีพ รวมทั้้�ง
นโยบายและระเบีียบการเลื่่�อนตำำ�แหน่่งที่่�ชััดเจน ซึ่่�งเน้้นการพิิจารณาส่่งเสริิม ศึึกษาต่่อ ความรู้้�วิิชาชีีพเฉพาะด้้านต่่างๆ
โดยสื่่อ� สารให้้พนัักงานทราบหลัักเกณฑ์์ต่า่ งๆ ตั้้ง� แต่่การปฐมนิิเทศเข้้าทำำ�งาน ร่่วมทั้้�งสรรหาพนัักงานภายในเพื่่�อทดแทน
ตำำ�แหน่่งต่่างๆ
บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ให้้พนัักงานทำำ�งานตรงตามความสามารถ พร้้อมทั้้ง� ส่่งเสริิมให้้พนัักงานที่่มี� ศัี กั ยภาพเติิบโตในตำำ�แหน่่ง
งาน เข้้ารัับการอบรมในหลัักสููตรต่่างๆ หรืือให้้ทุนุ ศึึกษาต่่อเพื่่�อยกระดัับความสามารถ รวมทั้้ง� สามารถโอนย้้าย หมุุนเวีียน
งานได้้ตามความถนััดและความสามารถ
การพััฒนาผู้้�สืืบทอดในตำำ�แหน่่งสำำ�คััญ
เพื่่�อให้้เกิิดความต่่อเนื่่�องในการบริิหารองค์์กร บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาผู้้�สืืบทอดในตำำ�แหน่่งสำำ�คััญ
ได้้แก่่ กรรมการผู้้�จััดการ กรรมการบริิหาร ผู้้�บัังคัับบััญชาระดัับฝ่่าย ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และรองรัับการขยาย
ตััวของธุุรกิิจในอนาคต
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััทได้้ตระหนัักความสำำ�คััญของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และมีีความตั้้�งใจที่่�จะปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููและกิิจการ
ที่่�ดีี เพื่่�อการบริิหารจััดการธุุรกิจิ ที่่มี� คี วามโปร่่งใสและตรวจสอบได้้เพื่่�อสร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ให้้แก่่ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่าย มีีประสิิทธิิภาพ
เพีียงพอที่่�จะแข่่งขัันในระดัับสากล และเพิ่่�มคุุณค่่าให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาวคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการของบริิษัทั จึึงได้้กำำ�หนด
หลัักการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีีเป็็นนโยบายลายลัักษณ์์อัักษรขึ้้�น โดยเปิิดเผยนโยบายกำำ�กัับกิิจการและจรรยาบรรณธุุรกิิจบน Website
ของบริิษััท www.vibhavadi.com
นโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริิษััท (Board of Directors)
ปััจจุุบัันคณะกรรมการบริิษััท มีีกรรมการ	จำำ�นวน		
• กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร	จำำ�นวน		
• กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร		จำำ�นวน		
รายชื่่�อคณะกรรมการบริิษััท
ชื่่�อ – สกุุล
1. นายนิิคม
ไวยรััชพานิิช
2. นายชััยสิิทธิ์์�
วิิริิยะเมตตากุุล
3. นายศิิโรตม์์
สวััสดิ์์�พาณิิชย์์
4. นายประเสริิฐ
ศรีีอุุฬารพงศ์์
5. นายชััยนริินทร์์
สายรัังษีี
6. พลเอกบุุญเลิิศ
จัันทราภาส
7. นายสิิทธิิ
ภาณุุพััฒนพงศ์์
8. นายรััชช
สมบููรณสิิน
9. นายชำำ�นาญ
ชนะภััย
10. นายพงษ์์พััฒน์์
ปธานวนิิช
11. นายประมุุข
อุุณจัักร
12. นางญาดา
พััฑฒฆายน
13. นางสาวฤกขจีี
กาญจนพิิทัักษ์์
14. นายพิิจิิตต์์
วิิริิยะเมตตากุุล
15. นางบวรพรรณ
รััฐประเสริิฐ

15
10
5

คน
คน
คน

ประกอบด้้วย
(ซึ่่�งเป็็นกรรมการอิิสระ 5 คน)

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการบริิษััท
กรรมการบริิษััท
กรรมการบริิษััท
กรรมการบริิษััท
กรรมการบริิษััท
กรรมการบริิษััท
กรรมการบริิษััท
กรรมการบริิษััท
กรรมการบริิษััท และ เลขานุุการ

วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งและการเลืือกตั้้�งกรรมการ
1. การเลืือกตั้้ง� กรรมการให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับของบริิษัทั และกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง ทั้้�งนี้้จ� ะต้้องมีีความโปร่่งใสและชััดเจน
ในการสรรหากรรมการ โดยต้้องพิิจารณาประวััติกิ ารศึึกษาและประสบการณ์์การประกอบวิิชาชีีพของบุุคคลนั้้น� ๆ รวมถึึงคุุณสมบััติิ
และการไม่่มีลัี กั ษณะต้้องห้้าม โดยมีีรายละเอีียดประกอบการพิิจารณาที่่�เพีียงพอ เพื่่�อประโยชน์์ในการตััดสิินใจของคณะกรรมการ
ของบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�น
2. ในการประชุุมสามััญประจำำ�ปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่งอย่่างน้้อยจำำ�นวนหนึ่่�งในสาม (1/3) โดยอััตรา ถ้้า
จำำ�นวนกรรมการจะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ก็ใ็ ห้้ออกโดยจำำ�นวนที่่�ใกล้้ที่่สุ� ดุ กัับหนึ่่ง� ในสาม (1/3) กรรมการที่่�จะต้้องออก
จากตำำ�แหน่่งในปีีแรกและปีีที่่ส� องภายหลัังจดทะเบีียนบริิษัทั นั้้น� ให้้ใช้้วิธีิ จัี บั ฉลากกัันว่่าผู้้ใ� ดจะออก ส่่วนปีีหลัังๆ ต่่อไปให้้กรรมการ
คนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�น เป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�ออกตามวาระนั้้�นอาจถููกเลืือกเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งใหม่่ก็็ได้้
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3. นอกจากการพ้้นตำำ�แหน่่งตามวาระแล้้ว กรรมการพ้้นจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุุณสมบััติิ หรืือมีีลััษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าบริิษััทมหาชน จำำ�กััด
• ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นลงมติิให้้ออก
• ศาลมีีคำำ�สั่่�งให้้ออก
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำำ�แหน่่งให้้ยื่่น� ใบลาออกต่่อบริิษัทั การลาออกมีีผลนัับแต่่วันั ที่่ใ� บลาออกถึึงบริิษัทั กรรมการ
ซึ่่�งลาออกจะแจ้้งการลาออกของตนให้้นายทะเบีียนทราบด้้วยก็็ได้้
5. ในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากถึึงคราวออกตามวาระให้้คณะกรรมการเลืือกบุุคคลซึ่่�งมีี
คุุณสมบััติแิ ละไม่่มีลัี กั ษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษัทั มหาชนจำำ�กัดั เข้้าเป็็นกรรมการแทนในการประชุุมคณะกรรมการ
คราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของกรรมการจะเหลืือน้้อยกว่่า 2 เดืือน บุุคคลซึ่ง่� เข้้าเป็็นกรรมการแทนดัังกล่่าวจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งกรรมการ
ได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�เหลืืออยู่่�ของกรรมการที่่�ตนแทน
ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
คณะกรรมการมีีอำำ�นาจและหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการจััดการบริิษััทให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และข้้อ
บัังคัับของบริิษัทั ตลอดจนมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ชอบด้้วยกฎหมายด้้วยความซื่่�อสััตย์สุ์ จุ ริิตและระมััดระวััง รัักษาผลประโยชน์์
ของบริิษััท โดยรวมถึึงอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
(1) คณะกรรมการต้้องจััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นห้้นเป็็นการประชุุมสามััญประจำำ�ปีี ภายใน 4 เดืือน นัับแต่่วัันสิ้้�นสุุด
ของรอบปีีบััญชีีของบริิษััท โดยให้้คณะกรรมการจััดทำำ�เป็็นหนัังสืือนััดประชุุม ระบุุสถานที่่� วััน เวลา ระเบีียบวาระการประชุุมและ
เรื่่อ� งที่่จ� ะเสนอต่่อที่่�ประชุุม พร้้อมด้้วยรายละเอีียดตามสมควร โดยระบุุว่า่ เป็็นเรื่่อ� งที่่จ� ะเสนอเพื่่�อทราบ เพื่่�ออนุุมัติั หิ รืือเพื่่�อพิิจารณา
รวมทั้้ง� ความเห็็นของคณะกรรมการในเรื่่อ� งดัังกล่่าวและจััดส่่งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นและนายทะเบีียนทราบไม่่น้อ้ ยกว่่า 7 วััน ก่่อนวัันประชุุม
และโฆษณาคำำ�บอกกล่่าวนััดประชุุมในหนัังสืือพิิมพ์์ติิดต่่อกััน 3 วััน ก่่อนวัันประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 3 วััน
(2) 	จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทอย่่างน้้อย 3 เดืือนต่่อครั้้�ง และควรต้้องเป็็นการประชุุมเต็็มคณะ เมื่่�อมีีการ
พิิจารณาลงมติิในเรื่่�องหรืือรายการที่่�มีีนััยสำำ�คััญ รายการที่่�มีีนััยสำำ�คััญควรรวมถึึงรายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิินของบริิษััท
และบริิษััทย่่อยที่่�มีีผลกระทบสำำ�คััญต่่อบริิษััท รายการซื้้�อหรืือขายทรััพย์์สิินที่่�สำำ�คััญ การขยายโครงการลงทุุน การพิิจารณาและ
อนุุมัติั กิ ารเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกัันตามหลัักเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ การกำำ�หนดระดัับอำำ�นาจดำำ�เนิินการและการกำำ�หนด
นโยบายการบริิหารการเงิินและการบริิหารความเสี่่�ยงของกิิจการบริิษััทเป็็นต้้น
(3) 	จััดให้้มีีระบบการบััญชีี การรายงานทางการเงิินและการสอบบััญชีีที่่�มีีความน่่าเชื่่�อถืือได้้ รวมทั้้�งดููแลให้้มีีระบบการ
จััดเก็็บเอกสารที่่�ทำำ�ให้้สามารถตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููลได้้ในภายหลััง มีีการควบคุุมภายใน การตรวจสอบภายในและ
การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
(4) 	จััดให้้มีีการทำำ�งบการเงิิน ณ วัันสิ้้�นสุุดของรอบบััญชีีของบริิษััทให้้มีคี วามถููกต้้องเพื่่�อแสดงฐานะการเงิินและผลการ
ดำำ�เนิินงานในรอบปีีที่่�ผ่่านมาได้้ตรงต่่อความเป็็นจริิง ครบถ้้วนและถููกต้้องเป็็นไปตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป และ
ตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทก่่อนที่่�จะนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาและอนุุมััติิ
(5) 	กำำ�หนดเป้้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำำ�เนิินธุุรกิิจและงบประมาณของบริิษััท ควบคุุมกำำ�กัับดููแล
(Monitoring and Supervision) การบริิหารและการจััดการของฝ่่ายบริิหาร ให้้เป็็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่่�
กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล นอกจากนี้้�คณะกรรมการยัังมีีขอบเขตหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลให้้บริิษััท รวมถึึง
บริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วม ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน ข้้อ
กำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ อาทิิ เช่่น การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�สำำ�คััญหรืือ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
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(6) อนุุมััติิพัันธกิิจ นโยบาย และแผนกลยุุทธ์์ขององค์์กร กำำ�กัับดููแลให้้มีีการทบทวนพัันธกิิจขององค์์กรเป็็นระยะ และ
ให้้มีีการเผยแพร่่พัันธกิิจขององค์์กร โดยมอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหารพิิจารณาอนุุมััติิแผนองค์์กรที่่�เกี่่�ยวกัับคุุณภาพและ
ความปลอดภััย ยุุทธศาสตร์์ แผนบุุคลากร แผนพััฒนาและฝึึกอบรมบุุคลากร แผนคุุณภาพตลอดจนแผนงานสำำ�คััญที่่�สนัับสนุุน
การจััดบริิการด้้านสุุขภาพที่่�มีีคุุณภาพ รวมถึึงการแต่่งตั้้�งมอบอำำ�นาจหรืือมอบหมายผู้้�รัับผิิดชอบในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้แผน
งานต่่างๆ บรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย
(7) อนุุมััติิธรรมนููญองค์์กร นโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิิบััติิงานในองค์์กรที่่�สำำ�คััญและติิดตามควบคุุมให้้เป็็น
ไปตามธรรมนููญองค์์กร นโยบาย แผนงานและแนวทางปฏิิบััติิงานที่่�กำำ�หนดขึ้้�น โดยอาจจะมอบอำำ�นาจ หรืือ แต่่งตั้้�ง หรืือ มอบ
หมายบุุคคลผู้้�รัับผิิดชอบคนหนึ่่�งหรืือร่่วมกััน ได้้แก่่ ประธานกรรมการบริิหาร ผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาล หรืือ บุุคคลอื่่�น ตาม
ความเหมาะสมเฉพาะเรื่่�อง
(8)	พิิจารณาและอนุุมััติิการปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างองค์์กรระดัับบริิหาร โดยมุ่่�งถึึงการจััดการองค์์กรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และการจััดบริิการด้้านสุุขภาพที่่�มีีคุุณภาพ
(9) มอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหาร กำำ�กับั ดููแลและติิดตามผลการดำำ�เนิินงานและการตอบสนองด้้านคุุณภาพ ความ
ปลอดภััย อุุบัติั กิ ารณ์์และเหตุุการณ์์ไม่่พึึงประสงค์์และเหตุุการณ์์พึึงสัังวรทุุก 3 เดืือน และให้้มีกี ารรายงานให้้คณะกรรมการบริิษัทั
รัับทราบถึึงการตอบสนองต่่อรายงานด้้านคุุณภาพ ความปลอดภััยอุุบัติั กิ ารณ์์และเหตุุการณ์์ไม่่พึึงประสงค์์ และเหตุุการณ์์พึึงสัังวร
โดยรายละเอีียดตามมาตรฐานคุุณภาพ ทุุก 3 เดืือน รวมถึึงจััดให้้มีีรายงานการประชุุมที่่�สะท้้อนต่่อการตอบสนองที่่�เกิิดขึ้้�น
(10) 	พิิจารณาทบทวน ตรวจสอบและอนุุมััติิแผนการขยายธุุรกิิจ โครงการลงทุุนขนาดใหญ่่ ตลอดจนการเข้้าร่่วมลงทุุน
กัับผู้้�ประกอบการรายอื่่�นๆ ที่่�เสนอโดยฝ่่ายบริิหาร
(11) 	บัังคัับใช้้นโยบายควบคุุม และกลไกการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�บริิษััทเข้้าไปลงทุุนกัับบริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทร่่วม ได้้แก่่
11.1 ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบซึ่่�งได้้กำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับกรรมการที่่�ได้้รัับอนุุมััติิที่่�เห็็น
ชอบจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััท ให้้เข้้าเป็็นกรรมการ หรืือผู้้�บริิหารของบริิษััทย่่อยตามสััดส่่วน
การถืือหุ้้�นของบริิษััท ในบริิษััทย่่อยนั้้�น
11.2	ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วมให้้เป็็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
11.3	ติิดตามดููแลให้้บริิษัทั ย่่อยเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่ย� วกัับฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน การทำำ�รายการระหว่่าง
กััน และการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�มีีนััยสำำ�คััญแก่่บริิษััทให้้ครบถ้้วนถููกต้้อง
11.4 หากเป็็นกรณีีที่่�บริิษััทย่่อยทำำ�รายการกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน มีีการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิิน หรืือ
ทำำ�รายการสำำ�คััญอื่่�นใดนั้้�น คณะกรรมการบริิษััท โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง กรรมการหรืือบุุคคลอื่่�นใดที่่�ได้้รัับมติิ
จากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ให้้รับั แต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการ หรืือผู้้บ� ริิหารในบริิษัทั ย่่อยมีีหน้้าที่่�กำำ�กับั ดููแล
ให้้บริิษััทย่่อยปฏิิบััติิตามกลไกกำำ�กัับดููแลเกี่่�ยวกัับรายการกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน รายการได้้มาจำำ�หน่่ายไป
ซึ่่�งทรััพย์์สิิน รวมทั้้�งรายการที่่�สำำ�คััญซึ่่�งบริิษััท กำำ�หนด ทั้้�งนี้้� ให้้พิิจารณาการทำำ�รายการดัังกล่่าวของบริิษััท
ย่่อยทำำ�นองเดีียวกัับรายการในหลัักเกณฑ์์ ลัักษณะ และขนาดเดีียวกัันกัับที่่�บริิษััทฯ ต้้องได้้รัับมติิที่่�ประชุุม
คณะกรรมการหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท แล้้วแต่่กรณีี
(12)	พิิจารณาและมีีมติิอนุุมััติิการแต่่งตั้้�ง เปลี่่�ยนแปลง บุุคคลเข้้าเป็็นกรรมการ และ/หรืือ ผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อย หรืือ
บริิษััทร่่วม ตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทร่่วม รวมถึึงกำำ�หนดใช้้นโยบายการควบคุุมและกลไกการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�บริิษััทเข้้าไปลงทุุนในบริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทร่่วม เพื่่�อแสดงว่่าบริิษััทมีีกลไกการกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยตามที่่�กำำ�หนดใน
ประกาศ ทจ. 28/2551 เรื่่�อง การขออนุุญาตและการอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่ ฉบัับตามที่่�ได้้มีีการแก้้ไข
(13)	พิิจารณากำำ�หนดโครงสร้้างการบริิหารงาน มีีอำำ�นาจในการแต่่งตั้้�ง คณะกรรมการบริิหาร ประธานกรรมการบริิหาร
และคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�นตามความเหมาะสม เช่่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและการลงทุุน
คณะกรรมการพิิจารณาและสรรหาค่่าตอบแทน คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เป็็นต้้น รวมถึึงการกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจ
หน้้าที่่� ตลอดจนค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิหาร ประธานกรรมการบริิหาร และคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ ที่่�แต่่งตั้้�ง
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ทั้้�งนี้้� การมอบอำำ�นาจตามขอบเขตหน้้าที่่�ที่่�กำำ�หนดนั้้�นต้้องไม่่มีีลัักษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจที่่�ทำำ�ให้้คณะกรรมการบริิหาร
ประธานกรรมการบริิหาร และคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ ดัังกล่่าวสามารถพิิจารณาและอนุุมััติิรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งมีี
ส่่วนได้้เสีีย หรืือความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อื่่�นใดทำำ�กัับบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย (ถ้้ามีี) ยกเว้้นเป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�เป็็นไป
ตามนโยบายและหลัักทรััพย์์ที่่�คณะกรรมการพิิจารณาและอนุุมััติิไว้้แล้้ว
ในกรณีีที่่�คณะกรรมการมอบหมายให้้ประธานกรรมการบริิหาร หรืือบุุคคลอื่่น� ปฏิิบัติั กิ ารแทนคณะกรรมการในเรื่่อ� งใด การ
มอบหมายดัังกล่่าวต้้องจััดทำำ�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร หรืือบัันทึึกเป็็นมติิคณะกรรมการในรายงานการประชุุมคณะกรรมการอย่่าง
ชััดเจน และระบุุขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ของผู้้�รัับมอบอำำ�นาจไว้้อย่่างชััดเจน
(14) คณะกรรมการมอบอำำ�นาจให้้กรรมการคนหนึ่่ง� หรืือหลายคน หรืือบุุคคลอื่่น� ใดปฏิิบัติั กิ ารอย่่างหนึ่่ง� อย่่างใดแทนคณะ
กรรมการได้้ โดยอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมและกำำ�กัับดููแลของคณะกรรมการหรืืออาจมอบอำำ�นาจเพื่่�อให้้บุุคคลดัังกล่่าวมีีอำำ�นาจตาม
ที่่�คณะกรรมการเห็็นสมควรและภายในระยะเวลาที่่�คณะกรรมการเห็็นสมควร ซึ่่�งคณะกรรมการอาจยกเลิิก เพิิกถอน เปลี่่�นแปลง
หรืือแก้้ไขการมอบอำำ�นาจนั้้�นๆ ได้้เมื่่�อเห็็นสมควร
ทั้้�งนี้้� การมอบอำำ�นาจนั้้�นต้้องไม่่มีีลัักษณะเป็็นการมอบอำำ�นาจที่่�ทำำ�ให้้บุุคคลดัังกล่่าวสามารถพิิจารณาและอนุุมััติิรายการ
ที่่�ตนหรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในลัักษณะอื่่�นใดที่่�จะทำำ�ให้้กัับบริิษััท
หรืือบริิษัทั ย่่อย (ถ้้ามีี) เว้้นแต่่เป็็นการอนุุมัติั ริ ายการธุุรกิจิ ปกติิและเป็็นไปตามเงื่่อ� นไขการค้้าโดยทั่่�วไป หรืือเป็็นตามนโยบายและ
หลัักเกณฑ์์ที่่ค� ณะกรรมการพิิจารณาและอนุุมัติั ไิ ว้้แล้้ว โดยอยู่่�ภายใต้้หลัักเกณฑ์์ เงื่่อ� นไข และวิิธีกี ารตามที่่กำ� ำ�หนดเกี่่ย� วกัับรายการ
ที่่�เกี่่ย� วโยงกััน และรายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่ง่� ทรััพย์์สินิ ที่่�สำำ�คัญั ของบริิษัทั จดทะเบีียนตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาด
ทุุน และ/หรืือ ประกาศอื่่�นใดของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(15) กรรมการและผู้้�บริิหารต้้องรายงานให้้บริิษััททราบถึึงส่่วนได้้เสีียของตนหรืือของบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งเป็็น
ส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการกิิจการของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย ทั้้�งนี้้� ตามหลัักเกณฑ์์ เงื่่�อนไขและวิิธีีการที่่�คณะ
กรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนประกาศกำำ�หนด
(16) กรรมการและผู้้�บริิหารต้้องร่่วมกัันรัับผิิดต่่อบุุคคลที่่�ซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทในความเสีียหายใดๆ อัันเกิิดขึ้้�น
เนื่่�องจากการเปิิดเผยข้้อมููลต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือประชาชนทั่่�วไป โดยแสดงข้้อความที่่�เป็็นเท็็จในสาระสำำ�คััญหรืือปกปิิดข้้อความจริิง
ที่่�ควรบอกให้้แจ้้งในสาระสำำ�คััญตามที่่�กำำ�หนดในกฎหมายหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เว้้นแต่่กรรมการและผู้้�บริิหารดัังกล่่าว
จะพิิสููจน์์ได้้ว่่าโดยตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ตนไม่่อาจล่่วงรู้้�ถึึงความแท้้จริิงของข้้อมููลหรืือการขาดข้้อมููลที่่�ควรต้้องแจ้้งนั้้�น
(17) 	ห้้ามมิิให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงคู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของกรรมการ หรืือผู้้�บริิหารใช้้ข้้อมููล
ภายในของบริิษััท และของบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วม ทั้้�งที่่�ได้้มาจากการกระทำำ�ตามหน้้าที่่�หรืือในทางอื่่�นใด ที่่�มีีหรืืออาจมีีผลกระ
ทบเป็็นนััยสำำ�คััญต่่อบริิษััท บริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วม เพื่่�อประโยชน์์ต่่อตนเองหรืือผู้้�อื่่�นไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อม และไม่่ว่่าจะ
ได้้รัับผลตอบแทนหรืือไม่่ก็็ตาม
(18) กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทรวมถึึงบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการและผู้้�บริิหารดัังกล่่าวมีีกรรมการแจ้้งให้้
บริิษัทั ทราบถึึงความสััมพัันธ์์ และการทำำ�ธุรุ กรรมกัับบริิษัทั บริิษัทั ย่่อยหรืือบริิษัทั ร่่วมในลัักษณะที่่อ� าจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ และหลีีกเลี่่ย� งการทำำ�รายการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์บริิษัทั บริิษัทั ย่่อยหรืือบริิษัทั ร่่วม ดัังกล่่าว

การประชุุม
1. การประชุุมคณะกรรมการบริิษััทให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของกฎหมายและข้้อบัังคัับของบริิษััทซึ่่�งตามปกติิคณะ
กรรมการของบริิษััทกำำ�หนดให้้ต้้องประชุุมอย่่างน้้อย 3 เดืือน ต่่อครั้้�ง ในการเรีียกประชุุมคณะกรรมการให้้ประธานกรรมการหรืือ
ผู้้�ซึ่่�งได้้รัับมอบหมายจากประธานกรรมการส่่งหนัังสืือนััดประชุุมไปยัังกรรมการไม่่น้้อยกว่่า 7 วััน ก่่อนวัันประชุุม เว้้นแต่่ในกรณีี
ที่่�จำำ�เป็็นเร่่งด่่วนเพื่่�อรัักษาสิิทธิิหรืือประโยชน์์ของบริิษััทจะแจ้้งการนััดประชุุมโดยวิิธีีอื่่�นและกำำ�หนดวัันประชุุมให้้เร็็วกว่่านั้้�นก็็ได้้
คณะกรรมการบริิษััทสามารถจััดประชุุมได้้ ณ ท้้องที่่�อัันเป็็นที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษััท หรืือสถานที่่�อื่่�นได้้ตามที่่�เห็็น
สมควร
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กรรมการตั้้�งแต่่ 2 คน ขึ้้�นไป อาจร้้องขอให้้ประธานกรรมการเรีียกประชุุมกรรมการได้้ในกรณีีที่่�มีีกรรมการตั้้�งแต่่ 2 คน
ขึ้้�นไปร้้องขอให้้ประธานกรรมการหรืือกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายจากประธานกรรมการ กำำ�หนดวัันประชุุมภายใน 14 วััน นัับ
แต่่วัันที่่�ได้้รัับการร้้องขอ
2. ในการประชุุมคณะกรรมการ ต้้องมีีกรรมการมาประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง (1/2) ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดจึึง
จะเป็็นองค์์ประชุุม ในกรณีีที่่�ประธานกรรมการไม่่อยู่่�ในที่่�ประชุุมหรืือไม่่สามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ได้้ ถ้้ามีีรองประธานกรรมการให้้รอง
ประธานกรรมการเป็็นประธาน ถ้้าไม่่มีีรองประธานกรรมการหรืือมีีแต่่ไม่่สามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ได้้ ให้้กรรมการซึ่่ง� มาประชุุมเลืือก
กรรมการคนหนึ่่�งเป็็นประธานในที่่�ประชุุม
3. ในการประชุุมคณะกรรมการแต่่ละครั้้�ง ประธานในที่่�ประชุุมจะกำำ�หนดให้้กรรมการของบริิษััทเข้้าร่่วมประชุุมและ
ดำำ�เนิินการใดๆ ในการประชุุมดัังกล่่าวผ่่านสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ก็ไ็ ด้้ โดยที่่�กรรมการอย่่างน้้อยหนึ่่ง� ในสาม (1/3) ขององค์์ประชุุมต้้อง
อยู่่�ในที่่�ประชุุมแห่่งเดีียวกััน และกรรมการทั้้�งหมดที่่�เข้้าร่่วมประชุุมต้้องอยู่่�ในประเทศไทยในขณะที่่�มีีการประชุุม
การประชุุมผ่่านสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ตามวรรคสองต้้องมีีกระบวนการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านสารสนเทศโดยให้้มีกี าร
บัันทึึกเสีียง หรืือทั้้�งเสีียงและภาพแล้้วแต่่กรณีี ของกรรมการทุุกรายในที่่�ประชุุมตลอดระยะเวลาที่่�มีีการประชุุม รวมทั้้�งข้้อมููล
จราจรทางคอมพิิวเตอร์์ที่่�เกิิดจากการบัันทึึกดัังกล่่าวและมีีระบบควบคุุมการประชุุมเป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กรรมการบริิษััทซึ่่�งเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ด้้วยวิิธีีการและเป็็นไปตามเงื่่�อนไขที่่�กล่่าวมาข้้าง
ต้้นถืือว่่าเป็็นการเข้้าร่่วมประชุุมอัันสามารถนัับเป็็นองค์์ประชุุมได้้ และถืือว่่าการประชุุมคณะกรรมการผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ดััง
กล่่าวมีีผลเดีียวกัับการประชุุมตามวิิธีีการที่่�บััญญััติิไว้้ในกฎหมายและข้้อบัังคัับฉบัับนี้้�
4. การวิินิิจฉััยชี้้�ขาดของที่่�ประชุุมคณะกรรมการให้้ถืือเสีียงข้้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่่�งมีีเสีียงหนึ่่�งเสีียงในการลง
คะแนน เว้้นแต่่กรรมการซึ่ง่� มีีส่ว่ นร่่วมได้้เสีียในเรื่่อ� งใด ไม่่มีสิี ทิ ธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่อ� งนั้้น� ถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากัันให้้ประธาน
ในที่่�ประชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกหนึ่่�งเสีียงเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
5. ให้้ประธานกรรมการ หรืือกรรมการที่่�ได้้รับั มอบหมายจากประธานกรรมการเป็็นผู้้�กำำ�หนดวัันเวลาและสถานที่่�ในการ
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทซึ่่�งสถานที่่�ที่่�ประชุุมนั้้�นอาจกำำ�หนดเป็็นอย่่างอื่่�น นอกเหนืือไปจากท้้องที่่�อัันเป็็นที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
ของบริิษััทหรืือจัังหวััดใกล้้เคีียงก็็ได้้ หากประธานกรรมการหรืือกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิิได้้กำำ�หนด
สถานที่่�ที่่�ประชุุม ให้้ใช้้สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษััทเป็็นสถานที่่�ประชุุม
6. เลขานุุการบริิษััท ทำำ�หน้้าที่่�ในการจดบัันทึึกและจััดทำำ�รายงานการประชุุมให้้แล้้วเสร็็จภายใน 14 วัันทำำ�การ จััดเก็็บ
รายงานการประชุุม เอกสารประกอบการประชุุม สนัับสนุุนติิดตามให้้คณะกรรมการบริิษััทสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตาม
กฎหมาย ข้้อบัังคัับ และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งประสานงานกัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััท ได้้มีีการประชุุมวาระปกติิจำำ�นวน 5 ครั้้�ง โดยมีีการกำำ�หนดวัันเวลาการประชุุมคณะ
กรรมการบริิษััทไว้้เป็็นทางการล่่วงหน้้าตลอดทั้้�งปีี และมีีการประชุุมวาระพิิเศษเพิ่่�มตามความเหมาะสม 5 ครั้้�ง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการบริิษัทั ที่่เ� ป็็นอิิสระอย่่างน้้อย 3 คน โดยมีีทักั ษะความชำำ�นาญที่่เ� หมาะ
สมตามภารกิิจที่่�ได้้รับั มอบหมาย และกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย 1 คน ต้้องมีีความรู้ค้� วามเข้้าใจหรืือมีีประสบการณ์์ด้า้ นบััญชีี/
การเงิิน และมีีความรู้้�ต่่อเนื่่�องเกี่่�ยวกัับเหตุุที่่�มีีต่่อการเปลี่่�ยนแปลงรายงานทางการเงิิน
รายชื่่�อคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่่�อ – สกุุล
1. นายศิิโรตม์์
สวััสดิ์์�พาณิิชย์์
2. นายนิิคม
ไวยรััชพานิิช
3. นายชััยนริินทร์์
สายรัังษีี
4. นายประเสริิฐ
ศรีีอุุฬารพงศ์์

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
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โดยมีี นายศิิโรตม์์ สวััสดิ์์�พาณิิชย์์ และ นายชััยนริินทร์์ สายรัังษีี เป็็นกรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ใน
การสอบทานงบการเงิินของบริิษััท และมีี นายนิิคม ไวยรััชพานิิช และ นายประเสริิฐ ศรีีอุุฬารพงศ์์ เป็็นกรรมการตรวจสอบที่่�มีี
ความรู้้�และประสบการณ์์ด้้านการบริิหาร (รายละเอีียดประวััติิการศึึกษาและประสบการณ์์ทำำ�งานของกรรมการตรวจสอบอยู่่�ใน
หััวข้้อ “ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหาร”)
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้้บริิษััท และบริิษััทย่่อยมีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้อง และเปิิดเผยอย่่างเพีียงพอ
2. สอบทานให้้บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยมีีระบบควบคุุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่่�มีีความเหมาะสมและประสิิทธิิผล และพิิจารณาความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้
ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลิิกจ้้าง หััวหน้้างานตรวจภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่�นใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้้บริิษัทั ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ และ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
4.	พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทและเสนอค่่า
ตอบแทนของบุุคคลดัังกล่่าว รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
5.	พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์รวมตลอดจนรายการได้้มาหรืือ
นำำ�จ่า่ ยไปของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักหรััพย์์ฯ เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่ารายการดัังกล่่าว
สมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท
6.	จััดทำำ�รายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทซึ่่�งรายงานดัังกล่่าว ต้้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้้องประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อย ดัังต่่อไปนี้้�
		
- ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััท
		
- ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััท
		
- ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
		
ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
		
- ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
		
- ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
		
- จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
		
- ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
		
ตามกฎบััตร (Charter)
		
- รายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความ
		
รัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
7. ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็็นชอบด้้วย
8. ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรืือมีีข้้อสงสััยว่่ามีีรายการหรืือการกระทำำ�ซึ่่�งอาจมีี
ผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบบริิษััทให้้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่่อคณะ
กรรมการบริิษัทั เพื่่�อดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขภายในเวลาที่่�คณะกรรมการตรวจสอบเห็็นสมควรซึ่ง่� ประเภทรายการหรืือการกระทำำ�ที่่�
ต้้องรายงานมีีหััวข้้อ ดัังต่่อไปนี้้�
		
8.1 รายการที่่�เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
		
8.2 การทุุจริิต หรืือมีีสิ่่�งผิิดปกตติิ หรืือมีีความบกพร่่องที่่�สำำ�คััญในระบบควบคุุมภายใน
		
8.3 การฝ่่าฝืืนกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือ
กฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิจิ ของบริิษัทั หากคณะกรรมการตรวจสอบได้้รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษัทั ถึึงสิ่่ง� ที่่�มีผี ลกระทบอย่่าง
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มีีนัยั สำำ�คัญั ต่่อฐานะทางการเงิินผลการดำำ�เนิินงาน และได้้มีกี ารหารืือร่่วมกัับคณะกรรมการบริิษัทั และผู้้บ� ริิหารแล้้วว่่าต้้องดำำ�เนิิน
การปรัับปรุุงแก้้ไข เมื่่อ� ครบกำำ�หนดเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้ร่ว่ มกััน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่่ามีีการเพิิกถอนต่่อการดำำ�เนิินการ
แก้้ไขดัังกล่่าว โดยไม่่มีีเหตุุผลอัันควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่่�งอาจรายงานสิ่่�งที่่�พบดัังกล่่าวต่่อสำำ�นัักงานกำำ�กัับหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และ/หรืือ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยได้้

3. คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการของบริิษััทเป็็นผู้้�แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหาร ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการ และผู้้�บริิหารจำำ�นวนหนึ่่�งที่่�มีี
คุุณสมบััติิเหมาะสม เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�บริิหารจััดการและควบคุุมกิิจการของบริิษััทตามที่่� คณะกรรมการมอบหมาย ประกอบด้้วย
กรรมการและผู้้�บริิหารจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 5 คน คณะกรรมการบริิษััทจะเลืือกกรรมการบริิหารคนหนึ่่�งเป็็นประธานกรรมการ
บริิหาร ในกรณีีที่่�คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาเห็็นสมควรอาจจะเลืือกกรรมการบริิหารคนหนึ่่�งหรืือหลายคนเป็็นรองประธาน
กรรมการบริิหารก็็ได้้ ประธานกรรมการบริิหาร อาจเป็็นบุุคคลคนเดีียวกัันกัับประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและการลงทุุน
รายชื่่�อคณะกรรมการบริิหาร
ชื่่�อ – สกุุล
1. นายชััยสิิทธิ์์�
วิิริิยะเมตตากุุล
2. พลโทพร้้อมพงษ์์
พีีระบููล
3. นายเอื้้�อชาติิ
กาญจนพิิทัักษ์์
4. นายสิิทธิิ
ภาณุุพััฒนพงศ์์
5. นางบวรพรรณ
รััฐประเสริิฐ
6. นายชััยสิิทธิ์์�
คุุปต์์วิิวััฒน์์
7. นายวีีระยุุทธ
เชาว์์ปรีีชา
8. นายปิิยะพัันธ์์
ธาราณััติิ
9. นางญาดา
พััฑฒฆายน
10. นายพิิจิิตต์์
วิิริิยะเมตตากุุล
11. นางศศิิธร
นรไกร

ตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการบริิหาร
รองประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหารและเลขานุุการ

หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิษััท ได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหารมีีอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบในการบริิหารงานใน
เรื่่�องเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุระและงานบริิหารของบริิษััท กลั่่�นกรองและกำำ�หนดนโยบาย แผนธุุรกิิจ งบประมาณ
โครงสร้้างการบริิหารงาน และอำำ�นาจการบริิหารต่่างๆ ของบริิษััท การกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อสอดคล้้องกัับ
สภาพเศรษฐกิิจ เพื่่�อเสนอให้้ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั พิิจารณาและอนุุมัติั แิ ละ/หรืือให้้ความเห็็นชอบ รวมตลอดถึึงการตรวจ
สอบและติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ตามนโยบายที่่�กำำ�หนด โดยสรุุปคณะกรรมการบริิหารมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับ
ผิิดชอบที่่�สำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�
1. ให้้แนวนโยบาย แต่่งตั้้�ง กำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่� กำำ�กัับ ดููแล ประสานงาน และกำำ�หนดหน้้าที่่�ของคณะทำำ�งานพิิเศษ
หรืือคณะบริิหารงานพร้้อมทั้้�งพิิจารณาและอนุุมััติิข้้อเสนอต่่างๆ ซึ่่�งเสนอโดยคณะบริิหารงานหรืือคณะทำำ�งานพิิเศษ
2. อนุุมััติิข้้อเสนอ ซึ่่�งเสนอโดยคณะทำำ�งานต่่างๆ เพื่่�อประโยชน์์ในการบริิหารงาน ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามวััตถุุประสงค์์ของ
บริิษััท
3. 	ศึึกษาความเป็็นไปสำำ�หรัับโครงการใหม่่ๆ และมีีอำำ�นาจพิิจารณาอนุุมัติั เิ ข้้าร่่วมประมููลงานต่่างๆตลอดจนเข้้าดำำ�เนิิน
งานโครงการต่่างๆ ตามที่่�เห็็นสมควร รวมถึึงการทำำ�นิิติิกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องดัังกล่่าวจนสำำ�เสร็็จการ
4. 	ศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการเข้้าลงทุุนในโครงการใหม่่ๆ และมีีอำำ�นาจในการพิิจารณาอนุุมัติั ใิ ห้้บริิษัทั เข้้าลงทุุน หรืือ
เข้้าร่่วมลงทุุนกัับบุุคคล นิิติบุิ คุ คล คณะบุุคคลอื่่น� ๆ ในรููปแบบต่่างๆ เพื่่�อดำำ�เนิินกิิจการตามวััตถุปุ ระสงค์์ในวงเงิินไม่่เกิิน 300 ล้้าน
บาท ต่่อโครงการ รวมถึึงการเข้้าลงทุุนในลัักษณะอื่่�นๆ เช่่น การเข้้าซื้้�อหุ้้�นแลกเปลี่่�ยนหุ้้�นกัับนิิติิบุุคคลอื่่�นได้้ตามที่่�เห็็นสมควร
ตลอดจนถึึงการทำำ�นิิติิกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องดัังกล่่าวจนเสร็็จการ
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5. 	กำำ�หนดพิิจารณา อนุุมัติั ิ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ แนวนโยบายการบริิหารงานและดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั หรืือการดำำ�เนิิน
งานใดๆ อัันมีีผลผููกพัันบริิษััท
6. ให้้คำำ�แนะนำำ� คำำ�ปรึึกษา และกำำ�หนดแนวนโยบายและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของประธานกรรมการบริิหาร และคณะทำำ�งาน
พิิเศษ
7. 	มีีอำำ�นาจอนุุมััติิ แต่่งตั้้�ง ว่่าจ้้าง ปลด ลงโทษทางวิินััย กำำ�หนดเงิินเดืือน ค่่าจ้้าง สวััสดิิการโบนััส บำำ�เหน็็จ และผล
ตอบแทนอื่่น� ๆ รวมทั้้ง� ค่่าใช้้จ่า่ ยและสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกของกรรมการหรืือพนัักงานโรงพยาบาลและบริิษัทั ซึ่ง่� มีีตำำ�แหน่่งตั้้ง� แต่่
รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่า หรืือคณะทำำ�งานพิิเศษต่่างๆ เพื่่�อดำำ�เนิินงานเฉพาะเรื่่�อง
8. 	ดำำ�เนิินการอื่่�นๆ ตามนโยบายที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
9. 	มีีอำำ�นาจแต่่งตั้้ง� บุุคคล หรืือคณะบุุคคลใดๆ ให้้ดำำ�เนิินกิิจการของบริิษัทั ภายใต้้การควบคุุมของคณะกรรมการบริิหาร
หรืืออาจมอบอำำ�นาจเพื่่�อให้้บุคุ คลหรืือคณะบุุคคลดัังกล่่าวมีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการตามที่่�คณะกรรมการบริิหาร เห็็นสมควรและมีีอำำ�นาจ
เปลี่่�ยนแปลง แก้้ไข ยกเลิิก เพิิก ถอนอำำ�นาจนั้้�นๆ ได้้
10. 	มีีอำำ�นาจแต่่งตั้้�งประธานที่่�ปรึึกษา หรืือที่่�ปรึึกษา หรืือคณะที่่�ปรึึกษาของคณะกรรมการบริิหาร ได้้ตามความเหมาะ
สมและมีีอำำ�นาจกำำ�หนดค่่าตอบแทน ค่่าเบี้้ย� เลี้้ย� ง สวััสดิิการ สิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกและค่่าใช้้จ่า่ ยอื่่น� ๆ ของประธานที่่�ปรึึกษาหรืือ
ที่่�ปรึึกษา หรืือคณะที่่�ปรึึกษาดัังกล่่าวได้้ตามความเหมาะสม
11. คณะกรรมการบริิหาร หรืือประธานกรรมการบริิหาร มีีอำำ�นาจเรีียกประชุุมคณะกรรมการบริิหาร และ/หรืือ กำำ�หนด
ระเบีียบข้้อบัังคัับของการประชุุมได้้ตามที่่�เห็็นสมควร
12. ในกรณีีที่่�ประธานกรรมการบริิหาร ไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ให้้รองประธานกรรมการบริิหาร ปฏิิบััติิหน้้าที่่�แทน
เป็็นคราวๆ ไป โดยรองประธานกรรมการบริิหาร มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�เท่่ากัับประธานกรรมการบริิหาร
13.	พิิจารณาอนุุมััติิให้้อำำ�นาจต่่างๆ ในการดำำ�เนิินกิิจการบริิหารงานแก่่ผู้้�บริิหารตามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ
14. 	มีีอำำ�นาจอนุุมััติิและเบิิกถอนเงิินจากบััญชีีทั้้�งหมดของบริิษััทและใช้้สิินเชื่่�อที่่�ธนาคาร หรืือสถาบัันการเงิินทุุกแห่่งที่่�
บริิษััทมีีอยู่่� รวมทั้้�งการขอเปิิดบััญชีีต่่างๆ และ/หรืือขอใช้้สิินเชื่่�อ ในรููปแบบต่่างๆ กัับธนาคารหรืือสถาบัันการเงิินทุุกแห่่ง ตลอด
จนนำำ�หลัักทรััพย์์ต่่างๆ ของบริิษััทไปเป็็นหลัักประกัันหนี้้�ดัังกล่่าวทั้้�งที่่�ต้้องจดทะเบีียนและไม่่จดทะเบีียนก็็ตาม
คณะกรรมการบริิหารอาจจะมอบหมาย และกำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�ให้้กรรมการบริิหารแต่่ละคนสามารถดำำ�เนิินการภายใน
ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ตามข้้อ 9 ก็็ได้้ โดยกรรมการบริิหารและกำำ�กัับดููแลกิิจการ ดัังกล่่าวจะต้้องรัับผิิดชอบในงานที่่�ได้้รัับมอบ
หมายนั้้�นโดยตรงต่่อคณะกรรมการบริิหาร
ทั้้�งนี้้� การอนุุมััติิรายการของคณะกรรมการบริิหาร ข้้างต้้น จะไม่่รวมถึึงการอนุุมััติิรายการที่่�คณะกรรมการบริิหาร หรืือ
บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีส่่วนได้้เสีียหรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในลัักษณะอื่่�นใดกัับบริิษััท และ/หรืือ บริิษััทย่่อย
ตามเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทษไทย ซึ่่ง� การอนุุมัติั ริ ายการในสถานะดัังกล่่าวจะต้้องเสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
และ/หรืือ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อพิิจารณาและอนุุมััติิรายการดัังกล่่าวตามข้้อบัังคัับของบริิษััท หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในกรณีีที่่�กรรมการบริิหาร หรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ตกเป็็นบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง กรรมการ
บริิหารไม่่มีีอำำ�นาจอนุุมััติิ การอนุุมััติิให้้เป็็นอำำ�นาจของคณะกรรมการหรืือผู้้�ถืือหุ้้�น แล้้วแต่่กรณีี โดยกรณีีเช่่นนี้้� กรรมการบริิหาร
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียจะเข้้าร่่วมประชุุม หรืือลงมติิในเรื่่�องนั้้�นไม่่ได้้ ทั้้�งนี้้� เว้้นแต่่เป็็นรายการปกติิทั่่�วไปทางการค้้าที่่�มีีวงเงิินไม่่เกิิน 50
ล้้านบาท ต่่อรายการ เมื่่�อคณะกรรมการบริิหาร ได้้ขออนุุมััติิเป็็นหลัักการโดยได้้แจ้้งให้้คณะกรรมการทราบถึึงเงื่่�อนไขตามวรรค
หนึ่่ง� แล้้วให้้คณะกรรมการบริิหาร ดำำ�เนิินการตามวรรคหนึ่่ง� ได้้ แต่่จะต้้องแจ้้งเรื่่อ� งให้้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ในการประชุุม
ครั้้�งต่่อไป
15. 	กำำ�กับั ดููแลและติิดตามผลการดำำ�เนิินงานและการตอบสนองด้้านคุุณภาพ ความปลอดภััย อุุบัติั กิ ารณ์์และเหตุุการณ์์
ไม่่พึึงประสงค์์และเหตุุการณ์์พึึงสัังวรทุุก 3 เดืือน และให้้มีกี ารรายงานให้้คณะกรรมการบริิษัทั รัับทราบถึึงการตอบสนองต่่อรายงาน
ด้้านคุุณภาพ ความปลอดภััยอุุบััติิการณ์์และเหตุุการณ์์ไม่่พึึงประสงค์์ และเหตุุการณ์์พึึงสัังวร โดยรายละเอีียดตามมาตรฐาน
คุุณภาพ ทุุก 3 เดืือน รวมถึึงจััดให้้มีีรายงานการประชุุมที่่�สะท้้อนต่่อการตอบสนองที่่�เกิิดขึ้้�น
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16.	นำำ�เสนอนโยบายกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััท ต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ รวมถึึงการพิิจารณาทบทวน
แก้้ไขเพิ่่�มเติิมนโยบายดัังกล่่าวตามความเหมาะสม

4. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้้แ� ต่่งตั้้ง� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน โดยให้้มีวี าระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ
3 ปีี คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ประกอบด้้วย กรรมการบริิษััท อย่่างน้้อย 3 คน และ อย่่างน้้อย 1 คน ต้้อง
เป็็นกรรมการอิิสระ ทั้้�งนี้้�กำำ�หนดให้้กรรมการอิิสระเป็็นประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
รายชื่่�อคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ชื่่�อ – สกุุล
1. นายนิิคม
ไวยรััชพานิิช
2. นายชััยสิิทธิ์์�
วิิริิยะเมตตากุุุ�ล
3. นายเอื้้�อชาติิ
กาญจนพิิทัักษ์์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
1. การสรรหา
1.1	พิิจารณาหลัักเกณฑ์์และกระบวนการในการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนรวมทั้้�งคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีี
คุุณสมบััติเิ หมาะสมที่่�จะดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่�อนำำ�ชื่่อ� เสนอต่่อ ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
หรืือนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�ง
1.2 	พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการและนำำ�เสนอที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
1.3 ภารกิิจอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
2. การพิิจารณาค่่าตอบแทน
2.1	จััดทำำ�หลัักเกณฑ์์และนโยบายในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษััทและกรรมการชุุดย่่อย
(หากมีี) เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือเสนอขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้วแต่่กรณีี
2.2 	พิิจารณาค่่าตอบแทนที่่�จำำ�เป็็นและเหมาะสมทั้้�งที่่�เป็็นตััวเงิินและมิิใช่่ตัวั เงิิน รวมถึึงผลประโยชน์์อื่่น� ๆ ของ
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นรายบุุคคล โดยการพิิจารณาค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษััทให้้พิิจารณาความเหมาะสมกัับภาระ
หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ ผลงาน และเปรีียบเทีียบกัับบริิษััทในธุุรกิิจที่่�คล้้ายคลึึงกััน และประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากกรรมการ
เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาและนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อขออนุุมััติิ
2.3 รัับผิิดชอบต่่อคณะกรรมการบริิษัทั และมีีหน้้าที่่�ให้้คำำ�ชี้้แ� จง ตอบคำำ�ถามเกี่่ย� วกัับค่่าตอบแทนของกรรมการ
บริิษััทในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
2.4 	รายงานนโยบาย หลัักการ/เหตุุผลของการพิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร ตามข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ โดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี ของบริิษััท
2.5 ปฏิิบััติิการอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพิิจารณาค่่าตอบแทนตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายโดยฝ่่าย
บริิหาร และหน่่วยงานต่่างๆ จะต้้องรายงานหรืือนำำ�เสนอข้้อมููลและเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่า
ตอบแทน เพื่่�อสนัับสนุุนการปฏิิบัติั งิ านของ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ให้้บรรลุุตามหน้้าที่่ที่่� ไ� ด้้รับั มอบหมาย

การประชุุม
1. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ควรมีีการประชุุมอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยอาจเชิิญฝ่่ายจััดการ
หรืือผู้้บ� ริิหาร หรืือพนัักงานของบริิษัทั ที่่�เกี่่ย� วข้้อง หรืือผู้้�ที่่เ� ห็็นสมควรมาร่่วมประชุุมให้้ความเห็็นหรืือส่่งเอกสารข้้อมููลตามที่่�เห็็น
ว่่าเกี่่�ยวข้้องหรืือจำำ�เป็็น
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2. วาระการประชุุมและเอกสารการประชุุมต้้องจััดส่่งให้้แก่่คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ล่่วงหน้้า
ก่่อนการประชุุมอย่่างน้้อย 7 วััน
3. ในการประชุุมคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนทุุกครั้้ง� องค์์ประชุุมต้้องประกอบด้้วยกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน เป็็นจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนทั้้�งหมดที่่�มีีอยู่่�ใน
ตำำ�แหน่่งขณะนั้้�น จึึงจะถืือว่่าครบองค์์ประชุุม
4. กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในเรื่่�องที่่�พิิจารณาเรื่่�องใด มิิให้้ออกเสีียงลงคะแนนใน
เรื่่�องนั้้�นๆ ยกเว้้นการพิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนให้้แก่่คณะกรรมการบริิษััททั้้�งคณะ
5. ในการออกเสีียง กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนลงมติิโดยมีีสิิทธิิออกเสีียงคนละ 1 เสีียง และใช้้คะแนน
เสีียงข้้างมากเป็็นเกณฑ์์ ในกรณีีที่่�การลงมติิโดยมีีเสีียงเท่่ากััน ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีสิิทธิิออก
เสีียงอีีก 1 เสีียง เพื่่�อเป็็นการชี้้�ขาด
ในปีี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้มีกี ารประชุุม จำำ�นวน 1 ครั้้ง� และได้้รายงานต่่อคณะกรรมการ
บริิษััท เกี่่�ยวกัับการพิิจารณากรรมการที่่�ครบกำำ�หนดตามวาระและค่่าตอบแทนคณะกรรมการ

5. คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและการลงทุุน
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและการลงทุุน ประกอบด้้วยกรรมการบริิษััท อย่่างน้้อย 3 คน และอย่่างน้้อย 1 คน ต้้อง
เป็็นกรรมการอิิสระ
รายชื่่�อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและการลงทุุน
ชื่่�อ – สกุุล
1. นายชััยสิิทธิ์์�
วิิริิยะเมตตากุุุ�ล
2. นายพิิจิิตต์์
วิิริิยะเมตตากุุุ�ล
3. นายชััยนริินทร์์
สายรัังษีี
4. นางบวรพรรณ
รััฐประเสริิฐ
5. นายชััยสิิทธิ์์�
คุุุ�ปต์์วิิวััฒน์์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
1. 	พิิจารณาสอบทาน และนำำ�เสนอนโยบายและกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงและการลงทุุน ให้้แก่่คณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
2.	พิิจารณาสอบทานและให้้ความเห็็นชอบความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้ (Risk Appetite) และนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อรัับทราบ
3. 	กำำ�กัับดููแลกิิจการการพััฒนาและการปฏิิบััติิตามนโยบายและกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้กลุ่่�ม
บริิษััทฯ มีีระบบบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพทั่่�วทั้้�งองค์์กรและมีีการปฏิิบััติิตามอย่่างต่่อเนื่่�อง
4. สอบทานรายงานการบริิหารความเสี่่ย� ง เพื่่�อติิดตามความเสี่่ย� งที่่�มีสี าระสำำ�คัญั และดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่า องค์์กร
มีีการจััดการความเสี่่�ยงอย่่างเพีียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกัับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ และมีีหน่่วยงานตรวจสอบภายในเป็็นผู้้�สอบ
ทานเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััท มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมต่่อการจััดการความเสี่่�ยง รวมทั้้�งการนำำ�ระบบการบริิหารความ
เสี่่�ยงมาปรัับใช้้อย่่างเหมาะสมและมีีการปฏิิบััติิตามทั่่�วทั้้�งองค์์กร
6.	รายงานคณะกรรมการบริิษััทเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงและการจััดการความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญอย่่างสม่ำำ��เสมอ
7. ให้้คำำ�แนะนำำ�และคำำ�ปรึึกษากัับคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและการลงทุุนชุุดย่่อย (หากมีี) และ/หรืือหน่่วยงาน
และ/หรืือคณะทำำ�งานที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการบริิหารความเสี่่ย� งรวมทั้้�งพิิจารณาแนวทางที่่เ� หมาะสมในการแก้้ไขข้้อมููลต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วกัับ
การพััฒนาระบบการบริิหารความเสี่่�ยง
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8. 	พิิจารณาแต่่งตั้้�งกรรมการชุุดย่่อย (หากมีี) และ/หรืือบุุคลากรเพิ่่�มเติิมหรืือทดแทนในคณะกรรมการบริิหารความ
เสี่่�ยงและการลงทุุน ชุุดย่่อย (หากมีี) และ/หรืือหน่่วยงาน และ/หรืือคณะทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารความเสี่่�ยงตามความ
เหมาะสม รวมทั้้�งกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ เพื่่�อประโยชน์์การดำำ�เนิินการตามวััตถุุประสงค์์
9. ปฏิิบััติิการอื่่�นใดเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงและการลงทุุน ที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
10. 	ทั้้�งนี้้�ผู้้�บริิหาร และ/หรืือคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและการลงทุุนชุุดย่่อย (หากมีี) และ/หรืือหน่่วยงาน และ/
หรืือคณะทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารความเสี่่�ยงและการลงทุุน และ/หรืือผู้้�ตรวจสอบภายใน และ/หรืือผู้้�สอบบััญชีี จะต้้อง
รายงานหรืือนำำ�เสนอข้้อมููลและเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อ คณะกรรมกมารบริิหารความเสี่่�ยงและการลงทุุน เพื่่�อสนัับสนุุนการปฏิิบััติิ
งานของ คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ให้้บรรลุุตามหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมาย
11. 	กำำ�หนดนโยบายและกรอบการดำำ�เนิินงานการบริิหารความเสี่่�ยงและการลงทุุน ของบริิษััท รวมถึึงให้้ คำำ�แนะนำำ�แก่่
คณะกรรมการ และฝ่่ายจััดการในเรื่่�องการบริิหารความเสี่่�ยงและการลงทุุน
12. 	กำำ�กัับดููแลและสนัับสนุุนให้้การบริิหารความเสี่่�ยงประสบความสำำ�เร็็จ โดยมุ่่�งเน้้นเพิ่่�มการให้้ความสำำ�คััญและคำำ�นึึง
ถึึงความเสี่่�ยงในแต่่ละปััจจััยเพื่่�อประกอบการตััดสิินใจอย่่างเหมาะสม
13. 	พิิจารณาความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญของบริิษััทที่่�สอดคล้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท เช่่น ด้้านการลงทุุน ด้้านการเงิิน ด้้านความ
ปลอดภััย ด้้านกฏหมายและกฎระเบีียบ โดยให้้เสนอแนะ วิิธีีป้้องกัันและวิิธีีลดระดัับความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ พร้้อม
ทั้้�งติิดตามประเมิินผล และปรัับปรุุงแผนการดำำ�เนิินงานเพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่อเนื่่�อง และเหมาะสมกัับสภาวะดำำ�เนิินธุุรกิิจ
14.	รายงานการกำำ�กัับผลประเมิินความเสี่่�ยง และการดำำ�เนิินงานเพื่่�อลดความเสี่่�ยงและการจััดการความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ
ต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อทราบเป็็นประจำำ� ในกรณีีที่่�มีีเรื่่�องสำำ�คััญซึ่่�งกระทบต่่อบริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ต้้องรายงานต่่อคณะ
กรรมการบริิษััท เพื่่�อพิิจารณาโดยเร็็วที่่�สุุด
15. ให้้ตั้้�งคณะทำำ�งานได้้ตามที่่�เห็็นสมควร
โดยในปีี 2564 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและการลงทุุนได้้มีีการประชุุมจำำ�นวน 2 ครั้้�ง คณะกรรมการบริิหารความ
เสี่่�ยงและการลงทุุนมีีการรายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท สำำ�หรัับตารางวัันเวลาการประชุุมคณะ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและการลงทุุนได้้มีีการกำำ�หนดไว้้เป็็นทางการล่่วงหน้้าตลอดปีี

6. คณะกรรมการธรรมาภิิบาล
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งกรรมการธรรมาภิิบาล จำำ�นวน 3 คน ซึ่่�งมีีกรรมการอิิสระเป็็นประธานกรรมการ
ธรรมาภิิบาล และกรรมการบริิษััท 2 คน ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการธรรมาภิิบาล มีีผลตั้้�งแต่่ วัันที่่� 12 พฤศจิิกายน 2564 เป็็นต้้นไป
ชื่่�อ – สกุุล
ตำำ�แหน่่ง
1. นายนิิคม
ไวยรััชพานิิช
ประธานคณะกรรมการ
2. นายชััยนริินทร์์
สายรัังษีี
กรรมการ
3. นางญาดา
พััฑฒฆายน
กรรมการ
4. นางศศิิธร
นรไกร
เลขานุุการ

หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิิบาล
1. 	กำำ�หนด ทบทวน และปรัับปรุุงหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี อัันประกอบไปด้้วยนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
หลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี 8 หลัักปฏิิบัติั ิ จริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ และจรรยาบรรณกรรมการบริิษัทั ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงาน
รวมทั้้�งนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันและระเบีียบปฏิิบััติิ ให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ ระเบีียบ ประกาศ ข้้อบัังคัับ
และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. 	กำำ�หนดแนวทางการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน พร้้อมทั้้�งติิดตาม
ดููแลให้้คำำ�ปรึึกษา และเสนอแนะ เพื่่�อพััฒนาและยกระดัับระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท อย่่างต่่อเนื่่�อง
3. 	ส่่งเสริิมให้้การดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท และการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน
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4. 	ส่่งเสริิม สนัับสนุุน และติิดตามการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
5. 	ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
6. ปรัับปรุุงและแก้้ไขกฏบััตรคณะกรรมการธรมาภิิบาล และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
7. ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีการทบทวนหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ ธรรมาภิิบาล และเพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของคณะกรรมการโดยแยกออกมาจากคณะกรรมการบริิหารและกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีี

7. ประธานกรรมการบริิษััทและกรรมการผู้้�จััดการ
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของประธานกรรมการบริิษััท และกรรมการผู้้�จััดการไว้้
ชััดเจน เพื่่�อให้้เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของประธานกรรมการบริิษััท และกรรมการผู้้�จััดการโดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

อำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของประธานกรรมการ
1. รัับผิิดชอบในฐานะผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการบริิษัทั ในการกำำ�กับั ติิดตาม ดููแลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการบริิษัทั
และคณะกรรมการชุุดย่่อย
2. เป็็นประธานในที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ในกรณีีที่่�คะแนนเสีียงเท่่ากัันให้้ประธานกรรมการบริิษัทั ออกเสีียงเพิ่่�ม
ขึ้้�นอีีกเสีียงหนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
3. เรีียกประชุุมคณะกรรมการบริิษััท หรืืออาจมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นดำำ�เนิินการแทน
4. เป็็นประธานในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ควบคุุมการประชุุมให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับของบริิษััท ว่่าด้้วยการประชุุม ดำำ�เนิิน
การประชุุมให้้เป็็นไปตามลำำ�ดับั ระเบีียบวาระที่่�กำำ�หนดไว้้ในหนัังสืือนััดประชุุม เว้้นแต่่ที่่ป� ระชุุมจะมีีมติิให้้เปลี่่ย� นลำำ�ดับั ระเบีียบวาระ
ด้้วยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่าสองในสามของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมาประชุุม
5. ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย

อำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการผู้้�จััดการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัทั มีีบุคุ คลซึ่่ง� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการผู้้�จัดั การของบริิษัทั ได้้แก่่ นายพิิจิตต์
ิ ์ วิิริยิ ะเมตตากุุล
โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ได้้กำำ�หนดขอบเขตหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบของกรรมการผู้้�จััดการ ดัังนี้้�

ขอบเขตหน้้าที่่� และ ความรัับผิิดชอบของกรรมการผู้้�จััดการ
1.	มีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการเป็็นผู้้�บริิหารงาน จััดการและควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปกติิของบริิษััท
2. 	มีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการตามที่่�คณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือคณะกรรมการบริิหารได้้มอบหมาย ตลอดจนให้้มีีอำำ�นาจ
ในการมอบหมายให้้บุคุ คลอื่่น� ๆ ที่่�กรรมการผู้้�จัดั การเห็็นสมควรทำำ�หน้้าที่่จั� ดั การและดำำ�เนิินการแทน ทั้้�งนี้้� จะไม่่มีกี ารมอบอำำ�นาจ
ช่่วงให้้แก่่บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในการดำำ�เนิินการ
3. 	มีีอำำ�นาจออกคำำ�สั่่�ง ระเบีียบ ประกาศ บัันทึึก เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์์ของบริิษััท
และเพื่่�อรัักษาระเบีียบวิินััยการทำำ�งานภายในองค์์กร
4. 	มีีอำำ�นาจกระทำำ�การแทน และแสดงตนเป็็นตััวแทนบริิษัทั ต่่อบุุคคลภายนอกในกิิจการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับบริิษัทั และเป็็น
ประโยชน์์ต่่อบริิษััท
5. 	พิิจารณากลั่่�นกรองการลงทุุนต่่างๆ เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือคณะกรรมการบริิหาร
6. 	พิิจารณาแต่่งตั้้�งที่่�ปรึึกษาต่่างๆ ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
และ/หรืือคณะกรรมการบริิหาร
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7. 	มีีอำำ�นาจอนุุมััติิการดำำ�เนิินการทางการเงิินดัังนี้้�
(ก) อนุุมัติั กิ ารเบิิกจ่่ายค่่าใช้้จ่า่ ยในการดำำ�เนิินการปกติิ ของบริิษัทั เช่่น ค่่าซื้้อ� วััตถุดิุ บิ ค่่าโฆษณา ค่่าวััสดุุสำำ�นักั งาน
ในวงเงิินไม่่เกิิน 10,000,000 บาท (สิิบล้้านบาทถ้้วน) ต่่อครั้้�ง ซึ่่�งถ้้าหากเกิินวงเงิินที่่�กำำ�หนด ให้้ขออนุุมััติิ
จากคณะกรรมการบริิหาร และ/หรืือ คณะกรรมการบริิษััท
(ข) อนุุมััติิการจััดซื้้�อจััดจ้้างในทรััพย์์สิิน สิินทรััพย์์ถาวร (ไม่่รวมที่่�ดิิน) และบริิการเพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััท
ในวงเงิินไม่่เกิิน 10,000,000 บาท (สิิบล้้านบาทถ้้วน) ต่่อครั้้�ง ทั้้�งนี้้� การจััดซื้้�อจััดจ้้างในทรััพย์์สิิน และ
การซื้้�อสิินทรััพย์์ถาวรของบริิษััท เช่่น การจััดซื้้�ออุุปกรณ์์ และ เครื่่�องมืือการแพทย์์ เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
ยานพาหนะ ค่่าปรัับปรุุง ซ่่อมแซม อาคาร อุุปกรณ์์ต่่างๆ เป็็นต้้น ซึ่่�งถ้้าหากเกิินวงเงิินที่่�กำำ�หนด ให้้ขอ
อนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิหาร และ/หรืือ คณะกรรมการบริิษััท
(ค) อนุุมัติั กิ ารเบิิกจ่่ายค่่าใช้้จ่า่ ยเกี่่ย� วกัับการโครงการลงทุุนอื่่น� ๆ ตามที่่�ได้้รับั การอนุุมัติั ิ จากคณะกรรมการบริิษัทั
และ/หรืือ คณะกรรมการบริิหาร ในวงเงิินไม่่เกิิน 10,000,000 บาท (สิิบล้้านบาทถ้้วน) ต่่อครั้้�ง เช่่น
การจััดซื้้�ออุุปกรณ์์ และ เครื่่�องมืือแพทย์์ ที่่�มีีราคาเกิินกว่่าที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อ 7 (ข) การก่่อสร้้างอาคารใหม่่
เป็็นต้้น ซึ่ง่� ถ้้าหากเกิินวงเงิินที่่�กำำ�หนด ให้้ขออนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการบริิหาร และ/หรืือ คณะกรรมการบริิษัทั
8. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�นๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือคณะกรรมการบริิหารเป็็นคราวๆ ไป
ทั้้�งนี้้� กรรมการผู้้�จัดั การจะพิิจารณาและอนุุมัติั ริ ายการที่่�กรรมการผู้้�จัดั การมีีส่ว่ นได้้เสีีย หรืือมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
อื่่�นใดกัับบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยไม่่ได้้ ยกเว้้นเป็็นการอนุุมััติิรายการที่่�เป็็นไปตามนโยบายและหลัักเกณฑ์์ที่่�คณะกรรมการบริิษััท
หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาและอนุุมัติั ไิ ว้้แล้้ว และเป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด โดยคณะกรรมการบริิษัทั อาจยกเลิิก เพิิกถอน
เปลี่่�ยนแปลง หรืือแก้้ไขอำำ�นาจกรรมการผู้้�จััดการได้้โดยมติิคณะกรรมการบริิษััท

การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
1. การสรรหากรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
การสรรหากรรมการบริิษัทั ได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�พิจิ ารณาสรรหา คััดเลืือก
เสนอและตรวจสอบบุุคคลที่่�เหมาะสมให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�ว่่างลง และบริิษััทได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ลงทุุนรายย่่อย เสนอชื่่�อ
บุุคคลที่่�เห็็นว่่ามีีคุณ
ุ สมบััติเิ หมาะสม เพื่่�อรัับการคััดเลืือกเป็็นกรรมการบริิษัทั ในแต่่ละปีี โดยการประกาศเชิิญในเว็็บไซต์์ของบริิษัทั
ในปีี 2564 คณะกรรมการสรรหาและค่่าตอบแทนมีีการประชุุม 1 ครั้้�ง และได้้พิิจารณาเสนอชื่่�อกรรมการที่่�ครบวาระกลัับเข้้าเป็็น
กรรมการอีีกครั้้�งหนึ่่�ง ต่่อคณะกรรมการบริิษััท
ทั้้�งนี้้� การแต่่งตั้้�งคณะกรรมการมีีหลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการดัังต่่อไปนี้้�
1. ในการลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการให้้ถืือว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่ละคนมีีคะแนนเสีียงเท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง
2. ในการลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการ ให้้ลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการเป็็นรายบุุคคล โดยให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
ลงคะแนนเสีียงทั้้�งหมดที่่�ตนมีีอยู่่�เลืือกบุุคคลที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อเป็็นกรรมการทีีละคน
3.	บุุคคลที่่�ได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดตามลำำ�ดัับลงมา เป็็นผู้้�ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการเท่่าจำำ�นวนกรรมการที่่�จะ
พึึงเลืือกตั้้ง� ในครั้้ง� นั้้น� ในกรณีีที่่�บุคุ คลซึ่ง่� เลืือกตั้้ง� ในลำำ�ดับั ถััดลงมามีีคะแนนเสีียงเท่่ากััน เกิินจำำ�นวนกรรมการ
ที่่�จะพึึงมีี ให้้ประธานที่่�ประชุุมออกเสีียงได้้เพิ่่�มขึ้้�นอีีกหนึ่่�งเสีียงเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
กรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเนื่่�องจากเหตุุอื่่�นนอกจากการครบวาระออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการ ให้้คณะกรรมการ
พิิจารณาแต่่งตั้้�งบุุคคลซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายเข้้าเป็็นกรรมการแทนในการประชุุมคณะกรรมการ
คราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของกรรมการที่่�พ้้นจากตำำ�แหน่่งจะเหลืือน้้อยกว่่า 2 เดืือน โดยบุุคคลซึ่่�งเข้้าเป็็นกรรมการแทนจะอยู่่�ใน
ตำำ�แหน่่งกรรมการได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�ยังั เหลืืออยู่่�ของกรรมการซึ่ง่� ตนแทน ทั้้�งนี้้� มติิการแต่่งตั้้ง� บุุคคลเข้้าเป็็นกรรมการแทนดัังกล่่าว
ต้้องได้้รัับคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า 3 ใน 4 ของจำำ�นวนกรรมการที่่�ยัังเหลืืออยู่่�
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คุุณสมบััติิของคณะกรรมการบริิษััท
1. กรรมการต้้องเป็็นบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์ที่่�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินการธุุรกิิจ มีี
ความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต มีีจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและมีีเวลาเพีียงพอที่่�จะอุุทิิศความรู้้� ความสามารถและปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้แก่่
บริิษััทอย่่างเต็็มที่่�
2. กรรมการต้้องมีีคุณ
ุ สมบััติคิ รบถ้้วนและไม่่มีลัี กั ษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษัทั มหาชนจำำ�กัดั และกฎหมาย
ว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมทั้้�งต้้องไม่่มีีลัักษณะที่่�แสดงถึึงการขาดความเหมาะสมที่่�จะได้้รัับความไว้้วางใจให้้
บริิหารจััดการที่่�มีีมหาชนเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ประกาศกำำ�หนด โดยจะต้้องเป็็น
บุุคคลที่่�มีชื่่ี อ� อยู่่�ในระบบข้้อมููลรายชื่่อ� หลัักเกณฑ์์การแสดงชื่่อ� บุุคคลในระบบข้้อมููลรายชื่่อ� กรรมการและผู้้บ� ริิหารของบริิษัทั ที่่�ออก
หลัักทรััพย์์
3. กรรมการไม่่สามารถประกอบกิิจการเข้้าเป็็นหุ้้�นส่่วน หรืือเข้้าเป็็นกรรมการในนิิติิบุุคคลอื่่�นที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกััน
และดำำ�เนิินธุุรกิิจอัันเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษััท เว้้นแต่่จะแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบก่่อนที่่�จะมีีมติิแต่่งตั้้�ง
4. กรรมการต้้องแจ้้งให้้บริิษััททราบ โดยมิิชัักช้้าในกรณีีที่่�กรรมการมีีส่่วนได้้เสีียไม่่ว่่าโดยตรงหรืือโดยอ้้อมในสััญญา
ใดๆ ที่่�บริิษััททำำ�ขึ้้�นระหว่่างรอบปีีบััญชีี หรืือถืือหุ้้�นหรืือหุ้้�นกู้้�ในบริิษััท และบริิษััทในเครืือ โดยระบุุจำำ�นวนทั้้�งหมดที่่�เพิ่่�มขึ้้�นหรืือลด
ลงในระหว่่างรอบปีีบััญชีี

คุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระของบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทเห็็นชอบให้้กำำ�หนดคุุณสมบััติิกรรมการอิิสระเป็็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน
ดัังนี้้�
1. 	ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ขออนุุญาต ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีส่ี ว่ นร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ� หรืือผู้้�มีอำี ำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม บริิษัทั ย่่อยลำำ�ดับั เดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีอำี ำ�นาจควบคุุมของ
บริิษััท เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง ทั้้�งนี้้� ลัักษณะต้้องห้้ามดััง
กล่่าวไม่่รวมถึึงกรณีีที่่�กรรมการอิิสระเคยเป็็นข้้าราชการ หรืือที่่�ปรึึกษาของส่่วนราชการซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััท
3. ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดา มารดา
คู่่�สมรส พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของกรรมการรายอื่่�น ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคล
ที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ หรืือบริิษััทย่่อย
4. ไม่่มีหี รืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิจิ กัับบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีอำี ำ�นาจ
ควบคุุมของผู้้�ขออนุุญาตในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือ
หุ้้�นที่่�มีีนััย หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ขออนุุญาต เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับการ
แต่่งตั้้�ง
ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิจิ ตามวรรคหนึ่่ง� รวมถึึงการทำำ�รายการทางการค้้าที่่ก� ระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการ การเช่่าหรืือ
ให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์หรืือบริิการ หรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ด้้วยการรัับหรืือให้้
กู้้�ยืืม ค้ำำ��ประกััน การให้้สิินทรััพย์์เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิิน รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่่�นทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นผลให้้ผู้้�ขออนุุญาตหรืือ
คู่่�สััญญามีีภาระหนี้้ที่่� ต้� อ้ งชำำ�ระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่ง� ตั้้ง� แต่่ร้อ้ ยละสามของสิินทรััพย์์ที่่มี� ตัี วั ตนสุุทธิิของบริิษัทั หรืือตั้้ง� แต่่ยี่่สิ� บิ ล้้านบาทขึ้้น�
ไป แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะต่ำำ��กว่่า ทั้้�งนี้้� การคำำ�นวณภาระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามวิิธีีการคำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
ตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกัันโดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระ
หนี้้�ดัังกล่่าว ให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างหนึ่่�งปีีก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
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5. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของผู้้ข� ออนุุญาต และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่มี� นัี ยั ผู้้�มีอำี ำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นักั งานสอบบััญชีี ซึ่่ง� มีีผู้ส้� อบบััญชีีของ
ผู้้�ขออนุุญาต บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ขออนุุญาตสัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้
พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
6. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้ใ� ห้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่ง� รวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการ
เงิิน ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของผู้้�ขออนุุญาต และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่
จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
7. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�ง
เป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
8. ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย หรืือไม่่
เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่มี� นัี ยั ในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีส่ี ว่ นร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่รั� บั เงิินเดืือนประจำำ� หรืือ
ถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละหนึ่่ง� ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มี� สิี ทิ ธิิออกเสีียงทั้้ง� หมดของบริิษัทั อื่่น� ซึ่ง่� ประกอบกิิจการที่่�มีสี ภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการ
แข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของผู้้�ขออนุุญาตหรืือบริิษััทย่่อย
9. ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
บริิษััท มีีหลัักเกณฑ์์ในการคััดเลืือกกรรมการอิิสระจากบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิข้้างต้้น และมีีความรู้้� ความสามารถ ทัักษะ
และประสบการณ์์ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ในรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�ผ่่านมา กรรมการอิิสระของบริิษััท ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ หรืือ การให้้บริิการทางวิิชาชีีพ
ในมููลค่่าเกิินกว่่าหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดในประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ว่่าด้้วยการขออนุุญาต และการอนุุญาตให้้เสนอ
ขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่

2. จำำ�นวนกรรมการของบริิษััท ที่่�มาจากผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่แต่่ละกลุ่่�ม
มีีกรรมการบริิษััทจากกลุ่่�มต่่างๆ ดัังนี้้�
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) 		จำำ�นวน 		
บริิษััท โรงพยาบาลรามคำำ�แหง จำำ�กััด (มหาชน) 		จำำ�นวน 		
บริิษััท F&S 79 จำำ�กััด 					จำำ�นวน 		
บริิษััท โรงพยาบาลเจ้้าพระยา จำำ�กััด (มหาชน)		จำำ�นวน		
บริิษััท สิินแพทย์์ จำำ�กััด					จำำ�นวน		
กรรมการอิิสระ						จำำ�นวน 		

4 	ท่่าน
3 	ท่่าน
1 	ท่่าน
1 	ท่่าน
1 	ท่่าน
5 	ท่่าน

3. สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยในการแต่่งตั้้�งกรรมการ
การเสนอรายชื่่�อกรรมการ
บริิษัทั ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย รวมถึึงผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยมีีสิทิ ธิิเสนอชื่่อ� บุุคคลเหมาะสมเพื่่�อรัับการ
พิิจารณาเลืือกตั้้ง� เป็็นกรรมการบริิษัทั เป็็นการล่่วงหน้้าก่่อนที่่�จะมีีการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นขึ้้น� ตามหลัักเกณฑ์์ที่่บ� ริิษัทั กำำ�หนด
ซึ่ง่� สามารถดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมรายละเอีียดหลัักเกณฑ์์และวิิธีปี ฏิิบัติั ไิ ด้้จากบนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ทั้้�งนี้้ใ� นปีี 2564 บริิษัทั ได้้เปิิด
โอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััท เป็็นการล่่วงหน้้า ระหว่่างวัันที่่� 7 ตุุลาคม
2563 ถึึงวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2564 โดยเผยแพร่่ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบผ่่านระบบข่่าวของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ
เว็็ปไซต์์ของบริิษััท ปรากฏว่่า ไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใดเสนอชื่่�อบุุคคลเข้้ามายัังบริิษััท
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การลงคะแนนเสีียงในการเลืือกตั้้�งกรรมการ
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััท จะกำำ�หนดขั้้�นตอนการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเหมาะสม ส่่งเสริิมให้้นำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ ทั้้�งการ
ลงทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�น การนัับคะแนนและแสดงผล เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการประชุุมสามารถกระทำำ�ได้้รวดเร็็วแม่่นยำำ�และจััดให้้มีี
เจ้้าหน้้าที่่�อำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�รัับมอบฉัันทะที่่�เข้้าร่่วมประชุุมทุุกคนได้้ใช้้สิิทธิิในการเข้้าร่่วมประชุุมและออก
เสีียงอย่่างเต็็มที่่� ละเว้้นการกระทำำ�ใดๆ ที่่�เป็็นการจำำ�กััดโอกาสการเข้้าประชุุมของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยส่่งเสริิมเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นซััก
ถามและแสดงความคิิดเห็็นในที่่�ประชุุมได้้อย่่างเหมาะสม พร้้อมทั้้�ง เปิิดเผยผลการลงคะแนนเสีียงแต่่ละวาระ ทั้้�ง เห็็นด้้วย
ไม่่เห็็นด้้วย และงดออกเสีียง ให้้ที่่�ประชุุมได้้รัับทราบ และเมื่่�อเสร็็จสิ้้�นการประชุุม เลขานุุการบริิษััทจะจััดทำำ�และเผยแพร่่รายงาน
การประชุุม ผ่่านทางเว็็บไซต์์บริิษััทฯ และเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับทราบมติิที่่�ประชุุม
อย่่างรวดเร็็วและครบถ้้วนภายในกำำ�หนดเวลาตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
 กรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่สามารถเข้้าประชุุมได้้ด้ว้ ยตนเอง ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถใช้้สิทิ ธิิในการมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระ หรืือบุุคคล
ใดๆ เข้้าร่่วมประชุุมแทน และออกเสีียงลงคะแนนแทนตนได้้ โดยใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะแบบหนึ่่�งแบบใดที่่�บริิษััทได้้จััดส่่ง
ไปพร้้อมกัับหนัังสืือนััดประชุุม จากจากนี้้�ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถ Download หนัังสืือมอบฉัันทะผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทได้้
อีีกด้้วย
 เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รับั ความสะดวกในการประชุุม บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีกี ารลงทะเบีียนล่่วงหน้้า 1 ชั่่ว� โมง และภายหลัังเปิิดประชุุม
แล้้ว ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมได้้ตลอดเวลาการประชุุม เพื่่�อใช้้สิิทธิิออกเสีียงในวาระที่่�ยัังไม่่ได้้ลงมติิ
นอกจากนี้้� เมื่่�อจบการประชุุม ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถขอตรวจรายละเอีียดของการลงมติิได้้
 ก่่อนเริ่่ม� เข้้าสู่่�การประชุุมตามวาระ ประธานกรรมการซึ่ง่� เป็็นประธานในที่่ป� ระชุุม ได้้มอบหมายให้้กรรมการและเลขานุุการ
แจ้้งให้้ที่่ป� ระชุุมทราบถึึงวิิธีกี ารปฏิิบัติั ิในการออกเสีียงลงคะแนนในแต่่ละวาระการประชุุม และระหว่่างการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ประธานในที่่�ประชุุมได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายสามารถเสนอแนะ ซัักถาม และเสนอข้้อคิิดเห็็นได้้ทุกุ วาระ โดยประธาน
และผู้้�บริิหารจะให้้ความสำำ�คััญกัับทุุกคำำ�ถาม และตอบข้้อซัักถามอย่่างชััดเจนและตรงประเด็็น
 บริิษััทได้้ใช้้ระบบ BAR CODE ช่่วยในการลงทะเบีียนและนัับคะแนนเสีียง เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้าร่่วม
ประชุุม
 เลขานุุการบริิษััทได้้บัันทึึกการประชุุมที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน โดยบัันทึึกการออกเสีียงลงคะแนนในแต่่ละวาระอย่่างละเอีียด
และได้้จััดส่่งรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยภายใน 14 วัันหลัังการประชุุม และเผยแพร่่
บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับทราบอย่่างรวดเร็็วและสามารถตรวจสอบได้้

วิิธีีการสรรหาคััดเลืือกบุุคคลที่่�จะแต่่งตั้้�งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
การสรรหาผู้้�บริิหาร
บริิษัทั ฯ สรรหาบุุคคลที่่จ� ะแต่่งตั้้ง� เป็็นผู้้บ� ริิหารจากการคััดเลืือกผู้้�ที่่มี� คี วามรู้้� ความสามารถในการบริิหารจััดการ ความเป็็น
ผู้้�นำำ� มีีคุุณธรรมและจริิยธรรมเข้้ามาร่่วมงาน และได้้พััฒนาสร้้างความพร้้อมให้้ทุุกคนมีีโอกาสที่่�จะก้้าวขึ้้�นมาเป็็นผู้้�บริิหารใน
อนาคตได้้ โดยผ่่านขั้้�นตอนการประเมิินศัักยภาพของพนัักงาน ซึ่่�งพนัักงานที่่�ได้้รัับการประเมิินว่่ามีีศัักยภาพในการทำำ�งานดีี จะ
ได้้รับั มอบหมายงานที่่�ท้า้ ทายและมีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบที่่�สููงขึ้้น� ซึ่ง่� บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารเตรีียมความพร้้อมในการพััฒนาพนัักงาน
ทุุกระดัับเพื่่�อทดแทนในกรณีีที่่�มีีตำำ�แหน่่งงานว่่างลง
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การสรรหาผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด
สำำ�หรัับการสรรหาคััดเลืือกผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุดของบริิษััทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะเป็็นผู้้�
พิิจารณาคััดเลืือกจากผู้้บ� ริิหารปััจจุุบันั หรืือบุุคคลอื่่น� ที่่�มีคี วามรู้้� ความสามารถ ในการบริิหารจััดการ มีีคุณ
ุ สมบััติที่่ิ เ� หมาะสม เข้้าใจ
ในธุุรกิจิ ของบริิษัทั ฯ เป็็นอย่่างดีีมีภี าวะผู้้�นำำ�และประสบการณ์์ในการเป็็นผู้้�นำำ�ขององค์์กร สามารถบริิหารงานให้้บรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์
และเป้้าหมายที่่�คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดไว้้ ตลอดจนไม่่มีลัี กั ษณะต้้องห้้ามตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด โดยนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�ง

การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

บริิษััทมีีบริิษััทย่่อย 4 บริิษััท ดัังนี้้�
ก. บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ บุุคคลที่่�บริิษััทแต่่ง
ตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทย่่อยเป็็นผู้้�ที่่�ผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิษััท จำำ�นวน 3 ท่่านจากกรรมการ
ทั้้�งหมดจำำ�นวน 12 ท่่าน และการลงมติิในเรื่่�องสำำ�คััญจะต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการของบริิษััททุุกครั้้�ง
บริิษัทั สามารถมีีส่ว่ นร่่วมในการกำำ�หนดนโยบายที่่�สำำ�คัญั ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ในส่่วนการกำำ�กับั ดููแลเรื่่อ� งการเปิิดเผยข้้อมููล
และการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันนั้้�น บริิษััทย่่อยได้้ปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์และข้้อบัังคัับของตลาดหลัักทรััพย์์แล้้ว
ข. บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด เป็็นบริิษััทจำำ�กััดทั่่�วไป คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�เป็็นกรรมการบริิษััท
จำำ�นวน 4 ท่่าน และกรรมการบริิหารอีีก 1 ท่่านรวมเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อย 5 ท่่าน เพื่่�อกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินกิิจการอย่่าง
ใกล้้ชิิด และเป็็นผู้้�กำำ�หนดนโยบายที่่�สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีีการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและรััดกุุมเพีียงพอ
และการลงมติิในเรื่่�องสำำ�คััญจะต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการของบริิษััท หรืือกรรมการบริิหารแล้้วแต่่กรณีีทุุกครั้้�ง
คณะกรรมการของบริิษัทั ย่่อยต้้องรายงานผลการดำำ�เนิินงานต่่อคณะกรรมการบริิหารทุุกเดืือน และคณะกรรมการบริิษัทั ทุุก 2 เดืือน
ในส่่วนการกำำ�กับั ดููแลเรื่่อ� งการเปิิดเผยข้้อมููลและการทำำ�รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกัันนั้้น� บริิษัทั ย่่อยได้้ปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์และข้้อบัังคัับ
ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เช่่นเดีียวกัับบริิษััทใหญ่่
ค. บริิษััท บิิวตี้้� ดีีไซน์์ เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด เป็็นบริิษััทจำำ�กััดทั่่�วไป คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�เป็็นกรรมการบริิษััท
จำำ�นวน 2 ท่่าน หรืือไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อย เพื่่�อกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินกิิจการอย่่างใกล้้ชิิด และเป็็น
ผู้้�กำำ�หนดนโยบายที่่�สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีีการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและรััดกุุมเพีียงพอ และการลงมติิ
ในเรื่่�องสำำ�คััญจะต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการของบริิษััททุุกครั้้�ง คณะกรรมการของบริิษััทย่่อยต้้องรายงานผลการดำำ�เนิิน
งานต่่อคณะกรรมการบริิหารทุุกเดืือน และคณะกรรมการบริิษััททุุก 2 เดืือน ในส่่วนการกำำ�กัับดููแลเรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููลและ
การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันนั้้�น บริิษััทย่่อย ได้้ปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์และข้้อบัังคัับของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เช่่นเดีียวกัับบริิษััทใหญ่่
ง. บริิษััท วีี พลีีซิิชั่่�น จำำ�กััด เป็็นบริิษััทจำำ�กััดทั่่�วไป คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�เป็็นกรรมการบริิษััทจำำ�นวน 2
ท่่าน หรืือไม่่น้อ้ ยกว่่ากึ่่ง� หนึ่่ง� เป็็นกรรมการในบริิษัทั ย่่อย เพื่่�อกำำ�กับั ดููแลการดำำ�เนิินกิิจการอย่่างใกล้้ชิดิ และเป็็นผู้้�กำำ�หนดนโยบาย
ที่่�สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีีการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและรััดกุุมเพีียงพอ และการลงมติิในเรื่่�องสำำ�คััญจะ
ต้้องได้้รับั อนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการของบริิษัทั ทุุกครั้้ง� คณะกรรมการของบริิษัทั ย่่อยต้้องรายงานผลการดำำ�เนิินงานต่่อคณะกรรมการ
บริิหารทุุกเดืือน และคณะกรรมการบริิษัทั ทุุก 2 เดืือน ในส่่วนการกำำ�กับั ดููแลเรื่่อ� งการเปิิดเผยข้้อมููลและการทำำ�รายการที่่�เกี่่ย� วโยง
กัันนั้้�น บริิษััทย่่อย ได้้ปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์และข้้อบัังคัับของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เช่่นเดีียวกัับบริิษััทใหญ่่
บริิษััทมีีบริิษััทร่่วม 2 บริิษััท ดัังนี้้�
ก. บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทร่่วม
จำำ�นวน 3 ท่่านจากกรรมการบริิษััทของบริิษััทร่่วมทั้้�งหมด 9 ท่่าน ซึ่่�งทำำ�ให้้บริิษััทสามารถกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินกิิจการ และมีี
ส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดนโยบายที่่�สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้เป็็นอย่่างดีี พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีีการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและ
รััดกุุมเพีียงพอ และการลงมติิในเรื่่�องสำำ�คััญของบริิษััทร่่วมจะต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการของบริิษััททุุกครั้้�ง ในส่่วนการ
กำำ�กัับดููแลเรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููลและการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันนั้้�น บริิษััทได้้ดููแลให้้บริิษััทร่่วมได้้ปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์และข้้อ
บัังคัับของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ แล้้ว
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ข. บริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทร่่วมจำำ�นวน 3
ท่่าน จากกรรมการของบริิษััทร่่วมทั้้�งหมด 7 ท่่าน ซึ่่�งทำำ�ให้้บริิษััทสามารถกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินกิิจการ และมีีส่่วนร่่วมในการ
กำำ�หนดนโยบายที่่�สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้ พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีีการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและรััดกุุมเพีียงพอ และการลงมติิ
ในเรื่่อ� งสำำ�คัญั ของบริิษัทั ร่่วมจะต้้องได้้รับั อนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการของบริิษัทั ทุุกครั้้ง� ในส่่วนการกำำ�กับั ดููแลเรื่่อ� งการเปิิดเผยข้้อมููล
และการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันนั้้�น บริิษััทได้้ดููแลให้้บริิษััทร่่วมได้้ปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์และข้้อบัังคัับของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ แล้้ว

การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
บริิษััท ได้้กำำ�หนดให้้มีีการดำำ�เนิินการต่่างๆ เพื่่�อป้้องกัันการเปิิดเผยและป้้องกัันการทำำ�รายการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััด
แย้้งทางผลประโยชน์์ รวมถึึงการใช้้ข้้อมููลภายในโดยมิิชอบ ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ตลอดจนหลััก
ทรััพย์์หรืือราคาหลัักทรััพย์์ของบริิษััท และทำำ�ให้้เกิิดความไม่่เท่่าเทีียมกัันในการได้้รัับข่่าวสารข้้อมููลของบริิษััท จนเป็็นผลให้้
ผู้้�หนึ่่�งผู้้�ใดได้้ประโยชน์์อัันเนื่่�องมาจากการใช้้ข้้อมููลภายในดัังกล่่าว โดยบริิษััทได้้วางแนวปฏิิบััติิ ดัังต่่อไปนี้้�
(1)	จััดทำำ�จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของบริิษััท รวมถึึงจรรยาบรรณของพนัักงานที่่�ครอบคลุุมเรื่่�องความขััดแย้้งทางผล
ประโยชน์์ การเปิิดเผยข้้อมููลและข่่าวสาร การห้้ามใช้้ข้้อมููลภายในหรืือการใช้้ประโยชน์์หรืือเปิิดเผยข้้อมููลภายในเพื่่�อประโยชน์์
ส่่วนตนหรืือผู้้�อื่่�น รวมถึึงนยายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียว่่าด้้วยสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น และการเก็็บรัักษา
ความลัับของผู้้�รัับบริิการ โดยมีีการสื่่�อสารเผยแพร่่หลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวแก่่บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้ทราบและถืือปฏิิบััติิโดยทั่่�วไป
(2) 	กำำ�หนดระยะเวลาห้้ามการซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั และห้้ามให้้ข่า่ ว (Silent Period) ของกรรมการและผู้้บ� ริิหาร
เป็็นเวลา 30 วััน ก่่อนการประกาศผลประกอบการ หรืือประกาศงบการเงิินไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีี โดยในระหว่่าง Silent
Period กรรมการและผู้้บ� ริิหารต้้องไม่่ให้้ความเห็็นเกี่่ย� วกัับแนวทางการลงทุุน ผลกำำ�ไรและผลประกอบการของบริิษัทั ยกเว้้นกรณีี
การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นข้้อเท็็จจริิงตามที่่�ได้้เคยเปิิดเผยต่่อสาธารณชนแล้้ว
(3) 	ทำำ�การเปิิดเผยการถืือครองหลัักทรััพย์์ของกรรมการและผู้้�บริิหาร โดยกรรมการและผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�จััดทำำ�และ
รายงานการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทภายใน 1 เดืือน นัับจากวัันรัับตำำ�แหน่่งครั้้�งแรก และจััดทำำ�ภายใน 3 วัันทำำ�การหลัังจาก
ที่่�มีกี ารเปลี่่ย� นแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ดังั กล่่าว ไปยัังสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พร้้อม
ทั้้�งแจ้้งการถืือครองหรืือการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวต่่อเลขานุุการบริิษััท เพื่่�อให้้เลขานุุการบริิษััททำำ�หน้้าที่่�รวบรวมรายงานการ
เปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทดัังกล่่าว เพื่่�อบรรจุุเป็็นวาระเพื่่�อทราบในการประชุุมกรรมการบริิษััทในครั้้�งต่่อไป
(4) การรายงานการมีีส่่วนได้้เสีีย บริิษััทกำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหาร จััดทำำ�รายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของตนและ
บุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องส่่งให้้เลขานุุการบริิษััท และให้้มีีการจััดทำำ�รายงานดัังกล่่าวครั้้�งต่่อไปเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล ซึ่่�ง
เลขานุุการบริิษััทมีีหน้้าที่่�จััดเก็็บข้้อมููลและรายงานข้้อมููลดัังกล่่าวไปยัังประธานกรรมการ และแจ้้งต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทเพื่่�อทราบ เพื่่�อให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 ซึ่่�งแก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราช
บััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2551 และ/หรืือ ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ซึ่่�งบริิษััท
จะนำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าวไปใช้้ในการควบคุุมและการทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างบริิษััทกัับกรรมการ หรืือ ผู้้�บริิหาร และ/หรืือ ผู้้�เกี่่�ยวข้้องของ
บุุคคลดัังกล่่าวเพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของกฎหมายและหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(5) มาตรการดำำ�เนิินการเมื่่�อพบว่่ามีีการใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตน
* กรณีีที่่�เป็็นกรรมการบริิษััท
กรรมการท่่านใดที่่�ได้้รัับการตััดสิินใจจากหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลบริิษััท จนเป็็นเหตุุให้้มีีลัักษณะที่่�แสดงถึึงการขาด
ความเหมาะสมที่่�จะได้้รัับคามไว้้วางใจให้้บริิหารกิิจการที่่�มีีมหาชนเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น ตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ที่่� กจ. 8/2553 เรื่่�องการกำำ�กัับลัักษณะขาดความน่่าไว้้วางใจของกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทใน
ตลาดหลัักทรััพย์์ กรรมการท่่านนั้้น� จะขาดคุุณสมบััติใิ นการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการของบริิษัทั ซึ่ง่� เป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง
ตลอดจนข้้ อ กำำ� หนดและกฎเกณฑ์์ ต ามประกาศของหน่่ ว ยงานที่่� กำำ�กัั บ ดููแลบริิ ษัั ท ในฐานะที่่� เ ป็็ น กิิ จ การจดทะเบีี ย นใน
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
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* กรณีีที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร หรืือพนัักงานของบริิษััทหรืือบริิษััทในเครืือ
จะต้้องมีีการตั้้�งคณะกรรมการสอบสวนกลางเพื่่�อสอบสวนหาข้้อเท็็จจริิงพร้้อมกำำ�หนดบทลงโทษที่่�เหมาะสม
โดยหากสอบสวนแล้้วมีีความผิิดจริิง บริิษััทหรืือบริิษััทในเครืืออาจมีีหนัังสืือตัักเตืือน หรืืออาจมีีมติิให้้ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานราย
นั้้น� พัักงาน ออกจากงาน หรืือมีีการโยกย้้ายตำำ�แหน่่งหน้้าที่่� ที่่�ไม่่สามารถใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลภายในของบริิษัทั หรืือเป็็นตำำ�แหน่่ง
หน้้าที่่�ที่่�มิิได้้เกี่่�ยวข้้องกัับตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�เดิิม ทั้้�งนี้้� บทลงโทษดัังกล่่าวจะขึ้้�นอยู่่�กัับเจตนาในการกระทำำ�ความผิิด ความรู้้�และ
ประสบการณ์์ในสายอาชีีพของผู้้�กระทำำ�ในฐานะวิิญญููชนที่่�พึึงปฏิิบััติิ ความร้้ายแรงของความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นและผลกระทบ
ที่่�มีีต่่อบริิษััท ทั้้�งนี้้� ต้้องเป็็นไปตามระเบีียบข้้อบัังคัับของบริิษััทหรืือบริิษััทในเครืือ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องตลอดจนข้้อกำำ�หนดและ
กฎเกณฑ์์ตามประกาศของหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแลบริิษััทในฐานะที่่�เป็็นกิิจการจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ

ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี

1. ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี
ปีี 2564 บริิษััทได้้แต่่งตั้้�งบริิษััท สอบบััญชีีธรรมนิิติิ จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท โดยมีีค่่าตอบแทนจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
1,430,000.00 บาท เท่่าเดิิมกัับในปีี 2563 โดยผ่่านการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นให้้จ่่ายค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี
ให้้แก่่บริิษััท ตามรายละเอีียด ดัังนี้้�

ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี
สอบทานงบการเงิินเฉพาะและงบการเงิินรวม (3ไตรมาส)
ตรวจสอบงบการเงิินเฉพาะและงบการเงิินรวมประจำำ�ปีี
ตรวจสอบงบการเงิินรวมในส่่วนของบริิษััทร่่วม
รวม

ปีี 2564
600,000
750,000
80,000
1,430,000

ปีี 2563
600,000
750,000
80,000
1,430,000

ทั้้�งนี้้�ผู้้�สอบบััญชีีและบริิษััท สอบบััญชีีธรรมนิิติิ จำำ�กััด ไม่่มีีความสััมพัันธ์์และไม่่มีีส่่วนได้้เสีียกัับบริิษััท / บริิษััทย่่อย /
ผู้้�บริิหาร / ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบุุคคลดัังกล่่าว
2. ค่่าบริิการอื่่�น
ในปีี 2564 บริิษััท และบริิษััทย่่อยไม่่มีีการจ่่ายค่่าตอบแทนของบริิการอื่่�นให้้แก่่ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท และบริิษััทย่่อย
สำำ�นัักงานสอบบััญชีีที่่�ผู้้�สอบบััญชีีสัังกััด บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�สอบบััญชีีและสำำ�นัักงานสอบบััญชีีที่่�ผู้้�สอบบััญชีีสัังกััด

การปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีในเรื่่�องอื่่�นๆ
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีกี ารทบทวนหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีขี องบริิษัทั ฯ เป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี โดยได้้มีกี ารปรัับปรุุงและ
จััดทำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (ฉบัับปรัับปรุุง ครั้้�งที่่� 2) ให้้สอดคล้้องกัับ “หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจด
ทะเบีียนปีี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code)” ของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ซึ่่�งได้้รัับการอนุุมััติิจาก ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 5/2562 เมื่่�อวัันที่่� 19 ตุุลาคม 2564 และให้้มีีผลบัังคัับใช้้ ตั้้�งแต่่วััน
ที่่� 19 ตุุลาคม 2564 เป็็นต้้นไป เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงานโดยประกอบ
ด้้วยข้้อมููล 4 ส่่วน คืือ นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี 8 หลัักปฏิิบััติิ จริิยธรรมในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิจิ และจรรยาบรรณกรรมการบริิษัทั ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงาน ซึ่่ง� หลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี (ฉบัับปรัับปรุุง ครั้้ง� ที่่� 2) สามารถ
ดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้จากบนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ www.vibhavadi.com/
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หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ-ที่่�ดีี

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััทได้้ตระหนัักความสำำ�คััญของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และมีีความตั้้�งใจที่่�จะปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููและกิิจการ
ที่่�ดีี เพื่่�อการบริิหารจััดการธุุรกิิจที่่�มีีความโปร่่งใส สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย และมีีประสิิทธิิภาพเพีียงพอที่่�จะ
แข่่งขัันในระดัับสากล บริิษััทจึึงขอรายงานเรื่่�องการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ดัังต่่อไปนี้้�

หมวดที่่� 1 สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย ซึ่่�งรวมทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ และผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย โดยสิิทธิิของ
ผููถืือหุ้้�นครอบคลุุมสิิทธิิพื้้�นฐานต่่างๆ ทั้้�งในฐานะของนัักลงทุุนในหลัักทรััพย์์และในฐานะของเจ้้าของบริิษััท เช่่น สิิทธิิในการซื้้�อ
ขาย โอน หลัักทรััพย์์ที่่�ตนถืืออยู่่� สิิทธิิในการได้้รัับข่่าวสาร ข้้อมููลของบริิษััทอย่่างครบถ้้วน เพีียงพอ ทัันเวลา ผ่่านช่่องทางที่่�เข้้า
ถึึงได้้ง่่าย สิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็น สิิทธิิในการร่่วมตััดสิินใจเรื่่�องสำำ�คััญของบริิษััท เช่่น การเลืือกตั้้�งกรรมการ การอนุุมััติิ
ธุุรกรรมที่่�สำำ�คััญและมีีผลต่่อทิิศทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท การแก้้ไขหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิ ข้้อบัังคัับของบริิษััท เป็็นต้้น
ในปีี 2564 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการในเรื่่�องต่่างๆ ที่่�เป็็นการส่่งเสริิม และอำำ�นวยความสะดวกในการใช้้สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
ในการร่่วมประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ดัังนี้้�
1. บริิษัทั เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีส่ี ว่ นร่่วมในการเสนอเรื่่อ� งที่่�เห็็นว่่าสำำ�คัญั และควรบรรจุุเป็็นวาระในการประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีของบริิษััท และเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสมเพื่่�อรัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�ง
เป็็นกรรมการบริิษััทล่่วงหน้้าก่่อนที่่�จะมีีการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นขึ้้�น โดยผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถดููรายละเอีียดหลัักเกณฑ์์และวิิธีี
ปฏิิบััติิได้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััท ทั้้�งนี้้�ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้ารัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�ง
เป็็นกรรมการบริิษััท เป็็นการล่่วงหน้้า ระหว่่างวัันที่่� 7 ตุุลาคม 2563 ถึึงวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2564 โดยเผยแพร่่ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับ
ทราบผ่่านระบบข่่าวของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และเว็็ปไซต์์ของบริิษััท ซึ่่�งเมื่่�อครบกำำ�หนดระยะเวลาที่่�เปิิดโอกาส
ปรากฏว่่า ไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใดเสนอชื่่�อบุุคคลเข้้ามายัังบริิษััท
2. บริิษััทได้้จััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้า เพื่่�อแจ้้งวาระการประชุุม พร้้อมความคิิดเห็็นของคณะ
กรรมการในแต่่ละวาระ รวมถึึงเอกสารประกอบต่่างๆ เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีข้อ้ มููลเพีียงพอในการตััดสิินใจ และเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถ
ใช้้สิิทธิิได้้เต็็มที่่� โดยได้้ชี้้�แจงรายละเอีียดของเอกสารที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องนำำ�มาแสดงในวัันประชุุม เพื่่�อรัักษาสิิทธิิในการเข้้าประชุุม
รวมทั้้�งสิิทธิิออกเสีียงลงมติิของผู้้�ถืือหุ้้�นไว้้ด้้วยกััน นอกจากนี้้� เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทมีีการเปิิดเผยหนัังสืือ
เชิิญประชุุมบนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั โดยในกรณีีของการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี ได้้เปิิดเผยหนัังสืือเชิิญประชุุมล่่วงหน้้าก่่อน
วัันประชุุมอย่่างน้้อย 30 วััน
3. ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่สามารถเข้้าประชุุมได้้ด้้วยตนเอง ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถใช้้สิิทธิิในการมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระ
หรืือบุุคคลใดๆ เข้้าร่่วมประชุุมแทน และออกเสีียงลงคะแนนแทนตนได้้ โดยใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะแบบหนึ่่�งแบบใดที่่�บริิษััทได้้จััด
ส่่งไปพร้้อมกัับหนัังสืือนััดประชุุม จากจากนี้้ผู้� ้�ถืือหุ้้�นสามารถ Download หนัังสืือมอบฉัันทะผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ได้้อีกี ด้้วย
3.1 	ก่่อนวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
 เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยมีีสิิทธิิเสนอเรื่่�องที่่�เห็็นว่่าสำำ�คััญและควรบรรจุุเป็็นวาระในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�
ปีีของบริิษััท และเสนอชื่่�อบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสมเพื่่�อรัับการพิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็น
กรรมการบริิษัทั ล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปี2ี 564 ได้้ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 7 ตุุลาคม 2563 ถึึงวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์
2564 โดยบริิษััท ได้้จััดทำำ�หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการเผยแพร่่ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท พร้้อมทั้้�ง
ได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบผ่่านระบบข่่าวของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทั้้�งนี้้�ในช่่วงเวลาดัังกล่่าวไม่่มีีผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอ
เรื่่�องเพื่่�อบรรจุุเป็็นวาระการประชุุม แต่่อย่่างไรก็็ตาม ในต้้นปีี 2564 ประเทศไทยได้้เกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
เชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริิษััทจึึงได้้กำำ�หนดมาตรการและแนวทางปฏิิบััติิในการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ
ไวรััสโคโรนา 2019 เพิ่่�มเติิมจากมาตรการและแนวปฏิิบััติิที่่�ได้้แจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบแล้้วพร้้อมกัับหนัังสืือเชิิญประชุุม
โดย บริิษััทได้้ให้้มีีการจำำ�กััดจำำ�นวนที่่�นั่่�งสำำ�หรัับผู้้�เข้้าร่่วมการประชุุมเพื่่�อให้้ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมมีีระยะห่่างที่่�ปลอดภััย
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ลดความเสี่่�ยงจากการติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 และลดโอกาสการแพร่่ระบาดของโรค
 แจ้้งมติิกำำ�หนดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมถึึง 61 วััน คืือ ในวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
สามารถจััดเวลาในการเข้้าร่่วมประชุุมได้้
 เผยแพร่่เอกสารเชิิญประชุุมพร้้อมเอกสารแนบ เช่่น รายงานประจำำ�ปีี ผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ซึ่ง่� มีีข้อ้ มููลเหมืือนกัับข้้อมููล
ที่่�บริิษััท ส่่งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษก่่อนวัันประชุุม 39 วััน โดยเปิิดเผยตั้้�งแต่่วัันที่่� 19 มีีนาคม 2564
เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้โดยสะดวก รวดเร็็ว และมีีเวลาศึึกษาข้้อมููลล่่วงหน้้ามากยิ่่�งขึ้้�น
 ประกาศคำำ�บอกกล่่าวนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นลงในหนัังสืือพิิมพ์์ติิดต่่อกััน 3 วััน และเป็็นเวลาก่่อนวัันประชุุม 11 วััน คืือ ในวััน
ที่่� 16, 17 และ 20เมษายน 2564
 เอกสารที่่�จััดส่่งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นประกอบด้้วยหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งมีีรายละเอีียดวาระการประชุุมที่่�มีีข้้อเท็็จจริิงและ
เหตุุผล รวมทั้้�งความเห็็นของคณะกรรมการบริิษััทในทุุกวาระ พร้้อมกัับเอกสารประกอบการประชุุมที่่�ใช้้ประกอบการ
พิิจารณาตััดสิินใจลงคะแนนในวาระต่่างๆ รายงานประจำำ�ปีีในรููปแบบ QR Code ประวััติิของบุุคคลที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อให้้
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการแทนกรรมการที่่�ครบกำำ�หนดออกจากตำำ�แหน่่งตามวาระ นิิยามกรรมการอิิสระ ข้้อมููลของ
ผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อ ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกรรมการอิิสระที่่�บริิษััทฯ เสนอชื่่�อให้้เป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะจากผู้้�ถืือหุ้้�น
ข้้อบัังคัับของบริิษััท ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น เอกสารและหลัักฐานที่่�ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมต้้องนำำ�มา
แสดงก่่อนเข้้าร่่วมประชุุมและระเบีียบปฏิิบััติิในการประชุุม ซึ่่�งรวมถึึงเอกสารที่่�ใช้้และขั้้�นตอนการมอบฉัันทะให้้ผู้้�อื่่�นเข้้า
ร่่วมประชุุมแทน ขั้้�นตอนการส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าเกี่่�ยวกัับการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ขั้้�นตอนการเข้้าร่่วมประชุุม แผนที่่�
สถานที่่�จััดการประชุุม แบบแจ้้งการประชุุมใช้้สำำ�หรัับการลงทะเบีียน หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ข. ซึ่่�งเป็็นแบบที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�น
กำำ�หนดทิิศทางการลงคะแนนได้้ หรืือจะเลืือกใช้้หนัังสืือมอบฉัันทะแบบ ก. หรืือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่่�งก็็ได้้ ซึ่่ง� สามารถ
Download หนัังสืือมอบฉัันทะทั้้�ง 3 แบบ ได้้ที่่�เว็็บไซต์์ของบริิษััท กรณีีผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างชาติิหรืือนัักลงทุุนสถาบััน บริิษััทได้้
จััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมเอกสารประกอบการประชุุมเป็็นภาษาอัังกฤษ เพื่่�อเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกและ
ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกประเภท รวมทั้้�งนัักลงทุุนสถาบัันเข้้าร่่วมประชุุม
4. เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับความสะดวกในการประชุุม บริิษััทได้้จััดให้้มีีการลงทะเบีียนล่่วงหน้้า 1 ชั่่�วโมง และภายหลััง
เปิิดประชุุมแล้้ว ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมได้้ตลอดเวลาการประชุุม เพื่่�อใช้้สิิทธิิออกเสีียงในวาระที่่�ยัังไม่่ได้้ลง
มติิ นอกจากนี้้� เมื่่�อจบการประชุุม ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถขอตรวจรายละเอีียดของการลงมติิได้้
5. 	ก่่อนเริ่่�มเข้้าสู่่�การประชุุมตามวาระ ประธานกรรมการซึ่่�งเป็็นประธานในที่่�ประชุุม ได้้มอบหมายให้้กรรมการและ
เลขานุุการแจ้้งให้้ที่่�ประชุุมทราบถึึงวิิธีีการปฏิิบััติิในการออกเสีียงลงคะแนนในแต่่ละวาระการประชุุม และระหว่่างการประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น ประธานในที่่�ประชุุมได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายสามารถเสนอแนะ ซัักถาม และเสนอข้้อคิิดเห็็นได้้ทุุกวาระ
โดยประธานและผู้้�บริิหารจะให้้ความสำำ�คััญกัับทุุกคำำ�ถาม และตอบข้้อซัักถามอย่่างชััดเจนและตรงประเด็็น
6. บริิษััทได้้ใช้้ระบบ Barcode ช่่วยในการลงทะเบีียนและนัับคะแนนเสีียง เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เข้้า
ร่่วมประชุุมในการจััดประชุุมที่่�สะดวกและเหมาะสมไม่่เป็็นอุุปสรรคต่่อการเข้้า
6.1	วัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
 กำำ�หนดวััน เวลา และสถานที่่�ในการจััดประชุุมที่่�สะดวกและเหมาะสมไม่่เป็็นอุุปสรรคต่่อการเข้้าร่่วมประชุุม โดยในปีี 2564
บริิษััทจััดให้้มีีการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น วัันพุุธที่่� 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00น. ณ ห้้องประชุุมอาคาร 4 ชั้้�น 9
โรงพยาบาลวิิภาวดีี
 เปิิดให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นลงทะเบีียนเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยระบบ Barcode ล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุมไม่่น้อ้ ยกว่่า 1 ชั่่ว� โมง และสามารถ
ลงทะเบีียนได้้ต่่อเนื่่�องจนกว่่าการประชุุมจะแล้้วเสร็็จ โดยบริิษััท ได้้จััดให้้มีีบุุคลากรอย่่างเพีียงพอสำำ�หรัับการลงทะเบีียน
เข้้าประชุุม พร้้อมกัับจััดเตรีียมอากรแสตมป์์ไว้้บริิการแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มอบฉัันทะให้้ผู้้�อื่่�นหรืือกรรมการอิิสระมาประชุุมแทน
อีีกทั้้�ง มีีการแจกบััตรลงคะแนนเสีียงสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายเพื่่�อใช้้ในการลงคะแนนเสีียงทั้้�งนี้้�ในกรณีีที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นมอบฉัันทะ
ให้้กัับผู้้�อื่่�นมาประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแทน บริิษััท ได้้ให้้สิิทธิิและปฏิิบััติิต่่อผู้้�รัับมอบฉัันทะเสมืือนกัับเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น
 คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยถืือเป็็นหน้้าที่่�ที่่�จะต้้องเข้้าร่่วมประชุุมทุุกครั้้�งหากไม่่ติิด
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ภารกิิจสำำ�คััญหรืือเจ็็บป่่วย รวมทั้้�งกรรมการผู้้�จััดการ ผู้้�บริิหารสููงสุุดด้้านบััญชีีและการเงิิน กรรมการบริิหาร และผู้้�สอบ
บััญชีีของบริิษััท ได้้เข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถซัักถามในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ และบริิษััทได้้จััดให้้มีี Inspector
โดยเชิิญตััวแทนจากสำำ�นัักงานสอบบััญชีีของบริิษััท ได้้แก่่ บริิษััท สอบบััญชีีธรรมนิิติิ จำำ�กััด เป็็นผู้้�ตรวจสอบความถููกต้้อง
ของคะแนนเสีียงและเป็็นสัักขีีพยานในการตรวจนัับคะแนนเสีียงแต่่ละวาระ เพื่่�อให้้การประชุุมเป็็นไปอย่่างโปร่่งใส ถููกต้้อง
ตามกฎหมาย และข้้อบัังคัับของบริิษััท
 ก่่อนเริ่่�มการประชุุมเลขานุุการบริิษััทได้้แจ้้งรายละเอีียดขององค์์ประชุุม รวมถึึงอธิิบายวิิธีีการลงคะแนนและวิิธีีการนัับ
คะแนนเสีียงของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ต้อ้ งลงมติิในแต่่ละวาระตามกฎหมายและข้้อบัังคัับของบริิษัทั ในกรณีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใดเข้้ามาภาย
หลัังจากที่่�ได้้เริ่่ม� การประชุุมไปแล้้ว บริิษัทั ยัังให้้สิทิ ธิิในการออกเสีียงลงคะแนนในวาระที่่�เหลืืออยู่่�ที่่ยั� งั ไม่่ได้้มีกี ารพิิจารณา
และลงมติิ โดยนัับเป็็นองค์์ประชุุม
7. เลขานุุการบริิษััทได้้บัันทึึกการประชุุมที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน โดยบัันทึึกการออกเสีียงลงคะแนนในแต่่ละวาระอย่่าง
ละเอีียด และได้้จัดั ส่่งรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยภายใน 14 วัันหลัังการประชุุม และเผยแพร่่
บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้รัับทราบอย่่างรวดเร็็วและสามารถตรวจสอบได้้
7.1 หลัังวัันประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
 เปิิดเผยมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพร้้อมผลการลงคะแนนเสีียงในแต่่ละวาระในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ผ่่านระบบข่่าวของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ภายหลัังเสร็็จสิ้้�นการประชุุม และบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท ในวัันทำำ�การถััดไป
 จััดทำำ�รายงานการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีสาระสำำ�คััญครบถ้้วน และมีีการสรุุปผลการลงคะแนนเสีียงในแต่่ละวาระ ซึ่่�ง
แบ่่งเป็็นเห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย และงดออกเสีียง พร้้อมทั้้�งบัันทึึกประเด็็นอภิิปรายที่่�สำำ�คััญและคำำ�ชี้้�แจงไว้้โดยสรุุป และได้้
นำำ�ส่่งให้้ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยภายใน 14 วัันนัับจากวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และนำำ�เผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
เพื่่�อเป็็นช่่องทางให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นรัับทราบและสามารถตรวจสอบข้้อมููลได้้โดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องรอให้้ถึึงการประชุุมในคราวถััดไป
 จััดให้้มีีการบัันทึึกวิิดีีทััศน์์การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท

หมวดที่่� 2 การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย ทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างชาติิและผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย ต่่างได้้รัับการ
ปฏิิบัติั จิ ากบริิษัทั ในลัักษณะที่่�เท่่าเทีียมกััน และมีีนโยบายในเรื่่อ� งการใช้้ข้อ้ มููลภายในของบริิษัทั อย่่างชััดเจน โดยกรรมการผู้้บ� ริิหาร
พนัักงาน และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ห้้ามนำำ�ข้้อมููลภายในของบริิษััท ไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่่วนตนหรืือเผยแพร่่ให้้บุุคคลอื่่�นทราบ
ซึ่่�งที่่�ผ่่านมาไม่่พบการใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อแสวงหาประโยชน์์แต่่อย่่างใด
บริิษััทดำำ�เนิินการป้้องกัันและจััดการในเรื่่�องที่่�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ต่่างๆ ด้้วยความเป็็นธรรม โดยวิิธีีการ
เปิิดเผยข้้อมููลหรืือการเก็็บรัักษาความลัับ หรืือการปฏิิเสธการดำำ�เนิินการ หรืือวิิธีีการอื่่�นใดที่่�เหมาะสมตามควรแก่่กรณีี นอกจาก
นี้้บ� ริิษัทั ได้้กำำ�หนดเป็็นนโยบายและขั้้น� ตอนการอนุุมัติั แิ ละดำำ�เนิินการรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และรายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกััน รวมทั้้�งกำำ�หนดนโยบายและระเบีียบไม่่ให้้ผู้้�บริิหารนำำ�ข้้อมููลภายในไปใช้้ประโยชน์์ส่่วนตน และกำำ�หนดให้้กรรมการ
และผู้้�บริิหารรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ของบริิษััทต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ตามมาตรา 59 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 และมีีการรายงานเรื่่�อง
ดัังกล่่าวรวมถึึงส่่วนได้้เสีียต่่างๆ ในที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััททุุกครั้้�งอีีกด้้วย
บริิษััทมีีแนวนโยบายเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเสนอเพิ่่�มวาระสำำ�หรัับการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอชื่่�อบุุคคล เพื่่�อรัับเลืือก
เป็็นกรรมการบริิษััทได้้ภายใต้้เงื่่�อนไข และระยะเวลาที่่�เหมาะสม รวมถึึงต้้องอยู่่�ภายใต้้บทบััญญััติิของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย
บริิษััทได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่สามารถเข้้าประชุุมด้้วยตนเองมอบฉัันทะให้้ผู้้�อื่่�น เช่่น กรรมการอิิสระของบริิษััท มาประชุุม
และออกเสีียงลงมติิแทน โดยได้้แนบใบมอบฉัันทะในแบบที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถแสดงเจตนาได้้หลากหลายพร้้อมกัับจดหมาย
เชิิญประชุุม และมีีการจััดเตรีียมบััตรลงคะแนนให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกครั้้�ง รวมถึึงในวาระการพิิจารณาการแต่่ง
ตั้้�งกรรมการ บริิษััทเสนอให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้พิิจารณากรรมการเป็็นรายท่่านด้้วย ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้จััดส่่งรายงานประจำำ�ปีี 2564
ในรููปแบบรหััส QR (QR CODE) ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อสามารถเรีียกดููข้้อมููลได้้อย่่างสะดวกและรวดเร็็ว
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ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้มีกี ารปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐานในการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของไวรััส
COVID -19 อย่่างเคร่่งครััดทุุกกระบวนการ เพื่่�อความปลอดภััยของผู้้�ถืือหุ้้�นและพนัักงานของบริิษัทั การประชุุมเป็็นไปตามลำำ�ดับั
วาระการประชุุม โดยไม่่มีกี ารเพิ่่�มวาระการประชุุมที่่�ไม่่ได้้แจ้้งล่่วงหน้้า เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีโี อกาสศึึกษาข้้อมููลประกอบระเบีียบวาระ
ก่่อนตััดสิินใจ และไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลสำำ�คััญในที่่�ประชุุม

หมวดที่่� 3 บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริิษัทั ได้้ให้้ความสำำ�คัญั ต่่อสิิทธิิของผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ไม่่ว่า่ จะเป็็นผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียภายใน ได้้แก่่ พนัักงานและผู้้บ� ริิหาร
ของบริิษััท หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก ได้้แก่่ ลููกค้้า เจ้้าหนี้้� คู่่�แข่่ง รวมถึึงสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เพราะบริิษััทตระหนัักเสมอว่่า
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกประเภทมีีส่่วนสำำ�คััญต่่อการประกอบกิิจการของบริิษััทในรููปแบบที่่�แตกต่่างกััน บริิษััทจึึงคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิและ
ผลประโยชน์์ขั้้�นพื้้�นฐานที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียพึึงได้้รัับจากบริิษััทไว้้อย่่างเหมาะสม ดัังต่่อไปนี้้�
3.1	ผู้้�ถืือหุ้้�น : บริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นตััวแทนที่่�ดีีของผู้้�ถืือหุ้้�น ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยคำำ�นึึงถึึงการเจริิญเติิบโตของมููลค่่าบริิษััทในระยะยาว ด้้วยผลตอบแทนที่่�เหมาะสมและต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งการเปิิดเผยข้้อมููล
อย่่างโปร่่งใส และเชื่่�อถืือได้้ โดยมีีการดำำ�เนิินงาน และการปฏิิบััติิตามหลัักกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี พััฒนาการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
นัักลงทุุน นอกจากนี้้�บริิษััทได้้มีีการจ่่ายเงิินปัันผลอย่่างต่่อเนื่่�องซึ่่�งมีีผลตอบแทนจากการลงทุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างสม่ำำ��เสมอตลอด
ระยะเวลาที่่�ผ่่านมา
3.2 	ลููกค้้า / ผู้้�ป่่วย : บริิษััท ให้้ความสำำ�คััญต่่อความปลอดภััย สุุขภาพอนามััยของลููกค้้า/ผู้้�ป่่วย ด้้วยการให้้บริิการรัักษา
พยาบาลที่่�มีีคุุณภาพ ด้้วยบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ และเครื่่�องมืือแพทย์์ที่่�ทัันสมััย เคารพสิิทธิิมนุุษยชน
และมุ่่�งมั่่�นพััฒนาคุุณภาพบริิการรัักษาพยาบาลอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า ด้้วยการพััฒนาคุุณภาพ
บุุคลากรให้้มีีความตระหนัักในความปลอดภััย จริิยธรรมและมาตรฐานวิิชาชีีพ สิิทธิิของผู้้�ป่่วย และให้้มีีการใช้้ทรััพยากรและ
เทคโนโลยีีอย่่างเหมาะสม มีีการบริิหารจััดการด้้านการป้้องกัันความเสี่่�ยงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อความพึึงพอใจของ
ผู้้�ใช้้บริิการ โดยใช้้หน่่วยงานภายนอกในการวััดผล เพื่่�อนำำ�ไปปรัับปรุุงการให้้บริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง
3.3 พนัักงาน : บุุคลากรเป็็นหััวใจสำำ�คััญในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านการรัักษาพยาบาล โดยเฉพาะในสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID -19 ที่่�องค์์กรต้้องใช้้ความรู้้�ความสามารถ ความทุ่่�มเท เสีียสละของบุุคลากรในองค์์กรทุุกภาคส่่วน
บริิษััทจึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการดููแลพนัักงานให้้ทำำ�งานอย่่างมีีความสุุข มีีความมั่่�นคง มีีความปลอดภััยในการทำำ�งานและพร้้อม
ที่่�จะเติิบโตไปพร้้อมกัับองค์์กร โดยบริิษััท ยึึดแนวทางการบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคลตามหลัักการกำำ�กัับดููแล กิิจการที่่�ดีี
ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญั ของพนัักงานว่่าเป็็นทรััพยากรที่่�มีค่ี า่ ในการผลัักดัันขัับเคลื่่อ� นให้้องค์์กรมีีความเจริิญก้้าวหน้้า และประกอบ
กิิจการได้้อย่่างสำำ�เร็็จ โดยมุ่่�งเน้้น 3 ด้้าน คืือ การวางแผนกำำ�ลัังคนและการสรรหา การฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงาน และ
การดููแลรัักษาสนัับสนุุนให้้พนัักงานทุุกคน ได้้รัับโอกาสในเติิบโตในองค์์กรอย่่างเท่่าเทีียม ไม่่จำำ�กััดเพศ เชื้้�อชาติิ และศาสนา มุ่่�ง
เน้้นการพััฒนาองค์์ความรู้แ้� ละทัักษะความสามารถในวิิชาชีีพ และเตรีียมความพร้้อมรองรัับต่่อการเปลี่่ย� นแปลงภายใต้้บรรยากาศ
ในการทำำ�งานที่่�เคารพและยอมรัับความแตกต่่างเพื่่�อความสุุขในการทำำ�งานของพนัักงานทุุกคน บริิษััท มีี Core Value ที่่�มุ่่�งมั่่�น
ปลููกฝัังให้้พนัักงานยึึดเป็็นหลัักในการปฏิิบััติิงาน ได้้แก่่ ความปลอดภััย ความใส่่ใจ ความร่่วมมืือ ความซื่่�อสััตย์์ มุ่่�งพััฒนาตนเอง
ใฝ่่หาความรู้้� ไปสู่่�ความเป็็นเลิิศ
3.4 	คู่่�ค้้า / คู่่�สััญญา : บริิษััท ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของคู่่�ค้้าซึ่่�งเป็็นพัันธมิิตรที่่�มีีส่่วนร่่วมในการสร้้างคุุณค่่าและ
ภาพลัักษณ์์ที่่ดี� ขี องบริิษัทั โดยยึึดมั่่�นที่่�จะทำำ�ธุรกิ
ุ จิ กัับคู่่�ค้้าอย่่างโปร่่งใส เป็็นธรรม ชััดเจน เพื่่�อความเป็็นธรรมแก่่ทุกุ ฝ่่ายที่่�เกี่่ย� วข้้อง
โดยให้้ความสำำ�คัญั กัับการจััดซื้้อ� ยาเวชภััณฑ์์ เครื่่อ� งมืือแพทย์์ที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพ มีีมาตรฐานความปลอดภััย ใส่่ใจสิ่่ง� แวดล้้อม และมีีการ
จััดทำำ�แบบประเมิินคู่่�ค้้าอย่่างเหมาะสม
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3.5 เจ้้าหนี้้� : บริิษััทยึึดมั่่�นในการให้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง โปร่่งใสและตรวจสอบได้้แก่่เจ้้าหนี้้� อีีกทั้้�งได้้ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขการ
กู้้�ยืืมเงิินด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต อย่่างเคร่่งครััด และจ่่ายชำำ�ระหนี้้�ตรงเวลา บริิษััทเชื่่�อว่่าการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับเจ้้าหนี้้�
รวมทั้้�งการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและไว้้วางใจเป็็นความรัับผิิดชอบที่่�บริิษััทพึึงปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้�
3.6 	คู่่�แข่่งทางการค้้า : บริิษััทประพฤติิตามกรอบกติิกาการแข่่งขัันที่่�ดีี ภายใต้้กรอบของกฎหมาย รวมทั้้�งปฏิิบััติิต่่อ
คู่่�แข่่งทางการค้้าอย่่างสุุจริิต เป็็นธรรม โดยบริิษััทถืือว่่าคู่่�แข่่งทางการค้้าเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนา
คุุณภาพและประสิิทธิิภาพในการให้้บริิการให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นแก่่ลููกค้้าและผู้้�ป่่วย
3.7 	สัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม : บริิษัทั มุ่่�งมั่่น� ที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิจิ โดยสร้้างมููลค่่าทางธุุรกิจิ บริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็น
ระบบภายใต้้มาตรฐานคุุณภาพ ควบคู่่�ไปกัับความรัับผิิดชอบทางสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม ตลอดจนตอบสนองความต้้องการต่่อความ
คาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเหมาะสมและสามารถวััดผลได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม บริิษััท จึึงได้้ดำำ�เนิินการประเมิินที่่�สำำ�คััญด้้าน
ความยั่่ง� ยืืนจากกลยุุทธการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ความเสี่่ย� ง และโอกาส การบริิหารจััดการด้้านความยั่่ง� ยืืน ไปพร้้อมกัับการรวบรวมความ
เห็็นของกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียข้้อร้้องเรีียน เพื่่�อให้้ครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อประเด็็นความยั่่�งยืืน และนำำ�
ประเด็็นมาประเมิินและจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ โดยพิิจารณาจากโอกาสและผลกระทบที่่�มีีต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท และต่่อ
ความสนใจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย จึึงให้้ความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมทางกายภาพขององค์์กรที่่�เอื้้�อต่่อความปลอดภััย
ของผู้้�ป่่วยและเจ้้าหน้้าที่่� โดยจััดให้้มีีระบบบริิหารอาคารสถานที่่� และรัักษาความปลอดภััย โดยคณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมความ
ปลอดภััยและอาชีีวอนามััย มีีการตรวจสอบเพื่่�อค้้นหาความเสี่่�ยงของสิ่่�งแวดล้้อม ปีีละ 1 ครั้้�ง จััดให้้มีีการฝึึกอบรมพนัักงานด้้าน
ความปลอดภััย รวมถึึงจััดให้้มีกี ารจััดทำำ�แผนป้้องกัันและระงัับอััคคีีภัยั และจััดการฝึึกซ้้อมอััคคีีภัยั ให้้กับั แพทย์์และพนัักงาน 100%
จััดให้้มีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�พิิการ เช่่น ที่่�จอดรถ ห้้องน้ำำ�� ทางลาด และระบบแจ้้งเหตุุกรณีีพลััดตกหกล้้ม เป็็นต้้น และ
เปิิดเผยข้้อมููลตามประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�มีีนััยสำำ�คััญ ให้้ความสำำ�คััญกัับคุุณภาพมาตรฐานความปลอดภััย ทั้้�งนี้้� การดำำ�เนิินการ
ของโรงพยาบาลมีีการบริิหารจััดการ ด้้านพลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งการบริิหารจััดการของเสีียจากทุุกกระบวนการ
อย่่างเป็็นระบบ การควบคุุมคุุณภาพด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม การตรวจวััดคุุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาล และมีีการตรวจวััดคุุณภาพ
ประสิิทธิิภาพของห้้องปฏิิบัติั กิ ารต่่างๆ เช่่น ห้้อง OR ห้้องแยกโรค ให้้เป็็นไปตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนด โดยคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย
ของผู้้�ใช้้บริิการและผู้้�ปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�โรงพยาบาล
3.8 การส่่งเสริิมให้้มีกี ารใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ : คณะกรรมการบริิษัทั ตระหนััก ถึึงคุุณค่่าของการใช้้ทรััพยากร
อย่่างคุ้้�มค่่าและเกิิดประโยชน์์สููงสุุด จึึงมุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรและลดผลกระทบในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ให้้ความสำำ�คััญกัับ
ความปลอดภััยของผู้้�ใช้้บริิการและบุุคลากร ครอบคลุุมถึึงการจััดการพลัังงานโดยยั่่�งยืืน นอกจากนี้้�บริิษััทยัังคงพััฒนาการใช้้
พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง ภายใต้้ระบบบริิหารการจััดการพลัังงานสร้้างวััฒนธรรมอนุุรัักษ์์พลัังงานในองค์์กร
มีีการนำำ�ระบบ Solar Cell เข้้ามาใช้้กับั อาคารโรงพยาบาล เพื่่�อลดการใช้้ไฟฟ้้า มีีการนำำ�นวััตกรรมการตรวจติิดตามการใช้้พลัังงาน
แบบ online 24 ชั่่�วโมง มาใช้้ในการควบคุุมการใช้้พลัังงาน รณรงค์์ให้้มีีการใช้้น้ำำ��อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีีการตรวจสอบคุุณภาพ
น้ำำ��ดื่่�ม น้ำำ��ใช้้ภายในโรงพยาบาล รวมถึึงมีีการทำำ�สััญญาส่่งน้ำำ��กรณีีฉุุกเฉิินกัับการประปานครหลวง (รายละเอีียดการปฏิิบััติิตาม
นโยบายดัังกล่่าวเพิ่่�มเติิมอยู่่�ในหััวข้้อ “รายงานการพััฒนาความยั่่�งยืืน”)
3.9 การให้้ความรู้้�และการฝึึกอบมพนัักงานในเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม : คณะกรรมการบริิษััทได้้ส่่งเสริิมให้้พนัักงานตระหนััก
ถึึงความสำำ�คััญของสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนส่่งเสริิมให้้พนัักงานเข้้าอบรมเพิ่่�มพููนความรู้้�ในเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััท
ได้้จััดทำำ�แผนการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอาชีีว อนามััย และความปลอดภััย ทั้้�งสิ้้�น 6 โปรแกรม 1 แผน คืือ โปรแกรมการ
จััดการสภาวะฉุุกเฉิิน โปรแกรมป้้องกัันและระงัับอััคคีีภััย โปรแกรมการบริิหารจััดการขยะสารเคมีีและวััตถุุอัันตราย โปรแกรม
ความปลอดภััย โปรแกรมรัักษาความปลอดภััย โปรแกรมการจััดการระบบสาธารณููปโภคและแผนการจััดการเครื่่�องมืือแพทย์์
เพื่่�อเตรีียมพร้้อมรัับกัับเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินได้้ทัันท่่วงทีีและมีีประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้จััดฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััย
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อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ประจำำ�ปีี 2564 หลัักสููตร “การดัับเพลิิงเบื้้�องต้้นและซ้้อมอพยพหนีีไฟ” หลัักสููตร
“โรคจากสารเคมีีและการดำำ�เนิินการกรณีีเกิิดอุุบััติิภััยจากสารเคมีี หลัักสููตร “มาตรฐานการจััดบริิการอาชีีวอนามััย เป็็นต้้น และ
ยัังเน้้นในเรื่่�องการดููแลบุุคลากรในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID - 19 เช่่น IC round, การจััด ZONE,
การปฏิิบัติั ติ ามมาตรการป้้องกัันการติิดเชื้้อ� , Social Distancing, การจััดพื้้น� ที่่�พักั ของพนัักงาน, การฝึึกอบรมการใช้้ PPE, PAPR,
การใช้้ห้้อง Negative
3.10 การสนัับสนุุนจััดกิิจกรรม หรืือเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมสนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาชุุมชน : ด้้วยตระหนััก
ถึึงบทบาทการมีีส่่วนร่่วมในการดููแลสัังคมและชุุมชน ซึ่่�งเป็็นภาคส่่วนสำำ�คััญในการสนัับสนุุนธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน บริิษััท
จึึงมุ่่�งดููแลและพััฒนายกระดัับคุุณภาพชีีวิิต เสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งและความสุุขให้้แก่่สัังคมและชุุมชนให้้เติิบโตไปพร้้อมกัับ
ความมุ่่�งมั่่�นและเป้้าหมาย คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาชุุมชน สร้้างคุุณค่่า และสร้้างความสมดุุลในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัับการพััฒนาสัังคมไปพร้้อมๆ กััน เรามิิได้้มุ่่�งเน้้นเฉพาะการพััฒนาปััจจััยในองค์์กรเท่่านั้้�น แต่่ยัังรวมถึึงการ
พััฒนาปััจจััยภายนอกองค์์กร สัังคม และชุุมชน เพื่่�อการเติิบโตอย่่างสมดุุลและยั่่ง� ยืืนต่่อไป โดยสนัับสนุุนกิิจกรรม อัันเป็็นประโยชน์์
ต่่อชุุมชนอย่่างสม่ำำ��เสมอ ในปีี 2564 บริิษััท ได้้ดำำ�เนิินผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ โดยคำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม เพื่่�อให้้เกิิดพลัังของ
การขัับเคลื่่�อนไปพร้้อมกััน เพื่่�อเป็็นการพััฒนาชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
3.11 นโยบายและแนวปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับการไม่่เกี่่ย� วข้้องกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน : บริิษัทั ตระหนัักและเล็็งเห็็นถึึงความ
สำำ�คััญต่่อการเคารพในหลัักสิิทธิิมนุุษยชนสากล จึึงได้้กำำ�หนดให้้ กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานเข้้าร่่วมในการเคารพสิิทธิิ
มนุุษยชนและสิิทธิิในที่่�ทำำ�งานและระบบทั่่�วทั้้�งองค์์กร สรุุปสาระสำำ�คััญได้้ ดัังนี้้�
1. บริิษััท สนัับสนุุนให้้พนัักงานใช้้สิิทธิิของตนในฐานะพลเมืืองโดยชอบธรรมตามรััฐธรรมนููญ และตามกฎหมาย
2. บริิษััท ไม่่สนัับสนุุนกิิจการที่่�ละเมิิดหลัักสิิทธิิมนุุษยชนสากลและการทุุจริิต
3. พนัั ก งานทุุ ก คนล้้ ว นมีี ค วามเป็็ น มนุุ ษย์์ ซึ่่� ง พึึงมีี โ อกาสเท่่ า เทีี ย มกัั น ในการทำำ� หน้้ า ที่่� ต ามขอบเขตและ
ความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายตามขีีดความสามารถและศัักยภาพของแต่่ละบุุคคล
4. พนัักงานทุุกคนมีีโอกาสเรีียนรู้้�และพััฒนาศัักยภาพของตนเองอย่่างเต็็มที่่� มีีสิิทธิิเสรีีภาพในการเสนอความคิิด
เห็็นอัันเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ และมีีสิิทธิิในการแสดงความเห็็นได้้เท่่าที่่�ไม่่ละเมิิดสิิทธิิเสรีีภาพผู้้�อื่่�น ภายใต้้บทบััญญััติิ
ของกฎหมาย ข้้อบัังคัับการทำำ�งาน ข้้อกำำ�หนดและกฎระเบีียบอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง รวมถึึงเป็็นไปตามบรรทััดฐานและครรลอง
ทางสัังคมที่่�ดีี
5. พนัักงานทุุกคนจะไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นการละเมิิดหรืือคุุกคาม ไม่่ว่่าจะเป็็นทางวาจา หรืือการกระทำำ�ต่อ่ ผู้้�อื่่�น
บนพื้้�นฐานของวััฒนธรรม เชื้้�อชาติิ เพศ ศาสนา การศึึกษา อายุุ สถานภาพสมรส รสนิิยมทางเพศ อััตลัักษณ์์และ / หรืือ
การแสดงออกทางเพศ ความพิิการทางร่่างกายและจิิตใจ รวมถึึงความคิิดเห็็น แนวคิิดและรููปแบบการทำำ�งาน ซึ่่ง� บริิษัทั ฯ
จะเน้้นย้ำำ��ไม่่ให้้พนัักงานแต่่ละคนมองข้้ามความคิิดเห็็นของผู้้�อื่่�นที่่�แตกต่่าง หรืือเป็็นแนวคิิดแปลกใหม่่ เพราะแนวคิิดใน
นวััตกรรมและการสร้้างสรรค์์วิิธีีการแก้้ปััญหามีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อความสำำ�เร็็จของบริิษััทฯ
6. บริิษััท ไม่่มีีนโยบายจ้้างแรงงานเด็็กที่่�มีีอายุุต่ำำ��กว่่า 18 ปีี รวมทั้้�งไม่่มีีการจ้้างแรงงานต่่างด้้าวผิิดกฎหมาย
7. บริิษััท ตระหนัักเสมอว่่า จะปฏิิบััติิต่่อพนัักงานทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียมภายใต้้บทบััญญััติิของกฎหมาย ข้้อบัังคัับการ
ทำำ�งาน ข้้อกำำ�หนดและกฎระเบีียบอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งเคารพต่่อขนบธรรมเนีียมประเพณีี และวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นที่่�บริิษััทฯ
และ / หรืือ บริิษััทย่่อยตั้้�งอยู่่�
8. บริิษััท ให้้ความสำำ�คััญ ในการรัักษาความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้าอย่่างเคร่่งครััด โดยมีีระบบการจััดเก็็บข้้อมููลลููกค้้าอย่่าง
ปลอดภััย มีีมาตรการรัักษาความลัับของลููกค้้า ไม่่ส่่งต่่อข้้อมููลโดยไม่่ได้้รัับความยิินยอมจากลููกค้้าและไม่่นำำ�ข้้อมููลไปใช้้เพื่่�อ
ประโยชน์์ของตนเองหรืือผู้้�อื่่�นโดยมิิชอบ
9. บริิษัทั จะให้้บริิการรัักษาพยาบาลที่่ส� อดคล้้องกัับมาตรฐานสากลด้้วยความเสมอภาคต่่อบุุคคลทุุกเชื้้อ� ชาติิ ศาสนา อายุุ
เพศ และฐานะ บริิษััทฯ จะรัักษามาตรฐานทางด้้านจริิยธรมทางธุุรกิิจ ศัักดิ์์�ศรีีส่่วนบุุคคลและมุ่่�งหวัังให้้ผู้้�บริิหารและคู่่�ค้้า
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และพัันธมิิตรเคารพในสิิทธิิมนุุษยชน และดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับกฎ ระเบีียบต่่างๆ ของบริิษััท และสอดคล้้องกัับจรรยา
บรรณบริิษััท (Code of Conduct) เพื่่�อป้้องกัันการเข้้าไปเป็็นส่่วนหนึ่่�งในกระบวนการดำำ�เนิินงานที่่�อาจก่่อให้้เกิิดหรืือละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชน พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน ด้้วยการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและกฎระเบีียบว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชนต่่างๆ
อย่่างเคร่่งครััด และกำำ�ชัับในการเคารพกฎหมายและกฎระเบีียบเหล่่านี้้�ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน นอกจากนี้้�ได้้สนัับสนุุนให้้คู่่�ค้้าและ
พัันธมิิตรธุุรกิิจมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม เพื่่�อเสริิมสร้้างวััฒนธรรมแห่่งการ
เคารพซึ่่�งกัันและกััน รวมทั้้�งพััฒนาขีีดความสามารถทางการแข่่งขัันอย่่างต่่อเนื่่�อง
10. ผู้้�ที่่ฝ่� า่ ฝืืนหรืือละเมิิดนโยบายดัังกล่่าว จะต้้องได้้รับั การพิิจารณาความผิิดทางวิินัยั ตามระเบีียบหรืือข้้อบัังคัับการทำำ�งาน
ของบริิษััท หรืือตามข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล และในกรณีีที่่�ความผิิดนั้้�นเป็็นความผิิดตามบทบััญญััติิของกฎหมาย
ก็็จะถููกนำำ�ไปพิิจารณารัับโทษตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดต่่อไป
3.12 นโยบายเกี่่�ยวกัับการไม่่ล่่วงละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์� : บริิษััทมีีนโยบายที่่�จะปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินทางปััญญาและลิิขสิิทธิ์์� โดย มีีแนวปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
1. ต้้องไม่่นำำ�ข้้อมููลและความลัับของบริิษััท เช่่น ข้้อมููลที่่�มาจากความคิิด งานวิิจััย ความรู้้�เทคนิิคต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องและ
เกิิดขึ้้�นอัันเนื่่�องมาจากธุุรกิิจของบริิษััท และ/หรืือ บริิษััทย่่อย โดยให้้ถืือเป็็นทรััพย์์สิินทางปััญญาของบริิษััท และ/หรืือ บริิษััทย่่อย
ไม่่ว่่าจะได้้มีีการจดทะเบีียนตามกฏหมายเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินทางปััญญาหรืือไม่่ก็็ตาม ทั้้�งนี้้� ห้้ามเผยแพร่่โดยมิิได้้รัับอนุุญาตจาก
บริิษััทหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�รัับผิิดชอบอย่่างเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
2. ผลงานและการศึึกษาวิิจััยใดๆ ที่่�เกิิดจากการปฏิิบััติิงานตามหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากบริิษััท โดยให้้พนัักงานหรืือ
บุุคลากรที่่�รับั ผิิดชอบดำำ�เนิินการ หรืือจััดทำำ�ขึ้น้� หรืือเป็็นงานที่่�ใช้้ข้อ้ มููลและงานที่่�เรีียนรู้จ้� ากบริิษัทั สิิทธิิในงานวิิจัยั การขอสิิทธิิบัตร
ั
การเป็็นเจ้้าของสิิทธิิบัตร
ั และผลตอบแทนที่่�ได้้จากงานนั้้น� ถืือว่่าเป็็นทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั พนัักงานหรืือบุุคลากรที่่�รับั ผิิดชอบต้้อง
ส่่งมอบให้้กัับบริิษััท ไม่่ว่่าข้้อมููลผลงานหรืือลิิขสิิทธิ์์�ทีีเก็็บไว้้อยู่่�ในรููปแบบใด
3. โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ซึ่่�งเกิิดจากการมอบหมายให้้พนัักงานหรืือบุุคลากรผู้้�รัับผิิดชอบของบริิษััทพััฒนาขึ้้�น บริิษััทที่่�
เป็็นเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์� รวมทั้้�งผลประโยชน์์ที่่�ได้้จากโปรแกรมนั้้�น
4. พนัักงานต้้องไม่่ล่่วงละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์�ใดๆ เช่่น คััดลอก ทำำ�ซ้ำำ�� ดััดแปลง เผยแพร่่ผลงานต่่างๆ
รวมไปถึึงซอฟต์์แวร์์คอมพิิวเตอร์์ สำำ�หรัับพนัักงานที่่�ล่ว่ งละเมิิดทรััพย์์สินิ ทางปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์ใ� ดๆ มีีความผิิดทางวิินัยั และทาง
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5. การใช้้งานคอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับ
คอมพิิวเตอร์์ พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีีกาว่่าด้้วยการควบคุุมดููแลธุุรกิิจบริิการการชำำ�ระเงิินทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ พ.ศ. 2551 และ
กฎหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ หากบริิษััทตรวจพบการกระทำำ�ที่่�ไม่่ถููกต้้อง ถืือเป็็นการกระทำำ�ผิิดทางวิินััย
6. บริิษััทกำำ�หนดให้้พนัักงานปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพย์์สิินทางปััญญาและลิิขสิิทธิ์์� เช่่น กฎหมายเกี่่�ยวกัับ
เครื่่�องหมายการค้้า กฎหมายเกี่่�ยวกัับสิิทธิิบััตร กฎหมายเกี่่�ยวกัับลิิขสิิทธิ์์� หรืือกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องและส่่งเสริิมให้้มีีการฝึึก
อบรมให้้ความรู้้�กัับพนัักงานในด้้านกฎหมายเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินทางปััญญา
7. ข้้อกำำ�หนดอื่่�นๆ
7.1 การนำำ�ผลงานหรืือข้้อมููลอัันเป็็นสิิทธิิของบุุคคลภายนอกที่่�ได้้รัับมาทั้้�งโดยส่่วนตน หรืือโดยหน้้าที่่�งานที่่�รัับผิิด
ชอบซึ่ง่� จะนำำ�มาใช้้ภายในบริิษัทั ผู้้�นำำ�ข้อ้ มููลดัังกล่่าวมาใช้้มีหี น้้าที่่�ที่่จ� ะต้้องตรวจสอบเพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าจะไม่่ละเมิิดทรััพย์์สินิ
ทางปััญญาของบุุคคลหรืือองค์์กรอื่่�น
7.2 การเปิิดเผยข้้อมููลที่่เ� ป็็นกรรมสิิทธิ์์ข� องบริิษัทั ต่่อบุุคคลภายนอก การอนุุญาตให้้บุคุ คลภายนอกใช้้ทรััพย์์สินิ ทาง
ปััญญาของบริิษััท จะต้้องได้้รัับอนุุญาตจากบริิษััท หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�รัับผิิดชอบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
7.3 ปฏิิบััติิตามแนวทางการใช้้เครื่่�องหมายการค้้าและชื่่�อทางการค้้าของบริิษััท
8. หากพบการกระทำำ�ที่่�เห็็นว่่าเป็็นการละเมิิดสิิทธิิ หรืือการกระทำำ�ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดข้้อพิิพาทเกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินทางปััญญา
พนัักงานมีีหน้้าที่่�รายงานต่่อผู้้�บังั คัับบััญชาในทัันทีี ผู้้�ที่่ฝ่� า่ ฝืืนหรืือละเมิิดนโยบายดัังกล่่าวจะต้้องได้้รับั การพิิจารณาควาผิิดทางวิินัยั
62

รายงานประจำ�ปี 2564

ตามระเบีียบข้้อบัังคัับการทำำ�งานของบริิษััท หรืือตามข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล และในกรณีีที่่�ความผิิดนั้้�นเป็็นความ
ผิิดตามบทบััญญััติิของกฎหมายก็็จะถููกนำำ�ไปพิิจารณารัับโทษตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดต่่อไป
ในปีี 2564 บริิษััท ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการล่่วงละเมิิดลิิขสิิทธิ์์� และ/หรืือทรััพย์์สิินทางปััญญาแต่่อย่่างใด
3.13 ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในการแจ้้งหรืือร้้องเรีียน : คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยว
กัับการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิดเพื่่�อให้้ผู้้�แจ้้งเรื่่�องร้้องเรีียนกัับบริิษััท ได้้รัับความคุ้้�มครองอย่่างเหมาะสมและเป็็นธรรม ตลอด
จนได้้รัับการป้้องกัันจากการถููกกลั่่�นแกล้้งอัันเนื่่�องมาจากการร้้องเรีียนดัังกล่่าว ซึ่่�งบริิษััท จะรัับฟัังและดำำ�เนิินการกัับทุุกข้้อร้้อง
เรีียนอย่่างเสมอภาค โปร่่งใส และเป็็นธรรมโดยมีีมาตรการคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียนที่่�เป็็นระบบและยุุติิธรรม
มาตรการในการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน
คณะกรรมการบริิษััทจััดให้้มีีมาตรการในการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรืือการมีี
พฤติิกรรมที่่�อาจส่่อถึึงการทุุจริิตหรืือประพฤติิมิิชอบของบุุคคลในองค์์กร รวมทั้้�งของพนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�น การกระทำำ�
ดัังกล่่าวรวมถึึง รายงานทางการเงิินที่่�ไม่่ถููกต้้องหรืือระบบควบคุุมภายในที่่บ� กพร่่อง และบริิษัทั ต้้องมีีกลไกในการคุ้้�มครองผู้้�ที่่แ� จ้้ง
เบาะแส หรืือผู้้�ร้้องเรีียน เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมีีส่่วนร่่วมในการสอดส่่องดููแลประโยชน์์ของบริิษััทได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
เรื่่�องที่่�รัับแจ้้งเบาะแสหรืือร้้องเรีียน
- การกระทำำ�ผิิดกฎหมาย ทุุจริิตระเบีียบบริิษััท หรืือการทำำ�ผิิดจรรยาบรรณของกรรมการ/พนัักงาน
- ความผิิดปกติิของรายงานทางการเงิิน ระบบควบคุุมภายในที่่�บกพร่่อง
- เรื่่�องที่่�มีีผลกระทบต่่อประโยชน์์หรืือชื่่�อเสีียงของบริิษััท
ช่่องทางแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน
คณะกรรมการบริิษััทเปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียสามารถติิดต่่อสื่่�อสารกัับคณะกรรมการบริิษััทและจะคุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�
มีีส่ว่ นได้้เสีียที่่�แจ้้งเบาะแสหรืือร้้องเรีียนประเด็็นต่่างๆ โดยมีีช่อ่ งทางการติิดต่่อสื่่อ� สารโดยผ่่านกรรมการตรวจสอบของบริิษัทั เพื่่�อ
ดำำ�เนิินการตามกระบวนการที่่�บริิษััทกำำ�หนดและรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทต่่อไป ทั้้�งนี้้� ช่่องทางติิดต่่อ มีีดัังนี้้�
(1) ทางไปรษณีีย์์ โดยส่่งมาที่่� คณะกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
51/3 ถนนงามวงศ์์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900
(2) ทางอีีเมล์์ โดยส่่งมาที่่� info@vibhavadi.com
กลไกการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแส
เพื่่�อสร้้างความมั่่น� ใจให้้แก่่ผู้้�ที่่แ� จ้้งเบาะแส หรืือผู้้�ร้อ้ งเรีียน บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญั กัับการเก็็บข้้อมููลการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อ
ร้้องเรีียนเป็็นความลัับ และได้้กำำ�หนดขั้้�นตอนการรัับเรื่่�องและการสอบสวนไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ซึ่่�งเรื่่�องร้้องเรีียนดัังกล่่าวจะ
รัับรู้้�เพีียงเฉพาะในกลุ่่�มบุุคคลที่่�ได้้รัับมอบหมายเกี่่�ยวข้้องด้้วยเท่่านั้้�น หากข้้อมููลความลัับดัังกล่่าวถููกเปิิดเผย บริิษััทจะติิดตาม
สอบหาบุุคคลที่่�เปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวและมีีบทลงโทษผู้้�ที่่�กระทำำ�การดัังกล่่าว
นอกจากนี้้� ถืือเป็็นหน้้าที่่�ของผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือหััวหน้้าหน่่วยงานของผู้้�ที่่�แจ้้งเบาะแส หรืือผู้้�ร้้องเรีียน ทุุกคนในการใช้้
ดุุลยพิินิิจสั่่�งการที่่�สมควรเพื่่�อคุ้้�มครองผู้้�ที่่�แจ้้งเบาะแส หรืือผู้้�ร้้องเรีียน พยาน และบุุคคลที่่�ให้้ข้้อมููลในการสืืบสวนสอบสวนมิิให้้
ต้้องรัับภยัันตรายและความเดืือดร้้อน หรืือความไม่่ชอบธรรมอัันเนื่่�องมาจากการแจ้้งเบาะแส การร้้องเรีียน การเป็็นพยานหรืือ
การให้้ข้้อมููล
ทั้้�งนี้้� ให้้เป็็นไปตามนโยบายการคุ้้�มครองและให้้ความเป็็นธรรมแก่่พนัักงานที่่�แจ้้งเบาะแสะหรืือร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการ
คอร์์รััปชั่่�น หรืือไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับและจรรยาบรรณบริิษััท
เพื่่�อความชััดเจนในการดำำ�เนิินการในเรื่่�องที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงกัับการเกิิดการคอร์์รััปชั่่�น คณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และ
พนัักงานของบริิษััทต้้องปฏิิบััติิตามด้้วยความระมััดระวัังในเรื่่�อง ดัังต่่อไปนี้้�
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หมวดที่่� 4 การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส

การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
บริิษััท ให้้ความสำำ�คััญต่่อการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง ครบถ้้วน ทั่่�วถึึง เท่่าเทีียม และเท่่าทัันการณ์์ ทั้้�งรายงานข้้อมููล
ทางการเงิิน ข้้อมููลที่่เ� ป็็นสาระสำำ�คัญั ข่่าวสารทั่่�วไปของบริิษัทั ตลอดจนข้้อมููลอื่่น� ๆ ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อส่่วนได้้เสีียของผู้้�ถืือหุ้้�น
หรืือการตััดสิินใจลงทุุนซึ่ง่� อาจส่่งผลต่่อราคาหุ้้�นหรืือหลัักทรััพย์์ใดของบริิษัทั เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุนและนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์
รวมถึึงสาธารณชนทั่่�วไป ได้้รัับทราบ ถึึงแม้้ว่่าจะมิิได้้มีีการจััดตั้้�งหน่่วยงานด้้านผู้้�ลงทุุนสััมพัันธ์์ขึ้้�นเป็็นการเฉพาะ แต่่ได้้มอบ
หมายให้้กรรมการผู้้�จััดการทำำ�หน้้าที่่�ในส่่วนการให้้ข้้อมููลข่่าวสารทั่่�วไปของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนสามารถติิดต่่อได้้ที่่�
สำำ�นัักงานบริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี หมายเลขโทรศััพท์์ 0-2561-1111 ต่่อ 2421, 2424, 2427 โทรสาร 0-2561-1462 และ
ทาง E-mail: info@vibhavadi.com บริิษััทได้้จััดให้้มีีการเผยแพร่่ข้้อมููลคำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการรายไตรมาส
รวมทั้้�งได้้เผยแพร่่ข้้อมููลต่่างๆ ผ่่านเว็็ปไซต์์ของบริิษััทที่่� www.vibhavadi.com โดยมีีวััตถุุประสงค์์หลััก คืือเพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่าการลงทุุนในหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั เกิิดจากการตััดสิินใจที่่�ยุติุ ธิ รรมและได้้รับั ข้้อมููลอย่่างทั่่�วถึึงเท่่าเทีียมกััน เป็็นไปตาม นโยบาย
การเปิิดเผยข้้อมููลและสารสนเทศ ซึ่่�งบริิษััท ได้้ประกาศใช้้และเผยแพร่่ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน รัับทราบและ
ถืือปฏิิบััติิ
คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดให้้มีีรายงานความรัับผิิดชอบต่่อรายงานทางการเงิิน ควบคู่่�ไปกัับรายงานการตรวจสอบของ
ผู้้ส� อบบััญชีี แสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี และแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี เพื่่�อให้้ฝ่า่ ยจััดการมีีความตระหนัักอย่่างยิ่่ง� ถึึงพัันธ
กิิจ และหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลและรายงานทางการเงิินที่่�ต้อ้ งมีีความถููกต้้องครบถ้้วนก่่อนที่่�จะมีีการแพร่่หลายต่่อผู้้ล� งทุุน
นอกจากนี้้� บริิษััท ได้้จััดให้้มีีหน่่วยงานทำำ�หน้้าที่่�นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ เพื่่�อเป็็นช่่องทางการติิดต่่อโดยตรงกัับนัักลงทุุน
นัักวิิเคราะห์์ ทั้้�งในและต่่างประเทศ ตลอดจนถึึงผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือบุุคคลภายนอกที่่�มีีความสนใจในข้้อมููลของบริิษััท ซึ่่�งเป็็นไป
ตามนโยบายการเปิิดเผยข้้อมููลและสารสนเทศของบริิษััท
4.1 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ บริิษััท ได้้จััดทำำ�และเปิิดเผยนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
จริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ และจรรยาบรรณกรรมการบริิษัทั ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงาน พร้้อมทั้้ง� รายงานผลการปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย
ดัังกล่่าว โดยเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
4.2 นโยบายการดููแลสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม บริิษััท ได้้กำำ�หนดไว้้ในพัันธกิิจ (Mission) นโยบายการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี และจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�บริิษััท ต้้องปฏิิบััติิต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม สำำ�หรัับรายละเอีียดการปฏิิบััติิตาม
นโยบายดัังกล่่าวอยู่่�ในหััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ” เรื่่�องการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในเรื่่�องอื่่�นๆ (หมวดที่่� 3
การคำำ�นึึงถึึงบทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ข้้อ 3.7 ข้้อ 3.8 และข้้อ 3.9) และหััวข้้อ “รายงานการพััฒนาความยั่่�งยืืน”
4.3 นโยบายด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง บริิษััท ได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับ
ดููแลการบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรอย่่างเป็็นระบบ มีีประสิิทธิิภาพและครอบคลุุมในทุุกด้้าน พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดนโยบายการ
บริิหารความเสี่่�ยงอย่่างเหมาะสม
4.4 โครงสร้้างการถืือหุ้้�น มีีการเปิิดเผยรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น 10 อัันดัับแรก ณ วัันปิิดสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อ
ประชุุมสามััญประจำำ�ปีี และ ณ วัันสิ้้�นสุุดแต่่ละไตรมาสบนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
4.5 	รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััทต่่อรายงานทางการเงิิน คณะกรรมการบริิษััทตระหนััก
ถึึงความสำำ�คัญั ของการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินที่่�ถููกต้้อง มีีความน่่าเชื่่อ� ถืือ และเป็็นไปตามมาตรฐานการบััญชีี เพื่่�อให้้นักั ลงทุุน
ใช้้ประกอบการตััดสิินใจ จึึงได้้จัดั ทำำ�รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษัทั ต่่อการจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน โดยแสดง
ควบคู่่�กัับรายงานของผู้้ส� อบบััญชีีไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี ซึ่ง่� งบการเงิินในปีี 2564 ได้้รับั การรัับรองแบบไม่่มีเี งื่่อ� นไขและมีีข้อ้ สัังเกต
จากผู้้�สอบบััญชีี นอกจากนี้้�บริิษััท นำำ�ส่่งงบการเงิินต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ตรงต่่อเวลา โดยไม่่ถููกสั่่�งแก้้ไขงบการเงิินของบริิษััท แต่่อย่่างใด
4.6 การทำำ�หน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย มีีการเปิิดเผยบทบาทและหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่่อย จำำ�นวนครั้้ง� ของการประชุุมจำำ�นวนครั้้ง� ที่่�กรรมการบริิษัทั แต่่ละคนเข้้าร่่วมประชุุม
ในปีีที่่�ผ่่านมา
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4.7 การถืือครองหลัักทรััพย์์กรรมการและผู้้บ� ริิหาร มีีการเปิิดเผยการถืือหุ้้�นและการเปลี่่ย� นแปลงการถืือครอง
หุ้้�นบริิษััทฯ ระหว่่างปีีของกรรมการและผู้้�บริิหารทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี และแบบแสดงรายการข้้อมููล
ประจำำ�ปีี (แบบ56-1)
4.8 	ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร มีีการเปิิดเผยรายละเอีีนดนโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนแก่่กรรมการ
และผู้้�บริิหาร รวมทั้้�ง รููปแบบลัักษณะ และจำำ�นวนค่่าตอบแทนได้้รัับจากการเป็็นกรรมการบริิษััทและกรรมการชุุดย่่อย
4.9 นโยบายรายงานการมีีส่ว่ นได้้เสีียของกรรมการ คณะกรรมกรบริิษัทั ได้้กำำ�หนดนโยบายให้้กรรมการบริิษัทั
และผู้้บ� ริิหาร ต้้องรายงานให้้บริิษัทั ฯ รัับทราบทุุกครั้้ง� ถึึงการมีีส่ว่ นได้้เสีียของตนและของบุุคคลที่่มี� คี วามเกี่่ย� วข้้อง ภายใน 3 เดืือน
นัับแต่่วัันที่่�ได้้มีีการแต่่งตั้้�ง หรืือวัันที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง โดยให้้เลขานุุการบริิษััทจััดส่่งสำำ�เนารายงานการมีีส่่วนได้้เสีียให้้ประธาน
กรรมการบริิษััท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับรายงานดัังกล่่าว โดยในปีี
2564 กรรมการบริิษัทั และผู้้บ� ริิหารได้้ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายดัังกล่่าวอย่่างเคร่่งครััด นอกจากนี้้ใ� นการประชุุมคณะกรรมการ กรรมการ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียไม่่มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจในวาระสำำ�คััญ อีีกทั้้�งบริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยข้้อมููลการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการบริิษััท
และผู้้�บริิหารดัังกล่่าวในจดหมายแจ้้งมติิที่่�ประชุุมต่่อระบบข่่าวของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
4.10 การพััฒนากรรมการและผู้้บ� ริิหาร บริิษัทั ฯ ได้้ให้้ความสำำ�คัญั ต่่อการฝึึกอบรม พััฒนาความรู้้� ของกรรมการ
และผู้้�บริิหารอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีการเปิิดเผยข้้อมููลการเข้้าพััฒนาและฝึึกอบรมของกรรมการและผู้้�บริิหารในแต่่ละปีีที่่�ผ่่านมา
4.11 การทำำ�รายการระหว่่างกััน คณะกรรมการบริิษัไั ด้้กำำ�หนดนโยบายให้้บริิษัทั ฯ ต้้องมีีการปฏิิบัติั ติ ามประกาศ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน โดยในกรณีีที่่�เป็็นการทำำ�รายการระหว่่างกัันที่่�สำำ�คััญ ถึึงแม้้ว่่าจำำ�นวนเงิินที่่�อนุุมััติิจะอยู่่�ในอำำ�นาจที่่�
กรรมการบริิหารที่่�กำำ�กัับฝ่่ายงานสามารถอนุุมััติิได้้ก็็ตาม บริิษััทฯ จะนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการบริิหารพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ
และ/หรืืออนุุมััติิแล้้วแต่่กรณีี หลัังจากนั้้�นจะนำำ�เรื่่�องที่่�มีีขนาดรายการที่่�มีีนััยสำำ�คััญเข้้าที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่่�
ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั พิิจารณาตามลำำ�ดับั เพื่่�อให้้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็็นหากมีีความเห็็นที่่�แตกต่่าง และทำำ�ให้้
กรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารได้้รัับทราบรายละเอีียดก่่อนที่่�บริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการแจ้้งต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยตาม
รายละเอีียดในหััวข้้อ “รายการระหว่่างกััน”
4.12 การรายงานผลการดำำ�เนิินงานรายไตรมาส ในกรณีีที่่�กำำ�ไรสุุทธิิตามงบการเงิินล่่าสุุดมีีการเปลี่่ย� นแปลงจาก
งบ การเงิินในงวดเดีียวกัันของปีีก่่อนเกิินกว่่าร้้อยละยี่่�สิิบ บริิษััท ได้้มีีการเปิิดเผยคำำ�อธิิบายผลการดำำ�เนิินงานรายไตรมาส
บนเว็็ปไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ในปีี 2564 บริิษัทั ได้้เปิิดเผยรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
รายไตรมาส จำำ�นวน 4 ครั้้�ง
4.13 นโยบายการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิด (Whistleblowing Policy) คณะกรรมการบริิษััทเปิิดโอกาสให้้
พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในการแจ้้งเบาะแส หรืือข้้อร้้องเรีียน เมื่่�อพบเรื่่�องที่่�อาจเป็็นการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย การทุุจริิตหรืือ
ประพฤติิมิิชอบของพนัักงานในบริิษััท ตลอดจนพฤติิกรรมที่่�อาจเป็็นปััญหาและก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อบริิษััท รวมทั้้�งการรัับ
ข้้อร้้องเรีียนในกรณีีที่่�พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียถููกละเมิิดสิิทธิิ หรืือไม่่ได้้รัับความเป็็นธรรม โดยผ่่านช่่องทางและกระบวนการ
ที่่�บริิษััทกำำ�หนด
บริิษัทั จะรัับฟัังและดำำ�เนิินการกัับทุุกข้้อร้้องเรีียนอย่่างเสมอภาค โปร่่งใส เป็็นธรรม และเป็็นไปตามขั้้น� ตอนที่่�บริิษัทั
กำำ�หนดไว้้ รวมทั้้�งข้้อมููลของผู้้�ร้อ้ งเรีียนจะถููกเก็็บรัักษาไว้้เป็็นความลัับ โดยมีีมาตรการคุ้้�มครองผู้้�ร้อ้ งเรีียนที่่�เป็็นระบบและยุุติธิ รรม
เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าผู้้�ร้้องเรีียนโดยสุุจริิตจะไม่่ได้้รัับผลกระทบจากการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนดัังกล่่าว
4.14 ความสััมพัันธ์์กับั ผู้้ล� งทุุน บริิษัทั ถึึงแม้้ว่า่ จะมิิได้้มีกี ารจััดตั้้ง� หน่่วยงานด้้านผู้้ล� งทุุนสััมพัันธ์์ขึ้น้� เป็็นการเฉพาะ
แต่่ได้้มอบหมายให้้ กรรมการผู้้�จัดั การทำำ�หน้้าที่่�ในส่่วนการให้้ข้อ้ มููลข่่าวสารทั่่�วไปของบริิษัทั ผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนสามารถติิดต่่อ
ได้้ที่่� สำำ�นัักงานบริิษััท หมายเลขโทรศััพท์์ 0-2561-1111 ต่่อ 2421, 2424, 2427 โทรสาร 0-2561-1462 และทาง E-mail:
info@vibhavadi.com บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีกี ารเผยแพร่่ข้อ้ มููลคำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการรายไตรมาส รวมทั้้�งได้้เผย
แพร่่ข้้อมููลต่่างๆ ผ่่านเว็็ปไซต์์ของบริิษััทที่่� www.vibhavadi.com เพื่่�อเป็็นศููนย์์กลางการติิดต่่อสื่่�อสารและเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสาร
ที่่�สำำ�คััญและเป็็นประโยชน์์ต่่อนัักลงทุุนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยยึึดถืือจรรยาบรรณนัักลงทุุนสััมพัันธ์์เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงาน
สามารถดููรายละเอีียดข้้อมููลที่่�ทัันเหตุุการณ์์ของบริิษััทบนเว็็บไซต์์ของบริิษััทในหััวข้้อนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ และระบบข่่าวของ
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ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�เว็็บไชต์์ที่่�มีีทั้้�งข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลที่่�มิิใช่่ทางการเงิิน เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน
ได้้รัับทราบข้้อมููลต่่างๆ ได้้อย่่างเพีียงพอ เช่่น จุุดเด่่นทางการเงิิน นโยบายและการจ่่ายเงิินปัันผล โครงสร้้างการถืือหุ้้�น ข้้อมููล
ราคาหุ้้�น ข้้อมููลแจ้้งตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ข่่าวนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ ปฏิิทินิ กิิจกรรมนัักลงทุุน รวมถึึงรายงานประจำำ�ปีี งบการเงิิน หนัังสืือ
เชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�สามารถ Download ย้้อนหลัังได้้ นอกจากนั้้�นบริิษััท ยัังมีีการให้้บริิการ
ข้้อมููลและตอบข้้อชัักถามต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งติิดต่่อเข้้ามาทางอีีเมล โทรศััพท์์ และจดหมายด้้วย

หมวดที่่� 5 ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทมีีบทบาทหน้้าที่่�สำำ�คััญในการชี้้�แนะทิิศทางการดำำ�เนิินงานของบริิษััทการติิดตามดููแลการทำำ�งานของ
ฝ่่ายจััดการ และการแสดงความรัับผิิดชอบตามหน้้าที่่� เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท และผู้้�ถืือหุ้้�น
5.1 โครงสร้้างคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มากด้้วยประสบการณ์์ ในหลายๆ ด้้าน กรรมการทุุกท่่านมีีส่่วนร่่วมใน
การกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ กลยุุทธ เป้้าหมาย แผนธุุรกิิจและงบประมาณของบริิษััท ตลอดจนกำำ�กัับดููแลให้้ฝ่่ายบริิหารดำำ�เนิิน
การให้้เป็็นไปตามแผนที่่�กำำ�หนดไว้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าสููงสุุดให้้กัับบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการมีีการประชุุมทุุก 3 เดืือน เพื่่�อพิิจารณาการรายงานผลงานของฝ่่ายบริิหาร และงบการเงิินของบริิษััท
(1) องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััท
1. คณะกรรมการบริิษััทไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
2. คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 5 คน และกรรมการไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของ
จำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดจะต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในราชอาณาจัักรไทย
3. โครงสร้้างคณะกรรมการบริิษััท ต้้องประกอบด้้วยกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งหมด แต่่
ต้้องไม่่น้อ้ ยกว่่า 3 คน โดยกรรมการอิิสระจะต้้องมีีความเป็็นอิิสระจากการควบคุุมของผู้้บ� ริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่และต้้อง
ไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องหรืือมีีส่่วนได้้เสีียในทางการเงิิน และการบริิหารกิิจการ อีีกทั้้�งมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตามหลัักเกณฑ์์
กรรมการอิิสระ ตามที่่�กำำ�หนดในประกาศคณะกรรมการ การกำำ�กัับตลาดทุุน ที่่� ทจ.28/2551 เรื่่�อง การขออนุุญาตและ
การอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่ (“ประกาศ ทจ.25/2551”)
4. คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการตรวจสอบไม่่น้้อยกว่่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้้�ต้้องมีี
คุุณสมบััติิครบถ้้วนตามประกาศ ทจ. 28/2551 อีีกทั้้�งมีีขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ”) ประกาศกำำ�หนด
5. คณะกรรมการบริิษัทั จะเลืือกกรรมการคนหนึ่่ง� เป็็นประธานกรรมการบริิษัทั ในกรณีีที่่�คณะกรรมการบริิษัทั พิิจารณา
เห็็นสมควรอาจจะเลืือกกรรมการบริิษััทคนหนึ่่�งหรืือหลายคนเป็็นรองประธานกรรมการบริิษััทก็็ได้้ คณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้้กรรมการคนหนึ่่�งหรืือหลายคนปฏิิบััติิการอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งแทนคณะกรรมการก็็ได้้
ณ 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิษััทมีีจำำ�นวน 15 ท่่าน ประกอบด้้วย
กรรมการที่่�ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 5 ท่่าน ได้้แก่่ นายชำำ�นาญ ชนะภััย, นายพงษ์์พััฒน์์ ปธานวนิิช, นายประมุุข
อุุณจัักร, นายรััชช สมบููรณ์์สิิน, นางสาวฤกขจีี กาญจนพิิทัักษ์์
กรรมการบริิษััทที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 5 ท่่าน ได้้แก่่ นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล, นายสิิทธิิ ภาณุุพััฒนพงศ์์,
นางบวรพรรณ รััฐประเสริิฐ, นางญาดา พััฑฒฆายน และนายพิิจิิตต์์ วิิริิยะเมตตากุุล
กรรมการอิิ ส ระซึ่่� ง มีีคุุ ณ สมบัั ติิ ที่่� เ ป็็ น อิิ ส ระตามหลัั ก เกณฑ์์ ที่่� กลต. กำำ� หนด จำำ� นวน 5 ท่่ า น ได้้ แ ก่่
นายศิิโรตม์์ สวััสดิ์์�พาณิิชย์์, นายนิิคม ไวยรััชพานิิช, นายชััยนริินทร์์ สายรัังษีี, นายประเสริิฐ ศรีีอุุฬารพงศ์์ และพลเอก
บุุญเลิิศ จัันทราภาส
โดยบริิษััท มีีจำำ�นวนกรรมการที่่�ไม่่รวมกรรมการอิิสระเป็็นไปตามสััดส่่วนอย่่างยุุติิธรรมของเงิินลงทุุนของผู้้�ถืือหุ้้�น
แต่่ละกลุ่่�ม และมีีกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ 5 ท่่าน คิิดเป็็น 33.33% ของกรรมการทั้้�งคณะ และจำำ�นวนกรรมการอิิสระไม่่น้้อย
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กว่่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งคณะ เป็็นไปตามบทบััญญััติิของพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ฉบัับที่่�
4) พ.ศ. 2551
(2) คุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระของบริิษััทฯ ทุุกคนมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการอิิสระตามหลัักเกณฑ์์ที่่�บริิษััท
กำำ�หนด อีีกทั้้�งไม่่มีีกรรมการอิิสระคนใดที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนมากกว่่า 5 แห่่ง
คณะกรรมการบริิษััทเห็็นชอบให้้กำำ�หนดคุุณสมบััติิ “กรรมการอิิสระ” เป็็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาด
ทุุน แต่่ในทางปฏิิบััติิแล้้วกรรมการอิิสระของบริิษััท มีีความเป็็นอิิสระอย่่างแท้้จริิงจากฝ่่ายบริิหารและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท
โดยกรรมการอิิสระและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องไม่่มีีการถืือหุ้้�นในบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััท
(3) กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนดููแลกระบวนการสรรหาผู้้�ที่่จ� ะดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการให้้เป็็นไปอย่่างโปร่่งใส
(4) จำำ�นวนบริิษััทที่่�กรรมการไปดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
บริิษัทั ได้้เปิิดเผยข้้อมููลการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการแต่่ละคนในบริิษัทั อื่่น� ไว้้ในหััวข้้อ “ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของกรรมการ
บริิษัทั และผู้้บ� ริิหาร” ซึ่่ง� ในปััจจุุบันั คณะกรรมการบริิษัทั ไม่่มีกี รรมการที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั จดทะเบีียนมากกว่่า 5 แห่่ง
อนึ่่ง� คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีกี ารกำำ�หนดนโยบายให้้กรรมการผู้้�จัดั การไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทั อื่่น� ที่่�เป็็นบริิษัทั
ย่่อยและบริิษัทั ร่่วมของบริิษัทั ฯ เพื่่�อให้้เกิิดความคล่่องตััวในการบริิหาร งานและสอดคล้้องเป็็นไปไนทิิศทางเดีียวกัันกัับของบริิษัทั
(5) การแยกตำำ�แหน่่ง
ประธานกรรมการบริิษัทั ไม่่ได้้เป็็นกรรมการที่่�เป็็นผู้้บ� ริิหาร โดยบริิษัทั มีีการกำำ�หนดหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบระหว่่างกรรมการ
บริิษััทและผู้้�บริิหารอย่่างชััดเจน โดยกรรมการบริิษััท มีีหน้้าที่่�กำำ�หนดความรัับผิิดชอบในการกำำ�หนดนโยบายและกำำ�กัับดููแลการ
ดำำ�เนิินงานของผู้้�บริิหารในระดัับนโยบาย ขณะที่่�ผู้้�บริิหารทำำ�หน้้าที่่�บริิหารงานของบริิษััทในด้้านต่่างๆ ให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�
กำำ�หนด
(6) เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�ง นางศศิิธร นรไกร ซึ่่�งเป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความสามารถและประสบการณ์์ที่่�เป็็นประโยชน์์
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการบริิษััท โดยให้้มีีบทบาทหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบตามที่่�บริิษััท กำำ�หนดไว้้
5.2 คณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ เพื่่�อช่่วยคณะกรรมการพิิจารณา กลั่่�นกรอง และปฏิิบััติิหน้้าที่่�
เฉพาะเรื่่�อง และเสนอให้้คณะกรรมการพิิจารณาหรืือรัับทราบ โดยรายชื่่�อกรรมการรวมถึึงขอบเขตและอำำ�นาจหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการชุุดย่่อยต่่างๆ ได้้ระบุุไว้้แล้้วในหััวข้้อโครงสร้้างการจััดการ
นอกจากนี้้�กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทฯ ไม่่เคยเป็็นพนัักงานหรืือหุ้้�นส่่วนของบริิษััทสอบบััญชีีภายนอกที่่�
บริิษััท ใช้้บริิการอยู่่�ในช่่วง 2 ปีีที่่�ผ่่านมา
5.3 บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท
(1) ภาวะผู้้�นำำ�และวิิสััยทััศน์์
คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยบุุคคลผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถ และประสบการณ์์ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท มีีภาวะผู้้�นำำ�
และมีีความเป็็นอิิสระในการตััดสิินใจ รวมทั้้ง� กำำ�กับั ดููแลกิิจการของบริิษัทั ให้้เป็็นไปตามวััตถุปุ ระสงค์์และเป้้าหมายที่่ไ� ด้้กำำ�หนดไว้้
เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท และผู้้�ถืือหุ้้�น คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�กำำ�หนด วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ ของบริิษััท และให้้มีี
การทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยในปีี 2564 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ได้้พิิจารณาทบทวนวิิสััยทััศน์์ของบริิษััท แล้้วเห็็นว่่า
ยัังมีีความเหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจในปััจจุุบััน นอกจากนี้้�คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นชอบ กลยุุทธ์์ เป้้าหมาย
67

โรงพยาบาลวิภาวดี

แผนงาน และงบประมาณประจำำ�ปีขี องบริิษัทั ฯ ที่่�นำำ�เสนอโดยฝ่่ายจััดการ รวมทั้้ง� จััดให้้มีกี ลไกในการกำำ�กับั ติิดตาม ดููแลให้้มีกี ารนำำ�
กลยุุทธ์์ของบริิษััท ไปปฏิิบััติิ โดยคณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดให้้ฝ่่ายจััดการรายงานผลการปฏิิบััติิตามกลยุุทธ์์ที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ปีีละ
2 ครั้้�ง นอกเหนืือจากการรายงานผลประกอบการผลการปฏิิบััติิงานและเรื่่�องสำำ�คััญอื่่�นๆ ให้้คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบเป็็น
ประจำำ�ทุุกไตรมาส ตลอดจนประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายจััดการให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายและแนวทางที่่�จะเพิ่่�มมููลค่่าและ
ความมั่่�งคั่่�งแก่่บริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�น ขณะเดีียวกัันก็็คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
(2) ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
คณะกรรมการบริิษัทั ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญั ของการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี ได้้กำำ�หนดหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีไี ว้้เป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษร ประกอบด้้วยข้้อมููล 4 ส่่วน คืือ นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จริิยธรรมใน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน โดย คณะกรรมการบริิษััทมีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิ
ตามและทบทวนหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีเป็็นประจำำ�ทุุกปีี มีีการส่่งเสริิมให้้เกิิดการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
โดยมีีการเผยแพร่่ผ่่านระบบอิินทราเน็็ตและเว็็บไซต์์ของบริิษััท พร้้อมทั้้�งได้้แจกคู่่�มืือให้้กัับกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร พนัักงาน
และกำำ�หนดให้้ทุกุ คนต้้องปฏิิบัติั ติ ามคู่่�มืือดัังกล่่าวอย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึึกในการปฏิิบัติั งิ าน สำำ�หรัับพนัักงานใหม่่บริิษัทั
ได้้บรรจุุหััวข้้อจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและจรรยาบรรณไว้้ในการปฐมนิิเทศพนัักงาน
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีกี ารติิดตามให้้มีกี ารปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี และได้้กำำ�หนดให้้ผู้้�บังั คัับบััญชาทุุก
ระดัับมีีหน้้าที่่�ในการติิดตามดููแลให้้พนัักงานในความรัับผิิดชอบของตนมีีการปฏิิบััติิตามจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน เพื่่�อเสริิมสร้้างให้้บริิษััท มีีระบบการบริิหารจััดการที่่�ดีี มีีความโปร่่งใสใน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ละเว้้นการปฏิิบััติิตามจะได้้รัับโทษทางวิินััยตามความเหมาะสม และอาจถููกดำำ�เนิินคดีีตามกฎหมาย
ในกรณีีที่่�เป็็นการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย และหากพนัักงานมีีข้้อสงสััยที่่�ไม่่สามารถปฏิิบััติิตามหรืือตััตสิินใจได้้ ให้้ปรึึกษากัับผู้้�บัังคัับ
บััญชาตามลำำ�ดัับขั้้�น ซึ่่�งในกรณีีที่่�มีีข้้อขััดแย้้งให้้ถืือคำำ�วิินิิจฉััยของกรรมการผู้้�จััดการ คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการบริิษััท
เป็็นที่่�สิ้้�นสุุด
(3) กำำ�กัับดููแลความขััดแย้้งของผลประโยชน์์
คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อกลไกในการกำำ�กัับดููแลรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งของผลประโยชน์์ หรืือรายการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ให้้เป็็นไปอย่่างรอบคอบ ระมััดระวััง ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ซึ่่�งในการพิิจารณารายการดัังกล่่าว จะต้้องเป็็นไป
ตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในรายการใดจะไม่่สามารถเกี่่�ยวข้้องใน
กระบวนการพิิจารณาอนุุมััติิรายการดัังกล่่าว รวมทั้้�งมีีนโยบายการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
สำำ�หรัับผู้้บ� ริิหารและพนัักงาน เพื่่�อให้้การทำำ�ธุรุ กรรมที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ได้้รับั การปฏิิบัติั อิ ย่่างเป็็นธรรม โปร่่งใส
สอดคล้้องกัับข้้อกำำ�หนดและกฎเกณฑ์์ของกฎหมายและหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแลที่่�เกี่่ย� วข้้อง รวมทั้้ง� กำำ�กับั ดููแลให้้มีกี ารเปิิดเผยข้้อมููล
อย่่างถููกต้้องครบถ้้วนตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ซึ่่�งสามารถดููรายละเอีียดนโยบายดัังกล่่าวได้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
สำำ�หรัับในปีี 2564 บริิษัทั ไม่่มีกี ารทำำ�รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกัันที่่�เข้้าข่่ายต้้องขออนุุมัติั จิ ากผู้้�ถืือหุ้้�น โดยได้้เปิิดเผยรายละเอีียด
รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งของผลประโยชน์์ไว้้ในหััวข้้อ “รายการระหว่่างกััน”
(4) การกำำ�กัับดููแลระบบการควบคุุมและการตรวจสอบภายใน
กำำ�กัับดููแลระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน
คณะกรรมการมีีบทบาทสำำ�คัญั ในการกำำ�กับั ดููแลให้้มีรี ะบบการควบคุุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่่�เหมาะสม โดยจััดให้้มีีบุุคลากรหรืือหน่่วยงานที่่�มีีความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตรวจสอบระบบดัังกล่่าว
(Independent Internal Auditor) รวมถึึงจััดให้้มีีนโยบายบริิหารความเสี่่�ยง (Risk Management Policy) การจััดการและควบคุุม
ความเสี่่�ยงให้้ครอบคลุุมทั้้�งองค์์กร เพื่่�อให้้บริิษััท มีีระบบบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และมีีการ
ปฏิิบััติิที่่�เป็็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยให้้มีีการรายงานผลการดำำ�เนิินงานต่่อคณะกรรมการบริิษััททราบโดย
ผ่่านการกลั่่�นกรองของคณะกรรมการชุุดย่่อยที่่�ได้้รัับมอบหมาย รวมทั้้�งให้้มีีการประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุม
ภายในและการบริิหารความเสี่่ย� ง โดยให้้คณะกรรมการชุุดย่่อยที่่�เกี่่ย� วข้้องทำำ�หน้้าที่่�กลั่่น� กรองและนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั
พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ
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(5)การบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิษััท ได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการบริิหาร มีีอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบในการบริิหารงานใน
เรื่่�องเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานตามปกติิธุุระและงานบริิหารของบริิษััท กลั่่�นกรองและกำำ�หนดนโยบาย แผนธุุรกิิจ งบประมาณ
โครงสร้้างการบริิหารงาน และอำำ�นาจการบริิหารต่่างๆ ของบริิษััท การกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อสอดคล้้องกัับ
สภาพเศรษฐกิิจ เพื่่�อเสนอให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาและอนุุมััติิและ/หรืือให้้ความเห็็นชอบ รวมตลอดถึึงการ
ตรวจสอบและติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ตามนโยบายที่่�กำำ�หนด
5.4 การประชุุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษัทั กำำ�หนดให้้มีกี ารประชุุมอย่่างสม่ำำ��เสมอและมีีการประชุุมวาระพิิเศษเพิ่่�มตามความจำำ�เป็็น โดยมีีวาระ
การประชุุมที่่�สำำ�คััญ ประกอบด้้วยการพิิจารณางบการเงิินของบริิษััทในแต่่ละไตรมาส การติิดตามความคืืบหน้้าของโครงการ
ปรัับปรุุงบริิษัทั รวมทั้้�งการพิิจารณานโยบายต่่างๆ ที่่�สำำ�คัญั และติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั โดยฝ่่ายสำำ�นักั งานบริิษัทั ได้้
จััดทำำ�หนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมกัับวาระการประชุุมและเอกสารให้้กรรมการพิิจารณาก่่อนการประชุุมล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 7 วััน
เพื่่�อให้้กรรมการมีีเวลาในการพิิจารณาศึึกษาวาระการประชุุมและเอกสารประกอบการประชุุม ทั้้�งนี้้� การประชุุมคณะกรรมการชุุด
ย่่อยได้้กำำ�หนดให้้มีีการประชุุมร่่วมกัันอย่่างสม่ำำ��เสมอและมีีการบัันทึึกรายงานการประชุุมไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรด้้วย
การประชุุมแต่่ละครั้้�งได้้มีีการจดบัันทึึกและจััดทำำ�รายงานการประชุุมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรทุุกครั้้�ง และได้้นำำ�เสนอ
คณะกรรมการพิิจารณาร่่างรายงานการประชุุมดัังกล่่าวก่่อนทำำ�การรัับรองในการประชุุมครั้้ง� ต่่อไป รวมทั้้ง� ได้้มีกี ารจััดเก็็บรายงาน
การประชุุมของคณะกรรมการที่่�ผ่่านการรัับรองจากคณะกรรมการเพื่่�อพร้้อมสำำ�หรัับการตรวจสอบจากคณะกรรมการและหน่่วย
งานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิษััทมีีการประชุุมวาระปกติิรวมทั้้�งสิ้้�น 5 ครั้้�ง คณะกรรมการบริิหารและกำำ�กัับ
กิิจการที่่�ดีีมีีการประชุุม 12 ครั้้�ง คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 6 ครั้้�ง คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่า
ตอบแทนมีีการประชุุม 1 ครั้้�ง คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและการลงทุุน มีีการประชุุม 1 ครั้้�ง โดยมีีรายละเอีียดการเข้้า
ร่่วมประชุุมของกรรมการแต่่ละท่่านอยู่่�ในหััวข้้อ ค่่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุุดย่่อย และผู้้�บริิหาร
1. การประชุุมคณะกรรมการบริิษััทให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของกฎหมายและข้้อบัังคัับของบริิษััทซึ่่�งตามปกติิคณะ
กรรมการของบริิษััทกำำ�หนดให้้ต้้องประชุุมอย่่างน้้อย 3 เดืือน ต่่อครั้้�ง ในการเรีียกประชุุมคณะกรรมการให้้ประธานกรรมการหรืือ
ผู้้�ซึ่่�งได้้รัับมอบหมายจากประธานกรรมการส่่งหนัังสืือนััดประชุุมไปยัังกรรมการไม่่น้้อยกว่่าเจ็็ด (7) วััน ก่่อนวัันประชุุม เว้้นแต่่
ในกรณีีที่่�จำำ�เป็็นเร่่งด่่วนเพื่่�อรัักษาสิิทธิิหรืือประโยชน์์ของบริิษััทจะแจ้้งการนััดประชุุมโดยวิิธีีอื่่�นและกำำ�หนดวัันประชุุมให้้เร็็วกว่่า
นั้้�นก็็ได้้
คณะกรรมการบริิษััทสามารถจััดประชุุมได้้ ณ ท้้องที่่�อัันเป็็นที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษััท หรืือสถานที่่�อื่่�นได้้ตามที่่�เห็็น
สมควร
กรรมการตั้้�งแต่่ 2 คน ขึ้้�นไป อาจร้้องขอให้้ประธานกรรมการเรีียกประชุุมกรรมการได้้ในกรณีีที่่�มีีกรรมการตั้้�งแต่่ 2 คน
ขึ้้�นไปร้้องขอให้้ประธานกรรมการหรืือกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายจากประธานกรรมการ กำำ�หนดวัันประชุุมภายใน 14 วััน นัับ
แต่่วัันที่่�ได้้รัับการร้้องขอ
2. ในการประชุุมคณะกรรมการ ต้้องมีีกรรมการมาประชุุมไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง (1/2) ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดจึึง
จะเป็็นองค์์ประชุุม ในกรณีีที่่�ประธานกรรมการไม่่อยู่่�ในที่่�ประชุุมหรืือไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ถ้้ามีีรองประธานกรรมการให้้
รองประธานกรรมการเป็็นประธาน ถ้้าไม่่มีีรองประธานกรรมการหรืือมีีแต่่ไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้ ให้้กรรมการซึ่่�งมาประชุุม
เลืือกกรรมการคนหนึ่่�งเป็็นประธานในที่่�ประชุุม
3. ในการประชุุมคณะกรรมการแต่่ละครั้้�ง ประธานในที่่�ประชุุมจะกำำ�หนดให้้กรรมการของบริิษััทเข้้าร่่วมประชุุมและ
ดำำ�เนิินการใดๆ ในการประชุุมดัังกล่่าวผ่่านสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ก็ไ็ ด้้ โดยที่่�กรรมการอย่่างน้้อยหนึ่่ง� ในสาม (1/3) ขององค์์ประชุุมต้้อง
อยู่่�ในที่่�ประชุุมแห่่งเดีียวกััน และกรรมการทั้้�งหมดที่่�เข้้าร่่วมประชุุมต้้องอยู่่�ในประเทศไทยในขณะที่่�มีีการประชุุม
การประชุุมผ่่านสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ตามวรรคสองต้้องมีีกระบวนการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านสารสนเทศโดยให้้มีกี าร
บัันทึึกเสีียง หรืือทั้้�งเสีียงและภาพแล้้วแต่่กรณีี ของกรรมการทุุกรายในที่่�ประชุุมตลอดระยะเวลาที่่�มีีการประชุุม รวมทั้้�งข้้อมููล
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จราจรทางคอมพิิวเตอร์์ที่่�เกิิดจากการบัันทึึกดัังกล่่าวและมีีระบบควบคุุมการประชุุมเป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กรรมการบริิษััทซึ่่�งเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ด้้วยวิิธีีการและเป็็นไปตามเงื่่�อนไขที่่�กล่่าวมาข้้าง
ต้้นถืือว่่าเป็็นการเข้้าร่่วมประชุุมอัันสามารถนัับเป็็นองค์์ประชุุมได้้ และถืือว่่าการประชุุมคณะกรรมการผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
ดัังกล่่าวมีีผลเดีียวกัับการประชุุมตามวิิธีีการที่่�บััญญััติิไว้้ในกฎหมายและข้้อบัังคัับฉบัับนี้้�
4. การวิินิิจฉััยชี้้�ขาดของที่่�ประชุุมคณะกรรมการให้้ถืือเสีียงข้้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่่�งมีีเสีียงหนึ่่�งเสีียงในการ
ลงคะแนน เว้้นแต่่กรรมการซึ่่�งมีีส่่วนร่่วมได้้เสีียในเรื่่�องใด ไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่�องนั้้�น ถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากัันให้้
ประธานในที่่�ประชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกหนึ่่�งเสีียงเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
5. ให้้ประธานกรรมการ หรืือกรรมการที่่�ได้้รับั มอบหมายจากประธานกรรมการเป็็นผู้้�กำำ�หนดวัันเวลาและสถานที่่�ในการ
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทซึ่่�งสถานที่่�ที่่�ประชุุมนั้้�นอาจกำำ�หนดเป็็นอย่่างอื่่�น นอกเหนืือไปจากท้้องที่่�อัันเป็็นที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
ของบริิษััทหรืือจัังหวััดใกล้้เคีียงก็็ได้้ หากประธานกรรมการหรืือกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิิได้้กำำ�หนด
สถานที่่�ที่่�ประชุุม ให้้ใช้้สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษััทเป็็นสถานที่่�ประชุุม
6. เลขานุุการบริิษััท ทำำ�หน้้าที่่�ในการจดบัันทึึกและจััดทำำ�รายงานการประชุุมให้้แล้้วเสร็็จภายใน 14 วัันทำำ�การ จััดเก็็บ
รายงานการประชุุม เอกสารประกอบการประชุุม สนัับสนุุนติิดตามให้้คณะกรรมการบริิษััทสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้เป็็นไปตาม
กฎหมาย ข้้อบัังคัับ และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งประสานงานกัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5.5 การประเมิินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยคณะกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และมีีความสามารถ รวมถึึงมีีความเข้้าใจและชำำ�นาญใน
สายงานธุุรกิิจของบริิษััทเป็็นอย่่างดีี อย่่างไรก็็ดีี คณะกรรมการได้้มีีการติิดตามการปฏิิบััติิงานด้้านต่่างๆ เช่่น กลยุุทธ์์และการ
วางแผนธุุรกิจิ ความเสี่่ย� งและการควบคุุมภายใน การดููแลมิิให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ติิดตามรายงานทางการเงิินและ
การดำำ�เนิินงานอย่่างใกล้้ชิิดเพื่่�อมิิให้้เกิิดข้้อผิิดพลาด รวมทั้้�งได้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของตนเอง เพื่่�อพิิจารณาทบทวน
ผลงาน ปััญหา และอุุปสรรคต่่างๆ รวมทั้้�งการทำำ�งานของคณะกรรมการให้้มีีประสิิทธิิภาพ
โดยได้้กำำ�หนดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการปีีละ 1 ครั้้�ง ในรููปแบบการประเมิินตนเองรายคณะ
ประกอบด้้วย 6 หััวข้้อคืือ
1. โครงสร้้างของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุุมคณะกรรมการ
4. การทำำ�หน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
5. ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ
6. การพััฒนาตนเองของกรรมการและการพััฒนาผู้้�บริิหาร
สรุุปผลการประเมิินคณะกรรมการทั้้�งคณะ เห็็นว่่าการดำำ�เนิินการในปีี 2564 เหมาะสมดีีแล้้ว
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการจะจััดให้้มีีขึ้้�นทุุกปีี โดยผลคะแนนและข้้อคิิดเห็็นของกรรมการจะนำำ�ไป
ใช้้เพื่่�อการปรัับปรุุงการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในแต่่ละปีี และเพื่่�อให้้การทำำ�งานของคณะกรรมการมีีประสิิทธิิผลมากขึ้้�น
ในปีี 2564 เลขานุุการบริิษัทั ได้้จัดั ส่่งแบบประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการบริิษัทั ในภาพรวม และแบบประเมิิน
ผลการปฏิิบัติั งิ านของกรรมการบริิษัทั เป็็นรายบุุคคลให้้กับั กรรมการทุุกท่่านโดยกรรมการทุุกท่่านมีีความเป็็นอิิสระในการทำำ�แบบ
ประเมิินดัังกล่่าว และเมื่่�อทำำ�แบบประเมิินเรีียบร้้อยแล้้วให้้จััดส่่งคืืนกัับเลขานุุการบริิษััท เพื่่�อรวบรวมและสรุุปผลและรายงานให้้
คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท

70

รายงานประจำ�ปี 2564

สำำ�หรัับหลัักเกณฑ์์การประเมิินผลคิิดเป็็นร้้อยละจากคะแนนเต็็มในแต่่ละข้้อ ดัังนี้้�
เกณฑ์์
คะแนน
ดีีมาก
ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 80 ขึ้้�นไป
ดีี
ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 70 ขึ้้�นไป
พอใช้้
ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 60 ขึ้้�นไป
ควรปรัับปรุุง
ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 50 ขึ้้�นไป
ไม่่ดีี
น้้อยกว่่าร้้อยละ 50
การประเมิินผลงานประจำำ�ปีีของคณะกรรมการบริิษััททั้้�งคณะ
คณะกรรมการบริิษััทจััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััททั้้�งคณะ โดยแบ่่งการประเมิินเป็็น 3
ด้้านได้้แก่่
1. บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
2. ความเป็็นอิิสระของกรรมการ
3. ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายบริิหารและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ในปีี 2564 ผลการประเมิินโดยรวมอยู่่�ในเกณฑ์์ “ดีีมาก” มีีคะแนนเฉลี่่�ย 97%
การประเมิินผลงานประจำำ�ปีีของคณะกรรมการบริิษััทเป็็นรายบุุคคล
คณะกรรมการบริิษััทจััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััททั้้�งคณะ โดยแบ่่งการประเมิินเป็็น 3
ด้้านได้้แก่่
1. บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
2. การทำำ�หน้้าที่่�ของกรรมการบริิษััท
3. การพััฒนาตนเองของกรรมการบริิษััท
ในปีี 2564 ผลการประเมิินโดยรวมอยู่่�ในเกณฑ์์ “ดีีมาก” มีีคะแนนเฉลี่่�ย 95%
การประเมิินผลงานประจำำ�ปีีของคณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการบริิษัทั จััดให้้มีกี ารประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด ประจำำ�ปีี 2564 โดยให้้กรรมการ
ชุุดย่่อยแต่่ละคนประเมิินผลงานของคณะกรรมการชุุดย่่อยที่่�ตนดำำ�รงตำำ�แหน่่งในภาพรวม ซึ่่�งผลการประเมิินสรุุป ได้้ดัังนี้้�
คณะกรรมการชุุดย่่อย
ผลประเมิินการปฏิิบััติิงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
98%
คณะกรรมการบริิหาร
97%
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและการลงทุุน
97%
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
93%
คณะกรรมการธรรมาภิิบาล
95%
การประเมิินผลงานประจำำ�ปีีของกรรมการผู้้�จััดการ
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนโดยไม่่รวมกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทนที่่�มีีส่่วนได้้เสีีย เป็็นผู้้�พิิจารณาประเมิินผลการปฏิิบััติิของกรรมการผู้้�จััดการเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ใน
การกำำ�หนดค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารสููงสุุด โดยใช้้แบบประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ ซึ่่�งแบ่่งการประเมิินเป็็น
4 ด้้าน ได้้แก่่
1.ผลการดำำ�เนิินงาน
2.การวางแผนยุุทธศาสตร์์และการปฏิิบััติิตามแผน
3.ความเป็็นผู้้�นำำ�
4.ความสััมพัันธ์์กัับคณะกรรมการบริิษััทและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ซึ่่�งการประเมิินดัังกล่่าวถืือเป็็นข้้อมููลลัับเฉพาะบุุคคลไม่่สามารถเปิิดเผยได้้
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5.6 ค่่าตอบแทน
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน เพื่่�อดููแลให้้กระบวนการพิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงเป็็นไปอย่่างโปร่่งใส
5.7 การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร
โดยที่่�คณะกรรมการของบริิษััททุุกท่่านเป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ ประสบการณ์์ และความชำำ�นาญ รวมถึึง รัับทราบ
เข้้าใจและรัับผิิดชอบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทเป็็นอย่่างดีี อย่่างไรก็็ดีี คณะกรรมการยัังตระหนัักและใส่่ใจในการเข้้าร่่วม
สนัับสนุุนและเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องได้้เข้้าร่่วมในหลัักสููตรต่่างๆ ที่่�เห็็นว่่าอาจเป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ
การเข้้าอบรมและสััมนาของกรรมการบริิษััทในปีี 2564
รายชื่่�อ
ตำำ�แหน่่ง
1.นางญาดา
พััฑฒฆายน
กรรมการบริิษััท
2.นายพิิจิิตต์์

วิิริิยะเมตตากุุล

กรรมการผู้้�จััดการ

หลัักสููตร
Introduction to Sustainability Reporting and the
GRI Standards, GRI Academy Online
Sustainable Business Strategy, Harvard Business School Online

การปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่
บริิษััท จััดให้้มีีการปฐมนิิเทศสำำ�หรัับกรรมการที่่�เข้้ารัับตำำ�แหน่่งใหม่่ เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ
กรรมการ และทำำ�ให้้เข้้าใจการดำำ�เนิินงาน โครงสร้้างองค์์กรและลัักษณะธุุรกิิจของบริิษััทฯ โดยมีีการนำำ�พาเยี่่�ยมชมโรงพยาบาล
พร้้อมนำำ�เสนอประวััติบิ ริิษัทั ฯ สรุุปภาพรวมธุุรกิจิ และนโยบายธุุรกิจิ ให้้กรรมการดัังกล่่าวได้้รับั ทราบ พร้้อมส่่งมอบคู่่�มืือกรรมการ
บริิษััทจดทะเบีียนซึ่่�งประกอบด้้วยสรุุปเปรีียบเทีียบข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ พ.ร.บ.หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ร.บ. บริิษััท
มหาชนจำำ�กััด รวมถึึงกฎบััตรคณะกรรมการชุุดต่่างๆ นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จริิยธรรม
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน นโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันและระเบีียบปฏิิบััติิ
อื่่�นๆ นอกเหนืือจากกฎระเบีียบต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องจากหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลบริิษััทจดทะเบีียน เพื่่�อเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงาน
ขณะดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
5.8 แผนการสืืบทอดงาน
คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ กำำ� หนดแผนการสืืบทอดงานในตำำ� แหน่่ ง งานบริิ ห ารที่่� สำำ�คัั ญ ทุุ ก ระดัั บ ตั้้� ง แต่่ ตำำ� แหน่่ ง
กรรมการผู้้�จัดั การ ซึ่ง่� เป็็นผู้้บ� ริิหารสููงสุุดขององค์์กร โดยเริ่่ม� จากการสรรหาคััดเลืือกบุุคลากรที่่�จะเข้้ามารัับผิิดชอบให้้เป็็นไปอย่่าง
เหมาะสมโปร่่งใส เตรีียมความพร้้อมในด้้านต่่างๆ จััดอบรมพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง ติิดตามประเมิินผล เพื่่�อสร้้างผู้้�บริิหารที่่�มีีความ
รู้้�ความสามารถ เป็็นผู้้�นำำ� มีีความเป็็นมืืออาชีีพ และซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ซึ่่�งจะทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ เป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง
และมีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีขั้้�นตอนในการสร้้างผู้้�บริิหารเพื่่�อสืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารสููงสุุด ดัังนี้้�
- กำำ�หนดคำำ�อธิิบายตำำ�แหน่่งผู้้บ� ริิหารสููงสุุด ความเกี่่ย� วข้้องกัับเป้้าหมายและกลยุุทธ์์ขององค์์กร รวมทั้้ง� ระบุุคุณุ สมบััติิ
ความรู้้� และทัักษะที่่�ต้้องการ
- คััดเลืือกผู้้�บริิหารระดัับรองที่่�มีีศัักยภาพและความสามารถ
- วิิเคราะห์์คุุณสมบััติิเป็็นรายบุุคคลเพื่่�อหาจุุดเด่่นและสิ่่�งที่่�ต้้องพััฒนาเพิ่่�มเติิม
- จััดทำำ�แผนพััฒนาเป็็นรายบุุคคล เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาศัักยภาพและขีีดความสามารถ
- รายงานผลการดำำ�เนิินงานตามแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
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ระบบการติิดตาม
บริิษัทั มีีผู้บ้� ริิหารและผู้้�บังั คัับบััญชาของแต่่ละฝ่่ายงาน กำำ�กับั ดููแลงาน ติิดตาม และประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการควบคุุมภายในได้้ดำำ�เนิินการไปอย่่างครบถ้้วน เหมาะสม โดยมีีคณะกรรมการตรวจสอบทำำ�หน้้าที่่�สอบทาน
ระบบการควบคุุมภายในผ่่านสำำ�นัักงานตรวจสอบภายในซึ่่�งเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการตรวจสอบ วิิเคราะห์์ ประเมิินผลการควบคุุม
ภายใน การกำำ�กัับดููแล และการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่างๆ ของระบบงานอย่่างต่่อเนื่่�อง และรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งมีีการประชุุมร่่วมกัันเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน หากพบข้้อบกพร่่องที่่�มีีสาระสำำ�คััญ
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อเสนอให้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไข และให้้มีีการตรวจ
ติิดตามความคืืบหน้้าในการปรัับปรุุงข้้อบกพร่่องอย่่างสม่ำำ��เสมอ นอกจากนี้้� มีีการตรวจสอบด้้านบััญชีีการเงิินโดยผู้้�สอบบััญชีีรัับ
อนุุญาตและนำำ�เสนอผลการตรวจสอบให้้คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาสและทุุกปีี
ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริิษัทั เห็็นว่่าระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั และระบบควบคุุมดููแลการบริิหารงานของบริิษัทั ย่่อยมีีความ
เหมาะสมเพีียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีคี วามเห็็นที่่�แตกต่่างจากความเห็็นของคณะกรรมการบริิษัทั และผู้้ส� อบบััญชีี
ได้้ให้้ความเห็็นว่่าไม่่มีีข้้อบกพร่่องเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีสาระสำำ�คััญ
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การควบคุุมภายในและการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
บริิษัทั มุ่่�งมั่่น� ให้้ผู้บ้� ริิหารตระหนัักถึึงความสำำ�คัญั ของการควบคุุมภายในที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพเพีียงพอกัับระดัับความเสี่่ย� งที่่�ยอมรัับ
ได้้ และเหมาะสมกัับสภาวะแวดล้้อมต่่างๆ ของงานหรืือกิิจกรรมของหน่่วยงานนั้้�นๆ โดยจััดแบ่่งหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับ
การควบคุุมภายในของบริิษััท ดัังนี้้�
1. คณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�รับั ผิิดชอบในการจััดทำำ�มีรี ะบบการควบคุุมภายในที่่�มีปี ระสิิทธิิผล
และบริิหารความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม โดยการกำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายใน การบริิหารความเสี่่�ยง และ
ทำำ�การติิดตามประเมิินผลอย่่างสม่ำำ��เสมอ ว่่าระบบที่่�วางไว้้ดำำ�เนิินไปอย่่างมีีประสิิทธิิผลหรืือไม่่ ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�
สอบทานว่่าองค์์ประกอบของระบบการควบคุุมภายในที่่�สำำ�คััญทั้้�ง 5 ประการ ได้้มีีการปฏิิบััติิตามอย่่างมีีประสิิทธิิผล ดัังนี้้�
 กิิจการมีีสภาพแวดล้้อมของการควบคุุมที่่�ดีี (Control Environment)
 กิิจการมีีกระบวนการประเมิินความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม (Risk Assessment)
 กิิจการมีีกิิจกรรมควบคุุมที่่�ดีี (Control Activities)
 กิิจการมีีระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููลที่่�ดีี (Monitoring and Evaluation)
 กิิจการมีีการติิดตามประมวลผลการควบคุุมภายในและประเมิินคุุณภาพการปฏิิบััติิงานที่่�ดีี
2. ผู้้�บริิหาร มีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบในการนำำ�นโยบายที่่�คณะกรรมการกำำ�หนดไปปฏิิบััติิให้้สััมฤทธิ์์�ผล บริิษััทจึึงมุ่่�งมั่่�นให้้
ผู้้�บริิหารตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการควบคุุมภายใน และให้้ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบโดยตรง ในการจััดให้้มีีระบบการ
ควบคุุมภายในขึ้้�นในบริิษััท ซึ่่�งได้้แก่่ งานหรืือกิิจกรรมต่่างๆ ทุุกระดัับหรืือแฝงอยู่่�ในวิิธีีดำำ�เนิินธุุรกิิจของผู้้�บริิหาร ทั้้�งนี้้� โดย
 ผู้้บ� ริิหารระดัับสููง เป็็นผู้้�จัดั ให้้มีกี ารควบคุุมภายในที่่�ครอบคลุุมทุุกองค์์ประกอบในบริิษัทั รวมถึึงปลููกฝัังให้้ผู้ใ้� ต้้บังั คัับบััญชา
มีีวิินััยและจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีีในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายใน
 ผู้้บ� ริิหารระดัับกลาง มีีหน้้าที่่�ในการจััดให้้มีกี ารควบคุุมภายในในงานที่่รั� บั ผิิดชอบ ประเมิินผลของระบบการควบคุุมภายใน
ปรัับเปลี่่�ยนระบบให้้มีีความรััดกุุมอยู่่�เสมอและสอบทานให้้มีีการปฏิิบััติิตามระบบการควบคุุมภายใน
3. พนัักงานทุุกระดัับ มีีหน้้าที่่�ปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับ ระเบีียบ คำำ�สั่่�ง นโยบาย แผนงาน มาตรการ และระบบการควบคุุมภายใน
ต่่างๆ ที่่�ฝ่่ายบริิหารวางไว้้ โดยจะต้้องให้้ความสำำ�คััญ และปฏิิบััติิสม่ำำ��เสมอ ต่่อเนื่่�องอย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อให้้ระบบการควบคุุมภายในเกิิด
ประสิิทธิิผล ซึ่่�งจะมีีผลทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามเป้้าหมายอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประหยััด พนัักงานทุุกคนต้้องมีีจิิตสำำ�นึึก
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการควบคุุมภายใน
4. การตรวจสอบภายใน โดยผู้้�ตรวจสอบภายในมีีหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบโดยตรงในเรื่่อ� งการประเมิินผลการควบคุุมภายใน
และตรวจสอบการปฏิิบััติิตามระบบที่่�มีีอยู่่�เป็็นระยะๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อปรัับปรุุงให้้มีีมาตรการควบคุุมต่่างๆ ที่่�มีีความเหมาะสมกัับ
สถานการณ์์ สิ่่ง� แวดล้้อมต่่างๆ และความเสี่่ย� งที่่�แปรเปลี่่ย� นไป โดยผู้้�ตรวจสอบภายในสามารถเสนอแนะต่่อผู้้บ� ริิหารระดัับสููงและระดัับ
กลาง ให้้จััดหามาตรการควบคุุมภายในขึ้้�นในหน่่วยงานต่่างๆ ของบริิษััท โดยมีีนโยบายให้้
 ผู้้�ตรวจสอบภายในมีีอิิสระในการตรวจสอบตามที่่�เห็็นสมควร ตามมาตรฐาน การประกอบวิิชาชีีพตรวจสอบภายใน
 ผู้้�ตรวจสอบภายในมีีสิิทธิิที่่�จะขอตรวจสอบทรััพย์์สิินและกิิจกรรมต่่างๆ รวมทั้้�งหนัังสืือ บััญชีี เอกสารประกอบการบัันทึึก
บััญชีี จดหมายโต้้ตอบและ รายงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
 ผู้้�ตรวจสอบภายในสามารถขอให้้พนัักงานของหน่่วยรัับตรวจ ให้้ข้อ้ มููลคำำ�ชี้้แ� จง และส่่งมอบเอกสารในเรื่่อ� งที่่�ทำ�ำ การตรวจสอบ
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ทั้้�งนี้้� บุุคลากรทุุกระดัับจะต้้องให้้ความร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่� รวมทั้้�งให้้ข้อ้ มููลที่่�สมบููรณ์์ต่อ่ ผู้้�ตรวจสอบภายในและผู้้ส� อบบััญชีีของ
บริิษััท ซึ่่�งหน้้าที่่�ตรวจสอบและประเมิินขั้้�นตอน กระบวนการ ตลอดจนระบบของการควบคุุมภายในว่่ามีีอยู่่�เพีียงพอ มีีประสิิทธิิภาพ
สามารถตอบสนองต่่อเป้้าหมายได้้อย่่างสมบููรณ์์หรืือไม่่ รวมทั้้�งมีีหน้้าที่่�เสนอแนะว่่ามีีจุุดใดที่่�ควรปรัับปรุุงแก้้ไขให้้ดีีขึ้้�นตามที่่�เห็็น
เหมาะสม
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 คณะกรรมการบริิษััทได้้ประเมิินระบบการ
ควบคุุมภายในจากรายงานผลการประเมิินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้้วสรุุปได้้ว่่า จากการประเมิินระบบการควบคุุมภายในของ
บริิษััทในด้้านต่่างๆ 5 องค์์ประกอบสรุุป ได้้ว่่า บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอแล้้ว ดัังนี้้�

1. การควบคุุมภายในองค์์กร
ผู้้�บริิหารและบุุคลากรมีีทััศนคติิที่่�ดีีและเอื้้�อต่่อการควบคุุมภายใน ผู้้�บริิหารให้้ความสำำ�คััญกัับการมีีศีีลธรรม จรรยาบรรณ
และความซื่่�อสััตย์์ และมีีการพิิจารณาดำำ�เนิินการตามควรแก่่กรณีี ถ้้าพบว่่าบุุคลากรประพฤติิปฏิิบััติิที่่�ไม่่เหมาะสม การยอมรัับ
ความรู้้�ความสามารถของผู้้�ปฏิิบััติิงาน การรัับทราบข้้อมููลและการวิินิิจฉััยสิ่่�งที่่�ตรวจพบหรืือสิ่่�งที่่�ต้้องตรวจสอบ ปรััชญาและ
รููปแบบการทำำ�งานของผู้้�บริิหารเหมาะสมต่่อการพััฒนาการควบคุุมภายในและดำำ�รงไว้้ซึ่่�งการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิผล
โครงสร้้างองค์์กร การมอบอำำ�นาจหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบและจำำ�นวนผู้้ป� ฏิิบัติั งิ านเหมาะสมกัับงานที่่�ปฏิิบัติั ิ นโยบายและการปฏิิบัติั ิ
ด้้านบุุคลากรเหมาะสมในการจููงใจและสนัับสนุุนผู้้�ปฏิิบััติิงาน
สภาพแวดล้้อมของการควบคุุมของบริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) ภาพรวมมีีความเหมาะสม และมีีส่่วน
ทำำ�ให้้การควบคุุมภายในเพีียงพอ มีีประสิิทธิิผล เช่่น
1. บริิษััทฯ ได้้จััดโครงสร้้างขององค์์กรและสายงานบัังคัับบััญชาที่่�ชััดเจนและเหมาะสม มีีการมอบอำำ�นาจหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร พนัักงานทุุกคนทราบถึึงบทบาท อำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ รวมทั้้�งตระหนัักถึึง
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของตน
2. บริิษัทั ฯ ได้้วิเิ คราะห์์พื้น้� ฐานความรู้ท้� างการศึึกษา ทัักษะที่่จำ� ำ�เป็็นในการปฏิิบัติั งิ าน และประเมิินความรู้ค้� วามชำำ�นาญ
ในการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อให้้บุุคลากรมีีความรู้้� ทัักษะ และความสามารถในการปฏิิบััติิงานที่่�ได้้รัับมอบหมาย และตามคำำ�บรรยาย
ลัักษณะงาน (Job Description)
3. บริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบายและวิิธีีบริิหารทรััพยากรบุุคคลไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร เช่่น การคััดเลืือก การฝึึกอบรม
การเลื่่�อนตำำ�แหน่่ง การจ่่ายผลประโยชน์์ตอบแทน เป็็นต้้น
4. บริิษััทฯ และบริิษััทในกลุ่่�มได้้กำำ�หนดนโยบายและระเบีียบปฏิิบััติิเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรเกี่่�ยวกัับความซื่่�อสััตย์์และ
จริิยธรรม โดยกำำ�หนดนโยบายด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตามหลัักมาตรฐานสากล คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ของบริิษััทฯ ได้้ประชุุมร่่วมกัันไตรมาสละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อกำำ�กัับดููแลให้้บุุคลากรทุุกคนในองค์์กรปฏิิบััติิตามนโยบายที่่�กำำ�หนด
5. 	ผู้้�บริิหารมีีปรััชญาและรููปแบบในการทำำ�งาน เช่่น มีีทััศนคติิที่่�ดีีและสนัับสนุุนการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับการบััญชีี
ระบบการจััดการสารสนเทศ ทรััพยากรบุุคคล การติิดตามประเมิินผล การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก
มีีการบริิหารความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ

2. การประเมิินความเสี่่�ยง
บริิษัทั ฯ กำำ�หนดวััตถุปุ ระสงค์์ระดัับองค์์กรที่่�ชัดั เจน วััตถุปุ ระสงค์์ระดัับองค์์กรและวััตถุปุ ระสงค์์ระดัับกิิจกรรมสอดคล้้องกััน
ในการที่่�จะทำำ�งานให้้สำำ�เร็็จด้้วยงบประมาณและทรััพยากรบุุคคลที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างเหมาะสม ฝ่่ายบริิหารมีีการระบุุความเสี่่�ยงทั้้�ง
จากปััจจััยภายในและภายนอกที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการ บรรลุุวััตถุุประสงค์์ขององค์์กร บริิษััทฯ มีีการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงและ
การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม นอกจากนี้้�มีีกลไกที่่�ชี้้�ให้้เห็็นถึึงความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลง เช่่น การเปลี่่�ยนแปลงวิิธีี
การจััดการ เป็็นต้้น
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1. บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร โดยมีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับ
ดููแลและกำำ�หนดกรอบความเสี่่�ยงเพื่่�อการบริิหารจััดการในภาพรวมองค์์กร โดยครอบคลุุมความเสี่่�ยงด้้านบริิหารจััดการเงิินการ
ประกอบธุุรกิิจ และมีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานด้้านคลิินิิก ความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและ
สิ่่�งแวดล้้อม
2. บริิษัทั ฯ มีีการกำำ�หนดวััตถุปุ ระสงค์์ขององค์์กรที่่�ชัดั เจนครอบคลุุมสิ่่ง� ที่่�องค์์กรต้้องการบรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ระดัับกิิจกรรม
เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการทำำ�งานที่่�สำำ�คััญขององค์์กร และสอดคล้้องเชื่่�อมโยงกัับวััตถุุประสงค์์และแผนยุุทธศาสตร์์ขององค์์กร
ผู้้�บริิหารมีีการระบุุความเสี่่�ยงในระดัับองค์์กร และครอบคลุุมในทุุกระดัับกิิจกรรมที่่�สำำ�คััญ

3. การควบคุุมการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายบริิหาร
บริิษััทฯ มีีนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิงานที่่�ทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่า เมื่่�อนำำ�ไปปฏิิบััติิแล้้วจะเกิิดผลสำำ�เร็็จตามที่่�ฝ่่ายบริิหารกำำ�หนดไว้้
กิิจกรรมเพื่่�อการควบคุุมจะชี้้ใ� ห้้ผู้ป้� ฏิิบัติั งิ านเห็็นความเสี่่ย� งที่่�อาจเกิิดขึ้้น� ในการปฏิิบัติั งิ านเพื่่�อให้้เกิิดความระมััดระวัังและสามารถ
ปฏิิบััติิงานให้้สำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์ เช่่น
การควบคุุมภายในด้้านการบริิหาร บริิษัทั ฯ กำำ�หนดพัันธกิิจและวััตถุปุ ระสงค์์ขององค์์กรเป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรและสื่่อ� ความ
ให้้บุคุ ลากรทุุกคนเข้้าใจ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานบรรลุุตามวััตถุปุ ระสงค์์ พร้้อมทั้้�งมีีการวางแผนการดำำ�เนิินงาน การจััดสรรทรััพยากร
งบประมาณ และอััตรากำำ�ลััง นอกจากนี้้�ได้้มีีการกำำ�หนดกระบวนการทำำ�งานและมีีการติิดตามผล เพื่่�อให้้บุุคลากรปฏิิบััติงิ านอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล และปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบข้้อบัังคัับ และมาตรฐานที่่�กำำ�หนด
1. การควบคุุมภายใน ด้้านการเงิินการบััญชีี บริิษััทฯ มีีการควบคุุมภายในเกี่่�ยวกัับการเก็็บเงิิน รัักษาเงิิน การรัับจ่่าย
เงิินฝากธนาคาร และเงิินยืืมทดรอง เป็็นไปตามระเบีียบที่่�กำำ�หนด มีีการบัันทึึกบััญชีีครบถ้้วนถููกต้้องและสม่ำำ��เสมอ
2. การควบคุุมภายใน ด้้านการจััดซื้้อ� จััดจ้้าง บริิษัทั ฯ มีีระเบีียบและข้้อกำำ�หนดว่่าด้้วยการพััสดุุ เพื่่�อนำำ�ไปปฏิิบัติั ใิ นการ
จััดซื้้�อจััดจ้้าง ซึ่่�งได้้กำำ�หนดหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบในการจััดซื้้�อจััดจ้้างไว้้อย่่างชััดเจน เช่่น อำำ�นาจการอนุุมััติิ การกำำ�หนดความ
ต้้องการพััสดุุการตรวจรัับ การควบคุุมและการเก็็บรัักษาพััสดุุ
3. การควบคุุมภายใน ด้้านการบริิหารทรััพยากรบุุคคล มีีกระบวนการสรรหาเพื่่�อให้้ได้้บุคุ ลากรที่่�มีคี วามรู้ค้� วามสามารถ
ตามที่่�กำำ�หนด มีีระบบค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมและเป็็นธรรม มีีการกำำ�หนดหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ มาตรฐานการปฏิิบัติั งิ าน และ
ระบบติิดตามผลไว้้อย่่างชััดเจน มีีระบบการให้้ข้้อมููลและการสื่่�อสารที่่�มีีประสิิทธิิภาพเพีียงพอ
ในภาพรวมบริิษััทฯ มีีกิิจกรรมควบคุุมที่่�เหมาะสมเพีียงพอและมีีประสิิทธิิผล โดยกำำ�หนดให้้มีีนโยบายและระเบีียบปฏิิบััติิ
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ระบุุการดำำ�เนิินงานในส่่วนที่่�มีีความเสี่่�ยงสำำ�คััญและกำำ�หนดกลไกในการควบคุุมเพื่่�อป้้องกัันและลดข้้อผิิด
พลาด มีีการสอบทานรายงานทางการเงิินและรายงานผลการดำำ�เนิินงานที่่�มิิใช่่ทางการเงิินโดยฝ่่ายบริิหาร คณะกรรมการตรวจ
สอบและคณะกรรมการบริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดให้้ใช้้ดััชนีีวััดผลการดำำ�เนิินงานกัับพนัักงานทั้้�งองค์์กร
การบริิหารทรััพยากรบุุคคลของบริิษัทั ฯ มีีการวางระบบด้้านการบริิหารทรััพยากรบุุคคล และมีีการควบคุุมติิดตามประเมิิน
ผลอย่่างเพีียงพอ ทั้้�งในด้้านการสรรหา ค่่าตอบแทน หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ การพััฒนาบุุคลากร การปฏิิบััติิงานของบุุคลากร
และการสื่่�อสาร เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความรู้ค้� วามสามารถและการบริิหารทรััพยากรบุุคคลของบริิษัทั ฯ มีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสม

4. ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล
บริิษััทฯ มีีระบบข้้อมููลสารสนเทศที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการปฏิิบััติิงาน การรายงานทางการเงิินและการดำำ�เนิินงาน การปฏิิบััติิตาม
นโยบายและระเบีียบปฏิิบััติิต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการควบคุุมและดำำ�เนิินกิิจกรรมขององค์์กร รวมทั้้�งข้้อมููลสารสนเทศที่่�ได้้จากภายนอกองค์์กร
มีีการสื่่�อสารไปยัังผู้้บ� ริิหารและผู้้ใ� ช้้ภายในองค์์กรในรููปแบบที่่ช่� ว่ ยให้้ผู้รั้� บั ข้้อมููลสารสนเทศปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต� ามความรัับผิิดชอบได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล และให้้ความมั่่น� ใจว่่ามีีการติิดต่่อสื่่อ� สารภายในและภายนอกองค์์กรที่่�มีผี ลทำำ�ให้้องค์์กรบรรลุุวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์
และเป้้าหมาย
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5. การติิดตามประเมิินผล
บริิษััทฯ มีีการติิดตามประเมิินผลการควบคุุมภายใน และประเมิินคุุณภาพการปฏิิบััติิงานโดยกำำ�หนดวิิธีีปฏิิบััติิงานเพื่่�อ
ติิดตามการปฏิิบัติั ติ ามระบบการควบคุุมภายในอย่่างต่่อเนื่่อ� งและเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของกระบวนการปฏิิบัติั งิ านตามปกติิของฝ่่ายบริิหาร
ผู้้ค� วบคุุมงานและผู้้�มีหี น้้าที่่เ� กี่่ย� วข้้อง นอกจากนี้้มี� กี ารประเมิินผลโดยการตรวจสอบของสำำ�นักั ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจ
สอบประจำำ�ปีีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทฯ ได้้สอบทานผลการดำำ�เนิินงานการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ อย่่าง
สม่ำำ��เสมอ กรณีีพบข้้อที่่�ควรปรัับปรุุงได้้มีีการกำำ�หนดวิิธีีปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้ความมั่่�นใจว่่า ข้้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบ
ทานได้้รัับการพิิจารณาสนองตอบ และมีีการวิินิิจฉััยสั่่�งการให้้ดำำ�เนิินการแก้้ไขข้้อบกพร่่องทัันทีี
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานระบบการควบคุุมภายในซึ่่�งประเมิินโดยผู้้�บริิหารและสำำ�นัักตรวจสอบภายใน ไม่่พบ
ประเด็็นปััญหาหรืือข้้อบกพร่่องที่่เ� ป็็นสาระสำำ�คัญั ซึ่ง่� สอดคล้้องกัับความเห็็นของผู้้ส� อบบััญชีีของบริิษัทั ฯ ระบบการควบคุุมภายใน
ของบริิษััทฯ มีีความเพีียงพอและมีีประสิิทธิิผล
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีบุี คุ ลากรอย่่างเพีียงพอที่่�จะดำำ�เนิินการตามระบบได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งมีีระบบควบคุุมภายใน
ในเรื่่�องการติิดตามควบคุุม ดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย ให้้สามารถป้้องกัันทรััพย์์สิินของบริิษััท และบริิษััทย่่อย จากการ
ที่่�กรรมการหรืือผู้้�บริิหารนำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบ หรืือโดยไม่่มีีอำำ�นาจ รวมถึึงการทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งและบุุคคล
ที่่�เกี่่ย� วโยงกััน อย่่างเพีียงพอแล้้ว สำำ�หรัับการควบคุุมภายในในหััวข้้ออื่่น� นอกเหนืือจากข้้างต้้น คณะกรรมการเห็็นว่่า บริิษัทั มีีการ
ควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอแล้้วเช่่นกััน

6. หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้้ง� ที่่� 2/2553 เมื่่อ� วัันที่่� 14 พฤษภาคม 2553 ได้้แต่่งตั้้ง� นายมิ่่ง� ภิิมุขุ ย์์ ลิ้้ม� จรููญศัักดิ์์�
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้าสำำ�นัักงานตรวจสอบภายใน ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2553
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หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้เห็็นชอบให้้ นายมิ่่�งภิิมุุขข์์ ลิ้้�มจรููญศัักดิ์์� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งหััวหน้้าสำำ�นัักงานตรวจสอบภายใน
เนื่่�องจากเป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ในสายงานดัังกล่่าวเป็็นอย่่างดีี

ชื่่�อ-สกุุล / ตำำ�แหน่่ง
นายมิ่่�งภิิมุุขข์์ ลิ้้�มจรููญศัักดิ์์�
หััวหน้้าสำำ�นัักงานตรวจสอบภายใน
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ปริิญาตรีี
คณะบริิหารธุุรกิิจ วิิชาเอกการบััญชีี
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง

หลัักสููตรการอบรมสััมมนา
1)มาตรฐานการปฏิิบััติิงานของผู้้�ตรวจสอบภายใน และผู้้�
เกี่่�ยวข้้องกัับงานตรวจสอบภายใน

2)ความท้้าทายของผู้้�ตรวจสอบภายในต่่อการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มใน
ภาวะเศรษฐกิิจปััจจุุบััน(Internal Audit ’ s Challenge in Value
Adding)
3)การบริิหารความเสี่่�ยง (ขั้้�น Advance)
4)ระบบการควบคุุมภายในตามแนวทาง COSO
5)การปฏิิบััติิงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ
6)เจาะประเด็็นการทุุจริิตที่่�องค์์กรต้้องรู้้�ทัันและจััดการให้้จบเพื่่�อ
ความยั่่�งยืืนของธุุรกิิจ
7)CG Forum ครั้้�งที่่� 2 “ Fraud Risk Management ”
8)การควบคุุมภายในเกี่่�ยวกัับรายงานทางการเงิิน : กลยุุทธ์์การ
เพิ่่�มมููลค่่ากิิจการ
9)CEO & Integrated Management – Audit
10)Micro MBA in Health : การแพทย์์พอเพีียงและการปฏิิรููป
ระบบสาธารณสุุข
11)Root Cause Analysis & Corrective Actions
12)JCI Standards for Hospitals, 5th Edition สำำ�หรัับหััวหน้้า
งานและมืือขวา
13)ระบบคุุณภาพ JCI 6th Edition : Update Change
14)Transition Course from ISO 9001:2008 to ISO
9001:2015 (Identifying the changes)
15)การป้้องกัันและควบคุุมการติิดเชื้้�อในโรงพยาบาลสำำ�หรัับ
สำำ�นัักงาน
16)ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับโครงสร้้างอาคารสถานที่่�และความ
ปลอดภััย
17)การป้้องกัันและระงัับอััคคีีภััย
18)สถิิติิเบื้้�องต้้นและการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้วิิเคราะห์์เหตุุ
19)การกู้้�ชีีพขั้้�นพื้้�นฐาน การป้้องกัันการติิดเชื้้�อเบื้้�องต้้นและโรค
อุุบััติิใหม่่
20)โครงการพััฒนาทัักษะผู้้�บริิหาร

รายงานประจำ�ปี 2564

รายการระหว่่างกััน
การเปิิดเผยข้้อมููลรายการระหว่่างกััน
บริิษััทฯ มีีรายการระหว่่างกัันที่่�สำำ�คััญกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งของบริิษััท สำำ�หรัับปีี สิ้้�นสุุด วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ดัังนี้้�

1. รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งของบริิษััทและลัักษณะความสััมพัันธ์์

บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
บริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด

บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม-ปากเกร็็ด จำำ�กััด
บริิษััท อิินโนเวชั่่�น เทคโนโลยีี จำำ�กััด

บริิษััท สิินแพทย์์ จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลเจ้้าพระยา จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท โรงพยาบาลเสรีีรัักษ์์ จำำ�กััด
บริิษััท ส่่งสััมพัันธ์์ จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม-ชััยปราการ จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม-อมตะนคร จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม สมุุทรสาคร จำำ�กััด

ลัักษณะความสััมพัันธ์์
บริิษััทร่่วม ถืือหุ้้�นโดยบริิษััท จำำ�นวน ร้้อยละ 40.57
และมีีกรรมการร่่วมกััน คืือ นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล,
นายพิิจิิตต์์ วิิริิยะเมตตากุุล และนายสิิทธิิ ภาณุุพััฒนพงศ์์
บริิษััทร่่วม ถืือหุ้้�นโดยบริิษััท จำำ�นวน ร้้อยละ 33.85 และมีีกรรมการร่่วมกััน คืือ
นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล, และนายสิิทธิิ ภาณุุพััฒนพงศ์์
ถืือหุ้้�นโดย บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด (“บริิษััทร่่วม”) จำำ�นวนร้้อยละ
88.46 และ มีีกรรมการร่่วมกััน คืือ นายพิิจิิตต์์ วิิริิยะเมตตากุุล,
นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล และนายสิิทธิิ ภาณุุพััฒนพงศ์์
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััท จำำ�นวนร้้อยละ 7.67 และมีีกรรมการร่่วมกััน
คืือ นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล และ มีีกรรมการ / ผู้้�บริิหาร ของบริิษััท ได้้แก่่
นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล, นายชััยสิิทธิ์์� คุุปต์์วิิวััฒน์์ และนางศศิิธร นรไกร
ถืือหุ้้�นในบริิษััท อิินโนเวชั่่�น เทคโนโลยีี จำำ�กััด รวมกัันคิิดเป็็นจำำ�นวนร้้อยละ 16.60
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััท จำำ�นวนร้้อยละ 10 และ มีีกรรมการร่่วมกััน คืือ
นายสิิทธิิ ภาณุุพััฒนพงศ์์, นายชำำ�นาญ ชนะภััย และนายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทจำำ�นวน ร้้อยละ 7.69 และ มีีกรรมการร่่วมกััน คืือ
นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล, นางบวรพรรณ รััฐประเสริิฐ และ
นายพงษ์์พััฒน์์ ปธานวนิิช
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทจำำ�นวน ร้้อนละ 10 และมีีกรรมการร่่วมกััน คืือ
นายพิิจิิตต์์ วิิริิยะเมตตากุุล, นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล,
นายสิิทธิิ ภาณุุพััฒนพงศ์์ และนายชำำ�นาญ ชนะภััย
ถืือหุ้้�นโดย บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด (“บริิษััทร่่วม”) จำำ�นวนร้้อยละ 50
และ มีีกรรมการร่่วมกััน คืือ นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล และ
นายสิิทธิิ ภาณุุพััฒนพงศ์์
ถืือหุ้้�นโดย บริิษัทั โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กัดั (“บริิษัทั ร่่วม”) จำำ�นวนร้้อยละ 72.17
และ มีีกรรมการร่่วมกััน คืือ นายสิิทธิิ ภาณุุพัฒ
ั นพงศ์์, นายชำำ�นาญ ชนะภััย,
นางบวรพรรณ รััฐประเสริิฐ และนายพิิจิตต์
ิ ์ วิิริยิ ะเมตตากุุล
ถืือหุ้้�นโดย บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด (“บริิษััทร่่วม”) จำำ�นวนร้้อยละ
75.11 และ มีีกรรมการร่่วมกััน คืือ นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล
และนายสิิทธิิ ภาณุุพััฒนพงศ์์
ถืือหุ้้�นโดย บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด (“บริิษััทร่่วม”) จำำ�นวนร้้อยละ 100
และ มีีกรรมการร่่วมกััน คืือ นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล, นายชำำ�นาญ ชนะภััย,
นายรััชช สมบููรณสิิน และนายสิิทธิิ ภาณุุพััฒนพงศ์์
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บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม - แหลมฉบััง
จำำ�กััด
บริิษััท เอฟแอนด์์เอส 79 จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม นวมิินทร์์ จำำ�กััด

บริิษััท โรงพยาบาลบางโพ จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลมเหสัักข์์ จำำ�กััด
กรรมการ ได้้แก่่ นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล

ลัักษณะความสััมพัันธ์์
ถืือหุ้้�นโดย บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
(“บริิษััทร่่วม”) จำำ�นวนร้้อยละ 100 และ มีีกรรมการร่่วมกััน
คืือ นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล และนายสิิทธิิ ภาณุุพััฒนพงศ์์
มีีผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน คืือ นายชำำ�นาญ ชนะภััย
และนายพรชััย อรพิินท์์
ถืือหุ้้�นโดย บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
(“บริิษััทร่่วม”) จำำ�นวนร้้อยละ 100 และ มีีกรรมการร่่วมกััน
คืือ นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล, นายชำำ�นาญ ชนะภััย, นายรััชช สมบููรณสิิน
และนายสิิทธิิ ภาณุุพััฒนพงศ์์
ผู้้�ถืือหุ้้�นโดย บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด จำำ�นวน ร้้อยละ 28.57
มีีผู้้�บริิหารของบริิษััท ได้้แก่่ พลโทพร้้อมพงษ์์ พีีระบููล
และนายพิิจิิตต์์ วิิริิยะเมตตากุุล เป็็นกรรมการ
ผู้้�ถืือหุ้้�นโดย บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด (“บริิษััทร่่วม”)
จำำ�นวนร้้อยละ 51.72 และมีีกรรมการร่่วมกััน คืือ
นายพิิจิิตต์์ วิิริิยะเมตตากุุล, นายชำำ�นาญ ชนะภััย และนายสิิทธิิ ภาณุุพััฒนพงศ์์
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

2. ประเภทและลัักษณะของรายการระหว่่างกััน
ชื่่�อผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บริิษััท
โรงพยาบาลวิิภาราม
จำำ�กััด

บมจ.เชีียงใหม่่ราม
ธุุรกิิจการแพทย์์

บริิษััท โรงพยาบาลวิิภา
ราม-ปากเกร็็ด จำำ�กััด
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มููลค่่ารายการระหว่่างกััน (ล้้านบาท)
ปีี 2562
ปีี 2563
ปีี 2564
0.16
0.26
0.09

ลัักษณะของ
เงื่่�อนไข/นโยบาย
รายการระหว่่างกััน
ค่่าบริิการรัักษา การกำำ�หนดราคา /เงื่่�อนไข
พยาบาล
เป็็นไปตามปกติิของธุุรกิิจ
ซึ่่�งเป็็นไปในทางเดีียวกััน
กัับการกำำ�หนดเงื่่�อนไขกัับ
บุุคคลหรืือกิิจการอื่่�นที่่�ไม่่
เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินปัันผลรัับ บริิษััทรัับเงิินปัันผลจาก
บริิษััทร่่วมตามมติิที่่�ประชุุม
สามััญประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�นใน
อััตราเดีียวกัันกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรา
ยอื่่�นๆ

67.45

67.45

-0-

174.79

196.64

174.79

เงิินปัันผลรัับ

บริิษััทรัับเงิินปัันผลจาก
บริิษััทร่่วมตามมติิที่่�ประชุุม
สามััญประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�นใน
อััตราเดีียวกัันกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรา
ยอื่่�นๆ

1.86

1.11

0.91

ค่่าบริิการรัักษา
พยาบาล

การกำำ�หนดราคา /เงื่่�อนไข
เป็็นไตามปกติิของธุุรกิิจ
ซึ่่�งเป็็นไปในทางเดีียวกััน
กัับการ กำำ�หนดเงื่่�อนไขกัับ
บุุคคลหรืือกิิจการอื่่�นที่่�ไม่่
เกี่่�ยวข้้องกััน

ความเห็็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เป็็นรายการที่่�มีีลัักษณะ
ตามการค้้าปกติิทั่่�วไป และ
มีีเงื่่�อนไขราคาที่่�สามารถ
เทีียบเคีียงได้้กัับคู่่�ค้้า
รายอื่่�นๆที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
เป็็นรายการทีีมีีลัักษณะ
ทั่่�วไปตามธุุรกิิจปกติิโดย
บริิษััทได้้รัับเงิินปัันผลจาก
การถืือหุ้้�นในบริิษััทร่่วมเช่่น
เดีียวกัันกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรา
ยอื่่�นๆ
เป็็นรายการทีีมีีลัักษณะ
ทั่่�วไปตามธุุรกิิจปกติิโดย
บริิษััทได้้รัับเงิินปัันผลจาก
การถืือหุ้้�นในบริิษััทร่่วมเช่่น
เดีียวกัันกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
รายอื่่�นๆ
เป็็นรายการที่่�มีีลัักษณะ
ตามการค้้าปกติิทั่่�วไป และ
มีีเงื่่�อนไขราคาที่่�สามารถ
เทีียบเคีียงได้้กัับคู่่�ค้้า
รายอื่่�นๆที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน

รายงานประจำ�ปี 2564

ชื่่�อผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บริิษััท อิินโนเวชั่่�น
เทคโนโลยีี จำำ�กััด

บริิษััท อิินโนเวชั่่�น
เทคโนโลยีี จำำ�กััด

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน (ล้้านบาท)
ปีี 2562
ปีี 2563
ปีี 2564
11.59
10.70
11.18

ลัักษณะของ
รายการระหว่่างกััน
ค่่าบำำ�รุุงรัักษา
ระบบวิิศวกรรม
ต่่างๆ และ ระบบ
แก๊๊สทางการแพทย์์

4.33

5.04

5.06

ดอกเบี้้�ย

0.11

0

0.72

ค่่าบริิการรัักษา
พยาบาล

0.58

0.58

5.06

เงิินปัันผลรัับ

บริิษััท โรงพยาบาล
เจ้้าพระยา จำำ�กััด
(มหาชน)

10.87

10.87

9.06

เงิินปัันผลรัับ

บริิษััท สิินแพทย์์ จำำ�กััด

33.20

35

28.20

เงิินปัันผลรัับ

บริิษััท ทิิพยดิินทร์์
จำำ�กััด

0.65

0.71

1.66

ดอกเบี้้�ยรัับ

ความเห็็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
การกำำ�หนดราคา /เงื่่�อนไข เป็็นรายการที่่�มีีลัักษณะ
เป็็นไปตามปกติิของธุุรกิิจ ตามการค้้าปกติิทั่่�วไป และ
ซึ่่�งเป็็นไปในทางเดีียวกััน มีีเงื่่�อนไขราคาที่่�สามารถ
กัับการกำำ�หนดเงื่่�อนไขกัับ เทีียบเคีียงได้้กัับคู่่�ค้้ารา
บุุคคลหรืือกิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ ยอื่่�นๆที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััทให้้เงิินกู้้�ระยะยาว
เป็็นรายการความช่่วย
วงเงิิน 65 ล้้านบาท อััตรา เหลืือทางการเงิินตามมติิ
ดอกเบี้้�ย 4.90% ต่่อปีี และ คณะกรรมการบริิษััท
วงเงิินกู้้�ระยะสั่่�น จำำ�นวน 2/2560 เมื่่�อ 15
25 ล้้านบาท อััตรา
พฤษภาคม 2560
ดอกเบี้้�ย 4%
การกำำ�หนดราคา /เงื่่�อนไข เป็็นรายการที่่�มีีลัักษณะ
เป็็นไปตามปกติิของธุุรกิิจ ตามการค้้าปกติิทั่่�วไป และ
ซึ่่�งเป็็นไปในทางเดีียวกััน มีีเงื่่�อนไขราคาที่่�สามารถ
กัับการกำำ�หนดเงื่่�อนไขกัับ เทีียบเคีียงได้้กัับคู่่�ค้้ารา
บุุคคลหรืือกิิจการอื่่�นที่่�ไม่่ ยอื่่�นๆที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััทรัับเงิินปัันผลจาก
เป็็นรายการทีีมีีลัักษณะ
บริิษััทตามมติิที่่�ประชุุม
ทั่่�วไปตามธุุรกิิจปกติิโดย
สามััญประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�นใน บริิษััทได้้รัับเงิินปัันผลจาก
อััตราเดีียวกัันกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรา การถืือหุ้้�นในบริิษััทเช่่น
ยอื่่�นๆ
เดีียว กัันกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรา
ยอื่่�นๆ
บริิษััทรัับเงิินปัันผลจาก
เป็็นรายการทีีมีีลัักษณะ
บริิษััทตามมติิที่่�ประชุุม
ทั่่�วไปตามธุุรกิิจปกติิโดย
สามััญประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�นใน บริิษััทได้้รัับเงิินปัันผลจาก
อััตราเดีียวกัันกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรา การถืือหุ้้�นในบริิษััทเช่่น
ยอื่่�นๆ
เดีียว กัันกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรา
ยอื่่�นๆ
บริิษััทรัับเงิินปัันผลจาก
เป็็นรายการทีีมีีลัักษณะ
บริิษััทตามมติิที่่�ประชุุม
ทั่่�วไปตามธุุรกิิจปกติิโดย
สามััญประจำำ�ปีีผู้้�ถืือหุ้้�นใน บริิษััทได้้รัับเงิินปัันผลจาก
อััตราเดีียวกัันกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรา การถืือหุ้้�นในบริิษััทเช่่น
ยอื่่�นๆ
เดีียว กัันกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรา
ยอื่่�นๆ
บริิษััทให้้เงิินกู้้�ระยะยาว 7 เป็็นรายการให้้ความช่่วย
ปีี จำำ�นวน 112 ล้้านบาท เหลืือทางการเงิินตามมติิ
อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 4.75 คณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่�
4/2564 เมื่่�อ 19 ตุุลาคม
2564
เงื่่�อนไข/นโยบาย
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โรงพยาบาลวิภาวดี

ชื่่�อผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กรรมการ ผู้้�บริิหาร
และพนัักงาน

มููลค่่ารายการระหว่่างกััน (ล้้านบาท)
ปีี 2562
ปีี 2563
ปีี 2564
176.00
284
262.30
5.46

4.24

5.43

ลัักษณะของ
เงื่่�อนไข/นโยบาย
รายการระหว่่างกััน
เจ้้าหนี้้�ตั๋๋�วสััญญาใช้้ อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 3.25
เงิิน
(ตั้้ง� แต่่ 1/06/64 ลดอััตรา
ดอกเบี้้�ยเหลืือ 2.25%)
ดอกเบี้้�ยจ่่าย กำำ�หนดชำำ�ระดอกเบี้้�ยทุุก 3
เดืือน กำำ�หนดคืืนเงิินต้้นวััน
ที่่� 30 มิิถุุนายน 2566* โดย
มีีเงื่่�อนไขว่่าผู้้�ให้้กู้้�สามารถ
ไถ่่ถอนเงิินกู้้�ก่่อนวัันครบ
กำำ�หนดได้้และผู้้�กู้้�สามารถ
ชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ก่่อนวัันครบ
กำำ�หนดได้้

ความเห็็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เป็็นรายการที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อบริิษััท เนื่่�องจากทำำ�ให้้
บริิษััทมีีทางเลืือกแหล่่งเงิิน
ทุุนเพิ่่�มมากขึ้้�น โดยมีีอััตรา
ดอกเบี้้�ยที่่�ต่ำำ��กว่่า อััตรา
ดอกเบี้้�ยเงิินให้้กู้้�ยืืมของ
ธนาคารพาณิิชย์์ ณ ขณะ
นั้้�น ซึ่่�งอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 2.50
และไม่่กระทบสิิทธิิของผู้้�ถืือ
หุ้้�น

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผลของรายการ
เนื่่�องจากการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยกัับบุุคคลที่่�มีีความขััดแย้้งกัันดัังกล่่าวข้้างต้้น มีีลัักษณะเป็็นรายการ
ที่่�มีีเงื่่�อนไขการค้้าปกติิ และมีีเงื่่�อนไขในลัักษณะเดีียวกัับที่่�บริิษััทพึึงกระทำำ�กัับบุุคคลภายนอก ซึ่่�งเป็็นการเข้้าทำำ�รายการที่่�เป็็นไปตาม
หลัักการที่่�อนุุมััติิโดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 4/2551 เมื่่�อวัันที่่� 13 สิิงหาคม 2551 ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็็นผู้้�
พิิจารณารายการดัังกล่่าว แต่่สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 นี้้�ไม่่มีีการทำำ�รายการระหว่่างกััน

นโยบายหรืือแนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
บริิษััทกำำ�หนดนโยบายในการทำำ�รายการระหว่่างกัันในปััจจุุบัันและในอนาคต ดัังนี้้� ในการทำำ�รายการระหว่่างกัันใดๆ บริิษััทจะ
กำำ�หนดข้้อตกลงและเงื่่อ� นไขต่่างๆ ให้้เป็็นไปตามราคาและเงื่่อ� นไขทางการค้้าที่่�เป็็นธรรมและไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดการถ่่ายเทผลประโยชน์์ และ
ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย และข้้อกำำ�หนดต่่างๆ ทั้้�งนี้้� บริิษััทคาดว่่าจะยัังคงมีีรายการระหว่่างกัันเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในอนาคต อาทิิ
รายการที่่�เกี่่�ยวกัับการทำำ�ธุุรกรรมปกติิทางการค้้า อาทิิ การให้้บริิการรัักษาพยาบาล การให้้บริิการห้้องปฏิิบััติิการทางการแพทย์์ และ
การบำำ�รุุงรัักษาระบบวิิศวกรรม เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบให้้เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการตรวจสอบและให้้ความเห็็น
ถึึงความเหมาะสมของรายการ และพิิจารณาเปิิดเผยข้้อมููลของรายการระหว่่างกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ให้้มีีความถููกต้้องและครบถ้้วนตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่�ง หรืือข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และตามมาตรฐานการบััญชีีที่่กำ� ำ�หนดโดยสมาคมนัักบััญชีีและผู้้ส� อบบััญชีีรับั อนุุญาตแห่่งประเทศไทย
ในกรณีีที่่�คณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีคี วามชำำ�นาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้น� บริิษัทั จะจััดให้้มีบุี คุ คลที่่�มีคี วามรู้้�
ความชำำ�นาญพิิเศษ เช่่น ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระ เป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว
นอกจากนี้้� รายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคตนั้้�น คณะกรรมการบริิษััทจะต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วย
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่�ง หรืือข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย รวมตลอดถึึงการ
ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููล การทำำ�รายการเกี่่�ยวโยงกััน และการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่�สำำ�คััญของ
บริิษััท และจััดให้้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระ (แล้้วแต่่กรณีี) เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการตรวจสอบ
และให้้ความเห็็นถึึงความเหมาะสมของรายการและพิิจารณาเปิิดเผยข้้อมููลของรายการระหว่่างกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ให้้มีีความถููกต้้องและครบถ้้วนตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
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มาตรการคุ้้�มครองผู้้�ลงทุุน
บริิษัทั มีีข้อ้ กำำ�หนดที่่�ชัดั เจนเกี่่ย� วกัับการทำำ�รายการระหว่่างกััน และการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่ง� ทรััพย์์สินิ ที่่�สำำ�คัญั ของบริิษัทั ใน
ข้้อบัังคัับของบริิษััทโดยกำำ�หนดให้้กรรมการ หรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งมีีส่่วนได้้เสีีย หรืืออาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อััน
ใด ไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงอนุุมััติิในเรื่่�องนั้้�นๆ นอกจากนี้้� บริิษััทกำำ�หนดให้้คณะกรรมการตรวจสอบให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็นและ
ความเหมาะสมของรายการและพิิจารณาเปิิดเผยรายละเอีียดของรายการในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท
ในกรณีีที่่�คณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีคี วามชำำ�นาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้น� บริิษัทั จะจััดหาผู้้เ� ชี่่ย� วชาญ
อิิสระหรืือผู้้ส� อบบััญชีีของบริิษัทั เป็็นผู้้ใ� ห้้ความเห็็นเกี่่ย� วกัับรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าวเพื่่�อประกอบการตััดสิินใจของคณะกรรมการหรืือ
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทแล้้วแต่่กรณีี

83

โรงพยาบาลวิภาวดี

รายงานความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการบริิษััทต่่อรายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการบริิษััทได้้ตระหนัักถึึงภาระหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในฐานะกรรมการบริิษััท จดทะเบีียนต่่องบการเงิินของ
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย ซึ่่�งงบการเงิินดัังกล่่าวได้้จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
โดยมีีการพิิจารณาเลืือกใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ ประกอบกัับการใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างระมััดระวัังและ
ประมาณการที่่�สมเหตุุสมผลในการจััดทำำ� มีีการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญอย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ตลอดจนได้้แสดง
คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและนััก
ลงทุุนทั่่�วไป ทั้้�งนี้้�งบการเงิินดัังกล่่าวได้้ผ่่านการตรวจสอบและแสดงความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไขจากผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตที่่�เป็็นอิิสระ
นอกจากนี้้ค� ณะกรรมการบริิษัทั ได้้ส่ง่ เสริิมให้้บริิษัทั ฯ มีีการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีแี ละจััดให้้มีรี ะบบการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยง ตลอดจนระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการบัันทึึกข้้อมููลทางบััญชีีมีี
ความถููกต้้อง ครบถ้้วน และเพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย รวมถึึงป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิตหรืือ
การดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ
อนึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทฯ ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นอิิสระได้้ทำำ�หน้้าที่่�สอบทานเกี่่�ยวกัับคุุณภาพของ
รายงานทางการเงิินและระบบการควบคุุมภายใน และได้้แสดงความเห็็นไว้้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำำ�ปีี และ
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี แบบ 56-1 One Report แล้้ว
คณะกรรมการบริิษััทจึึงมีีความเห็็นว่่า บริิษััทฯ มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีระบบการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงและระบบการ
ควบคุุมภายในที่่�มีีความเพีียงพอและเหมาะสม สามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลได้้ว่่างบการเงิินของบริิษััท และบริิษััท
ย่่อย สำำ�หรัับปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ได้้จััดทำำ�และเปิิดเผยโดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญ

(นายนิิคม ไวยรััชพานิิช)
ประธานกรรมการ
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รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เสนอ ผู้้�ถืือหุ้้�นและคณะกรรมการ
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)

ความเห็็น
ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบงบการเงิินรวมของบริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย (กลุ่่�มบริิษััท) ซึ่่�งประกอบ
ด้้วยงบแสดงฐานะการเงิินรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมและงบกระแสเงิินสดรวมสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันและหมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวม รวมถึึงสรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
และข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) (บริิษััท) ซึ่่�งประกอบด้้วย งบแสดง
ฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นและงบกระแสเงิินสด
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันและหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน รวมถึึงสรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่า งบการเงิินข้้างต้้นนี้้�แสดงฐานะการเงิินรวมของบริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย ณ
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ผลการดำำ�เนิินงานรวมและกระแสเงิินสดรวมสำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันเดีียวกััน และแสดงฐานะการเงิินเฉพาะกิิจการ
ของบริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ผลการดำำ�เนิินงานและกระแสเงิินสดสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวััน
เดีียวกััน โดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในวรรคความรัับผิิดชอบ
ของผู้้ส� อบบััญชีีต่อ่ การตรวจสอบงบการเงิินในรายงานของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้ามีีความเป็็นอิิสระจากกลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ตามข้้อกำำ�หนด
จรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�กำำ�หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบงบการเงิิน และข้้าพเจ้้าได้้
ปฏิิบััติิตามความรัับผิิดชอบด้้านจรรยาบรรณอื่่�นๆ ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดเหล่่านี้้� ข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่าหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ข้้าพเจ้้าได้้
รัับเพีียงพอและเหมาะสมเพี่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า

เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ
เรื่่อ� งสำำ�คัญั ในการตรวจสอบคืือเรื่่อ� งต่่างๆ ที่่�มีนัี ยั สำำ�คัญั ที่่�สุดุ ตามดุุลยพิินิจิ เยี่่ย� งผู้้ป� ระกอบวิิชาชีีพของข้้าพเจ้้าในการตรวจสอบ
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการสำำ�หรัับงวดปััจจุุบััน ข้้าพเจ้้าได้้นำำ�เรื่่�องเหล่่านี้้�มาพิิจารณาในบริิบทของการตรวจสอบงบ
การเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ทั้้�งนี้้�ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้แสดงความเห็็นแยกต่่าง
หากสำำ�หรัับเรื่่�องเหล่่านี้้�

การรัับรู้้�รายได้้จากการรัักษาพยาบาลทั่่�วไป
กลุ่่�มบริิษัทั มีีรายได้้จากการรัักษาพยาบาลทั่่ว� ไปรวมถึึงการรัักษาพยาบาลเกี่่ย� วกัับโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโลนา 2019 (COVID- 19)
ที่่�ถืือเป็็นบััญชีีที่่�สำำ�คััญต่่องบการเงิิน ในงบการเงิินรวมมีีจำำ�นวนเงิิน 6,257.52 ล้้านบาท (คิิดเป็็นร้้อยละ 79.47 ของรายได้้รวม) และ
ในงบเฉพาะกิิจการมีีจำำ�นวนเงิิน 2,966.20 ล้้านบาท (คิิดเป็็นร้้อยละ 82.96 ของรายได้้รวม) ซึ่ง่� จำำ�นวนเงิินมาจากปริิมาณของรายการ
เป็็นจำำ�นวนมาก รวมถึึงรายได้้จากการรัักษาพยาบาลมีีหลายองค์์ประกอบ ได้้แก่่ รายได้้จากการขายยาและเวชภััณฑ์์ รายได้้ค่า่ บริิการ
ทางการแพทย์์ รายได้้ค่่าห้้องผู้้�ป่่วย เป็็นต้้น รวมถึึงมีีส่่วนลดสำำ�หรัับคู่่�สััญญาต่่าง ๆ โดยเงื่่�อนไขที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาที่่�ทำำ�กัับคู่่�สััญญามีี
ความหลากหลาย ดัังนั้้�น ข้้าพเจ้้าจึึงให้้ความสำำ�คััญในการรัับรู้้�รายได้้ดัังกล่่าว
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ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบการรัับรู้้�รายได้้ของกลุ่่�มบริิษััท โดยการประเมิินระบบสารสนเทศและทดสอบระบบการควบคุุมภายในที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับวงจรรายได้้ โดยการสอบถามผู้้รั� บั ผิิดชอบ ทำำ�ความเข้้าใจและเลืือกตััวอย่่างเพื่่�อทดสอบการปฏิิบัติั ติ ามการควบคุุมที่่�กลุ่่�ม
บริิษััทออกแบบไว้้ นอกจากนี้้�ข้้าพเจ้้าได้้สุ่่�มตััวอย่่างรายการเกี่่�ยวกัับบริิการรัักษาพยาบาลที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างปีี เพื่่�อตรวจสอบกัับ
เอกสารประกอบรายการเกี่่�ยวกัับบริิการรัักษาพยาบาล ตรวจตััดยอดการรัับรู้้�รายได้้ ประกอบกัับได้้วิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบข้้อมููลบััญชีี
รายได้้แบบแยกย่่อย วิิเคราะห์์อััตราส่่วนของรายได้้ที่่�สำำ�คััญกัับข้้อมููลในอดีีตและในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม เพื่่�อตรวจสอบความผิิดปกติิที่่�
อาจเกิิดขึ้้�นของรายการเกี่่�ยวกัับบริิการรัักษาพยาบาลตลอดรอบระยะเวลาบััญชีี โดยเฉพาะรายการบััญชีีที่่�ทำำ�ผ่่านใบสำำ�คััญทั่่�วไป

การรัับรู้้�รายได้้จากประกัันสัังคม
บริิษััทย่่อยมีีรายได้้จากประกัันสัังคมจากการเข้้าร่่วมทำำ�สััญญาจ้้างให้้บริิการทางการแพทย์์ตามพระราชบััญญััติิประกัันสัังคม
พ.ศ. 2533 โดยมีีรายได้้จากประกัันสัังคมในงบการเงิินรวมคิิดเป็็นร้้อยละ 14.40 ของรายได้้รวม ซึ่ง่� บริิษัทั ย่่อยจะได้้รับั เงิินจากสำำ�นักั งาน
ประกัันสัังคมในส่่วนของผู้้�ประกัันตนที่่�เลืือกใช้้สิิทธิิรัักษาพยาบาลกัับโรงพยาบาล นอกจากนั้้�น บริิษััทย่่อยยัังได้้รัับรายได้้ค่่าบริิการ
ทางการแพทย์์จากกรณีีโรคที่่มี� ภี าระเสี่่ย� งและโรคที่่มี� ค่ี า่ ใช้้จ่า่ ยสููงส่่วนเพิ่่�มอีีก แต่่รายได้้ส่ว่ นเพิ่่�มดัังกล่่าวการได้้รับั เงิินในแต่่ละครั้้ง� ต้้อง
ผ่่านการพิิจารณาจากสำำ�นักั งานประกัันสัังคมและการพิิจารณาต้้องใช้้ระยะเวลานาน ในกรณีีที่่�บริิษัทั ย่่อยได้้ให้้บริิการทางการแพทย์์แก่่
ผู้้�ประกัันตนแล้้วและทางบริิษััทย่่อยมีีสิิทธิิที่่�จะได้้รัับเงิินค่่ารัักษาพยาบาลตามสััญญาจ้้างให้้บริิการทางการแพทย์์ ฝ่่ายบริิหารจึึงได้้จััด
ทำำ�ประมาณการรายได้้ค่า่ บริิการทางการแพทย์์กรณีีโรคที่่�มีภี าระเสี่่ย� งและโรคที่่�มีค่ี า่ ใช้้จ่า่ ยสููง ซึ่ง่� เป็็นการประมาณการทางบััญชีีที่่สำ� ำ�คัญั
ที่่�ฝ่่ายบริิหารต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างสููง รวมทั้้�งต้้องใช้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญในการพิิจารณาอััตราความรุุนแรงของโรคเพื่่�อใช้้ในการประมาณการ
รายได้้ ข้้าพเจ้้าจึึงให้้ความสำำ�คััญในการรัับรู้้�รายได้้จากประกัันสัังคม
ข้้าพเจ้้าได้้ทำำ�ความเข้้าใจในกระบวนการประมาณการรายได้้ค่่าบริิการทางการแพทย์์กรณีีโรคที่่�มีีภาระเสี่่�ยงและโรคที่่�มีีค่่าใช้้
จ่่ายสููง โดยตรวจสอบแหล่่งที่่�มาและความน่่าเชื่่�อของข้้อมููลของผู้้�ประกัันตนที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณประมาณการรายได้้ ประเมิินความ
เหมาะสมของอััตราความรุุนแรงของโรคโดยเปรีียบเทีียบกัับหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการและเงื่่�อนไขตามประกาศของสำำ�นัักงานประกัันสัังคม
ทดสอบการคำำ�นวณประมาณการรายได้้ค่่าบริิการทางการแพทย์์กรณีีโรคที่่�มีีภาระเสี่่�ยงและโรคที่่�มีีค่่าใช้้จ่่ายสููง รวมถึึงเปรีียบเทีียบ
ข้้อมููลการรัับเงิินในระหว่่างงวดและวิิเคราะห์์หาสาเหตุุของผลต่่างเทีียบกัับที่่�ประมาณการรายได้้ค่า่ บริิการทางการแพทย์์ไว้้ รวมถึึงการ
ตรวจสอบการรัับเงิินค่่าบริิการทางการแพทย์์กรณีีโรคที่่�มีีภาระเสี่่�ยงและโรคที่่�มีีค่่าใช้้จ่่ายสููงภายหลัังสิ้้�นรอบระยะเวลาบััญชีี

การด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมเป็็นจำำ�นวนที่่�มีีมููลค่่าสููง แสดงอยู่่�ในงบเฉพาะกิิจการจำำ�นวนเงิิน 3,419.57 ล้้าน
บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 22.66 ของสิินทรััพย์์รวม เนื่่�องจากมีีความไม่่แน่่นอนของสถานการณ์์เศรษฐกิิจในปััจจุุบััน ทำำ�ให้้บริิษััทย่่อยและ
บริิษัทั ร่่วมดัังกล่่าวไม่่สามารถทำำ�กำำ�ไรให้้เป็็นไปตามการคาดการณ์์ของบริิษัทั ได้้ ซึ่ง่� เป็็นข้้อบ่่งชี้้ก� ารด้้อยค่่าของเงิินทุุนดัังกล่่าว ในการ
ประเมิินการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมโดยพิิจารณามููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์หรืือหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้
เกิิดเงิินสดว่่าสููงกว่่ามููลค่่าที่่�จะได้้รัับคืืนหรืือไม่่ ฝ่่ายบริิหารต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างมากในการระบุุหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสดและ
การประมาณการกระแสเงิินสดในอนาคตที่่�กิิจการคาดว่่าจะได้้รัับจากกลุ่่�มสิินทรััพย์์นั้้�น
ข้้าพเจ้้าได้้ประเมิินวิิธีีการที่่�ฝ่่ายบริิหารใช้้ในการกำำ�หนดหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสดและแบบจำำ�ลองทางการเงิินที่่�ฝ่่าย
บริิหารเลืือกใช้้ โดยทำำ�ความเข้้าใจกระบวนการการพิิจารณาของฝ่่ายบริิหาร นอกจากนี้้� ข้้าพเจ้้าได้้ทำำ�การทดสอบข้้อสมมติิที่่�สำำ�คััญที่่�
ฝ่่ายบริิหารใช้้ในการประมาณการกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รับั ในอนาคตจากสิินทรััพย์์ โดยเฉพาะเรื่่�องการคาดการณ์์การเติิบโตของ
รายได้้และกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทดัังกล่่าวข้้างต้้น การใช้้อััตราคิิดลดที่่�เหมาะสมเพื่่�อคิิดลดกระแสเงิินสดในอนาคต
รวมทั้้�งการทดสอบการคำำ�นวณมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ และการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับข้้อสมมติิฐานซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อผลการทดสอบ
การด้้อยค่่าที่่�อ่่อนไหวมากที่่�สุุด และมีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญที่่�สุุดต่่อการกำำ�หนดมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของเงิินลงทุุนดัังกล่่าว
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ข้้อมููลอื่่�น
ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่อข้้อมููลอื่่�น ข้้อมููลอื่่�นประกอบด้้วยข้้อมููลซึ่่�งรวมอยู่่�ในรายงานประจำำ�ปีีแต่่ไม่่รวมถึึงงบการเงิินและ
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�อยู่่�ในรายงานนั้้�น ซึ่่�งคาดว่่ารายงานประจำำ�ปีีจะถููกจััดเตรีียมให้้ข้้าพเจ้้าภายหลัังวัันที่่�ในรายงานของผู้้�สอบ
บััญชีีนี้้�
ความเห็็นของข้้าพเจ้้าต่่องบการเงิินไม่่ครอบคลุุมถึึงข้้อมููลอื่่�นและข้้าพเจ้้าไม่่ได้้ให้้ความเชื่่�อมั่่�นต่่อข้้อมููลอื่่�น
ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบงบการเงิิน คืือ การอ่่านและพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่�นมีีความขััดแย้้งที่่�
มีีสาระสำำ�คัญั กัับงบการเงิินหรืือกัับความรู้้�ที่่ไ� ด้้รับั จากการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า หรืือปรากฏว่่า ข้้อมููลอื่่น� มีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขัดั ต่่อข้้อ
เท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่
เมื่่�อข้้าพเจ้้าได้้อ่่านรายงานประจำำ�ปีี หากข้้าพเจ้้าสรุุปได้้ว่่ามีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้า
ต้้องสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าวกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล เพื่่�อให้้ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลดำำ�เนิินการแก้้ไขข้้อมููลที่่�แสดงขััดต่่อข้้อเท็็จ
จริิง

ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลต่่องบการเงิิน
ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเหล่่านี้้�โดยถููกต้้องตามที่่�ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�บริิหารพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็นเพื่่�อให้้สามารถจััดทำำ�
งบการเงิินที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถของกลุ่่�มบริิษััทและ
บริิษััทในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง เปิิดเผยเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อ
เนื่่�องเว้้นแต่่ผู้้�บริิหารมีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทหรืือหยุุดดำำ�เนิินงานหรืือไม่่สามารถดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องต่่อไปได้้
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลมีีหน้้าที่่�ในการสอดส่่องดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของกลุ่่�มบริิษััท

ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิิน
การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ความเชื่่อ� มั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�งรวมความเห็็นของข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้้วย ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลคืือความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้
เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระ
สำำ�คัญั ที่่มี� อี ยู่่�ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่่ขั� ดั ต่่อข้้อเท็็จจริิงอาจเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาดและถืือว่่ามีีสาระสำำ�คัญั เมื่่อ� คาดการณ์์ได้้อย่่าง
สมเหตุุสมผลว่่ารายการที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการหรืือทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้�ใช้้งบการ
เงิินจากการใช้้งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการเหล่่านี้้�
ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ข้้าพเจ้้าได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจและการสัังเกตและสงสััยเยี่่�ยงผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิิบััติิงานของข้้าพเจ้้ารวมถึึง
 ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญในงบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบััติิงานตามวิิธีีการตรวจสอบเพื่่�อตอบสนอง
ต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และได้้หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของ
ข้้าพเจ้้า ความเสี่่ย� งที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขัดั ต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คัญั ซึ่ง่� เป็็นผลมาจากการทุุจริิตจะสููงกว่่าความเสี่่ย� งที่่�
เกิิดจากข้้อผิิดพลาด เนื่่�องจากการทุุจริิตอาจเกี่่�ยวกัับการสมรู้้�ร่่วมคิิด การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้�งใจละเว้้น
การแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่�ไม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน
 ทำำ�ความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบที่่�เหมาะสมกัับ
สถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่เพื่่�อวััตถุปุ ระสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในของกลุ่่�มบริิษัทั
และบริิษััท
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 ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่ผู้� บ้� ริิหารใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีีและการเปิิด
เผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นโดยผู้้�บริิหาร
 สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องของผู้้�บริิหารและจากหลัักฐานการ
สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับ สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้อ
สงสััยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อความสามารถของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ ถ้้าข้้าพเจ้้าได้้ข้้อสรุุป
ว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่�มีีสาระสำำ�คััญ ข้้าพเจ้้าต้้องกล่่าวไว้้ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้าโดยให้้ข้้อสัังเกตถึึงการ
เปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือถ้้าการเปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ
ความเห็็นของข้้าพเจ้้าจะเปลี่่ย� นแปลงไป ข้้อสรุุปของข้้าพเจ้้าขึ้้น� อยู่่�กับั หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้รับั จนถึึงวัันที่่�ในรายงาน
ของผู้้ส� อบบััญชีีของข้้าพเจ้้า อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ต้้อง
หยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
 ประเมิินการนำำ�เสนอ โครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผย
ข้้อมููลว่่างบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดงรายการและเหตุุการณ์์ ในรููปแบบที่่�ทำำ�ให้้มีีการนำำ�เสนอข้้อมููล
โดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
 ได้้รับั หลัักฐานการสอบบััญชีีที่่เ� หมาะสมอย่่างเพีียงพอเกี่่ย� วกัับข้้อมููลทางการเงิินของกิิจการภายในกลุ่่�มหรืือกิิจกรรมทาง
ธุุรกิจิ ภายในกลุ่่�มบริิษัทั เพื่่�อแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินรวม ข้้าพเจ้้ารัับผิิดชอบต่่อการกำำ�หนดแนวทาง การควบคุุมดููแล
และการปฏิิบััติิงานตรวจสอบกลุ่่�มบริิษััท ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบแต่่เพีียงผู้้�เดีียวต่่อความเห็็นของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลในเรื่่�องต่่างๆ ที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งรวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบตาม
ที่่�ได้้วางแผนไว้้ ประเด็็นที่่�มีีนััยสำำ�คััญที่่�พบจากการตรวจสอบรวมถึึงข้้อบกพร่่องที่่�มีีนััยสำำ�คััญในระบบการควบคุุมภายในหากข้้าพเจ้้า
ได้้พบในระหว่่างการตรวจสอบของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้ให้้คำำ�รัับรองแก่่ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลว่่าข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเป็็น
อิิสระและได้้สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแลเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ทั้้�งหมดตลอดจนเรื่่�องอื่่�นซึ่่�งข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่ามีีเหตุุผลที่่�บุุคคล
ภายนอกอาจพิิจารณาว่่ากระทบต่่อความเป็็นอิิสระของข้้าพเจ้้าและมาตรการที่่�ข้า้ พเจ้้าใช้้เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ข้า้ พเจ้้าขาดความเป็็นอิิสระ
จากเรื่่อ� งที่่�สื่่อ� สารกัับผู้้�มีหี น้้าที่่�ในการกำำ�กับั ดููแล ข้้าพเจ้้าได้้พิจิ ารณาเรื่่อ� งต่่าง ๆ ที่่�มีนัี ยั สำำ�คัญั มากที่่�สุดุ ในการตรวจสอบงบการ
เงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการในงวดปััจจุุบัันและกำำ�หนดเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ ข้้าพเจ้้าได้้อธิิบายเรื่่�องเหล่่านี้้�ใน
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีเว้้นแต่่กฎหมายหรืือข้้อบัังคัับไม่่ให้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะเกี่่�ยวกัับ เรื่่�องดัังกล่่าว หรืือในสถานการณ์์ที่่�ยากที่่�จะ
เกิิดขึ้้น� ข้้าพเจ้้าพิิจารณาว่่าไม่่ควรสื่่�อสารเรื่่อ� งดัังกล่่าวในรายงานของข้้าพเจ้้าเพราะการกระทำำ�ดังั กล่่าวสามารถคาดการณ์์ได้้อย่่างสม
เหตุุผลว่่าจะมีีผลกระทบในทางลบมากกว่่าผลประโยชน์์ต่่อส่่วนได้้เสีียสาธารณะจากการสื่่�อสารดัังกล่่าว
	ผู้้�สอบบััญชีีที่่�รัับผิิดชอบงานสอบบััญชีีและการนำำ�เสนอรายงานฉบัับนี้้�คืือ นายพีีระเดช พงษ์์เสถีียรศัักดิ์์�

(นายพีีระเดช พงษ์์เสถีียรศัักดิ์์�)
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ทะเบีียนเลขที่่� 4752

บริิษััท สอบบััญชีีธรรมนิิติิ จำำ�กััด
กรุุงเทพมหานคร
วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2565

88

รายงานประจำ�ปี 2564

งบการเงิิน
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
บาท
สิินทรััพย์์

หมาย
เหตุุ

งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

ณ วัันที่่� 1
มกราคม 2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

ณ วัันที่่� 1
มกราคม 2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้า
เงิินจ่่ายล่่วงหน้้าค่่าวััคซีีนทางเลืือกโควิิด 19
ลููกหนี้้�จากการลดทุุน
เงิินปัันผลค้้างรัับ
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวแก่่บุุคคลอื่่�น
ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
สิินค้้าคงเหลืือ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
เงิินฝากประจำำ�ที่่�ติิดภาระค้ำำ��ประกััน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวแก่่บุุคคลอื่่�น
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
ค่่าความนิิยม
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอื่่�น
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
เงิินจ่่ายล่่วงหน้้าค่่าสิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์

6
5, 7
5, 13
5
5, 8

9
2.5,
5, 11
5

10
2.5,
5, 11
12
13
5
14
15
16
17
18

511,786,013
981,086,426
217,866,050
1,800,000
262,300,000

338,293,191
639,659,569
68,650,075
240,665,200

602,855,047
583,123,539
305,125,000

70,760,749
273,261,720
156,806,600
262,300,000

40,881,085
141,639,038
75,949,597
67,450,075
138,290,200

70,346,919
130,782,497
117,419,494

1,680,000
182,440,750
757,619,998

1,180,000
164,931,210
156,910,000

174,559,361
56,102,150

61,816,292
757,619,998

46,920,599
156,910,000

49,432,004
56,102,150

49,147,951
2,965,727,188

67,954,978
1,678,244,223

44,437,504
1,766,202,601

17,302,331
1,599,867,690

19,086,600
687,127,194

13,598,981
437,682,045

50,575,874
12,290,973,926

39,406,478
7,743,257,417

36,252,346
7,304,331,960

8,516,663,784

4,988,533,263

4,345,194,263

2,996,605,672
24,000,000
29,771,857
434,528,456
8,558,632,798
264,051,602
723,215,731
15,153,918
11,044,791
51,615,987
10,770,664
25,460,941,276
28,426,668,464

2,150,082,246
24,000,000
18,945,000
451,924,898
7,970,092,761
302,927,373
723,215,731
10,506,156
12,578,546
42,582,093
7,255,642
19,496,774,341
21,175,018,564

2,353,951,866
24,000,000
5,370,000
376,959,359
7,024,739,789
332,520,444
723,215,731
7,305,354
12,328,488
38,687,428
7,312,284
18,246,975,049
20,013,177,650

1,703,494,168
1,716,071,896
359,335,232
1,126,708,244
16,206,273
772,023
47,204,850
2,766,616
13,489,223,086
15,089,090,776

1,641,360,168
1,804,025,065
374,541,949
1,172,849,944
17,658,399
1,135,806
4,873,391
10,004,977,985
10,692,105,179

1,777,365,788
1,998,150,070
297,380,686
1,295,948,091
21,061,449
2,750,076
5,112,224
9,742,962,647
10,180,644,692

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

89

โรงพยาบาลวิภาวดี

บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบแสดงฐานะการเงิิน (ต่่อ)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
บาท
หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

หมาย
เหตุุ

งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563

ณ วัันที่่� 1
มกราคม 2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563

ณ วัันที่่� 1
มกราคม 2563

หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจาก
สถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้า
เงิินรัับล่่วงหน้้าค่่าวััคซีีนทางเลืือกโควิิด 19
ค่่าธรรมเนีียมแพทย์์ค้้างจ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
เงิินปัันผลค้้างจ่่าย
เจ้้าหนี้้�ซื้้�อทรััพย์์สิิน
ส่่วนของหนี้้�สิินที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลและกิิจการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลอื่่�น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลค้้างจ่่าย
เงิินรัับล่่วงหน้้าจากสำำ�นัักงานประกัันสัังคม
เงิินรัับล่่วงหน้้าค่่าหุ้้�น
เจ้้าหนี้้�จากการโอนหุ้้�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากบุุคคลและกิิจการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกััน
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รวมหนี้้�สิิน

19
5
5

5

3,821,506,379
398,333,646
324,141,324
216,828,881
168,529,241
24,580,167
154,436,309

2,605,899,659
335,023,990
167,994,806
82,644,684
66,083,872
41,912,631

2,677,944,206
342,149,832
178,189,331
76,334,388
20,919,323
89,305,075

2,740,000,000
112,223,155
293,670,056
93,823,407
105,411,652
15,222,804
4,842,073

1,870,000,000
101,292,198
76,968,097
25,989,851
13,669,991
746,305

2,045,000,000
109,712,596
81,413,327
23,649,754
12,048,712
1,148,032

22
23
5, 20

1,345,080,005
22,591,526
268,800,000

1,065,160,006
24,963,097
375,253,818

843,183,339
23,917,570
633,053,818

719,525,720
6,315,949
-

563,345,720
7,264,729
-

447,679,053
7,475,683
-

21

81,300,000
127,380,221
370,144,553
50,729,673
7,374,381,925

85,300,000
69,410,471
331,690,576
53,562,050
5,304,899,660

70,800,000
84,977,134
251,324,642
36,378,150
49,504,782
5,377,981,590

90,524,391
47,214,973
4,228,774,180

34,720,172
10,867,110
2,704,864,173

44,953,519
185,845,281
11,733,506
2,970,659,463

22
23
5, 20

3,551,525,502
267,126,327
155,000,000

3,491,305,507
297,208,412
284,000,000

2,660,207,169
321,847,893
176,000,000

1,262,103,790
13,849,713
155,000,000

1,475,829,510
18,597,705
284,000,000

1,375,573,360
25,404,889
176,000,000

18
24
5

1,482,606,553
272,263,545
67,187,975
5,795,709,902
13,170,091,827

716,825,460
268,327,340
78,431,810
5,136,098,529
10,440,998,189

714,958,248
241,720,015
34,260,782
4,148,994,107
9,526,975,697

735,715,039
91,259,325
15,313,158
2,273,241,025
6,502,015,205

168,000,082
79,704,508
17,748,132
2,043,879,937
4,748,744,110

107,907,433
72,541,329
25,761,851
1,783,188,862
4,753,848,325

5

29

5
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รายงานประจำ�ปี 2564

บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบแสดงฐานะการเงิิน (ต่่อ)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
บาท
หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

หมาย
เหตุุ

งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

ณ วัันที่่� 1
มกราคม 2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ณ วัันที่่� 1
มกราคม
2563
2564
2563
(ปรัั
บ
ปรุุ
ง
ใหม่่)
(ปรัับปรุุงใหม่่)

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุนเรืือนหุ้้�น
25
ทุุนจดทะเบีียน
หุ้้�นสามััญ 14,939,082,816 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 0.10 บาท
หุ้้�นสามััญ 14,937,849,936 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 0.10 บาท
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
หุ้้�นสามััญ 13,575,865,582 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 0.10 บาท
หุ้้�นสามััญ 13,264,617,278 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 0.10 บาท
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�น
กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว
ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย
26
ยัังไม่่ได้้จััดสรร
2.5
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
2.5, 11.1,
12.3
รวมส่่วนของบริิษััทใหญ่่
ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

1,493,908,282

1,493,908,282

1,493,908,282

1,493,908,282

1,493,784,994
1,357,586,558

1,357,586,558

2,718,137,663

2,718,137,663

149,390,828
3,729,084,936
4,230,064,717
12,184,264,702
3,072,311,935
15,256,576,637
28,426,668,464

1,493,784,994
1,357,586,558

1,357,586,558

1,326,461,728
2,438,325,437

2,718,137,663

2,718,137,663

1,326,461,728
2,438,325,437

149,390,828
2,434,432,926
1,511,105,784

149,378,499
2,579,298,592
1,381,316,501

149,390,828
1,355,614,395
3,006,346,127

149,390,828
991,952,957
726,293,063

149,378,499
1,018,697,575
493,933,128

8,170,653,759
2,563,366,616
10,734,020,375
21,175,018,564

7,874,780,757
2,611,421,196
10,486,201,953
20,013,177,650

8,587,075,571
8,587,075,571
15,089,090,776

5,943,361,069
5,943,361,069
10,692,105,179

5,426,796,367
5,426,796,367
10,180,644,692
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โรงพยาบาลวิภาวดี

บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
บาท
งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ

2564

2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

รายได้้
รายได้้จากการรัักษาพยาบาล
รายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนในตราสารทุุน
เงิินปัันผลรัับ
ผลกำำ�ไรจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้
ค่่าใช้้จ่่าย
ต้้นทุุนในการรัักษาพยาบาล
ต้้นทุุนค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิการและบริิหาร
ขาดทุุนจากด้้อยค่่าเงิินลงทุุน
รวมค่่าใช้้จ่่าย
กำำ�ไรจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
รายการที่่�จะไม่่ถููกจััดประเภทใหม่่ไว้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้
วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการประมาณตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นในบริิษััทร่่วม
ภาษีีเงิินได้้เกี่่�ยวกัับรายการที่่�จะไม่่ถููกจััดประเภทใหม่่ไว้้
ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
การแบ่่งปัันกำำ�ไร
ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่
ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม

5
5
5, 11, 12, 13
5

5
5
5
11.2, 12, 13

5
12.2
32

24

32

การแบ่่งปัันกำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวม
ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่
ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
กำำ�ไรต่่อหุ้้�น
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นปรัับลด
ส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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7,310,077,699
86,120,303
20,978,150
342,434,574
2,332,421
111,900,024
7,873,843,171

5,909,504,131
114,944,776
192,089,968
19,591,473
121,711,160
6,357,841,508

2,966,200,349
67,745,264
20,978,150
461,891,216
2,332,421
56,298,850
3,575,446,250

2,129,848,549
67,815,329
463,757,907
19,591,473
61,016,787
2,742,030,045

5,142,817,781
76,041,498
946,305,192
34,539,437
6,199,703,908
1,674,139,263
220,779,467
721,688,514
2,175,048,310
223,933,121
1,951,115,189

4,406,035,846
79,845,496
925,035,511
5,410,916,853
946,924,655
202,720,725
(62,354,689)
681,849,241
127,657,277
554,191,964

1,855,862,985
34,430,424
399,045,043
125,117,601
2,414,456,053
1,160,990,197
120,174,957
1,040,815,240
139,034,070
901,781,170

1,459,287,093
36,141,840
370,070,797
136,005,080
2,001,504,810
740,525,235
116,302,404
624,222,831
54,047,477
570,175,354

3,864,512,827
29,753,766
64,655,311

30,012,033
4,032,757
(7,415,971)

2,854,973,401
-

290,449,920
-

(777,871,903)
3,181,050,001
5,132,165,190

(6,002,406)
20,626,413
574,818,377

(570,013,266)
2,284,960,135
3,186,741,305

(58,089,985)
232,359,935
802,535,289

1,805,050,197
146,064,992
1,951,115,189

465,472,820
88,719,144
554,191,964

901,781,170
901,781,170

570,175,354
570,175,354

4,549,027,676
583,137,514
5,132,165,190

573,282,260
1,536,117
574,818,377

3,186,741,305
3,186,741,305

802,535,289
802,535,289

0.1330

0.0347

0.0664

0.0425

0.1212

0.0315

0.0606

0.0386
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โอนจััดประเภทจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุน
ในตราสารทุุน
รายการปรัับปรุุงแก้้ไขข้้อผิิดพลาด
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2564 - หลัังปรัับปรุุง
การเรีียกชำำ�ระค่่าหุ้้�นโดยบริิษััทย่่อย
เงิินปัันผลจ่่าย
กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
ขาดทุุนจากการประมาณการตามหลััก
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุน
กำำ�ไรจากการตััดรายการเงิินลงทุุนในตราสารทุุน
ที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ส่่วนแบ่่งขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นในบริิษััทร่่วม
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2564 - ก่่อนปรัับปรุุง

27

2.5

หมาย
เหตุุ

2,718,137,663
-

2,718,137,663

-

-

1,357,586,558

2,718,137,663

ส่่วนเกิินมููลค่่า
หุ้้�น

1,357,586,558
-

1,357,586,558

ทุุนเรืือนหุ้้�น
ที่่�ออกและ
ชำำ�ระแล้้ว

149,390,828

-

-

149,390,828
-

149,390,828

4,907,071
5,250,265
3,729,084,936

14,861,210
-

1,805,050,197

(26,447,737)
11,749,897
2,434,432,926
(535,416,733)

2,449,130,766

กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว ยัังไม่่ได้้จััดสรร
ทุุนสำำ�รอง
ตาม
กฎหมาย

(4,907,071)
3,983,057,900

2,664,460,958

-

26,447,737
(11,749,897)
1,323,504,013
-

กำำ�ไร (ขาดทุุน)
ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจาก
รายการ
เปลี่่�ยนแปลงมููลค่่า
เงิินลงทุุนใน
ตราสารทุุน
1,308,806,173

59,405,046
232,007,542

-

-

172,602,496
-

(592,389)

-

-

(592,389)
-

15,591,664

-

-

15,591,664
-

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร ขาดทุุนที่่�ยััง ผลต่่างจากการ
ที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�น
ไม่่เกิิด
เปลี่่�ยนแปลง
จริิง
ขึ้้�นจากเงิิน
สััดส่่วน
ในบริิษััทร่่วม
ลงทุุน
การถืือหุ้้�นใน
ในบริิษััท
บริิษััทย่่อย
ร่่วม
172,602,496 (592,389)
15,591,664

ส่่วนของบริิษััทใหญ่่

บาท
งบการเงิินรวม

บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

(4,907,071)
59,405,046
4,230,064,717

2,664,460,958

-

26,447,737
(11,749,897)
1,511,105,784
-

1,496,407,944

รวมองค์์
ประกอบอื่่�น
ของส่่วนของผู้้�
ถืือหุ้้�น

64,655,311
12,184,264,702

14,861,210
2,664,460,958

1,805,050,197

8,170,653,759
(535,416,733)

8,170,653,759

รวมส่่วนของ
บริิษััทใหญ่่

3,072,311,935

8,941,804
428,130,718

146,064,992

2,563,366,616
1,125,005
(75,317,200)

2,563,366,616

ส่่วนได้้เสีีย
ที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม

64,655,311
15,256,576,637

23,803,014
3,092,591,676

1,951,115,189

10,734,020,375
1,125,005
(610,733,933)

10,734,020,375

รวมส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

รายงานประจำ�ปี 2564
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รายการปรัับปรุุงแก้้ไขข้้อผิิดพลาด
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 - ปรัับปรุุงแล้้ว
โอนจััดประเภทจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรม
เงิินลงทุุนในตราสารทุุน
การเพิ่่�มหุ้้�นสามััญ
สำำ�รองตามกฎหมาย
การเรีียกชำำ�ระค่่าหุ้้�นโดยบริิษััทย่่อย
เงิินปัันผลจ่่าย
ส่่วนของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมเพิ่่�มขึ้้�น
เนื่่�องจากการซื้้�อเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
ขาดทุุนจากการประมาณการตามหลััก
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุน
ส่่วนแบ่่งขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นในบริิษััทร่่วม
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 - ก่่อนปรัับปรุุง
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2.5

หมาย
เหตุุ

2,438,325,437
279,812,226
-

2,718,137,663

31,124,830
-

1,357,586,558

2,438,325,437

ส่่วนเกิินมููลค่่า
หุ้้�น

1,326,461,728

1,326,461,728

ทุุนเรืือนหุ้้�น
ที่่�ออกและ
ชำำ�ระแล้้ว

149,390,828

-

-

12,329
-

149,378,499

149,378,499

4,032,757
435,139
2,434,432,926

465,472,820

-

(26,447,737)
(12,329)
(588,346,316)

(3,923,280)
2,579,298,592

2,583,221,872

กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว ยัังไม่่ได้้จััดสรร
ทุุนสำำ�รอง
ตาม
กฎหมาย

111,192,656
1,323,504,013

-

-

26,447,737
-

3,923,280
1,185,863,620

กำำ�ไร (ขาดทุุน)
ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจาก
รายการ
เปลี่่�ยนแปลงมููลค่่า
เงิินลงทุุนใน
ตราสารทุุน
1,181,940,340

(7,851,110)
172,602,496

-

-

-

180,453,606

(592,389)

-

-

-

(592,389)

15,591,664

-

-

-

15,591,664

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร ขาดทุุนที่่�ยััง ผลต่่างจากการ
ที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�น
ไม่่เกิิด
เปลี่่�ยนแปลง
จริิง
ขึ้้�นจากเงิิน
สััดส่่วน
ในบริิษััทร่่วม
ลงทุุน
การถืือหุ้้�นใน
ในบริิษััท
บริิษััทย่่อย
ร่่วม
180,453,606 (592,389)
15,591,664

ส่่วนของบริิษััทใหญ่่

บาท
งบการเงิินรวม

บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

111,192,656
(7,851,110)
1,511,105,784

-

-

26,447,737
-

3,923,280
1,381,316,501

1,377,393,221

รวมองค์์
ประกอบอื่่�น
ของส่่วนของผู้้�
ถืือหุ้้�น

4,032,757
111,192,656
(7,415,971)
8,170,653,759

465,472,820

-

310,937,056
(588,346,316)

7,874,780,757

7,874,780,757

รวมส่่วนของ
บริิษััทใหญ่่

(87,183,027)
2,563,366,616

88,719,144

37,379,000

375,005
(87,344,702)

2,611,421,196

2,611,421,196

ส่่วนได้้เสีีย
ที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม

4,032,757
24,009,629
(7,415,971)
10,734,020,375

554,191,964

37,379,000

310,937,056
375,005
(675,691,018)

10,486,201,953

10,486,201,953

รวมส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

โรงพยาบาลวิภาวดี

รายงานประจำ�ปี 2564

บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (ต่่อ)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
บาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หมาย
เหตุุ

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 - ก่่อนปรัับปรุุง
ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายการบััญชีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 - หลัังปรัับปรุุง
การเพิ่่�มทุุนหุ้้�นสามััญ
สำำ�รองตามกฎหมาย

2.5

เงิินปัันผลจ่่าย
กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุน
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
เงิินปัันผลจ่่าย
กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุน
กำำ�ไรจากการตััดรายการเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�วััด
มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

27

25
26

27

ทุุนเรืือนหุ้้�น
ที่่�ออกและ
ชำำ�ระแล้้ว

ส่่วนเกิินมููลค่่า
หุ้้�น

1,326,461,728

2,438,325,437

149,378,499

1,022,620,856

องค์์ประกอบอื่่�น
ของส่่วนของผู้้�
ถืือหุ้้�น
ผลกำำ�ไร
(ขาดทุุน) จาก
เงิินลงทุุน
ในตราสารทุุน
490,009,847

1,326,461,728
31,124,830

2,438,325,437
279,812,226

149,378,499
12,329

(3,923,281)
1,018,697,575
(12,329)

3,923,281
493,933,128
-

5,426,796,367
310,937,056
-

-

-

-

(596,907,643)

-

(596,907,643)

-

-

-

570,175,354

-

570,175,354

1,357,586,558
-

2,718,137,663
-

149,390,828
-

991,952,957
(543,026,803)

232,359,935
726,293,063
-

232,359,935
5,943,361,069
(543,026,803)

-

-

-

901,781,170

-

-

-

4,907,071

2,284,960,135
(4,907,071)

2,284,960,135
-

1,357,586,558

2,718,137,663

149,390,828

1,355,614,395

3,006,346,127

8,587,075,571

กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว
ทุุนสำำ�รองตาม
กฎหมาย

ยัังไม่่ได้้จััดสรร

รวมส่่วนของผู้้�
ถืือหุ้้�น

5,426,796,367

901,781,170

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�

95

โรงพยาบาลวิภาวดี

บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกระแสเงิินสด
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
บาท
งบการเงิินรวม
2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

2564

2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
รายการปรัับกระทบกำำ�ไรสำำ�หรัับปีีเป็็นเงิินสดสุุทธิิ
ได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ค่่าเสื่่�อมราคา
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์
ส่่วนแบ่่ง (กำำ�ไร) ขาดทุุนจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
เงิินปัันผลรัับ
(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนในตราสารทุุน
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน
ภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่ายตััดจ่่าย
กำำ�ไรจากการเปลี่่�ยนแปลงสััญญาเช่่า
ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงาน
รายได้้ดอกเบี้้�ยรัับ
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่อนการเปลี่่�ยนแปลง

1,951,115,189

554,191,964

901,781,170

570,175,354

8,469,570
497,645,365
3,355,088
2,678,918
(721,688,514)
(342,434,574)
(2,332,421)
(20,978,150)
34,539,437
153,238
(123,521)
40,776,774
(13,617,475)
220,779,467
223,933,121

5,242,786
434,091,746
4,595,978
2,238,242
62,354,689
(192,089,968)
(19,591,473)
8,970,009
44,504,732
(15,079,949)
202,720,725
127,662,463

2,163,884
132,267,441
983,653
2,456,439
(461,891,216)
(2,332,421)
(20,978,150)
125,117,601
11,803,382
(9,056,393)
120,174,957
139,034,070

369,325
132,079,098
2,010,920
9,339
(463,757,907)
(19,591,473)
136,005,080
10,539,987
(6,665,496)
116,302,404
54,047,477

ในสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดำำ�เนิินงาน
สิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงาน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
ลููกหนี้้�การค้้า
สิินค้้าคงเหลืือ
เงิินจ่่ายล่่วงหน้้าวััคซีีนทางเลืือกโควิิด 19
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น(ลดลง)
เจ้้าหนี้้�การค้้า
ค่่าธรรมเนีียมแพทย์์ค้้างจ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
เงิินรัับล่่วงหน้้าจากสำำ�นัักงานประกัันสัังคม
เงิินรัับล่่วงหน้้าค่่าวััคซีีนทางเลืือกโควิิด 19
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินสดรัับจากการดำำ�เนิินงาน
รัับดอกเบี้้�ย
จ่่ายดอกเบี้้�ย
เงิินสดรัับคืืนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลถููกหััก ณ ที่่�จ่่าย
จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

1,882,271,512

1,219,811,944

941,524,417

531,524,108

(346,609,297)
(17,509,540)
(217,866,050)
(6,700,654)
(3,754,002)

(64,670,878)
9,628,151
(18,495,354)
290,236

(133,786,565)
(14,895,694)
(156,806,600)
1,994,110
2,106,775

(11,225,866)
2,511,406
(5,741,260)
238,833

59,705,229
48,834,075
85,295,683
38,453,977
324,141,324
(6,138,250)
(11,243,834)
1,828,880,173
132,289
(8,082)
12,056,354
(162,200,345)
(7,100,161)
1,671,760,228

(7,125,842)
(10,194,525)
7,030,263
77,079,832
14,031,778
44,165,027
1,271,550,632
586,333
(4,795)
(163,531,577)
(13,864,650)
1,094,735,943

10,930,957
16,855,310
77,671,490
293,670,056
36,347,864
(2,434,974)
1,073,177,146
121,513
(85,528,161)
(248,565)
987,521,933

(8,420,398)
(4,445,230)
2,094,238
3,139,603
(8,019,718)
501,655,716
156,804
(62,278,159)
(3,376,808)
436,157,553
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รายงานประจำ�ปี 2564

บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
บาท
งบการเงิินรวม
2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

2564

2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
เงิินฝากประจำำ�ที่่�ติิดภาระค้ำำ��ประกััน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
เงิินสดรัับจากการขายตราสารทุุน
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อตราสารทุุน
เงิินสดรัับจากการขายเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินสดจ่่ายเงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวแก่่บุุคคลอื่่�น
เงิินสดรัับจากเงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวแก่่บุุคคลอื่่�น
เงิินสดรัับจากตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด
เงิินสดจ่่ายในการซื้้�ออสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์
เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อสิินทรััพย์์ ไม่่มีีตััวตน
เงิินสดจ่่ายล่่วงหน้้าค่่าสิินทรััพย์์
เงิินสดจ่่ายคืืนค่่าหุ้้�น
เงิินปัันผลรัับ
รัับดอกเบี้้�ย
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน

(21,634,800)
(11,169,396)
123,405,019
(1,428,501,003)
(62,134,000)
(12,846,857)
1,520,000
10,000,000
(253,567)
(947,900,486)
174,083
(8,188,585)
(9,033,894)
424,849,119
13,060,343
(1,928,654,024)

64,459,800
(3,154,132)
(490,129,802)
540
(14,755,000)
(8,282,102)
(1,484,575,182)
633,213
(7,864,465)
(3,894,666)
(4,000,000)
266,099,642
16,185,097
(1,669,277,057)

(124,009,800)
123,405,019
(1,418,501,003)
(62,134,000)
(2,624,995)
10,000,000
(253,567)
(65,583,366)
110,358
(619,869)
(47,204,850)
529,341,291
8,725,038
(1,049,349,744)

(32,840,200)
(488,545,457)
540
(874,995)
(8,282,103)
(74,882,145)
14,019
(396,650)
(4,000,000)
396,307,832
6,376,948
(207,122,211)

กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิินเพิ่่�มขึ้้�น
เงิินกู้้�ยืืมจากบุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลอื่่�นเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เงิินสดรัับจากเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
เงิินสดจ่่ายคืืนเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
เงิินจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินสดรัับจากการเพิ่่�มทุุน
เงิินสดรัับจากการชำำ�ระค่่าหุ้้�นในบริิษััทย่่อย
เงิินสดรัับค่่าหุ้้�นจากส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
รัับเงิินคืืนจากการคืืนทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินปัันผลจ่่าย
จ่่ายดอกเบี้้�ย
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) - สุุทธิิ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นปีี
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้�นปีี

1,215,606,720
(235,453,818)
(4,000,000)
1,803,500,000
(1,463,360,006)
(17,051,190)
1,125,005
(665,847,589)
(204,132,504)
430,386,618
173,492,822
338,293,191
511,786,013

(72,044,547)
(149,825,850)
14,500,000
2,013,000,000
(959,924,996)
(16,870,664)
310,937,056
375,005
1,000,850
(639,087,797)
(192,079,799)
309,979,258
(264,561,856)
602,855,047
338,293,191

870,000,000
(129,000,000)
850,000,000
(907,545,720)
(7,797,766)
75,949,597
(541,473,990)
(118,424,646)
91,707,475
29,879,664
40,881,085
70,760,749

(175,000,000)
108,000,000
760,000,000
(544,077,183)
(7,018,139)
310,937,056
(595,286,365)
(116,056,545)
(258,501,176)
(29,465,834)
70,346,919
40,881,085
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บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
บาท
งบการเงิินรวม
2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

2564

2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

ข้้อมููลกระแสเงิินสดเปิิดเผยเพิ่่�มเติิม
1. รายการกระทบยอดเงิินจ่่ายในการซื้้�อที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ที่่�ได้้มาในระหว่่างปีี
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิินเพิ่่�มขึ้้�น
เจ้้าหนี้้�ซื้้�อทรััพย์์สิินเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
2. รายการกระทบยอดเงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์
จำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์ในระหว่่างปีี
ลููกหนี้้�จากการจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์ลดลง
เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์
3. รายการกระทบยอดเงิินปัันผลรัับ
เงิินปัันผลรัับในระหว่่างปีี
เงิินปัันผลค้้างรัับ (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
เงิินปัันผลรัับ
4. รายการกระทบยอดเงิินปัันผลจ่่าย
เงิินปัันผลจ่่ายในระหว่่างปีี
เงิินปัันผลค้้างจ่่ายเพิ่่�มขึ้้�น
เงิินปัันผลจ่่าย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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(1,064,075,345)
116,174,859
(947,900,486)

(1,436,702,308)
(47,872,874)
(1,484,575,182)

(69,679,133)
4,095,767
(65,583,366)

(74,480,418)
(401,727)
(74,882,145)

174,083
174,083

633,213
633,213

110,358
110,358

14,019
14,019

353,434,574
71,414,545
424,849,119

334,749,717
(68,650,075)
266,099,642

461,891,216
67,450,075
529,341,291

463,757,907
(67,450,075)
396,307,832

(624,344,003)
(41,503,586)

(684,253,400)
45,165,603

(543,026,803)
1,552,813

(596,907,644)
1,621,279

(665,847,589)

(639,087,797)

(541,473,990)

(595,286,365)

รายงานประจำ�ปี 2564

บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

1. ข้้อมููลทั่่�วไป
1.1 ข้้อมููลทั่่�วไปของบริิษััท
บริิษัทั จดทะเบีียนเป็็นนิิติบุิ คุ คลตามประมวลกฏหมายแพ่่งและพาณิิชย์์ และจดทะเบีียนเป็็นบริิษัทั มหาชน ซึ่ง่� จััดตั้้ง� ขึ้้น�
ในประเทศไทย
บริิษััทประกอบธุุรกิิจหลัักในการให้้บริิการรัักษาพยาบาล ในนาม “โรงพยาบาลวิิภาวดีี”
บริิษััทมีีที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานตามที่่�ได้้จดทะเบีียนไว้้ ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 51/3 ถนนงามวงศ์์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพมหานคร

1.2 การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่่�งปััจจุุบัันมีีการแพร่่ระบาดอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจยัังมีีการชะลอตััวและมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์์ดัังกล่่าวอาจ
ส่่งผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินธุุรกิิจ อย่่างไรก็็ตาม ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทและบริิษััทย่่อยได้้ติิดตามความคืืบหน้้าของ
สถานการณ์์ดัังกล่่าว และทำำ�การประเมิินผลกระทบทางการเงิินเกี่่�ยวกัับมููลค่่าของสิินทรััพย์์ ประมาณการหนี้้�สิินและหนี้้�
สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง

2. หลัักเกณฑ์์ในการจััดทำำ�งบการเงิิน
2.1 หลัักเกณฑ์์ในการจััดทำำ�งบการเงิิน
งบการเงิินนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�กฎหมายกำำ�หนดตามพระราชบััญญััติิวิิชาชีีพบััญชีี พ.ศ. 2547
โดยได้้ถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินและการแสดงรายการได้้ทำำ�ขึ้้�นตามแบบกำำ�หนดรายการย่่อที่่�ต้้อง
มีีในงบการเงิินสำำ�หรัับบริิษััทมหาชนจำำ�กััด ที่่�กำำ�หนดโดยประกาศกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ ออกตาม
ความในพระราชบััญญััติิการบััญชีี พ.ศ. 2543
งบการเงิินนี้้�ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นโดยใช้้เกณฑ์์ราคาทุุนเดิิมเว้้นแต่่จะได้้เปิิดเผยเป็็นอย่่างอื่่�นในนโยบายการบััญชีี
งบการเงิินฉบัับภาษาไทยเป็็นงบการเงิินฉบัับที่่�บริิษััทใช้้เป็็นทางการตามกฎหมายงบการเงิินฉบัับภาษาอัังกฤษ
แปลมาจากงบการเงิินฉบัับภาษาไทยดัังกล่่าว

2.2 หลัักเกณฑ์์ในการจััดทำำ�งบการเงิินรวม
2.2.1

งบการเงิินรวมได้้จััดทำำ�ขึ้้�นโดยรวมงบการเงิินของบริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััทย่่อยและ
บริิษััทร่่วม ดัังนี้้�
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ชื่่�อบริิษััท
บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมที่่�ถืือหุ้้�นทางตรงโดยบริิษััท
บริิษััทย่่อย
บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด
บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท บิิวตี้้� ดีีไซน์์ เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด
บริิษััท วีี พรีีซิิชั่่�น จำำ�กััด
บริิษััทร่่วม
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
บริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลบางโพ จำำ�กััด
บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมที่่�ถืือหุ้้�นทางอ้้อมโดยบริิษััทย่่อย
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััทย่่อย
บริิษััท โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลหริิภุุญชััย เมโมเรีียล จำำ�กััด
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััท โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม จำำ�กััด
บริิษััทย่่อย
บริิษััท เทพปััญญาธุุรกิิจ จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลรามคำำ�แหง เชีียงใหม่่ จำำ�กััด *
(และถืือหุ้้�นโดยบริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจ
การแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน) ร้้อยละ 18)
บริิษััทร่่วม
บริิษััท โรงพยาบาลเขลางค์์นคร จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลพะวอ จำำ�กััด

ประเภทธุุรกิิจ

อััตราส่่วนของการถืือหุ้้�น
(ร้้อยละของจำำ�นวนหุ้้�นจดทะเบีียน)
2564
2563

ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

โรงแรม
โรงพยาบาล
เสริิมความงาม
ศููนย์์ชะลอวััย

99.99
83.55
50.00
70.00

99.99
83.55
50.00
70.00

กรุุงเทพมหานคร
เชีียงใหม่่
กรุุงเทพมหานคร
กรุุงเทพมหานคร

โรงพยาบาล
ซื้้�อ-ขายอุุปกรณ์์การแพทธ์์
โรงพยาบาล

33.85
40.57
28.57

33.73
38.18
28.57

กรุุงเทพมหานคร
กรุุงเทพมหานคร
กรุุงเทพมหานคร

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

47.09
72.43

47.09
72.43

เชีียงใหม่่
ลำำ�พููน

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

47.09
45.53

47.09
45.53

เชีียงใหม่่
เชีียงใหม่่

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

11.99
23.54

11.99
23.54

ลำำ�ปาง
ตาก

* เมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2563 บริิษััท โรงพยาบาลรามคำำ�แหง เชีียงใหม่่ จำำ�กััด ได้้จดทะเบีียนเพิ่่�มทุุน 56 ล้้าน
หุ้้�น ในราคาหุ้้�นละ 10 บาท เป็็นจำำ�นวนเงิิน 560 ล้้านบาท โดยบริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ได้้จ่่ายชำำ�ระค่่าหุ้้�นเป็็นจำำ�นวนเงิิน 40.32 ล้้านบาท และบริิษััทย่่อย - บริิษััท โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม จำำ�กััด ได้้จ่่าย
ชำำ�ระค่่าหุ้้�นเป็็นจำำ�นวนเงิิน 146.48 ล้้านบาท รวมทั้้�งสิ้้�นเป็็นจำำ�นวนเงิิน 186.80 ล้้านบาท ผลจากรายการดัังกล่่าวทำำ�ให้้
บริิษััทย่่อย - บริิษััท โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม จำำ�กััด มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทดัังกล่่าวจากเดิิมร้้อยละ 63.91
เป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 64.74 รวมกลุ่่�มบริิษััทย่่อยถืือหุ้้�นเป็็นร้้อยละ 82.74
2.2.2
2.2.3
2.2.4
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นโยบายการบััญชีีที่่สำ� ำ�คัญั ของบริิษัทั ย่่อยในส่่วนของรายการบััญชีีที่่เ� หมืือนกัันใช้้นโยบายการบััญชีีเช่่นเดีียวกัับ
บริิษััทใหญ่่
ยอดคงเหลืือระหว่่างบริิษัทั กัับบริิษัทั ย่่อยและรายการค้้าระหว่่างกัันที่่มี� สี าระสำำ�คัญั ได้้ถููกตััดออกจากงบการเงิิน
รวมแล้้ว
ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีอำี ำ�นาจควบคุุม หมายถึึงส่่วนได้้เสีียในบริิษัทั ย่่อยที่่�ไม่่ได้้เป็็นของบริิษัทั ซึ่ง่� ได้้แสดงเป็็นรายการ
แยกต่่างหากจากส่่วนที่่�เป็็นส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่

รายงานประจำ�ปี 2564

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินใหม่่ที่่�เริ่่�มมีีผลบัังคัับใช้้ในปีีปััจจุุบััน
ในระหว่่างปีี บริิษััทและบริิษััทย่่อยได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินและการตีีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุงจำำ�นวนหลายฉบัับ ที่่�มีผี ลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่่�มีรี อบระยะเวลาบััญชีีที่่เ� ริ่่ม� ในหรืือหลัังวััน
ที่่� 1 มกราคม 2564 มาถืือปฏิิบััติิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวได้้ปรัับปรุุงหรืือจััดให้้มีีขึ้้�นเพื่่�อให้้มีีเนื้้�อหา
เท่่าเทีียมกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการอธิิบายให้้ชัดั เจนขึ้้น� เกี่่ย� วกัับวิิธีปี ฏิิบัติั ิ
ทางการบััญชีีและการให้้แนวปฏิิบััติิทางการบััญชีีกัับผู้้�ใช้้มาตรฐาน
การนำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบััติินี้้�ไม่่มีีผลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่องบการเงิิน
ในปีีปััจจุุบััน

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินใหม่่ที่่�จะมีีผลบัังคัับใช้้ในอนาคต
สภาวิิชาชีีพบััญชีีได้้ประกาศใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุงหลายฉบัับ และได้้ลงประกาศใน
ราชกิิจจานุุเบกษาแล้้ว ซึ่่�งจะมีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่่�มีีรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม
2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวได้้ปรัับปรุุงหรืือจััดให้้มีีขึ้้�นเพื่่�อให้้มีีเนื้้�อหาเท่่าเทีียมกัับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยส่่วนใหญ่่เป็็นการอธิิบายให้้ชัดั เจนเกี่่ย� วกัับวิิธีปี ฏิิบัติั ทิ างการบััญชีีและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินบางฉบัับมีีการให้้ข้้อผ่่อนปรนในทางปฏิิบััติิหรืือข้้อยกเว้้นชั่่�วคราวกัับผู้้�ใช้้มาตรฐาน
ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทและบริิษััทย่่อยประเมิินแล้้วเชื่่�อว่่าการปรัับปรุุงมาตรฐานนี้้�จะไม่่มีีผลกระทบอย่่างเป็็นสาระ
สำำ�คััญต่่องบการเงิินในปีีที่่�เริ่่�มนำำ�มาตรฐานดัังกล่่าวมาถืือปฏิิบััติิ

2.5 ผลสะสมจากการแก้้ไขงบการเงิินงวดก่่อนเกี่่ย� วกัับจััดประเภทรายการและวััดมููลค่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิินอื่่น�
	ปีี 2563 บริิษััทได้้กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ของการลงทุุนในสิินทรััพย์์ทางการเงิินประเภทเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�อยู่่�
ในความต้้องการของตลาดที่่มี� ลัี กั ษณะในการถืือครองเพื่่�อขายเป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนมีีผลทำำ�ให้้บริิษัทั ต้้องจััด
ประเภทรายการและวััดมููลค่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิินอื่่น� ดัังกล่่าวใหม่่ โดยมีีการปรัับย้้อนหลัังงบการเงิินสำำ�หรัับการจััดประเภท
รายการและวััดมููลค่่ารายการดัังกล่่าวเข้้ากำำ�ไรหรืือขาดทุุน เพื่่�อให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ของบริิษััท ดัังนั้้�นบริิษััทจึึง
ทำำ�การปรัับย้้อนหลัังงบการเงิินที่่�แสดงเปรีียบเทีียบ และนำำ�เสนองบแสดงฐานะการเงิินรวมและงบแสดงฐานะการเงิิน
เฉพาะกิิจการ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563 เพื่่�อเป็็นข้้อมููลเปรีียบเทีียบโดยถืือเสมืือนว่่าบริิษััทได้้บัันทึึกบััญชีีถููกต้้องตั้้�งแต่่
แรก ผลสะสมของการปรัับปรุุงดัังกล่่าวแสดงเป็็นรายการต่่างหากในงบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น จำำ�นวน
เงิินของรายการปรัับปรุุงที่่�มีีผลกระทบต่่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิินและงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ มีีดัังนี้้�
-

งบแสดงฐานะการเงิิน

บาท
งบการเงิินรวม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ที่่�เคยแสดงไว้้
การปรัับปรุุง
ปรัับปรุุงใหม่่
เดิิม
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
กำำ�ไรสะสม - ยัังไม่่ได้้จััดสรร
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
ที่่�เคยแสดงไว้้
การปรัับปรุุง
ปรัับปรุุงใหม่่
เดิิม
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)

-

156,910,000

156,910,000

-

56,102,150

56,102,150

7,900,167,417

(156,910,000)

7,743,257,417

7,360,434,110

(56,102,150)

7,304,331,960

2,449,130,766

11,749,897

2,460,880,663

2,583,221,872

(3,923,280)

2,579,298,592

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
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ที่่�เคยแสดงไว้้
การปรัับปรุุง
ปรัับปรุุงใหม่่
เดิิม
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
กำำ�ไรสะสม - ยัังไม่่ได้้จััดสรร
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

-

ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2563
ที่่�เคยแสดงไว้้
การปรัับปรุุง
ปรัับปรุุงใหม่่
เดิิม
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)

-

156,910,000

156,910,000

-

56,102,150

56,102,150

5,145,443,263

(156,910,000)

4,988,533,263

4,401,296,413

(56,102,150)

4,345,194,263

980,203,060

11,749,897

991,952,957

1,022,620,856

(3,923,281)

1,018,697,575

738,042,960

(11,749,897)

726,293,063

490,009,847

3,923,281

493,933,128

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

บาท
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
การปรัับปรุุง
การปรัับปรุุง
ที่่�เคยแสดงไว้้
เพิ่่�มขึ้้�น
ปรัับปรุุงใหม่่
เพิ่่�มขึ้้�น
ปรัับปรุุงใหม่่
เดิิม
(ลดลง)
(ลดลง)

ที่่�เคยแสดงไว้้
เดิิม
ผลกำำ�ไรจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
กำำ�ไรจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
กำำ�ไร (ขาดทุุน) ก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่าย (รายได้้) ภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไร (ขาดทุุน) สำำ�หรัับงวด
ขาดทุุนจากเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�กำำ�หนดให้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ภาษีีเงิินได้้เกี่่�ยวกัับรายการที่่�จะไม่่ถููกจััดประเภทรายการใหม่่
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับงวด - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
การแบ่่งปัันกำำ�ไร - ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นปรัับลด

-

19,591,473

19,591,473

-

19,591,473

19,591,473

927,333,182
662,257,768
123,738,982
538,518,786

19,591,473
19,591,473
3,918,295
15,673,178

946,924,655
681,849,241
127,657,277
554,191,964

720,933,762
604,631,358
50,129,182
554,502,176

19,591,473
19,591,473
3,918,295
15,673,178

740,525,235
624,222,831
54,047,477
570,175,354

49,603,506
(9,920,701)
36,299,591
449,799,642
0.0335
0.0304

(19,591,473)
3,918,295
(15,673,178)
15,673,178
0.0012
0.0011

30,012,033
(6,002,406)
20,626,413
465,472,820
0.0347
0.0315

310,041,393
(62,008,280)
248,033,113
554,502,176
0.0413
0.0375

(19,591,473)
3,918,295
(15,673,178)
15,673,178
0.0012
0.0011

290,449,920
(58,089,985)
232,359,935
570,175,354
0.0425
0.0386

3. นโยบายการบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
3.1 การรัับรู้้�รายได้้
	รายได้้จากการประกอบกิิจการโรงพยาบาลโดยส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วย รายได้้ค่่ารัักษาพยาบาล ค่่าห้้องพััก ค่่ายา
โดยจะรัับรู้้�เป็็นรายได้้เมื่่�อได้้ให้้บริิการหรืือส่่งมอบยาแล้้ว
	รายได้้ค่่ารัักษาพยาบาลในระบบประกัันสัังคมบัันทึึกตามหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการและเงื่่�อนไขตามที่่�กำำ�หนด โดยหน่่วย
งานดัังกล่่าว
	รายได้้ค่่าบริิการ รัับรู้้�เป็็นรายได้้เมื่่�อได้้ให้้บริิการแล้้ว
ดอกเบี้้�ยรัับ รัับรู้้�เป็็นรายได้้ตามระยะเวลาโดยคำำ�นึึงถึึงอััตราผลตอบแทนที่่�แท้้จริิง
เงิินปัันผลรัับ บัันทึึกเป็็นรายได้้เมื่่�อบริิษััทมีีสิิทธิิได้้รัับเงิินปัันผล
	รายได้้อื่่�น รัับรู้้�เป็็นรายได้้ตามเกณฑ์์คงค้้าง

3.2 การรัับรู้้�ค่่าใช้้จ่่าย
	ค่่าใช้้จ่่าย รัับรู้้�ตามเกณฑ์์คงค้้าง
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3.3 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด หมายถึึง เงิินสดและเงิินฝากธนาคารและเงิินลงทุุนระยะสั้้�นที่่�มีีสภาพคล่่องสููง
ซึ่่�งถึึงกำำ�หนดจ่่ายคืืนระยะเวลาไม่่เกิิน 3 เดืือน นัับจากวัันที่่�ได้้มาและไม่่มีีข้้อจำำ�กััดในการเบิิกใช้้

3.4 ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น และค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
	ลููกหนี้้ก� ารค้้ารัับรู้เ้� ริ่่ม� แรกด้้วยมููลค่่าตามใบแจ้้งหนี้้แ� ละจะวััดมููลค่่าต่่อมาด้้วยจำำ�นวนเงิินที่่�เหลืืออยู่่�หัักด้้วยค่่าเผื่่อ� ผล
ขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น ในกรณีีที่่�มีีส่่วนประกอบด้้านการจััดหาเงิินที่่�มีีนััยสำำ�คััญจะรัับรู้้�ด้้วยมููลค่่าปััจจุุบััน
ของสิ่่�งตอบแทน
	ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นเปิิดเผยไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 3.7

3.5 สิินค้้าคงเหลืือ
	สิินค้้าคงเหลืือ แสดงในราคาทุุนหรืือมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับแล้้วแต่่มููลค่่าใดจะต่ำำ��กว่่า ราคาทุุนของสิินค้้าคำำ�นวณตาม
วิิธีีเข้้าก่่อนออกก่่อน
ต้้นทุุนสิินค้้าคงเหลืือ ประกอบด้้วย ต้้นทุุนทั้้�งหมดในการซื้้�อและต้้นทุุนอื่่�นๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นเพื่่�อให้้สิินค้้าคงเหลืือนั้้�น
อยู่่�ในสถานที่่�และอยู่่�ในสภาพที่่�เป็็นอยู่่�ในปััจจุุบััน
ต้้นทุุนในการซื้้อ� ประกอบด้้วย ราคาซื้้อ� และค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการซื้้อ� สิินค้้านั้้น� เช่่น ค่่าขนส่่ง และต้้นทุุนอื่่น� ๆ
ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการได้้มาซึ่่�งสิินค้้า และหัักด้้วยส่่วนลดการค้้าและเงิินที่่�ได้้รัับคืืนจากการซื้้�อสิินค้้า
	มููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับเป็็นการประมาณราคาที่่�คาดว่่าจะขายได้้ตามปกติิธุุรกิิจ หัักด้้วยประมาณการต้้นทุุนที่่�จำำ�เป็็น
ต้้องจ่่ายไปเพื่่�อให้้ขายสิินค้้าได้้

3.6 เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและบริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม หมายถึึง กิิจการที่่�อยู่่�ภายใต้้อิิทธิิพลอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญของบริิษััท กล่่าวคืือ มีีอำำ�นาจในการเข้้าไปมีี
ส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับนโยบายทางการเงิิน และการดำำ�เนิินงานของกิิจการ แต่่ไม่่ถึึงระดัับที่่�จะควบคุุมนโยบาย
ดัังกล่่าว เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมแสดงโดยวิิธีีส่่วนได้้เสีียในงบการเงิินรวม หากบริิษััทร่่วมมีีผลขาดทุุนเกิินทุุนจะรัับรู้้�ส่่วน
ได้้เสีียในเงิินลงทุุนดัังกล่่าวเพีียงเท่่ากัับศููนย์์เท่่านั้้�น
บริิษััทย่่อย หมายถึึง กิิจการที่่�บริิษััทมีีอำำ�นาจในการควบคุุมนโยบายการเงิินและการดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งโดยทั่่�วไปแล้้ว
บริิษััทจะถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงมากกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง
	ตามงบการเงิินเฉพาะกิิจการเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและบริิษััทย่่อยบัันทึึกด้้วยวิิธีีราคาทุุนสุุทธิิจากค่่าเผื่่�อการด้้อย
ค่่าเงิินลงทุุน (ถ้้ามีี) ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนจะบัันทึึกเป็็นขาดทุุนในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จและตามงบการ
เงิินรวมเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมและบริิษััทย่่อยบัันทึึกด้้วยวิิธีีส่่วนได้้เสีีย

3.7 เครื่่�องมืือทางการเงิิน

การจััดประเภทรายการและการวััดมููลค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
บริิษััทและบริิษััทย่่อยจััดประเภทสิินทรััพย์์ทางการเงิิน ณ วัันที่่�รัับรู้้�รายการเริ่่�มแรก เป็็นสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััด
มููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น และ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน โดยพิิจารณาจากแผนธุุรกิิจของกิิจการในการ
จััดการสิินทรััพย์์ทางการเงิิน และลัักษณะของกระแสเงิินสดตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�น
	ตราสารทุุนสามารถจำำ�แนกและไม่่สามารถเปลี่่ย� นแปลงได้้ตามประเภทของการวััดมููลค่่าได้้สองประเภท ได้้แก่่ การ
วััดมููลค่่ายุุติธิ รรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน หรืือการวััดมููลค่่ายุุติธิ รรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� ซึ่ง่� ไม่่สามารถจััดประเภท
รายการใหม่่เข้้าไปไว้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
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การรัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่ม� แรกของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ไม่่ได้้วัดั มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติธิ รรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนด้้วย
มููลค่่ายุุติธิ รรม บวกหรืือหัักด้้วยต้้นทุุนการทำำ�รายการซึ่ง่� เกี่่ย� วข้้องโดยตรงกัับการได้้มาหรืือการออกสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
นั้้�น ต้้นทุุนการทำำ�รายการของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุนนั้้�นรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้
จ่่ายในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
การวััดมููลค่่าในภายหลัังของตราสารหนี้้�ทำำ�ได้้ 3 วิิธีีโดยขึ้้�นอยู่่�กัับการจััดประเภทตราสารหนี้้�นั้้�น
- สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย เมื่่�อถืือครองสิินทรััพย์์ทางการเงิินนั้้�นเพื่่�อรัับกระแส
เงิินสดตามสััญญา และเงื่่�อนไขตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดกระแสเงิินสดซึ่่�งเป็็นการรัับ
ชำำ�ระเพีียงเงิินต้้นและดอกเบี้้ย� จากยอดคงเหลืือของเงิินต้้นในวัันที่่�ระบุุไว้้เท่่านั้้น� สิินทรััพย์์ทางการเงิินดัังกล่่าว
ต้้องคำำ�นวณโดยใช้้วิธีิ อัี ตร
ั าดอกเบี้้ย� ที่่�แท้้จริิงและต้้องมีีการประเมิินการด้้อยค่่า กำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�เกิิดขึ้้น� จาก
การตััดรายการ การเปลี่่�ยนแปลงหรืือการด้้อยค่่าดัังกล่่าวจะรัับรู้้�ในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
- สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วัดั มููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติธิ รรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� เมื่่อ� ถืือครองสิินทรััพย์์ทางการ
เงิิน เพื่่�อรัับกระแสเงิินสดตามสััญญาและเพื่่�อขายสิินทรััพย์์ทางการเงิิน และเงื่่�อนไขตามสััญญาของสิินทรััพย์์
ทางการเงิินที่่�ก่่อให้้เกิิดกระแสเงิินสด ซึ่่�งเป็็นการรัับชำำ�ระเพีียงเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยจากยอดคงเหลืือของเงิิน
ต้้นในวัันที่่�ระบุุไว้้เท่่านั้้�น การเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิินรัับรู้้�ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
อื่่น� ยกเว้้น รายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่า รายได้้ดอกเบี้้ย� และกำำ�ไรขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่ย� นที่่�เกี่่ย� วข้้อง
จะรัับรู้้�เป็็นกำำ�ไรหรืือขาดทุุน เมื่่�อมีีการตััดรายการสิินทรััพย์์ทางการเงิิน กำำ�ไรหรืือขาดทุุนสะสมที่่�เคยรัับรู้้�
รายการในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� จะต้้องจััดประเภทรายการใหม่่เข้้ากำำ�ไรหรืือขาดทุุน สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ดัังกล่่าวต้้องคำำ�นวณโดยใช้้วิิธีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงเช่่นเดีียวกัับ สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคา
ทุุนตััดจำำ�หน่่าย
- สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าภายหลัังด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน เมื่่�อสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
นั้้�นไม่่เข้้าเงื่่�อนไขการวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายหรืือวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น และแสดงในงบแสดงฐานะการเงิินด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม โดยรัับรู้้�การเปลี่่�ยนแปลงสุุทธิิของ
มููลค่่ายุุติิธรรมในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
การวััดมููลค่่าในภายหลัังของตราสารทุุนต้้องแสดงตราสารทุุนโดยใช้้มููลค่่ายุุติธิ รรม และบัันทึึกกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจาก
การเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่ายุุติิธรรมเข้้ากำำ�ไรหรืือขาดทุุน หรืือกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น ขึ้้�นอยู่่�กัับการจััดประเภทรายการ
ของตราสารทุุนนั้้�น
การจััดประเภทรายการและการวััดมููลค่่าของหนี้้�สิินทางการเงิิน
บริิษััทและบริิษััทย่่อยรัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรกของหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม หัักต้้นทุุนการทำำ�รายการ
และจััดประเภทหนี้้สิ� นิ ทางการเงิินเป็็นหนี้้สิ� นิ ทางการเงิินที่่�วัดั มููลค่่าในภายหลัังด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย โดยใช้้วิธีิ ดี อกเบี้้ย�
ที่่�แท้้จริิง ในการคำำ�นวณมููลค่่าราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายคำำ�นึึงถึึงค่่าธรรมเนีียมหรืือต้้นทุุนที่่�ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของอััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิงนั้้�นด้้วย ทั้้�งนี้้� ค่่าตััดจำำ�หน่่ายตามวิิธีีดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงแสดงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของต้้นทุุนทางการเงิินในส่่วนของกำำ�ไร
หรืือขาดทุุน
การตััดรายการของเครื่่�องมืือทางการเงิิน
	สิินทรััพย์์ทางการเงิินจะถููกตััดรายการออกจากบััญชีี เมื่่�อสิิทธิิที่่�จะได้้รัับกระแสเงิินสดของสิินทรััพย์์นั้้�นได้้สิ้้�นสุุดลง
หรืือได้้มีกี ารโอนสิิทธิิที่่จ� ะได้้รับั กระแสเงิินสดของสิินทรััพย์์นั้้น� รวมถึึงได้้มีกี ารโอนความเสี่่ย� งและผลตอบแทนเกืือบทั้้�งหมด
ของสิินทรััพย์์นั้้�น หรืือมีีการโอนการควบคุุมในสิินทรััพย์์นั้้�น แม้้ว่่าจะไม่่มีีการโอนหรืือไม่่ได้้คงไว้้ซึ่่�งความเสี่่�ยงและผล
ตอบแทนเกืือบทั้้�งหมดของสิินทรััพย์์นั้้�น
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หนี้้�สิินทางการเงิินจะถููกตััดรายการออกจากบััญชีีก็็ต่่อเมื่่�อได้้มีีการปฏิิบััติิตามภาระผููกพัันของหนี้้�สิินนั้้�นแล้้ว มีีการ
ยกเลิิกภาระผููกพัันนั้้�น หรืือมีีการสิ้้�นสุุดลงของภาระผููกพัันนั้้�น ในกรณีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�มีีอยู่่�ให้้เป็็นหนี้้�
สิินใหม่่จากผู้้�ให้้กู้้�รายเดีียวกัันซึ่่�งมีีข้้อกำำ�หนดที่่�แตกต่่างกัันอย่่างมาก หรืือมีีการแก้้ไขข้้อกำำ�หนดของหนี้้�สิินที่่�มีีอยู่่�อย่่าง
เป็็นสาระสำำ�คััญ จะถืือว่่าเป็็นการตััดรายการหนี้้�สิินเดิิมและรัับรู้้�หนี้้�สิินใหม่่ โดยรัับรู้้�ผลแตกต่่างของมููลค่่าตามบััญชีีดััง
กล่่าวในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยวิิธีีราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย หรืือ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินประเภทตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยวิิธีีมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น และสิินทรััพย์์ที่่�
เกิิดจากภาระผููกพัันวงเงิินสิินเชื่่�อและสััญญาค้ำำ��ประกัันทางการเงิิน ประเมิินโดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องรอให้้เกิิดเหตุุการณ์์ด้้าน
เครดิิตเกิิดขึ้้�นก่่อน บริิษััทและบริิษััทย่่อยใช้้วิิธีีทั่่�วไป (General approach) ในการพิิจารณาค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนจากการด้้อย
ค่่า สำำ�หรัับลููกหนี้้ก� ารค้้า บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยใช้้วิธีิ กี ารอย่่างง่่าย (Simplified approach) ในการคำำ�นวณค่่าเผื่่อ� ผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยรัับรู้้�ค่า่ เผื่่อ� ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ตลอดอายุุของลููก
หนี้้�การค้้า โดยอ้้างอิิงจากประสบการณ์์ในอดีีต ปรัับปรุุงด้้วยข้้อมููลการคาดการณ์์ไปในอนาคตเกี่่�ยวกัับลููกหนี้้�การค้้าและ
สภาพแวดล้้อมทางด้้านเศรษฐกิิจ
การหัักกลบของเครื่่�องมืือทางการเงิิน
	สิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้สิ� นิ ทางการเงิินจะนำำ�มาหัักกลบกััน และแสดงด้้วยยอดสุุทธิิในงบแสดงฐานะการเงิิน ก็็
ต่่อเมื่่�อกิิจการมีีสิิทธิิบัังคัับใช้้ได้้ตามกฎหมายอยู่่�แล้้วในการหัักกลบจำำ�นวนเงิินที่่�รัับรู้้� และกิิจการมีีความตั้้�งใจที่่�จะชำำ�ระ
ด้้วยยอดสุุทธิิ หรืือตั้้�งใจที่่�จะรัับสิินทรััพย์์และชำำ�ระหนี้้�สิินพร้้อมกััน

3.8 ค่่าความนิิยม
บริิษััทและบริิษััทย่่อยใช้้วิิธีีซื้้�อสำำ�หรัับการบัันทึึกบััญชีีการรวมธุุรกิิจและวััดมููลค่่าต้้นทุุนการซื้้�อธุุรกิิจด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมของผลรวมของสิ่่�งตอบแทนที่่�โอน ณ วัันที่่�ซื้้�อ และจำำ�นวนของส่่วนของผู้้�ที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมในผู้้�ถููกซื้้�อ ในการ
รวมธุุรกิิจแต่่ละครั้้�ง บริิษััทและบริิษััทย่่อยจะวััดมููลค่่าส่่วนของผู้้�ที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม (ถ้้ามีี) ในบริิษััทย่่อยด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมหรืือมููลค่่าของสิินทรััพย์์สุุทธิิที่่�ระบุุได้้ของผู้้�ถููกซื้้�อตามสััดส่่วนของหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมนั้้�น
บริิษััทและบริิษััทย่่อยบัันทึึกต้้นทุุนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการซื้้�อธุุรกิิจเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในงวดที่่�ต้้นทุุนดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นและเมื่่�อ
ได้้รัับบริิการ
	ค่่าความนิิยมจากการรวมธุุรกิจิ คืือ ต้้นทุุนการรวมธุุรกิจิ ที่่�สููงกว่่าส่่วนได้้เสีียของบริิษัทั ในมููลค่่ายุุติธิ รรมของสิินทรััพย์์
สุุทธิิที่่�ระบุุได้้ของบริิษััทย่่อย หากต้้นทุุนการรวมธุุรกิิจต่ำำ��กว่่าส่่วนได้้เสีียของบริิษััทในมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์สุุทธิิที่่�
ระบุุได้้ของบริิษััทย่่อย บริิษััทจะรัับรู้้�ส่่วนต่่างนี้้�เป็็นกำำ�ไรในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนทัันทีี
	ค่่าความนิิยมจากการรวมธุุรกิจิ บัันทึึกในราคาทุุน ณ วัันที่่�ซื้อ้� ธุุรกิจิ และหลัังจากนั้้น� ค่่าความนิิยมจะวััดค่่าด้้วยราคา
ทุุนหัักค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าสะสมและขาดทุุนจากการด้้อยค่่าในค่่าความนิิยม ไม่่สามารถโอนกลัับได้้

3.9 อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนของบริิษัทั แสดงด้้วยวิิธีรี าคาทุุนหัักค่่าเสื่่อ� มราคาสะสมและค่่าเผื่่อ� การด้้อยค่่า (ถ้้ามีี)
	ค่่าเสื่่อ� มราคาของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน ประเภทอาคารให้้เช่่าคำำ�นวณจากราคาทุุนโดยวิิธีเี ส้้นตรงตามอายุุ
การให้้ประโยชน์์โดยประมาณ 20 ปีี ค่่าเสื่่�อมราคาของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนรวมอยู่่�ในการคำำ�นวณผลการ
ดำำ�เนิินงาน
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3.10 ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
	ที่่�ดินิ แสดงมููลค่่าตามราคาทุุน อาคารและอุุปกรณ์์แสดงในราคาทุุนหัักด้้วยค่่าเสื่่อ� มราคาสะสมและค่่าเผื่่อ� การด้้อยค่่า
(ถ้้ามีี)
	ราคาทุุนรัับรู้เ้� มื่่อ� เริ่่ม� แรกที่่�ได้้สินิ ทรััพย์์มารวมถึึงต้้นทุุนทางตรงอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่ย� วกัับการจััดหาสิินทรััพย์์เพื่่�อให้้สินิ ทรััพย์์
อยู่่�ในสภาพพร้้อมที่่�จะใช้้ได้้ตามวััตถุุประสงค์์รวมทั้้�งต้้นทุุนในการรื้้�อถอน ขนย้้าย และการบููรณะสถานที่่�ตั้้�งของสิินทรััพย์์
ซึ่่�งเป็็นภาระผููกพัันของกิิจการ (ถ้้ามีี)
	รายจ่่ายที่่�เกี่่�ยวกัับการต่่อเติิม การต่่ออายุุ หรืือการปรัับปรุุงสิินทรััพย์์ให้้ดีีขึ้้�น ซึ่่�งทำำ�ให้้ราคาเปลี่่�ยนแทนในปััจจุุบััน
ของสิินทรััพย์์เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างเป็็นสาระสำำ�คัญั จะรวมเป็็นราคาทุุนของสิินทรััพย์์ สำำ�หรัับค่่าซ่่อมแซม และบำำ�รุงุ รัักษารัับรู้เ้� ป็็น
ค่่าใช้้จ่่ายในรอบระยะเวลาบััญชีีที่่�เกิิดขึ้้�น
	ค่่าเสื่่�อมราคาของอาคารและอุุปกรณ์์คำำ�นวณจากราคาทุุนหัักมููลค่่าคงเหลืือของสิินทรััพย์์ โดยวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุ
การให้้ประโยชน์์
อาคารและอุุปกรณ์์ของบริิษัทั ย่่อยแห่่งหนึ่่ง� ที่่�ได้้มาตั้้ง� แต่่ปีี 2533 คำำ�นวณค่่าเสื่่อ� มราคาตามวิิธีกี องทุุนจม (Sinking
Fund Method) ส่่วนอาคารและอุุปกรณ์์ที่่ไ� ด้้มาหลัังปีี 2545 คำำ�นวณค่่าเสื่่อ� มราคาตามวิิธีเี ส้้นตรงตามอายุุการให้้ประโยชน์์
โดยประมาณของสิินทรััพย์์
อาคารและอุุปกรณ์์ของบริิษััทย่่อยอีีกแห่่งหนึ่่�ง ที่่�ได้้มาตั้้�งแต่่ปีี 2537 คำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคาตามวิิธีีกองทุุนจม
(Sinking Fund Method) ส่่วนอาคารและอุุปกรณ์์ที่่�ได้้มาหลัังปีี 2545 คำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคาตามวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการ
ให้้ประโยชน์์โดยประมาณของสิินทรััพย์์
เครื่่�องมืือแพทย์์ของบริิษััทที่่�ได้้มาก่่อนปีี 2556 คำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคาตามวิิธีีเส้้นตรงตามอายุุการให้้ประโยชน์์โดย
ประมาณของสิินทรััพย์์ ส่่วนเครื่่�องมืือแพทย์์ที่่�ได้้มาตั้้�งแต่่ปีี 2556 คำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคาตามวิิธีียอดคงเหลืือลดลงทวีีคููณ
(Double Declining Balance Method)
อายุุการให้้ประโยชน์์ของอาคารและอุุปกรณ์์โดยประมาณ มีีดัังนี้้�
ประเภทของสิินทรััพย์์
ปีี
ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน
10
อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
10-50
เครื่่�องมืือแพทย์์และอุุปกรณ์์การแพทย์์
5-25
เครื่่�องตกแต่่งติิดตั้้�งและเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
3-25
เครื่่�องใช้้และเครื่่�องตกแต่่งศููนย์์สุุขภาพ
5-10
ยานพาหนะ
5-10
ไม่่คิิดค่่าเสื่่�อมราคา สำำ�หรัับสิินทรััพย์์ที่่�อยู่่�ระหว่่างก่่อสร้้าง
	มีีการทบทวนมููลค่่าคงเหลืือและอายุุการให้้ประโยชน์์ทุุกปีี
	คิิดค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับส่่วนประกอบของรายการสิินทรััพย์์แต่่ละส่่วนแยกต่่างหากจากกัันเมื่่�อส่่วนประกอบแต่่ละ
ส่่วนนั้้�นมีีต้้นทุุนที่่�มีีนััยสำำ�คััญเมื่่�อเทีียบกัับต้้นทุุนทั้้�งหมดของสิินทรััพย์์นั้้�น
	ค่่าเสื่่�อมราคารวมอยู่่�ในการคำำ�นวณผลการดำำ�เนิินงาน
	กำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ คำำ�นวณจากผลต่่างระหว่่างเงิินสดรัับสุุทธิิกัับราคาตาม
บััญชีีและรัับรู้้�เป็็นรายได้้อื่่�น หรืือค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ

3.11 ต้้นทุุนการกู้้�ยืืม
ต้้นทุุนการกู้้�ยืืมของเงิินกู้้�ที่่ใ� ช้้ในการจััดหาหรืือก่่อสร้้างสิินทรััพย์์ที่่ต้� อ้ งใช้้ระยะเวลานานในการทำำ�ให้้อยู่่�ในสภาพพร้้อม
ใช้้หรืือขาย ได้้ถููกนำำ�ไปรวมเป็็นราคาทุุนของสิินทรััพย์์จนกว่่าสิินทรััพย์์นั้้�นจะอยู่่�ในสภาพพร้้อมที่่�จะใช้้ได้้ตามประสงค์์
ส่่วนต้้นทุุนการกู้้�ยืืมอื่่�นถืือเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในงวดที่่�เกิิดรายการ ต้้นทุุนการกู้้�ยืืม ประกอบด้้วย ดอกเบี้้�ยและต้้นทุุนอื่่�นที่่�เกิิด
ขึ้้�นจากการกู้้�ยืืมนั้้�น
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3.12 สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
	สิินทรััพย์์ไม่่มีตัี วั ตนเป็็นโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์รอตััดจ่่าย แสดงตามราคาทุุนหัักค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม ค่่าตััดจำำ�หน่่าย
คำำ�นวณจากราคาทุุนของสิินทรััพย์์โดยวิิธีีเส้้นตรงระยะเวลา 3-10 ปีี

3.13 การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่ใช่่สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ณ วัันที่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน บริิษััทและบริิษััทย่่อยจะประเมิินว่่ามีีข้้อบ่่งชี้้�ของสิินทรััพย์์ว่่ามีีการด้้อยค่่าหรืือไม่่
หากสิินทรััพย์์นั้้น� มีีข้อ้ บ่่งชี้้ข� องการด้้อยค่่า บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยจะประมาณมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับั คืืนของสิินทรััพย์์ หาก
มููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์สููงกว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับั คืืน บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยจะรัับรู้ผ้� ลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของ
สิินทรััพย์์ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์จะถููกกลัับรายการเมื่่�อมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้
รัับคืืนเพิ่่�มขึ้้�นในภายหลัังและจะกลัับรายการได้้ไม่่เกิินกว่่ามููลค่่าตามบััญชีีภายหลัังหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมหรืือค่่าตััด
จำำ�หน่่าย มููลค่่าที่่�จะได้้รัับคืืนของสิินทรััพย์์ หมายถึึง มููลค่่าจากการใช้้ของสิินทรััพย์์ หรืือมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์หััก
ต้้นทุุนในการขาย

3.14 สััญญาเช่่า
ณ วัันเริ่่�มต้้นสััญญา บริิษััทและบริิษััทย่่อยจะประเมิินว่่าสััญญาเป็็นสััญญาเช่่าหรืือประกอบด้้วยสััญญาเช่่าหรืือไม่่
โดยสััญญาจะเป็็นสััญญาเช่่าหรืือประกอบด้้วยสััญญาเช่่า ถ้้าสััญญานั้้น� เป็็นการให้้สิทิ ธิิในการควบคุุมการใช้้สินิ ทรััพย์์ที่่ร� ะบุุ
ได้้สำำ�หรัับช่่วงเวลาหนึ่่�งเพื่่�อการแลกเปลี่่�ยนกัับสิ่่�งตอบแทน
บริิษััทและบริิษััทย่่อยประเมิินอายุุสััญญาเช่่าตามระยะเวลาที่่�บอกเลิิกไม่่ได้้ที่่�ระบุุในสััญญาเช่่าหรืือตามระยะเวลาที่่�
เหลืืออยู่่�ของสััญญาเช่่าที่่�มีีผลอยู่่� โดยรวมระยะเวลาตามสิิทธิิเลืือกในการขยายอายุุสััญญาเช่่าหากมีีความแน่่นอนอย่่าง
สมเหตุุสมผลที่่�จะใช้้สิิทธิิเลืือกนั้้�นและระยะเวลาตามสิิทธิิเลืือกในการยกเลิิกสััญญาเช่่า หากมีีความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุ
สมผลที่่�จะไม่่ใช้้สิิทธิิเลืือกนั้้�น ทั้้�งนี้้�พิิจารณาถึึงผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงในเทคโนโลยีี และ/หรืือ การเปลี่่�ยนแปลง
ของสภาพแวดล้้อมต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการต่่ออายุุของสััญญาเช่่าดัังกล่่าว เป็็นต้้น
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ - ผู้้�เช่่า
	สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้รัับรู้้� ณ วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล โดยแสดงมููลค่่าตามราคาทุุนหลัังหัักค่่าเสื่่�อมราคาสะสมและ
ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า (ถ้้ามีี) และปรัับปรุุงด้้วยการวััดมููลค่่าของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าใหม่่ (ถ้้ามีี) ราคาทุุนดัังกล่่าวประกอบ
ด้้วย จำำ�นวนเงิินของหนี้้สิ� นิ ตามสััญญาเช่่าจากการวััดมููลค่่าเริ่่ม� แรก ต้้นทุุนทางตรงที่่�เกิิดขึ้้น� และการจ่่ายชำำ�ระตามสััญญา
เช่่าใดๆที่่�จ่่ายชำำ�ระ ณ วัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผลหรืือก่่อนวัันที่่�สััญญาเริ่่�มมีีผลหัักสิ่่�งจููงใจตามสััญญาเช่่าที่่�ได้้รัับ
	ราคาทุุนของสิินทรััพย์์สิทิ ธิิการใช้้รวมถึึงประมาณการต้้นทุุนที่่�จะเกิิดขึ้้น� สำำ�หรัับผู้้เ� ช่่าในการรื้้อ� และขนย้้ายสิินทรััพย์์
อ้้างอิิง การบููรณะสถานที่่ตั้้� ง� ของสิินทรััพย์์อ้า้ งอิิงหรืือการบููรณะสิินทรััพย์์อ้า้ งอิิงให้้อยู่่�ในสภาพตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในข้้อตกลง
และเงื่่�อนไขของสััญญาเช่่า
	ค่่าเสื่่อ� มราคาของสิินทรััพย์์สิทิ ธิิการใช้้คำำ�นวณจากราคาทุุนของสิินทรััพย์์โดยวิิธีเี ส้้นตรงตามอายุุของสััญญาเช่่า หรืือ
อายุุการให้้ประโยชน์์โดยประมาณของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้แต่่ละประเภท
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าแสดงมููลค่่าตามมููลค่่าปััจจุุบัันของการจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าที่่�ยัังไม่่ได้้จ่่ายชำำ�ระ ณ วัันที่่�
สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผล การจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าดัังกล่่าวประกอบด้้วย การจ่่ายชำำ�ระคงที่่� (รวมถึึงการจ่่ายชำำ�ระคงที่่�โดย
เนื้้�อหา) หัักลููกหนี้้�สิ่่�งจููงใจตามสััญญาเช่่า (ถ้้ามีี) และจำำ�นวนเงิินที่่�คาดว่่าผู้้�เช่่าจะจ่่ายชำำ�ระภายใต้้การรัับประกัันมููลค่่า
คงเหลืือ นอกจากนี้้� การจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่ายัังรวมถึึงราคาใช้้สิิทธิิของสิิทธิิการเลืือกซื้้�อ หากมีีความแน่่นอนอย่่าง
สมเหตุุสมผลที่่�บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยจะใช้้สิทิ ธิิเลืือกนั้้น� และการจ่่ายชำำ�ระค่่าปรัับเพื่่�อการยกเลิิกสััญญาเช่่า หากข้้อกำำ�หนด
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สััญญาเช่่าแสดงให้้เห็็นว่่าบริิษััทและบริิษััทย่่อยจะใช้้สิิทธิิเลืือกในการยกเลิิกสััญญาเช่่า
บริิษััทและบริิษััทย่่อยคำำ�นวณมููลค่่าปััจจุุบัันของการจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าโดยใช้้อััตราดอกเบี้้�ยการกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�ม
ณ วัันที่่�สััญญาเช่่ามีีผล หากอััตราดอกเบี้้�ยตามนััยของหนี้้�สิินสััญญาเช่่านั้้�นไม่่สามารถกำำ�หนดได้้ ทั้้�งนี้้�อััตราดอกเบี้้�ย
การกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มอ้้างอิิงจากอััตราผลตอบแทนของพัันธบััตรรััฐบาลปรัับด้้วยค่่าความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสมตามระยะเวลาของ
สััญญาเช่่านั้้�น หลัังจากวัันที่่�สััญญาเช่่าเริ่่�มมีีผลบริิษััทและบริิษััทย่่อยจะวััดมููลค่่าของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าเพิ่่�มขึ้้�นเพื่่�อ
สะท้้อนดอกเบี้้�ยจากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า และลดลงเพื่่�อสะท้้อนการจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าที่่�จ่่ายชำำ�ระแล้้ว นอกจากนี้้�
บริิษััทและบริิษััทย่่อยจะวััดมููลค่่าหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าใหม่่ เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงอายุุสััญญาเช่่า จำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องจ่่าย
ชำำ�ระ หรืือการประเมิินสิิทธิิการเลืือกในการซื้้�อสิินทรััพย์์อ้้างอิิง
สััญญาเช่่าระยะสั้้�นและสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่าต่ำำ��
บริิษััทและบริิษััทย่่อยเลืือกใช้้ข้้อยกเว้้นในการรัับรู้้�รายการสำำ�หรัับสััญญาเช่่าระยะสั้้�น (สััญญาเช่่าที่่�มีีอายุุสััญญาเช่่า
12 เดืือนหรืือน้้อยกว่่านัับจากวัันที่่�สััญญาเช่่ามีีผล และไม่่มีีสิิทธิิการเลืือกซื้้�อ) และสััญญาเช่่าซึ่่�งสิินทรััพย์์อ้้างอิิงมีีมููลค่่า
ต่ำำ�� จำำ�นวนเงิินที่่�จ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าดัังกล่่าวจะรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของกำำ�ไรหรืือขาดทุุนตามวิิธีีเส้้นตรงตลอด
อายุุสััญญาเช่่า
บริิษััทและบริิษััทย่่อยรัับรู้้�การจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าจากสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานเป็็นรายได้้โดยใช้้วิิธีีเส้้นตรงตลอด
อายุุสััญญาเช่่า

3.15 เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น แสดงในราคาทุุน

3.16 ผลประโยชน์์พนัักงาน

ผลประโยชน์์ระยะสั้้�น
บริิษััทและบริิษััทย่่อยรัับรู้้�เงิินเดืือน ค่่าจ้้าง โบนััส และเงิินสมทบกองทุุนประกัันสัังคมและกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
เป็็นค่่าใช้้จ่่ายเมื่่�อเกิิดรายการ

ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงาน (โครงการสมทบเงิิน)
บริิษัทั และพนัักงานได้้ร่ว่ มกัันจััดตั้้ง� กองทุุนสำำ�รองเลี้้ย� งชีีพ ซึ่ง่� ประกอบด้้วยเงิินที่่�พนัักงานจ่่ายสะสมและเงิินที่่�บริิษัทั
จ่่ายสมทบให้้เป็็นรายเดืือน สิินทรััพย์์ของกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพได้้แยกออกจากสิินทรััพย์์ของบริิษััท เงิินที่่�บริิษััทจ่่าย
สมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพบัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในปีีที่่�เกิิดรายการ
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงาน (โครงการผลประโยชน์์)
บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีภาระสำำ�หรัับเงิินชดเชยที่่�ต้้องจ่่ายให้้แก่่พนัักงานเมื่่�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่่�งบริิษััทถืือว่่าเงิินชดเชยดัังกล่่าวเป็็นโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานสำำ�หรัับพนัักงาน
บริิษััทและบริิษััทย่่อยคำำ�นวณหนี้้�สิินตามโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานโดยใช้้วิิธีีคิิดลดแต่่ละ
หน่่วยที่่�ประมาณการไว้้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญอิิสระได้้ทำำ�การประเมิินภาระผููกพัันดัังกล่่าว
ตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย ซึ่่�งหลัักการประมาณการดัังกล่่าวต้้องใช้้ข้้อสมมติิที่่�หลากหลาย รวมถึึงข้้อสมมติิเกี่่�ยว
กัับอััตราคิิดลด อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือนในอนาคต อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน อััตราการมรณะและอััตรา
เงิินเฟ้้อ
ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย (Actuarial gains and losses) สำำ�หรัับ
โครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานจะรัับรู้้�ทัันทีีในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
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3.17 การประมาณการหนี้้�สิิน
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยจะบัันทึึกประมาณการหนี้้สิ� นิ เมื่่�อมีีความเป็็นไปได้้ค่อ่ นข้้างแน่่ของการเกิิดภาระผููกพัันในปััจจุุบันั
ตามกฎหมายหรืือจากการอนุุมานอัันเป็็นผลสืืบเนื่่อ� งมาจากเหตุุการณ์์ในอดีีต ภาระผููกพัันดัังกล่่าวคาดว่่าจะส่่งผลให้้ต้อ้ ง
เกิิดการไหลออกของทรััพยากรเพื่่�อจ่่ายชำำ�ระภาระผููกพัันและจำำ�นวนที่่�ต้้องจ่่ายสามารถประมาณการได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ
รายจ่่ายที่่�จะได้้รัับคืืนบัันทึึกเป็็นสิินทรััพย์์แยกต่่างหากก็็ต่่อเมื่่�อการได้้รัับคืืนคาดว่่าจะได้้รัับอย่่างแน่่นอนเมื่่�อได้้จ่่ายชำำ�ระ
ประมาณการหนี้้�สิินไปแล้้ว

3.18 หนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ย
หนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยบัันทึึกเริ่่�มแรกในมููลค่่ายุุติิธรรมหัักค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวกัับการเกิิดหนี้้�สิิน ภายหลัังจากการ
บัันทึึกหนี้้สิ� นิ ที่่�มีภี าระดอกเบี้้ย� จะบัันทึึกต่่อมาโดยวิิธีรี าคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย ผลต่่างระหว่่างยอดหนี้้เ� ริ่่ม� แรกและยอดหนี้้เ� มื่่อ�
ครบกำำ�หนดไถ่่ถอนจะบัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนตลอดอายุุการกู้้�ยืืมโดยใช้้วิิธีีอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิง

3.19 การจััดสรรกำำ�ไรสะสม
การจััดสรรกำำ�ไรสะสมเป็็นไปตามพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชน จำำ�กััด พ.ศ. 2535 โดยบริิษััทจะจััดสรรสำำ�รองตาม
กฎหมายในอััตราร้้อยละ 5 ของกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี

3.20 ภาษีีเงิินได้้
ภาษีีเงิินได้้ ประกอบด้้วยภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบัันและภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ภาษีีเงิินได้้ปััจจุุบััน
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยบัันทึึกภาษีีเงิินได้้ (ถ้้ามีี) ตามจำำ�นวนที่่�จะต้้องจ่่าย คำำ�นวณตามหลัักเกณฑ์์แห่่งประมวลรััษฎากร
ในอััตราภาษีีเงิินได้้ ร้้อยละ 20 ของกำำ�ไรสุุทธิิก่อ่ นภาษีีเงิินได้้หลัังจากปรัับปรุุงบวกกลัับด้้วยค่่าใช้้จ่า่ ยต่่างๆ ซึ่ง่� ไม่่สามารถ
ถืือเป็็นรายจ่่ายในการคำำ�นวณภาษีีและหัักออกด้้วยรายการที่่�ได้้รัับยกเว้้นหรืือไม่่ถืือเป็็นรายได้้ในการคำำ�นวณภาษีี
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
	สิินทรััพย์์และหนี้้สิ� นิ ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจะคำำ�นวณขึ้้น� จากผลแตกต่่างชั่่ว� คราวระหว่่างมููลค่่าตามบััญชีีกับั ฐาน
ภาษีีของสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินนั้้�น ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่่�ยนแปลงของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินภาษีีเงิิน
ได้้รอการตััดบััญชีีจะถููกรัับรู้้�เป็็นรายได้้ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีหรืือค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีโดยจะรัับรู้้�ใน
กำำ�ไรขาดทุุน เว้้นแต่่ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับรายการที่่�รัับรู้้�โดยตรงในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น		
ผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ใช้้หัักภาษีีจะถููกรัับรู้้�เป็็นสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีเมื่่�อมีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้าง
แน่่นอนว่่าบริิษััทและบริิษััทย่่อยจะมีีกำำ�ไรทางภาษีีจากการดำำ�เนิินงานในอนาคตเพีียงพอที่่�จะนำำ�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอ
การตััดบััญชีีมาใช้้ประโยชน์์ได้้ และผลแตกต่่างชั่่�วคราวที่่�ต้้องเสีียภาษีีทุุกรายการจะถููกรัับรู้้�เป็็นหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการ
ตััดบััญชีี ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจะไม่่ถููกรัับรู้้�เมื่่�อเกิิดจากผลแตกต่่างชั่่�วคราว ต่่อไปนี้้� การรัับรู้้�ค่่าความนิิยมในครั้้�ง
แรก การรัับรู้้�สิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิินในครั้้�งแรกซึ่่�งเป็็นรายการที่่�ไม่่ใช่่การรวมธุุรกิิจและรายการนั้้�นไม่่มีีผลกระทบต่่อกำำ�ไร
ขาดทุุนทางบััญชีีหรืือทางภาษีี และผลแตกต่่างที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและกิิจการร่่วมค้้าหากเป็็นไปได้้ว่่า
จะไม่่มีีการกลัับรายการในอนาคตอัันใกล้้
	สิินทรััพย์์และหนี้้สิ� นิ ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีถููกวััดมููลค่่าโดยใช้้อัตร
ั าภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับงวดที่่บ� ริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย
คาดว่่าจะได้้รัับประโยชน์์จากสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีหรืือจะจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้ โดยใช้้อััตราภาษีีและ
กฎหมายภาษีีอากรที่่�มีีผลบัังคัับใช้้อยู่่�หรืือที่่�คาดได้้ค่่อนข้้างแน่่นอนว่่าจะมีีผลบัังคัับใช้้ภายในสิ้้�นรอบระยะเวลาที่่�รายงาน
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ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน มููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจะถููกทบทวนและปรัับลด
มููลค่่า เมื่่อ� มีีความเป็็นไปได้้ค่อ่ นข้้างแน่่ว่า่ บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยจะไม่่มีกำี ำ�ไรทางภาษีีในอนาคตเพีียงพอต่่อการนำำ�สินิ ทรััพย์์
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีทั้้�งหมดหรืือบางส่่วนมาใช้้ประโยชน์์ได้้
	สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีและหนี้้สิ� นิ ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีจะหัักกลบกัันได้้ก็ต่็ อ่ เมื่่อ� กิิจการมีีสิทิ ธิิตาม
กฎหมายและภาษีีเงิินได้้นี้้�ประเมิินโดยหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีหน่่วยงานเดีียวกััน

3.21 กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
	กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้น� พื้้น� ฐาน คำำ�นวณโดยการหารกำำ�ไรสำำ�หรัับปีี ด้้วยจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่ายถััวเฉลี่่ย� ถ่่วงน้ำำ��หนััก
ณ วัันสิ้้�นงวดบััญชีี

3.22 บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
	บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันหมายถึึง บุุคคลหรืือกิิจการที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุมบริิษััท ถููกควบคุุมโดยบริิษััทไม่่ว่่าจะ
เป็็นทางตรงหรืือทางอ้้อม หรืืออยู่่�ภายใต้้การควบคุุมเดีียวกัันกัับบริิษััท รวมถึึงบริิษััทที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ถืือหุ้้�น บริิษััทย่่อย และ
กิิจการที่่�เป็็นบริิษััทย่่อยในเครืือเดีียวกััน นอกจากนี้้�บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันยัังหมายรวมถึึงบริิษััทร่่วมและบุุคคล
ซึ่่�งถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อมและมีีอิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญกัับบริิษััท ผู้้�บริิหารสำำ�คััญ กรรมการ
หรืือพนัักงานของบริิษัทั ตลอดทั้้�งสมาชิิกในครอบครััวที่่�ใกล้้ชิดิ กัับบุุคคลดัังกล่่าว และกิิจการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับบุุคคลเหล่่านั้้น�
ในการพิิจารณาความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัันกัับบริิษัทั แต่่ละรายการบริิษัทั คำำ�นึึงถึึงเนื้้อ� หา
ของความสััมพัันธ์์มากกว่่ารููปแบบทางกฎหมาย

3.23 การวััดมููลค่่ายุุติิธรรม
บริิษััทและบริิษััทย่่อยใช้้วิิธีีราคาตลาดในการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินซึ่่�งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนดให้้ต้้องวััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม ยกเว้้นในกรณีีที่่�ไม่่มีีตลาดที่่�มีีสภาพคล่่อง หรืือไม่่
สามารถหาราคาเสนอซื้้�อขายในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องได้้ บริิษััทและบริิษััทย่่อยจะใช้้วิิธีีราคาทุุนหรืือวิิธีีรายได้้ในการวััด
มููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดัังกล่่าวแทน
ลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม
ระดัับที่่� 1 ใช้้ข้้อมููลราคาเสนอซื้้�อขาย (ไม่่ต้้องปรัับปรุุง) ในตลาดที่่�มีีสภาพคล่่องสำำ�หรัับสิินทรััพย์์หรืือหนี้้�สิิน
อย่่างเดีียวกััน
ระดัับที่่� 2 ใช้้ข้อ้ มููลอื่่น� นอกเหนืือจากราคาเสนอซื้้อ� ขายซึ่่ง� รวมอยู่่�ในระดัับ 1 ที่่�สามารถสัังเกตได้้โดยตรง (ได้้แก่่
ข้้อมููลราคาตลาด) หรืือโดยอ้้อม (ได้้แก่่ ข้้อมููลที่่�คำำ�นวณมาจากราคาตลาด) สำำ�หรัับสิินทรััพย์์นั้้�น
หรืือหนี้้�สิินนั้้�น
ระดัับที่่� 3 ใช้้ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถสัังเกตได้้ เช่่น ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกระแสเงิินในอนาคตที่่�กิิจการประมาณขึ้้�น
	ทุุกวัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน บริิษััทและบริิษััทย่่อยจะประเมิินความจำำ�เป็็นในการโอนรายการระหว่่างลำำ�ดัับชั้้�น
ของมููลค่่ายุุติิธรรมสำำ�หรัับสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินที่่�ถืืออยู่่� ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานที่่�มีีการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมแบบเกิิด
ขึ้้�นประจำำ�
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4. การใช้้ดุุลยพิินิิจและประมาณการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญ
ในการจััดทำำ�งบการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุลุ ยพิินิจิ และการประมาณการใน
เรื่่�องที่่�มีีความไม่่แน่่นอนเสมอ การใช้้ดุุลยพิินิิจและการประมาณการดัังกล่่าวนี้้�ส่่งผลกระทบจำำ�นวนเงิินที่่�แสดงในงบการเงิินและ
ต่่อข้้อมููลที่่�แสดงในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ผลเกิิดขึ้้�นจริิงอาจแตกต่่างจากจำำ�นวนที่่�ประมาณการไว้้ การใช้้ดุุลยพิินิิจและ
ประมาณการที่่�สำำ�คััญมีีดัังนี้้�
รายได้้ค่่าบริิการทางการแพทย์์ค้้างรัับ
	รายได้้ค่่าบริิการทางการแพทย์์ค้้างรัับเป็็นรายได้้ค่่าบริิการทางการแพทย์์ที่่�ยัังไม่่ได้้รัับจากสำำ�นัักงานประกัันสัังคม
ซึ่่�งบริิษััทไม่่สามารถทราบจำำ�นวนเงิินที่่�จะได้้รัับแน่่นอน ผู้้�บริิหารของบริิษััทจึึงได้้ประมาณการรายได้้ค้้างรัับดัังกล่่าวตาม
หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการและเงื่่�อนไขตามที่่�กำำ�หนดโดยหน่่วยงานดัังกล่่าวและจากจำำ�นวนเงิินที่่�ได้้รัับจริิงครั้้�งล่่าสุุดควบคู่่�ไปกัับ
ภาวะการณ์์ในปััจจุุบััน
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ในการประมาณการค่่าเผื่่อ� ผลขาดทุุนที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� ของลููกหนี้้� ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุลุ ยพิินิจิ ในการประมาณ
การผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น โดยคำำ�นึึงถึึงประวััติิการชำำ�ระเงิินและข้้อมููลผลขาดทุุนด้้านเครดิิตในอดีีตซึ่่�งมีีการปรัับ
สะท้้อนข้้อมููลปััจจุุบันั และการคาดการณ์์ล่ว่ งหน้้าเกี่่ย� วกัับปััจจััยทางเศรษฐกิิจมหภาคที่่มี� ผี ลต่่อความสามารถในการชำำ�ระ
หนี้้� ได้้แก่่ ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ (GDP) อััตราการว่่างงาน และดััชนีีราคาผู้้�บริิโภค (Consumer Price Index)
ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
ในการพิิจารณาค่่าเผื่่อ� การด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องประมาณการกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รับั
ในอนาคตจากเงิินลงทุุนนั้้น� รวมทั้้ง� การเลืือกอััตราคิิดลดที่่เ� หมาะสมในการคำำ�นวณหามููลค่่าปััจจุุบันั ของกระแสเงิินสดนั้้น� ๆ
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนและค่่าเสื่่�อมราคา
ในการคำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคาของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องทำำ�การประมาณอายุุการให้้
ประโยชน์์และมููลค่่าคงเหลืือเมื่่�อเลิิกใช้้งานของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน และต้้องทบทวนอายุุการให้้ประโยชน์์และ
มููลค่่าคงเหลืือใหม่่หากมีีการเปลี่่�ยนแปลงเกิิดขึ้้�น
นอกจากนี้้ฝ่� า่ ยบริิหารจำำ�เป็็นต้้องสอบทานการด้้อยค่่าของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนในแต่่ละช่่วงเวลาและบัันทึึก
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าหากคาดว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับั คืืนต่ำำ��กว่่ามููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์นั้้น� ในการนี้้ฝ่� า่ ยบริิหาร
จำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการคาดการณ์์รายได้้และค่่าใช้้จ่่ายในอนาคตซึ่่�งเกี่่�ยวเนื่่�องกัับสิินทรััพย์์นั้้�น
ในการเปิิดเผยมููลค่่ายุุติิธรรมของอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน ฝ่่ายบริิหารใช้้วิิธีีพิิจารณาจากรายได้้โดยอ้้างอิิง
จากการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมในงวดปััจจุุบัันและงวดก่่อนโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระ
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์และค่่าเสื่่�อมราคา
ในการคำำ�นวณค่่าเสื่่อ� มราคาของอาคารและอุุปกรณ์์ ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องทำำ�การประมาณอายุุการให้้ประโยชน์์และ
มููลค่่าคงเหลืือเมื่่�อเลิิกใช้้งานของอาคารและอุุปกรณ์์ และต้้องทบทวนอายุุการให้้ประโยชน์์และมููลค่่าคงเหลืือใหม่่หากมีี
การเปลี่่�ยนแปลงเกิิดขึ้้�น
นอกจากนี้้�ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องสอบทานการด้้อยค่่าของที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ในแต่่ละช่่วงเวลาและบัันทึึก
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าหากคาดว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับั คืืนต่ำำ��กว่่ามููลค่่าตามบััญชีีของสิินทรััพย์์นั้้น� ในการนี้้ฝ่� า่ ยบริิหาร
จำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการคาดการณ์์รายได้้และค่่าใช้้จ่่ายในอนาคตซึ่่�งเกี่่�ยวเนื่่�องกัับสิินทรััพย์์นั้้�น
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ค่่าความนิิยมและสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
ในการบัันทึึกและวััดมููลค่่าของค่่าความนิิยมและสิินทรััพย์์ไม่่มีตัี วั ตน ณ วัันที่่�ได้้มาตลอดจนการทดสอบการด้้อยค่่า
ในภายหลััง ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องประมาณการกระแสเงิินสดที่่�คาดว่่าจะได้้รัับในอนาคตจากสิินทรััพย์์ หรืือ หน่่วยของ
สิินทรััพย์์ที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดเงิินสดรวมทั้้ง� การเลืือกอััตราคิิดลดที่่เ� หมาะสมในการคำำ�นวณหามููลค่่าปััจจุุบันั ของกระแสเงิินสดนั้้น� ๆ
ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ที่่�ไม่่ใช่่สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยจะบัันทึึกค่่าเผื่่อ� การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ เมื่่�อมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รับั คืืนต่ำำ��กว่่ามููลค่่าตามบััญชีี
ของสิินทรััพย์์นั้้�นหรืือเมื่่�อมีีข้้อบ่่งชี้้�ของการด้้อยค่่า การที่่�จะสรุุปว่่ามููลค่่าคาดว่่าจะได้้รัับคืืนต่ำำ��กว่่ามููลค่่าตามบััญชีีของ
สิินทรััพย์์หรืือไม่่นั้้�นจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจของฝ่่ายบริิหารเกี่่�ยวกัับการใช้้ข้้อสมมติิฐานที่่�สำำ�คััญในการประมาณมููลค่่าที่่�
คาดว่่าจะได้้รัับคืืน
สััญญาเช่่า
ในการกำำ�หนดอายุุสััญญาเช่่าที่่�มีีสิิทธิิการเลืือกในการขยายอายุุสััญญาเช่่าหรืือยกเลิิกสััญญาเช่่าบริิษััทและบริิษััท
ย่่อยกำำ�หนดอายุุสัญั ญาเช่่าตามระยะเวลาที่่�บอกเลิิกไม่่ได้้ของสััญญาเช่่า โดยรวมระยะเวลาตามสิิทธิิเลืือกในการขยายอายุุ
สััญญาเช่่า หากมีีความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุสมผลที่่�จะใช้้สิิทธิิเลืือกนั้้�นและระยะเวลาตามสิิทธิิเลืือกในการยกเลิิกสััญญา
เช่่า หากมีีความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุสมผลที่่�จะไม่่ใช้้สิิทธิิเลืือกนั้้�น ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจในการประเมิินว่่า
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยมีีความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุสมผลหรืือไม่่ที่่จ� ะใช้้สิทิ ธิิเลืือกในการขยายอายุุสัญั ญาเช่่าหรืือที่่�จะไม่่ใช้้
สิิทธิิเลืือกในการยกเลิิกสััญญาเช่่า โดยพิิจารณาข้้อเท็็จจริิงและสภาพแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดที่่�ทำำ�ให้้เกิิดสิ่่�งจููงใจใน
ทางเศรษฐกิิจสำำ�หรัับบริิษััทและบริิษััทย่่อยในการใช้้สิิทธิิเลืือกนั้้�น ภายหลัังจากวัันที่่�สััญญาเช่่ามีีผล บริิษััทฯและบริิษััท
ย่่อยจะประเมิินอายุุสััญญาเช่่าใหม่่หากมีีเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ที่่�มีีนััยสำำ�คััญซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมและส่่งผลต่่อ
ความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุสมผลที่่�จะใช้้สิิทธิิเลืือก
อััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�ม
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยไม่่สามารถกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้ย� ตามนััยของสััญญาเช่่า ดัังนั้้น� จึึงใช้้อัตร
ั าดอกเบี้้ย� เงิินกู้้�ยืืมส่่วน
เพิ่่�มของบริิษััทและบริิษััทย่่อยในการคิิดลดหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า โดยอััตราเงิินกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มเป็็นอััตราดอกเบี้้�ยที่่�บริิษััท
และบริิษััทย่่อยจะต้้องจ่่ายในการกู้้�ยืืมเงิินที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งสิินทรััพย์์ที่่�มีีมููลค่่าใกล้้เคีียงกัับสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ใน
สภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจที่่�คล้้ายคลึึง โดยมีีระยะเวลาการกู้้�ยืืมและหลัักประกัันที่่�คล้้ายคลึึง
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานตามโครงการผลประโยชน์์
หนี้้สิ� นิ ตามโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานของพนัักงานประมาณขึ้้น� ตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย ซึ่ง่� ต้้อง
อาศััยข้้อสมมติิฐานต่่าง ๆ ในการประมาณการนั้้�น เช่่น อััตราคิิดลด อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือนในอนาคต อััตรามรณะ และ
อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน เป็็นต้้น
มููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และตราสารอนุุพัันธ์์
	มููลค่่ายุุติธิ รรมของเครื่่อ� งมืือทางการเงิิน ซึ่ง่� ไม่่มีกี ารซื้้อ� ขายในตลาดซื้้อ� ขายคล้้องวััดมููลค่่าโดยใช้้เทคนิิคการประเมิิน
มููลค่่า บริิษััทและบริิษััทย่่อยใช้้ดุุลยพิินิิจในการเลืือกวิิธีีการและตั้้�งข้้อสมมติิฐานซึ่่�งส่่วนใหญ่่อ้้างอิิงจากสถานะของตลาด
ที่่�มีีอยู่่� ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน รายละเอีียดของข้้อสมมติิฐานหลัักที่่�ใช้้รวมอยู่่�ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
ข้้อ 35.6
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5. รายการธุุรกิิจกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษััทมีีรายการทางธุุรกิิจกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน รายการธุุรกิิจดัังกล่่าวเป็็นไปตามเงื่่�อนไขทางการค้้าและ
เกณฑ์์ตามที่่�ตกลงร่่วมกััน ซึ่่�งเป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจ โดยสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
ลัักษณะความสััมพัันธ์์
	ลัักษณะความสััมพัันธ์์ที่่�บริิษััทมีีกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันไม่่ว่่าจะเป็็นโดยทางตรงหรืือทางอ้้อม มีีดัังนี้้�
ชื่่�อกิิจการ
ลัักษณะความสััมพัันธ์์
บริิษััทย่่อย
บจ. ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท
บมจ. เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์
บจ. บิิวตี้้� ดีีไซน์์ เซ็็นเตอร์์
บจ. วีี พรีีซิิชั่่�น

ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทและกรรมการร่่วมกััน
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทและกรรมการร่่วมกััน
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทและกรรมการร่่วมกััน
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทและกรรมการร่่วมกััน

บจ. โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม
บจ. โรงพยาบาลหริิภุุญชััย เมโมเรีียล
บจ. โรงพยาบาลรามคำำ�แหง เชีียงใหม่่

ถืือหุ้้�นโดย บมจ. เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์
ถืือหุ้้�นโดย บมจ. เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์
ถืือหุ้้�นโดย บจ. โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม และ
บมจ. เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์
ถืือหุ้้�นโดย บจ.โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม

บริิษััทย่่อยทางอ้้อม

บจ. เทพปััญญาธุุรกิิจ

บริิษััทร่่วม

บจ. โรงพยาบาลวิิภาราม
บจ. ทิิพยบดิินทร์์
บจ. โรงพยาบาลบางโพ
บริิษััทร่่วมทางอ้้อม
บจ. โรงพยาบาลเขลางค์์นคร
บจ. โรงพยาบาลพะวอ

ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทและกรรมการร่่วมกััน
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทและกรรมการร่่วมกััน
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทและกรรมการร่่วมกััน

บมจ. โรงพยาบาลเจ้้าพระยา
บจ. สิินแพทย์์
บจ. โรงพยาบาลศุุภฤกษ์์อู่่�ทอง
บจ. นวนครการแพทย์์
บมจ. โรงพยาบาลไทยนคริินทร์์
บจ. อิินโนเวชั่่�น เทคโนโลยีี
บจ. โรงพยาบาลเสรีีรัักษ์์
บจ. เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย)
บจ. โรงพยาบาลวิิภาราม - ปากเกร็็ด
บจ. โรงพยาบาลวิิภาราม (อมตะนคร)
บจ. โรงพยาบาลวิิภาราม - ชััยปราการ
บมจ. โรงพยาบาลรามคำำ�แหง
บมจ. กรีีน รีีซอร์์สเซส
บมจ. ศิิคริินทร์์
บมจ. ไดนาสตี้้�เซรามิิค
บจ. เอฟแอนด์์เอส 79
บจ. โรงพยาบาลพะเยาราม
บจ. โรงพยาบาลขอนแก่่นราม
บจ. ภููมิิปััญญาอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
บจ. โรงพยาบาลชััยภููมิิราม
บจ. ปิิยะศิิริิ
บจ. กััซซััน เชีียงใหม่่ พร็็อพเพอร์์ตี้้�
บจ. กััซซัันขุุนตาลกอล์์ฟ แอนด์์ รีีสอร์์ท
บจ. กััซซััน มารีีนา กอล์์ฟคลัับ
บจ. ดีีโก้้ วััสดุุภััณฑ์์

ถืือหุ้้�นระหว่่างกัันและกรรมการร่่วมกััน
ถืือหุ้้�นระหว่่างกัันและกรรมการร่่วมกััน
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััท
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััท
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััท
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทและกรรมการร่่วมกััน
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทและกรรมการร่่วมกััน
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทและกรรมการร่่วมกััน
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทร่่วมและกรรมการร่่วมกััน
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทร่่วมและกรรมการร่่วมกััน
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทร่่วมและกรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน
ผู้้�ถืือหุ้้�นและกรรมการร่่วมกััน

บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

ถืือหุ้้�นโดยบจ.โรงพยาบาลเชีียงใหม่่รามและกรรมการรวมกััน
ถืือหุ้้�นโดยบจ. เทพปััญญาธุุรกิิจและกรรมการร่่วมกััน
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นโยบายการกำำ�หนดราคา
รายการ
รายได้้จากกิิจการโรงพยาบาล
รายได้้ค่่าเช่่าและบริิการ
รายได้้อื่่�น
เงิินให้้กู้้�ยืืม
เงิินกู้้�ยืืม
ซื้้�อสิินค้้า
ซื้้�อสิินทรััพย์์/การจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์

นโยบายการกำำ�หนดราคา
ราคาปกติิธุุรกิิจเท่่ากัับราคาที่่�คิิดกัับคู่่�ค้้ารายอื่่�น
ราคาที่่�ตกลงร่่วมกัันตามสััญญา
ราคาปกติิธุุรกิิจเท่่ากัับราคาที่่�คิิดกัับคู่่�ค้้ารายอื่่�น
อััตราดอกเบี้้�ยตามท้้องตลาดหรืือใกล้้เคีียง
อััตราดอกเบี้้�ยตามท้้องตลาดหรืือใกล้้เคีียง
ราคาที่่�ตกลงร่่วมกััน
ราคาที่่�ตกลงร่่วมกััน

ยอดคงเหลืือ ณ วัันสิ้้�นปีี สรุุปได้้ดัังนี้้�
2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563

1,542,352
898,695
2,441,047

1,082,518
1,196,693
2,279,211

100,557
766,933
778,297
1,645,787

3,952,667
46,752
1,174,073
5,173,492

22,000,000

-

22,000,000

-

-

-

-

75,949,597

1,800,000
1,800,000

67,450,075
1,200,000
68,650,075

-

67,450,075
67,450,075

127,000,000
135,300,000
262,300,000

15,440,200
225,225,000
240,665,200

127,000,000
135,300,000
262,300,000

1,250,000
15,440,200
121,600,000
138,290,200

512,349
29,241,141
(28,938,675)
814,815

518,261
29,045,796
(28,938,675)
625,382

512,349
512,349

25,890
518,261
544,151

212,000
212,000

-

3,363,501
212,000
3,575,501

-

8,400,000
11,340,000
19,740,000

8,400,000
11,340,000
19,740,000

-

-

2564
ลููกหนี้้�การค้้า
บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
เงิินจ่่ายล่่วงหน้้าค่่าวััคซีีนทางเลืือกโควิิด 19
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ลููกหนี้้�จากการลดทุุน
บริิษััทย่่อย
เงิินปัันผลค้้างรัับ
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�น
บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
สุุทธิิ
ลููกหนี้้�อื่่�น
บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม
รวม
ลููกหนี้้�ค่่าหุ้้�น
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
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งบการเงิินรวม

บาท

รายงานประจำ�ปี 2564

ค่่าใช้้จ่่ายล่่วงหน้้า
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาว
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
สุุทธิิ
เจ้้าหนี้้�การค้้า
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
เจ้้าหนี้้�ค่่าซื้้�อทรััพย์์สิิน
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินประกัันผลงาน
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินมััดจำำ�
บริิษััทย่่อย
รวม

2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563

1,250,884
22,017,699

1,191,318
21,556,700

1,250,884
5,338,734

1,191,318
1,735,469

11,338,906,330

6,148,414,872

7,932,821,330

3,742,597,872

53,228,730
(29,228,730)
24,000,000

53,228,730
(29,228,730)
24,000,000

-

-

25,930
92,038,533
92,064,463

49,519,611
49,519,611

8,014,563
8,014,563

2,291,056
2,291,056

21,400
125,948
147,348

206,138
206,138

636,883
21,400
658,283

72,225
72,225

103,275,015

26,560,990

4,047,187

-

268,800,000

375,253,818

-

-

10,596
1,057,344
1,067,940

12,642
3,111,733
3,124,375

42,253,918
10,596
751,154
43,015,668

12,642
2,669,747
2,682,389

20,000,000
135,000,000
155,000,000

70,000,000
214,000,000
284,000,000

20,000,000
135,000,000
155,000,000

70,000,000
214,000,000
284,000,000

-

1,764,272

-

1,764,272

-

1,764,272

469,307
469,307

200,000
1,964,272

2564

งบการเงิินรวม

บาท

115

โรงพยาบาลวิภาวดี

รายการธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563

รายได้้จากการรัักษาพยาบาล
บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
รายได้้ค่่าเช่่าและบริิการ
บริิษััทย่่อย
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
เงิินปัันผลรัับ
บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
ดอกเบี้้�ยรัับ
บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
รายได้้อื่่�น
บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
ต้้นทุุนในการรัักษาพยาบาล
บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
ค่่าบริิการจ่่าย
บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
ค่่าเช่่าจ่่าย
บริิษััทร่่วม
ค่่าใช้้จ่่ายเบ็็ดเตล็็ด
บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
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2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563

317,391
2,044,387
2,361,778

772,489
2,279,904
3,052,393

8,114,920
272,391
1,674,077
10,061,388

4,032,153
336,883
1,994,315
6,363,351

60,000
60,000

60,000
60,000

3,287,833
60,000
3,347,833

1,626,853
60,000
1,686,853

304,475,070
304,475,070

176,566,472
176,566,472

180,792,800
5,000,000
239,839,470
425,632,270

201,641,900
134,900,150
113,280,872
449,822,922

1,659,891
8,422,947
10,082,838

716,663
12,383,370
13,100,033

8,082
1,659,891
6,815,033
8,483,006

199,716
716,663
5,041,654
5,958,033

135,000
15,000
150,000

64,630
64,630

3,361,778
135,000
15,000
3,511,778

64,630
64,630

295,893
53,366,972
53,662,865

599,342
50,475,663
51,075,005

72,706,239
166,261
9,149,012
82,021,512

112,358
9,916,454
10,028,812

30,600
11,485,440
11,516,040

119,424
11,247,074
11,366,498

318,450
30,600
9,974,063
10,323,113

453,147
119,424
11,247,074
11,819,645

1,023,635

-

1,023,635

9,242

64,200
2,259,568
2,323,768

12,144,266
12,144,266

1,284
64,200
42,800
108,284

6,738,066
6,738,066

2564

งบการเงิินรวม

บาท

รายงานประจำ�ปี 2564

2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563

110,928,274
48,099
110,976,373

45,582,428
45,582,428

45,702,428
45,702,428

45,582,428
45,582,428

954,589
976,918
12,732,027
14,663,534

653,142
20,788,840
21,441,982

170,588
954,589
785,137
3,690,425
5,600,739

804,781
4,406,195
5,210,976

25,930
171,999,452
172,025,382

126,285,160
126,285,160

-

-

635,000
193,976,210
194,611,210

81,558,780
81,558,780

635,000
13,860,620
14,495,620

16,342,039
16,342,039

72,817,542
594,166
73,411,708

209,665,072
209,665,072

38,504,208
38,504,208

52,768,762
52,768,762

2564
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารสำำ�คััญ
ผลประโยชน์์ระยะสั้้�น
ผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
รวม
ดอกเบี้้�ยจ่่าย
บริิษััทย่่อย
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
ค่่าซื้้�อสิินค้้า
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
ค่่าซื้้�อทรััพย์์สิิน
บริิษััทร่่วม
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม
เงิินปัันผลจ่่าย
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม

งบการเงิินรวม

บาท

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
	ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารนี้้�เป็็นผลประโยชน์์ที่่�จ่่ายให้้แก่่กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทและบริิษััทย่่อย ประกอบด้้วย
ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินได้้แก่่ เงิินเดืือนและผลประโยชน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมไปถึึงผลประโยชน์์ตอบแทนในรููปอื่่�น ทั้้�งนี้้�
ผู้้�บริิหารของบริิษััทและบริิษััทย่่อย หมายถึึง บุุคคลที่่�กำำ�หนดตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ได้้แก่่
กรรมการผู้้�จััดการ ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารสี่่�รายแรกนัับต่่อจากกรรมการผู้้�จััดการลงมา

6. เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ประกอบด้้วย

งบการเงิินรวม

เงิินสด
เงิินฝากประเภทออมทรััพย์์
เงิินฝากประเภทกระแสรายวััน
เงิินฝากประจำำ� 3 เดืือน
รวม

2564
7,726,233
446,424,464
56,915,343
719,973
511,786,013

2563
7,525,147
334,336,718
(4,287,405)
718,731
338,293,191

บาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
3,804,966
3,919,717
69,243,680
47,706,147
(2,287,897)
(10,744,779)
70,760,749
40,881,085

เงิินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัันมีียอดเครดิิต ซึ่ง่� บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยได้้ทำำ�สัญั ญาโอนเงิินอััตโนมััติจิ ากบััญชีี
ออมทรััพย์์เข้้าบััญชีีกระแสรายวัันในการเบิิกเกิินบััญชีี (เมื่่�อมีีเช็็คขึ้้�นเงิิน)
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7. 	ลููกหนี้้�การค้้า

ยอดลููกหนี้้�การค้้า แยกตามอายุุหนี้้�ค้้างชำำ�ระได้้ดัังนี้้�
2564

รายได้้ค่่าบริิการทางการแพทย์์ค้้างรัับ
รายได้้ค่่าบริิการทางการแพทย์์ภาระเสี่่�ยงค้้างรัับ
รายได้้ค่่าบริิการทางการแพทย์์สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยด้้วย
โรคที่่�มีีค่่าใช้้จ่่ายสููงค้้างรัับ
รายได้้ค่่าบริิการทางการแพทย์์สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยด้้วย
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ค้้างรัับ
รายได้้ค่่าบริิการทางการแพทย์์ค้้างรัับอื่่�น
รวมรายได้้ค่่าบริิการทางการแพทย์์ค้้างรัับ
ลููกหนี้้�การค้้า
ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
เกิินกำำ�หนดชำำ�ระ
น้้อยกว่่าและเท่่ากัับ 3 เดืือน
มากกว่่า 3 เดืือน ถึึง 6 เดืือน
มากกว่่า 6 เดืือน ถึึง 12 เดืือน
มากกว่่า 12 เดืือนขึ้้�นไป
รวมลููกหนี้้�การค้้า
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
สุุทธิิ

งบการเงิินรวม

บาท
2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563

106,281,595

125,343,846

-

-

90,064,760

106,845,119

-

-

374,724,786
53,659,506
624,730,647

7,890,575
92,997,200
333,076,740

126,332,201
126,332,201

-

279,963,395

239,446,983

149,049,075

130,732,741

86,591,356
6,515,040
5,766,766
32,804,016
411,640,573
1,036,371,220
(55,284,794)
981,086,426

71,867,061
5,658,417
12,712,580
34,724,510
364,409,551
697,486,291
(57,826,722)
639,659,569

849,315
139,223
225,714
1,108,137
151,371,464
277,703,665
(4,441,945)
273,261,720

8,599,195
2,477,469
638,698
1,468,996
143,917,099
143,917,099
(2,278,061)
141,639,038

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทย่่อยมีีรายได้้ค่่าบริิการทางการแพทย์์ค้้างรัับโดยส่่วนใหญ่่ไม่่เกิินกว่่า 12 เดืือน
ผู้้�บริิหารของบริิษััทย่่อยได้้ประมาณรายได้้ค้้างรัับดัังกล่่าวจากจำำ�นวนเงิินที่่�ได้้รัับจริิงครั้้�งล่่าสุุดควบคู่่�ไปกัับสภาวการณ์์ใน
ปััจจุุบััน ซึ่่�งเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการและเงื่่�อนไขในการเบิิกจ่่ายตามที่่�กำำ�หนดโดยสำำ�นัักงานประกัันสัังคม
	สำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ค่่าเผื่่อ� ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิดขึ้้น� มีีการเคลื่่อ� นไหว
ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม

ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น - ต้้นปีี
ตั้้�ง (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลงในระหว่่างปีี
ตััดหนี้้�สููญ
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น - ปลายปีี
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2564
(57,826,722)
(8,469,570)
11,011,498
(55,284,794)

2563
(75,067,602)
(5,242,785)
22,483,665
(57,826,722)

บาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
(2,278,061)
(1,908,736)
(2,163,884)
(369,325)
(4,441,945)
(2,278,061)

รายงานประจำ�ปี 2564

8. เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ประกอบด้้วย

งบการเงิินรวม

กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

2564
262,300,000

บาท

2563
240,665,200

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
262,300,000
138,290,200

	รายการเปลี่่�ยนแปลงของเงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ
2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�

บริิษััทโรงพยาบาลขอนแก่่นราม จำำ�กััด
บริิษััท กััซซััน มารีีน่่า กอล์์ฟ คลัับ จำำ�กััด
บริิษััท กััซซััน เชีียงใหม่่ พร๊๊อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลพระเยาราม จำำ�กััด
บริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด
บริิษััท อิินโนเวชั่่�น เทคโนโลยีี จำำ�กััด
รวม

บริิษััทโรงพยาบาลขอนแก่่นราม จำำ�กััด
บริิษััท กััซซััน มารีีน่่า กอล์์ฟ คลัับ จำำ�กััด
บริิษััท กััซซััน เชีียงใหม่่ พร๊๊อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลพระเยาราม จำำ�กััด
บริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด
บริิษััท อิินโนเวชั่่�น เทคโนโลยีี จำำ�กััด
รวม

บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด
บริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด
บริิษััท อิินโนเวชั่่�น เทคโนโลยีี จำำ�กััด
บริิษััท สิินแพทย์์ จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม (อมตะนคร) จำำ�กััด
รวม

อััตราดอกเบี้้�ย ณ วัันที่่� 31
ร้้อยละ (ต่่อปีี) ธัันวาคม 2563
7.00
18,000,000
8.00
5,625,000
4.15 - 4.50
80,000,000
4.75
15,440,200
4.25 - 4.80
121,600,000
4.25
3.25
240,665,200

บาท
งบการเงิินรวม
รายการในระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 31
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
ธัันวาคม 2564
- (18,000,000)
- (5,625,000)
- (80,000,000)
152,000,000 (40,440,200)
127,000,000
- (16,300,000)
105,300,000
90,000,000 (90,000,000)
90,000,000 (60,000,000)
30,000,000
332,000,000 (310,365,200)
262,300,000

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2562
18,000,000
88,000,000
7,500,000
5,625,000
80,000,000
15,000,000
91,000,000
305,125,000

บาท
งบการเงิินรวม
รายการในระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 31
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
ธัันวาคม 2563
18,000,000
- (88,000,000)
2,000,000 (9,500,000)
5,625,000
80,000,000
775,200
(335,000)
15,440,200
45,000,000 (14,400,000) 121,600,000
47,775,200 (112,235,000) 240,665,200

อััตราดอกเบี้้�ย ณ วัันที่่� 31
ร้้อยละ (ต่่อปีี) ธัันวาคม 2563
4.00
1,250,000
4.75
15,440,200
4.25 - 4.80
121,600,000
4.25
3.25
138,290,200

บาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รายการในระหว่่างงวด
ณ วัันที่่� 31
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
ธัันวาคม 2564
- (1,250,000)
152,000,000 (40,440,200) 127,000,000
- (16,300,000) 105,300,000
90,000,000 (90,000,000)
90,000,000 (60,000,000)
30,000,000
332,000,000 (207,990,200) 262,300,000

อััตราดอกเบี้้�ย
ร้้อยละ (ต่่อปีี)
7.00
4.50
4.50
8.00
4.15 - 4.50
4.75
4.25 - 4.80
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บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด
บริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด
บริิษััท อิินโนเวชั่่�น เทคโนโลยีี จำำ�กััด
รวม

บาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รายการในระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 31
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
ธัันวาคม 2563
3,800,000 (13,969,494)
1,250,000
775,200
(335,000) 15,440,200
45,000,000 (14,400,000) 121,600,000
49,575,200 (28,704,494) 138,290,200

อััตราดอกเบี้้�ย ณ วัันที่่� 31
ร้้อยละ (ต่่อปีี) ธัันวาคม 2562
4.00
11,419,494
4.75
15,000,000
4.25 - 4.80
91,000,000
117,419,494

บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีเงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ในรููปตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินและตั๋๋�วแลกเงิินมีีกำำ�หนดจ่่ายคืืน
เมื่่�อทวงถาม โดยชำำ�ระดอกเบี้้�ยทุุกเดืือน เงิินให้้กู้้�ยืืมดัังกล่่าวไม่่มีีหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกััน

9. สิินค้้าคงเหลืือ

ประกอบด้้วย

บาท

งบการเงิินรวม

ยาและเวชภััณฑ์์
วััสดุุสำำ�นัักงานและวััสดุุสิ้้�นเปลืือง
เครื่่�องเขีียนแบบพิิมพ์์
อาหารและเครื่่�องดื่่�ม
รวม

2564
175,218,401
5,718,249
1,276,074
228,026
182,440,750

2563
158,558,015
5,264,103
660,787
448,305
164,931,210

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
59,373,567
44,444,684
1,935,926
1,927,273
438,846
399,107
67,953
149,535
61,816,292
46,920,599

10. เงิินฝากประจำำ�ที่่�ติิดภาระค้ำำ��ประกััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทย่่อยได้้นำำ�เงิินฝากประจำำ� จำำ�นวนเงิิน 50.58 ล้้านบาท และ 39.41 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งมีีกำำ�หนดระยะเวลา 6 เดืือน และ 12 เดืือน อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 0.55 - 0.90 ต่่อปีี และร้้อยละ 0.55 - 0.90
ต่่อปีี ตามลำำ�ดัับ ไปค้ำำ��ประกัันกัับการไฟฟ้้า กรมไปรษณีีย์์ และสำำ�นัักงานประกัันสัังคม

11. สิินทรััพย์์ทางการเงิินอื่่�น
ประกอบด้้วย

บาท
งบการเงิินรวม
2564

สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาด (หมายเหตุุ 11.1)
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาด (หมายเหตุุ 11.1)
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนของบริิษััทที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบีียน (หมายเหตุุ 11.2)
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด (หมายเหตุุ 11.3)
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิินอื่่�น

120

2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

757,619,998
757,619,998

156,910,000
156,910,000

757,619,998
757,619,998

156,910,000
156,910,000

11,093,014,712
1,197,959,214

6,750,758,766
982,498,651

7,648,821,330
867,842,454

4,316,151,372
662,381,891

12,290,973,926
13,048,593,924

10,000,000
7,743,257,417
7,900,167,417

8,516,663,784
9,274,283,782

10,000,000
4,988,533,263
5,145,443,263

รายงานประจำ�ปี 2564

11.1 เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาด ประกอบด้้วย

บาท

งบการเงิินรวม
2564
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนในความต้้องการของตลาด
บวก กำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากตราสารทุุน
รวม
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนในความต้้องการของตลาด
บวก กำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากตราสารทุุน
รวม

2563

740,600,206
17,019,792
757,619,998

142,222,626
14,687,374
156,910,000

740,600,206
17,019,792
757,619,998

142,222,626
14,687,374
156,910,000

4,612,062,736
6,480,951,976
11,093,014,712

4,129,459,110
2,621,299,656
6,750,758,766

3,890,888,671
3,757,932,659
7,648,821,330

3,408,285,045
907,866,327
4,316,151,372

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีรายการเปลี่่�ยนแปลง ดัังนี้้�

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม 2564
ซื้้�อเงิินลงทุุน
ขายเงิินลงทุุน
การเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่ายุุติิธรรม
ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563

งบการเงิินรวม
วััดมููลค่่าด้้วย
วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรม
มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือ ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
ขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
156,910,000 6,750,758,766
648,591,420
529,909,586
(50,213,840)
(47,305,957)
2,332,418 3,859,652,317
757,619,998 11,093,014,712

บาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
วััดมููลค่่าด้้วย
วััดมููลค่่าด้้วย
มููลค่่ายุุติิธรรม
มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือ ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
ขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
156,910,000 4,316,151,372
648,591,420
529,909,583
(50,213,840)
(47,305,957)
2,332,418 2,850,066,332
757,619,998 7,648,821,330

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยได้้รัับเงิินปัันผลจากเงิินลงทุุนข้้างต้้น ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม

เงิินปัันผล

2564
184,756,223

2563
141,451,816

บาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
136,595,066
77,777,705

121

โรงพยาบาลวิภาวดี

	กำำ�ไรที่่�ยังั ไม่่เกิิดขึ้้น� จริิงจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาด สำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวััน
ที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีรายการเปลี่่�ยนแปลง ดัังนี้้�
- สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ/งบการเงิินรวม
- บริิษััท ไดนาสตี้้�เซรามิิค จำำ�กััด (มหาชน)
- บริิษััท คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
- บริิษััท ริิชี่่� เพลส 2002 จำำ�กััด (มหาชน)
- บริิษััท ศรีีตรัังแอโกรอิินดััสทรีี จำำ�กััด (มหาชน)
- บริิษััท ศรีีตรัังโกลฟส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
- บริิษััท บางกอก เชน ฮอสปิิทอล จำำ�กััด (มหาชน)
- ใบแสดงสิิทธิ์์�หุ้้�นสามััญ บริิษััท ไดนาสตี้้�เซรามิิค จำำ�กััด (มหาชน) ครั้้�งที่่� 1
รวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ/งบการเงิินรวม
- บริิษััท ไดนาสตี้้�เซรามิิค จำำ�กััด (มหาชน)
- บริิษััท คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
- บริิษััท ริิชี่่� เพลส 2002 จำำ�กััด (มหาชน)
- ใบแสดงสิิทธิ์์�หุ้้�นสามััญ บริิษััท ไดนาสตี้้�เซรามิิค จำำ�กััด (มหาชน) ครั้้�งที่่� 1
รวม

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563
13,678,872
(1,999,573)
562,816
2,445,259
14,687,374

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2562
(3,842,838)
(301,955)
(759,308)
(4,904,101)

- วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
- บริิษััท ศิิคริินทร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
- บริิษััท โรงพยาบาลไทยนคริินทร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
- บริิษััท โรงพยาบาลรามคำำ�แหง จำำ�กััด (มหาชน)
รวม
งบการเงิินรวม
บริิษััทย่่อยทางอ้้อม
บริิษััท โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม จำำ�กััด
- บริิษััท โรงพยาบาลรามคำำ�แหง จำำ�กััด (มหาชน)
- บริิษััทอื่่�น ๆ
รวม
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ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

บาท
รายการในระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)

59,928,328
15,852,522
11,553,208
(18,656,144)
(51,568,423)
(12,331,814)
(2,445,259)
2,332,418
บาท
รายการในระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
17,521,710
(1,697,618)
562,816
3,204,567
19,591,475

บาท
รายการในระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564
73,607,200
13,852,949
12,116,024
(18,656,144)
(51,568,423)
(12,331,814)
17,019,792

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563
13,678,872
(1,999,573)
562,816
2,445,259
14,687,374

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

969,443,549
(47,660,697)
(13,916,525)
907,866,327

1,965,613,890
6,339,131
878,113,311
2,850,066,332

2,935,057,439
(41,321,566)
864,196,786
3,757,932,659

1,733,223,000
(19,789,671)
2,621,299,656

1,000,268,000
9,317,988
3,859,652,320

2,733,491,000
(10,471,683)
6,480,951,976

รายงานประจำ�ปี 2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
- บริิษััท ศิิคริินทร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
- บริิษััท โรงพยาบาลไทยนคริินทร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
- บริิษััท โรงพยาบาลรามคำำ�แหง จำำ�กััด (มหาชน)
รวม
งบการเงิินรวม
บริิษััทย่่อยทางอ้้อม
บริิษััท โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม จำำ�กััด
- บริิษััท โรงพยาบาลรามคำำ�แหง จำำ�กััด (มหาชน)
- บริิษััทอื่่�น ๆ
รวม

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2562

บาท
รายการในระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

538,231,549
(54,265,521)
133,450,381
617,416,409

431,212,000
6,604,824
(147,366,906)
290,449,918

969,443,549
(47,660,697)
(13,916,525)
907,866,327

1,922,929,000
(3,497,783)
2,536,847,626

(189,706,000)
(16,291,888)
84,452,030

1,733,223,000
(19,789,671)
2,621,299,656

บริิษััท โรงพยาบาลรามคำำ�แหง จำำ�กััด (มหาชน)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2553 บริิษััทได้้นำำ�ใบหุ้้�นของบริิษััท โรงพยาบาลรามคำำ�แหง จำำ�กััด (มหาชน)
จำำ�นวน 10,000,000 หุ้้�น ไปจำำ�นำำ�ไว้้กัับสถาบัันการเงิินเพื่่�อเป็็นหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกัันวงเงิินสิินเชื่่�อตามที่่�กล่่าวไว้้ใน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 22
บริิษััท ศิิคริินทร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษัทั ได้้นำำ�ใบหุ้้�นของบริิษัทั ศิิคริินทร์์ จำำ�กัดั (มหาชน) จำำ�นวน 244,000,000
หุ้้�น ไปจำำ�นำำ�ไว้้กัับสถาบัันการเงิินเพื่่�อเป็็นหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกัันวงเงิินสิินเชื่่�อตามที่่�กล่่าวไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการ
เงิินข้้อ 19 และ 22

11.2 เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาด

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีรายการเปลี่่�ยนแปลง ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม

ราคาตามบััญชีีต้้นปีี
ซื้้�อเงิินลงทุุน
การเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่า
ราคาตามบััญชีีปลายปีี

2564
982,498,651
250,000,000
(34,539,437)
1,197,959,214

2563
1,036,938,651
(54,440,000)
982,498,651

บาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
662,381,891
716,821,891
240,000,000
(34,539,437)
(54,440,000)
867,842,454
662,381,891

รายละเอีียดเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการตลาด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้้วย
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โรงพยาบาลวิภาวดี

ชื่่�อบริิษััท
กิิจการ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (ถืือหุ้้�นและมีีกรรมการร่่วมกััน)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
บริิษััท โรงพยาบาลเจ้้าพระยา จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท โรงพยาบาลศุุภฤกษ์์อู่่�ทอง จำำ�กััด
บริิษััท อิินโนเวชั่่�น เทคโนโลยีี จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลเสรีีรัักษ์์ จำำ�กััด
บริิษััท สิินแพทย์์ จำำ�กััด
บริิษััท นวนครการแพทย์์ จำำ�กััด
บริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
งบการเงิินรวม
บริิษััท โรงพยาบาลพะเยาราม จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลขอนแก่่นราม จำำ�กััด
บริิษััท ภููมิิปััญญาอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลชััยภููมิิราม จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลน่่าน-ราม จำำ�กััด
บริิษััท กััซซััน มารีีนา กอล์์ฟ คลัับ จำำ�กััด
บริิษััทอื่่�น (ถืือหุ้้�นแต่่ไม่่มีีกรรมการร่่วมกััน)
งบการเงิินรวม
บริิษััท พิิษณุุโลกอิินเตอร์์เวชการ จำำ�กััด

ประเภทกิิจการ

ทุุนชำำ�ระแล้้ว (บาท)
2564
2563

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
ที่่�ปรึึกษา
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
สนามกอล์์ฟ

589,019,360 589,019,360
50,000,000
50,000,000
75,000,000
75,000,000
100,000,000 100,000,000
1,160,000,000 1,000,000,000
375,000,000 375,000,000
2,100,000,000 1,300,000,000

7.69
6.00
7.67
10.00
10.00
4.43
10.00

7.69
6.00
7.00
10.00
10.00
4.43
10.00

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
การศึึกษา
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
สนามกอล์์ฟ
และโรงแรม

7,500,000
7,500,000
80,000,000
80,000,000
600,000,000 600,000,000
558,000,000 558,000,000
300,000,000 150,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2.36
3.54
4.71
0.10
3.14
4.61

2.36
3.54
4.71
0.10
3.14
4.61

2.06

2.06

โรงพยาบาล

160,000,000

วิิธีีราคาทุุน
กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (ถืือหุ้้�นและมีีกรรมการร่่วมกััน)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
บริิษััท โรงพยาบาลเจ้้าพระยา จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท โรงพยาบาลศุุภฤกษ์์อู่่�ทอง จำำ�กััด
บริิษััท อิินโนเวชั่่�น เทคโนโลยีี จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลเสรีีรัักษ์์ จำำ�กััด
บริิษััท สิินแพทย์์ จำำ�กััด
บริิษััท นวนครการแพทย์์ จำำ�กััด
บริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน
บริิษััท โรงพยาบาลศุุภฤกษ์์อู่่�ทอง จำำ�กััด
บริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
สุุทธิิ - ในงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
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160,000,000

บาท
มููลค่่ายุุติิธรรม
2564
2563

อััตราส่่วนร้้อยละของการลงทุุน
2564
2563

เงิินปัันผลรัับ
2563
2562

2564

2563

78,862,491
3,875,000
8,290,000
10,000,000
589,000,000
18,094,400
197,260,000
905,381,891

78,862,491
3,875,000
8,290,000
10,000,000
429,000,000
18,094,400
117,260,000
665,381,891

78,862,491
8,290,000
10,000,000
589,000,000
18,094,400
163,595,563
867,842,454

78,862,491
9,059,852
875,000
8,290,000
10,000,000 100,000,000
429,000,000 28,200,000
18,094,400
2,243,498
117,260,000
662,381,891 139,503,,350

10,871,822
575,000
35,000,000
2,991,330
49,438,152

(3,875,000)
(33,664,437)
867,842,454

(3,000,000)
662,381,891

867,842,454

662,381,891 139,503,,350

49,438,152

รายงานประจำ�ปี 2564

ชื่่�อบริิษััท

วิิธีีราคาทุุน
2564

งบการเงิินรวม
บริิษััท โรงพยาบาลพะเยาราม จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลขอนแก่่นราม จำำ�กััด
บริิษััท ภููมิิปััญญาอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลชััยภููมิิราม จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลน่่าน-ราม จำำ�กััด
บริิษััท กััซซััน มารีีนา กอล์์ฟ คลัับ จำำ�กััด
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน
บริิษััท ภููมิิปััญญาอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลชััยภููมิิราม จำำ�กััด
รวม
สุุทธิิ
บริิษััทอื่่�น (ถืือหุ้้�นแต่่ไม่่มีีกรรมการร่่วมกััน)
งบการเงิินรวม
บริิษััท พิิษณุุโลกอิินเตอร์์เวชการ จำำ�กััด
สุุทธิิ - ในงบการเงิินรวม

375,000
13,050,000
60,000,000
1,200,000
20,000,000
220,000,000
314,625,000

2563

บาท
มููลค่่ายุุติิธรรม
2564
2563

เงิินปัันผลรัับ
2564
2563

375,000
13,050,000
60,000,000
1,200,000
10,000,000
220,000,000
304,625,000

375,000
88,152,000
581,760
20,000,000
220,000,000
329,108,760

375,000
88,152,000
581,760
10,000,000
220,000,000
319,108,760

750,000
1,800,000
2,550,000

1,200,000
1,200,000

(60,000,000) (60,000,000)
(618,240)
(618,240)
(60,618,240) (60,618,240)
254,006,760 244,006,760

329,108,760

319,108,760

2,550,000

1,200,000

1,008,000
1,197,959,214

1,008,000
982,498,651

142,053,350

50,638,152

1,008,000
1,122,857,214

1,008,000
907,396,651

เงิินลงทุุนในบริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
	ตามมติิที่่ป� ระชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กัดั ครั้้ง� ที่่� 1/2564 เมื่่อ� วัันที่่� 2 สิิงหาคม
2564 ได้้มีมี ติิให้้มีกี ารเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 8,000,000 หุ้้�น ราคาหุ้้�นละ 10.00 บาท เป็็นจำำ�นวนเงิิน 80.00 ล้้านบาท
ทำำ�ให้้ทุุนจดทะเบีียนเพิ่่�มจาก 1,300 ล้้านบาท เป็็น 2,100 ล้้านบาท บริิษััทจ่่ายชำำ�ระค่่าหุ้้�นในวัันที่่� 9 สิิงหาคม 2564
	ตามที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 2/2563 เมื่่�อวัันที่่� 15 พฤษภาคม 2563 ได้้มีีมติิให้้ปรัับปรุุงมููลค่่าการรัับ
โอนหุ้้�นของบริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด จากบริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด ในราคาทุุนเมื่่�อวัันที่่�
30 มิิถุุนายน 2562 จำำ�นวนเงิิน 171.70 ล้้านบาท เป็็นราคามููลค่่าตามบััญชีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ซึ่่�งมีีเป็็นจำำ�นวน
เงิิน 117.26 ล้้านบาท
	สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 งบการเงิินเฉพาะกิิจการบริิษััทได้้ตั้้�งค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนใน
บริิษัทั เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กัดั จำำ�นวนเงิิน 33.66 ล้้านบาท เนื่่อ� งจากบริิษัทั ดัังกล่่าวมีีผลประกอบการขาดทุุน
เงิินลงทุุนในบริิษััท สิินแพทย์์ จำำ�กััด
เมื่่�อวัันที่่� 4 พฤศจิิกายน 2564 บริิษััทมีีการใช้้สิิทธิ์์�ซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มทุุนของบริิษััท สิินแพทย์์ จำำ�กััด ตามสััดส่่วนเดิิม
จำำ�นวน 1,600,000 หุ้้�น ในราคาหุ้้�นละ 100 บาท เป็็นจำำ�นวนเงิิน 160.00 ล้้านบาท
เงิินลงทุุนในบริิษััท โรงพยาบาลศุุภฤกษ์์อู่่�ทอง จำำ�กััด
	สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 งบการเงิินเฉพาะกิิจการบริิษััทได้้ตั้้�งค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนใน
บริิษััท โรงพยาบาลศุุภฤกษ์์อู่่�ทอง จำำ�กััด จำำ�นวนเงิิน 0.88 ล้้านบาท เนื่่�องจากบริิษััทดัังกล่่าวมีีผลประกอบการขาดทุุน
เงิินลงทุุนในบริิษััท โรงพยาบาลน่่าน-ราม จำำ�กััด
	ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทย่่อย - บริิษััท โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม จำำ�กััด ครั้้�งที่่� 11/2564 เมื่่�อวััน
ที่่� 11 พฤศจิิกายน 2564 ได้้มีีมติิให้้ซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััท โรงพยาบาลน่่าน-ราม จำำ�กััด จำำ�นวน 1 ล้้านหุ้้�น
ในราคาหุ้้�นละ 10 บาท เป็็นจำำ�นวนเงิิน 10.00 ล้้านบาท บริิษััทย่่อยได้้จ่่ายชำำ�ระค่่าหุ้้�นดัังกล่่าวแล้้วทั้้�งจำำ�นวน
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11.3 เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด

	สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีรายการเปลี่่�ยนแปลง ดัังนี้้�
งบการเงิินรวม

2564
10,000,000
(10,000,000)
-

ราคาตามบััญชีีต้้นปีี
ซื้้�อเงิินลงทุุน
การเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่า
ราคาตามบััญชีีปลายปีี

บาท

2563
10,000,000
10,000,000

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
10,000,000
10,000,000
(10,000,000)
10,000,000

12. เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
12.1 เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมตามวิิธีีราคาทุุนและวิิธีีส่่วนได้้เสีีย ประกอบด้้วย
ชื่่�อบริิษััท
งบการเงิินรวม / งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
บริิษััทร่่วมทางตรง
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
บริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลบางโพ จำำ�กััด
งบการเงิินรวม
บริิษััทร่่วมทางอ้้อม
บริิษััท โรงพยาบาลเขลางค์์นคร จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลพะวอ จำำ�กััด

ชื่่�อบริิษััท
งบการเงิินรวม / งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
บริิษััทร่่วมทางตรง
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
บริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลบางโพ จำำ�กััด
หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าเงิินลงทุุน
บริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด
รวม
งบการเงิินรวม
บริิษััทร่่วมทางอ้้อม
บริิษััท โรงพยาบาลเขลางค์์นคร จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลพะวอ จำำ�กััด
หััก ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าเงิินลงทุุน
บริิษััท โรงพยาบาลพะวอ จำำ�กััด
รวม
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ทุุนชำำ�ระแล้้ว (บาท)
2564
2563

ประเภทกิิจการ

อััตราส่่วนร้้อยละของการลงทุุน
2564
2563

โรงพยาบาล
2,000,000,000 2,000,000,000
ซื้้�อ-ขายอุุปกรณ์์การแพทย์์ 492,108,000 392,840,000
โรงพยาบาล
350,000,000 350,000,000
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

89,708,200
11,625,750

2564

วิิธีีส่่วนได้้เสีีย

2,446,027,599
67,043,840
354,641,648

89,708,200
11,625,750
บาท

2563

1,690,154,047
21,127,292
318,939,772

2564

33.85
40.57
28.57

33.73
38.18
28.57

11.99
23.54

11.99
23.54

วิิธีีราคาทุุน

2563

1,317,365,248
222,134,000
300,000,000

1,304,865,248
172,500,000
300,000,000

(136,005,080)
1,703,494,168

(136,005,080)
1,641,360,168

110,007,794
18,884,791

109,516,558
10,344,577

30,882,500
29,813,600

30,882,500
29,813,600

2,996,605,672

2,150,082,246

(9,704,360)
1,754,485,908

(19,469,023)
1,682,587,245

รายงานประจำ�ปี 2564

12.2 ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนในบริิษัทั ร่่วมสำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีดัังนี้้�
ชื่่�อบริิษััท
บริิษััทร่่วมทางตรง
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน)
ผลจากการเปลี่่�ยนแปลงสััดส่่วนการถืือหุ้้�น
บริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน)
ผลจากการเปลี่่�ยนแปลงสััดส่่วนการถืือหุ้้�น
บริิษััท โรงพยาบาลบางโพ จำำ�กััด
บริิษััทร่่วมทางอ้้อม
บริิษััท โรงพยาบาลเขลางค์์นคร จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลพะวอ จำำ�กััด
รวม

2564

บาท
วิิธีีส่่วนได้้เสีีย

2563

672,753,627
-

(111,922,565)
91,832,946

(4,834,345)
1,116,894
40,701,877

(21,467,943)
(28,131,226)
6,204,279

3,410,247
8,540,214
721,688,514

6,620,626
(5,490,806)
(62,354,689)

	สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมทางตรง
- บริิษััทโรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด ตามที่่�แสดงข้้างต้้นนี้้�เป็็นจำำ�นวนที่่�สุุทธิิจากการตััดรายการระหว่่างกััน จำำ�นวนเงิิน
7.61 ล้้านบาท และ 8.56 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งเกิิดจากรายการเงิินปัันผลที่่�บริิษััทจ่่ายให้้แก่่บริิษััทร่่วมดัังกล่่าว

12.3 ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นในบริิษััทร่่วมสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีดัังนี้้�
ชื่่�อบริิษััท
บริิษััทร่่วมทางตรง
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุน
- บริิษััท โรงพยาบาลราชธานีี จำำ�กััด (มหาชน)
กำำ�ไรจากการประมาณตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
บริิษััท โรงพยาบาลบางโพ จำำ�กััด
กำำ�ไรจากการประมาณตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
บริิษััทร่่วมทางตรง
บริิษััท โรงพยาบาลเขลางค์์นคร จำำ�กััด
กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุน
รวม

2564

บาท
งบการเงิินรวม

2563

57,759,587
5,250,265

(7,851,110)
-

-

435,139

1,645,459
64,655,311

(7,415,971)

12.4 รายได้้เงิินปัันผลจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีดัังนี้้�
ชื่่�อบริิษััท
บริิษััทร่่วมทางตรง
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลบางโพ จำำ�กััด
บริิษััทร่่วมทางอ้้อม
บริิษััท โรงพยาบาลเขลางค์์นคร จำำ�กััด
รวม

2564

บาท

2563

5,000,000

134,900,150
-

4,564,470
9,564,470

7,759,599
142,659,749
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ข้้อมููลทางการเงิินโดยสรุุปของบริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด (บริิษััทร่่วม) ที่่�มีีสาระสำำ�คััญ
บาท

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รายได้้
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี

2564
2,710,806,633
9,738,957,016
2,217,561,580
1,193,763,490
7,548,070,048
2,261,705,333
712,006,073
2,973,711,406

2563
1,853,728,041
8,597,589,327
2,799,147,724
1,299,912,617
3,785,577,336
(334,561,274)
(163,159,035)
(497,720,309)

กระทบยอดข้้อมููลทางการเงิินข้้างต้้นกัับมููลค่่าตามบััญชีีของส่่วนได้้เสีียของบริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
ที่่�รัับรู้้�ในงบการเงิินรวม
บาท

สิินทรััพย์์สุุทธิิ
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััท (ร้้อยละ)
รายการปรัับปรุุงอื่่�น
- กำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย
- บมจ. โรงพยาบาลวิิภาวดีีในงบการเงิินของบริิษััทร่่วมที่่�ไม่่ถููกรวมบัันทึึกเป็็นส่่วน
แบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมในงบการเงิินของบริิษััท
- อื่่�นๆ
มููลค่่าตามบััญชีีของส่่วนได้้เสีีย

ข้้อมููลทางการเงิินโดยรวมของบริิษััทร่่วมทั้้�งหมดที่่�แต่่ละรายไม่่มีีสาระสำำ�คััญ
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากกิิจการที่่�ยัังดำำ�เนิินงาน
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จรวม
ผลรวมมููลค่่าตามบััญชีีของบริิษััทร่่วม

2564
8,122,598,416
33.85

2563
5,699,486,822
33.73

(442,157,470)
138,685,506
2,446,027,599

(209,632,427)
(22,650,431)
1,690,154,047

บาท

2564
50,580,345
550,578,973

2563
(42,265,070)
435,139
459,928,199

เงิินลงทุุนในบริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
ในปีี 2564 บริิษััทได้้ซื้้�อเงิินลงทุุนในบริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด จำำ�นวน 250,000 หุ้้�น จำำ�นวนเงิิน 12.50
ล้้านบาท ทำำ�ให้้มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�นจาก ร้้อยละ 33.73 เป็็นร้้อยละ 33.85
ในปีี 2563 บริิษััทร่่วมได้้มีีการเพิ่่�มทุุนในหุ้้�นสามััญโดยบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันจากสิิทธิ์์�การซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของ
บริิษััทดัังกล่่าว จำำ�นวน 14,187,720 หุ้้�น และส่่วนที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมสละสิิทธิ์์� จำำ�นวน 16,300,977 หุ้้�น รวมจำำ�นวนหุ้้�นเพิ่่�ม
ทุุน 30,488,697 หุ้้�น ซึ่่�งการเพิ่่�มทุุนดัังกล่่าวของบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องทำำ�ให้้สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทในบริิษััทร่่วม
เปลี่่�ยนแปลงจากร้้อยละ 40.76 เป็็นร้้อยละ 33.73 และทำำ�ให้้มีีผลต่่างจากการเปลี่่�ยนสััดส่่วนจำำ�นวน 91.83 ล้้านบาท
โดยบัันทึึกรายการในส่่วนแบ่่งกำำ�ไร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษัทั ได้้นำำ�ใบหุ้้�นของบริิษัทั โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กัดั จำำ�นวน 25,160,358
หุ้้�นไปจำำ�นำำ�ไว้้กับั สถาบัันการเงิินแห่่งหนึ่่ง� เพื่่�อเป็็นหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกัันสิินเชื่่อ� ตามที่่�กล่่าวไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการ
เงิินข้้อ 18
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เงิินลงทุุนในบริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด
	ตามมติิที่่�ที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทวาระพิิเศษ ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 19 มกราคม 2564 ได้้มีีมติิเห็็น
ชอบให้้บริิษััทลงทุุนในหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด อีีกจำำ�นวน 26,000,000 หุ้้�น ราคาหุ้้�นละ 5.00
บาท เป็็นจำำ�นวนเงิิน 130,000,000 บาท ทำำ�ให้้ทุุนจดทะเบีียนของบริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด เพิ่่�มจาก 392,840,000
บาท เป็็น 492,108,000 บาท จำำ�นวน 9,926,800 หุ้้�น ราคาหุ้้�นละ 5 บาท คิิดเป็็นจำำ�นวนเงิิน 49,634,000 บาท ทำำ�ให้้
มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�นจาก ร้้อยละ 38.18 เป็็นร้้อยละ 40.57 และบริิษััทจ่่ายชำำ�ระค่่าหุ้้�นในวัันที่่� 28 มกราคม 2564
	ตามมติิที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทร่่วม ครั้้�งที่่� 1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 20 กรกฎาคม 256 ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีมติิอนุุมััติิ
ให้้บริิษััทลดทุุนจดทะเบีียนแบบเฉพาะเจาะจง ของผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นบุุคคลที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััท จำำ�นวนเงิิน 57.16 ล้้าน
บาท ทำำ�ให้้ทุุนจดทะเบีียนเดิิม จำำ�นวนเงิิน 450 ล้้านบาท คงเหลืือ 392.84 ล้้านบาท โดยลดจำำ�นวนหุ้้�นให้้เหลืือหุ้้�นสามััญ
จำำ�นวน 78,568,000 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 5.00 บาท จึึงทำำ�ให้้สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทเปลี่่�ยนแปลงจากร้้อยละ 33.33
เป็็น ร้้อยละ 38.18 และทำำ�ให้้มีีผลต่่างจากการเปลี่่�ยนแปลงสััดส่่วนจำำ�นวน 28.13 ล้้านบาท โดยบัันทึึกรายการในส่่วน
แบ่่งกำำ�ไรในบริิษััทร่่วมในงบการเงิินรวม

13. เงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
ประกอบด้้วย

ชื่่�อบริิษััท

ประเภทกิิจการ

ถืือหุ้้�นโดยบริิษััท
บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด
บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท บิิวตี้้� ดีีไซน์์ เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด
บริิษััท วีี พรีีซิิชั่่�น จำำ�กััด
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทย่่อยทางตรง
(ถืือหุ้้�นโดยบริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน))
บริิษััท โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม จำำ�กััด
บริิษััท โรงพยาบาลหริิภุุญชััย เมโมเรีียล จำำ�กััด
(ถืือหุ้้�นโดยบริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน))
บริิษััท โรงพยาบาลรามคำำ�แหง เชีียงใหม่่ จำำ�กััด
ถืือหุ้้�นโดยบริิษััทย่่อยทางอ้้อม
(ถืือหุ้้�นโดยบริิษััท โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม จำำ�กััด)
บริิษััท เทพปััญญาธุุรกิิจ จำำ�กััด

ชื่่�อบริิษััท
บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด
บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท บิิวตี้้� ดีีไซน์์ เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด
บริิษััท วีี พรีีซิิชั่่�น จำำ�กััด
รวม
(หััก) ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน
บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด
สุุทธิิ

ทุุนชำำ�ระแล้้ว (บาท)
2564
2563

อััตราส่่วนร้้อยละของการลงทุุน
2564
2563

โรงแรม
โรงพยาบาล
เสริิมความงาม
ศููนย์์ชะลอวััย

65,000,000
402,312,500
7,500,000
5,000,000

65,000,000
402,312,500
7,500,000
1,250,000

99.99
83.55
50.00
70.00

99.99
83.55
50.00
70.00

โรงพยาบาล
โรงพยาบาล

400,000,000
150,000,000

400,000,000
150,000,000

47.09
72.43

47.09
72.43

โรงพยาบาล

1,000,000,000

1,000,000,000

45.53

45.53

โรงพยาบาล

236,000,000

236,000,000

47.09

47.09

บาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
วิิธีีส่่วนได้้เสีีย
2564
47,208,220
4,098,943,823
36,470,549
3,933,292
4,186,555,884

2563
16,204,730
3,583,498,231
22,822,430
782,424
3,623,307,815

วิิธีีราคาทุุน
2564
150,537,651
1,638,467,138
14,145,281
3,499,990
1,806,650,060

2563
150,537,651
1,638,467,138
14,145,281
874,995
1,804,025,065

(90,578,164)
1,716,071,896

1,804,025,065

เงิินปัันผลรัับ
2564
174,792,800
6,000,000
180,792,800

2563
196,641,900
5,000,000
201,641,900
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บริิษััทย่่อยที่่�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมที่่�มีีสาระสำำ�คััญ
บริิษััทได้้รวมบริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�งคืือ บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งมีีส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีี
อำำ�นาจควบคุุมที่่�มีีสาระสำำ�คััญ
ชื่่�อบริิษััท

บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท บิิวตี้้� ดีีไซน์์ เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด
บริิษััท วีี พรีีซิิชั่่�น จำำ�กััด
รวม

ประเทศที่่�จััดตั้้�ง
และสถานที่่�
หลัักของธุุรกิิจ
ไทย
ไทย
ไทย

สััดส่่วนของความเป็็นเจ้้าของ
และสิิทธิิในการออกเสีียงที่่�ถืือโดย
ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
(ร้้อยละ)
2564
2563
16.45
16.45
50.00
50.00
30.00
30.00

บาท

กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
จััดสรรสำำ�หรัับส่่วนได้้เสีีย
ที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
2564
2563
563,966,181
(14,429,188)
18,945,959
16,005,407
225,374
(40,102)
583,137,514
1,536,117

ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมสะสม
2564
2,887,673,627
45,693,538
1,684,282
2,935,051,447

2563
2,498,500,246
32,747,579
333,903
2,531,581,728

ข้้อมููลทางการเงิินของบริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน) ก่่อนตััดรายการระหว่่างกััน มีีดัังนี้้�
บาท

2564
1,298,601,370
11,533,879,925
3,142,738,138
3,232,743,992

2563
939,607,094
9,810,747,517
2,556,451,324
2,762,132,125

ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม

2,293,339,622

1,858,838,878

รวมรายได้้

4,311,787,165

3,784,361,527

84,091,279

45,469,459

443,194,642

(26,432,043)

34,907,500

43,634,375

637,702,769
(768,891,302)
257,835,474
126,646,941

619,276,326
(1,236,580,513)
384,320,709
(232,983,478)

สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียน
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน

กำำ�ไรสำำ�หรัับปีีส่่วนของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีีส่่วนของส่่วนได้้เสีียที่่�
ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
เงิินปัันผลจ่่ายแก่่ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น(ลดลง)สุุทธิิ

สำำ�หรัับบริิษััทย่่อย - บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด
	ตามมติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทย่่อย ครั้้�งที่่� 1/2563 เมื่่�อวัันที่่� 10 เมษายน 2563 ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิให้้บริิษััท
ลดทุุนจดทะเบีียนจากเดิิม 260 ล้้านบาท เป็็น 65 ล้้านบาท โดยการลดจำำ�นวนหุ้้�นสามััญลงจำำ�นวน 39,000,000 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นละ 5 บาท รวมเป็็นเงิิน 195 ล้้านบาท และจดทะเบีียนลดทุุนกัับกระทรวงพาณิิชย์์เมื่่�อวัันที่่� 15 พฤษภาคม
2563
	ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 15 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการของบริิษััทได้้มีีมติิให้้ปรัับปรุุงมููลค่่าการรัับโอนหุ้้�นของบริิษััท
เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด ลดลงจากการใช้้มููลค่่าตามบััญชีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 เป็็นจำำ�นวน 54.44
ล้้านบาท ทำำ�ให้้เจ้้าหนี้้�จากการโอนหุ้้�นคงเหลืือเป็็นจำำ�นวนเงิิน 131.41 ล้้านบาท โดยบริิษััทชำำ�ระเจ้้าหนี้้�จากการโอนหุ้้�น
โดยหัักสุุทธิิกับั สิิทธิิที่่ไ� ด้้รับั คืืนเงิินที่่�บริิษัทั ย่่อยคงค้้างกัับบริิษัทั ซึ่ง่� ประกอบด้้วยเงิินให้้กู้้�ยืืมจำำ�นวน 11.97 ล้้านบาท ดอกเบี้้ย�
ค้้างรัับจำำ�นวน 0.39 ล้้านบาท และสิิทธิิที่่�จะได้้รัับเงิินจากการลดทุุนจดทะเบีียนในบริิษััทย่่อยจำำ�นวน 195 ล้้านบาท เป็็น
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จำำ�นวนเงิินรวม 207.36 ล้้านบาท ส่่งผลให้้บริิษัทั คงเหลืือเงิินรัับจากการลดทุุนเป็็นจำำ�นวนเงิิน 75.95 ล้้านบาท ในระหว่่าง
ปีี 2564 บริิษััทได้้รัับเงิินคืืนทุุนดัังกล่่าวทั้้�งจำำ�นวน
	สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 งบการเงิินเฉพาะกิิจการบริิษััทได้้ตั้้�งค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุนใน
บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด จำำ�นวนเงิิน 90.58 ล้้านบาท เนื่่�องจากบริิษััทดัังกล่่าวมีีผลประกอบการขาดทุุน
สำำ�หรัับบริิษััทย่่อย - บริิษััท วีี พรีีซิิชั่่�น จำำ�กััด
	ตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 4/2563 เมื่่�อวัันที่่� 13 สิิงหาคม 2563 ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้เปิิดบริิษััท
วีี พรีีซิิชั่่�น จำำ�กััด (“บริิษััทย่่อย”) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�ประกอบกิิจการศููนย์์ชะลอวััย โดยมีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวนเงิิน 5.00 ล้้าน
บาท แบ่่งออกเป็็น 500,000 หุ้้�นมููลค่่าหุ้้�นละ 10 บาท โดยบริิษััทถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 70 ต่่อมาบริิษััทดัังกล่่าวได้้เรีียก
ชำำ�ระค่่าหุ้้�น ในอััตราร้้อยละ 25 ของทุุนจดทะเบีียน โดยบริิษััทได้้จ่่ายชำำ�ระค่่าหุ้้�นแล้้ว เป็็นจำำ�นวนเงิิน 0.87 ล้้านบาท
เมื่่อ� วัันที่่� 22 ตุุลาคม 2564 บริิษัทั ย่่อยมีีการเรีียกชำำ�ระค่่าหุ้้�นเพิ่่�มเติิมในอััตราร้้อยละ 75 ของทุุนจดทะเบีียน บริิษัทั
ได้้จ่่ายชำำ�ระค่่าหุ้้�นแล้้วเป็็นจำำ�นวน 2.62 ล้้านบาท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษัทั ได้้นำำ�ใบหุ้้�นของบริิษัทั เชีียงใหม่่รามธุุรกิจิ การแพทย์์ จำำ�กัดั (มหาชน)
จำำ�นวน 2,020,000,000 หุ้้�น ไปจำำ�นำำ�ไว้้กัับสถาบัันการเงิินเพื่่�อเป็็นหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกัันวงเงิินสิินเชื่่�อตามที่่�กล่่าวไว้้ใน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 19 และ 22
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทย่่อยได้้นำำ�ใบหุ้้�นของบริิษััท โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม จำำ�กััด และ
บริิษััท โรงพยาบาลหริิภุุญชััย เมโมเรีียล จำำ�กััด จำำ�นวนรวม 43,005,000 หุ้้�น ไปจำำ�นำำ�ไว้้กัับสถาบัันการเงิินเพื่่�อเป็็นหลััก
ทรััพย์์ค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นตามที่่�กล่่าวไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 19

14. อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
ประกอบด้้วย

ราคาทุุน
ที่่�ดิิน
อาคารให้้เช่่า
รวม
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
อาคารให้้เช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน - สุุทธิิ

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

บาท
งบการเงิินรวม
รายการในระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�น

ลดลง

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
โอนเข้้า (ออก) ธัันวาคม 2564

171,553,809
327,460,405
499,014,214

253,567
253,567

-

-

171,553,809
327,713,972
499,267,781

(47,089,316)
451,924,898

(17,650,009)

-

-

(64,739,325)
434,528,456
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ราคาทุุน
ที่่�ดิิน
อาคารให้้เช่่า
รวม
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
อาคารให้้เช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน - สุุทธิิ

ราคาทุุน
ที่่�ดิิน
อาคารให้้เช่่า
รวม
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
อาคารให้้เช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน - สุุทธิิ

ราคาทุุน
ที่่�ดิิน
อาคารให้้เช่่า
รวม
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
อาคารให้้เช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน - สุุทธิิ

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2562

บาท
งบการเงิินรวม
รายการในระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�น

ลดลง

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
โอนเข้้า (ออก) ธัันวาคม 2563

171,553,809
236,153,320
407,707,129

8,282,102
8,282,102

-

83,024,983
83,024,983

171,553,809
327,713,972
499,267,781

(30,747,770)
376,959,359

(16,341,546)

-

-

(64,739,325)
434,528,456

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

บาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รายการในระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�น

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
โอนเข้้า (ออก) ธัันวาคม 2564

ลดลง

150,770,000
261,768,659
412,538,659

253,567
253,567

-

-

150,770,000
262,022,226
412,792,226

(37,996,710)
374,541,949

(15,460,284)

-

-

(53,456,994)
359,335,232

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2562

บาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รายการในระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�น

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
โอนเข้้า (ออก) ธัันวาคม 2563

ลดลง

150,770,000
170,461,574
321,231,574

8,282,102
8,282,102

-

83,024,983
83,024,983

150,770,000
261,768,659
412,538,659

(23,850,888)
297,380,686

(14,145,822)

-

-

(37,996,710)
374,541,949

อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนของบริิษัทั เป็็นที่่�ดินิ และอาคารให้้เช่่า ซึ่่ง� ในปีี 2561 บริิษัทั ได้้มีกี ารประเมิินราคาจาก
ผู้้�ประเมิินราคาอิิสระมีีมููลค่่ายุุติิธรรม เป็็นจำำ�นวนเงิิน 182.10 ล้้านบาท
	สำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยมีีรายได้้ค่า่ เช่่าจากอสัังหาริิมทรััพย์์ จำำ�นวน
เงิิน 60.14 ล้้านบาท และ 60.99 ล้้านบาท (เฉพาะกิิจการเป็็นจำำ�นวนเงิิน 55.57 ล้้านบาท และ 56.28 ล้้านบาท) ตาม
ลำำ�ดัับ และมีีค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน จำำ�นวนเงิิน 33.34 ล้้านบาท และ 30.75 ล้้านบาท (เฉพาะกิิจการเป็็นจำำ�นวน
เงิิน 30.62 ล้้านบาท และ 28.50 ล้้านบาท) ตามลำำ�ดัับ ที่่�ได้้รัับรู้้�ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
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บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยได้้จดจำำ�นองอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนของบริิษัทั ไว้้เป็็นหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกัันวงเงิินสิินเชื่่อ�
จากสถาบัันการเงิินตามที่่�กล่่าวไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 19

15. ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ประกอบด้้วย

ราคาทุุน
ที่่�ดิินและส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน
อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
เครื่่�องมืือแพทย์์และอุุปกรณ์์การแพทย์์
เครื่่�องตกแต่่งติิดตั้้�งและเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
เครื่่�องใช้้และเครื่่�องตกแต่่งศููนย์์สุุขภาพ
ยานพาหนะ
สิินทรััพย์์ระหว่่างก่่อสร้้าง
รวมราคาทุุน
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน
อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
เครื่่�องมืือแพทย์์และอุุปกรณ์์การแพทย์์
เครื่่�องตกแต่่งติิดตั้้�งและเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
เครื่่�องใช้้และเครื่่�องตกแต่่งศููนย์์สุุขภาพ
ยานพาหนะ
รวมค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์-สุุทธิิ

บาท
งบการเงิินรวม
รายการในระหว่่างปีี

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

เพิ่่�มขึ้้�น

3,763,904,019
3,752,394,436
1,850,594,098
1,541,552,080
9,915,358
148,401,131
1,539,816,025
12,606,577,147

44,786,779
120,893,091
243,929,201
89,716,830
3,765,590
560,983,854
1,064,075,345

(22,490,391)
(2,087,258,119)
(1,282,498,232)
(1,108,864,433)
(17,857,775)
(117,515,436)
(4,636,484,386)
7,970,092,761

(2,197,806)
(217,437,245)
(128,245,870)
(114,887,417)
(183,118)
(9,730,851)
(472,682,307)

ลดลง

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

โอนเข้้า (ออก)

8,580,367 3,817,271,165
(14,586,776) 1,348,522,843 5,207,223,594
(265,905)
25,354,676 2,119,612,070
(3,283,782)
585,784,129 2,213,769,257
9,915,358
(1,663,350)
150,503,371
- (1,968,242,015)
132,557,864
(19,799,813)
- 13,650,852,679
7,479,328
4,527,643
3,244,993
1,694,848
16,946,812

-

(24,688,197)
(2,297,216,036)
(1,406,216,459)
(1,220,506,857)
(18,040,893)
(125,551,439)
(5,092,219,881)
8,558,632,798
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ราคาทุุน
ที่่�ดิินและส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน
อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
เครื่่�องมืือแพทย์์และอุุปกรณ์์การแพทย์์
เครื่่�องตกแต่่งติิดตั้้�งและเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
เครื่่�องใช้้และเครื่่�องตกแต่่งศููนย์์สุุขภาพ
ยานพาหนะ
สิินทรััพย์์ระหว่่างก่่อสร้้าง
รวมราคาทุุน
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน
อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
เครื่่�องมืือแพทย์์และอุุปกรณ์์การแพทย์์
เครื่่�องตกแต่่งติิดตั้้�งและเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
เครื่่�องใช้้และเครื่่�องตกแต่่งศููนย์์สุุขภาพ
ยานพาหนะ
รวมค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์-สุุทธิิ

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2562

เพิ่่�มขึ้้�น

ลดลง

3,763,904,019
3,661,325,833
1,796,829,854
1,463,227,183
9,913,554
149,148,245
515,497,932
11,359,846,620

54,776,441
142,104,339
42,701,143
3,112
281,573
1,196,835,700
1,436,702,308

(88,340,095)
(17,576,708)
(1,308)
(1,028,687)
(106,946,798)

(20,209,658)
(1,911,622,037)
(1,255,125,604)
(1,023,557,706)
(17,644,664)
(106,947,162)
(4,335,106,831)
7,024,739,789

(2,280,733)
(175,636,082)
(113,081,491)
(102,690,002)
(214,419)
(11,580,460)
(405,483,187)

85,708,863
17,383,275
1,308
1,012,186
104,105,632

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

ราคาทุุน
ที่่�ดิินและส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน
484,206,727
อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
1,508,551,719
เครื่่�องมืือแพทย์์และอุุปกรณ์์การแพทย์์
581,545,195
เครื่่�องตกแต่่งติิดตั้้�งและเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
297,067,001
เครื่่�องใช้้และเครื่่�องตกแต่่งศููนย์์สุุขภาพ
9,915,359
ยานพาหนะ
79,596,324
สิินทรััพย์์ระหว่่างก่่อสร้้าง
71,135,912
รวมราคาทุุน
3,032,018,237
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน
(4,555,009)
อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
(1,019,988,560)
เครื่่�องมืือแพทย์์และอุุปกรณ์์การแพทย์์
(488,696,068)
เครื่่�องตกแต่่งติิดตั้้�งและเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน (266,035,860)
เครื่่�องใช้้และเครื่่�องตกแต่่งศููนย์์สุุขภาพ
(17,857,776)
ยานพาหนะ
(62,035,020)
รวมค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
(1,859,168,293)
1,172,849,944
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์-สุุทธิิ
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บาท
งบการเงิินรวม
รายการในระหว่่างปีี

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

โอนเข้้า (ออก)

- 3,763,904,019
36,292,162 3,752,394,436
- 1,850,594,098
53,200,462 1,541,552,080
9,915,358
148,401,131
(172,517,607) 1,539,816,025
(83,024,983) 12,606,577,147
-

บาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รายการในระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�น

ลดลง

2,669,717
41,072,763
10,995,042
1,250,000
13,691,611
69,679,133

(10,029,224)
(16,900)
(1,663,350)
(11,709,474)

(459,237)
(66,143,813)
(28,534,089)
(12,884,418)
(183,118)
(5,049,361)
(113,254,036)

7,479,328
1,663,349
9,142,677

(22,490,391)
(2,087,258,119)
(1,282,498,232)
(1,108,864,433)
(17,857,775)
(117,515,436)
(4,636,484,386)
7,970,092,761

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

โอนเข้้า (ออก)
12,106,556
652,500
943,321
(13,702,377)
-

484,206,727
1,513,298,768
623,270,458
308,988,464
9,915,359
79,182,974
71,125,146
3,089,987,896

(5,014,246)
- (1,078,653,045)
- (517,230,157)
- (278,920,278)
(18,040,894)
(65,421,032)
- (1,963,279,652)
1,126,708,244

รายงานประจำ�ปี 2564

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2562

ราคาทุุน
ที่่�ดิินและส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน
484,206,727
อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
1,471,875,523
เครื่่�องมืือแพทย์์และอุุปกรณ์์การแพทย์์
557,960,264
เครื่่�องตกแต่่งติิดตั้้�งและเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
283,855,369
เครื่่�องใช้้และเครื่่�องตกแต่่งศููนย์์สุุขภาพ
9,913,554
ยานพาหนะ
79,596,324
สิินทรััพย์์ระหว่่างก่่อสร้้าง
153,575,551
รวมราคาทุุน
3,040,983,312
หััก ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน
(4,095,772)
อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
(952,456,809)
เครื่่�องมืือแพทย์์และอุุปกรณ์์การแพทย์์
(460,760,589)
เครื่่�องตกแต่่งติิดตั้้�งและเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน (253,744,648)
เครื่่�องใช้้และเครื่่�องตกแต่่งศููนย์์สุุขภาพ
(17,644,665)
ยานพาหนะ
(56,332,738)
รวมค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
(1,745,035,221)
1,295,948,091
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์-สุุทธิิ

บาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รายการในระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�น

ลดลง

โอนเข้้า (ออก)

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

384,033
23,588,981
12,767,824
3,113
37,736,466
74,480,417

(4,050)
(415,152)
(1,308)
(420,510)

36,292,163
858,960
(120,176,105)
(83,024,982)

484,206,727
1,508,551,719
581,545,195
297,067,001
9,915,359
79,596,324
71,135,912
3,032,018,237

(459,237)
(67,531,751)
(27,938,923)
(12,683,614)
(214,418)
(5,702,282)
(114,530,225)

3,444
392,402
1,307
397,153

(4,555,009)
- (1,019,988,560)
- (488,696,068)
- (266,035,860)
(17,857,776)
(62,035,020)
- (1,859,168,293)
1,172,849,944

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564และ 2563 ที่่�ดิิน พร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง อาคาร และเครื่่�องใช้้ทางการแพทย์์ส่่วนหนึ่่�งของ
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย มููลค่่าตามบััญชีีจำำ�นวนเงิิน 4,797.04 ล้้านบาท และ 4,038.54 ล้้านบาท (เฉพาะกิิจการเป็็นจำำ�นวน
เงิิน 552.12 ล้้านบาท และ 316.27 ล้้านบาท) ตามลำำ�ดับั ติิดภาระค้ำำ��ประกัันวงเงิินสิินเชื่่อ� จากสถาบัันการเงิินตามที่่�กล่่าว
ไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 19 และ 22
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีสิินทรััพย์์ถาวรที่่�คำำ�นวณค่่าเสื่่�อมราคาครบแล้้ว แต่่
ยัังใช้้งานอยู่่�โดยมีีราคาทุุน จำำ�นวนเงิิน 2,306.95 ล้้านบาท และ 1,914.47 ล้้านบาท (เฉพาะกิิจการเป็็นจำำ�นวนเงิิน
908.27 ล้้านบาท และ 709.15 ล้้านบาท) ตามลำำ�ดัับ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 เครื่่�องมืือแพทย์์และยานพาหนะของบริิษััทและบริิษััทย่่อย ซึ่่�งได้้มาภาย
ใต้้สััญญาเช่่าการเงิินมีีมููลค่่าตามบััญชีีจำำ�นวนเงิิน 3.91 ล้้านบาท และ 8.94 ล้้านบาท (เฉพาะกิิจการเป็็นจำำ�นวนเงิิน
3.21 ล้้านบาท และ 7.63 ล้้านบาท) ตามลำำ�ดัับ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีดอกเบี้้�ยจ่่ายที่่�ถืือเป็็นต้้นทุุนของสิินทรััพย์์ จำำ�นวน
เงิิน 22.27 ล้้านบาท และ 16.51 ล้้านบาท (เฉพาะกิิจการเป็็นจำำ�นวนเงิิน 0.00 ล้้านบาทและ0.00 ล้้านบาท) ตามลำำ�ดัับ
โดยมีีอััตราตั้้�งขึ้้�นเป็็นทุุนของสิินทรััพย์์เท่่ากัับร้้อยละ 2.04 - 3.15 ต่่อปีี และร้้อยละ 2.51 - 2.69 ต่่อปีี (เฉพาะกิิจการ
เป็็นร้้อยละ 0.00 ต่่อปีี และร้้อยละ 0.00 ต่่อปีี) ตามลำำ�ดัับ
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16. สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้

สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ - สุุทธิิ ประกอบด้้วย

ราคาทุุน
อาคารและห้้องชุุด
(หััก) ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
อาคารและห้้องชุุด
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ - สุุทธิิ

ราคาทุุน
อาคารและห้้องชุุด
(หััก) ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
อาคารและห้้องชุุด
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ - สุุทธิิ

ราคาทุุน
ห้้องชุุด
(หััก) ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
ห้้องชุุด
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ - สุุทธิิ

ราคาทุุน
อาคารและห้้องชุุด
(หััก) ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
อาคารและห้้องชุุด
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ - สุุทธิิ
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ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

บาท
งบการเงิินรวม
การเปลี่่�ยนแปลงในระหว่่างปีี
เปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไข/
เพิ่่�มขึ้้�น
ตััดจำำ�หน่่าย

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

332,520,444

1,317,516

(12,734,042)

321,103,918

(29,593,071)
302,927,373

(27,459,245)

-

(57,052,316)
264,051,602

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 1
มกราคม 2563

บาท
งบการเงิินรวม
การเปลี่่�ยนแปลงในระหว่่างปีี
เปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไข/
เพิ่่�มขึ้้�น
ตััดจำำ�หน่่าย

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

332,520,444

-

-

332,520,444

332,520,444

(29,593,071)

-

(29,593,071)
302,927,373

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

บาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
การเปลี่่�ยนแปลงในระหว่่างปีี
เปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไข/
เพิ่่�มขึ้้�น
ตััดจำำ�หน่่าย

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

21,061,449

2,100,995

-

23,162,444

(3,403,050)
17,658,399

(3,553,121)

-

(6,956,171)
16,206,273

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 1
มกราคม 2563

บาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
การเปลี่่�ยนแปลงในระหว่่างปีี
เปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไข/
เพิ่่�มขึ้้�น
ตััดจำำ�หน่่าย

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

21,061,449

-

-

21,061,449

21,061,449

(3,403,050)

-

(3,403,050)
17,658,399

รายงานประจำ�ปี 2564

งบการเงิินรวม

ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีี

2564
27,558,869

บาท
2563
29,593,071

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
3,553,121
3,403,050

บริิษััทและบริิษััทย่่อยเช่่าสิินทรััพย์์หลายประเภท ประกอบด้้วยสััญญาเช่่าอาคารและห้้องพัักอายุุสััญญาเช่่า 2 - 10 ปีี

17. ค่่าความนิิยม

ประกอบด้้วย

บาท
งบการเงิินรวม

1.	ค่่าความนิิยมจากการซื้้�อเงิินลงทุุนในบริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
โดยบริิษััท
2.	ค่่าความนิิยมในงบการเงิินรวมของบริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
สำำ�หรัับการซื้้�อธุุรกิิจแบบย้้อนกลัับภายใต้้ชื่่�อของบริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด
(มหาชน) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทแม่่ตามกฎหมายแต่่เป็็นผู้้�ถููกซื้้�อในทางบััญชีี ที่่�ถููกควบคุุมโดยบริิษััท
โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม จำำ�กัดั ซึ่ง่� เป็็นบริิษัทั ย่่อยตามกฎหมายแต่่เป็็นผู้้�ซื้อ้� ในทางบััญชีี ภาย
หลัังการแลกเปลี่่�ยนหุ้้�นสามััญ เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2551
3.	ค่่าความนิิยมจากการซื้้อ� เงิินลงทุุนในบริิษัทั โรงพยาบาลหริิภุญุ ชััย เมโมเรีียล จำำ�กัดั โดยบริิษัทั
เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
รวม

2564
424,723,212

2563
424,723,212

89,343,728

89,343,728

209,148,791

209,148,791

723,215,731

723,215,731

18. สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีและหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีและหนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี มีีดัังนี้้�
งบการเงิินรวม

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์ (หนี้้�สิิน) ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี - สุุทธิิ

2564
11,044,791
(1,482,606,553)
(1,471,561,762)

2563
12,578,546
(716,825,460)
(704,246,914)

บาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
19,140,254
16,396,514
(754,855,293) (184,396,596)
(735,715,039) (168,000,082)

137

โรงพยาบาลวิภาวดี

การเปลี่่�ยนแปลงสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สรุุปดัังนี้้�

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :
ลููกหนี้้�การค้้า
ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน
อื่่�น ๆ
รวม
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :
สััญญาเช่่าการเงิิน
กำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย
ผลต่่างจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ถาวรจาก
การรวมธุุรกิิจ
รวม
สิินทรััพย์์ (หนี้้�สิิน) ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี - สุุทธิิ

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :
ลููกหนี้้�การค้้า
ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน
ค่่าเช่่าตามวิิธีีเส้้นตรง
อื่่�น ๆ
รวม
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :
สััญญาเช่่าการเงิิน
กำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย
ผลต่่างจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ถาวรจาก
การรวมธุุรกิิจ
รวม
สิินทรััพย์์ (หนี้้�สิิน) ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี - สุุทธิิ
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ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

บาท
งบการเงิินรวม
รายได้้ (ค่่าใช้้จ่่าย) ในระหว่่างปีี
ในกำำ�ไรขาดทุุน
ในกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

7,280,001
53,205,762
479,175
60,964,938

612,287
6,706,054
32,734
7,351,075

(5,950,753)
(5,950,753)

7,892,288
53,961,063
511,909
62,365,260

(114,145)
659,531,292
105,794,705

21,052
(466,485)
3,651,414

(771,921,151)
-

(135,197)
1,431,918,928
102,143,291

765,211,852
(704,246,914)

3,205,981

(771,921,151)

1,533,927,022
(1,471,561,762)

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 1
มกราคม 2563

บาท
งบการเงิินรวม
รายได้้ (ค่่าใช้้จ่่าย) ในระหว่่างปีี
ในกำำ�ไรขาดทุุน
ในกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

7,894,869
48,344,002
385,230
56,624,101
197,154
638,722,591

(614,868)
4,861,760
93,945
4,340,837
311,299
-

(20,808,701)

7,280,001
53,205,762
479,175
60,964,938
(114,145)
659,531,292

120,334,117

3,651,412

10,888,000

105,794,705

759,253,862
(702,629,761)

3,962,711

(9,920,701)

765,211,852
(704,246,914)

รายงานประจำ�ปี 2564

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :
ลููกหนี้้�การค้้า
ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน
รวม
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :
สััญญาเช่่าการเงิิน
กำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย
รวม
สิินทรััพย์์ (หนี้้�สิิน) ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี - สุุทธิิ

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :
ลููกหนี้้�การค้้า
ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน
รวม
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :
สััญญาเช่่าการเงิิน
กำำ�ไรที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย
รวม
สิินทรััพย์์ (หนี้้�สิิน) ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี - สุุทธิิ

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

บาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รายได้้ (ค่่าใช้้จ่่าย) ในระหว่่างปีี
ในกำำ�ไรขาดทุุน
ในกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

455,612
15,940,902
16,396,514

432,777
2,310,963
2,743,740

-

888,389
18,251,865
19,140,254

(114,144)
184,510,740
184,396,596
(168,000,082)

21,053
(466,484)
(445,431)

(570,013,266)
(570,013,266)

(135,197)
754,990,490
754,855,293
(735,715,039)

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 1
มกราคม 2563

บาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รายได้้ (ค่่าใช้้จ่่าย) ในระหว่่างปีี
ในกำำ�ไรขาดทุุน
ในกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ยอดตามบััญชีี
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

283,917
14,508,265
14,792,182

171,695
1,432,637
1,604,332

-

455,612
15,940,902
16,396,514

197,154
122,502,461
122,699,615
(107,907,433)

311,298
311,298

(62,008,279)
(62,008,279)

(114,144)
184,510,740
184,396,596
(168,000,082)

19. เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
ประกอบด้้วย

งบการเงิินรวม

เงิินเบิิกเกิินบััญชีี
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
รวม

2564
2,506,379
3,819,000,000
3,821,506,379

2563
6,899,659
2,599,000,000
2,605,899,659

บาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
2,740,000,000 1,870,000,000
2,740,000,000 1,870,000,000

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีวงเงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบััน
การเงิินในประเทศหลายแห่่ง จำำ�นวนเงิิน 4,680 ล้้านบาท และ 4,580 ล้้านบาท (เฉพาะกิิจการเป็็นจำำ�นวนเงิิน 3,450
ล้้านบาท และ 3,495 ล้้านบาท) ตามลำำ�ดัับ โดยมีีอััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ MOR และ 1.55 - 3.00 ต่่อปีี และร้้อยละ MOR
และ 2.38 - 4.20 ต่่อปีี ตามลำำ�ดัับ ค้ำำ��ประกัันโดยอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนของบริิษััทและบริิษััทย่่อย ที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�ง
ปลููกสร้้างของบริิษััทและบริิษััทย่่อย จำำ�นำำ�ใบหุ้้�นของบริิษััทร่่วมและบริิษััทย่่อยตามหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 11,
13, 14 และ 15
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20. เงิินกู้้�ยืืมจากบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

รายการเปลี่่�ยนแปลงของเงิินกู้้�ยืืมจากบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ
2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บริิษััท ดีีโก้้ วััสดุุภััณฑ์์ จำำ�กััด
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
กรรมการของบริิษััทและญาติิ
รวมเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
บริิษััทร่่วม
บริิษััท โรงพยาบาลบางโพ จำำ�กััด
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บริิษััท ดีีโก้้ วััสดุุภััณฑ์์ จำำ�กััด
บริิษััท กรีีน รีีซอร์์สเซส จำำ�กััด (มหาชน)
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
กรรมการของบริิษััทและญาติิ
รวมเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
	รวม

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
กรรมการของบริิษััทและญาติิ
รวมเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
บริิษััทร่่วม
บริิษััท โรงพยาบาลบางโพ จำำ�กััด
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บริิษััท กรีีน รีีซอร์์สเซส จำำ�กััด (มหาชน)
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
กรรมการของบริิษััทและญาติิ
รวมเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
	รวม
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บาท
งบการเงิินรวม
รายการในระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

-

40,000,000

(40,000,000)

-

375,253,818
375,253,818

40,000,000

(106,453,818)
(146,453,818)

268,800,000
268,800,000

70,000,000

-

(70,000,000)

-

20,000,000

40,000,000
20,000,000

(40,000,000)
(20,000,000)

20,000,000

194,000,000
284,000,000
659,253,818

126,000,000
186,000,000
226,000,000

(185,000,000)
(315,000,000)
(461,453,818)

135,000,000
155,000,000
423,800,000

บาท
งบการเงิินรวม
รายการในระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2562

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

633,053,818
633,053,818

-

(257,800,000)
(257,800,000)

375,253,818
375,253,818

-

70,000,000

-

70,000,000

-

27,000,000

(7,000,000)

20,000,000

176,000,000
176,000,000
809,053,818

227,000,000
324,000,000
324,000,000

(209,000,000)
(216,000,000)
(473,800,000)

194,000,000
284,000,000
659,253,818

รายงานประจำ�ปี 2564

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บริิษััท ดีีโก้้ วััสดุุภััณฑ์์ จำำ�กััด
รวมเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
บริิษััทร่่วม
บริิษััท โรงพยาบาลบางโพ จำำ�กััด
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บริิษััท ดีีโก้้ วััสดุุภััณฑ์์ จำำ�กััด
บริิษััท กรีีน รีีซอร์์สเซส จำำ�กััด (มหาชน)
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
กรรมการของบริิษััทและญาติิ
รวมเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
	รวม

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
บริิษััทร่่วม
บริิษััท โรงพยาบาลบางโพ จำำ�กััด
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บริิษััท กรีีน รีีซอร์์สเซส จำำ�กััด (มหาชน)
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
กรรมการของบริิษััทและญาติิ
รวมเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
	รวม

บาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รายการในระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564

-

40,000,000
40,000,000

(40,000,000)
(40,000,000)

-

70,000,000

-

(70,000,000)

-

20,000,000

40,000,000
20,000,000

(40,000,000)
(20,000,000)

20,000,000

194,000,000
284,000,000
284,000,000

126,000,000
186,000,000
226,000,000

(185,000,000)
(315,000,000)
(355,000,000)

135,000,000
155,000,000
155,000,000

บาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
รายการในระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2562

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563

-

70,000,000

-

70,000,000

-

27,000,000

(7,000,000)

20,000,000

176,000,000
176,000,000
176,000,000

227,000,000
324,000,000
324,000,000

(209,000,000)
(216,000,000)
(216,000,000)

194,000,000
284,000,000
284,000,000

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทย่่อยมีีเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคล ในรููปตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิินระยะเวลา
3 เดืือน และมีีการคิิดดอกเบี้้�ยในอััตราร้้อยละ 2.94 - 3.35 ต่่อปีี เงิินกู้้�ยืืมดัังกล่่าวไม่่มีีหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกััน
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
บริิษััทร่่วม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากบริิษััทร่่วมในรููปตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน 1 ฉบัับ ครบกำำ�หนด
จ่่ายคืืนเงิินต้้นภายในวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2564 กำำ�หนดชำำ�ระดอกเบี้้�ยทุุก 3 เดืือน ดอกเบี้้�ยอััตราร้้อยละ 2.75 ต่่อปีี และ
ในระหว่่างปีี 2564 ได้้มีีการจ่่ายชำำ�ระครบทั้้�งจำำ�นวนแล้้ว
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บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันในรููปตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน 1 ฉบัับ
ครบกำำ�หนดจ่่ายคืืนเงิินต้้นภายในวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2566 ครบกำำ�หนดชำำ�ระคืืนเงิินต้้นภายใน 2 ปีี กำำ�หนดชำำ�ระดอกเบี้้�ย
ทุุก 3 เดืือน ดอกเบี้้�ยอััตราร้้อยละ 2.25 ต่่อปีี
บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทมีีเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันในรููปตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน
รวม 9 ฉบัับและ 11 ฉบัับ ตามลำำ�ดัับ ครบกำำ�หนดชำำ�ระคืืนเงิินต้้นภายใน 2 ปีี กำำ�หนดชำำ�ระดอกเบี้้�ยทุุก 3 เดืือน ดอกเบี้้�ย
อััตราร้้อยละ 2.75 - 3.00 ต่่อปีี และมีีการต่่อตั๋๋ว� สััญญาใช้้เงิินโดยมีีอัตร
ั าดอกเบี้้ย� ร้้อยละ 2.25 ต่่อปีี และร้้อยละ 1.75 ต่่อปีี
เมื่่อ� มีีการไถ่่ถอนก่่อนกำำ�หนดชำำ�ระดอกเบี้้ย� ระยะเวลา 2 ปีีครบกำำ�หนด 30 มิิถุนุ ายน 2566 โดยมีีเงื่่อ� นไขว่่าผู้้ใ� ห้้กู้ส้� ามารถ
ไถ่่ถอนเงิินกู้้�ก่่อนวัันครบกำำ�หนดได้้และผู้้�กู้้�สามารถชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ก่่อนวัันครบกำำ�หนดได้้

21. เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลอื่่�น

รายการเปลี่่�ยนแปลงของเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลอื่่�นสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�

บุุคคลอื่่�น

บุุคคลอื่่�น

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563
85,300,000

บาท
งบการเงิินรวม
รายการในระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
2,000,000
(6,000,000)

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564
81,300,000

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2562
70,800,000

บาท
งบการเงิินรวม
รายการในระหว่่างปีี
เพิ่่�มขึ้้�น
ลดลง
28,000,000
(13,500,000)

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563
85,300,000

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทย่่อยมีีเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลอื่่�น โดยการออกตั๋๋�วสััญญาใช้้เงิิน
ระยะเวลาประมาณ 3 เดืือน อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ 2.94 - 3.15 ต่่อปีีและร้้อยละ 2.94 - 3.75 ต่่อปีี ตามลำำ�ดัับ โดยไม่่มีี
หลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกััน
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22. เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
ประกอบด้้วย

บาท

งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
1,981,629,510 2,039,175,230
(719,525,720) (563,345,720)
1,262,103,790 1,475,829,510

2564
2563
4,896,605,507 4,556,465,513
(1,345,080,005) (1,065,160,006)
3,551,525,502 3,491,305,507

เงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
หััก ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
สุุทธิิ

รายการเปลี่่�ยนแปลงของเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563
มีีดัังนี้้�
งบการเงิินรวม

2564
4,556,465,513
1,803,500,000
(1,463,360,006)
4,896,605,507

ยอดคงเหลืือ ณ วัันต้้นปีี
รัับเงิินกู้้�เพิ่่�มในระหว่่างปีี
จ่่ายคืืนเงิินกู้้�ในระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือ ณ วัันสิ้้�นปีี

บาท

2563
3,503,390,508
2,013,000,000
(959,924,995)
4,556,465,513

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
2,039,175,230 1,823,252,413
850,000,000
760,000,000
(907,545,720) (544,077,183)
1,981,629,510 2,039,175,230

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีวงเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวกัับสถาบัันการเงิินในประเทศ
ดัังต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับ

ปีีที่่�กู้้�

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
1
2560
2
2561
3
2561
4
2562

วงเงิิน (ล้้านบาท)
2564
2563

เบิิกถอน (ล้้านบาท)
2564
2563

อััตราดอกเบี้้ย�
(ร้้อยละต่่อปีี)

จำำ�นวน
งวด

การชำำ�ระเงิินต้้น
(ไม่่รวมดอกเบี้้�ย)

เดืือนละ 6.67 ล้้านบาท
เดืือนละ 6.67 ล้้านบาท
ชำำ�ระเงิินต้้นภายในงวดที่่� 36
งวดที่่� 1-24 เดืือนละ 4.72 ล้้านบาท
งวดที่่� 25-59 เดืือนละ 8.57 ล้้านบาท
งวดที่่� 60 ชำำ�ระคืืนยอดค้้างทั้้�งหมด
เดืือนละ 9.52 ล้้านบาท
(เริ่่�มชำำ�ระงวดแรกครบกำำ�หนด 6 เดืือน
นัับจากวัันเบิิกเงิินกู้้�ครั้้�งแรก)
กำำ�หนดชำำ�ระคืืนเงิินต้้นเป็็นงวดทุุก 3 เดืือน
เดืือนละ 10.00 ล้้านบาท
ชำำ�ระเงิินต้้นในงวดสุุดท้้าย
เดืือนละ 9.52 ล้้านบาท
(เริ่่�มชำำ�ระงวดแรกครบกำำ�หนด 2 เดืือน
นัับจากวัันเบิิกเงิินกู้้�ครั้้�งแรก)
เดืือนละ 9.70 ล้้านบาท
(เริ่่�มชำำ�ระงวดแรกครบกำำ�หนด 3 เดืือน
นัับจากวัันเบิิกเงิินกู้้�ครั้้�งแรก)
เดืือนละ 25.00 ล้้านบาท

200.00
300.00
420.00

200.00
200.00
300.00
420.00

420.00

3.40
200.00
3.40
230.00
3.60
420.00 FDR + 1.75

36
36
36
60

5

2562

800.00

800.00

800.00

800.00 MLR - 3.60

84

6

2562

194.86

194.86

194.86

194.86

3.80

60

7
8

2563
2563

300.00
500.00

300.00
500.00

260.00
500.00

260.00
500.00

3.60
3.80

36
60

9

2564

550.00

-

550.00

-

2.45

60

10

2564
รวม

300.00
3,564.86

2,914.86

300.00
3,024.86

2,604.86

2.85

12

เงิินต้้นคงเหลืือ (บาท)
2564
2563

221,020,000

39,920,000
178,000,000
316,160,000

523,809,510

638,095,230

107,000,000

147,000,000

182,000,000
206,000,000

260,000,000
460,000,000

491,800,000

-

250,000,000
1,981,629,510 2,039,175,230
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ลำำ�ดัับ

ปีีที่่�กู้้�

วงเงิิน (ล้้านบาท)
2564
2563

เบิิกถอน (ล้้านบาท)
2564
2563

งบการเงิินรวม
บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
11
2559
300.00
300.00

300.00

อััตราดอกเบี้้�ย
(ร้้อยละต่่อปีี)

300.00 ดอกเบี้้�ยเงิินฝากประจำำ�
3 เดืือน + 2.00
70.00 ดอกเบี้้�ยเงิินฝากประจำำ�
3 เดืือน + 2.00
1,000.00
MLR - 3.668

จำำ�นวน
งวด

เดืือนละ 5.00 ล้้านบาท

-

40,000,000

60

เดืือนละ 1.17 ล้้านบาท

-

9,160,000

72

งวดที่่� 1-9 เดืือนละ 8.30 ล้้านบาท
งวดที่่� 10-71 เดืือนละ 16.60 ล้้านบาท
งวดที่่� 72 ชำำ�ระคืืนยอดค้้างทั้้�งหมด
เริ่่�มชำำ�ระเดืือนที่่� 9 นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ทำำ�สััญญา

984,200,000

941,900,000

เดืือนละ 4.20 ล้้านบาท
งวดที่่� 1-24 เดืือนละ 5.50 ล้้านบาท
งวดที่่� 25-83 เดืือนละ 7.80 ล้้านบาท
งวดที่่� 84 ชำำ�ระคืืนยอดค้้างทั้้�งหมด
งวดที่่� 1-59 เดืือนละ 4.20 ล้้านบาท
งวดที่่� 60 ชำำ�ระคืืนยอดค้้างทั้้�งหมด
งวดที่่� 1-71 เดืือนละ 4.75 ล้้านบาท
งวดที่่� 72 ชำำ�ระคืืนยอดค้้างทั้้�งหมด
เริ่่�มชำำ�ระเดืือนที่่� 9 นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ทำำ�สััญญา
เดืือนละ 5.00 ล้้านบาท

226,200,000

23,200,000
319,800,000

111,400,000

161,800,000

298,406,473

355,406,473

250,000,000

-

16,666,667

-

285,000,000

-

86,309,524
31,960,000

122,023,810
40,000,000

621,500,000

504,000,000

3,333,333

-

2559

70.00

70.00

70.00

13

2562

1,200.00

1,200.00

1,200,00

250.00
600.00

250.00
600.00

250.00
MLR - 2.00
600.00 ดอกเบี้้�ยเงิินฝากประจำำ�
1 ปีี + 1.75

60
84

250.00 ดอกเบี้้�ยเงิินฝากประจำำ�
1 ปีี + 1.75
400.00
MLR - 3.668

60

- ดอกเบี้้�ยเงิินฝากประจำำ�
3 เดืือน + 2.75
2.00

60
24

MLR - 3.225

24

16

2562

250.00

250.00

250.00

17

2562

800.00

800.00

400.00

18

2564

300.00

-

300.00

19

2564

20.00

-

20.00

20

2564

360.00

-

285.00

-

250.00
40.00

250.00
40.00

3.50
3.00

84
60

เดืือนละ 2.98 ล้้านบาท
เดืือนละ 0.67 ล้้านบาท

657.50

513.00

MLR - 3.55

60

2.00

24

งวดที่่� 1-16 เดืือนละ 1.00 ล้้านบาท
งวดที่่� 17-40 เดืือนละ 4.00 ล้้านบาท
งวดที่่� 41-59 เดืือนละ 8.50 ล้้านบาท
งวดที่่� 60 ชำำ�ระคืืนยอดค้้างทั้้�งหมด
เดืือนละ 0.22 ล้้านบาท
เริ่่�มชำำ�ระเดืือนที่่� 7 นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ทำำ�สััญญา
(6 เดืือนแรกรััฐบาลเป็็นผู้้�จ่่ายดอกเบี้้�ยแทน)

บริิษััท เทพปััญญาธุุรกิิจ จำำ�กััด
21
2560
250.00
250.00
22
2563
40.00
40.00
บริิษััท โรงพยาบาลหริิภุุญชััย เมโมเรีียล จำำ�กััด
23
2563
800.00
800.00

24

2564

4.00

-

4.00

-

รวม

8,808.86

7,474.86

7,651.36

6,277.86

เงิินต้้นคงเหลืือ (บาท)
2564
2563

60

12

บริิษััท โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม จำำ�กััด
14
2559
250.00
15
2560
600.00

การชำำ�ระเงิินต้้น
(ไม่่รวมดอกเบี้้�ย)

72

เดืือนละ 1.11 ล้้านบาท
เริ่่�มชำำ�ระเดืือนที่่� 7 นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ทำำ�สััญญา
(6 เดืือนแรกรััฐบาลเป็็นผู้้�จ่่ายดอกเบี้้�ยแทน)
งวดที่่� 1-74 เดืือนละ 4.80 ล้้านบาท
งวดที่่� 75 ชำำ�ระคืืนยอดค้้างทั้้�งหมด

4,896,605,507 4,556,465,513

วงเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากธนาคารพาณิิชย์์ดัังกล่่าวค้ำำ��ประกัันโดยการจดจำำ�นองที่่�ดิิน พร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง และเครื่่�อง
ใช้้ทางการเงิินแพทย์์และอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนของบริิษััทและบริิษััทย่่อยและการจำำ�นำำ�ใบหุ้้�นของบริิษััทย่่อยและ
บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันตามหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 11 13 และ 15 ภายใต้้เงื่่�อนไขของสััญญาเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
ดัังกล่่าว บริิษััทจะต้้องปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขและข้้อจำำ�กััดต่่างๆ ที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา
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23. หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า

	มููลค่่าตามบััญชีีของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าและการเคลื่่�อนไหวสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563
แสดงได้้ดัังนี้้�
บาท

งบการเงิินรวม

ยอดคงเหลืือยกมา ณ วัันที่่� 1 มกราคม
เพิ่่�มขึ้้�น
เปลี่่�ยนแปลงเงื่่�อนไข
เพิ่่�มขึ้้�นจากดอกเบี้้�ย
เงิินจ่่ายชำำ�ระ
ยอดคงเหลืือยกไป ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
หััก ส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระในหนึ่่�งปีี
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า-สุุทธิิจากส่่วนที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระในหนึ่่�งปีี

2564
322,171,509
2,100,995
(13,541,418)
16,179,780
(37,193,013)
289,717,853
(22,591,526)
267,126,327

2563
345,765,463
11,906,587
(35,500,541)
322,171,509
(24,963,097)
297,208,412

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
25,862,434
32,880,572
2,100,995
991,247
1,266,422
(8,789,014)
(8,284,560)
20,165,662
25,862,434
(6,315,949)
(7,264,729)
13,849,713
18,597,705

	จำำ�นวนที่่�รัับรู้้�ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีดัังนี้้�
บาท

งบการเงิินรวม

ค่่าเสื่่�อมราคา - สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
ดอกเบี้้�ยจ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสััญญาเช่่าระยะสั้้�น

2564
29,816,142
16,179,780
829,670
46,825,592

2563
33,824,770
12,391,189
390,470
46,606,429

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
5,810,394
7,634,749
991,247
1,266,422
769,670
330,470
7,571,311
9,231,641

	สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 กระแสเงิินสดจ่่ายทั้้�งหมดสำำ�หรัับสััญญาเช่่าในงบการเงิินรวม
และงบเฉพาะกิิจการ เป็็นจำำ�นวนเงิิน 38.02 ล้้านบาท และ 9.56 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิินกัับบริิษััทลิิสซิ่่�งใน
ประเทศหลายแห่่ง คงเหลืือจำำ�นวน 4 ฉบัับ และ 11 ฉบัับ ตามลำำ�ดัับ ดัังนี้้�
บริิษััทมีีสััญญาเช่่ายานพาหนะคงเหลืือจำำ�นวน 3 ฉบัับ และ 8 ฉบัับ ตามลำำ�ดัับ มููลค่่าตามสััญญารวมเป็็นเงิิน
10.48 ล้้านบาท และ 19.65 ล้้านบาท ตามลำำ�ดับั ระยะเวลาผ่่อนชำำ�ระ 48 - 60 เดืือน จ่่ายชำำ�ระรวมงวดละ 0.20 ล้้านบาท
และ 0.36 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
บริิษััทย่่อยมีีสััญญาเช่่ายานพาหนะคงเหลืือจำำ�นวน 1 ฉบัับ มููลค่่าตามสััญญารวมเป็็นเงิิน 4.14 ล้้านบาท ระยะ
เวลาผ่่อนชำำ�ระ 60 เดืือน จ่่ายชำำ�ระรวมงวดละ 0.07 ล้้านบาท
ภายใต้้เงื่่อ� นไขของสััญญาดัังกล่่าวข้้างต้้น บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยจะต้้องปฎิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไขและข้้อจำำ�กัดั ต่่างๆที่่�กำำ�หนด
ไว้้ในสััญญาดัังกล่่าว
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24. ประมาณการหนี้้�สิินผลประโยชน์์พนัักงาน
งบแสดงฐานะการเงิิน

งบการเงิินรวม
2564
2563
268,327,340 241,720,015
(7,100,161)
(6,776,976)
40,790,133
37,417,058
(29,753,767)
(4,032,757)
272,263,545 268,327,340

ประมาณการหนี้้�สิินของโครงการผลประโยชน์์ ณ วัันต้้นปีี
ผลประโยชน์์จ่่ายโดยโครงการ
ต้้นทุุนบริิการปััจจุุบัันและดอกเบี้้�ย
(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการประมาณตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
ประมาณการหนี้้�สิินของโครงการผลประโยชน์์ ณ วัันสิ้้�นปีี

ค่่าใช้้จ่่ายที่่�รัับรู้้�ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563

บาท

งบการเงิินรวม
2564
2563

ต้้นทุุนบริิการปััจจุุบััน
ต้้นทุุนในการรัักษาพยาบาล
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
ดอกเบี้้�ยจากภาระผููกพััน
รวม

26,225,627
9,079,861
48,099
5,436,546
40,790,133

บาท

23,408,933
9,028,744
45,102
4,934,279
37,417,058

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
79,704,508
72,541,329
(248,565)
(3,376,808)
11,803,382
10,539,987
91,259,325
79,704,508

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
6,702,599
3,402,574
1,698,209
11,803,382

5,965,317
3,065,584
1,509,086
10,539,987

	กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่รั� บั รู้้�ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่น� สำำ�หรัับปีีสิ้้น�
สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 เกิิดขึ้้�นจาก
บาท

การปรัับปรุุงจากประสบการณ์์
สมมติิฐานประชากร
สมมติิฐานทางการเงิิน
รวม

2564

งบการเงิินรวม

29,753,767
29,753,767

2563
5,013,937
(981,180)
4,032,757

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
-

-

ข้้อสมมติิหลัักในการประมาณการตามหลัักการคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย

ร้้อยละ

งบการเงิินรวม

อััตราคิิดลด
อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเดืือน
อััตราการหมุุนเวีียนพนัักงาน
อััตราการทุุพพลภาพ
อััตรามรณะ
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2564
2563
1.67 - 2.76
1.53 - 2.76
3.00 - 6.12
3.00 - 6.12
0.00 – 30.77
0.00 - 26.37
10.00 ของอััตรามรณะ 10.00 ของอััตรามรณะ
100.00 ของอััตรา
100.00 ของอััตรา
มรณะไทยปีี 2560 แยก มรณะไทยปีี 2560 แยก
เกณฑ์์ตามเพศชายและ เกณฑ์์ตามเพศชายและ
หญิิง
หญิิง

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
1.85
1.85
6.00
6.00
0.00 - 20.45
0.00 - 20.45
10.00 ของอััตรามรณะ 10.00 ของอััตรามรณะ
100.00 ของอััตรามรณะ 100.00 ของอััตรามรณะ
ไทยปีี 2560 แยกเกณฑ์์ ไทยปีี 2560 แยกเกณฑ์์
ตามเพศชายและหญิิง ตามเพศชายและหญิิง

รายงานประจำ�ปี 2564

การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหว
ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงสมมติิฐานที่่�สำำ�คััญต่่อมููลค่่าปััจจุุบัันของภาระผููกพัันผลประโยชน์์ระยะยาวของ
พนัักงาน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�

อััตราคิิดลด
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1
ลดลงร้้อยละ 1
อััตราการขึ้้�นเงิินเดืือน
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1
ลดลงร้้อยละ 1
อััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 10
ลดลงร้้อยละ 10

2564

งบการเงิินรวม

บาท

2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563

(39,922,405)
49,445,211

(34,484,004)
44,721,389

(9,978,140)
12,083,000

(9,011,710)
10,875,770

53,731,690
(44,113,100)

45,740,243
(36,021,307)

13,410,357
(11,253,395)

11,175,936
(9,457,052)

(15,093,719)
16,651,812

(12,361,822)
15,748,302

(4,968,009)
5,568,750

(4,435,835)
4,967,530

ในระหว่่างปีี 2564 อััตราดอกเบี้้ย� ระยะยาวของบริิษัทั ย่่อยปรัับลดลงอย่่างมาก ส่่งผลต่่ออััตราคิิดลดที่่�นักั คณิิตศาสตร์์
ประกัันภััยตั้้�งสมมติิฐานไว้้จากอััตราร้้อยละ 1.67 - 1.77 เป็็นร้้อยละ 2.86 - 2.87 บริิษััทย่่อยได้้พิิจารณาบัันทึึกภาระ
ผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานลดลงเป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 29.75 ล้้านบาท และรัับรู้้�ต้้นทุุนบริิการในอดีีตในกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�นลดลง เป็็นจำำ�นวนเงิิน 29.75 ล้้านบาท บาท และสำำ�หรัับข้้อมููลการวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวข้้างต้้นอาจ
มีีการเปลี่่ย� นไปจากที่่ไ� ด้้แสดงไว้้ อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั ย่่อยอยู่่�ระหว่่างการประเมิินผลประโยชน์์พนัักงานโดยนัักคณิิตศาสตร์์
ประกัันภััยใหม่่

25. ทุุนเรืือนหุ้้�น
ตามมติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทประจำำ�ปีี 2558 เมื่่�อวัันที่่� 28 เมษายน 2558ได้้มีีมติิอนุุมััติิการออกใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััท ครั้้�งที่่� 2 (VIBHA-W2) จำำ�นวนไม่่เกิิน 1,048,097,120 หน่่วย เพื่่�อจััดสรรให้้กัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมของบริิษััท ในอััตราส่่วน 12 หุ้้�นสามััญเดิิมต่่อ 1 หน่่วย ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ และเมื่่�อวัันที่่� 15 มิิถุุนายน 2558 บริิษััท
ได้้ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิดัังกล่่าว ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญเดิิมของบริิษััทตามสััดส่่วนโดยไม่่คิิดมููลค่่า โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ประเภท
ชนิิด
การเสนอขาย / การจััดสรร
จำำ�นวนที่่�ออกและเสนอขาย
ราคาเสนอขายต่่อหน่่วย
อายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
อััตราการใช้้สิิทธิิ
ราคาการใช้้สิิทธิิ
ระยะเวลาและเงื่่�อนไขในการใช้้สิิทธิิ
วัันใช้้สิิทธิิครั้้�งแรก
วัันใช้้สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้ายในวัันสิ้้�นสุุดอายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ

ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญครั้้�งที่่� 2 ของบริิษััทโรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด
(มหาชน) (VIBHA-W2)
ระบุุชื่่�อผู้้�ถืือและโอนเปลี่่�ยนมืือได้้
จััดสรรให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม
1,048,093,059 หน่่วย
หน่่วยละ 0 บาท (ศููนย์์บาท)
5 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ 1 หน่่วย ต่่อหุ้้�นสามััญใหม่่ จำำ�นวน 1 หุ้้�น (ในปีี 2561 ใบ
สำำ�คััญแสดงสิิทธิิ 1 หน่่วยมีีสิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญได้้ 1.00086 หุ้้�น)
1.00 บาท ต่่อหุ้้�น (ในปีี 2561 ปรัับสิิทธิ์์�เป็็น 0.999 บาท)
วัันทำำ�การสุุดท้้ายของเดืือนกัันยายน ตลอดอายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ และวัันใช้้
สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้ายตรงกัับวัันทำำ�การสุุดท้้ายของวัันที่่�ครบกำำ�หนดระยะเวลา 5 ปีี นัับ
แต่่วัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
30 กัันยายน 2558
12 มิิถุุนายน 2563
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ตามมติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทประจำำ�ปีี 2560 เมื่่�อวัันที่่� 27 เมษายน 2560 ได้้มีีมติิอนุุมััติิการออกใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของบริิษััท ครั้้�งที่่� 3 (VIBHA-W3) จำำ�นวนไม่่เกิิน 1,012,587,386 หน่่วย เพื่่�อจััดสรรให้้กัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมของบริิษััท ในอััตราส่่วน 13 หุ้้�นสามััญเดิิมต่่อ 1 หน่่วย ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ และเมื่่�อวัันที่่� วัันที่่� 15 มิิถุุนายน 2560
บริิษััทได้้ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิดัังกล่่าว ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญเดิิมของบริิษััทตามสััดส่่วนโดยไม่่คิิดมููลค่่า โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ประเภท
ชนิิด
การเสนอขาย / การจััดสรร
จำำ�นวนที่่�ออกและเสนอขาย
ราคาเสนอขายต่่อหน่่วย
อายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
อััตราการใช้้สิิทธิิ
ราคาการใช้้สิิทธิิ
ระยะเวลาและเงื่่�อนไขในการใช้้สิิทธิิ
วัันใช้้สิิทธิิครั้้�งแรก
วัันใช้้สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้ายในวัันสิ้้�นสุุดอายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ

ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญครั้้�งที่่� 3 ของบริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี
จำำ�กััด (มหาชน) (VIBHA-W3)
ระบุุชื่่�อผู้้�ถืือและโอนเปลี่่�ยนมืือได้้
จััดสรรให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม
1,012,582,207 หน่่วย
หน่่วยละ 0 บาท (ศููนย์์บาท)
5 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ 1 หน่่วย ต่่อหุ้้�นสามััญใหม่่ จำำ�นวน 1 หุ้้�น (ในปีี 2561 ใบ
สำำ�คััญแสดงสิิทธิิ 1 หน่่วยมีีสิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญได้้ 1.00086 หุ้้�น)
3.00 บาท ต่่อหุ้้�น (ในปีี 2561 ปรัับสิิทธิ์์�เป็็น 2.997 บาท)
วัันทำำ�การสุุดท้้ายของเดืือนกัันยายน ตลอดอายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ และวัันใช้้
สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้ายตรงกัับวัันทำำ�การสุุดท้้ายของวัันที่่�ครบกำำ�หนดระยะเวลา 5 ปีี นัับ
แต่่วัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
30 กัันยายน 2560
14 มิิถุุนายน 2565

และตามมติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทประจำำ�ปีี 2560 เมื่่�อวัันที่่� 27 เมษายน 2560 และที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ครั้้�งที่่� 1/2560 เมื่่�อวัันที่่� 21 พฤศจิิกายน 2560 มีีมติิให้้จััดสรรใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััท ให้้แก่่กรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััท และ/หรืือบริิษััทย่่อย (ESOP-W2) จำำ�นวน 300 ล้้านหน่่วย และเมื่่�อวัันที่่� 15 มิิถุุนายน 2561
บริิษััทได้้ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิดัังกล่่าว โดยไม่่คิิดมููลค่่า โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ประเภท
การเสนอขาย / การจััดสรร
จำำ�นวนที่่�ออกและเสนอขาย
ราคาเสนอขายต่่อหน่่วย
อายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
อััตราการใช้้สิิทธิิ
ราคาการใช้้สิิทธิิ
ระยะเวลาและเงื่่�อนไขในการใช้้สิิทธิิ
วัันใช้้สิิทธิิครั้้�งแรก
วัันใช้้สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้ายในวัันสิ้้�นสุุดอายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ

ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญให้้แก่่กรรมการและพนัักงาน (ESOP-W2)
จััดสรรให้้แก่่กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััท และ/หรืือบริิษััทย่่อย
300,000,000 หน่่วย
หน่่วยละ 0 บาท (ศููนย์์บาท)
5 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ 1 หน่่วย ต่่อหุ้้�นสามััญใหม่่ จำำ�นวน 1 หุ้้�น
3.00 บาท ต่่อหุ้้�น
วัันทำำ�การสุุดท้้ายของเดืือนกัันยายน ตลอดอายุุของใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ และวัันใช้้
สิิทธิิครั้้�งสุุดท้้ายตรงกัับวัันทำำ�การสุุดท้้ายของวัันที่่�ครบกำำ�หนดระยะเวลา 5 ปีี นัับ
แต่่วัันที่่�ออกใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
28 กัันยายน 2561
14 มิิถุุนายน 2566

ตามมติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 28 เมษายน 2564 ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้จ่่าย
เงิินปัันผล เป็็นเงิินสดในอััตราหุ้้�นละ 0.040 บาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 90.66 ของกำำ�ไรสุุทธิิตามงบการเงิินเฉพาะกิิจการ ซึ่่�งตาม
เงื่่�อนไขการปรัับใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิตามที่่�กล่่าวในข้้อ 5.5 ของการกำำ�หนดใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญ ครั้้�งที่่� 3
(VIBHA-W3) โดยมีีผลการปรัับสิิทธิิดัังกล่่าวในวัันที่่� 7พฤษภาคม 2564
ราคาการใช้้สิิทธิิใหม่่
อััตราการใช้้สิิทธิิใหม่่
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2.993 บาทต่่อ 1 หุ้้�นสามััญ
ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ 1 หน่่วยมีีสิิทธิิซื้้�อหุ้้�นสามััญได้้ 1.0023 หุ้้�น

รายงานประจำ�ปี 2564

ใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของบริิษััทในระหว่่างงวดมีีการเปลี่่�ยนแปลง ดัังนี้้�
หน่่วย

ประเภทใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิ
VIBHA-W3
ESOP-W2
รวม

จำำ�นวนใบสำำ�คััญ จำำ�นวนใบสำำ�คััญ จำำ�นวนใบสำำ�คััญ จำำ�นวนใบแสดง จำำ�นวนใบสำำ�คััญ
แสดงสิิทธิิคงเหลืือ แสดงสิิทธิิที่่�ออก แสดงสิิทธิิที่่�มีีการ สิิทธิิที่่�ไม่่ได้้มีีการ แสดงสิิทธิิคงเหลืือ
ณ วัันที่่� 31
จััดสรร
ใช้้สิิทธิิ
ใช้้สิิทธิิในระหว่่าง
ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563
ในระหว่่างงวด
ในระหว่่างงวด
งวด
ธัันวาคม 2564
1,011,623,932
- 1,011,623,932
300,000,000
300,000,000
1,311,623,932
- 1,311,623,932

จำำ�นวนใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�มีีการใช้้สิิทธิิสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 และการจดทะเบีียนการเพิ่่�ม
ทุุนสำำ�หรัับการใช้้สิิทธิิในการซื้้�อหุ้้�น สรุุปได้้ดัังนี้้�
- ในปีี 2564 ไม่่มีีการใช้้สิิทธิ์์�ในใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิ
ประเภทใบ
สำำ�คััญแสดง
สิิทธิิ
VIBHA-W2

วัันที่่�จดทะเบีียน
จำำ�นวนหน่่วยที่่�
วัันที่่�ใช้้สิิทธิิ
เพิ่่�มทุุน
ใช้้สิิทธิิซื้้�อหุ้้�น
วัันที่่� 12 มิิถุุนายน 2563 วัันที่่� 9 กรกฎาคม 2563 310,981,154
310,981,154

บาท
2563
งบการเงิินรวม/งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ทุุนเรืือนหุ้้�น
ส่่วนเกิิน
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
มููลค่่าหุ้้�น
จำำ�นวนเงิิน
31,124,830 279,812,226 310,937,056
31,124,830 279,812,226 310,937,056

26. สำำ�รองตามกฎหมาย
บริิษััทต้้องจััดสรรสำำ�รองตามกฎหมายอย่่างน้้อยร้้อยละ 5 ของกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีีหัักด้้วยยอดเงิินขาดทุุนสะสมยกมา (ถ้้า
มีี) จนกว่่าจะครบร้้อยละ 10 ของทุุนจดทะเบีียนของบริิษััทตามพระราชบััญญััติิบริิษััทมหาชน จำำ�กััด พ.ศ. 2535 โดยสำำ�รองตาม
กฎหมายไม่่สามารถนำำ�มาจ่่ายเงิินปัันผลได้้ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทได้้จััดสรรสำำ�รองตามกฎหมายเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวนเงิิน
0.01 ล้้านบาท

27. การจััดสรรกำำ�ไรสะสม
สำำ�หรัับบริิษััท
ตามที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 28 เมษายน 2564 ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิอนุุมััติิให้้จ่่ายเงิินปัันผล
สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ในอััตราหุ้้�นละ 0.040 บาท ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
ทั้้�งหมดจำำ�นวน 13,575.87 ล้้านหุ้้�น รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 543.03 ล้้านบาท โดยให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีรายชื่่�อปรากฏอยู่่�ในสมุุดทะเบีียนผู้้�
ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 10 พฤษภาคม 2564 เป็็นผู้้�มีีสิิทธิิได้้รัับเงิินปัันผล และเงิินปัันผลจ่่ายให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันที่่� 24 พฤษภาคม 2564
ตามมติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่� 29 เมษายน 2563 ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้จ่่าย
เงิินปัันผลสำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี 2562 ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั ในอััตราหุ้้�นละ 0.045 บาท รวมเป็็นเงิินจำำ�นวน 596.91
ล้้านบาท และจััดสรรกำำ�ไรเป็็นทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย 2.93 ล้้านบาท โดยให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีรายชื่่�อปรากฏอยู่่�ในสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือ
หุ้้�น ณ วัันที่่� 11 พฤษภาคม 2563 เป็็นผู้้�มีีสิิทธิิได้้รัับเงิินปัันผล และเงิินปัันผลจ่่ายให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันที่่� 27 พฤษภาคม 2563
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สำำ�หรัับบริิษััทย่่อย - บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ตามที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั ย่่อยประจำำ�ปีี 2564 เมื่่อ� วัันที่่� 28 เมษายน 2564 ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิอนุุมัติั ใิ ห้้จ่า่ ยเงิินปัันผล
สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ในอััตราหุ้้�นละ 0.052 บาท ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
ทั้้�งหมดจำำ�นวน 4,023.13 ล้้านหุ้้�น รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 209.20 ล้้านบาท โดยให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีรายชื่่�อปรากฏอยู่่�ในสมุุดทะเบีียนผู้้�
ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 17 มีีนาคม 2564 เป็็นผู้้�มีีสิิทธิิได้้รัับเงิินปัันผล และเงิินปัันผลจ่่ายให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันที่่� 21 พฤษภาคม 2564
ตามที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั ย่่อยประจำำ�ปีี 2563 เมื่่อ� วัันที่่� 29 เมษายน 2563 ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิอนุุมัติั ใิ ห้้จ่า่ ยเงิินปัันผล
สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2562 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ในอััตราหุ้้�นละ 0.0585 บาท ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
ทั้้�งหมดจำำ�นวน 4,023.13 ล้้านหุ้้�น รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 235.35 ล้้านบาท โดยให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีรายชื่่�อปรากฏอยู่่�ในสมุุดทะเบีียนผู้้�
ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 17 มีีนาคม 2563 เป็็นผู้้�มีีสิิทธิิได้้รัับเงิินปัันผล และเงิินปัันผลจ่่ายให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันที่่� 25 พฤษภาคม 2563

สำำ�หรัับบริิษััทย่่อยทางอ้้อม - บริิษััท โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม จำำ�กััด
ตามรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญของบริิษััทย่่อยประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 24 เมษายน 2564 ของบริิษััทย่่อยได้้มีีมติิ
อนุุมััติิให้้จ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2563 สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ใน
อััตราหุ้้�นละ 2.00 บาท รวมเป็็นเงิิน 80.00 ล้้านบาท ซึ่่�งบริิษััทย่่อยได้้จ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันที่่� 15 ตุุลาคม 2564
ตามมติิที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทย่่อยทางอ้้อมประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่� 25 เมษายน 2563 ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิอนุุมััติิ
ให้้จ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีี 2562 สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2562 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562 ในอััตราหุ้้�น
ละ 2.50 บาท รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 100 ล้้านบาท เงิินปัันผลจ่่ายให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564

28. การบริิหารจััดการทุุน
วััตถุุประสงค์์ในการบริิหารจััดการทุุนที่่�สำำ�คััญของบริิษััทและบริิษััทย่่อย คืือการจััดให้้มีีซึ่่�งโครงสร้้างทางการเงิินที่่�เหมาะ
สมและการดำำ�รงไว้้ซึ่่�งความสามารถในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องตามงบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนเท่่ากัับ 0.86 : 1 (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เท่่ากัับ 0.99 : 1) และบริิษััทมีี
อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อทุุนเท่่ากัับ 0.76 : 1 (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เท่่ากัับ 0.80 : 1)

29. รายได้้จากประกัันสัังคม

เงิินรัับล่่วงหน้้าจากสำำ�นัักงานประกัันสัังคม ประกอบด้้วย

ปีี 2558
ปีี 2559
ปีี 2560
ปีี 2562
ปีี 2563
รวม
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งบการเงิินรวม
2564
2563
105,168,848
92,010,627
115,712,573 119,444,789
76,314,804
76,314,804
46,103,950
43,920,356
26,844,378
370,144,553 331,690,576

บาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
-

-

รายงานประจำ�ปี 2564

ในปีี 2562 สำำ�นัักงานประกัันสัังคมได้้มีีหนัังสืือแจ้้งผลการตรวจสอบข้้อมููลการใช้้บริิการทางการแพทย์์กรณีีโรคที่่�มีีค่่าใช้้
จ่่ายสููงปีี 2559 และปีี 2560 โดยวิิธีีการสุ่่�มตรวจข้้อมููลการใช้้บริิการทางการแพทย์์ ซึ่่�งสำำ�นัักงานประกัันสัังคมตรวจพบข้้อมููล
ร้้อยละของค่่า AdjRW ที่่�ไม่่ถููกต้้องจากจำำ�นวนที่่�โรงพยาบาลพึึงได้้รับั ทั้้�งนี้้บ� ริิษัทั ย่่อยสามารถดำำ�เนิินการโต้้แย้้งได้้ตามระยะเวลา
ที่่�สำำ�นักั งานประกัันสัังคมกำำ�หนด แต่่อย่่างไรก็็ตาม จากข้้อมููลและประสบการณ์์ในอดีีต บริิษัทั ย่่อยคาดว่่าจะถููกเรีียกเงิินค่่าบริิการ
ทางการแพทย์์คืืนจากสำำ�นัักงานประกัันสัังคมจากผลการตรวจสอบดัังกล่่าว เป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 187.25 ล้้านบาท โดยเป็็นของ
ปีี 2559 เป็็นจำำ�นวนเงิิน 110.94 ล้้านบาท และปีี 2560 เป็็นจำำ�นวนเงิิน 76.31 ล้้านบาท
จากรายการข้้างต้้น ทำำ�ให้้ฝ่า่ ยบริิหารของบริิษัทั ย่่อยเห็็นว่่า ผลการตรวจสอบข้้อมููลการใช้้บริิการทางการแพทย์์ในปีี 2558
ซึ่่�งอยู่่�ระหว่่างการอุุทธรณ์์นั้้�นคาดว่่าจะถููกเรีียกคืืนด้้วยเช่่นกัันเป็็นจำำ�นวนเงิิน 64.08 ล้้านบาท
ในปีี 2563 บริิษััทย่่อยได้้รัับหนัังสืือแจ้้งผลการอุุทธรณ์์จากสำำ�นัักงานประกัันสัังคม ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทย่่อยจึึงทบทวน
จำำ�นวนเงิินที่่�คาดว่่าจะถููกเรีียกคืืนของปีี 2558 และ 2559 ใหม่่ คาดว่่าจะถููกเรีียกเงิินคืืนรวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน 211.47 ล้้านบาท
บริิษัทั ย่่อยจึึงบัันทึึกลดรายได้้จากการรัักษาพยาบาลในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เป็็น
จำำ�นวนเงิินรวม 36.45 ล้้านบาท
ทั้้�งนี้้� ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทย่่อยยัังคาดว่่าจะถููกเรีียกเงิินค่่าบริิการทางการแพทย์์คืืนของปีี 2562 ด้้วย จึึงบัันทึึกเงิินที่่�ได้้
รัับจากสำำ�นัักงานประกัันสัังคมเป็็นเงิินรัับล่่วงหน้้าจากสำำ�นัักงานประกัันสัังคม จำำ�นวนเงิิน 43.92 ล้้านบาท ทำำ�ให้้ ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563 บริิษััทย่่อยมีีเงิินรัับล่่วงหน้้าจากสำำ�นัักงานประกัันสัังคม เป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 331.69 ล้้านบาท ซึ่่�งแสดงไว้้ในงบ
แสดงฐานะการเงิิน
ในปีี 2564 บริิษัทั ย่่อยได้้รับั หนัังสืือแจ้้งผลการพิิจารณาเรีียกเงิินค่่าบริิการทางการแพทย์์ จำำ�นวนที่่�เกิินกว่่าที่่�โรงพยาบาล
พึึงได้้รัับคืืนจากโรงพยาบาลร้้อยละของค่่า AdjRW สำำ�นัักงานประกัันสัังคมตรวจพบจำำ�นวนเงิินที่่�ขอรัับเงิินค่่าบริิการทางการ
แพทย์์ในปีี 2558 และ 2559 ไม่่ถููกต้้อง ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทย่่อยได้้ทบทวนใหม่่ ซึ่่�งคาดว่่าจะถููกเรีียกเงิินคืืนรวมเป็็นจำำ�นวน
เงิิน 230.48 ล้้านบาท
และสำำ�นัักงานประกัันสัังคมได้้ดำำ�เนิินการเรีียกคืืนเงิินค่่าบริิการทางการแพทย์์ของปีี 2559 ของบริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�ง โดย
หัักจากเงิินค่่าบริิการทางการแพทย์์ประเภทผู้้�ป่ว่ ยในด้้วยโรคที่่�มีค่ี า่ ใช้้จ่า่ ยสููง ด้้วยวิิธีชำี ำ�ระคืืนเป็็นงวดจำำ�นวน 10 งวด เป็็นจำำ�นวน
เงิินทั้้�งสิ้้�น 31.69 ล้้านบาท และในปีี 2564 สำำ�นัักงานประกัันสัังคมได้้หัักเงิินค่่าบริิการทางการแพทย์์ประเภทผู้้�ป่่วยในด้้วยโรคที่่�
มีีค่่าใช้้จ่่ายสููง จำำ�นวน 3 งวด เป็็นจำำ�นวนเงิิน 9.60 ล้้านบาท
และสำำ�นักั งานประกัันสัังคมได้้มีหี นัังสืือแจ้้งผลการตรวจสอบข้้อมููลการใช้้บริิการทางการแพทย์์กรณีีโรคที่่มี� ค่ี า่ ใช้้จ่า่ ยสููงปีี
2562 ทั้้�งนี้้� บริิษััทย่่อยสามารถดำำ�เนิินการโต้้แย้้งได้้ตามระยะเวลาที่่�สำำ�นัักงานประกัันสัังคมกำำ�หนด อย่่างไรก็็ตาม ฝ่่ายบริิหาร
ของบริิษััทย่่อยได้้ทบทวนจำำ�นวนเงิินที่่�คาดว่่าจะถููกเรีียกคืืนของปีี 2562 ใหม่่ โดยคาดว่่าจะถููกเรีียกเงิินค่่าบริิการทางการแพทย์์
คืืนจากผลการตรวจสอบดัังกล่่าว เป็็นจำำ�นวนเษััทย่่อยจึึงบัันทึึกลดรายได้้จากการรัักษาพยาบาลในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 เป็็นจำำ�นวนเงิิน 21.21 ล้้านบาท
รวมทั้้�ง ฝ่่ายบริิหารของบริิษััทย่่อยยัังคาดว่่าจะถููกเรีียกเงิินค่่าบริิการทางการแพทย์์คืืนของปีี 2563 ด้้วย จึึงบัันทึึกเงิินที่่�
ได้้รัับจากสำำ�นัักงานประกัันสัังคมจำำ�นวนเงิิน 26.84 ล้้านบาท เป็็นเงิินรัับล่่วงหน้้าจากสำำ�นัักงานประกัันสัังคม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทย่่อยมีีเงิินรัับล่่วงหน้้าจากสำำ�นัักงานประกััน สัังคมคงเหลืือเป็็นจำำ�นวนเงิิน
ทั้้�งสิ้้�น 376.54 ล้้านบาท และ 331.69 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งได้้แสดงไว้้ในงบแสดงฐานะการเงิิน

151

โรงพยาบาลวิภาวดี

30. ค่่าใช้้จ่่ายตามลัักษณะ

รายการค่่าใช้้จ่่ายแบ่่งตามลัักษณะประกอบด้้วยรายการค่่าใช้้จ่่ายที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
และ 2563 ดัังต่่อไปนี้้�
บาท

งบการเงิินรวม

ค่่ายา เวชภััณฑ์์ และอุุปกรณ์์สิ้้�นเปลืืองใช้้ไป
ค่่าใช้้บริิการภายนอกทางการแพทย์์
ต้้นทุุนแล็็ปและเอ็็กซเรย์์
ค่่าธรรมเนีียมแพทย์์
ต้้นทุุนอาหาร
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
ค่่าซ่่อมแซมบำำ�รุุงรัักษา
ค่่าสาธารณููปโภค

2564
1,281,928,895
225,163,364
226,561,034
1,408,800,048
75,715,230
1,576,314,550
110,928,274
497,241,524
119,597,569
138,771,616

2563
1,040,987,066
172,802,935
135,557,879
1,475,902,925
72,898,910
1,497,417,296
111,565,682
413,382,201
105,485,442
132,361,932

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
454,935,566
312,491,672
80,438,932
67,898,628
68,578,671
26,938,699
529,017,512
490,925,082
17,732,611
7,367,929
622,076,022
506,899,206
45,702,428
45,582,428
129,697,973
130,686,968
44,176,271
39,903,835
43,754,400
46,021,682

31. เงิินกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพพนัักงาน
บริิษััทได้้จััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพพนัักงานสำำ�หรัับพนัักงานประจำำ�ทั้้�งหมดของบริิษััทตามความในพระราชบััญญััติิ
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ พ.ศ.2530
พนัักงานและบริิษัทั จ่่ายสมทบเข้้าเงิินกองทุุนตามโครงการนี้้ใ� นอััตราร้้อยละของเงิินเดืือนของพนัักงานแต่่ละคน พนัักงาน
จะได้้รัับส่่วนที่่�บริิษััทสมทบตามระเบีียบและข้้อบัังคัับของเงิินกองทุุนและตามระยะเวลาการทำำ�งานกัับบริิษััท บริิษััทได้้แต่่งตั้้�ง
ผู้้�จััดการกองทุุนแห่่งหนึ่่�งเพื่่�อบริิหารกองทุุนตามข้้อกำำ�หนดในพระราชบััญญััติิกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ พ.ศ.2530
บริิษััทจ่่ายสมทบเข้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 เป็็นจำำ�นวนเงิิน
4.62 ล้้านบาท และ 4.85 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ

32. 	ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
32.1 ส่่วนประกอบหลัักของค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้้วย

ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ที่่�แสดงอยู่่�ในกำำ�ไรขาดทุุน :
ภาษีีเงิินได้้ของปีีปััจจุุบััน :
ภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับปีี
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :
การเปลี่่�ยนแปลงของผลต่่างชั่่�วคราว
ที่่�รัับรู้้�เมื่่�อเริ่่�มแรกและที่่�กลัับรายการ
รวม
ภาษีีเงิินได้้ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนประกอบของกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น :
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกำำ�ไร (ขาดทุุน)
จากเงิินลงทุุนในตราสารทุุน
จากการประมาณตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
รวม
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งบการเงิินรวม
2564
2563

บาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563

234,490,177

135,960,825

141,332,379

55,963,107

(10,557,056)
223,933,121

(8,303,548)
127,657,277

(2,298,309)
139,034,070

(1,915,630)
54,047,477

771,921,151
5,950,753
777,871,904

6,002,406
6,002,406

570,013,266
570,013,266

58,089,985
58,089,985

รายงานประจำ�ปี 2564

32.2 การกระทบยอดระหว่่างจำำ�นวนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้และผลคููณของกำำ�ไรทางบััญชีีกัับอััตราภาษีีที่่�ใช้้ สำำ�หรัับ
ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
บาท

กำำ�ไรทางบััญชีีสำำ�หรัับปีี
อััตราภาษีีที่่�ใช้้ (ร้้อยละ)
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้คำำ�นวณตามอััตราภาษีีที่่�ใช้้
รายการกระทบยอด
ผลกระทบทางภาษีีของค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่สามารถนำำ�มาหัักใน
การคำำ�นวณกำำ�ไรทางภาษีี
- ค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่อนุุญาตให้้ถืือเป็็นรายจ่่ายในการคำำ�นวณ
กำำ�ไรทางภาษีี
ผลกระทบทางภาษีีของรายได้้หรืือกำำ�ไรที่่�ไม่่ต้้องนำำ�มา
คำำ�นวณกำำ�ไรทางภาษีี
- รายได้้เงิินปัันผลที่่�ได้้รัับยกเว้้น
- ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
- อื่่�นๆ
ขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้บัันทึึกในงวดก่่อนแต่่นำำ�มาใช้้ลดค่่าใช้้จ่่าย
ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบััน
ขาดทุุนทางภาษีีที่่�ยัังไม่่ได้้บัันทึึกสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
รวมรายการกระทบยอด
รวมค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
2564
2563
2,175,048,310 681,849,241 1,040,815,240 624,222,831
20
20
20
20
435,009,662 136,369,848 208,163,048 124,844,566

7,972,305

20,923,289

26,663,703

27,809,045

(61,853,299)
(144,337,703)
(6,255,863)

(31,919,583)
12,470,938
(20,407,597)

(92,378,243)
(3,414,438)

(92,751,582)
(5,854,552)

(7,446,636)
844,655
(211,076,541)
223,933,121

10,220,382
(8,712,571)
127,657,277

(69,128,978)
139,034,070

(70,797,089)
54,047,477

32.3 การกระทบยอดระหว่่างอััตราภาษีีที่่แ� ท้้จริิงถััวเฉลี่่ย� และอััตราภาษีีที่่ใ� ช้้สำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
และ 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
2564

งบการเงิินรวม

อััตราภาษีี
(ร้้อยละ)

2563 (ปรัับปรุุงใหม่่)
จำำ�นวนภาษีี
อััตราภาษีี
(บาท)
(ร้้อยละ)
681,849,241
136,369,848
20.00
(8,712,571)
(1.28)
127,657,277
18.72

กำำ�ไรทางบััญชีีก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับปีี
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ตามอััตราภาษีีที่่�ใช้้
รายการกระทบยอด
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ตามอััตราภาษีีที่่�แท้้จริิงถััวเฉลี่่�ย

จำำ�นวนภาษีี
(บาท)
2,175,048,310
435,009,662
(211,076,541)
223,933,121

กำำ�ไรทางบััญชีีก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับปีี
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ตามอััตราภาษีีที่่�ใช้้
รายการกระทบยอด
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้ตามอััตราภาษีีที่่�แท้้จริิงถััวเฉลี่่�ย

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563 (ปรัับปรุุงใหม่่)
จำำ�นวนภาษีี
อััตราภาษีี
จำำ�นวนภาษีี
อััตราภาษีี
(บาท)
(ร้้อยละ)
(บาท)
(ร้้อยละ)
1,040,815,240
624,222,831
208,163,048
20.00 124,844,566
20.00
(69,128,978)
(6.64) (70,797,089)
(11.34)
139,034,070
13.36
54,047,477
8.66

20.00
(9.70)
10.30
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33. ส่่วนงานดำำ�เนิินงาน
บริิษััทและบริิษััทย่่อยดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักใน 2 ส่่วนงานดำำ�เนิินงานที่่�รายงานตามชนิิดของบริิการในเขตภููมิิศาสตร์์เดีียว คืือ
ในประเทศไทย ดัังต่่อไปนี้้�

ประเภทส่่วนงาน
ส่่วนงานโรงพยาบาล
ส่่วนงานอื่่�นๆ

ลัักษณะของบริิการตามส่่วนงาน
โรงพยาบาลทั่่�วไป และโรงพยาบาลในเครืือประกัันสัังคม
บริิการให้้เช่่าห้้องพัักและโรงแรม

ผลการดำำ�เนิินงานได้้รัับการสอบทานอย่่างสม่ำำ��เสมอโดยผู้้�มีีอำำ�นาจตััดสิินใจสููงสุุดด้้านการดำำ�เนิินงานซึ่่�งก็็คืือกรรมการ
ผู้้�จัดั การ เพื่่�อใช้้ในการตััดสิินใจในการจััดสรรทรััพยากรให้้กับั ส่่วนงานและประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ าน บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยประเมิิน
ผลการปฏิิบัติั งิ านของส่่วนงานดำำ�เนิินงานซึ่ง่� วััดมููลค่่าโดยใช้้เกณฑ์์ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนของส่่วนงานดำำ�เนิินงานซึ่่ง� เป็็นเกณฑ์์เดีียว
กัับที่่�ใช้้ในการวััดกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงานในงบการเงิิน
รายละเอีียดข้้อมููลทางการเงิินจำำ�แนกตามส่่วนงานดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีดัังนี้้�
ส่่วนงานโรงพยาบาล
2564
รายได้้
ต้้นทุุน
กำำ�ไรขั้้�นต้้น
รายได้้อื่่�น (ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น) ที่่�ไม่่สามารถปัันส่่วนได้้
กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนในตราสารทุุน
เงิินปัันผลรัับ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของ
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
รายได้้อื่่�น
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ขาดทุุนจากด้้อยค่่าเงิินลงทุุน
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี

2563

7,310,077,699 5,909,504,131
(5,142,817,781) (4,406,035,846)
2,167,259,918 1,503,468,285

บาท
งบการเงิินรวม
ส่่วนงานอื่่�นๆ

2564
86,120,303
(76,041,498)
10,078,805

รวม

2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)
114,944,776 7,396,198,002 6,024,448,907
(79,845,496) (5,218,859,279) (4,485,881,342)
35,099,280 2,177,338,723 1,538,567,565
2563

2564

20,978,150
342,434,574
2,332,421

192,089,968
19,591,473

111,900,024
(946,305,192)
(34,539,437)
(220,779,467)
721,688,514
(223,933,121)
1,951,115,189

121,711,160
(925,035,511)
(202,720,725)
(62,354,689)
(127,657,277)
554,191,964

34. กำำ�ไรต่่อหุ้้�น
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐานคำำ�นวณโดยการหารกำำ�ไรสำำ�หรัับปีีด้้วยจำำ�นวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระ
แล้้วในระหว่่างปีีหลัังจากได้้ปรัับจำำ�นวนหุ้้�นสามััญเพื่่�อสะท้้อนผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้ตามที่่�กล่่าวไว้้ใน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 25 และกำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้น� พื้้น� ฐานของปีีก่อ่ นได้้ถููกคำำ�นวณขึ้้น� ใหม่่ โดยถืือเสมืือนว่่าการเปลี่่ย� นแปลง
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้ได้้เกิิดขึ้้�นตั้้�งแต่่วัันเริ่่�มต้้นของปีีแรกที่่�เสนอรายงาน
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นปรัับลดคำำ�นวณโดยการหารกำำ�ไรสำำ�หรัับปีีด้้วยผลรวมของจำำ�นวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักที่่�ออกอยู่่�ใน
ระหว่่างปีีกัับจำำ�นวนถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักของหุ้้�นสามััญที่่�บริิษััทอาจต้้องออกเพื่่�อแปลงใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิทั้้�งสิ้้�นให้้เป็็นหุ้้�นสามััญ
เทีียบเท่่าปรัับลด
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สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563

งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
2564
2563
2564
2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)
(ปรัับปรุุงใหม่่)
1,805,050,197 465,472,820 901,781,170 570,175,354
13,575,865,582 13,414,288,594 13,575,865,582 13,414,288,594

กำำ�ไรสำำ�หรัับปีีที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่ (บาท)
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก (หุ้้�น)
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักที่่�กิิจการ
ต้้องออกให้้ตามสิิทธิิของ (VIBHA-W2) (หุ้้�น)
- 162,054,231
- 162,054,231
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักที่่�กิิจการ
ต้้องออกให้้ตามสิิทธิิของ (VIBHA-W3) (หุ้้�น)
1,011,623,932 1,011,623,932 1,011,623,932 1,011,623,932
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนัักที่่�กิิจการ
ต้้องออกให้้ตามสิิทธิิของ (ESOP-W2) (หุ้้�น)
300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�สมมติิว่า่ ออกในมููลค่่ายุุติธิ รรม (หุ้้�น)
- (104,854,559)
- (104,854,559)
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ��หนััก
รวมหุ้้�นสามััญเทีียบเท่่าปรัับลด (หุ้้�น)
14,887,489,514 14,783,112,198 14,887,489,514 14,783,112,198
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาทต่่อหุ้้�น)
0.1330
0.0347
0.0664
0.0425
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นปรัับลด (บาทต่่อหุ้้�น)
0.1212
0.0315
0.0606
0.0386

35. เครื่่�องมืือทางการเงิิน
35.1 การบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยบริิหารความเสี่่ย� งทางการเงิินที่่�อาจเกิิดขึ้้น� ในสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้สิ� นิ ทางการเงิินตาม
ปกติิธุุรกิิจ โดยใช้้ระบบการจััดการและการควบคุุมภายในองค์์กรโดยทั่่�วไป ฝ่่ายบริิหารได้้มีีการควบคุุมกระบวนการการ
จััดการความเสี่่ย� งของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่า มีีความสมดุุลระหว่่างความเสี่่ย� งและการควบคุุม
ความเสี่่�ยง

35.2 ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย
บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ยเนื่่�องจากมีีเงิินฝากสถาบัันการเงิิน เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�น เงิินให้้
กู้้�ยืืมระยะยาว เงิินเบิิกเกิินบััญชีี เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นและเงิินกู้้�ยืืมระยะยาว ทั้้�งนี้้�สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินส่่วนใหญ่่มีี
อััตราดอกเบี้้�ยที่่�ปรัับขึ้้�นลงตามอััตราตลาดหรืือมีีอััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�ซึ่่�งใกล้้เคีียงกัับอััตราตลาดในปััจจุุบััน อย่่างไรก็็ตาม
กลุ่่�มบริิษััทเชื่่�อว่่าความผัันผวนของอััตราดอกเบี้้�ยในตลาดในอนาคตจะไม่่ส่่งผลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญต่่อผล
การดำำ�เนิินงานและกระแสเงิินสดของกิิจการ บริิษััทและบริิษััทย่่อยมิิได้้ใช้้ตราสารอนุุพัันธ์์ทางการเงิินอื่่�นเพื่่�อป้้องกััน
ความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 สิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�สำำ�คััญสามารถจััดตามประเภทอััตรา
ดอกเบี้้�ยได้้ดัังนี้้�

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้า
เงิินจ่่ายล่่วงหน้้าค่่าวััคซีีนทางเลืือกโควิิด 19
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินฝากประจำำ�ที่่�ติิดภาระค้ำำ��ประกััน
เงิินลงทุุน
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวแก่่บุุคคลอื่่�น
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้า
เงิินรัับล่่วงหน้้าค่่าวััคซีีนทางเลืือกโควิิด 19
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลอื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากบุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
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อััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ตามอััตราตลาด

บาท
งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

อััตราดอกเบี้้�ย
คงที่่�

ไม่่มีี
อััตราดอกเบี้้�ย

รวม

447,144,437
50,575,874
-

262,300,000
24,000,000
29,771,857

64,641,576
981,086,426
217,886,050
15,793,651,731
-

511,786,013
981,086,426
217,866,050
262,300,000
50,575,874
15,793,651,731
24,000,000
29,771,857

2,506,379
3,659,805,507
-

3,819,000,000
268,800,000
81,300,000
1,236,800,000
289,717,853
155,000,000

398,333,646
324,141,324
-

3,821,506,379
398,333,646
324,141,324
268,800,000
81,300,000
4,896,605,507
289,717,853
155,000,000

รายงานประจำ�ปี 2564

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้า
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินฝากประจำำ�ที่่�ติิดภาระค้ำำ��ประกััน
เงิินลงทุุน
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวแก่่บุุคคลอื่่�น
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้า
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลอื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากบุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้า
เงิินจ่่ายล่่วงหน้้าค่่าวััคซีีนทางเลืือกโควิิด 19
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินลงทุุน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้า
เงิินรัับล่่วงหน้้าค่่าวััคซีีนโควิิด 19
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากบุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

อััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ตามอััตราตลาด

บาท
งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
อััตราดอกเบี้้�ย
คงที่่�

ไม่่มีี
อััตราดอกเบี้้�ย

รวม

335,055,449
39,406,478
-

240,665,200
10,000,000
24,000,000
18,945,000

3,237,742
639,659,569
10,040,249,663
-

338,293,191
639,659,569
240,665,200
39,406,478
10,050,249,663
24,000,000
18,945,000

485,899,659
3,931,545,513
-

2,120,000,000
375,253,818
85,300,000
624,920,000
322,171,509
284,000,000

335,023,990
-

2,605,899,659
335,023,990
375,253,818
85,300,000
4,556,465,513
322,171,509
284,000,000

อััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ตามอััตราตลาด

บาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
อััตราดอกเบี้้�ย
คงที่่�

ไม่่มีี
อััตราดอกเบี้้�ย

รวม

69,243,680
-

262,300,000
-

1,517,069
273,261,720
156,806,600
9,307,948,219

70,760,749
273,261,720
156,806,600
262,300,000
9,307,948,219

744,829,510
-

2,740,000,000
1,236,800,000
20,165,662
155,000,000

112,223,155
293,670,056
-

2,740,000,000
112,223,155
293,670,056
1,981,629,510
20,165,662
155,000,000
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สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้า
เงิินจ่่ายล่่วงหน้้าค่่าวััคซีีนทางเลืือกโควิิด 19
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินลงทุุน
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้า
เงิินรัับล่่วงหน้้าค่่าวััคซีีนโควิิด 19
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน

อััตราดอกเบี้้�ย
ปรัับขึ้้�นลง
ตามอััตราตลาด

บาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
อััตราดอกเบี้้�ย
คงที่่�

ไม่่มีี
อััตราดอกเบี้้�ย

รวม

47,706,147
-

138,290,200
10,000,000

(6,825,062)
141,639,038
8,580,828,496

40,881,085
141,639,038
138,290,200
8,590,828,496

1,414,255,230
-

1,870,000,000
624,920,000
25,862,434
284,000,000

-

1,870,000,000

-

2,039,175,230
25,862,434
284,000,000

35.3 ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยมีีความเสี่่ย� งด้้านเครดิิตที่่เ� กี่่ย� วเนื่่อ� งกัับลููกหนี้้ก� ารค้้า เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้น� และระยะยาวแก่่บุคุ คล
หรืือกิิจการที่่�เกี่่ย� วข้้องกััน ฝ่่ายบริิหารควบคุุมความเสี่่ย� งนี้้โ� ดยการกำำ�หนดให้้มีนี โยบายและวิิธีกี ารในการควบคุุมสิินเชื่่อ� ที่่�
เหมาะสม ดัังนั้้�น บริิษััทและบริิษััทย่่อยไม่่คาดว่่าจะได้้รัับความเสีียหายที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญจากการเก็็บเงิินจากลููกหนี้้�ดััง
กล่่าว นอกเหนืือไปจากที่่�ได้้ตั้้�งค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

35.4 ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
บริิษััทและบริิษััทย่่อยไม่่มีีความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยนในสกุุลเงิินตราต่่างประเทศ เนื่่�องจาก
ธุุรกรรมทางการค้้าของบริิษััทและบริิษััทย่่อยทำำ�กัับธุุรกิิจภายในประเทศ

35.5 ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีการควบคุุมความเสี่่�ยงจากการขาดสภาพคล่่อง โดยการรัักษาระดัับของเงิินสดและรายการ
เทีียบเท่่าเงิินสดให้้เพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยรวมทั้้ง� จััดหาวงเงิินสิินเชื่่อ� ระยะสั้้น� จากสถาบัันการ
เงิินต่่างๆ เพื่่�อสำำ�รองในกรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็นและเพื่่�อลดผลกระทบจากความผัันผวนของกระแสเงิินสด

35.6 มููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิิน
เนื่่�องจากสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินส่่วนใหญ่่ของบริิษััทและบริิษััทย่่อยจััดอยู่่�ในประเภทระยะสั้้�นหรืือมีีอััตรา
ดอกเบี้้�ยใกล้้เคีียงกัับอััตราดอกเบี้้�ยในตลาด บริิษััทและบริิษััทย่่อยจึึงประมาณมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
ทางการเงิินใกล้้เคีียงกัับมููลค่่าตามบััญชีีที่่�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน
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	มููลค่่าตามบััญชีีและมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
และ 2563 มีีดัังต่่อไปนี้้�
บาท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้า
เงิินจ่่ายล่่วงหน้้าค่่าวััคซีีนทางเลืือกโควิิด 19
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินฝากธนาคารที่่�มีีภาระค้ำำ��ประกััน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวแก่่กิิจการอื่่�น
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้า
ลููกหนี้้�จากการลดทุุน
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินฝากธนาคารที่่�มีีภาระค้ำำ��ประกััน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวแก่่กิิจการอื่่�น
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิิน

งบการเงิินรวม
ราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย

รวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
มููลค่่ายุุติิธรรม
ราคาทุุน
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

757,619,998
12,290,973,926
13,048,593,924

511,786,013
511,786,013
981,086,426
981,086,426
217,866,050
217,866,050
262,300,000
262,300,000
757,619,998
49,147,951
49,147,951
50,575,874
50,575,874
- 12,290,973,926
24,000,000
24,000,000
29,771,857
29,771,857
57,975,514
57,975,514
2,184,509,685 15,233,103,609

มููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

บาท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 (ปรัับปรุุงใหม่่)
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ราคาทุุน
มููลค่่ายุุติิธรรม
ราคาทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย
รวม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
ตััดจำำ�หน่่าย
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

156,910,000
7,733,257,417
7,890,167,417

338,293,191
639,659,569
240,665,200
67,954,978
39,406,478
10,000,000
24,000,000
18,945,000
7,255,642
1,386,180,058

338,293,191
639,659,569
240,665,200
156,910,000
67,954,978
39,406,478
7,743,257,417
24,000,000
18,945,000
7,255,642
9,276,347,475

757,619,998
8,550,328,221
9,307,948,219

156,910,000
4,978,533,263
5,135,443,263

รวม

70,760,749
70,760,749
273,261,720
273,261,720
156,806,600
156,806,600
262,300,000
262,300,000
757,619,998
17,302,331
17,302,331
- 8,550,328,221
49,971,466
49,971,466
830,402,866 10,138,351,085

40,881,085
141,639,038
75,494,597
138,290,200
95,036,197
10,000,000
4,873,391
506,214,508

รวม

40,881,085
141,639,038
75,494,597
138,290,200
156,910,000
95,036,197
4,988,533,263
4,873,391
5,641,657,771

หนี้้�สิินทางการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยจััดประเภทรายการด้้วยวิิธีีราคา
ทุุนตััดจำำ�หน่่าย
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	สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ต้้องวััดด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563
มีีรายการดัังต่่อไปนี้้�

สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
รวม

สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
รวม

สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
รวม

สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
รวม

ระดัับที่่� 1

บาท
งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ระดัับที่่� 2
ระดัับที่่� 3

757,619,998

-

-

757,619,998

11,093,014,712
11,850,634,710

-

1,197,959,214
1,197,959,214

1,197,959,214
11,093,014,712
13,048,593,924

ระดัับที่่� 1

บาท
งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ระดัับที่่� 2
ระดัับที่่� 3

รวม

156,910,000

-

-

156,910,000

6,750,758,766
6,907,668,766

-

982,498,651
982,498,651

982,498,651
6,750,758,766
7,890,167,417

ระดัับที่่� 1

บาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ระดัับที่่� 2
ระดัับที่่� 3

รวม

757,619,998

-

-

757,619,998

7,648,821,330
8,406,441,328

-

901,506,891
901,506,891

901,506,891
7,648,821,330
9,307,948,219

ระดัับที่่� 1

บาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ระดัับที่่� 2
ระดัับที่่� 3

รวม

156,910,000

-

-

156,910,000

4,316,151,372
4,473,061,372

-

662,381,891
662,381,891

662,381,891
4,316,151,372
5,135,443,263

ในระหว่่างปีีปััจจุุบััน ไม่่มีีการโอนรายการระหว่่างลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม
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เทคนิิคการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมและข้้อมููลที่่�ใช้้สำำ�หรัับการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมระดัับ 2 และ 3
	มููลค่่ายุุติธิ รรมระดัับ 2 ของเงิินลงทุุนในหน่่วยลงทุุนที่่�มิไิ ด้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย คำำ�นวณ
โดยใช้้มููลค่่าสิินทรััพย์์สุุทธิิต่่อหน่่วยที่่�ประกาศโดยผู้้�จััดการกองทุุน
	มููลค่่ายุุติิธรรมระดัับ 3 สำำ�หรัับตราสารทุุนอื่่�นที่่�ไม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาด อ้้างอิิงราคาจากการคิิดลดกระแส
เงิินสดและการคิิดลดเงิินปัันผล ข้้อสมมติิฐานหลัักที่่�ใช้้ในการประเมิินราคาดัังกล่่าวประกอบด้้วย อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นของ
รายได้้ต่่อปีี อััตรากำำ�ไรก่่อน ดอกเบี้้�ย ภาษีี ค่่าเสื่่�อมราคา และค่่าตััดจำำ�หน่่าย (EBITDA) อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ อััตราเงิินปัันผล
ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับในอนาคต ข้้อมููลอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องของตราสารทุุนที่่�มีีลัักษณะเหมืือนหรืือคล้้ายคลึึงกัันในตลาด และปััจจััย
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง

36. การเปลี่่�ยนแปลงในหนี้้�สิินที่่�เกิิดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน

การเปลี่่�ยนแปลงในหนี้้�สิินที่่�เกิิดจากกิิจกรรมจััดหาเงิินสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ 2563 มีีดัังนี้้�

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลอื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากบุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลอื่่�น
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากบุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม

ยอดคงเหลืือ ณ
วัันที่่� 1 มกราคม 2564
2,605,899,659
375,253,818
85,300,000
4,556,465,513
322,171,509
284,000,000
8,229,090,499

บาท
งบการเงิินรวม
กระแสเงิินสด รายการที่่�ไม่่ใช่่
เพิ่่�ม (ลด)* เงิินสด เพิ่่�มขึ้้�น
1,215,606,720
(106,453,818)
(4,000,000)
340,139,994
(17,051,190) (15,402,466)
(129,000,000)
1,299,241,706 (15,402,466)

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2564
3,821,506,379
268,800,000
81,300,000
4,896,605,507
289,717,853
155,000,000
9,512,929,739

ยอดคงเหลืือ ณ
วัันที่่� 1 มกราคม 2563
2,677,944,206
633,053,818
70,800,000
3,503,390,508
13,245,019
176,000,000
7,074,433,551

บาท
งบการเงิินรวม
กระแสเงิินสด รายการที่่�ไม่่ใช่่
เพิ่่�ม (ลด)* เงิินสด เพิ่่�มขึ้้�น
(72,044,547)
(257,800,000)
14,500,000
1,053,075,005
(16,870,664) 325,797,154
108,000,000
828,859,794 325,797,154

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563
2,605,899,659
375,253,818
85,300,000
4,556,465,513
322,171,509
284,000,000
8,229,090,499

161

โรงพยาบาลวิภาวดี

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากบุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากบุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รวม

ยอดคงเหลืือ ณ
วัันที่่� 1 มกราคม 2564
1,870,000,000
2,039,175,230
25,862,434
284,000,000
4,219,037,664

บาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
กระแสเงิินสด รายการที่่�ไม่่ใช่่
เพิ่่�ม (ลด)* เงิินสด เพิ่่�มขึ้้�น
870,000,000
(57,545,720)
(7,797,767)
2,100,995
(129,000,000)
675,656,513
2,100,995

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2564
2,740,000,000
1,981,629,510
20,165,662
155,000,000
4,896,795,172

ยอดคงเหลืือ ณ
วัันที่่� 1 มกราคม 2563
2,045,000,000
1,823,252,413
11,819,123
176,000,000
4,056,071,536

บาท
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
กระแสเงิินสด รายการที่่�ไม่่ใช่่
เพิ่่�ม (ลด)* เงิินสด เพิ่่�มขึ้้�น
(175,000,000)
215,922,817
(7,018,139)
21,061,450
108,000,000
141,904,678
21,061,450

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563
1,870,000,000
2,039,175,230
25,862,434
284,000,000
4,219,037,664

*กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิินสุุทธิิรวมจำำ�นวนเงิินสดรัับและเงิินสดชำำ�ระคืืนในงบกระแสเงิินสด

37. ภาระผููกพััน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีภาระผููกพัันดัังนี้้�

37.1 บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยมีีภาระผููกพัันเกี่่ย� วกัับการก่่อสร้้างอาคารและอุุปกรณ์์จำำ�นวนเงิินรวม 108.46 ล้้านบาท
(เฉพาะกิิจการ 55.49 ล้้านบาท)
37.2 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีภาระผููกพัันในการชำำ�ระค่่าบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องมืือแพทย์์และสััญญาอื่่�นๆตามสััญญา
คงเหลืือ ดัังนี้้�
จ่่ายชำำ�ระภายใน
1 ปีี
2 - 5 ปีี
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งบการเงิินรวม
16,855,945
7,478,843
24,334,788

บาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
9,829,216
4,531,411
14,360,627

รายงานประจำ�ปี 2564

38. หนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในภายหน้้า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีหนี้้�สิินที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในภายหน้้าดัังนี้้�

38.1 บริิษััทมีีหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการที่่�สถาบัันการเงิินออกหนัังสืือค้ำำ��ประกัันบริิษััทต่่อหน่่วยงานของราชการ
เป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 5.24 ล้้านบาท
38.2 บริิษััทมีีหนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการที่่�สถาบัันการเงิินออกหนัังสืือค้ำำ��ประกัันให้้บริิษััทย่่อยต่่อหน่่วยงานของ
ราชการเป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 7.39 ล้้านบาท
38.3 บริิษัทั ย่่อยมีีหนี้้สิ� นิ ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� จากการให้้ธนาคารพาณิิชย์อ์ อกหนัังสืือค้ำำ��ประกัันการใช้้ไฟฟ้้า กรมไปรษณีีย์์
สำำ�นัักงานประกัันสัังคม และตั๋๋�วอาวััล รวมเป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 70.77 ล้้านบาท
39. เหตุุการณ์์ภายหลัังรอบระยะเวลารายงาน
สำำ�หรัับบริิษััท
ตามมติิที่่�ที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััท ได้้มีีมติิ
เห็็นชอบให้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทประจำำ�ปีี 2565 ในการจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นจากกำำ�ไรของปีี 2564
ในอััตราหุ้้�นละ 0.05 บาท คิิดเป็็นจำำ�นวนเงิิน 678.79 ล้้านบาท เงิินปัันผลนี้้�จะถููกจ่่ายภายหลัังจากได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีของบริิษััท

สำำ�หรัับบริิษััทย่่อย - บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
เมื่่�อวัันที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทย่่อย ได้้มีีมติิเห็็นชอบให้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือ
หุ้้�นของบริิษััทย่่อยประจำำ�ปีี 2565 ในการจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นจากกำำ�ไรสะสม
ในอััตราหุ้้�นละ 0.065 บาท คิิดเป็็น
จำำ�นวนเงิิน 261.50 ล้้านบาท เงิินปัันผลนี้้�จะถููกจ่่ายภายหลัังจากได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีของบริิษััท
ย่่อย

40. การอนุุมััติิงบการเงิิน
งบการเงิินนี้้�ได้้รัับการอนุุมััติิให้้ออกโดยคณะกรรมการของบริิษััทเมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2565
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งบแสดงฐานะการเงิิน
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
ลููกหนี้้�การค้้า
เงิินจ่่ายล่่วงหน้้าค่่าวััคซีีนทางเลืือกโควิิด 19
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
สิินค้้าคงเหลืือ
เงิินปัันผลค้้างรัับ
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียน
เงิินฝากประจำำ�ที่่�ติิดภาระค้ำำ��ประกััน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินลงทุุนเผื่่�อขาย
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
เงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
ค่่าความนิิยม
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
เงิินจ่่ายล่่วงหน้้าค่่าสิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์
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ล้้านบาท

2564

%

2563 (ปรัับปรุุงใหม่่)
ล้้านบาท
%

ล้้านบาท

2562

%

511.79
981.09
217.87
263.98
182.44
1.80
806.76
2,965.73

1.80
3.45
0.77
0.93
0.64
0.01
2.84
10.44

338.29
639.66
241.85
164.93
68.65
224.86
1,678.24

1.60
3.02
1.14
0.78
0.32
1.06
7.92

602.86
592.60
305.13
174.55
43.65
1,718.79

3.07
3.02
1.55
0.89
0.23
8.76

50.58
12,290.97
2,996.61
434.53
8,558.63
264.05
723.22
11.04
51.62
79.69
25,460.94
28,426.67

0.18
43.23
10.54
1.53
30.11
0.93
2.54
0.04
0.18
0.28
89.56
100.00

39.41
7,743.26
2,150.08
451.92
7,970.09
302.93
723.22
12.58
42.58
60.71
19,496.78
21,175.02

0.19
36.57
10.15
2.13
37.64
1.43
3.42
0.06
0.20
0.29
92.08
100.00

36.25
6,314.28
2,353.95
971.84
376.96
7,024.74
723.22
27.15
38.69
43.98
17,911.06
19,629.85

0.18
32.17
11.99
4.95
1.92
35.79
3.68
0.14
0.20
0.22
91.24
100.00
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หนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
หนี้้�สิินหมุุนเวีียน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้า
เงิินรัับล่่วงหน้้าค่่าวััคซีีนทางเลืือกโควิิด 19
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลอื่่�น
ค่่าธรรมเนีียมแพทย์์ค้้างจ่่าย
เงิินปัันผลค้้างจ่่าย
ภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่าย
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากบุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รวมหนี้้�สิิน
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุนเรืือนหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน
หุ้้�นสามััญ 14,939,082,816 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 0.10 บาท
หุ้้�นสามััญ 14,937,849,936 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 0.10 บาท
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
หุ้้�นสามััญ 13,575,865,582 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 0.10 บาท
หุ้้�นสามััญ 13,264,617,278 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 0.10 บาท
หุ้้�นสามััญ 13,199,368,250 หุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ 0.10 บาท
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�น
กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว
ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย
ยัังไม่่ได้้จััดสรร
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่
ส่่วนของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

2564
ล้้านบาท
%

2563 (ปรัับปรุุงใหม่่)
ล้้านบาท
%

2562
ล้้านบาท
%

3,821.51 13.44
398.33 1.40
324.14 1.14
1,345.08 4.73
268.80 0.95
81.30 0.29
216.83 0.76
24.58 0.09
127.38 0.45
766.45 2.69
7,374.40 25.94

2,605.90 12.31
335.02 1.58
1,065.16 5.03
375.25 1.77
85.30 0.40
167.99 0.79
66.08 0.31
69.41 0.33
534.79 2.53
5,304.90 25.05

2,677.94 13.64
342.15 1.74
843.18 4.30
633.05 3.22
70.80 0.36
178.19 0.91
20.92 0.11
84.98 0.43
507.80 2.59
5,359.01 27.30

3,551.53 12.49
155.00 0.55
1,482.61 5.22
272.26 0.96
334.30 1.17
5,795.70 20.39
13,170.10 46.33

3,491.31 16.49
284.00 1.34
716.83 3.39
268.33 1.27
375.63 1.77
5,136.10 24.26
10,441.00 49.31

2,660.21 13.55
176.00 0.90
78.75 0.40
699.94 3.57
241.72 1.23
42.55 0.21
3,899.17 19.86
9,258.18 47.16

1,493.91

1,493.91

1,493.78

1,357.59

4.78

1,357.59

2,718.14

9.56

2,718.14 12.84

149.39
3,729.08
4,230.06
12,184.26
3,072.31
15,256.57
28,426.67

0.52
13.12
14.88
42.86
10.81
53.67
100.00

149.39
2,434.43
1,511.10
8,170.65
2,563.37
10,734.02
21,175.02

6.41

0.71
11.50
7.14
38.59
12.10
50.69
100.00

1,326.46

6.76

2,438.33 12.42
149.38
2,464.71
1,409.71
7,788.59
2,583.08
10,371.67
19,629.85

0.76
12.56
7.18
39.68
13.16
52.84
100.00
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งบกำำ�ไรขาดทุุน
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
รายได้้
รายได้้จากการรัักษาพยาบาล
รายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนในตราสารทุุน
เงิินปัันผลรัับ
ผลกำำ�ไรจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้
ค่่าใช้้จ่่าย
ต้้นทุุนในการรัักษาพยาบาล
ต้้นทุุนค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิการและบริิหาร
ขาดทุุนจากด้้อยค่่าเงิินลงทุุน
ต้้นทุุนทางการเงิิน
รวมค่่าใช้้จ่่าย
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี - สุุทธิิจากภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
การแบ่่งปัันกำำ�ไร
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่
ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
การแบ่่งปัันกำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวม
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่
ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่
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2564
ล้้านบาท
%

2563 (ปรัับปรุุงใหม่่)
ล้้านบาท
%

2562
ล้้านบาท
%

7,310.08 92.84
86.12 1.09
20.98 0.27
342.43 4.35
2.33 0.03
111.90 1.42
7,873.84 100.00

5,909.50 92.95
114.95 1.81
- 0.00
192.09 3.02
19.59 0.31
121.71 1.91
6,357.84 100.00

6,450.68 93.86
95.21 1.39
210.43 3.06
116.34 1.69
6,872.66 100.00

5,142.82
76.04
946.31
34.54
220.78
6,420.49
721.69
2,175.04
223.93
1,951.11
3,181.05
5,132.16

65.32
0.97
12.02
0.44
2.80
81.54
9.17
27.62
2.84
24.78
40.40
65.18

4,406.04
79.85
925.03
202.72
5,613.64
(62.35)
681.85
127.66
554.19
20.63
574.82

69.30
1.26
14.55
0.00
3.19
88.29
(0.98)
10.72
2.01
8.72
0.32
9.04

4,678.12
100.46
953.47
201.10
5,933.15
259.73
1,199.24
206.44
992.80
462.41
1,455.21

1,805.05 22.92
146.06 1.86
1,951.11 24.78

465.47
88.72
554.19

7.32
1.40
8.72

809.05 11.77
183.75 2.68
992.80 14.45

4,549.03 57.77
583.14 7.41
5,132.17 65.18

573.28
1.54
574.82

9.02
0.02
9.04

1,134.55 16.51
320.66 4.67
1,455.21 21.17

0.1330

0.0347

0.0612

68.07
1.46
13.87
2.93
86.33
3.78
17.45
3.00
14.45
6.73
21.17

รายงานประจำ�ปี 2564

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

งบกระแสเงิินสด
(หน่่วย : ล้้านบาท)

กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
รายการปรัับกระทบกำำ�ไรสำำ�หรัับปีีเป็็นเงิินสดสุุทธิิ
ได้้มาจาก(ใช้้ไปใน)กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ค่่าเสื่่�อมราคา
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์
ขาดทุุนจากการตััดจำำ�หน่่ายสิินทรััพย์์ถาวร
กำำ�ไรจากการขายเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย
ส่่วนแบ่่ง(กำำ�ไร)ขาดทุุนจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
เงิินปัันผลรัับ
(กำำ�ไร) ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
กำำ�ไรจากการจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนในตราสารทุุน
ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของเงิินลงทุุน
ภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่�จ่่ายตััดจ่่าย
กำำ�ไรจากการเปลี่่�ยนแปลงสััญญาเช่่า
ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงาน
รายได้้ดอกเบี้้�ยรัับ
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่อนการเปลี่่�ยนแปลงในสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินดำำ�เนิินงาน
สิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงาน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
ลููกหนี้้�การค้้า
สิินค้้าคงเหลืือ
เงิินจ่่ายล่่วงหน้้าวััคซีีนทางเลืือกโควิิด 19
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินทรััพย์์ ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น(ลดลง)
เจ้้าหนี้้�การค้้า
ค่่าธรรมเนีียมแพทย์์ค้้างจ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
เงิินรัับล่่วงหน้้าจากสำำ�นัักงานประกัันสัังคม
เงิินรัับล่่วงหน้้าค่่าวััคซีีนทางเลืือกโควิิด 19
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงาน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินสดรัับจากการดำำ�เนิินงาน
รัับดอกเบี้้�ยรัับ
จ่่ายดอกเบี้้�ย
เงิินสดรัับคืืนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลถููกหััก ณ ที่่�จ่่าย
จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

2564

1,951.11

2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)
554.19

2562

8.47
497.64
3.35
2.68
(721.69)
(342.43)
(2.33)
(20.98)
34.54
0.15
(0.12)
40.78
(13.62)
220.78
223.93
1,882.26

5.24
434.09
4.60
2.24
62.35
(192.09)
(19.59)
8.97
44.50
(15.08)
202.72
127.66
1,219.80

8.62
408.35
5.04
(0.04)
0.03
7.57
(259.73)
(210.43)
0.01
0.10
65.65
(15.05)
201.10
206.45
1,410.47

(346.61)
(17.51)
(217.87)
(6.70)
(3.75)

(64.67)
9.63
(18.50)
0.29

76.47
(9.28)
(3.28)
(0.59)

59.71
48.83
85.30
38.45
324.14
(6.14)
(11.24)
1,828.87
0.13
(0.01)
12.06
(162.20)
(7.10)
1,671.75

(7.13)
(10.19)
7.03
77.08
14.03
44.17
1,271.54
0.58
(163.53)
(13.86)
1,094.73

31.03
9.72
(1.64)
196.79
5.67
5.81
20.08
1,735.16
0.49
(0.01)
(209.08)
(6.09)
1,526.56

992.80
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งบกระแสเงิินสด
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมลงทุุน
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
เงิินฝากประจำำ�ที่่�ติิดภาระค้ำำ��ประกััน (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
ซื้้�อเงิินลงทุุนชั่่�วคราว
เงิินสดรัับจากการขายเงิินลงทุุนชั่่�วคราว
เงิินสดรัับจากการขายเงิินลงทุุนเผื่่�อขาย
เงิินสดรัับจากการขายตราสารทุุน
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อตราสารทุุน
เงิินสดรัับจากการขายเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อย
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อเงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น
เงิินสดรัับจากการขายเงิินลงทุุนระยะยาวอื่่�น
เงิินสดจ่่ายเงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวแก่่บุุคคลอื่่�น
เงิินสดรัับจากเงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวแก่่บุุคคลอื่่�น
เงิินสดรัับจากตราสารหนี้้�ที่่�จะถืือจนครบกำำ�หนด
เงิินสดจ่่ายในการซื้้�ออสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์
เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
เงิินจ่่ายล่่วงหน้้าค่่าสิินทรััพย์์
เงิินสดจ่่ายเงิินค่่าหุ้้�น
เงิินปัันผลรัับ
รัับดอกเบี้้�ย
เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิินเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากบุุคคลอื่่�นเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เงิินสดจ่่ายคืืนเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินสดรัับจากเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
เงิินสดจ่่ายคืืนเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
เงิินสดจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิิน
เงิินสดจ่่ายซื้้�อเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยจากส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
เงิินสดรัับจากการเพิ่่�มทุุน
เงิินสดรัับจากการชำำ�ระค่่าหุ้้�นในบริิษััทย่่อย
เงิินสดรัับล่่วงหน้้าค่่าหุ้้�น
เงิินสดรัับค่่าหุ้้�นจากส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
เงิินสดรัับจากการชำำ�ระค่่าหุ้้�น
เงิินสดจ่่ายปัันผล
จ่่ายดอกเบี้้�ย
เงิินสดสุุทธิิได้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมจััดหาเงิิน
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2564

2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)

2562

(21.63)
(11.17)
123.41
(1,428.50)
(62.13)
(12.85)
1.52
10.00
(0.25)
(947.90)
0.17
(8.19)
(9.03)
0.00
424.85
13.06
(1,928.64)

64.46
(3.15)
0.00
(490.13)
(14.76)
0.00
0.00
(8.28)
(1,484.58)
0.63
(7.86)
(3.89)
(4.00)
266.10
16.18
(1,669.28)

(15.22)
8.24
35.20
(1,962.54)
(29.28)
(92.00)
(1.39)
(0.10)
(1,358.41)
0.94
(0.61)
24.26
0.00
289.72
13.36
(3,087.83)

1,215.61
(235.45)
(4.00)
1,803.50
(1,463.36)
(17.05)
0.00
1.12
0.00
0.00

(72.04)
(149.83)
14.50
2,013.00
(959.92)
(16.87)
310.94
0.38
0.00
1.00
0.00
(639.09)
(192.08)
309.99

1,092.14
32.42
2.40
2,364.86
(966.82)
(9.96)
65.49

(665.85)
(204.13)
430.39

36.38
0.00
57.79
(614.82)
(202.87)
1,857.01
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งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)
(หน่่วย : ล้้านบาท)
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) - สุุทธิิ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นปีี
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้�นปีี
ข้้อมููลกระแสเงิินสดเปิิดเผยเพิ่่�มเติิม
1. รายการกระทบยอดเงิินจ่่ายในการซื้้�อที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ที่่�ได้้มาในระหว่่างปีี
ดอกเบี้้�ยจ่่ายบัันทึึกเป็็นต้้นทุุนทรััพย์์สิิน
เงิินจ่่ายล่่วงหน้้าค่่าสิินทรััพย์์ลดลง
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าการเงิินเพิ่่�มขึ้้�น
เจ้้าหนี้้�ซื้้�อทรััพย์์สิินเพิ่่�มขึ้้�น(ลดลง)
เงิินสดจ่่ายในการซื้้�อที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
2. รายการกระทบยอดเงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์
จำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์ในระหว่่างปีี
ลููกหนี้้�จากการจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์(เพิ่่�มขึ้้�น)ลดลง
เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์
3. รายการกระทบยอดเงิินปัันผลรัับ
เงิินปัันผลรัับในระหว่่างปีี
เงิินปัันผลค้้างรัับ (เพิ่่�มขึ้้�น) ลดลง
เงิินปัันผลรัับ
4. รายการกระทบยอดเงิินสดจ่่ายปัันผล
เงิินปัันผลจ่่ายในระหว่่างปีี
เงิินปัันผลค้้างจ่่ายเพิ่่�มขึ้้�น
เงิินสดจ่่ายปัันผล

2564
173.50
338.29
511.79

2563
(ปรัับปรุุงใหม่่)
(264.56)
602.85
338.29

2562

(1,064.07)
116.17
(947.90)

(1,436.70)
(47.87)
(1,484.57)

(1,401.02)
7.38
3.38
31.85
(1,358.41)

0.17
0.17

0.63
0.63

0.94
0.94

353.43
71.41
424.84

334.75
(68.65)
266.10

289.72
0.00
289.72

(624.34)
(41.50)
(665.84)

(684.25)
45.17
(639.08)

(617.48)
2.66
(614.82)

295.74
307.11
602.85
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การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
1. ภาพรวมของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
บริิษััทมีีรายได้้จากการรัักษาพยาบาลรวมเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดย ปีี 2562 บริิษััทมีีรายได้้จากการรัักษาพยาบาลรวม
เท่่ากัับ 6,450.68 ล้้านบาท และในปีี 2563 เท่่ากัับ 5,909.50 ล้้านบาท เนื่่�องจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของไวรััส COVID - 19
ในปีี 2564 มีีรายได้้จากการรัักษาพยาบาลรวม เท่่ากัับ 7,310.08 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 จำำ�นวน 1,400.57 ล้้านบาท
คิิดเป็็นร้้อยละ 23.70
ปีี 2564 บริิษััทมีีกำำ�ไรสุุทธิิรวมจำำ�นวน 1,805.05 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 287.79 จากกำำ�ไรสุุทธิิรวม 465.47 ล้้านบาท
ในปีี 2563 โดยกำำ�ไรสุุทธิิรวมที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 1,339.58 ล้้านบาท เป็็นกำำ�ไรสุุทธิิ เฉพาะของบริิษััทที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 331.61
ล้้านบาท เป็็นกำำ�ไรสุุทธิิของบริิษััทย่่อย บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน) ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น 93.98 ล้้านบาท บริิษััท
ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น 94.54 ล้้านบาท บริิษััท บิิวตี้้� ดีีไซน์์ เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น 7.95 ล้้านบาท บริิษััท
วีี พรีีซิชั่่ิ น� จำำ�กัดั ที่่�เพิ่่�มขึ้้น� 0.89 ล้้านบาท และเป็็นส่่วนแบ่่งกำำ�ไรในบริิษัทั ร่่วมจำำ�นวน 721.69 ล้้านบาทเพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่อ่ นจำำ�นวน
784.04 ล้้านบาท เนื่่�องจากในปีี 2563 มีีส่่วนแบ่่งขาดทุุนจากบริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด ที่่�เป็็นบริิษััทร่่วม จำำ�นวน 20.02
ล้้านบาทและมีีส่่วนแบ่่งขาดทุุนจาก บริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด ที่่�เป็็นบริิษััทร่่วมอีีกจำำ�นวน 49.60 ล้้านบาท แต่่ในปีีนี้้�มีีส่่วนแบ่่ง
กำำ�ไรจากบริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด จำำ�นวน 672.75 ล้้านบาท จากบริิษััท โรงพยาบาลบางโพ จำำ�กััดจำำ�นวน 40.70 ล้้าน
บาท จากกลุ่่�มบริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน) จำำ�นวน 11.95 ล้้านบาท และมีีส่่วนแบ่่งขาดทุุนจาก บริิษััท
ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด อีีกจำำ�นวน 3.72 ล้้านบาท
บริิษััทมีีรายได้้จากการรัักษาพยาบาลเฉพาะบริิษััท 2,966.20 ล้้านบาทเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 39.27 จากรายได้้ในการรัักษา
พยาบาลเฉพาะบริิษััท 2,129.85 ล้้านบาทในปีี 2563 เนื่่�องจากจำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการผู้้�ป่่วยนอกเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2.48 และผู้้�ป่่วยใน
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 8.59 เนื่่�องจากบริิษััทให้้การรัักษาพยาบาลแก่่ผู้้�ป่่วยจากการแพร่่ระบาดของไวรััส COVID - 19 ทำำ�ให้้ผู้้�มาใช้้
บริิการเพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่าปีีก่่อน บริิษััทมีีกำำ�ไรสุุทธิิเฉพาะบริิษััทจำำ�นวน 901.78 ล้้านบาทเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 58.16 จากกำำ�ไรสุุทธิิ
570.18 ล้้านบาทในปีี 2563 เนื่่�องจากต้้นทุุนในการรัักษาพยาบาลและค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารเมื่่อ� เทีียบกัับรายได้้จากค่่า
รัักษาพยาบาลลดลงร้้อยละ 5.95 และ 3.93 ตามลำำ�ดับั มีีกำำ�ไรจากการขายเงิินลงทุุนในตราสารทุุนจำำ�นวน 20.98 ล้้านบาท ทำำ�ให้้
กำำ�ไรก่่อนหัักดอกเบี้้�ย ภาษีีและค่่าเสื่่�อมราคา (EBITDA) เพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 23.03 ในปีีก่่อนเป็็นร้้อยละ 31.33 ในปีีนี้้� ปีี 2563
บริิษััทได้้รัับเงิินปัันผลจำำ�นวน 461.89 ล้้านบาทลดลงจากปีีก่่อนที่่�ได้้รัับ 463.76 ล้้านบาท
ปีี 2564 บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในตราสารทุุนเพิ่่�มขึ้้�นใน บริิษััท โรงพยาบาลรามคำำ�แหง จำำ�กััด (มหาชน) จำำ�นวน 307.33
ล้้านบาท, บริิษัทั โรงพยาบาลไทยนคริินทร์์ จำำ�กัดั (มหาชน) จำำ�นวน 152.72 ล้้านบาท, บริิษัทั ศิิคริินทร์์ จำำ�กัดั (มหาชน) จำำ�นวน
25.51 ล้้านบาท, บริิษััท คัันทรีี กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (มหาชน) จำำ�นวน 38.56 ล้้านบาท, บริิษััทไดนาสตี้้�เซรามิิค จำำ�กััด (มหาชน)
จำำ�นวน 88.90 ล้้านบาท, บริิษััท ริิชี่่� เพลซ 2002 จำำ�กััด (มหาชน) จำำ�นวน 23.60 ล้้านบาท, บริิษััท ศรีีตรัังแอโกรอิินดััสทรีี
จำำ�กััด (มหาขน) จำำ�นวน 86.29 ล้้านบาท,บริิษััท ศรีีตรัังโกลฟส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน) จำำ�กััด จำำ�นวน 176.26 ล้้าน
บาทและบริิษััท บางกอกเชน ฮอสปิิทอล จำำ�กััด (มหาชน) จำำ�นวน 133.05 ล้้านบาท
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2. ผลการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา
2.1 รายได้้จากการขาย
	ปีี 2564 รายได้้จากการรัักษาพยาบาลรวม จำำ�นวน 7,310.08 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 23.70 จากปีีก่่อน เนื่่�องจาก
รวมรายได้้จากการรัักษาพยาบาลของบริิษัทั ย่่อยจำำ�นวน 4,192.65 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่อ่ นร้้อยละ 14.30 รายได้้จาก
การรัักษาพยาบาลรวมคิิดเป็็นร้้อยละ 92.84 ของรายได้้รวม ส่่วนรายได้้จากการรัักษาพยาบาลเฉพาะบริิษััทจำำ�นวน
2,966.20 ล้้านบาทเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 39.27จากปีีก่่อนคิิดเป็็นร้้อยละ 82.96 ของรายได้้รวมเฉพาะบริิษััท โดยแบ่่งเป็็นราย
ได้้จากผู้้�ป่่วยนอกร้้อยละ 40.43 รายได้้จากผู้้�ป่่วยในร้้อยละ 42.53 รายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการร้้อยละ 1.89 เงิินปัันผลรัับ
ร้้อยละ 12.92 และรายได้้อื่่�น ร้้อยละ 2.23 เนื่่�องจากจำำ�นวนผู้้�มาใช้้บริิการทั้้�งผู้้�ป่่วยนอกและผู้้�ป่่วยในที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการ
รัักษาพยาบาลผู้้�ป่่วยที่่�ติิดเชื้้�อไวรััส COVID-19 ทำำ�ให้้รายได้้ค่่ารัักษาพยาบาลเฉลี่่�ยต่่อรายของผู้้�ป่่วยนอกเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
14.03 จากปีีก่่อน จากจำำ�นวนเงิิน 2,559 บาท เป็็น 2,918 บาท และรายได้้ค่่ารัักษาพยาบาลเฉลี่่�ยต่่อรายของผู้้�ป่่วยใน
เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 56.83 จากจำำ�นวนเงิิน 49,412 บาท เป็็น 77,493 บาท เนื่่อ� งจากปีีนี้จ้� ะเป็็นผู้้�ป่ว่ ยติิดเชื้้อ� ไวรััส COVID - 19
ส่่วนใหญ่่จะมีีภาวะโรคแทรกซ้้อน ต้้องใช้้อุุปกรณ์์เครื่่�องช่่วยหายใจ และบางรายต้้องเข้้ารัักษาในห้้องผู้้�ป่่วยหนััก ซึ่่�งใช้้
เวลาในการรัักษานาน ทำำ�ให้้จำำ�นวนวัันนอนของผู้้�ป่่วยในเพิ่่�มขึ้้�นจาก 2.45 วัันเป็็น 4.25 วััน
	รายได้้จากค่่าเช่่าและค่่าบริิการของงบการเงิินรวม มีีจำำ�นวน 86.12 ล้้านบาท ลดลงจากปีีก่่อนจำำ�นวน 28.82 ล้้าน
บาทคิิดเป็็นร้้อยละ 25.08 จากการรัับรู้้�รายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการของงบเฉพาะกิิจการลดลงเล็็กน้้อย จำำ�นวน 0.07 ล้้าน
บาท ส่่วนรายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการของบริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 38.05
ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 65.90
ในส่่วนธุุรกิิจโรงแรมของบริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด รายได้้จากการขายและบริิการที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากจำำ�นวน
57.74 ล้้านบาทในปีี 2563 เป็็น 95.80 ล้้านบาทในปีี 2564 เนื่่�องจากทางโรงแรมมีีการปรัับปรุุงห้้องพัักและสถานที่่�
จากสถานกัักตััวทางเลืือก (Alternative State Quarantine) ให้้เปลี่่�ยนมาเป็็น Hospitel โดยรองรัับผู้้�ป่่วยไวรััส COVID
- 19 ที่่�ส่่งต่่อมาจากโรงพยาบาล ทำำ�ให้้อััตราการเข้้าพัักเพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 18.21 ในปีี 2563 เป็็นร้้อยละ 39.81 ในปีี
2564 นี้้�
ในส่่วนธุุรกิิจเสริิมความงามของบริิษััท บิิวตี้้� ดีีไซน์์ เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด มีีรายได้้จากการรัักษาและบริิการเพิ่่�มขึ้้�นร้้อย
ละ 31.05 จากจำำ�นวน 115.21 ล้้านบาทในปีี 2563 เป็็น 151.09 ล้้านบาทในปีีนี้้� จากการเพิ่่�มนวััตกรรมใหม่่ๆ ให้้บริิการ
เสริิมความงาม
	สำำ�หรัับบริิษััท วีี พรีีซิิชั่่�น จำำ�กััด ที่่�ประกอบธุุรกิิจศููนย์์ชะลอวััย ที่่�เปิิดบริิการเมื่่�อ 16 พฤษภาคม 2564 มีีรายได้้จาก
การรัักษาพยาบาลจำำ�นวน 8.53 ล้้านบาท
รายได้้ของบริิษััทฯ และบริิษััทย่่อย แยกตามประเภทรายได้้
(หน่่วย : ล้้านบาท)
รายได้้
2564
%
2563
%
2562
%
รายได้้จากการรัักษาพยาบาล
7,310.08
92.84% 5,909.50
92.95% 6,450.68
93.86%
รายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
86.12
1.09%
114.95
1.81%
95.21
1.39%
เงิินปัันผลรัับ
342.43
4.35%
192.09
3.02%
210.43
3.06%
ดอกเบี้้�ยรัับ
10.43
0.13%
10.59
0.17%
11.58
0.17%
รายได้้อื่่�น
135.21
1.59%
130.71
2.05%
104.76
1.52%
รวมรายได้้
7,873.84 100.00% 6,357.84 100.00% 6,872.66 100.00%
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รายได้้ในงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััทฯ แยกตามประเภทรายได้้
รายได้้
รายได้้จากผู้้�ป่่วยนอก
รายได้้จากผู้้�ป่่วยใน
รายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ
เงิินปัันผลรัับ
ดอกเบี้้�ยรัับ
รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้
ประเภทผู้้�ป่่วย
ผู้้�ป่่วยนอก
ผู้้�ป่่วยใน

2564
1,445.69
1,520.51
67.75
461.89
8.48
71.13
3,575.45

%
40.43%
42.53%
1.89%
12.92%
0.24%
1.99%
100.00%

2563
1,237.01
892.84
67.82
463.76
6.66
73.94
2,742.03

จำำ�นวนผู้้�ป่่วย (คน)
2564
2563
2562
495,324 483,335 565,969
19,621
18,069
26,258

%
45.11%
32.56%
2.48%
16.91%
0.24%
2.70%
100.00%

(หน่่วย : ล้้านบาท)
2562
%
1,341.45
46.14%
1,095.10
37.67%
34.30
1.18%
369.33
12.71%
5.89
0.20%
61.11
2.10%
2,907.18 100.00%

รายได้้ต่่อผู้้�ป่่วย (บาท/คน)
2564
2563
2562
2,918
2,559
2,370
77,463
49,412
41,705

2.2 เงิินปัันผลรัับ
เงิินปัันผลรัับเพิ่่�มขึ้้�นจาก 192.09 ล้้านบาทในปีี 2563 เป็็น 342.43 ล้้านบาท ในปีี 2564 คิิดเป็็นร้้อยละ 78.27
จากเงิินปัันผลรัับของบริิษััทที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 148.88 ล้้านบาทคิิดเป็็นร้้อยละ 117.03 และของบริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจ
การแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน) ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 1.46 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 2.25

2.3 รายได้้อื่่�น
	รายได้้อื่่�นรวมลดลง 9.81ล้้านบาท จาก 121.71 ล้้านบาทในปีี 2563 เป็็น 111.90 ล้้านบาท ในปีี 2564 คิิดเป็็น
ร้้อยละ 8.06 เป็็นรายได้้อื่่�นของบริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยที่่�เพิ่่�มขึ้้�น 4.12
ล้้านบาท แต่่รายได้้อื่่�นเฉพาะบริิษััทลดลงจำำ�นวน 4.72 ล้้านบาท และ บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััดลดลงจำำ�นวน
9.20 ล้้านบาท

2.4 ต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร
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ต้้นทุุนในการรัักษาพยาบาลรวม ปีี 2564 คิิดเป็็นร้้อยละ 70.35 เมื่่�อเทีียบกัับรายได้้จากการรัักษาพยาบาลรวม
โดยลดลงจากปีี 2563 ที่่�คิิดเป็็นร้้อยละ 74.56 ส่่วนค่่าใช้้จ่่ายในการขายและการบริิหารรวมเมื่่�อเทีียบกัับรายได้้จากการ
รัักษาพยาบาลรวมคิิดเป็็นร้้อยละ 12.95 ลดลงจากปีีก่่อนที่่�คิิดเป็็นร้้อยละ 15.65 เนื่่�องจากสััดส่่วนต้้นทุุนในการรัักษา
พยาบาลต่่อรายได้้จากการรัักษาพยาบาลของบริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด(มหาชน) ที่่�ลดลงจากร้้อยละ
78.01 ในปีีก่่อนเป็็นร้้อยละ 77.64 ในปีีนี้้� และสััดส่่วนค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารลดลงจาก 14.65 ในปีีก่่อนเป็็นร้้อย
ละ 12.61 ในปีีนี้้� ในส่่วนของงบเฉพาะกิิจการ ต้้นทุุนในการรัักษาพยาบาลเทีียบกัับรายได้้จากการรัักษาพยาบาลเฉพาะ
กิิจการลดลงจากร้้อยละ 68.52 เป็็นร้้อยละ 62.56 ในปีีนี้้� และค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารเฉพาะกิิจการ เมื่่�อเทีียบ
กัับรายได้้จากการรัักษาพยาบาลเฉพาะกิิจการลดลงจากร้้อยละ 17.38 เป็็นร้้อยละ 13.45 ในปีีนี้้�
	ส่่วนต้้นทุุนในการขายและบริิการเมื่่�อเทีียบกัับรายได้้ในการรัักษาและบริิการของบริิษัทั บิิวตี้้� ดีีไซน์์ เซ็็นเตอร์์ จำำ�กัดั
ในปีีนี้้�เทีียบกัับปีีก่่อนลดลงจากอััตราร้้อยละ 63.88 เป็็น ร้้อยละ 60.33
	ส่่วนต้้นทุุนค่่าเช่่าและค่่าบริิการ คิิดเป็็นร้้อยละ 88.30 เมื่่�อเทีียบกัับรายได้้ค่่าเช่่าและค่่าบริิการ โดยเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี
2563 ซึ่่�งคิิดเป็็นอััตราร้้อยละ 69.46โดยเป็็นต้้นทุุนค่่าเช่่าและค่่าบริิการของบริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็น
บริิษััทย่่อยที่่�ลดลงจากร้้อยละ 97.37 ในปีี 2563 เป็็นร้้อยละ 49.73 ในปีีนี้้� ส่่วนต้้นทุุนค่่าเช่่าและค่่าบริิการในส่่วนของ
งบเฉพาะกิิจการลดลงจากร้้อยละ 53.29 ในปีีก่่อนเป็็นร้้อยละ 50.82 ในปีีนี้้� จากการลดลงของค่่าใช้้จ่่ายในส่่วนของศููนย์์
อาหารและศููนย์์การค้้าที่่� อาคารใหม่่ วิิพลาซ่่า

รายงานประจำ�ปี 2564

2.5 กำำ�ไรสุุทธิิ
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในปีี 2564 กำำ�ไรสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 287.79 จากกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวน 465.47 ล้้านบาท
ในปีี 2563 เป็็น 1,805.05 ล้้านบาทในปีีนี้้� ในส่่วนของงบการเงิินเฉพาะกิิจการกำำ�ไรสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 58.16 โดยมีี
สาเหตุุสำำ�คััญจากการบริิการรัักษาพยาบาลให้้แก่่ผู้้�ป่่วยจากการติิดเชิ้้�อไวรััส COVID-19 ส่่งผลให้้ผลการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทและบริิษััทย่่อยให้้เพิ่่�มขึ้้�น ดัังนี้้�
บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย มีีผลกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวน 292.09 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนร้้อยละ 47.44 และมีีโดยมีีส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมจำำ�นวน 11.95 ล้้านบาทเพิ่่�มขึ้้�น
จากปีีก่่อนที่่�มีีจำำ�นวน 1.13 ล้้านบาท
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด ในปีี 2564 มีีผลกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวน 31.16 ล้้านบาท เพิ่่�ม
ขึ้้�นจากการขาดทุุนจำำ�นวน 63.38 ล้้านบาทในปีี 2563 เนื่่�องจากโรงแรมมีีการปรัับเปลี่่�ยนสถานที่่�จากการรัับผู้้�ใช้้บริิการ
จากสถานกัักตััวทางเลืือก (Alternative State Quarantine) เปลี่่�ยนมาให้้บริิการเป็็น Hospitel โดยรองรัับผู้้�ป่่วยไวรััส
COVID - 19 ที่่�ส่่งต่่อมาจากโรงพยาบาล ทำำ�ให้้อััตราการเข้้าพัักในปีีนี้้�มีีจำำ�นวนร้้อยละ 39.81 เพิ่่�มขึ้้�นปีีก่่อนที่่�เป็็นร้้อย
ละ 18.21
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท บิิวตี้้� ดีีไซน์์ เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด ในปีี 2564 มีีผลกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวน 39.30 ล้้านบาท เพิ่่�ม
ขึ้้�นจำำ�นวน 7.95 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 25.00 จากปีี 2563 มีีกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวน 31.35 ล้้านบาท
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท วีี พรีีซิิชั่่�น จำำ�กััด ที่่�เปิิดดำำ�เนิินการเมื่่�อวัันที่่� 16 พฤษภาคม 2564 มีีผลกำำ�ไรสุุทธิิ
จำำ�นวน 0.75 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนที่่�มีียอดขาดทุุนสุุทธิิจำำ�นวน 0.13 ล้้านบาท
ในส่่วนของการรัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม มีีจำำ�นวน 721.69 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1,257.39
จากปีีก่่อนที่่�มีีผลขาดทุุน จำำ�นวน 62.35 ล้้านบาท โดยเป็็นส่่วนแบ่่งกำำ�ไรของบริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััดที่่�เป็็น
บริิษััทร่่วมเพิ่่�มขึ้้�นจากการรัับรู้้�กำำ�ไรจากจำำ�นวน 672.76 ล้้านบาทในปีี 2564 จากการขาดทุุนจำำ�นวน 20.08 ล้้านบาทใน
ปีีก่่อน เนื่่�องจากในปีีนี้้�มีีผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อไวรััส COVID - 19 มาใช้้บริิการจำำ�นวนมาก และมีีส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนใน
บริิษััทร่่วมของกลุ่่�มบริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน) ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการรัับรู้้�กำำ�ไรจำำ�นวน 1.13 ล้้าน
บาทในปีี 2563 เป็็นกำำ�ไร 11.95 ล้้านบาทในปีีนี้้�
บริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััดที่่�เป็็นบริิษััทร่่วม ในปีีนี้้�รัับรู้้�ผลขาดทุุน 3.72 ล้้านบาทลดลงจากปีีก่่อนที่่�รัับรู้้�ผลขาดทุุน
จำำ�นวน 49.60 ล้้านบาท ในส่่วนบริิษััท โรงพยาบาลบางโพ จำำ�กััด บริิษััทรัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร จำำ�นวน 40.70 ล้้านบาทเพิ่่�ม
ขึ้้�นจากปีีก่่อนที่่�รัับรู้้�ผลกำำ�ไรจำำ�นวน 6.20 ล้้านบาท

2.6 อััตราผลตอบแทนต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 28 เมษายน 2564 ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีมติิอนุุมััติิจ่่ายเงิินปัันผลในอััตราหุ้้�น
ละ 0.040 บาท เป็็นเงิินจำำ�นวน 543.03 ล้้านบาทจากผลการดำำ�เนิินงาน กำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับปีี 2563 ตั้้ง� แต่่ วัันที่่� 1 มกราคม
2563 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยบริิษััทจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 24 พฤษภาคม 2564 คิิดเป็็นร้้อยละ
97.93 ของกำำ�ไรสุุทธิิของงบเฉพาะกิิจการหลัังหัักเงิินสำำ�รองตามกฎหมาย
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3. ฐานะการเงิิน
3.1 สิินทรััพย์์
ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทมีีสิินทรััพย์์รวม 28,426.67 ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 7,251.65 ล้้านบาทจากปีี 2563
ซึ่่�งมีีจำำ�นวน 21,175.02 ล้้านบาท เนื่่�องจากรวมทรััพย์์สิินของ บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
จำำ�นวน 12,832.48 ล้้านบาทของบริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด จำำ�นวน 306.15 ล้้านบาทของ บริิษััท บิิวตี้้� ดีีไซน์์
เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด จำำ�นวน 103.40 ล้้านบาทและบริิษััท วีี พรีีซิิชั่่�น จำำ�กััด จำำ�นวน 16.54 ล้้านบาท
	สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนจำำ�นวน 2,965.73 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 1,287.48 ล้้านบาท จากเงิินสดคงเหลืือที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
173.49 ล้้านบาท และเงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นที่่�เพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 21.63 ล้้านบาท สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนจำำ�นวน 25,460.94
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 5,964.17 ล้้านบาท จากเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์เผื่่�อขายเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 4,547.72 ล้้านบาท
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 846.52 ล้้านบาท และการซื้้�อที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์เพิ่่�มขึ้้�นมููลค่่า 588.54
ล้้านบาท

3.2 โครงสร้้างเงิินทุุน
ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทมีีหนี้้�สิินรวม จำำ�นวน 13,170.09 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 2,729.09 ล้้านบาท จากปีี 2563
ซึ่่�งมีีจำำ�นวน 10,441.00 ล้้านบาท เนื่่�องจากรวมหนี้้�สิินของบริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน) จำำ�นวน
6,375.48 ล้้านบาท ของบริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด จำำ�นวน 266.32 ล้้านบาท บริิษััท บิิวตี้้� ดีีไซน์์ เซ็็นเตอร์์
จำำ�กััด จำำ�นวน 21.24 ล้้านบาท บริิษััท วีี พรีีซิิชั่่�น จำำ�กััดจำำ�นวน 10.93 ล้้านบาทและเป็็นของบริิษััทอีีกจำำ�นวน 6,502.02
ล้้านบาท ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนจำำ�นวน 1,753.27 ล้้านบาท อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นในปีี 2564 เท่่ากัับ 1.08
ซึ่่�งต่ำำ��กว่่าปีีก่่อนที่่�เท่่ากัับ 1.28 ซึ่่�งเป็็นอััตราส่่วนที่่�สููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยของโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯที่่�มีีอััตรา
0.65 เท่่า แต่่ในส่่วนงบเฉพาะกิิจการมีีอััตราเท่่ากัับ 0.76 ซึ่่�งก็็ถืือว่่าไม่่สููงมากนัักเพราะยัังไม่่เกิินหนึ่่�งเท่่า สำำ�หรัับอััตรา
ของระยะเวลารัับชำำ�ระหนี้้�จากลููกหนี้้�ในปีีนี้้�เท่่ากัับ 40 วััน สููงกว่่าปีีก่่อนซึ่่�งเท่่ากัับ 38 วัันซึ่่�ง ใกล้้เคีียงกัับค่่าเฉลี่่�ยของ
โรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ที่่�มีีระยะเวลา 39 วััน เนื่่�องจากลููกหนี้้�การค้้าของบริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการ
แพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน) เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 206.10 ล้้านบาท และของบริิษััทที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 131.62 ล้้านบาท เพราะมีี
ส่่วนหนึ่่ง� เป็็นลููกหนี้้จ� ากภาครััฐที่่�มีรี ะยะเวลาชำำ�ระหนี้้ป� ระมาณ 60-90 วััน ในส่่วนของงบเฉพาะกิิจการมีีระยะเวลารัับชำำ�ระ
หนี้้�เพีียง 25 วัันเพิ่่�มจากปีีก่่อนที่่� 23 วััน
ในส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ณ 31 ธัันวาคม 2564 มีีจำำ�นวน 15,256.58 ล้้านบาท เท่่ากัับร้้อยละ 53.67 ของ
ยอดรวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 42.13 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนที่่�มีีส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ 10,734.02
ล้้านบาท กำำ�ไรสะสมยัังไม่่ได้้จัดั สรรจำำ�นวน 3,729.08 ล้้านบาทและจากกำำ�ไรที่่�ยังั ไม่่เกิิดจากการวััดค่่าเงิินลงทุุนอีีกจำำ�นวน
4,230.06 ล้้านบาท

3.3 สภาพคล่่อง
ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทมีีอััตราส่่วนสภาพคล่่องเท่่ากัับ 0.40 เท่่า สููงกว่่าอััตรา 0.32 เท่่าในปีีก่่อน เนื่่�องจากมีีการ
ปรัับใช้้วงเงิินกู้้�ระยะยาวมากขึ้้�น
ในส่่วนของกระแสเงิินสดจากการดำำ�เนิินงานสิ้้�นปีี 2564 มีี จำำ�นวน 1,624.56 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 529.82
ล้้านบาทจากปีีก่อ่ นที่่มี� จำี ำ�นวน 1,094.74 ล้้านบาท เนื่่อ� งจากเป็็นการเพิ่่�มขึ้้น� ของกระแสเงิินสดของบริิษัทั จำำ�นวน 504.16
ล้้านบาท เนื่่�องจากกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และเงิินรัับล่่วงหน้้าค่่าวััคซีีนอีีกจำำ�นวน 324.14 ล้้านบาท
กระแสเงิินสดจากกิิจกรรมการลงทุุน ในปีี 2564 เป็็นจำำ�นวน 1,881.45 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนที่่�มีียอดเงิินสด
ใช้้ไปจำำ�นวน 1,669.28 ล้้านบาท เนื่่�องจากบริิษััทมีีเงิินลงทุุนตราสารทุุนเพิ่่�มขึ้้�นรวม 868.68 ล้้านบาท ส่่วนบริิษััทย่่อย
บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน) มีีเงิินลงทุุนในที่่�ดิินและปรัับปรุุงอาคารและเครื่่�องมืือแพทย์์ ลดลง
จำำ�นวน 521.19 ล้้านบาท
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กระแสเงิินสดที่่�ได้้มาจากกิิจกรรมจััดหาเงิิน มีีเงิินสดที่่�ได้้มาจากกิิจกรรมจััดหาเงิินจำำ�นวน 430.39 ล้้านบาท เทีียบ
กัับปีีก่่อนที่่�มีีเงิินสดได้้มาจากกิิจกรรมจััดหาเงิินจำำ�นวน 309.98 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 120.41 ล้้านบาท เนื่่�องจาก
บริิษััทมีีเงิินกู้้�ระยะสั้้�นเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 808 ล้้านบาท และมีีเงิินกู้้�ระยะยาวลดลงจำำ�นวน 273.47 ล้้านบาท มีีการจ่่าย
เงิินปัันผลลดลง 53.81 ล้้านบาท ส่่วนบริิษััทย่่อย บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน) มีียอดลดลง
จำำ�นวน 126.49 ล้้านบาทจากการจ่่ายเงิินกู้้�ระยะยาว เงิินปัันผลและดอกเบี้้�ยเพิ่่�มขึ้้�น
โดยสรุุป กระแสเงิินสดของบริิษััท สิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดจำำ�นวน
511.79 ล้้านบาท มากกว่่าของปีีก่่อนที่่�มีี 338.29 ล้้านบาท จำำ�นวน 173.49 ล้้านบาท
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ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหาร
1. นายนิิคม ไวยรััชพานิิช
ตำำ�แหน่่ง :

ประธานกรรมการบริิษััท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ

วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :

26 กุุมภาพัันธ์์ 2561

อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :

75
• วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต (สุุขาภิิบาล) มหาวิิทยาลััยมหิิดล
• วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต (คอมพิิวเตอร์์ศาสตร์์) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• 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.
• หััวหน้้าสำำ�นัักงานเลขาผู้้�ว่่าราชการ
• ผู้้�อำำ�นวยการเขตคลองสาน
• ผู้้�อำำ�นวยการเขตสาทร
• รองผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักสวััสดิิการสัังคม
• ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักผัังเมืือง
• ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักสวััสดิิการสัังคม
• ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักนโยบายและแผน
• ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักยุุทธศาสตร์์และประเมิินผล
• ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักการคลััง
• ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักสิ่่�งแวดล้้อม
• รองปลััดกรุุงเทพมหานคร
• ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิิสระ บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
• อบรมหลัักสููตร “Director Certification Program (DCP)” รุ่่�นที่่� 263/2018
• ประกาศนีียบััตรอบรมหลัักสููตรการจััดการภาครััฐในแนวใหม่่ (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
0.014
ไม่่มีี
5/5
ใช่่

ประสบการณ์์ :

2535 – 2536
2536 - 2538
2538 -2540
2540 - 2543
2543 - 2545
2545 - 2546
2546 - 2547
2547 - 2548
2548 - 2549
2549 - 2550
2550 - 2551
2561 – ปััจจุุบััน
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :
การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :
การอบรมอื่่�นๆ :

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :
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2. นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล
ตำำ�แหน่่ง :

ประธานกรรมการบริิหาร

วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :

20 พฤษภาคม 2541

อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
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• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์ มหาวิิทยาลััย

• กรรมการ / ประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการ / กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
• รองประธาน / กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลเจ้้าพระยา จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลเสรีีรัักษ์์ จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลธััญญเวช จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม (อมตะนคร) จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท / บริิหาร บริิษััท ส่่งสััมพัันธ์์ จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม-ปากเกร็็ด จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท ศิิคริินทร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการบริิษััท บริิษััท ไดนาสตี้้�เซรามิิค จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท สิินแพทย์์ จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท สิินแพทย์์ ธนบุุรีี จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััทเชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการบริิษััท บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด
2562 – ปััจจุุบััน
• ประธานกรรมการ บริิษััท กรีีน รีีซอร์์สเซส จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :
• กรรมการบริิษััท บริิษััท ศิิคริินทร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการบริิษััท บริิษััท ไดนาสตี้้�เซรามิิค จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััทเชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริิษััท กรีีน รีีซอร์์สเซส จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :
• กรรมการ / กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
• รองประธาน / กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลเจ้้าพระยา จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลเสรีีรัักษ์์ จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลธััญญเวช จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม (อมตะนคร) จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท / บริิหาร บริิษััท ส่่งสััมพัันธ์์ จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม-ปากเกร็็ด จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท สิินแพทย์์ จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท สิินแพทย์์ ธนบุุรีี จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด
การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :
• อบรมหลัักสููตร “Director Accreditation Program” รุ่่�นที่่� 20/2004
การอบรมอื่่�นๆ :
• อบรมหลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (หลัักสููตร วตท.) รุ่่�นที่่� 15
• อบรมหลัักสููตร “บทบาทกรรมการต่่อการบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กร”
• อบรมหลัักสููตร “Increasing Your Corporate Value Through Effective Communication”
• วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร ภาครััฐร่่วมเอกชน (วปรอ. 4414)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
14.90
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
มีี
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
5/5
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม ใช่่
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :
ประสบการณ์์ :

2541 – ปััจจุุบััน
2546 - ปััจจุุบััน
2547 - ปััจจุุบััน
2547 - ปััจจุุบััน
2550 - ปััจจุุบััน
2552 - ปััจจุุบััน
2553 - ปััจจุุบััน
2554 - ปััจจุุบััน
2554 - ปััจจุุบััน
2555 - ปััจจุุบััน
2557 - ปััจจุุบััน
2557 – ปััจจุุบััน
2557 – ปััจจุุบััน

ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :

ไม่่มีี
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โรงพยาบาลวิภาวดี

3. นายศิิโรตม์์ สวััสดิ์์�พาณิิชย์์
ตำำ�แหน่่ง :

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ

วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :
อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :

29 เมษายน 2563
73
• พาณิิชยศาสตร์์บััณฑิิต (เกีียรติินิิยม) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาโทบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยมิิสซููรี่่� สหรััฐอเมริิกา
ประสบการณ์์ :
2539 – 2540
• ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นััก สำำ�นัักแผนภาษีี กรมสรรพากร
2540 – 2540
• ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นััก ศุุลกากรนำำ�เข้้าท่่าเรืือกรุุงเทพฯ กรมศุุลกากร
2540 – 2541
• สรรพากรภาค สำำ�นัักงานสรรพากรภาค 10
2541 – 2543
• ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นััก สำำ�นัักเทคโนโลยีีสารสนเทศ กรมสรรพากร
2543 – 2544
• รองอธิิบดีี กรมสรรพากร
2544 – 2546
• ที่่�ปรึึกษาด้้านประสิิทธิิภาพ กรมสรรพากร
2546 – 2547
• ผู้้�อำำ�นวยการ สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง
2547 -2552
• อธิิบดีี กรมสรรพากร
2563 – ปััจจุุบััน
• ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :
• กรรมการและผู้้�จััดการมููลนิิธิิ ศ.ดร.ก่่อ สวััสดิ์์�พาณิิชย์์เพื่่�อส่่งเสริิมการอ่่าน
• กรรมการและผู้้�ช่่วยเหรััญญิิก มููลนิิธิิจุุมภฏ-พัันธุ์์�ทิิพย์์
• ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิิสระ บริิษััท SNC FORMER จำำ�กััด (มหาชน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิิสระ บริิษััท ฝาจีีบ จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สภามหาวิิทยาลััย วลััยลัักษณ์์
• กรรมการมููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยนโยบายเศรษฐกิิจการคลััง
• คณะกรรมการประเมิินผลการดำำ�เนิินงานทุุนหมุุนเวีียน กรมบััญชีีกลาง กระทรวงการคลััง
• กรรมการส่่งเสริิมกิิจการมหาวิิทยาลััยวลััยลัักษณ์์
การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :
• ประกาศนีียบััตร “Director Certification Program” รุ่่�นที่่� 23
การอบรมอื่่�นๆ :
• ประกาศนีียบััตรหลัักสููตร วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร รุ่่�น 44 (วปรอ.4414)
• ประกาศนีียบััตรด้้านพลัังงาน มหาวิิทยาลััยอััลเบอร์์ตา แคนาดา
• ประกาศนีียบััตรด้้านการคลัังสถาบัันกองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศสหรััฐอเมริิกา (IMF)
• ประกาศนีียบััตรด้้านบริิหาร ศศิินทร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ประกาศนีียบััตรนัักบริิหารระดัับสููงสำำ�นัักงาน ก.พ. หลัักสููตรที่่� 1 รุ่่�นที่่� 31 (นบส.31)
• ICSC Outlets Asia Group, China
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
ไม่่มีี
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
5/5
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม ใช่่
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :

4. นายชััยนริินทร์์ สายรัังษีี
ตำำ�แหน่่ง :

ไม่่มีี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ

วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :
อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :

29 เมษายน 2562
52
• ปริิญญาตรีี สาขาการเงิิน มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ
• ปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประสบการณ์์ :
2536 – ปััจจุุบััน
• กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท แอดไวเซอรี่่� จำำ�กััด
2550 - 2558
• ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานวาณิิชธนกิิจ บริิษััท บางกอกซิิตี้้� แอดไวเซอรี่่� จำำ�กััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :
• กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท แอดไวเซอรี่่� วััน จำำ�กััด
การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :
การอบรมอื่่�นๆ :
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
ไม่่มีี
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
5/5
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม ใช่่
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :
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ไม่่มีี

รายงานประจำ�ปี 2564

5. พลเอกบุุญเลิิศ จัันทราภาส
ตำำ�แหน่่ง :

กรรมการอิิสระ

วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :
อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :

28 เมษายน 2551
72
• แพทย์์ศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ประสบการณ์์ :

2551 – ปััจจุุบััน
2551
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :
การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :
การอบรมอื่่�นๆ :
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :

• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
• เจ้้ากรมแพทย์์ทหารบก กองบััญชาการทหารสููงสุุด
• อบรมหลัักสููตร “Director Certification Program (DCP)” รุ่่�นที่่� 152/2012
0.046
ไม่่มีี
5/5
ใช่่

ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :

ไม่่มีี

6. นายประเสริิฐ ศรีีอุุฬารพงศ์์
ตำำ�แหน่่ง :

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ

วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :
อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :

29 เมษายน 2563
58
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาโทบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ประสบการณ์์ :
2536 – 2544
• ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์การค้้า บริิษััท สยามรีีเทล ดีีเวลล็็อปเม้้นส์์ จำำ�กััด
2544 – 2548
• ผู้้�อำำ�นวยการสายปฏิิบััติิการศููนย์์การค้้า บริิษััท สยาม รีีเทล ดีีเวลล็็อปเม้้นท์์ จำำ�กััด
2549
• ที่่�ปรึึกษาศุุนย์์การค้้าจัังซีีลอน จัังหวััดภููเก็็ต
2549 – 2550
• ผู้้�อำำ�นวยการสายการตลาดและพััฒนาธุุรกิิจ บริิษััท สยาม รีีเทล ดีีเวลล็็อปเม้้นท์์ จำำ�กััด
2552 – 2553
• ที่่�ปรึึกษาศููนย์์การค้้าจามจุุรีีสแคว์์
2555 – 2559
• ที่่�ปรึึกษากรรมการส่่วนบริิหารกิิจการสยามกิิตติ์์�
2557 – 2559
• กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ส่่วนบริิหารกิิจการสยามสแคว์์วััน
2557 – 2559
• คณะกรรมการ สำำ�นัักงานคณะกรรมการผัังเมืือง
2557 – 2559
• คณะกรรมการ อนุุกรรมการผัังเมืืองเพื่่�อพิิจารณาด้้านผัังเมืือง
2563 – ปััจจุุบััน
• กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิิสระ บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :
• กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท สยามรีีเทล ดีีเวลล็็อปเม้้นท์์ จำำ�กััด
• กรรมการ บริิษััท เอส.อาร์์.ดีี นอร์์ทอีีสท์์ จำำ�กััด
• กรรมการ บริิษััท เคลลี่่� แอนด์์ ไคลน์์ จำำ�กััด
• กรรมการ บริิษััท แอล แอนด์์ เอช แมเนจเมนท์์ จำำ�กััด (LHM)
• กรรมการ บริิษััท แอล แอนด์์ เอช แมเนจเมนท์์ จำำ�กััด (LHH)
• กรรมการ บริิษััท แอล แอนด์์ เอช แมเนจเมนท์์ จำำ�กััด (LHR)
• กรรมการ บริิษััท แอล แอนด์์ เอช แมเนจเมนท์์ จำำ�กััด (LHMH)
การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :
• ประกาศนีียบััตร “Director Certification Program” รุ่่�นที่่� 56/2005
การอบรมอื่่�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
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
ไม่่มีี
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
5/5
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม ใช่่
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :

ไม่่มีี
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โรงพยาบาลวิภาวดี

7. นายสิิทธิิ ภาณุุพััฒนพงศ์์
ตำำ�แหน่่ง :

กรรมการ

วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :
อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :

3 มีีนาคม 2546
62
• ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาการบริิหารการจััดการ มหาวิิทยาลััยราชมงคลธััญบุุรีี
• ปริิญญาตรีี สถาปััตยกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า วิิทยาเขตเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
ประสบการณ์์ :
2532 – ปััจจุุบััน
• ประธานกรรมการ บริิษััทสิินแพทย์์ จำำ�กััด
2535 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท / กรรมการบริิหาร บริิษััทโรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
2546 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท / กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
2547 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท / กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลเสรีีรัักษ์์ จำำ�กััด
2547 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลธััญญเวช จำำ�กััด
2550 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม (อมตะนคร) จำำ�กััด
2552 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท / กรรมการบริิหาร บริิษััท ส่่งสััมพัันธ์์ จำำ�กััด
2552 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด
2553 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท / กรรมการบริิหาร บริิษััทโรงพยาบาลวิิภาราม-ปากเกร็็ด จำำ�กััด
2554 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท / กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม-ชััยปราการ จำำ�กััด
2555 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
2557 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท สิินแพทย์์ จำำ�กััด
2557 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท สิินแพทย์์ ธนบุุรีี จำำ�กััด
2557 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท เพชรสิิริิโฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
2557 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท สิินธานีี เอสเตท จำำ�กััด
2557 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท เอ อาร์์คิิเทค จำำ�กััด
2557 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :
• ประธานกรรมการ บริิษััทสิินแพทย์์ จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท / กรรมการบริิหาร บริิษััทโรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท / กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลเสรีีรัักษ์์ จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลธััญญเวช จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม (อมตะนคร) จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท / กรรมการบริิหาร บริิษััท ส่่งสััมพัันธ์์ จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท / กรรมการบริิหาร บริิษััทโรงพยาบาลวิิภาราม-ปากเกร็็ด จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท / กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม-ชััยปราการ จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท สิินแพทย์์ จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท สิินแพทย์์ ธนบุุรีี จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท เพชรสิิริิโฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท สิินธานีี เอสเตท จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท เอ อาร์์คิิเทค จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด
การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :
• อบรมหลัักสููตร “Director Certification Program (DCP)” รุ่่�นที่่� 152/2012
การอบรมอื่่�นๆ :
• Mini MBA มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• Mini MBA การบริิการการจััดการธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
• ประกาศนีียบััตร การตลาดสมััยใหม่่ด้้านพาณิิชย์์ศาสตร์์การบััญชีีจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
0.0018
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
ไม่่มีี
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
5/5
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม ใช่่
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :

180

ไม่่มีี

รายงานประจำ�ปี 2564

8. ทัันตแพทย์์ชำำ�นาญ ชนะภััย
ตำำ�แหน่่ง :

กรรมการ

วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :
อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :

27 เมษายน 2555
78
• ทัันตแพทย์์ศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ประสบการณ์์ :

2531 – ปััจจุุบััน
2531 – ปััจจุุบััน
2540 – ปััจจุุบััน
2546 – ปััจจุุบััน
2547 – ปััจจุุบััน
2547 – ปััจจุุบััน
2551 – ปััจจุุบััน
2555 – ปััจจุุบััน
2555 – ปััจจุุบััน

•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการผู้้�จััดการ / กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลรามคำำ�แหง จำำ�กััด
กรรมการบริิหาร บริิษััท เอฟ แอนด์์ เอส 79 จำำ�กััด
กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลสิินแพทย์์ จำำ�กััด
กรรมการบริิษััท/บริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
กรรมการบริิษััท/บริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลเสรีีรัักษ์์ จำำ�กััด
กรรมการบริิษััท บริิษััท ธััญญเวช จำำ�กััด
กรรมการบริิษััท บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการบริิษััท บริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :

• กรรมการบริิษััท บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการผู้้�จััดการ / กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลรามคำำ�แหง จำำ�กััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :
• กรรมการบริิหาร บริิษััท เอฟ แอนด์์ เอส 79 จำำ�กััด
• กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลสิินแพทย์์ จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท/บริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท/บริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลเสรีีรัักษ์์ จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท ธััญญเวช จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :
การอบรมอื่่�นๆ :
• Cosmetic Restoration N.Y., U.S.A.
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
ไม่่มีี
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
4/5
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม ใช่่
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :
ไม่่มีี

9. นายแพทย์์รััชช สมบููรณสิิน
ตำำ�แหน่่ง :
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :
อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
ประสบการณ์์ :

2531 – ปััจจุุบััน
2546 – ปััจจุุบััน
2547 – ปััจจุุบััน
2547 – ปััจจุุบััน
2548 – ปััจจุุบััน
2549 – ปััจจุุบััน
2551 – ปััจจุุบััน
2555 – ปััจจุุบััน

กรรมการ
29 กุุมภาพัันธ์์ 2555
79
• Diplomate American Board of Radiology Certificate in Neuroradiology
• ประธานกรรมการ บริิษััท โรงพยาบาลรามคำำ�แหง จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการบริิษััท/บริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
• กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลธััญญเวช จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลเสรีีรัักษ์์ จำำ�กััด
• กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลสุุขุุมวิิท จำำ�กััด
• กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพาบาลชััยภููมิิ ราม จำำ�กััด
• ประธานกรรมการ บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :

• ประธานกรรมการ บริิษััท โรงพยาบาลรามคำำ�แหง จำำ�กััด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :
• กรรมการบริิษััท/บริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
• กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลธััญญเวช จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลเสรีีรัักษ์์ จำำ�กััด
• กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลสุุขุุมวิิท จำำ�กััด
• กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพาบาลชััยภููมิิ ราม จำำ�กััด
การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :
การอบรมอื่่�นๆ :
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
ไม่่มีี
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
3/5
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม ใช่่
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :
ไม่่มีี
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10. นายแพทย์์พงษ์์พััฒน์์ ปธานวนิิช
ตำำ�แหน่่ง :
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :
อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
ประสบการณ์์ :

2538 – ปััจจุุบััน
2547 – ปััจจุุบััน
2555 – ปััจจุุบััน
2555 – ปััจจุุบััน

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :
การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :
การอบรมอื่่�นๆ :
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :

11. นายแพทย์์ประมุุข อุุณจัักร

กรรมการ
29 กุุมภาพัันธ์์ 2555
70
• แพทย์์ศาสตร์์บััณฑิิต รามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิดล
• บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• กรรมการผู้้�จััดการ / ประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลมหาชััย จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท / บริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลเจ้้าพระยา จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการ บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
• เลขาธิิการ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
• กรรมการผู้้�จััดการ / ประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลมหาชััย จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท / บริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลเจ้้าพระยา จำำ�กััด (มหาชน)
• อบรมหลัักสููตร Director Certification Program (DCP)” รุ่่�นที่่� 42/2004
ไม่่มีี
ไม่่มีี
5/5
ใช่่
ไม่่มีี

ตำำ�แหน่่ง :

กรรมการบริิษััท

วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :

29 เมษายน 2562

อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :

46
• แพทย์์ศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยมหิิดล
• วุุฒิิบััตรศััลยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ประสบการณ์์ :
2541
• แพทย์์ฝึึกหััด โรงพยาบาลสกลนคร
2542 - 2543
• General practitioner, Pra A-Jarn Phan Arjaro Hospital Sakolnakorn
2544 - 2548
• การฝึึกอบรมแพทย์์ประจำำ�บ้้านภาควิิชาศััลยศาสตร์์ คณะแพทย์์ศาสตร์์มหาวิิทยาลััยมหิิดล
2548 - 2551
• ศััลยแพทย์์ โรงพยาบาลอุุตรดิิตถ์์
2551 – ปััจจุุบััน
• ศััลยแพทย์์ทั่่�วไป โรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม
2551 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิหาร บริิษััทโรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม จำำ�กััด
2551 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิหาร บริิษััทเทพปััญญาธุุรกิิจ จำำ�กััด
2551 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิหาร บริิษััทเชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :
• กรรมการบริิหาร บริิษััทเชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :
• กรรมการบริิหาร บริิษััทโรงพยาบาลเชีียงใหม่่ราม จำำ�กััด
• กรรมการบริิหาร บริิษััทเทพปััญญาธุุรกิิจ จำำ�กััด
การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :
การอบรมอื่่�นๆ :
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
0.74
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
มีี
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
5/5
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม ใช่่
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :
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ไม่่มีี

รายงานประจำ�ปี 2564

12. นางญาดา พััฑฒฆายน
ตำำ�แหน่่ง :
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :
อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
ประสบการณ์์ :

2545 – ปััจจุุบััน
2552 – ปััจจุุบััน

กรรมการ
25 กัันยายน 2545
53
• ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง การตลาด มหาวิิทยาลััยนิิวยอร์์ค
• ปริิญญาโทสาขาการตลาด สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์ แห่่ง จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• กรรมการ บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการบริิษััท บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :

• กรรมการบริิษััท บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด

การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :
การอบรมอื่่�นๆ :
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :

• หลัักสููตร Introduction to Sustainability Reporting and the GRI Standards, GRI Academy Online
0.28
ไม่่มีี
5/5
ใช่่
ไม่่มีี
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13. นายพิิจิิตต์์ วิิริิยะเมตตากุุล
ตำำ�แหน่่ง :
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :
อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :

กรรมการผู้้�จััดการ
1 กุุมภาพัันธ์์ 2559
36
• ปริิญญาตรีี สาขาวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยชิินวััตร
• ปริิญญาโท สาขากฎหมายธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• Master Degree in International Economics, University of International Business & Economics (UIBE) ปัักกิ่่�ง จีีน
ประสบการณ์์ :
2554 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท เทพารัักษ์์พััฒนาการ จำำ�กััด
2556 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท รััชดา ออฟฟิิส บิิลดิ้้�ง จำำ�กััด
2559 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
2559 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม – ปากเกร็็ด จำำ�กััด
2559 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลบางโพ จำำ�กััด
2559 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บิิวตี้้�ดีีไซน์์เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด
2559 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บางนาเรสซิิเด้้นซ์์ จำำ�กััด
2559 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท โกโซล่่าร์์ จำำ�กััด
2561 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม – ชััยปราการ จำำ�กััด
2561 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด
2562 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลเสรีีรัักษ์์ จำำ�กััด
2562 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท สิินแพทย์์ จำำ�กััด
2562 – ปััจจุุบััน
• กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :
• กรรมการบริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม – ปากเกร็็ด จำำ�กััด
• บริิษััท โรงพยาบาลบางโพ จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม – ชััยปราการ จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บิิวตี้้�ดีีไซน์์เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท เทพารัักษ์์พััฒนาการ จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท รััชดา ออฟฟิิส บิิลดิ้้�ง จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บางนาเรสซิิเด้้นซ์์ จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท โกโซล่่าร์์ จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลเสรีีรัักษ์์ จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท สิินแพทย์์ จำำ�กััด
การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :
• อบรมหลัักสููตร “Director Accreditation Program” รุ่่�นที่่� 253/2017
การอบรมอื่่�นๆ :
• The Oxford Programme on Negotiation in Bangkok (Cohort 2) สถาบััน Leadership Focus Institute
• หลัักสููตร ผู้้�นำำ�ยุุคใหม่่ในระบอบประชาธิิปไตย สถาบัันพระปกเกล้้า
• RECU อสัังหาริิมทรััพย์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• Thai Chinese Young Executive Program สถานทููตจีีน และสมาคม วััฒนธรรมและเศรษฐกิิจไทย-จีีน
• หลัักสููตร Sustainable Business Strategy, Harvard Business School Online
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
3.29
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
มีี
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
5/5
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม ใช่่
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :
ไม่่มีี
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14. ดร.ฤกขจีี กาญจนพิิทัักษ์์
ตำำ�แหน่่ง :
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :
อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :

กรรมการ
13 พฤศจิิกายน 2558
40
• ปริิญญาตรีี พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• MA International Finance - Kingston University
• PHD Knowledge Management - Kingston University
ประสบการณ์์ :
2555 – ปััจจุุบััน
• กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
2557 – ปััจจุุบััน
• กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท เพลิินเนเรีียม จำำ�กััด
2558 – ปััจจุุบััน
• กรรมการ บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :
• กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
• กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท เพลิินเนเรีียม จำำ�กััด
การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :
การอบรมอื่่�นๆ :
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
มีี
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
5/5
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม ใช่่
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :

15. นางบวรพรรณ รััฐประเสริิฐ
ตำำ�แหน่่ง :
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :
อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
ประสบการณ์์ :

2555 – ปััจจุุบััน
2557 – ปััจจุุบััน
2558 – ปััจจุุบััน
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :

ไม่่มีี

กรรมการและเลขานุุการ
18 เมษายน 2540
69
• ปริิญญาโทสาขาบััญชีี คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาเอก ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต สาขาการบริิหารการพััฒนา มหาวิิทยาลััยราชภััฏ สวนสุุนัันทา
• กรรมการและเลขานุุการ บริิษััท โรงพยาบาลเจ้้าพระยา จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการและเลขานุุการ บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
• อาจารย์์ หลัักสููตรปริิญญาเอก มหาวิิทยาลััยราชภััฏ สวนสุุนัันทา
• กรรมการและเลขานุุการ บริิษััท โรงพยาบาลเจ้้าพระยา จำำ�กััด (มหาชน)

การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :

• อบรมหลัักสููตร “Director Certification Program (DCP)” รุ่่�นที่่� 263/2018
• อบรมหลัักสููตร “ Director Accreditation Program” (DAP) รุ่่�นที่่� 42/2005
• อบรมหลัักสููตร Director Diploma Examination 66/2018
การอบรมอื่่�นๆ :
• วุุฒิิบััตรหลัักสููตรสถาบัันจิิตวิิทยาความมั่่�นคงแห่่งประเทศไทย (สจว. 80)
• หลัักสููตรการบริิหารงานตรวจสอบภายใน สภาวิิชาชีีพบััญชีี
• หลัักสููตรการบริิหารงานตรวจสอบระบบคอมพิิวเตอร์์ สภาวิิชาชีีพบััญชีี
• วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร ภาครััฐร่่วมเอกชน (วปรอ. 4313)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
0.17
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
ไม่่มีี
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
5/5
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม ใช่่
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :

ไม่่มีี
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16. พลโทนายแพทย์์พร้้อมพงษ์์ พีีระบููล
ตำำ�แหน่่ง :
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :
อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :

รองประธานกรรมการบริิหาร
17 กัันยายน 2562
75
• แพทย์์ศาสตร์์บััณฑิิต ศิิริิราชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล
• Fellow in Neurosurgery University of Minnesota, USA.
• Certificate of Micro Neurosurgery University of Florida, USA
• ราชวิิทยาลััยศััลยแพทย์์ แห่่งประเทศไทย (FRCST)
• Fellow of American College of Surgery (FACS)
• วิิทยาลััยศััลแพทย์์นานาชาติิ (FICS)
ประสบการณ์์ :
2552 – ปััจจุุบััน
• รองประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
2552 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
2555 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :
• กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :
การอบรมอื่่�นๆ :
• วุุฒิิบััตรศััลยศาสตร์์
• อนุุบััตรประสาทศััลยศาสตร์์
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
0.06
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
ไม่่มีี
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
-/มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม ใช่่
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :
ไม่่มีี
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17. นายแพทย์์เอื้้�อชาติิ กาญจนพิิทัักษ์์
ตำำ�แหน่่ง :
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :
อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :

กรรมการบริิหาร
25 เมษายน 2546
76
• แพทย์์ศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
• ปริิญญา Doctor of Medicine, University of Esscn, Germany
ประสบการณ์์ :
2522 – ปััจจุุบััน
• กรรมการผู้้�จััดการ บจก. เอฟ แอนด์์ เอส 79
2525 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2546 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
2546 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
2546 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลเจ้้าพระยา จำำ�กััด (มหาชน)
2547 – ปััจจุุบััน
• กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม (อมตะนคร) จำำ�กััด
2547 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลเสรีีรัักษ์์ จำำ�กััด
2547 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลธััญญเวช จำำ�กััด
2550 – ปััจจุุบััน
• ประธานกรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลรามคำำ�แหง จำำ�กััด (มหาชน)
2552 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท / กรรมการบริิหาร บริิษััท ส่่งสััมพัันธ์์ จำำ�กััด
2553 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม-ปากเกร็็ด จำำ�กััด
2554 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม-ชััยปราการ จำำ�กััด
2555 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :
• ประธานกรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลรามคำำ�แหง จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการบริิษััท บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :
2522 – ปััจจุุบััน
• กรรมการผู้้�จััดการ บจก. เอฟ แอนด์์ เอส 79
2546 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท / กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
2546 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลเจ้้าพระยา จำำ�กััด (มหาชน)
2547 – ปััจจุุบััน
• กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม (อมตะนคร) จำำ�กััด
2547 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลเสรีีรัักษ์์ จำำ�กััด
2547 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลธััญญเวช จำำ�กััด
2552 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท / กรรมการบริิหาร บริิษััท ส่่งสััมพัันธ์์ จำำ�กััด
2553 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม-ปากเกร็็ด จำำ�กััด
2554 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม-ชััยปราการ จำำ�กััด
2555 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท บริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :
• หลัักสููตร “The Role of Chairman (RCM) ปีี 2545
การอบรมอื่่�นๆ :
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
0.74
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
ไม่่มีี
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
-/มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม ใช่่
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :
ไม่่มีี

18. นายแพทย์์ชััยสิิทธิ์์� คุุปต์์วิิวััฒน์์
ตำำ�แหน่่ง :
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :
อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
ประสบการณ์์ :

2552 – ปััจจุุบััน
2552 – ปััจจุุบััน

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :

ผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาล / กรรมการบริิหาร
1 ตุุลาคม 2562
67
• แพทยศาสตร์์บััณฑิิต สาขาศััลยศาสตร์์ ศิิริิราชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล
• ปริิญญาโทสาขาการจััดการ สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• กรรมการบริิหาร / ผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาล บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการบริิษััท บริิษััท อิินโนเวชั่่�น เทคโนโลยี่่� จำำ�กััด
• กรรมการบริิษััท บริิษััท อิินโนเวชั่่�น เทคโนโลยี่่� จำำ�กััด

การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :
การอบรมอื่่�นๆ :

• วุุฒิิบััตรศััลยศาสตร์์
• อนุุบััตรประสาทศััลยศาสตร์์
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
0.007
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
ไม่่มีี
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
-/มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม ใช่่
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :
ไม่่มีี
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โรงพยาบาลวิภาวดี

19. นายแพทย์์วีีระยุุทธ์์ เชาว์์ปรีีชา
ตำำ�แหน่่ง :
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :
อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
ประสบการณ์์ :

2550 – ปััจจุุบััน
2557 – ปััจจุุบััน

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :
การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :
การอบรมอื่่�นๆ :
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :

กรรมการบริิหาร
1 ธัันวาคม 2557
71
• แพทยศาสตร์์บััณฑิิตสาขาศััลยศาสตร์์ ออร์์โธปิิดิิกส์์ ศิิริิราชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล
• กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
• รองผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาล บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
0.12
ไม่่มีี
-/ใช่่
ไม่่มีี

20. นายแพทย์์ปิิยะพัันธ์์ ธาราณััติิ
ตำำ�แหน่่ง :
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :
อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
ประสบการณ์์ :

กรรมการบริิหาร / ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาและฝึึกอบรม
26 มิิถุุนายน 2550
59
• แพทยศาสตร์์บััณฑิิตสาขาออร์์โธปิิดิิกส์์ คณะแพทย์์ศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
2550 – ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
2550 – ปััจจุุบััน
• ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาคุุณภาพ บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
2550 – ปััจจุุบััน
• ศััลยแพทย์์กระดููกและข้้อประจำำ� บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :
การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :
การอบรมอื่่�นๆ :
• อบรมสาขา Pediatric Orthopedic, Dupont Institute, USA
• อบรมสาขา Adult Hip & Knee Reconstruction, Insall – Scott – Kelly Institute, NY, USA
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
ไม่่มีี
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
-/มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม ใช่่
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :
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ไม่่มีี

รายงานประจำ�ปี 2564

21. นางศศิิธร นรไกร
ตำำ�แหน่่ง :
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :
อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
ประสบการณ์์ :

2546 – ปััจจุุบััน
2549 – ปััจจุุบััน
2551 – ปััจจุุบััน
2555 – ปััจจุุบััน
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :

กรรมการบริิหาร / เลขานุุการบริิษััท / ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป
13 สิิงหาคม 2551
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• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตร์์บััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• Mini MBA Master of Management รุ่่�นที่่� 22 สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ (NIDA)
• ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการบริิษััท บริิษััท อิินโนเวชั่่�น เทคโนโลยีี จำำ�กััด
• เลขานุุการบริิษััท บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการบริิหาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
• กรรมการบริิษััท บริิษััท อิินโนเวชั่่�น เทคโนโลยีี จำำ�กััด

การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :

• อบรมหลัักสููตร “การใช้้ขอมููลภายใน”
• อบรมหลัักสููตร “กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี”
การอบรมอื่่�นๆ :
• อบรมหลัักสููตร “การบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กร” โดยตลาดหลัักทรััพย์์และสมาคมบริิษััทจดทะเบีียน
• อบรม “Corporate Secretary Development Program” รุ่่�นที่่� 5 โดยสมาคมบริิษััทจดทะเบีียน
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
0.037
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
ไม่่มีี
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
5/5
มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม ใช่่
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :
ไม่่มีี

22. นายยงยุุทธ โดมสุุริิยา
ตำำ�แหน่่ง :
วัันที่่�ได้้รัับแต่่งตั้้�ง :
อายุุ (ปีี) :
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :

ประสบการณ์์ :
2554 – ปััจจุุบััน
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น :
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น :

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
1 มิิถุุนายน 2554
64
• ปริิญญาตรีีบััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
• ปริิญญาตรีีบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
• ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
-

การอบรมของสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย :
การอบรมอื่่�นๆ :

• ข้้อควรระวัังในการยื่่�นงบการเงิินปีี 2564 และการเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับการนำำ�ส่่งงบการเงิินปีี 2565
• ข้้อควรระวัังในการจััดทำำ�งบการเงิิน การปิิดบััญชีี และการนำำ�เสนองบการเงิินให้้สอดคล้้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินก่่อนนำำ�
ส่่งงบการเงิิน
• การแก้้ปััญหาในการจััดทำำ�บััญชีีให้้สอดคล้้องตามมาตรฐานการบััญชีี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
• การบัันทึึกบััญชีีรายได้้และค่่าใช้้จ่่าย ผลกระทบต่่อการคำำ�นวนกำำ�ไรสุุทธิิ
สััดส่่วนการถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (%) :
ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างผู้้�บริิหาร :
ไม่่มีี
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุมคณะกรรมการบริิษััท :
-/มีีคุุณสมบััติิกรรมการตามกฎหมาย และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตาม ใช่่
ประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน :
ประวััติิการกระทำำ�ผิิดกฎหมายในระยะ 10 ปีี ย้้อนหลััง :
ไม่่มีี
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/

3. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

/, //

//

//

//

//

15. นางบวรพรรณ รัฐประเสริฐ

16. นายชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์

17. นายพร้อมพงษ์ พีระบูล

18. นายปิยะพันธ์ ธาราณัติ

19. นางศศิธร นรไกร
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บริษัทย่อย *
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* บริิษััทย่่อย
1. บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
2. บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด
3. บริิษััท บิิวตี้้� ดีีไซน์์ เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด
4. บริิษััท วีี พรีีซิิชั่่�น จำำ�กััด

หมายเหตุุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริิหาร

/

/

11. นายประมุข อุณจักร

14. นางสาวฤกขจี กาญจนพิทักษ์

-

/

10. นายพงษ์พัฒน์ ปธานวนิช

/,//

/

9. นายชำ�นาญ ชนะภัย

/, //

/

8. นายรัชช สมบูรณสิน

12. นางญาดา พัฑฒฆายน

/, //

7. นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์

13. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล

/

/

6. พลเอกบุญเลิศ จันทราภาส

-

/

/

4. นายชัยนรินทร์ สายรังษี

5. นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์

/

/,//

2. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

-

1

X, /

บริษัท

1. นายนิคม ไวยรัชภานิช

รายชื่อ
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** บริิษััทร่่วม
1. บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม จำำ�กััด
2. บริิษััท ทิิพยบดิินทร์์ จำำ�กััด
3. บริิษััท โรงพยาบาลบางโพ
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บริษัทร่วม **
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หมายเหตุ

*** บริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
1. บริิษััท โรงพยาบาลเจ้้าพระยา จำำ�กััด (มหาชน)
2. บริิษััท สิินแพทย์์ จำำ�กััด
3. บริิษััท โรงพยาบาลเสรีีรัักษ์์ จำำ�กััด
4. บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม - ปากเกร็็ด จำำ�กััด
5. บริิษััท เลกาซี่่� กอล์์ฟ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
6. บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม-ชััยปราการ จำำ�กััด
7. บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาราม (อมตะนคร) จำำ�กััด
8. บริิษััท อิินโนเวชั่่�น เทคโนโลยีี จำำ�กััด
9. บริิษััท โรงพยาบาลรามคำำ�แหง จำำ�กััด (มหาชน)
10. บริิษััท ศิิคริินทร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ***

โรงพยาบาลวิภาวดี

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหารและผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมใบริิษััทย่่อยบริิษััทร่่วม หรืือบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง

รายงานประจำ�ปี 2564

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการของบริิษััทย่่อย
บริิษััท เชีียงใหม่่รามธุุรกิิจการแพทย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ชื่่�อ

1. นายรััชช สมบููรณสิิน
2. นายวรพัันธ์์ อุุณจัักร
3. นายดุุสิิต ศรีีสกุุล
4. นายสุุเมธ ฮั่่�นตระกููล
5. นายธีีระยุุทธ นิิยมกููล
6. นายฤชิิษฐ์์ กาญจนพิิทัักษ์์
7. นายชำำ�นาญ ชนะภััย
8. นายสิิทธิิ ภาณุุพััฒนพงศ์์
9. นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล
10. นายสุุทธิิศัักดิ์์� คณาปราชญ์์
11. นายเกริิก จิิตตาลาน
12. นางสาวพาภััทร สุุเภากิิจ

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริิหาร
กรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิิสระ

บริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด
ชื่่�อ

1. พลเอกสิิงหา เสาวภาพ
2. พลตรีีสุุริิยะ ผลากรกุุล
3. นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล
4. นายสิิทธิิ ภาณุุพััฒนพงศ์์
5. นางญาดา พััฑฒฆายน
6. นายพิิจิิตต์์ วิิริิยะเมตตากุุล

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการบริิษััท
รองประธานกรรมการบริิษััท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริิษััท บิิวตี้้� ดีีไซน์์ เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด
1. นางสาวณััชชา กิิจริิยภููมิิ
2. นายพิิจิิตต์์ วิิริิยะเมตตากุุล
3. นางญาดา พััฑฒฆายน

ชื่่�อ

กรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการ
กรรมการ

บริิษััท วีีพรีีซิิชั่่�น จำำ�กััด
1. นายพิิจิิตต์์ วิิริิยะเมตตากุุล
2. นางญาดา พััฑฒฆายน
3. นายธรณััส กระต่่ายทอง

ชื่่�อ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

ตำำ�แหน่่ง
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รายงานความยั่่�งยืืน
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) 2564
เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) จััดทำำ�รายงานการพััฒนาความยั่่�งยืืนฉบัับนี้้� เพื่่�อแสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิิน
งานด้้านความยั่่�งยืืนที่่�สร้้างคุุณค่่าให้้กัับสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุุณธรรม จริิยธรรม โดยรายงาน
ผลกระทบในทุุกมิิติิทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท

ขอบเขตของรายงาน
ขอบเขตของการรายงานฉบัับนี้้� แสดงผลการดำำ�เนิินงานครอบคลุุมทุุกกระบวนการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ระหว่่างวัันที่่�
1 มกราคม 2564 ถึึง 31 ธัันวาคม 2564 แต่่ไม่่ได้้รวมถึึงบริิษััทย่่อยและบริิษััทอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง

แนวทางการจััดทำำ�รายงาน
รายงานฉบัับนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นโดยอ้้างอิิงให้้มีีความสอดคล้้องตามกรอบของ Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบัับ GRI
Standards โดยมีีเนื้้�อหาครอบคลุุมผลการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ของบริิษััทฯ ในประเด็็นที่่�มีีสาระสำำ�คััญ
กลยุุทธ์์ และการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน

การสอบถามข้้อมููล
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
51/3 ถนนงามวงศ์์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุุจัักร กรุุงเทพมหานคร 10900
สำำ�นัักงานบริิษััท โทร. 0-2561-1111 ต่่อ 2424 , 2427
E-mail : secretary@vibhavadi.com
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สารจากประธานกรรมการบริิหาร
ปีี 2564 เป็็นปีีที่่�มีีความท้้าทายอย่่างมากของบริิษััท เนื่่�องจากภาวการณ์์แพร่่ระบาดของไวรััส COVID - 19 ที่่�ส่่งผลกระทบ
ต่่อเศรษฐกิิจทั้้�งประเทศไทยและทั่่�วโลกในวงกว้้าง รวมถึึงผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ แต่่ด้้วยกลยุุทธ์์ “เปลี่่�ยน
วิิกฤติิเป็็นโอกาส” ตลอดจนการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นในภาวะวิิกฤติิอย่่างใกล้้ชิิด ทำำ�ให้้บริิษััทสามารถก้้าวข้้ามความท้้าทายนี้้�ไป
ได้้อย่่างแข็็งแกร่่ง และทำำ�ให้้ปีี 2564 เป็็นปีีที่่�ผลประกอบการของบริิษััทเติิบโตสููงสุุดนัับแต่่เปิิดดำำ�เนิินกิิจการ ทั้้�งนี้้� เกิิดจากความร่่วม
มืือร่่วมใจจากผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกท่่าน
ในสถานการณ์์แพร่่ระบาดของไวรััส COVID - 19 บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญ ใส่่ใจ ดููแล แพทย์์ พยาบาล พนัักงาน และลููกค้้า
ของโรงพยาบาลวิิภาวดีี โดยดำำ�เนิินมาตรการ เพื่่�อความปลอดภายใต้้มาตรฐานวิิชาชีีพอย่่างจริิงจััง และเคร่่งครััด โดยมอบหมายคณะ
กรรมการควบคุุมการติิดเชื้้�อในโรงพยาบาล และคณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย เป็็นผู้้�ให้้ความรู้้� ติิดตาม
และตรวจสอบให้้มีีการปฏิิบััติิที่่�ถููกต้้องตามมาตรการควบคุุมการติิดเชื้้�อ มีีการปรัับปรุุงสถานที่่�เพื่่�อรองรัับการรัักษาพยาบาลผู้้�ป่่วย
COVID - 19 ให้้เกิิดความปลอดภััยจากการแพร่่ระบาดทั้้�งผู้้�ป่่วยในและผู้้�ให้้การดููแลรัักษาพยาบาล การฉีีดวััคซีีนให้้กัับแพทย์์และ
บุุคลากรที่่�ปฏิิบััติิงานในโรงพยาบาล การฉีีดวััคซีีนให้้กัับประชาชนทั่่�วไป รวมถึึงการคััดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะติิดเชื้้�อที่่�โรงพยาบาล
ได้้กำำ�หนดมาตรการและวิิธีีการจััดเก็็บและทำำ�ลาย เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่กระจายเชื้้�อสู่่�ชุุมชน
การพััฒนาและเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน เป็็นเป้้าหมายหลัักที่่�บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญ และให้้เกิิดความสมดุุลทั้้�ง 3 ด้้าน ทั้้�งด้้าน
เศรษฐกิิจที่่�มุ่่�งเน้้นพััฒนาคุุณภาพการรัักษาพยาบาลการรัักษาแบบใหม่่ที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้า เพิ่่�มช่่องทางทางการให้้
บริิการผ่่านระบบ online มากขึ้้�น ด้้านสัังคม โครงการรัับบริิจาคโลหิิต และการให้้บริิการฉีีดวััคซีีน COVID - 19 แก่่บุุคคลทั่่�วไป
ยัังคงมีีอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในปีี 2564 โรงพยาบาลวิิภาวดีีได้้ให้้ความร่่วมมืือกัับกระทรวงสาธารณสุุข ฉีีดวััคซีีนแก่่ประชาชนทั่่�วไปกว่่า
120,000 โดส ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม คณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยของโรงพยาบาลวิิภาวดีี ได้้มีีการตรวจ
ติิดตามกำำ�กับั ดููแลการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมในโรงพยาบาล อาทิิ สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน การจััดการขยะ การจััดการคุุณภาพอากาศ
ภายในโรงพยาบาลให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน รวมถึึงได้้เริ่่�มขั้้�นตอนการศึึกษาการจััดทำำ�คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน โดย
บริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการตามแนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อพััฒนาความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�องจริิงจััง เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าให้้กัับ ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกกลุ่่�มต่่อไป

(นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล)
ประธานกรรมการบริิหาร
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วิิสััยทััศน์์
โรงพยาบาลวิิภาวดีี มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นโรงพยาบาลตติิยภููมิิ ที่่�ขัับเคลื่่�อนด้้วยคุุณภาพ ทั้้�งด้้านการรัักษาพยาบาลและการบริิหาร
ภายในปีี 2570

พัันธกิิจ
1. พััฒนาเป็็นโรงพยาบาลตติิยภููมิิ ระดัับ Excellence Center
2. นำำ�ระบบ Smart Service / Smart Operation / Smart Hospital เข้้ามาสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการ
3. สร้้างความไว้้วางใจให้้กัับผู้้�รัับบริิการเฉพาะบุุคคล ด้้วยทีีมงานที่่�มีีจิิตบริิการทำำ�งานด้้วยความสุุข
4. มีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องโดยคำำ�นึึงถึึงความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

ค่่านิิยม
ใส่่ใจ			มีีจิิตบริิการ ยึึด ถืือผู้้�ป่่วยเป็็นจุุดศููนย์์กลาง
ร่่วมมืือ		ทำำ�งานเป็็นทีีม คิิดบวก
ซื่่�อสััตย์์		ทำำ�งานและดำำ�เนิินชีีวิิตบนพื้้�นฐานของความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
พััฒนา			
สร้้างสรรค์์นวััตกรรมใหม่่เพื่่�อลููกค้้า
ใฝ่่หาความรู้้�	
เปิิดกว้้างเรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่ๆ เพื่่�อพััฒนาตนเอง
สู่่�ความเป็็นเลิิศ	มุ่่�งมั่่�นสู่่�ความสำำ�เร็็จ มั่่�นใจ เราทำำ�ได้้
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1. แนวทางการดำำ�เนิินงานเพื่่�อการพััฒนาความยั่่�งยืืน
บริิษัทั ฯ มีีแนวทางในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ โดยยึึดหลัักบรรษััทภิิบาล โดยกำำ�หนดกรอบการพััฒนาความยั่่ง� ยืืน ซึ่ง่� ครอบคลุุมมิิติด้ิ า้ น
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม โดยบููรณาการให้้เกิิดความเชื่่อ� มโยงกัันเพื่่�อตอบสนองความต้้องการที่่�หลากหลายของผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีีย
ทุุกกลุ่่�ม

กลยุุทธ์์ด้้านความยั่่�งยืืน
ด้้านเศรษฐกิิจ

สัังคม

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ดำำ�เนิินการธุุรกิิจอย่่างมีีจรรยาบรรณ
โปร่่งใส และมีีความเป็็นมืืออาชีีพ ภาย
ใต้้หลัักธรรมาภิิบาลที่่�ดีี
มุ่่�งมั่่�นพััฒนาคุุณภาพการรัักษาพยาบาล
โดยใช้้นวััตกรรมทางการแพทย์์ที่่�ทััน
สมััย มีีการบริิหารที่่�เชื่่�อมโยงกััน โดยมีี
ระบบสารสนเทศที่่�บริิหารจััดการได้้
อย่่างรวดเร็็ว บริิหารความเสี่่�ยงอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพเพื่่�อป้้องกัันปััญหาด้้านการ
เงิิน ทรััพยากร มีีการบริิหารต้้นทุุนให้้
อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�เหมาะสม

ให้้ความสำำ�คััญต่่อสัังคมชุุมชน ผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างเป็็นธรรมและเท่่า
เทีียมกััน โดยไม่่มีีการแบ่่งแยกเชื้้�อชาติิ
สีีผิิว ศาสนา เพศ อายุุ สััญชาติิ ดำำ�เนิิน
กิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมต่่อการพััฒนา
ศัักยภาพในการดููแลสุุขภาพการให้้ความ
รู้้�ด้้านสุุขภาพ ตลอดจนกิิจการเพื่่�อ
สาธารณะประโยชน์์ต่่างๆ

มุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�ง
แวดล้้อม ให้้ความสำำ�คััญกัับความ
ปลอดภััยของผู้้�ใช้้บริิการและบุุคลากร
ให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการพลัังงาน
โดยยั่่�งยืืน การใช้้ทรััพยากรให้้เกิิด
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด การบริิหารจััดการ
ของเสีียจากทุุกกระบวนการอย่่างเป็็น
ระบบ

ภายใต้้การบริิหารงานตามหลัักการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีี (Good Corporate Governance)

2. การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่คุุณค่่า
บริิษััท มีีธุุรกิิจหลััก คืือ โรงพยาบาลเอกชน ในการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วย แผนภาพต่่อไปนี้้�จะแสดงถึึงห่่วงโซ่่อุุปทานการบริิการของ
ธุุรกิิจของบริิษััท
ห่่วงโซ่่อุุปทานของธุุรกิิจ
กิิจกรรมสนัับสนุุน งานธุุรการ บััญชีี การเงิิน กฎหมาย (จััดจ้้าง)
งานบุุคลากร การจ้้างงาน การอบรมและพััฒนาบุุคลากร
งานประชาสััมพัันธ์์การตลาด
งานเทคโนโลยีีและสารสนเทศ งานช่่างและอาคารสถานที่่�
กิิจกรรมหลััก
การจััดหายา / เวชภััณฑ์์ บริิการรัักษาพยาบาล การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม / การบริิหารความสััมพัันธ์์
เครื่่�องมืือแพทย์์
พลัังงาน
กัับลููกค้้าและคู่่�ค้้า

กิิจกรรมหลััก

(1) การจััดหายา / เวชภััณฑ์์ / เครื่่�องมืือแพทย์์
มุ่่�งเน้้นการใช้้ทรััพยากรที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพได้้มาตรฐาน มีีนวััตกรรม ปลอดภััยกัับผู้้�ป่ว่ ย เป็็นมิิตรกับั สิ่่ง� แวดล้้อม ผ่่านการรัับรอง
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์จากสำำ�นักั งานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่่านมาตรฐานผลิิตภัณ
ั ฑ์์ลดโลกร้้อน และมีีการประเมิินการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกของผลิิตภััณฑ์์
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(2) บริิการรัักษาพยาบาล / กระบวนการรัักษาพยาบาล
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญในทุุกกระบวนการของการรัักษาพยาบาล โดยใช้้บุุคลากรทางการแพทย์์ ที่่�มีีความรู้้�ความชำำ�นาญได้้
รัับใบประกอบวิิชาชีีพเวชกรรม ใบประกอบโรคศิิลปะ ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ดำำ�เนิินการรัักษาภายใต้้มาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิิชาชีีพโดยเคร่่งครััด ให้้การรัักษาแก่่ผู้้�ป่่วยโดยไม่่เลืือกปฏิิบััติิในเรื่่�องถิ่่�นกำำ�เนิิด เชื้้�อชาติิ ภาษา เพศ อายุุ ความพิิการ สถานะ
ของบุุคคล ฐานะทางเศรษฐกิิจ หรืือความคิิดเห็็นทางการเมืือง มีีการนำำ�เทคโนโลยีีด้้านการแพทย์์และสารสนเทศที่่�ทัันสมััยมาใช้้
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการรัักษาพยาบาลผู้้�ป่่วย รวมถึึง มีีการนำำ�ระบบคุุณภาพเข้้ามาใช้้ในการกำำ�กัับดููแลการทำำ�งานให้้ได้้
มาตรฐาน โดยโรงพยาบาลวิิภาวดีีได้้รัับรองมาตรฐานคุุณภาพ HA. (Hospital Accreditation) จากสถาบัันรัับรองคุุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์์กรมหาชน) และมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จากบริิษััท S.G.S ประเทศไทย จำำ�กััด
นอกจากนั้้�นบริิษััทตั้้�งเป้้าหมายที่่�จะสร้้าง Customer Loyalty ผ่่านการบริิการด้้วยความใส่่ใจ จิิตบริิการ เพื่่�อให้้เกิิด
ความประทัับใจและนึึกถึึงโรงพยาบาลเมื่่�อถึึงคราวเจ็็บป่่วย โดยบริิษััทได้้มีีการกำำ�หนดหััวข้้อ “ใส่่ใจ” ใน Core Value ขององค์์กร
และจััดให้้มีีการอบรมพฤติิกรรมบริิการแก่่พนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
	ลููกค้้า (ผู้้�ป่่วย)
บริิษััท ให้้ความสำำ�คััญต่่อความปลอดภััย สุุขภาพอนามััยของลููกค้้า (ผู้้�ป่่วย) ด้้วยการให้้บริิการรัักษาพยาบาลที่่�มีี
คุุณภาพ ด้้วยบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ และเครื่่�องมืือแพทย์์ที่่�ทัันสมััย เคารพสิิทธิิมนุุษยชน และ
พััฒนาคุุณภาพบริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
การจััดการระบบข้้อมููลและสารสนเทศ
บริิษััท มีีนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�มุ่่�งคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ป่่วยทุุกราย โดยปฏิิบััติิตามคำำ�ประกาศสิิทธิิ
ผู้้�ป่่วย ที่่�ผู้้�ป่่วยมีีสิิทธิิที่่�จะได้้รัับการปกปิิดข้้อมููลเกี่่�ยวกัับตนเอง จากผู้้�ประกอบวิิชาชีีพด้้านสุุขภาพโดยเคร่่งครััด เว้้นแต่่
จะได้้รัับความยิินยอมจากผู้้�ป่่วยหรืือการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎหมาย รวมถึึงผู้้�ป่่วยมีีสิิทธิิที่่�จะได้้รัับข้้อมููลอย่่างครบถ้้วน
ในการตััดสิินใจเข้้าร่่วมหรืือถอนตััวจากการเป็็นผู้้�ถููกทดลองในการทำำ�วิิจััยของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพด้้านสุุขภาพ และมีีสิิทธิิ
ที่่�จะได้้รัับทราบข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการรัักษาพยาบาลเฉพาะของตน ที่่�ปรากฎในเวชระเบีียนเมื่่�อร้้องขอ ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลดัังกล่่าว
ต้้องไม่่เป็็นการละเมิิดสิิทธิิส่่วนตััวของบุุคคลอื่่�น
แม้้ว่่าพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 จะยัังไม่่มีีผลใช้้บัังคัับ แต่่บริิษััทเริ่่�มมีีการนำำ�ร่่องด้้วย
การกำำ�หนดนโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลภายใต้้มาตรฐานกฎหมายดัังกล่่าว รวมถึึงมาตรฐานสากลของสหภาพ
ยุุโรป OECD และ GRI Standards ที่่�ว่่าด้้วย สิิทธิิในความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้า อีีกด้้วย
บริิษััทประกััน
	รายรัับกว่่า 70% ของบริิษััทมาจากประกัันด้้านสุุขภาพของผู้้�ป่่วย บริิษััทฯ ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรม โดยจะให้้ข้้อมููลการรัักษาพยาบาลที่่�ถููกต้้องและชััดเจนแก่่บริิษััทประกััน เพื่่�อที่่�ลููกค้้าจะได้้รัับ
สิิทธิิในฐานะผู้้�เอาประกัันที่่�ครบถ้้วน และบริิษััทประกัันมีีข้้อมููลเพีียงพอในการดำำ�เนิินการจ่่ายค่่าสิินไหมทดแทน จากการ
ยึึดถืือแนวปฏิิบััติิดัังกล่่าว ทำำ�ให้้บริิษััทได้้รัับรางวััล Best Medical Utilization จากบริิษััท AIA จำำ�กััด และรางวััล Best
Performance Award จาก บริิษััท กรุุงไทยแอกซ่่า ประกัันชีีวิิต จำำ�กััด ในปีี 2562 และปีี 2563 ตามลำำ�ดัับ
	สำำ�นัักงานประกัันสัังคม / สำำ�นัักงานประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ
บริิษัทั ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่า่ งๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องในการเบิิกจ่่ายค่่ารัักษาพยาบาลผู้้�ป่ว่ ยประกัันสัังคม หรืือ
ผู้้�ป่่วย UCEP ที่่�เข้้ามารัับการรัักษาพยาบาลในโรงพยาบาลโดยเคร่่งครััด รวมถึึงการให้้ความร่่วมมืือในกิิจกรรมต่่างๆ
ที่่�รััฐจััดขึ้้�น
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(3) การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม / พลัังงาน
การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมทางกายภาพขององค์์กรที่่�เอื้้�อต่่อความปลอดภััยของผู้้�ป่่วยและเจ้้าหน้้าที่่� โดยจััด
ให้้มีีระบบบริิหารอาคารสถานที่่� และรัักษาความปลอดภััย โดยคณะกรรมการสิ่่�งแวดล้้อมความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย มีีการ
ตรวจสอบเพื่่�อค้้นหาความเสี่่�ยงของสิ่่�งแวดล้้อมปีีละ 1 ครั้้�ง จััดให้้มีีการฝึึกอบรมพนัักงานด้้านความปลอดภััย รวมถึึงจััดให้้มีีการ
จััดทำำ�แผนป้้องกัันและระงัับอััคคีีภััยและจััดการฝึึกซ้้อมอััคคีีภััยให้้กัับแพทย์์และพนัักงาน 100% จััดให้้มีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
แก่่ผู้้�พิิการ เช่่น ที่่�จอดรถ ห้้องน้ำำ�� ทางลาด และระบบแจ้้งเหตุุกรณีีพลััดตกหกล้้ม การตรวจคุุณภาพน้ำำ��บริิโภค และอุุปโภค
คุุณภาพอากาศในอาคาร เป็็นต้้น
การจััดการด้้านพลัังงานไฟฟ้้า / น้ำำ��
สร้้างวััฒนธรรมอนุุรักั ษ์์พลัังงานในองค์์กร มีีการนำำ�ระบบ Solar Cell เข้้ามาใช้้กับั อาคารโรงพยาบาล เพื่่�อลดการใช้้ไฟฟ้้า
มีีการนำำ�นวััตกรรมการตรวจติิดตามการใช้้พลัังงานแบบ online 24 ชั่่ว� โมง มาใช้้ในการควบคุุมการใช้้พลัังงานในอาคารโรงพยาบาล
รณรงค์์ให้้มีีการใช้้น้ำำ��อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ มีีการตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��ดื่่�ม และน้ำำ��ใช้้ภายในโรงพยาบาล รวมถึึงมีีการทำำ�สััญญา
ส่่งน้ำำ��กรณีีฉุุกเฉิินกัับการประปานครหลวง
การกำำ�จััดของเสีียที่่�เกิิดจากการรัักษาพยาบาล
บริิษััทฯ มีีนโยบายที่่�ชััดเจนในการกำำ�จััดของเสีียที่่�เกิิดจากการให้้บริิการรัักษาพยาบาล ดัังนี้้�
1. 	มีีระบบบำำ�บัดั น้ำำ��เสีียที่่เ� หมาะสม มีีผู้้�ดููแลที่่มี� คี วามรู้้� มีีการตรวจคุุณภาพน้ำำ��ทิ้้ง� เพื่่�อมิิให้้เกิิดมลภาวะต่่อชุุมชน
2. 	มีีการกำำ�หนดระเบีียบปฎิิบััติิในการกำำ�หนดประเภทขยะ และวิิธีีการทิ้้�ง ภาชนะ การจััดเก็็บ การขนย้้าย
ที่่�พัักขยะ กระบวนการกำำ�จััด การฝึึกอบรม และตรวจสอบให้้เหมาะสมกัับขยะแต่่ละประเภท
3. 	มีีการลดปริิมาณของเสีีย เช่่น การใช้้ถุงุ ยาด้้วยกระดาษ Recycle การแยกขยะ Recycle ออกจากขยะทั่่ว� ไป
(4) การบริิหารความสััมพัันธ์์ลููกค้้าและคู่่�ค้้า
ลููกค้้า
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นแก่่ลููกค้้าในเรื่่�องการรัักษาพยาบาลและการบริิการที่่�มีีคุุณภาพและคุ้้�มค่่า
มีีความโปร่่งใสด้้านค่่าบริิการ เคารพสิิทธิิมนุุษยชนโดยให้้บริิการรัักษาพยาบาลโดยไม่่เลืือกปฏิิบััติิ ตอบสนองความต้้องการของ
ลููกค้้าด้้วยความเข้้าใจและจริิงใจ ชี้้แ� จงและสื่่อ� สารข้้อมููล การให้้บริิการอย่่างถููกต้้อง ให้้บริิการอย่่างตั้้ง� ใจไร้้รอยต่่อมีีความยืืดหยุ่่�น
และสม่ำำ��เสมอ รวมตลอดถึึงมีีการประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้าทุุกปีี เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง สำำ�หรัับลููกค้้าองค์์กร
บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีบริิการเสริิมสร้้างสุุขภาพ อาทิิ การฉีีดวััคซีีน COVID - 19 การประเมิินผลและดููแลกลุ่่�มเสี่่�ยงในโรคต่่างๆ การ
ให้้ความรู้้�ในการดููแลตนเอง การจััดทีีมอบรมนอกสถานที่่�ชุุมชนในเขตพื้้�นที่่�โรงพยาบาล ถืือเป็็นลููกค้้าที่่�สำำ�คััญของบริิษััทเช่่นกััน
บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีกี ารจััดหน่่วยแพทย์์ตรวจสุุขภาพนอกสถานที่่� รวมถึึงร่่วมมืือกัับภาครััฐและภาคเอกชน ในการจััดกิิจกรรมในการ
ป้้องกัันและดููแลสุุขภาพ
คู่่�ค้้า
บริิษัทั ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญั ของคู่่�ค้้าซึ่่ง� เป็็นพัันธมิิตรที่่มี� ส่ี ว่ นร่่วมในการสร้้างคุุณค่่าและภาพลัักษณ์์ที่่ดี� ขี องบริิษัทั โดย
ยึึดมั่่�นที่่�จะทำำ�ธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้าอย่่างโปร่่งใส เป็็นธรรม ให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดซื้้�อยาเวชภััณฑ์์ เครื่่�องมืือแพทย์์ที่่�มีีคุุณภาพ
มีีมาตรฐานความปลอดภััย ใส่่ใจสิ่่�งแวดล้้อม และมีีการจััดทำำ�แบบประเมิินคู่่�ค้้าอย่่างเหมาะสม

กิิจกรรมสนัับสนุุน

โครงสร้้างพื้้�นฐาน
บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีหน่่วยงานต่่างๆ เพื่่�อสนัับสนุุนกิิจกรรมหลัักของบริิษััทอย่่างครบถ้้วน เช่่น งานบุุคลากร การจััดการ
เวชระเบีียน ธุุรการ การเงิิน กฎหมาย การตลาด ประชาสััมพัันธ์์ งานเทคโนโลยีี สารสนเทศ งานช่่างและอาคาร งานเครื่่�องมืือ
แพทย์์ เป็็นต้้น
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การจััดการทรััพยากรบุุคคล
บริิษัทั ฯ ยึึดแนวทางการบริิหารทรััพยากรบุุคคลตามหลัักการกำำ�กับั กิิจการที่่�ดีี มุ่่�นเน้้นการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ แรงงานด้้วยความเป็็น
ธรรม เคารพสิิทธิิมนุุษยชน ไม่่เลืือกปฏิิบััติิในการจ้้างงานและอาชีีพ ไม่่กีีดกัันการแสดงออก มีีกิิจกรรมให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้� และร้้องทุุกข์์ โดยกำำ�หนดนโยบาย Whistle Blowing ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 บริิษััทไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับสภาพการจ้้าง และ
ไม่่มีีปััญหาข้้อพิิพาทแรงงานกัับพนัักงานหรืืออดีีตพนัักงานของบริิษััท ในการกระทำำ�อัันไม่่เป็็นธรรม
การจััดการด้้านข้้อมููล
บริิษัทั ฯ ได้้นำำ�ระบบ HIS-Hospital Information System เข้้ามาใช้้ในการจััดการข้้อมููลผู้้�ป่ว่ ยและผู้้ม� าใช้้บริิการโรงพยาบาล
ในทุุกด้้าน ไม่่ว่่าจะเป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานของบุุคคลทั่่�วไป ข้้อมููลการรัักษาพยาบาล การตรวจวิินิิจฉััยโดยแพทย์์ การรัับคำำ�สั่่�งการ
รัักษาโดยพยาบาล และเจ้้าหน้้าที่่�ทางการแพทย์์อื่่�นๆ ข้้อมููลรููปภาพ X-Ray MRI CT ECHO CAT-LAB ฯลฯ และนำำ�มาแปล
ผลทั้้�งในรููปแบบ 2D 3D และ 4D ข้้อมููลเชิิงวิิเคราะห์์เปรีียบเทีียบ ซึ่่�งข้้อมููลเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้แพทย์์สามารถนำำ�ใช้้การวิินิิจฉััยโรคได้้
อย่่างถููกต้้อง อีีกทั้้�งโรงพยาบาลยัังมีีแผนที่่�จะนำำ�ระบบ Telemedicine และ ระบบ AI เข้้ามาช่่วยในการตรวจวิินิิจฉััยรัักษาผู้้�ป่่วย
จากที่่�พัักอาศััย ซึ่่�งในการรัักษาสั่่�งการต่่างๆ โดยแพทย์์ ข้้อมููลรายการทั้้�งหมด จะรวบรวมและระบบ ERP จะทำำ�การ AUDIT
และบัันทึึกรายการบััญชีีได้้อย่่างครบถ้้วนและถููกต้้อง อีีกทั้้�งได้้นำำ�ระบบ BI เข้้ามาช่่วยในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลในการตััดสิินใจของ
ผู้้�บริิหารด้้วย
ส่่วนในด้้านความเสถีียรภาพของระบบสารสนเทศโรงพยาบาลได้้จััดการมีี SERVER หลััก และ SERVER สำำ�รองๆ
สามารถ RESTORE ให้้มาทำำ�งานแทนได้้ โดย SERVER หลััก ได้้ใช้้ระบบ VSAN-VMWARE SERVER เป็็นระบบที่่�สามารถ
รองรัับการใช้้งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สามารถขยายความจุุได้้ง่่ายและรวดเร็็ว บำำ�รุุงรัักษาและบริิหารจััดการไม่่ซัับซ้้อน ด้้าน
การรัักษาความปลอดภััยของระบบสารสนเทศนั้้�นโรงพยาบาล ได้้ติดิ ตั้้ง� Anti-Virus ไว้้ทุกุ เครื่่อ� ง และระบบ SERVER NETWORK
มีี FIREWALL ป้้องกัันไว้้อีีกชั้้�นหนึ่่�ง และยัังได้้แยกระบบงานภายใน ออกจากระบบ INTERNET อย่่างชััดเจนอีีกด้้วย

3. การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน เพื่่�อสร้้างโอกาสและลดความเสี่่�ยงที่่�มีีผลกระทบ
ต่่อความสามารถในการแข่่งขััน สร้้างผลกำำ�ไร และความอยู่่�รอดขององค์์กร รวมทั้้�งเป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียในทุุกมิิติิ ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อม โดยมีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งทำำ�หน้้าที่่�ประเมิินความเสี่่ย� งวิิเคราะห์์
ผลกระทบที่่�จะเกิิดขึ้้�น จััดทำำ�แผนรองรัับ รวมถึึงติิดตามการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างเป็็นระบบและต่่อเนื่่�อง
ความเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลกระทบกัับความยั่่�งยืืนของบริิษััท
1. ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของผู้้�ใช้้บริิการ จากการระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (Covid-19)
ผลกระทบ : รายได้้จากการขายลดน้้อยลง
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID - 19 ที่่�มีีต่่อเศรษฐกิิจของประเทศไทย ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ
ต้้องหยุุดชะลอลงจากมาตรการ Lock Down ประเทศ ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรมของผู้้ใ� ช้้บริิการที่่�เพิ่่�มความระมััดระวััง
ในการใช้้จ่่าย โดยจะเข้้ารัับการรัักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเฉพาะกรณีีที่่�เร่่งด่่วนฉุุกเฉิิน และหลีีกเลี่่�ยงที่่�จะเข้้ามาในพื้้�นที่่�
โรงพยาบาล เนื่่�องจากกลััวการติิดเชื้้�อจากผู้้�ป่่วย COVID - 19 ที่่�เข้้ารัับการรัักษา ส่่งผลกระทบต่่อจำำ�นวนคนไข้้โรคอื่่�นของ
โรงพยาบาลลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดแนวทางป้้องกัันผลกระทบ ดัังนี้้�
- ด้้านการให้้บริิการ โรงพยาบาลได้้เพิ่่�มการขายและบริิการผ่่านระบบ online มากขึ้้�น โดยมีีบริิการสั่่�งยา online
ของผู้้�ป่่วยเรื้้�อรััง บริิการส่่งยาให้้กัับผู้้�ป่่วยถึึงบ้้าน
- มาตรการดููแลลููกค้้าที่่�มาใช้้บริิการในโรงพยาบาล ด้้วยการกำำ�หนดมาตรการที่่�เข้้มงวดในการป้้องกัันการติิดเชื้้�อ
COVID - 19 เช่่น พนัักงานทุุกคนต้้องสวมหน้้ากากอนามััย และ Face shield ติิดตั้้ง� จุุดตรวจพื้้น� ที่่�ด้ว้ ยน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้อ� และมีีเครื่่อ� ง
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ฆ่่าเชื้้�อโรคด้้วยแสง UVC ภายในห้้องพัักผู้้�ป่่วย เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับลููกค้้าที่่�มาใช้้บริิการโรงพยาบาลมีีการคััดกรองและ
คััดแยกผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยง และผู้้�ป่่วย COVID - 19 ออกจากผู้้�รัับบริิการทั่่�วไป โดยมีีพื้้�นที่่�สำำ�หรัับการแยกตรวจโรคโดยเฉพาะ
มอบหมายคณะกรรมควบคุุมการติิดเชื้้�อในโรงพยาบาลรายงานสถานการณ์์ติิดเชื้้�ออย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อจััดการและป้้องกัันความ
เสี่่�ยงที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อลููกค้้า บุุคลากรของโรงพยาบาลและธุุรกิิจ
- การบริิหารความเปลี่่�ยนแปลง โดยเปลี่่�ยนจากการดููแลรัักษาพยาบาลคนไข้้ทั่่�วไป มาเป็็นการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วย
COVID - 19 เป็็นหลััก รวมถึึงการให้้บริิการที่่�ครอบคลุุม COVID - 19 ตั้้�งแต่่การตรวจหาเชื้้�อ ทั้้�งแบบปกติิและ Drive Thru
การให้้บริิการฉีีดวััคซีีนโดยโรงพยาบาลวิิภาวดีีเป็็นโรงพยาบาลเอกชนที่่�ริิเริ่่�มแนวคิิดการนำำ�เข้้าวััคซีีน COVID - 19 เพื่่�อแบ่่งเบา
ภาระของรััฐ และได้้จััดให้้บริิการ Hospitel
2. ความเสี่่�ยงจากเงื่่�อนไขการเบิิกจ่่ายค่่ารัักษาพยาบาลจากสำำ�นัักงานประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช)
ผลกระทบ : ถููกเรีียกเงิินค่่ารัักษาพยาบาลคืืน
ในปีี 2564 รายรัับหลัักของโรงพยาบาลมาจากการให้้บริิการรัักษาพยาบาลผู้้�ป่่วย COVID - 19 โดยที่่�ค่่ารัักษาพยาบาล
ทั้้�งหมดผู้้�ป่่วยไม่่ต้้องรัับผิิดชอบ โรงพยาบาลจะเป็็นผู้้�เบิิกจ่่ายค่่ารัักษาพยาบาลไปยัังสำำ�นัักงานประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิโดยตรง
แต่่จากขั้้�นตอนและระเบีียบปฏิิบััติิที่่�เป็็นของใหม่่ รวมถึึงความไม่่ชำำ�นาญของเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานทำำ�ให้้เกิิดความบกพร่่องใน
เอกสารที่่�ส่ง่ เบิิก อาจส่่งผลให้้เกิิดการเรีียกคืืนเงิินค่่ารัักษาพยาบาลที่่�โรงพยาบาลได้้รัับจาก สปสช. ภายหลัังส่่งผลกระทบต่่อราย
ได้้ของโรงพยาบาล
บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดแนวทางป้้องกัันผลกระทบดัังกล่่าว โดยการจััดตั้้ง� ทีีมงาน อบรมให้้ความรู้ใ้� นการจััดทำำ�เอกสารการเบิิก
ทุุกฉบัับรวมถึึงมีีการตรวจสอบก่่อนส่่งเบิิกไปยััง สปสช.
3. ความเสี่่�ยงจากการจััดการของเสีียจากกระบวนการรัักษาพยาบาล
ผลกระทบ : การจััดการของเสีียที่่�ไม่่มีีประสิิทธิิภาพ อาจก่่อให้้เกิิดมลพิิษและส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ชุุมชน และสัังคม
บริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการของเสีียจากกระบวนการรัักษาพยาบาลภายใต้้มาตรฐานการจััดการ ISO และ HA
(Hospital Accreditation) และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด
- มีีการกำำ�หนดวิิธีีปฏิิบััติิในการทิ้้�ง จััดเก็็บ ขยะทั่่�วไป และทำำ�ลายขยะทั่่�วไป ขยะอัันตราย ขยะติิดเชื้้�อที่่�ถููกวิิธีีไม่่กระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
- มีีการลดของเสีียด้้วยการแยกขยะ Recycle
- การจัั ด การน้ำำ��ทิ้้� ง ดำำ� เนิิ น การจัั ด การอย่่ า งเป็็ น ระบบด้้ ว ยการส่่ ง น้ำำ��ผ่่ า นระบบปิิ ด เข้้ า สู่่�ระบบบำำ�บัั ด น้ำำ�� เสีี ย ของ
กรุุงเทพมหานคร มีีการบำำ�รุุงรัักษาและตรวจสอบระบบบำำ�บััดน้ำำ��อย่่างสม่ำำ��เสมอ และมีีการตรวจสอบค่่าน้ำำ��ทิ้้�งทุุกเดืือน

4. การประเมิินประเด็็นที่่�สำำ�คััญและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญั กัับการมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�มทั้้�งภายในและภายนอก โดยสื่่อ� สารและรัับฟัังความคิิด
เห็็นผ่่านช่่องทางต่่างๆ และนำำ�ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมาดำำ�เนิินการ
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การดำำ�เนิินงานกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
1. ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน
2. ลููกค้้าผู้้�บริิโภค

3. พนัักงาน

4. คู่่�ค้้า
5. ชุุมชน
6. สัังคม

7. สิ่่�งแวดล้้อม
8. หน่่วยงานรััฐ

วิิธีีการมีีส่่วนร่่วม
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
นัักลงทุุกสััมพัันธ์์ Website / E-mail
Opportunity day
การสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า
Website / E-mail และ Social
Media

ความคาดหวััง
ผลการตอบแทน การลงทุุนที่่�ดีี การ
บริิหารที่่�โปร่่งใส ตรวจสอบได้้

การดำำ�เนิินงาน
การปฏิิบััติิตามหลัักกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี พััฒนาการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
นัักลงทุุน
การให้้การรัักษาพยาบาลที่่�มีีคุุณภาพ พััฒนาโรงพยาบาลเป็็นโรงพยาบาล
ภายใต้้มาตรฐานวิิชาชีีพ
ตติิยภููมิิระดัับ Excellence Center
การให้้บริิการด้้วยความใส่่ใจ มีีจิิต
นำำ�ระบบ Smart Service / Smart
บริิการ อััตราค่่าบริิการที่่�เหมาะสม Operation / Smart Hospital
ความปลอดภััยของสถานที่่�และสิ่่�ง
เข้้ามาสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการ
แวดล้้อมภายในโรงพยาบาล
การประชุุมร่่วมกัับพนัักงานระดัับ
ค่่าตอบแทนสวััสดิิการที่่�เหมาะสม
กำำ�หนดค่่าตอบแทนสวััสดิิการอยู่่�ใน
ต่่างๆ ระบบ Intranet การสำำ�รวจ
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี มีีความปลอดภััยใน ระดัับเดีียวกัับธุุรกิิจประเภทเดีียวกััน
ความพึึงพอใจ การร้้องเรีียนผ่่านทาง การทำำ�งาน ความก้้าวหน้้าความ
มีีการกำำ�หนด Career Path ส่่งเสริิม
ช่่องทางการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้อง มั่่�นคงในชีีวิิต การพััฒนาทัักษะความ ให้้มีีการอบรมทั้้�งในและนอกองค์์กร
เรีียน (Whistle blowing)
รู้้� ความสามารถในการทำำ�งาน
ด้้วยการกำำ�หนดจำำ�นวนชั่่�วโมงการ
อบรมใน KPI ของหน่่วยงาน
Website / E-mail / โทรศััพท์์
ผลการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ความโปร่่งใส
มีีจริิยธรรมและจรรยาบรรณในการ
และรัับผิิดชอบ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ ร่่วมมืือต่่อต้้านการ
ทุุจริิตคอรััปชั่่�น
การร่่วมประชุุมเพื่่�อรัับฟัังความคิิด การประกอบธุุรกิิจของบริิษััทไม่่ส่่ง โครงการให้้ความรู้้�ด้้านสุุขภาพ
เห็็นและความต้้องการของชุุมชน
ผลกระทบด้้านลบต่่อชุุมชน ความ อนามััย โครงการหน่่วยแพทย์์
ต้้องการความช่่วยเหลืือด้้านสุุขภาพ เคลื่่�อนที่่�
Website / Social Media
การช่่วยเหลืือและดููแลสัังคม
ดำำ�เนิินการ CSR อย่่างต่่อเนื่่�อง
มููลนิิธิิวิิภาวดีี โครงการอบรมการช่่วย
ชีีวิิตเบื้้�องต้้นและฟื้้�นคืืนชีีพ โครงการ
รัับบริิจาคโลหิิต ศููนย์์ฉีีดวััคซีีน
ป้้องกััน COVID - 19 การดููแลรัักษา
ผู้้�ป่่วย COVID - 19
Website / Social Media
การใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีคุุณค่่า การ บริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างเป็็น
การสำำ�รวจสิ่่�งแวดล้้อม
ลดผลกระทบในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ระบบภายใต้้มาตรฐานคุุณภาพ
รายงาน/จดหมายการเข้้าร่่วมประชุุม/ ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดและกฎหมาย ปฏิิบััติิตามกฎหมายระเบีียบข้้อบัังคัับ
กิิจกรรม
การสนัับสนุุนกิิจกรรมของรััฐฯ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ความร่่วมมืือในการทำำ�
CSR

การประเมิินประเด็็นที่่�สำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
บริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยสร้้างมููลค่่าทางธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับความรัับผิิดชอบทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจน
ตอบสนองความต้้องการต่่อความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเหมาะสม และสามารถวััดผลได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม บริิษััทฯ จึึงได้้
ดำำ�เนิินการประเมิินที่่�สำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนจากกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจ ความเสี่่�ยง และโอกาส การบริิหารจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
การดำำ�เนิินการด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ควบคู่่�ไปกัับการรวบรวมความเห็็นของกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ข้้อร้้องเรีียน
เพื่่�อให้้ครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อประเด็็นความยั่่�งยืืน และนำำ�ประเด็็นที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกมาประเมิินและจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
โดยพิิจารณาจากโอกาสและผลกระทบที่่�มีีต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท และต่่อต่่อความสนใจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และเปิิดเผยข้้อมููล
ตามประเด็็นความยั่่�งยืืนที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
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ผลการประเมิินประเด็็นที่่�สำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

จากประเด็็นที่่�สำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนทั้้�ง 4 ด้้านจากผลการประเมิินประเด็็นที่่�สำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนทั้้�ง 4 ด้้าน
ได้้ 10 ประเด็็น ซึ่่�งสรุุปผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2564 ในแต่่ละด้้าน ดัังต่่อไปนี้้�
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ผลการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ
ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2564
1. ผลประกอบการที่่�ดีีและมั่่�นคง

รายได้้
ในปีี 2564 บริิษััทมีีรายได้้จากการรัักษาพยาบาล 7,310.08 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 23.70% ซึ่่�งรายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
เป็็นผลมาจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 COVID - 19 ทำำ�ให้้จำำ�นวนผู้้�ป่่วยในเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวนวัันนอนของ
ผู้้�ป่ว่ ยมากขึ้้น� นอกจากนี้้บ� ริิษัทั มีีเงิินปัันผลรัับ 342.43 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่อ่ น 78.27% ผลกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน 1,951.11
ล้้านบาท สููงกว่่าปีี 2563 อยู่่� 252.07%
รายจ่่าย
ในปีี 2564 บริิษััทมีีต้้นทุุนในการรัักษาพยาบาล 5,142.82 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน 16.72% ซึ่่�งสอดคล้้องกัับรายได้้
จากการรัักษาพยาบาลที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ส่่วนรายจ่่ายอื่่�นๆ ได้้แก่่ ค่่าใช้้จ่่ายดููแลสัังคม โรงเรีียน ชุุมชน ประมาณ 3.01 ล้้านบาท ค่่าจ้้าง
และค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับสวััสดิิการพนัักงาน จำำ�นวน 1,576.31 ล้้านบาท ในด้้านของการชำำ�ระภาษีีให้้แก่่รััฐบาลเป็็นจำำ�นวนเงิิน
223.93 ล้้านบาท และมีีการจ่่ายเงิินปัันผล 678.79 ล้้านบาท ให้้ผลตอบแทนแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
ฐานะการเงิิน
ในปีี 2564 บริิษััทมีีสิินทรััพย์์รวมเท่่ากัับ 28,426.67 ล้้านบาท เป็็นสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน 2,965.73 ล้้านบาท สิินทรััพย์์ไม่่
หมุุนเวีียน 25,460.94 ล้้านบาท ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น 15,256.58 ล้้านบาท โดยมีีอััตราส่่วนสภาพคล่่อง 0.4 เท่่า อััตราส่่วนหนี้้�สิิน
ต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น 1.08 เท่่า จากอััตราส่่วนทางการเงิินดัังกล่่าว บริิษัทั จึึงมีีสภาพคล่่องสููง และมีีภาระหนี้้สิ� นิ ในอััตราที่่�ต่ำำ�� แสดง
ถึึงความมั่่�นคงของบริิษััท

2. การบริิหารความเปลี่่�ยนแปลงในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส โคโรนา 2019 (COVID - 19)

ความมุ่่�งมั่่�นและเป้้าหมาย
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
บริิษัทั จึึงต้้องมีีปรัับตััวและบริิหารจััดการผลกระทบดัังกล่่าว เพื่่�อรัับมืือกัับสถานการณ์์และสร้้างบริิการที่่�ตอบสนองต่่อความต้้องการ
ของผู้้�ใช้้บริิการที่่�เปลี่่�ยนไป ทำำ�ให้้บริิษััทสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
แนวทางการบริิหารจััดการ
ในปีี 2564 บริิษััทมีีการประเมิินผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID - 19) รวมทั้้�งกำำ�หนดมาตรการด้้านการเงิิน มาตรการด้้านบุุคลากร และมาตรการด้้านผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยมีีรายละเอีียด
ดัังนี้้�
มาตรการด้้านการเงิิน
เปิิดให้้บริิการการตรวจหาเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ด้้วยวิิธีี RT-PCT แบบ Drive-thru ซึ่่�งจะช่่วยลดการสััมผััสระหว่่าง
เจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�ต้้องสงสััยติิดเชื้้�อไวรััสหรืือผู้้�มีีความเสี่่�ยง
เปิิดให้้จองและให้้บริิการฉีีดวััคซีีนโมเดอร์์น่่า แก่่ผู้้�ที่่�ต้้องการวััคซีีนทางเลืือก จำำ�นวน 206,335 โดส
เปิิดให้้จองและให้้บริิการฉีีดวััคซีีนทางเลืือก COVID - 19 แก่่ผู้้�ที่่ต้� อ้ งการวััคซีีนทางเลืือก ซึ่่ง� จััดซื้้อ� ผ่่านองค์์การเภสััชกรรม
ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ ภายใต้้สัังกััดกระทรวงสาธารณสุุข
ร่่วมมืือกัับบริิษััท ปริ๊๊�นส์์ตั้้�น พาร์์ค สวีีท จำำ�กััด ซึ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจโรงแรมและเป็็นบริิษััทย่่อยของบริิษััท ในการรัับรัักษา
ผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 สีีเขีียว ซึ่่�งสามารถรองรัับได้้มากถึึง 270 ห้้อง
จำำ�หน่่ายชุุดตรวจ COVID - 19 Antigen Test และให้้บริิการตรวจ COVID - 19 ด้้วยชุุดตรวจ Antigen Test หากผล
การตรวจ Positive โรงพยาบาลจะทำำ�การตรวจหาเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ด้้วยวิิธีี RT-PCR ให้้โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายและพัักรัักษา
ตััวที่่�โรงพยาบาลวิิภาวดีี หรืือ Hospitel
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ปรัับตารางออกตรวจของแพทย์์ให้้มีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสมกัับปริิมาณผู้้�ป่่วย แต่่ยัังคงจััดแพทย์์ On Call เพื่่�อให้้
บริิการในกรณีีฉุุกเฉิิน ตลอด 24 ชั่่�วโมงตามมาตรฐานเดิิม
บริิหารอััตรากำำ�ลัังพนัักงานและวัันลาของพนัักงานให้้มีีประสิิทธิิภาพ ลดการว่่าจ้้างพนัักงาน Part-time และชะลอการรัับ
พนัักงานใหม่่
เจรจากัับบริิษััทคู่่�ค้้า เช่่น บริิการทำำ�ความสะอาด บริิการรัักษาความปลอดภััย บริิการจอดรถลููกค้้า บริิการโทรศััพท์์ เพื่่�อ
ขอปรัับลดค่่าบริิการให้้สอดคล้้องกัับปริิมาณงานที่่�ลดลง
ชะลอการใช้้งบประมาณ ยกเว้้น รายการเพื่่�อความปลอดภััยของผู้้�ป่่วยหรืือเพื่่�อสร้้างรายได้้
การให้้บริิการตรวจสุุขภาพผู้้�ป่่วยที่่�หายจากการติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 โดยเน้้นการตรวจหาผลข้้างเคีียงที่่�เกิิดขึ้้�นจาก
การติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา เพื่่�อวางแผนการรัักษา
มาตรการด้้านบุุคลากร
จััดหาวััคซีีนจากทางภาครััฐเพื่่�อฉีีดให้้แก่่พนัักงานทุุกคนและครอบครััวพนัักงาน
ช่่วยเหลืือแพทย์์และพนัักงานกลุ่่�มที่่�ต้้องให้้บริิการผู้้�ป่่วยหรืือมีีความเสี่่�ยงติิดเชื้้�อ โดยตรวจเชื้้�อทุุกคนตามมาตรฐานโดย
ไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย จััดหาอุุปกรณ์์ป้้องกัันตััว (PPE) ระหว่่างการปฏิิบััติิหน้้าที่่� จััดหาที่่�พัักเพื่่�อลดโอกาสการนำำ�เชื้้�อไปแพร่่กระจายให้้
คนในครอบครััว
ทำำ�ประกัันโรค COVID - 19 ให้้แก่่แพทย์์และพนัักงานทุุกรายที่่�มีีหน้้าที่่�ให้้บริิการผู้้�ป่่วยหรืือมีีความเสี่่�ยงติิดเชื้้�อในราคา
พิิเศษ
จััดหาหน้้ากากอนามััย เจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือ และอุุปกรณ์์ป้้องกัันการติิดเชื้้�อให้้แก่่บุุคลากรอย่่างเพีียงพอ
จััดหลัักสููตรความรู้้�ด้้านการบริิหารการเงิินในสถานการณ์์แพร่่ระบาดของ COVID - 19 และสามารถขอความช่่วยเหลืือ
ด้้านการเงิินผ่่านแผนกทรััพยากรบุุคคล
มาตรการด้้านผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ปรัับตััวทางธุุรกิิจโดยบริิการจััดส่่งยา ฉีีดวััคซีีน เจาะเลืือด ให้้แก่่ผู้้�ป่่วยทุุกกลุ่่�มที่่�บ้้าน และบริิการปรึึกษาแพทย์์ผ่่านระบบ
ออนไลน์์เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ป่่วย รวมทั้้�งกำำ�หนดโครงการที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น โครงการลดราคาค่่าห้้องพัักหรืือค่่าบริิการ
การตรวจวิินิิจฉััยเป็็นต้้น
กลุ่่�มคู่่�ค้้า
เจรจากัับบริิษััทคู่่�ค้้า เช่่น บริิการทำำ�ความสะอาด บริิการรัักษาความปลอดภััย บริิการจอดรถลููกค้้า บริิการโทรศััพท์์ เพื่่�อ
ขอปรัับลดค่่าบริิการให้้สอดคล้้องกัับปริิมาณงานที่่�ลดลง
กลุ่่�มลููกค้้า
จััดโครงการช่่วยเหลืือด้้านค่่าใช้้จ่่ายแก่่ผู้้�ป่่วย เช่่น โครงการลดราคาห้้องพััก และโครงการลดค่่าบริิการตรวจวิินิิจฉััยโดย
เครื่่�องมืือแพทย์์พิิเศษ เป็็นต้้น
บริิการ Delivery ยาสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยเรื้้�อรัังเพื่่�อลดโอกาสการเดิินทางมาโรงพยาบาล ลดโอกาสสััมผััสเชื้้�อโรค และเพิ่่�มความ
สะดวกให้้แก่่ผู้้�ป่่วย รวมถึึงการยกเว้้นค่่าเช่่าพื้้�นที่่�ให้้แก่่ร้้านค้้าที่่�เช่่าพื้้�นที่่�ขายของในโรงพยาบาล
จากการบริิหารความเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวข้้างต้้น ส่่งผลให้้ผลประกอบการของบริิษััทในปีี 2564 เติิบโตสููงสุุดนัับแต่่เปิิด
ดำำ�เนิินกิิจการ โดยมีีผลกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน 1,951.11 ล้้านบาท สููงกว่่าปีี 2563 252.07%
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ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
1. การบริิหารทรััพยากรบุุคคล

ความมุ่่�งมั่่�นและเป้้าหมาย
บุุคลากรเป็็นหััวใจสำำ�คัญั ในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ด้้านการรัักษาพยาบาล โดยเฉพาะในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััส
COVID - 19 ที่่�องค์์กรต้้องใช้้ความรู้้�ความสามารถ ความทุ่่�มเท เสีียสละของบุุคลากรในองค์์กรทุุกภาคส่่วน บริิษััทจึึงให้้ความ
สำำ�คัญั กัับการดููแลพนัักงานให้้ทำำ�งานอย่่างมีีความสุุข มีีความมั่่น� คง มีีความปลอดภััยในการทำำ�งานและพร้้อมที่่จ� ะเติิบโตไปพร้้อม
กัับองค์์กร
แนวการบริิหารจััดการ
บริิษััทฯ ยึึดแนวทางการบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคลตามหลัักการกำำ�กัับดููแล กิิจการที่่�ดีี ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของ
พนัักงานว่่าเป็็นทรััพยากรที่่�มีค่ี า่ ในการผลัักดัันขัับเคลื่่อ� นให้้องค์์กรมีีความเจริิญก้้าวหน้้า และประกอบกิิจการได้้อย่่างสำำ�เร็็จ โดย
มุ่่�งเน้้น 3 ด้้านคืือ การ วางแผนกำำ�ลังั คนและการสรรหา การฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงาน และการดููแลรัักษาสนัับสนุุนให้้พนัักงาน
ทุุกคน ได้้รับั โอกาสในเติิบโตในองค์์กรอย่่างเท่่าเทีียม ไม่่จำำ�กัดั เพศ เชื้้อ� ชาติิ และศาสนา มุ่่�งเน้้นการพััฒนาองค์์ความรู้แ้� ละทัักษะ
ความสามารถในวิิชาชีีพ และเตรีียมความพร้้อมรองรัับต่่อการเปลี่่�ยนแปลงภายใต้้บรรยากาศในการทำำ�งานที่่�เคารพและยอมรัับ
ความแตกต่่างเพื่่�อความสุุขในการทำำ�งานของพนัักงานทุุกคน

1.1 การวางแผนกำำ�ลัังและการสรรหา
ผลกระทบจากจำำ�นวนผู้้�ป่่วยที่่�ลดลง ในช่่วงที่่�ผ่่านมาจากสถานการณ์์ COVID - 19 ทำำ�ให้้บริิษััทต้้องปรัับตััวในหลายด้้าน
รวมถึึงการทบทวนอััตรากำำ�ลัังให้้เหมาะสมกัับปริิมาณการสร้้างงานใหม่่ เช่่น การเปิิดตััวโครงการ Drive Thru เปิิดจุุดคััดกรอง
ผู้้�ป่่วยทีีมีีอาการติิดเชื้้�อทางเดิินหายใจไปยััง ARI Clinic ปรัับเปลี่่�ยนหน่่วยงานดููแลผู้้�ป่่วยใน จาก Ward ผู้้�ป่่วยปกติิ ปรัับเป็็น
Cohort Ward (ดููแลผู้้�ป่่วย COVID - 19) การฉีีดวััคซีีน รวมถึึงการจััดอััตรากำำ�ลัังปฏิิบััติิงานนอกโรงพยาบาลในโครงการ ASQ
(Alternative State Quarantine) และเพื่่�อให้้สามารถบริิหารอััตรากำำ�ลังั ที่่�คงเหลืือได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและสมดุุลกัับการบริิการ
ส่่งผลให้้ในปีี 2564 บริิษััทไม่่มีีการปรัับลดจำำ�นวนพนัักงานลงแต่่อย่่างใด
อย่่างไรก็็ตามการสรรหาพนัักงานใหม่่ยังั คงดำำ�เนิินการอยู่่�อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่�อรองรัับสถานการณ์์ที่่เ� ปลี่่ย� นไปเมื่่อ� มีีการแพร่่
ระบาดของโรค COVID - 19 เพิ่่�มมากขึ้้�น โดยผ่่านช่่องทาง Facebook, website ของโรงพยาบาล, ประกาศภายใน ตลอดจน
เพิ่่�มรููปแบบการจ้้างงานที่่�มีีความหลากหลายในบางงาน เช่่น การจ้้าง Part Time, Outsourcing เพื่่�อให้้เกิิดความคล่่องตััวใน
การบริิหารอััตรากำำ�ลัังให้้เกิิดความสมดุุลกัับการให้้บริิการ ทั้้�งนี้้� ทางบริิษััทฯ ได้้ตระหนัักถึึงความปลอดภััยในการติิดเชื้้�อทั้้�งของ
ผู้้�มาสมััครงานและพนัักงานของบริิษััทเอง จึึงเน้้นกระบวนการสรรหาให้้ดำำ�เนิินการบนพื้้�นฐานการรัักษาระยะห่่าง (social
distancing) โดยการให้้ผู้้�สมััครงานส่่ง resume เข้้ามาทางอีีเมลก่่อนเพื่่�อคััดเลืือกประวััติิเบื้้�องต้้น
ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2564
1.รัับพนัักงานเข้้าใหม่่
2. สรรหาภายใน
3. การโอนย้้ายหน่่วยงาน
4. การจ้้าง Part Time

การดำำ� เนิินการด้้านกำำ�ลัังคน
203 คน (พยาบาล,ผู้้�ช่่วยพยาบาล,พนัักงานผู้้�ช่่วย,เภสััชกร,นัักเทคนิิคการ
แพทย์์,อื่่�นๆ)
2 คน (ปรัับจากพนัักงานรายวัันเป็็นพนัักงานประจำำ�)
17 คน (เช่่น พยาบาลคััดกรอง,ตรวจสุุขภาพ,บริิบาลทารก,ผู้้�ป่่วยวิิกฤต
หััวใจ ฯลฯ)
16 คน
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การปรัับบริิบทของหน่่วยงาน
ปรัับ
ward ทั่่�วไป จำำ�นวน 17 ward

เป็็น
Cohort ward จำำ�นวน 12 ward

ปรัับ
ward ทั่่�วไป จำำ�นวน 1 ward

เป็็น
Semi -ICU จำำ�นวน 1 ward

การจ้้างงานผู้้�สููงอายุุ
เพื่่�อรองรัับสัังคมผู้้�สููงอายุุ บริิษัทั ฯ มีีนโยบายจ้้างงานหลัังเกษีียณอายุุการทางานพนัักงานที่่�มีสุี ขุ ภาพแข็็งแรงและมีีความ
สุุขพร้้อมทำำ�งานอายุุงานระหว่่าง 55 - 65 ปีี ในตำำ�แหน่่งที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญเฉพาะทาง มีีทัักษะ ประสบการณ์์สููง โดยให้้มีีส่่วน
ร่่วมในการพััฒนางาน และบริิหารจััดการ รวมทั้้�ง เป็็นผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษา ผู้้�ถ่่ายทอดสอนงาน และเป็็นวิิทยากรให้้แก่่พนัักงานทั้้�ง
ภายในและบริิษััทในเครืือ

การจ้้างงานคนพิิการ
บริิษัทั ฯ ได้้ให้้ความสำำ�คัญั และการจ้้างงานผู้้�พิกิ ารตามพระราชบััญญััติส่ิ ง่ เสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ คนพิิการ พ.ศ. 2550
แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ.2556 โดยในปีี 2564 มีีการจ้้างงานพนัักงานประจำำ�ตามมาตรา 33 จำำ�นวน 4 คน และจ้้างงาน
ผู้้�พิิการตามมาตรา 35 มีีการให้้สััมปทานพื้้�นที่่�เพื่่�อจำำ�หน่่ายสิินค้้าหรืือบริิการ จำำ�นวน 9 คน รวมทั้้�งสิ้้�น 13 คน ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ
ยัังมีีแผนสนัับสนุุนให้้มีีการจ้้างงานผู้้�พิิการเพิ่่�มขึ้้�นและอย่่างต่่อเนื่่�อง

การจ้้างงานคนพิิการ 13 คน
1.จ้้างเป็็นพนัักงานประจำำ� ตามมาตรา 33
- ตำำ�แหน่่งพนัักงานอาภรณ์์ภััณฑ์์ 2 คน
- ตำำ�แหน่่งพนัักงานขัับรถกอล์์ฟ	
2 คน
2.จ้้างงานผู้้�พิิการ ตามมาตรา 35
- ให้้สััมปทานพื้้�นที่่�เพื่่�อจำำ�หน่่ายสิินค้้าหรืือบริิการ 9 คน
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ขอขอบคุุณที่่�ท่่านได้้ให้้พื้้�นที่่�ขายสิินค้้าตามมาตรา35
สำำ�หรัับคนพิิการที่่� โรงพยาบาลวิิภาวดีี ตลอด ระยะเวลา 7 ปีี
ทำำ�ให้้ได้้มีีอาชีีพ มีีรายได้้ หาเลี้้�ยงครอบครััว มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
ขึ้้น� เจ้้าหน้้าที่่�ทุกุ คนมีีน้ำำ��ใจ อััธยาศััยที่่�ดีี ลููกค้้าก็็ให้้การสนัับสนุุน
สิินค้้า ลููกค้้าส่่วนใหญ่่ชอบสิินค้้า ที่่�เราได้้นำำ�มาจำำ�หน่่าย ดีี มีี
คุุณภาพ ขอบคุุณ ทางโรงพยาบาล ที่่�ได้้การสนัับสนุุนเป็็นอย่่าง
ดีีมาตลอด
ขอขอบคุุณค่่ะ/ครัับ
นางสาวศรีีวิิไล ศรีีหา และ นายสมโภชน์์ ฝููงกระโทก
ผู้้�ใช้้สิิทธิิตามมาตรา 35

	รพ.วิิภาวดีีเหมืือนบ้้านหลัังที่่� 2 ของผม ที่่�นี้้�ไม่่ใช่่แค่่
ที่่�ทำำ�งาน หาเงิิน แต่่ที่่�นี้้�เป็็นเหมืือนครอบครััว ดููแลเราในทุุก
เรื่่อ� งไม่่ว่า่ จะเป็็นทั้้�งเรื่่อ� งงาน เรื่่อ� งเงิิน เรื่่อ� งสุุขภาพ เรื่่อ� งสัังคม
ผมทำำ�งานอยู่่�ที่่�นี้้�มา 20 ปีี ผมภููมิิใจมากๆครัับ ที่่�ได้้เป็็นส่่วน
หนึ่่�งของ รพ.วิิภาวดีีและจะทำำ�หน้้าที่่�ให้้ดีีที่่�สุุดครัับ
ขอบคุุณจากใจครัับ
นายชาญยุุทธ กลิ่่�นหอม
พนัักงานขัับรถกอล์์ฟ แผนกยานพาหนะ
ฝ่่ายสนัับสนุุนบริิการ

1.2 การฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงาน
บริิษััท มีี Core Value ที่่�มุ่่�งมั่่�นปลููกฝัังให้้พนัักงานยึึดเป็็นหลัักในการปฏิิบััติิงาน ได้้แก่่ ความปลอดภััย ความใส่่ใจ
ความร่่วมมืือ ความซื่่�อสััตย์์ มุ่่�งพััฒนาตนเอง ใฝ่่หาความรู้้� ไปสู่่�ความเป็็นเลิิศ เพื่่�อไปสู่่�วิิสััยทััศน์์ในการเป็็นโรงพยาบาลชั้้�นนำำ�
ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2564
1. 	มีีการปฐมนิิเทศพนัักงานเข้้าใหม่่ทุกุ เดืือนในหััวข้้อที่่�จำำ�เป็็น เช่่น แนะนำำ�โรงพยาบาล วิิสัยั ทััศน์์ พัันธกิิจ, กฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับ, สิิทธิิประโยชน์์สำำ�หรัับพนัักงาน, ESB standard, การสื่่�อสารในองค์์กร, การป้้องกัันการติิดเชื้้�อ
ในโรงพยาบาล, การป้้องกัันอััคคีีภััย ฯลฯ จริิยธรรมองค์์กร และนโยบายต่่อต้้านทุุจริิตคอรััปชั่่�น
2. ทบทวนหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ (Job Description) และ Training Need โดยวิิเคราะห์์และกำำ�หนดความรู้้�ที่่�จำำ�เป็็น
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจยุุคใหม่่ของแต่่ละสายอาชีีพ โดยได้้ดำำ�เนิินการในตำำ�แหน่่ง แพทย์์ พยาบาลวิิชาชีีพ เภสััชกร
นัักรัังสีีเทคนิิค นัักกายภาพบำำ�บััด นัักเทคนิิคการแพทย์์ ฯลฯ
3. 	พััฒนาทัักษะ ความรู้้�ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค COVID - 19 เน้้นเรื่่�องการใช้้อุุปกรณ์์ป้้องกััน
การติิดเชื้้�อต่่างๆ เช่่น การใช้้ PPE, IV Care during Covid-19 Situation ให้้แก่่พนัักงาน
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4. 	ส่่งเสริิมให้้จัดั ทำำ� Lean Process เพื่่�อพััฒนาขั้้น� ตอนการทำำ�งานของหน่่วยงาน ซึ่ง่� มีีทีมี วิิทยากรจาก บริิษัทั บีียอนด์์
อิินฟิินิิท ซััคเซส จำำ�กััด ได้้เสนอการทำำ� Model ของ Project Lean Management เพื่่�อเป็็นต้้นแบบให้้กัับหน่่วย
งานอื่่น� ๆ เช่่น แผนกศััลยกรรมและออโธปิิดิกิ ส์์ เป็็นแผนกนำำ�ร่อ่ ง และขยายผลเพิ่่�มอีีก 6 โครงการ ที่่�แผนกทัันตกรรม
แผนกศููนย์์ผิิวหนััง แผนกผู้้�ป่่วยใน 8V แผนกผู้้�ป่่วยใน 18 แผนกห้้องผ่่าตััด แผนกห้้องยาผู้้�ป่่วยนอก เป็็นต้้น

ชม.อบรมเฉลี่่�ย/คน/ปีี

1.2.1

การส่่งเสริิมนวััตกรรมภายในองค์์กร

กลยุุทธ์์ Excellence Center ติิดตามปีีละ 3 ครั้้�ง
ปีี 2564 เน้้นปรัับ internal process โดยใช้้ Lean & Seamless concept
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1.2.2

การจััดการความรู้้�ขององค์์กร
กิิจกรรมการจััดการความรู้้� :
• Morning Brief ระดัับหน่่วยงาน
• CoP ระดัับองค์์กร
• Luncheon Talk
• I know – You know meeting

การนำำ�ความรู้้�มาออกแบบระบบงาน/สร้้างนวััตกรรมในปีี 2564
CoP DM
เพื่่�อติิดตามการดููแลผู้้�ป่่วยและผลการดำำ�เนิินงานของ tracerDM care
CoP Stroke Fast Tract
เพื่่�อติิดตามการดููแลผู้้�ป่่วยและผลการดำำ�เนิินงานของ tracer stroke fast tract
CoP Pain Management
เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�การจััดการความเจ็็บปวดในผู้้�ป่่วยหลัังผ่่าตััด, ผู้้�ป่่วยมะเร็็ง,
ภาวะปวดเรื้้�อรััง
Heart Clinic Meeting
เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ผู้้�ป่่วยทางโรคหััวใจที่่�น่่าสนใจ
มหกรรมคุุณภาพ CQI
เพื่่�อนำำ�เสนอนวััตกรรมในหน่่วยงาน

การทำำ�ให้้การเรีียนรู้้�ฝัังลึึกในวิิถีีการปฏิิบััติิงานขององค์์กร :
เพื่่�อให้้กระบวนการจััดการความรู้้� (Knowledge Management : KM) สามารถรวบรวมองค์์ความรู้้�ที่่�มีีอยู่่�กระจััดกระจาย
ในตััวบุุคคลหรืือเอกสาร มาพััฒนาให้้เป็็นระบบฝัังลึึกในวิิถีีการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อให้้ทุุกคนในองค์์กรสามารถเข้้าถึึงความรู้้� และ
พััฒนาตนเองให้้เป็็นผู้้�รู้้� รวมทั้้�งปฏิิบััติิงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และเป็็นเครื่่�องมืือเพื่่�อใช้้ในการบรรลุุเป้้าหมายอย่่างน้้อย 3
ประการไปพร้้อมๆ กััน ได้้แก่่ บรรลุุเป้้าหมายของงาน บรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาคน และบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาองค์์กรไปสู่่�
การเป็็นองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้� โรงพยาบาลได้้มีีแผนส่่งเสริิมการใช้้เครื่่�องมืือ/วิิธีีการให้้มีีความต่่อเนื่่�อง ดัังนี้้�
1.	ชุุมชนนัักปฏิิบััติิ (Communities of Practice – CoP)
2. Luncheon Talk ดำำ�เนิินการโดยฝ่่ายพััฒนาและฝึึกอบรม
3. I know you know ดำำ�เนิินการโดยฝ่่ายพััฒนาและฝึึกอบรม
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1.2.3 การสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร
วััฒนธรรมองค์์กรของโรงพยาบาลวิิภาวดีี มีีรากฐานจากการที่่�ผู้้�บริิหารและผู้้�บัังคัับบััญชาปฏิิบััติิเป็็นแบบอย่่าง มีีการ
สื่่�อสารที่่�เปิิดกว้้าง มุ่่�งเน้้นผลลััพธ์์ที่่�ดีี เสริิมพลััง มีีความผููกพััน โดยการปฏิิบััติิต่่อพนัักงานอย่่างจริิงใจ โดยยึึดหลัักคุุณธรรม
จริิยธรรม เป็็นเสมืือน ครอบครััวเดีียวกััน ในช่่วงที่่�องค์์กรต้้องเผชิิญกัับวิิกฤตโรคระบาด COVID - 19 นี้้� สามารถชี้้�วััดและเป็็น
บท ทดสอบความเข้้มแข็็งของวััฒนธรรมองค์์กรผ่่านภาวะผู้้�นำำ� ความคิิด การแสดงออกถึึงความร่่วมมืือร่่วมใจของพนัักงาน ที่่�
พร้้อมที่่�จะเรีียนรู้้�งานใหม่่และพััฒนาทัักษะใหม่่ๆ และเป็็นโอกาสที่่�จะเสริิมสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�สอดคล้้องกัับการทำำ�งานที่่�มีี
การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
การทำำ�งานเป็็นทีีม ความรัักความสามััคคีี ความเสีียสละ มองเป้้าหมายเดีียวกััน การเปิิดกว้้างในการเรีียนรู้้� มีีการวางแผน
งานร่่วมกััน ความรัักในองค์์กรและงานที่่�ทำำ� อัันเป็็นค่่านิิยมที่่� ปลููกฝัังจนเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร ปรากฏให้้เห็็นอย่่างชััดเจน เมื่่�อ
บริิษััทได้้รัับผลกระทบจากโรค COVID - 19 ระบาด มีีการออกมาตรการต่่างๆ ขอความร่่วมมืือจากพนัักงาน เพื่่�อให้้ผ่่านพ้้น
สถานการณ์์วิิกฤต เช่่น การลดค่่าใช้้จ่่าย การหมุุนเวีียนเปลี่่�ยนงานจากหน่่วยงานที่่�ภาระงานลดลงไปเติิมเต็็มหน่่วยงานที่่�ภาระ
งานมากขึ้้�น รวมถึึงสถานการณ์์ที่่�คนไข้้ COVID - 19 เพิ่่�มมากขึ้้�น พนัักงานก็็พร้้อมพััฒนา ทัักษะให้้ความร่่วมมืือเรีียนรู้้�งาน
ใหม่่ในการดููแลผู้้�ป่่วย COVID - 19 ทำำ�ให้้องค์์กรมีีโอกาสช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วย ได้้มากขึ้้�น

1.3 การรัักษาพนัักงาน
การได้้รัับการยอมรัับในด้้านคุุณภาพของการรัักษาพยาบาลที่่�ดีี มาจากพนัักงานที่่�มีีคุุณภาพ มีีทัักษะในการทำำ�งานสููง มีี
ความรัักความผููกพัันต่่อองค์์กร ซึ่่�งต้้องใช้้เวลาในการสะสมความรู้้� และประสบการณ์์อย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนั้้�นบริิษััทฯ จึึงให้้ความ
สำำ�คััญกัับการดููแล รัักษาพนัักงาน
ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
1. การบริิหารค่่าตอบแทน สวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์อื่่�นๆ
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายในการบริิหารค่่าตอบแทน สวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์ต่า่ งๆ ด้้วยความเป็็นธรรม ไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ เหมาะ
สมกัับสภาพเศรษฐกิิจ ค่่าครองชีีพ และ สอดคล้้องกัับพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงาน โดยพิิจารณาค่่าตอบแทนตามหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบ ลัักษณะงานตามวิิชาชีีพ ความรู้้� ความสามารถ และผลการประเมิิน การปฏิิบััติิงาน
ปีี 2564 ธุุรกิจิ โรงพยาบาลได้้รับั ผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส COVD – 19 เนื่่อ� งจากมีีการประกาศ
สถานการณ์์ฉุุกเฉิิน งด หลีีกเลี่่�ยงเดิินไปสถานที่่�ต่่างๆ ทำำ�ให้้จำำ�นวนผู้้�ป่่วยลดลง บริิษััทฯ ได้้ดููแลพนัักงานมิิให้้ได้้รัับผลกระทบ
ด้้านรายได้้และสวััสดิิการ อีีกทั้้�งยัังให้้ความช่่วยเหลืือเพิ่่�มเติิมในด้้านที่่�พััก อาหาร สถานที่่�ทำำ�ความสะอาดร่่างกายก่่อนกลัับบ้้าน
และให้้ค่่าตอบแทนพิิเศษความเสี่่�ยงการติิดเชื้้�อ COVID - 19 จากการปฏิิบััติิงาน เป็็นต้้น
2. การให้้ความสํําคััญกัับสุุขภาพ และสุุขอนามััย ปลอดภััยจากไวรััส COVID - 19
การแพร่่ระบาดของไวรััส COVID - 19 ส่่งผลกระทบอย่่างรุุนแรงต่่อวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิตและความวิิตกกัังวลเกี่่�ยวกัับการ
ติิดเชื้้�อของพนัักงาน อีีกทั้้�งองค์์กรของเราเป็็นโรงพยาบาล มีีหน้้าที่่� ในการดููแลผู้้�ป่่วย บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญ
กัับสุุขภาพ สุุขอนามััย ความปลอดภััยจากไวรััส COVID - 19 ของพนัักงานและครอบครััว จึึงได้้ดำำ�เนิินการออกมาตรการป้้องกััน
ต่่างๆ และปฏิิบััติิ ติิดตาม ควบคุุมดููแลอย่่างเข้้มงวดจริิงจััง ดัังนี้้�
2.1 	จััดทำำ�นโยบายระเบีียบปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันการติิดเชื้้�อ COVID - 19
2.2 มอบหมายให้้คณะกรรมการควบคุุมและป้้องกัันการติิดเชื้้�อดำำ�เนิินการดัังนี้้�
- ให้้บุุคลากรได้้รัับวััคซีีนครบ 100%
- สนัับสนุุนจััดหาการใช้้ PPE ให้้เหมาะสมเพีียงพอ
- ให้้ความรู้้�การป้้องกัันการติิดเชื้้�อ แพร่่กระจายเชื้้�อ COVID - 19
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2.3 การเฝ้้าระวัังการติิดเชื้้�อในบุุคลากร
ให้้ความรู้้�และเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสาร เกี่่�ยวกัับการดููแลและป้้องกัันตนเอง จำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อ สถานการณ์์ประจำำ�วััน
มาตรการเฝ้้าระวัังและการป้้องกัันต่่างๆ ของบริิษััทฯ ให้้พนัักงานทราบ ผ่่านช่่องทางสื่่�อสารของ บริิษััทฯ
	ดำำ�เนิินการให้้พนัักงานตรวจสอบและประเมิินความเสีียงของตนเอง รวมทั้้�งคนใกล้้ชิิดอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยเผยแพร่่
ข้้อมููลไทม์์ไลน์์ ของผู้้�ติิดเชื้้�อในพื้้�นที่่�ต่่างๆ ให้้พนัักงานทราบ รวมทั้้�งคััดกรอง ขึ้้�นทะเบีียน ติิดตามพนัักงานที่่�หยุุดงาน
เนื่่�องจากป่่วย มีีอาการคล้้ายไข้้หวััด เจ็็บคอ เป็็นต้้น หากพบว่่ามีีความเสี่่�ยงจะมีีมาตรการ ให้้กัักตนเพื่่�อดููอาการ หรืือ
พบแพทย์์เพื่่�อตรวจหาเชื้้�อ โดยบริิษััทฯมิิได้้ถืือเป็็นวัันลา พร้้อมทั้้�งออกค่่าใช้้จ่่ายในการตรวจหาเชื้้�อ หากพบว่่าติิดเชื้้�อ
บริิษัทั ฯ พร้้อมดููแลรัักษา บุุคลากรและญาติิ โดยไม่่มีค่ี า่ ใช้้จ่า่ ย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้เกิิดความเชื่่อ� มั่่น� ในความปลอดภััยทั้้�งพนัักงาน
ครอบครััว และบริิษััทฯ
2.4 	จััดให้้มีีการวััดอุุณหภููมิิก่่อนเข้้างาน จััดเจลแอลกอฮอล์์ ในพื้้�นที่่�ต่่างๆ กำำ�หนดการเว้้นระยะห่่างใน
	กิิจกรรม ภายในบริิษััทฯ เช่่น ลิิฟท์์ การนั่่�งรัับประทานอาหาร พื้้�นที่่�นั่่�งทำำ�งาน การฝึึกอบรม จััดให้้มีีการทำำ�ความ
สะอาด ฆ่่าเชื้้�อโรค ในพื้้�นที่่�ต่่างๆ ภายในบริิษััทฯ รวมทั้้�งแจก หน้้ากากอนามััย เจลแอลกอฮอล์์ กัับพนัักงาน เพื่่�อป้้องกััน
การติิดเชื้้�อ
2.5 มีีมาตรการเฝ้้าระวัังและติิดตาม การเดิินทางของพนัักงาน ในช่่วงเทศกาล ตรวจคััดกรองก่่อนกลัับเข้้า
ปฏิิบััติิงาน กรณีีผู้้�มีีความเสี่่�ยงสููงตามมาตรกรกรมการแพทย์์ รวมถึึงให้้สวััสดิิการในการตรวจ คััดกรองก่่อนเข้้าปฏิิบััติิ
งานโดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย
2.6 นอกเหนืือจากมาตรการเฝ้้าระวัังการป้้องกัันข้้างต้้น บริิษััทฯ ยัังจััดให้้มีีการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
	ตรวจมะเร็็งเต้้านม มะเร็็งปากมดลููก ตรวจการได้้ยิิน การมองเห็็น ตามความเสี่่�ยงของพนัักงาน
3. การ Work From Home และการยืืดหยุ่่�นเวลาทำำ�งาน
เพื่่�อรัักษาระยะห่่างทางสัังคม ซึ่่ง� ช่่วยลดความเสี่่ย� งต่่อการสััมผััสเชื้้อ� โรค COVID –19 บริิษัทั จึึงได้้มีนี โยบาย ให้้พนัักงาน
ทำำ�งานจากบ้้าน (Work From Home) ในบางตำำ�แหน่่ง โดยจััดการมอบหมายติิดตามรายงานผลการปฏิิบััติิงาน ตลอดจนจััดหา
เทคโนโลยีี ซอฟแวร์์ อุุปกรณ์์ที่่�ต้้องใช้้รวมทั้้�งระบบการสื่่�อสารระหว่่างทีีมงานให้้มีีประสิิทธิิภาพ
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้ปรัับวัันเวลาการทำำ�งานให้้มีคี วามยืืดหยุ่่�นเหมาะสมกัับสถานการณ์์และปริิมาณงานโดยแบ่่งพนัักงาน
ของแต่่ละหน่่วยงานที่่�สามารถ Work From Home ได้้ เป็็น 2 กลุ่่�ม สลัับกัันมาทำำ�งาน
4. การปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมการทํํางาน
บริิษััทฯ มีีเป้้าหมายในการเป็็นองค์์กรแห่่งความสุุข จึึงให้้
ความสำำ�คัญั กัับการปรัับปรุุงพื้้น� ที่่�การทํํางาน เพื่่�อสร้้างบรรยากาศ
ในการทำำ�งานและอำำ�นวยความสะดวกต่่อการทำำ�งาน โดยยัังคงให้้
ความสำำ�คัั ญ กัั บ มาตรการรัั ก ษาระยะห่่ า งทางสัั ง คม (Social
Distancing) ลดความแออััดนอกจากนี้้� ยัังจััดให้้มีพื้ี น้� ที่่�สำำ�หรัับ พััก
ผ่่อนหย่่อนใจของพนัักงาน ตลอดจนสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ
ให้้พนัักงานอย่่างเพีียงพอ เหมาะสม
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5. การสื่่�อสารภายในองค์์กร
การสื่่�อสารภายในองค์์กรเป็็นเครื่่อ� งมืือที่่�สำำ�คัญั ในการสร้้างความเข้้าใจ และ สร้้างความรััก สามััคคีี การมีีเป้้าหมายเดีียวกััน
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในช่่วงที่่�องค์์กรต้้อง เผชิิญกัับภาวะวิิกฤต
5.1 การสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�บริิหารระดัับสููง กัับ ผู้้�บัังคัับบััญชา แต่่ละระดัับ และพนัักงาน รวมทั้้�งคณะ
กรรมการชุุดต่่างๆ เช่่น คณะกรรมการสวััสดิิการ ในสถานประกอบการ คณะกรรมการความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อม ในการทำำ�งาน คณะทำำ�งานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เป็็นต้้น โดยผ่่านการ
ประชุุมประจำำ�เดืือน ประจำำ�ไตรมาส เพื่่�อรัับทราบทิิศทาง เป้้าหมายขององค์์กร รวมทั้้�งแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็น ในการดำำ�เนิินการต่่างๆ ร่่วมกััน
5.2 	จััดให้้มีีช่่องทางการแสดงความคิิดเห็็นและให้้ข้้อมููลข่่าวสารต่่างๆ กัับ พนัักงาน เช่่น Intranet ภายใน
บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ ตู้้�รัับฟััง ความคิิดเห็็น โทรศััพท์์ อีีเมล์์ จดหมาย การเดิินรณรงค์์กิิจกรรมต่่างๆ
5.3 	มีีการพััฒนาช่่องทางการสื่่�อสารใหม่่ผ่่านทาง Facebook, Line Add Vibhavadi และ Group Line “Vibha
Quality Group” ประชาสััมพัันธ์์ ข่่าวสารความเคลื่่อ� นไหวของบริิษัทั ฯ กิิจกรรมคุุณภาพต่่างๆ และสวััสดิิการ
ต่่างๆ ทำำ�ให้้พนัักงานรัับทราบข้้อมููล และสามารถถาม-ตอบคำำ�ถามได้้อย่่างรวดเร็็ว ไม่่ว่า่ จะมีีพื้น้� ที่่�การทำำ�งาน
อยู่่�ภายใน หรืือจัังหวััดต่่างๆ ภายนอกบริิษััทฯ

การสื่อสาร
ภายในองคกร
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6. การส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการการทำำ�งาน
บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีคณะกรรมการต่่างๆ ซึ่่�งมาจากการการเลืือกตั้้�งและการแต่่งตั้้�งตััวแทนของบริิษััท และพนัักงาน
มาช่่วยขัับเคลื่่อ� นนโยบายบริิหารจััดการ ตลอดจนเสนอความคิิดเห็็นในการดำำ�เนิินการ เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายขององค์์กร
ร่่วมกัันดัังนี้้�

ข้้อมููลพนัักงานปีี 2564
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7. ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
“บุุคลากรในองค์์กรเปรีียบเสมืือนคนในครอบครััวเดีียวกััน สถานที่่�ทำำ�งานเปรีียบดัังบ้้านหลัังที่่�สอง โรงพยาบาลวิิภาวดีี
จึึงมุ่่�งมั่่�นจััดการดููแลอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานอย่่างรอบด้้าน เพื่่�อให้้ทุุกคนมีีความปลอดภััย มีีสุุขภาพดีีทั้้�ง
กายและใจในบ้้านหลัังนี้้�”
ความมุ่่�งมั่่�นและเป้้าหมาย
ความปลอดภััยในการทำำ�งานถืือเป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญั ที่่�สุดุ ในการประกอบการทุุกอาชีีพ โรงพยาบาลวิิภาวดีีจึึงให้้ความสำำ�คัญั และ
ได้้ตั้้�งเป้้าหมายความปลอดภััยในการทำำ�งาน คืือ
1. อุุบััติิการณ์์จากเข็็มตำำ�ไม่่เกิิน		
= 9.18 ครั้้�ง/1,000 HCWs
2. อุุบััติิการณ์์จากการเกิิดอุุบััติิเหตุุไม่่เกิิน = 10.98 ครั้้�ง/1,000 HCWs
แนวทางการบริิหารจััดการ
โรงพยาบาลวิิภาวดีี ให้้ความสำำ�คััญในการจััดสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�ปลอดภััย โดยจััดให้้มีีการประเมิินความเสี่่�ยง
ที่่�ครอบคลุุมทุุกกระบวนการทำำ�งาน การฝึึกอบรมในหลัักสููตรต่่างๆ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการปฏิิบััติิตนเพื่่�อป้้องกัันการเจ็็บป่่วย
และอุุบััติิเหตุุที่่�เกิิดขึ้้�นจากการทำำ�งาน รวมถึึงการตรวจประเมิินสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานตามปััจจััยเสี่่�ยงเพื่่�อให้้เป็็นไปตามที่่�
กฎหมายกำำ�หนด ดููแลสุุขภาพพนัักงานด้้วยการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีทั้้ี ง� การตรวจสุุขภาพทั่่ว� ไป ตรวจตามช่่วงอายุุ ตรวจสุุขภาพ
ตามปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านอาชีีวอนามััย และ การตรวจประเมิินตามโครงการเสริิมสร้้างสุุขภาพใจทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งคณะ
กรรมการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน มีีการแต่่งตั้้�ง “อสส” ที่่�ได้้รัับการฝึึกอบรมหลัักสููตร
“อาชีีวอนามััยในโรงพยาบาล โรคจากการประกอบอาชีีพและสิ่่�งแวดล้้อมและการประเมิินความเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพสำำ�หรัับบุุคลากร
ในโรงพยาบาล” ในทุุกแผนก เพื่่�อเป็็นตััวแทนดููแลความปลอดภััยในการทำำ�งานของพนัักงานได้้อย่่างทั่่�วถึึง
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�แผนการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อม อาชีีวอนามััย และความปลอดภััย ทั้้�งสิ้้�น 6 โปรแกรม 1
แผน คืือ โปรแกรมการจััดการสภาวะฉุุกเฉิิน โปรแกรมป้้องกัันและระงัับอััคคีีภััย โปรแกรมการบริิหารจััดการขยะ สารเคมีีและ
วััตถุุอัันตราย โปรแกรมความปลอดภััย โปรแกรมรัักษาความปลอดภััย โปรแกรมการจััดการระบบสาธารณููปโภค และ แผนการ
จััดการเครื่่�องมืือแพทย์์ เพื่่�อเตรีียมพร้้อมรัับกัับเหตุุการณ์์ฉุุกเฉิินได้้ทัันท่่วงทีีและมีีประสิิทธิิภาพ
ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีอุบัุ ติั กิ ารณ์์จากเข็็มตำำ� = 8 ครั้้ง� /
1,000 HCWs และอุุบัติั กิ ารณ์์จากการเกิิดอุุบัติั เิ หตุุ = 4 ครั้้ง� /
1,000 HCWs รวมถึึงมีีจำำ�นวนอุุบััติิเหตุุที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งหมด
ตลอดปีี 2564 จำำ�นวน 21 คน คิิดเป็็น 1.58% ของพนัักงาน
ทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ ไม่่เคยมีีพนัักงานเจ็็บป่่วยร้้ายแรงหรืือ
เสีียชีีวิิตจากการทำำ�งานแต่่อย่่างใด โดยบริิษััทฯ ได้้วิิเคราะห์์
หาสาเหตุุของการเกิิดอุุบััติิการณ์์ และ อุุบััติิเหตุุ รวมทั้้�งหา
มาตรการป้้องกัันหรืือทำำ�การปรัับปรุุงการทำำ�งานให้้มีีความ
ปลอดภััยอย่่างต่่อเนื่่�อง และจััดฝึึกอบรมให้้กัับพนัักงานอยู่่�
สม่ำำ��เสมอ
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นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มีีการเสริิมสร้้างวััคซีีนให้้กัับ
พนัักงาน 100% คืือ วััคซีีนป้้องกัันโรคไข้้หวััดใหญ่่ วััคซีีน
ป้้องกัันไวรััสตัับอัักเสบบีี วััคซีีนป้้องกัันโรคสุุกใส วััคซีีน
ป้้องกัันโรคหััดเยอรมััน และ วััคซีีนป้้องกัันไวรััสโคโรน่่า-2019
และนำำ�ผลการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีมาจััดทำำ�โครงการเสริิม
สร้้ า งสุุ ข ภาพกาย “โครงการสุุ ข ภาพดีี เ ริ่่� ม ต้้ น ที่่� BMI”
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้บุุคลากรมีีสุุขภาพที่่�แข็็งแรง ปลอดภััย
ไม่่มีีโรค ค้้นหาความเสี่่�ยงทางด้้านสุุขภาพ และ “โครงการ
ตรวจสุุขภาพจิิต ชีีวีีดีี มีีความสุุข” วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อให้้
บุุคลากรได้้รัับการคััดกรองสุุขภาพจิิต และ บุุคลากรในกลุ่่�ม
เสี่่ย� งได้้รับั การฝึึกปฏิิบัติั เิ ทคนิิควิิธีใี นการจััดการความเครีียด
บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมในด้้านต่่างๆ เพื่่�อส่่งเสริิม
ความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
เตรีียมรัับมืือเหตุุฉุุกเฉิินภายในองค์์กร ดัังนี้้�
1. ด้้านการฝึึกอบรม
บริิษััทฯ ได้้จััดฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััยอาชีีว
อนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ประจำำ�ปีี 2564
หลัั ก สููตร “การดัั บ เพลิิ ง เบื้้� อ งต้้ น และซ้้ อ มอพยพหนีีไฟ”
หลัั ก สููตร “โรคจากสารเคมีี และการดำำ� เนิิ น การกรณีีเกิิ ด
อุุบััติิภััยจากสารเคมีี หลัักสููตร “มาตรฐานการจััดบริิการ
อาชีีวอนามััย เป็็นต้้น และยัังเน้้นในเรื่่อ� งการดููแลบุุคลากรใน
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส Covid-19 เช่่น
IC round (การจััด ZONE, การปฏิิบััติิตามมาตรการป้้องกััน
การติิ ด เชื้้� อ , Social distancing, การจัั ด พื้้� นที่่� พัั ก ของ
พนัักงาน), การฝึึกอบรมการใช้้ PPE, P APR, การใช้้ห้้อง
negative room
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2. การตรวจวิิ เ คราะห์์ ส ภาพ
แวดล้้อมในการทำำ�งาน
บริิษััทฯ มีีการติิดตามและตรวจ
สอบผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ตามข้้อ
กำำ� หนดการประเมิิ น ผลกระทบด้้ า น
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม เฝ้้ า ระวัั ง และจัั ด การสิ่่� ง
แวดล้้อมที่่�อาจก่่อให้้เกิิดปััญหามลพิิษที่่�
จะส่่งผลต่่อสุุขภาพพนัักงานและผู้้�มาใช้้
สถานพยาบาลและชุุมชนโดยรอบ โดย
โรงพยาบาลได้้กำำ�หนดมาตรฐานสำำ�หรัับ
ตรวจวััดคุุณภาพของสิ่่�งแวดล้้อมด้้าน
ต่่างๆ ในโรงพยาบาล ได้้แก่่ตรวจวััด
คุุณภาพอากาศ การตรวจวััดคุุณภาพ
ห้้องผ่่าตััด การตรวจวััดความเข้้มข้้นของ
แสงในพื้้� น ที่่� ต่่ า งๆ ภายในอาคาร
โรงพยาบาล
3. การตรวจสอบอุุปกรณ์์ด้้านความปลอดภััย
บริิษััทฯ มีีการตรวจสอบระบบอุุปกรณ์์ในการป้้องกัันภััยต่่างๆ เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน เช่่น ตรวจสอบถัังดัับเพลิิง สายส่่งน้ำำ��
ดัับเพลิิง ระบบสััญญาณเตืือนภััยเมื่่�อเกิิดเพลิิงไหม้้ สำำ�รวจปรัับปรุุงทางเดิินหนีีไฟให้้อยู่่�ในสภาพพร้้อมใช้้งานอยู่่�เสมอ
4. การส่่งเสริิมความปลอดภััยในการทำำ�งาน
บริิษัทั ฯ จััดกิิจกรรมงานสััปดาห์์ความปลอดภััยเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี เพื่่�อรณรงค์์ให้้พนัักงานตระหนัักถึึงความสำำ�คัญั ของความ
ปลอดภััยในองค์์กร
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2. การบริิหารความสััมพัันธ์์กัับชุุมชนและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ด้้วยตระหนัักถึึงบทบาทการมีีส่่วนร่่วมในการดููแลสัังคมและชุุมชน ซึ่่�งเป็็นภาคส่่วนสำำ�คััญในการสนัับสนุุนธุุรกิิจให้้เติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืน บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน) จึึงมุ่่�งพััฒนายกระดัับคุุณภาพชีีวิิต เสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งและความ
สุุขให้้แก่่สัังคมและชุุมชนให้้เติิบโตไปพร้้อมกัับความมุ่่�งมั่่�นและเป้้าหมาย

ความมุ่่�งมั่่�นและเป้้าหมาย
บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการสร้้างคุุณค่่า และสร้้างความสมดุุลในการดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัับการพััฒนาสัังคมไปพร้้อมๆ กััน เรามิิได้้
มุ่่�งเน้้นเฉพาะการพััฒนาปััจจััยในองค์์กรเท่่านั้้�น แต่่ยัังรวมถึึงการพััฒนาปััจจััยภายนอกองค์์กร สัังคม และชุุมชน เพื่่�อการเติิบโต
อย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืนต่่อไป
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แนวทางบริิหารจััดการ
บริิษัทั ได้้ดำ�ำ เนิินการโดยคำำ�นึึงถึึงผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม เพื่่�อให้้เกิิดพลัังการขัับเคลื่่อ� นไปพร้้อมกััน ผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ ดัังนี้้�
โครงการรัับบริิจาคโลหิิต โรงพยาบาลวิิภาวดีี ร่่วมกัับสภากาชาด
บริิษััทได้้จััดกิิจกรรมบริิจาคโลหิิต ต่่อเนื่่�องมากกว่่า 7 ปีี โดยในปีี 2564 บริิษััทได้้จััดกิิจกรรม “บริิจาคโลหิิตฝ่่าวิิกฤต
COVID - 19” เพื่่�อสนัับสนุุนสภากาชาดไทยที่่�ประสบปััญหาขาดแคลนเลืือดในช่่วงการแพร่่ระบาดของ COVID - 19

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
มีีผู้้�บริิจาคโลหิิตทั้้�งสิ้้�น 522 ราย จำำ�นวนโลหิิตที่่�ได้้รัับบริิจาค 626 ยููนิิต
โครงการมอบทุุนการศึึกษาบุุตรพนัักงานประจำำ�ปีี
บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของพนัักงานทุุกระดัับ โดยเฉพาะพนัักงานระดัับต้้นที่่�เป็็นส่่วนสำำ�คััญในการสนัับสนุุนการ
ทางานของบุุคลากรการแพทย์์ จึึงได้้ร่่วมกัับมููลนิิธิิวิิภาวดีีจััดโครงการมอบทุุนการศึึกษาแก่่บุุตรพนัักงานที่่�มีีความประพฤติิดีี ต่่อ
เนื่่�องมาเป็็นปีีที่่� 19
ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2564
บริิษััทมอบทุุนการศึึกษาบุุตรพนัักงาน จำำ�นวน
84 ทุุน เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 672,000 บาท
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โครงการวััคซีีน COVID - 19 เพื่่�อประชาชน
บริิษััทได้้ร่่วมมืือกัับภาครััฐ ให้้บริิการฉีีดวััคซีีน COVID - 19 แก่่ประชาชนทั่่�วไป และเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐตลอดปีี 2564

ผลการดำำ�เนิินการปีี 2564
มีีผู้้�ได้้รัับวััคซีีนแล้้ว กว่่า 120,000 โดส
การช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััย
ทุุกครั้้ง� เกิิดอุุบัติั ภัิ ยั ต่่างๆ กัับชุุมชนทั้้�งในกรุุงเทพมหานครและต่่างจัังหวััด มููลนิิธิวิิ ภิ าวดีีร่ว่ มกัับโรงพยาบาลวิิภาวดีีจะช่่วย
เหลืือผู้้�ประสบภััยเพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อน โดยในปีี 2564 ได้้มีีการมอบเงิินบริิจาคเพื่่�อบููรณะฟื้้�นฟููพื้้�นที่่� ที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากอุุทกภััย ดัังต่่อไปนี้้�
1. วััดหนองตะแบก อำำ�เภอหนองม่่วง จัังหวััดลพบุุรีี				จำำ�นวน 200,000 บาท
2. โรงพยาบาลบำำ�เหน็็จณรงค์์ จัังหวััดชััยภููมิิ				จำำ�นวน 200,000 บาท
3. โรงพยาบาลจตุุรััส จัังหวััดชััยภููมิิ					จำำ�นวน 100,000 บาท
4. วััดไพรีีพิินาศ ตำำ�บลในเมืือง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดชััยภููมิิ 			จำำ�นวน 50,000 บาท
5. โรงเรีียนวััดบ้้านลาด ตำำ�บลบางเคีียน อำำ�เภอชุุมแสง จัังหวััดนครสวรรค์์ 	จำำ�นวน 50,000 บาท
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การช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััย

เป็็นกิิจกรรมที่่�บริิษััทจััด
ติิ ด ต่่ อ กัั น มาตั้้� ง แต่่ ก่่ อ ตั้้� ง บริิ ษัั ท
โดยเล็็งเห็็นถึึงความเสีียสละของ
เจ้้ า หน้้ า ที่่� ที่่� อ อกปฏิิ บัั ติิ ก ารเพื่่� อ
ช่่วยเหลืือประชาชน
ผลการดำำ�เนิินการปีี 2564
บริิษัทั ได้้มอบเสื้้อ� กัันฝนให้้กับั เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ สถานีีตำำ�รวจนครบาลวิิภาวดีี เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่�ได้้ใช้้ขณะออกปฎิิบัติั หิ น้้าที่่�
ในช่่วงฤดููฝน
กิิจกรรมช่่วยเหลืือสัังคมอื่่�นๆ
การช่่วยเหลืือกรณีีมีีผู้้�ติิดเชื้้�อ COVID - 19 ที่่�หาเตีียงรัักษาไม่่ได้้

มููลนิิธิิวิิภาวดีีร่่วมกัับโรงพยาบาลวิิภาวดีี มอบยา Favipiravir ให้้กัับ โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย เพื่่�อใช้้ใน
การรัักษาผู้้�ป่่วย COVID - 19
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ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญั กัับคุุณภาพมาตรฐานความปลอดภััย ใส่่ใจสิ่่ง� แวดล้้อม ทั้้�งนั้้น� การดำำ�เนิินการของโรงพยาบาลมีีการบริิหาร
จััดการ ด้้านพลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ใช้้อย่่างคุ้้�มค่่าและเกิิดประโยชน์์สููงสุุด มีีการจััดการของเสีียในระบบของโรงพยาบาลอย่่าง
เป็็นระบบ การควบคุุมคุุณภาพด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในโรงพยาบาล การตรวจวััดคุุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาล และมีีการตรวจ
วััดคุุณภาพประสิิทธิิภาพของห้้องปฏิิบััติิการต่่างๆ เช่่น ห้้อง OR ห้้องแยกโรค ให้้เป็็นไปตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนด โดยคำำ�นึึงถึึงความ
ปลอดภััยของผู้้�ใช้้บริิการและผู้้�ปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�โรงพยาบาล

1. การบริิหารจััดการด้้านพลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
1.1 การบริิหารจััดการระบบไฟฟ้้า

ความมุ่่�งมั่่�นและเป้้าหมาย
บริิษััทฯ ตระหนัักและมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะควบคุุมการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด เพื่่�อใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ
อย่่างคุ้้�มค่่าลดผลกระทบที่่�มีต่ี อ่ สิ่่ง� แวดล้้อมให้้ได้้มากที่่�สุดุ และยัังสามารถลดต้้นทุุนค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านพลัังงานของอาคารโรงพยาบาล
โดยมีีเป้้าหมายในปีี 2564 คืือ ลดปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า ลง 5% เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 และปฏิิบััติิตาม พ.ร.บ.
การส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์พลัังงาน พ.ศ.2535 (แก้้ไขเพิ่่�มเติิม) พ.ศ. 2550อย่่างเคร่่งครััด
แนวทางในการบริิหารจััดการ
การดำำ�เนิินงานภายใต้้ข้้อกำำ�หนด กฎหมาย และมาตรฐานระดัับสากล
บริิษััทฯ ได้้เล็็งเห็็นถึึงประโยชน์์ของการจััดการพลัังงานที่่�เกิิดขึ้้�น กล่่าวคืือ การใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเป็็นรููป
ธรรมและเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง ภายใต้้ พ.ร.บ. การส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์พลัังงาน พ.ศ.2535 (แก้้ไขเพิ่่�มเติิม) พ.ศ. 2550 มีีการ
แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งาน การประเมิินสถานภาพการจััดการพลัังงาน การกำำ�หนดนโยบายอนุุรัักษ์์พลัังงาน การประเมิินศัักยภาพการ
อนุุรักั ษ์์พลัังงาน การกำำ�หนดเป้้าหมายและแผนฯ พร้้อมดำำ�เนิินการตามแผน มีีการตรวจประเมิินและทบทวนวิิเคราะห์์การจััดการ
ด้้านพลัังงาน ทั้้�งนี้้�ทางบริิษััทฯได้้มีีการจััดจ้้าง บริิษััทที่่�ปรึึกษาด้้านการบริิหารจััดการพลัังงานที่่�ได้้รัับใบรัับรองคุุณภาพมาตรฐาน
ISO 50001 เป็็นที่่�ปรึึกษาด้้านการอนุุรักั ษ์์พลัังงาน ที่่�ส่ง่ ผลให้้โรงพยาบาลฯ เกิิดการอนุุรักั ษ์์พลัังงานที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพอย่่างยั่่ง� ยืืน
และเกิิดการปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานและปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่�อง
บริิษััทฯดำำ�เนิินงานและกิิจกรรมด้้านการอนุุรัักษ์์พลัังงานอย่่างต่่อเนื่่�องด้้วยมาตรการควบคุุม มาตรการการส่่งเสริิม และ
มาตรการการสนัับสนุุน เพื่่�อให้้มีปี ระสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานที่่�สููงสุุด โดยให้้ความสำำ�คัญั กัับโครงการอนุุรักั ษ์์พลัังงานที่่�มีกี ารลงทุุน
และทั้้�งที่่�ไม่่ลงทุุน ประกอบด้้วย
- โครงการโซล่่าเซลล์์ ติิดตั้้�งบนดาดฟ้้าของอาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4 และอาคาร 5 สามารถผลิิตไฟฟ้้าได้้โดย
รวมประมาณ 384.8 KWp. เป็็นพลัังงานที่่�สะอาดไม่่เป็็นพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ผลิิตใช้้ภายในอาคารแต่่หละอาคาร
ส่่งผลให้้ลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าจากการไฟฟ้้านครหลวง
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แผนผัังการติิดตั้้�งโซล่่าเซลล์์ อาคาร โรงพยาบาลวิิภาวดีี

รููปภาพการติิดตั้้�งแผงโซล่่าบนดาดฟ้้าแต่่ละอาคาร
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-

การนำำ�ระบบ IOT (Internet of Thing) และระบบควบคุุมอััตโนมััติิ เพื่่�อตอบโจทย์์ด้้านการบริิหารจััดการทรััพยากร
ทั้้�งบุุคคล เครื่่�องจัักร และพลัังงานของโรงพยาบาลวิิภาวดีี อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพสููงสุุด

IOT Platform

เป้้าหมาย
1. Saving ระบบจะคอยควบคุุมทางวิิศวกรรมอาคาร
ซึ่่�งมีีเป้้าหมายในการลดการใช้้พลัังงาน
2. Safety & Reliability ระบบคอยตรวจสอบ
เหตุุการณ์์ผิิดปกติิของระบบทางวิิศวกรรมอาคาร
3. Smart Work การทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่าง IOT กัับ
ทีีมงาน เพื่่�อการทำำ�งานที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
โครงสร้้างระบบ IOT
ปลูู ก จิิ ต สำำ�นึึ กด้้ า นการอนุุ รัั ก ษ์์ พ ลัั ง งานแก่่ พ นัั ก งานใน
องค์์กร
บริิษัทั ฯ ฝึึกอบรมพนัักงานที่่เ� ข้้าใหม่่เป็็นประจำำ�โดยนำำ�เรื่่อ� ง
เกี่่�ยวกัับ ระบบสาธารณููปโภคภายในอาคารโรงพยาบาล และการ
จััดการพลัังงาน เข้้าไปในหลัักสููตรการอบรม เพื่่�อส่่งเสริิมและสร้้าง
องค์์ความรู้้� ความตระหนัักในด้้านการอนุุรักั ษ์์พลัังงานให้้พนัักงาน
เข้้าใหม่่รัับทราบถึึงแนวทางปฏิิบััติิและการใช้้งานอุุปกรณ์์ไฟฟ้้า
เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด พร้้อมมีีการจััดสััปดาห์์ความปลอดภััย
เป็็นประจำำ�ทุุกๆ ปีี โดยมีีการอบรมเรื่่�องการอนุุรัักษ์์พลัังงาน และให้้พนัักงานทั้้�งหมดทบทวนและทำำ�ความเข้้าใจ พร้้อมทำำ�แบบ
ทดสอบ ซึ่่�งเป็็น การสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ดีีในด้้านการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
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กิิจกรรมด้้านพลัังงาน

การปฏิิบััติิงาน Operation and Maintenance
บริิษัทั ฯ มีีการกำำ�หนดแผนงานเพื่่�อดำำ�เนิินการบำำ�รุงุ รัักษาเครื่่อ� งจัักร อุุปกรณ์์ที่่มี� กี ารใช้้พลัังงานสููง เช่่น เครื่่อ� งจัักรในระบบ
สาธารณููปโภค เครื่่�องทำำ�น้ำำ��เย็็น Water Chiller เครื่่�องส่่งลมเย็็น AHU เครื่่�องปรัับอากาศ และเครื่่�องสููบน้ำำ��ต่่างๆภายในอาคาร
โรงพยาบาล โดยเน้้นเรื่่อ� งการบำำ�รุงุ รัักษาอุุปกรณ์์เชิิงป้้องกััน (Preventive Maintenance) เพื่่�อให้้เครื่่อ� งจัักรอุุปกรณ์์มีคี วามพร้้อม
ใช้้งาน รัักษาสภาพ ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความเสีียหาย รวมทั้้�งดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องในมาตรการควบคุุม ประสิิทธิิภาพสมรรถนะ
ของเครื่่อ� งจัักรที่่�มีนัี ยั สำำ�คัญั ในการกำำ�หนดเครื่่อ� งจัักรที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพสููงสุุดในการเปิิดใช้้งาน พร้้อมมีีการกำำ�หนดแผนงานตาราง
การเปิิด-ปิิด เครื่่�องจัักรภายในอาคารโรงพยาบาล ส่่งผลให้้สามารถควบคุุมการทำำ�งานของเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ ได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ เกิิดความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงาน สามารถลดการสููญเสีียด้้านพลัังงานและลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ณ
ปััจจุุบัันมีีการนำำ�ระบบ IOT มาใช้้ในการแจ้้งเตืือนการทำำ�งานที่่�ผิิดปกติิ หรืือการเกิิดเหตุุขััดข้้องของระบบมาใช้้ในการแจ้้งเตืือน
เพื่่�อความรวดเร็็วในการแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น อัันลดผลกระทบต่่ออาคารและผู้้�ใช้้บริิการ
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ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
บริิษััทฯ ใช้้พลัังงานจากการไฟฟ้้านครหลวงเป็็นหลััก โดยในปีี 2564 โรงพยาบาลวิิภาวดีีมีีปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า
รวม เท่่ากัับ 12,385,000 kWh. เมื่่�อเทีียบกัับปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้ารวมปีี 2563 เท่่ากัับ 13,109,000 kWh. พบว่่ามีีการ
ใช้้พลัังงานไฟฟ้้าลดลง 724,000 kWh. “ลดลง 5.5%” โดยดััชนีีการใช้้พลัังงานไฟฟ้้ากัับยอดของผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้บริิการ พบว่่าในปีี
2564 ด่่าดััชนีีการใช้้พลัังงานต่่อผู้้�ป่่วยใน เท่่ากัับ 118.63 “ลดลง 5.1%” เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 และค่่าดััชนีีการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า
กัับยอดผู้้�ป่่วยนอก เท่่ากัับ 24.71 “ลดลง 5.9%” เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
สำำ�หรัับมาตรการอนุุรัักษ์์พลัังงานที่่�ดำำ�เนิินการในปีี 2564 มีีทั้้�งหมด 2 มาตรการหลัักๆ โดยเป็็นมาตรการที่่�ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์
ผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าเพื่่�อทดแทนการใช้้พลัังงานจากการไฟฟ้้านครหลวง และมาตรการปรัับปรุุง เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของ
อุุปกรณ์์ เครื่่�องจัักร ซึ่่�งประกอบด้้วย
- มาตรการติิดตั้้�งโซล่่าเชลล์์พลัังงานแสงอาทิิตย์์บนดาดฟ้้าอาคาร บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
- มาตรการระบบควบคุุมความเร็็วรอบ Cooling Tower (Smart Cooling Tower)
สรุุปผลจากการบริิหารจััดการพลัังงานไฟฟ้้าในปีี 2564
ผลประหยััดมาตรการติิดตั้้�งโซล่่าเชลล์์
ผลประหยััดมาตรการควบคุุมความเร็็วรอบ Cooling Tower
= 506,754.34 หน่่วย/ปีี
= 85,177 หน่่วย/ปีี
=1,913,616.53 บาท/ปีี
= 321,919 บาท/ปีี

กราฟเปรีียบเทีียบหน่่วยการใช้้ไฟฟ้้า ปีี 2563&2564
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1.2 การบริิหารจััดการน้ำำ��

ความมุ่่�งมั่่�นและเป้้าหมาย
บริิษััทฯ ใส่่ใจและให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารจััดการน้ำำ��ภายในองค์์กร ซึ่่�งเป็็นน้ำำ��ประปาที่่�ใช้้เพื่่�ออุุปโภคและบริิโภค ของ
พนัักงานและผู้้�มาใช้้บริิการอาคารโรงพยาบาล มีีการเก็็บตััวอย่่างน้ำำ��สุ่่�มตรวจค่่าต่่างๆ ตามมาตรฐาน และให้้ความสำำ�คััญต่่อการ
อนุุรัักษ์์และการใช้้น้ำำ��ให้้เกิิดคุุณค่่าสููงสุุด ทางโรงพยาบาล วิิภาวดีี จึึงได้้มีีการกำำ�หนดเป้้าหมาย ออกเป็็น 2 ส่่วนคืือ
1. ลดการใช้้น้ำำ��ลง 5% โดยเทีียบกัับปีี 2563
2. ผลการตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��อุุปโภคและบริิโภคต้้องผ่่านมาเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
แนวทางการบริิหารจััดการ
บริิษััทฯ มีีการจััดการใช้้น้ำำ��อย่่างเป็็นระบบทั่่�วทั้้�งโรงพยาบาล โดยปริิมาณน้ำำ��ที่่�ใช้้ในอาคารสามารถแยกสััดส่่วนการใช้้น้ำำ��
ออกเป็็น 2 ส่่วนคืือ น้ำำ��ที่่�ใช้้ในการอุุปโภคใช้้สร้้อยภายในอาคาร ประมาณ 80% ของประมาณการใช้้น้ำำ��ทั้้�งหมด และน้ำำ��ที่่�ใช้้ใน
ส่่วนระบบปรัับอาคารประมาณ 20% ของปริิมาณการใช้้น้ำำ��ทั้้�งหมด ฉะนั้้�นด้้านการบริิหารจััดการจึึงแยกออกเป็็น 2 ส่่วนดัังนี้้�
1. 	ด้้านน้ำำ��อุปุ โภคและใช้้สอยภายในอาคาร มีีการรณรงค์์เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึึกแก่่พนัักงานในการใช้้น้ำำ��ให้้เกิิดความคุ้้�มค่่า
และประโยชน์์สููงสุุด เช่่น การนำำ�น้ำำ��ทิ้้�งจากการผลิิตน้ำำ�� RO มาใช้้ประโยชน์์ในการล้้างรถ ล้้างภาชนะถัังขยะ และ
น้ำำ��ทิ้้�งดัังกล่่าวมาระบายความเย็็นของอุุปกรณ์์ในระบบออกซิิเจนเหลว เป็็นต้้น
2. 	ด้้านน้ำำ��ในระบบปรัับอากาศ ส่่วนมากใช้้น้ำำ��เพื่่�อหล่่อเย็็นในระบบทำำ�ความเย็็น ช่่วยในการระบายความร้้อนของระบบ
โดยได้้มีีการกำำ�หนดแผนในการบำำ�รุุงรัักษาอุุปกรณ์์ในระบบปรัับอากาศ อย่่างสม่ำำ��เสมอและต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้การ
ทำำ�งานที่่�สมบููรณ์์และลดการสููญเสีียน้ำำ��ในระบบ ทั้้�งมีีการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์วััดคุุณภาพน้ำำ��พร้้อมกัับ Auto Drain ที่่�
หอรัังผึ่่�ง (Cooling Tower) ของระบบปรัับอากาศ เพื่่�อช่่วยในการควบคุุมคุุณภาพน้ำำ��และปล่่อยน้ำำ��ทิ้้�งตาม
ความเหมาะสมอัันส่่งผลให้้เกิิดการควบคุุมการสููญเสีียน้ำำ��โดยเปล่่าประโยชน์์ในระบบ
ผลการดำำ�เนิินการปีี 2564
บริิษััทฯ มีีปริิมาณการใช้้น้ำำ��ประปารวมทั้้�งหมดในปีี 2564 เท่่ากัับ 142,778 ลููกบาศก์์เมตร โดยในปีี 2563 มีีปริิมาณการ
ใช้้น้ำำ�� เท่่ากัับ 156,766 ลููกบาศก์์เมตร และมีีค่่า “ลดลงประมาณ 8.9%” ทั้้�งน้ำำ��จากการใช้้น้ำำ��ทั้้�งหมดในปีี 2564 พบว่่าสััดส่่วน
การใช้้น้ำำ�� เกี่่�ยวกัับอุุปกรณ์์และใช้้สอยภายในอาคาร อยู่่� 80% และใช้้น้ำำ��ในระบบปรัับอากาศอยู่่�ที่่� 20% ตามลำำ�ดัับทั้้�งนี้้�การ

กราฟเปรีียบเทีียบปริิมาณการใช้้น้ำำ��ประปา
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ทั้้�งนี้้� การควบคุุมและติิดตามคุุณภาพน้ำำ��อุุปโภคและบริิโภคจากผลตััวอย่่างน้ำำ��ที่่�นำำ�ไปทดสอบโดยห้้องปฏิิบััติิการ พบว่่า
“ค่่าผ่่านตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนด”
รำ��ยกำำ�รที่่�ทดสอบ
คลอไรด์์
การนำำ�ไฟฟ้้า
ความเป็็นกรด-ด่่าง
ความขุ่่�น
Ecoli

ผลการทดสอบ
เกณฑ์์กำำ�หนดคุุณภาพน้ำำ��ประปา
บ่่อดาดฟ้้าอาคาร 2 บ่่อใต้้ดิินอาคาร 2 แผนกโภชนาการ
การประปานครหลวง
มก./ล.
26.0
26.2
26.9
250
ไมโครซีีเมนส์์/ซม.
291
288
295
7.6
7.5
7.9
6.5-8.5
NTU
0.30
0.22
1.0
1.0
พบ-ไม่่พบ/100 มล.
ไม่่พบ
ไม่่พบ
ไม่่พบ
ไม่่พบ
หน่่วย

ตารางผลการตรวจสอบน้ำำ��

2. การบริิหารจััดการของเสีียในระบบโรงพยาบาล
2.1 การบริิหารจััดการน้ำำ��ทิ้้�ง

ความมุ่่�งมั่่�นและเป้้าหมาย
บริิษััทฯ ตระหนัักด้้านผลกระทบจากการปล่่อยน้ำำ��ทิ้้�งที่่�เกิิดขึ้้�นจากกิิจกรรมภายในอาคารโรงพยาบาลต่่อพื้้�นที่่�ชุุมชนโดย
รอบ โดยจะไม่่มีกี ารปล่่อยน้ำำ��เสีียลงสู่่�คู่่�คลองสาธารณะและทางอาคารโรงพยาบาลจะดำำ�เนิินการตามมาตรฐานที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยตั้้�งเป้้าหมาย “ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนเรื่่�องน้ำำ��ทิ้้�ง” จากชุุมชนและประชาชนทั่่�วไป
แนวทางการบริิหารจััดการ
บริิษััทฯมีีการตรวจสอบและบำำ�รุุงรัักษา Pump น้ำำ��ในบ่่อพัักน้ำำ��เสีียรวมของโรงพยาบาลอย่่างสม่ำำ��เสมอ และมีีการเติิม
คลอรีีนเพื่่�อฆ่่าเชื้้�อโรคในบ่่ออย่่างต่่อเนื่่�อง พร้้อมกัับเก็็บตััวอย่่างน้ำำ��เสีียเป็็นประจำำ�ทุุกๆเดืือน ก่่อนที่่�จะส่่งน้ำำ��เสีียเข้้าสู่่�ท่่อระบบ
ปิิดบำำ�บััดน้ำำ��เสีียรวมของกรุุงเทพมหานคร เพื่่�อเข้้าบำำ�บััดกัับระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียรวม เขตดิินแดง การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวมีีการ
ประชุุมร่่วมกัันและผ่่านการตรวจสอบ ทั้้�งแบบและการติิดตั้้ง� โดยเจ้้าหน้้าที่่ข� องกรุุงเทพมหานคร พร้้อมกัับมีีการศึึกษาดููงานระบบ
บำำ�บััดน้ำำ��เสีีย โดยฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องของโรงพยาบาลและมีีการติิดตามผลการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียรวมทุุกเดืือนโดยการของเอกสารจาก
กรุุงเทพมหานคร ซึ่่�งถืือว่่าลดสภาวะเสี่่�ยงที่่�ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียล้้มเหลว

ดููงานโรงบำำ�บััดน้ำำ��เสีียรวมของ เขตดิินแดง
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ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
จากการบริิหารจััดการน้ำำ��ทิ้้�งในปีี 2564 มีีปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�งเข้้าสู่่�ระบบประมาณ 320 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน และผลของการ
ตรวจเชื้้อ� โรค ค่่า Coliform Bacteria และค่่า Faecal coliform Bacteria เป็็นประจำำ�ทุกุ ๆเดืือน “พบว่่าเป็็นไปตามเกณฑ์์มาตรฐาน
กำำ�หนด” รายละเอีียดดัังตารางประกอบ

Parameter
Coliform Bacteria
Faecal coliform Bacteria

ค่่ามาตรฐาน
ไม่่เกิิน 5000
ไม่่เกิิน 1000

ม.ค.-64
<1.8
<1.8

ก.พ.-64
<1.8
<1.8

มีี.ค.-64
<1.8
<1.8

เม.ย.-64
<1.8
<1.8

พ.ค.-64
<1.8
<1.8

มิิ.ย.-64
<1.8
<1.8

ก.ค.-64
<1.8
<1.8

ส.ค.-64
<1.8
<1.8

ก.ย.-64
<1.8
<1.8

ต.ค.-64
<1.8
<1.8

พ.ย.-64
<1.8
<1.8

ธ.ค.-64
<1.8
<1.8

ทั้้�งนี้้�จากการติิดตามผลการบำำ�บััดน้ำำ��เสีียจากสำำ�นัักระบายน้ำำ�� เขต ดิินแดง กรุุงเทพมหานครพบว่่าผลน้ำำ��ที่่�ผ่่านการบำำ�บััด
รวมเป็็นไปตามมาตรฐานที่่�กฎหมายกำำ�หนด โดยการดำำ�เนิินการดัังกล่่าว โรงพยาบาลวิิภาวดีีไม่่พบข้้อร้้องเรีียนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
จากผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

2.2 การบริิหารจััดการขยะ

ความมุ่่�งมั่่�นและเป้้าหมาย
การจััดการขยะและของเสีียถืือเป็็นบริิบทที่่�สำำ�คััญต่่อการประกอบกิิจการด้้านสถานพยาบาล ทางโรงพยาบาลได้้มีีการ
กำำ�หนดคณะกรรมการฯ จััดการขยะและของเสีีย เพื่่�อให้้เกิิดความสะดวกรวดเร็็วต่่อการจััดการและการกำำ�จัดั ได้้อย่่างถููกต้้อง และ
มีีการตรวจติิดตาม การแยกทิ้้�ง การจััดเก็็บ การรวบรวม การเคลื่่อ� นย้้าย ขนส่่งและการกำำ�จัดั มููลฝอย โดยในปีี 2564 ตั้้ง� เป้้าหมาย
คืือ “สััดส่่วนการแยกทิ้้�งขยะผิิดต้้องลดลง จากปีี 2563 ไม่่น้้อยกว่่า 5%”
แนวทางการบริิหารจััดการ
1. 	กำำ�หนดนโยบายการคััดแยกขยะตั้้ง� แต่่ต้น้ ทาง โดยแบ่่งประเภท ภาชนะบรรจุุพร้้อมสััญลัักษณ์์ และถุุงสีีที่่บ� รรจุุชัดั เจน
2. 	จััดทำำ�แผนการบริิหารจััดการขยะ สารเคมีีและวััตถุุอัันตราย แนวทางการปฏิิบััติิงานเรื่่�อง การจััดการของเสีียใน
โรงพยาบาล ทุุกประเภท โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่ การแยกทิ้้�ง การจััดเก็็บ การรวบรวม การเคลื่่�อนย้้าย ขนส่่งและการกำำ�จััด
มููลฝอย
3. 	มีีรถเข็็นมููลฝอยเพื่่�อขนย้้ายมููลฝอยอย่่างระมััดระวัังและมีีการกำำ�หนดช่่องทาง เวลาในการขนย้้าย
4. ปรัับปรุุงโรงพัักขยะมููลฝอย โรงพัักขยะติิดเชื้้�อ ขยะอัันตรายให้้ถููกสุุขลัักษณะ ประสานงานกัับบริิษััทภายนอกใน
การรัับกำำ�จััดขยะ เช่่น กรุุงเทพมหานคร บริิษััทกรุุงเทพธนาคม จำำ�กััด บริิษััทอััคคีีปราการ จำำ�กััด
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การจำำ�แนกขยะตั้้�งแต่่ต้้นทาง

การดููงานการจััดการขยะอัันตราย

การจััดการโรงขยะ

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
บริิษััทฯ ได้้ตรวจสอบ ติิดตาม การดำำ�เนิินการจากคณะกรรมการการจััดการขยะและของเสีีย พบว่่าในปีี 2564 มีีการทิ้้�ง
ขยะผิิดประเภทลดลง จากปีี 2563 เท่่ากัับ 64.4%
การทิ้้�งขยะ
ขยะทั่่�วไป ทิ้้�งในรีีไซเคิิล
ขยะรีีไซเคิิล ทิ้้�งในขยะทั่่�วไป
ขยะทั่่�วไป ทิ้้�งในขยะติิดเชื้้�อ
ขยะไม่่มีีคม ทิ้้�งในขยะมีีคม
ไม่่มีีป้้ายระบุุ
ขยะทั่่�วไปไม่่มีีฝาปิิด
รวม

ปีี 2563 (เดืือน ม.ค.-พ.ค.)
จำำ�นวนครั้้�ง
เปอร์์เซ็็นต์์
16
35.56%
4
8.89%
2
4.44%
4
8.89%
16
35.56%
3
6.67%
45
100%

การทิ้้�งขยะ
ขยะทั่่�วไป ทิ้้�งในรีีไซเคิิล
ขยะรีีไซเคิิล ทิ้้�งในขยะทั่่�วไป
ขยะติิดเชื้้�อมีีคม เกิิน 3/4
ไม่่ปิิดฝาถัังขยะทั่่�วไป
ถัังขยะทั่่�วไปไม่่มีีฝาปิิด
อื่่�นๆ
รวม

ปีี 2564 (เดืือน ม.ค.-ธ.ค.)
จำำ�นวนครั้้�ง
เปอร์์เซ็็นต์์
4
25%
5
31.25%
1
6.25%
2
12.50%
2
12.50%
2
12.50%
16
100%

ตารางเปรีียบเทีียบข้้อมููลการทิ้้�งขยะผิิด
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3. การควบคุุมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมในโรงพยาบาล
บริิษััทฯ มีีการติิดตามและตรวจสอบผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ตามข้้อกำำ�หนดการประเมิินผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
เฝ้้าระวัังและจััดการสิ่่�งแวดล้้อมที่่�อาจก่่อให้้เกิิดปััญหามลพิิษที่่จ� ะส่่งผลต่่อสุุขภาพพนัักงานและผู้้ม� าใช้้บริิการสถานพยาบาล และ
ชุุมชนโดยรอบ โดยทางโรงพยาบาลได้้กำำ�หนดมาตรฐานสำำ�หรัับตรวจวััดคุุณภาพของสิ่่ง� แวดล้้อมด้้านต่่างๆ ในโรงพยาบาล ได้้แก่่
การตรวจวััดคุุณภาพอากาศ การตรวจวััดคุุณภาพมาตรฐานพื้้�นที่่�ทำำ�ให้้บริิการที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ ห้้องผ่่าตััด ห้้อง Cath LAB ห้้อง
Negative Pressure ห้้องคััดกรองโรค การตรวจวััดความเข้้มของแสงในพื้้�นที่่�ต่่างภายในอาคารโรงพยาบาล

3.1 คุุณภาพอากาศภายใน (Indoor Air Quality : IAQ)
ระบบตรวจสอบและเฝ้้าระวัังคุุณภาพอากาศภายในพื้้น� ที่่� ผ่่านการแจ้้งเตืือนและแสดงข้้อมููลพร้้อมประเมิินคุุณภาพอากาศ
ตามมาตรฐาน ซึ่่�งเป็็นตััวชี้้�วััดถึึงความปลอดภััย สุุขภาพ และสุุขอนามััยของผู้้�ใช้้อาคาร
ผลการดำำ�เนิินการในปีี 2564
บริิษััทฯได้้ติิดตามผลการดำำ�เนิินการตรวจวััดคุุณภาพอากาศซึ่่�งในปีี 2564 คุุณภาพอากาศในอาคารโรงพยาบาล “ผ่่าน
ตามเกณฑ์์มาตรฐานที่่�กำำ�หนด” ดัังแสดงตััวอย่่างในกราฟ

ตััวอย่่างผลการตรวจวััดค่่าคุุณภาพอาคาศ PM 2.5

3.2 การตรวจวััดคุุณภาพมาตรฐานพื้้�นที่่�ให้้บริิการที่่�สำำ�คััญ
บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการตรวจวััดคุุณภาพมาตรฐานพื้้�นที่่�ให้้บริิการที่่�สำำ�คััญ อาทิิ ห้้องผ่่าตััด ห้้อง Cath lab ห้้อง Negative
Pressure ห้้องคััดกรองโรค เพื่่�อตรวจสอบประสิิทธิิภาพของห้้องดัังกล่่าวให้้มีคี วามปลอดภััยต่่อผู้้ม� าใช้้บริิการสถานพยาบาลและ
เป็็นไปตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนดอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยบริิษััทที่่�ชำำ�นาญการและมีีประสบการณ์์ด้้านการตรวจวััดคุุณภาพ เข้้าดำำ�เนิิน
การเป็็นประจำำ�ทุุกๆ ปีี

แนวทางการบริิหารจััดการ
การตรวจวััดห้้อง : ดำำ�เนิินการเป็็นประจำำ�ทุุกๆปีี โดย
เครื่่�องมืือที่่�ผ่่านมาตรฐาน มีีใบ Calibration ค่่า
Parameter ต่่างๆ ครบถ้้วนมาตรฐานกำำ�หนด :
ประกอบด้้วย Cleanliness Classification , Air
Changes , Room Temp. , Room Humidity, Room
Pressurization, HEPA Leak มาตรฐานอ้้างอิิง :
ASHRAE Handbook HVAC และ ISO 14644-3
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ผลการดำำ�เนิินการในปีี 2564
บริิษััทฯได้้ติิดตามผลการดำำ�เนิินการตรวจวััดประสิิทธิิภาพห้้องต่่างๆ ซึ่่�งในปีี 2564 ประสิิทธิิภาพและคุุณภาพห้้อง
“ผ่่านตามเกณฑ์์มาตรฐานที่่�กำำ�หนด”

3.3 การตรวจวััดความเข้้มของแสงสว่่างพื้้�นที่่�ให้้บริิการ
บริิษัทั ฯได้้ดำำ�เนิินการตรวจวััดค่่าความเข้้มแสง ปกติิพื้น้� ที่่ทั่่� ว� ทั้้ง� โรงพยาบาลแต่่ละพื้้น� ที่่มี� มี าตรฐานในการกำำ�หนดค่่าความ
เข้้มของแสง เพื่่�อมิิให้้เกิิดผลกระทบต่่อการปฏิิบัติั งิ านและต่่อผู้้ม� าใช้้บริิการ โดยดำำ�เนิินการตรวจวััดแต่่ละพื้้น� ที่่เ� พื่่�อเก็็บข้้อมููลและ
พััฒนาปรัับปรุุงพื้้�นที่่�ไม่่ได้้มาตรฐานต่่อไป

แนวทางการบริิหารจััดการ
ดำำ�เนิินการตรวจวััด : ดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�ที่่�มีีการ
ปรัับปรุุง เพื่่�อให้้ค่่าความเข้้มแสงเป็็นไฟตามมาตรฐาน
ที่่�กำำ�หนด มาตรฐานอ้้างอิิง : มาตรฐาน CIE
(International Commission on Rumination),
กฎกระทรวงกำำ�หนดมาตรฐานในการบริิหารและจััดการ
ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพ
แวดล้้อมในการทำำ�งานเกี่่�ยวกัับ ความร้้อน แสงสว่่าง
และเสีียง พ.ศ. 2549
ผลการดำำ�เนิินการในปีี 2564
บริิษััทฯได้้ติิดตามผลการดำำ�เนิินการตรวจวััดความเข้้มแสง ในปีี 2564 ค่่าความเข้้มแสงภายในอาคารโรงพยาบาล
“ผ่่านตามเกณฑ์์มาตรฐานที่่�กำำ�หนด”
วิิธีีการตรวจตามกรมสนัับสนุุน
พื้้�นที่่�
ค่่ามาตรฐาน (LUX)
ค่่าที่่�วััด (LUX)
บริิการกระทรวงสาธารณสุุข
พื้้�นที่่�ห้้องทำำ�งาน/Ward
500
531.75
ความเข้้มส่่องสว่่างระดัับพื้้�น
ที่่�นั่่�งทำำ�งาน
300
366
ความเข้้มส่่องสว่่างระดัับพื้้�น
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4. การจััดการปััญหาก๊๊าซเรืือนกระจก

ความมุ่่�งมั่่�นและเป้้าหมาย
บริิษััทฯ เป็็นส่่วนหนึ่่�งในสัังคมที่่�มีีการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการป้้องกัันและแก้้ไขมลพิิษที่่�เกิิดขึ้้�น
จากการดำำ�เนิินกิิจกรรมของบริิษัทั ฯ ที่่�ส่ง่ ผลกระทบทางตรงและทางอ้้อมกัับการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ เพื่่�อให้้การปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกสู่่�ชั้้�นบรรยากาศลดลง
แนวทางในการบริิหารจััดการ
ปีี 2564 บริิษััทฯ ยัังมิิได้้มีีการดำำ�เนิินการประเมิินปริิมาณคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ขององค์์กรอย่่างเป็็นรููปธรรม โดยอยู่่�ในขั้้�น
ตอนการศึึกษาวิิธีกี ารจััดทำำ�คาร์์บอนฟุุตพริ้้น� ท์์ เพื่่�อประเมิินปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของกิิจกรรม ตลอดห่่วงโซ่่อุปุ ทาน
สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล โดยบริิษััทวางแผนว่่าในปีี 2565 ทางบริิษััทฯ จะจััดจ้้าง บริิษััทที่่�ปรึึกษาเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการ
คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์เพื่่�อดำำ�เนิินการควบคู่่�กัับเจ้้าหน้้าที่่�ของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้เกิิดการบริิหารจััดการและเก็็บข้้อมููลที่่�ครบถ้้วนสมบููรณ์์
ผลการดำำ�เนิินการปีี 2564
ในปีี 2564 ทางบริิษััทฯอยู่่�ระหว่่างการศึึกษาข้้อมููลการจััดทำำ�คาร์์บอนฟุุตพริ้้�น โดยที่่�ผ่่านมาได้้ดำำ�เนิินการด้้านการจััดการ
พลัังงานภายในบริิษััทฯและสามารถลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าได้้ถึึง 724,000 kWh หรืือเท่่ากัับ 5.5% โดยเทีียบกัับค่่าการใช้้
พลัังงานในปีี 2563 ซึ่่�งคำำ�นวณค่่าคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ได้้เท่่ากัับ GHG Emissions : 420.86 ton CO2 eq.
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ผลการดำำ�เนิินงานด้้านกำำ�กัับดููแลกิิจการ
1. การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นธรรม

ความมุ่่�งมั่่�นและเป้้าหมาย
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดพัันธกิิจที่่�จะยกระดัับขีีดความสามารถในการแข่่งขัันขององค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง ภายใต้้พื้้�นฐานของ
คุุณธรรม จริิยธรรม โดยได้้มีกี ารกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กับั กิิจการที่่�ดีไี ว้้เป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร รวมถึึง นโยบายและแนวทางปฏิิบัติั ิ
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างชััดเจน

1.1 การให้้บริิการรัักษาพยาบาลด้้วยจริิยธรรม

แนวทางการบริิหารจััดการ
1. ให้้บริิการรัักษาพยาบาลแก่่ผู้้�ป่่วยทุุกเพศ ทุุกวััย ด้้วยความรัับผิิดชอบ ภายใต้้จรรยาบรรณและมาตรฐานวิิชาชีีพ
อย่่างเคร่่งครััด
2. เคารพในสิิทธิิของผู้้�ป่ว่ ย รวมถึึงเคารพต่่อศัักดิ์์ศ� รีีความเป็็นมนุุษย์์ และสิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�ป่ว่ ย โดยไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ
ทางเชื้้�อชาติิ ศาสนา เพศ และอื่่�นๆ
3. รัักษาข้้อมููล และความลัับของผู้้�ป่่วย ด้้วยวิิธีีการที่่�ชอบด้้วยกฎหมาย และเป็็นธรรม
ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
บริิษััทฯ ยัังคงได้้รัับข้้อร้้องเรีียนจากผู้้�ป่่วยเกี่่�ยวกัับผลการรัักษาพยาบาล และการให้้บริิการที่่�ผู้้�ป่่วยและญาติิไม่่พึึงพอใจ
ซึ่ง่� ได้้มีกี ารชี้้�แจงและทำำ�ความเข้้าใจ รวมถึึงส่่งเรื่่อ� งให้้ผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องหาสาเหตุุและแนวทางแก้้ไขป้้องกัันตามระบบที่่�วางไว้้ อย่่างไร
ก็็ตามในปีี 2564 โรงพยาบาลไม่่ได้้รัับข้้อร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับปฏิิบััติิผิิดจรรยาบรรณและมาตรฐานวิิชาชีีพ
บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการจััดทำำ�นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล ซึ่่�งได้้อธิิบายถึึงวิิธีีการที่่�โรงพยาบาลปฏิิบััติิต่่อข้้อมููลส่่วน
บุุคคลของผู้้�ใช้้บริิการ

1.2 การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น

แนวทางการบริิหารจััดการ
1. บริิษัทั ฯ มุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะดำำ�เนิินธุุรกิจิ ด้้วยความโปร่่งใส เป็็นธรรม โดยจััดให้้มีแี นวทางในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่น� รวม
ถึึงการสร้้างจิิตสำำ�นึึก ค่่านิิยม ทััศนคติิ และปลููกฝัังจนกลายเป็็นวััฒนธรรมองค์์กรที่่�จะส่่งเสริิมให้้กรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหารและ
พนัักงานทุุกระดัับต้้องปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนไม่่สนัับสนุุนให้้มีีการสร้้างความสำำ�เร็็จของ
งานด้้วยวิิธีีการทุุจริิต
2. คณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติิระเบีียบปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น เพื่่�อกำำ�หนดหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
และแนวทางการปฏิิบัติั ใิ นการต่่อต้้านคอร์์รัปั ชั่่น� ตลอดจนจััดให้้มีมี าตรการในการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนเมื่่อ� พบเห็็นหรืือมีี
หลัักฐานว่่ามีีการคอร์์รัปั ชั่่น� เกิิดขึ้้น� ในบริิษัทั ฯ และมีีกลไกในการให้้ความคุ้้�มครองและให้้ความเป็็นธรรมกัับผู้้�ที่่แ� จ้้งเบาะแสหรืือผู้้�
ถููกร้้องเรีียน รวมถึึงมีีการลงโทษผู้้�กระทำำ�ความผิิด ผู้้�ข่่มขู่่�หรืือคุุกคาม หรืือผู้้�ที่่�เพิิกเฉยต่่อการกระผิิด
3. เป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต (Collective Action Coalition : CAC) ด้้วย
ความสมััครใจ
4. มอบหมาย สำำ�นักั ตรวจสอบภายในดำำ�เนิินการให้้บริิษัทั ฯ มีีการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีวัฒ
ั นธรรมองค์์กรที่่�จะไม่่ยอมรัับ
การคอร์์รัปั ชั่่น� ทุุกรููปแบบ มีีความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ และสร้้างความมั่่�นใจให้้กับั ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีีย ซึ่ง่� มีีการรายงานความคืืบ
หน้้าและผลการปฏิิบััติิงานของคณะทำำ�งาน และระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล รวมถึึงป้้องกัันไม่่ให้้
เกิิดการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
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5. จััดให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยง และระบบการควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล รวมถึึงป้้องกัันไม่่ให้้
เกิิดการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
5.1 กระบวนการในการประเมิินความเสี่่�ยงจากการคอร์์รััปชั่่�น
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งได้้จัดั ทำำ�แผนดำำ�เนิินงานบริิหารจััดการความเสี่่ย� งจากการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั ฯ
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี ซึ่่�งรวมถึึงการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านคอร์์รััปชั่่�นที่่�อาจเกิิดขึ้้�น โดยทำำ�การประเมิินแยกออกจากความเสี่่�ยงด้้าน
อื่่น� ๆ มีีการกำำ�หนดเกณฑ์์การประเมิินระดัับความเสี่่ย� งทั้้�งโอกาสเกิิดและผลกระทบ พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดมาตรการดำำ�เนิินการที่่�เหมาะ
สมกัับความเสี่่�ยงที่่�ประเมิินได้้ รวมทั้้�งมีีมาตรการในการควบคุุมและป้้องกัันความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
5.2 การกำำ�กัับดููแลและควบคุุมเพื่่�อป้้องกัันและติิดตามความเสี่่�ยงจากการคอร์์รััปชั่่�น
บริิษััทฯ จััดให้้มีีกระบวนการตรวจสอบ ประเมิินความเพีียงพอระบบควบคุุมภายในและการป้้องกัันการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�นในระบบงานสำำ�คััญ เช่่น ระบบการขาย การจััดซื้้�อจััดจ้้าง ระบบการบัันทึึกบััญชีีและการชำำ�ระเงิิน เป็็นต้้น ตลอดจนจััด
ให้้มีีช่่องทางการรัับแจ้้งข้้อมููล หรืือข้้อร้้องเรีียนในเรื่่�องที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายต่่อบริิษััทฯ ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องความถููกต้้อง
ของรายงานทางการเงิิน ระบบการควบคุุมภายในที่่�บกพร่่อง หรืือการกระทำำ�ผิิดกฎหมายและผิิดจรรยาบรรณ หรืือเรื่่�องทุุจริิต
คอร์์รัปั ชั่่น� โดยมีีมาตรฐานการคุ้้�มครองผู้้�ร้อ้ งเรีียนที่่�เป็็นระบบและยุุติธิ รรม ตลอดจนมีีขั้้น� ตอนการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงและกำำ�หนด
บทลงโทษทั้้�งทางวิินััยและ/หรืือกฎหมาย และในกรณีีที่่�สามารถติิดต่่อผู้้�ร้้องเรีียนได้้ บริิษััทฯ จะแจ้้งผลการสอบสวนข้้อเท็็จจริิง
ให้้รัับทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
5.3 แนวทางในการติิดตามประเมิินผลการปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น ดัังนี้้�
- 	ติิดตามการดำำ�เนิินงานตามนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นของบริิษััทฯ ในด้้านการช่่วยเหลืือทางการเมืือง
การบริิจาคเพื่่�อการกุุศล การเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน การให้้และรัับเลี้้�ยงรัับรอง และการให้้และรัับของขวััญ
ตลอดจนติิดตามการแจ้้งเบาะแสทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นผ่่านช่่องทางต่่างๆ รวมทั้้�งมีีการรายงานผลจากมาตรการ
ป้้องกัันการคอร์์รััปชั่่�นของบริิษััทฯ ต่่อคณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริิษััท ตามลำำ�ดัับ
- คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีการติิดตามและทบทวนการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านคอร์์รััปชั่่�นที่่�อาจเกิิด
ขึ้้�นของบริิษััทฯ พร้้อมทั้้�งรายงานผลการติิดตามการจััดการความเสี่่�ยงดัังกล่่าวต่่อคณะกรรมการบริิษััท
- บริิษััทฯ จััดให้้มีีกระบวนการตรวจสอบอย่่างเหมาะสม โดยมีีสำำ�นัักงานตรวจสอบภายในดำำ�เนิินการตรวจ
สอบระบบการควบคุุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีี และรายงานผลการตรวจสอบต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่ง่� ทำำ�หน้้าที่่�สอบทานระบบควบคุุมภายใน ในกรณีีที่่�ตรวจพบการทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่น� สำำ�นักั งานตรวจ
สอบภายในจะรายงานตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่่อคณะ
กรรมการบริิษััท ตามลำำ�ดัับ
- ในกรณีีที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับการร้้องเรีียนและสืืบสวนข้้อเท็็จจริิงแล้้วพบว่่าข้้อร้้องเรีียนมีีหลัักฐานหรืือมีีเหตุุอััน
ควรให้้เชื่่�อว่่ามีีการกระทำำ�ที่่�อาจส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อฐานะทางการเงิินหรืือผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ หรืือมีีการกระทำำ�ผิิดกฎหมายหรืือจรรยาบรรณ หรืือมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
กรรมการผู้้�จัดั การจะรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งและการลงทุุน
เพื่่�อทราบ และสรุุปความเห็็นข้้อเสนอแนะของคณะกรรมการดัังกล่่าวเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
รัับทราบต่่อไป
6. สื่่�อสารและประชาสััมพัันธ์์เกี่่�ยวกัับนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นและระเบีียบปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้กัับบุุคคลภายนอก
และบุุคลากรของบริิษััทฯ ผ่่านช่่องทางต่่างๆ เช่่น เว็็บไซต์์บริิษััทฯ ระบบอิินทราเน็็ต จดหมาย บอร์์ดประชาสััมพัันธ์์ เสีียงตาม
สาย เป็็นต้้น
7. จััดฝึึกอบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น และระเบีียบปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องของบริิษััทกัับกรรมการ
บริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น การเป็็นผู้้�ให้้การสนัับสนุุน การให้้และรัับของขวััญ โทษทางวิินััย ราย
ละเอีียดขั้้�นตอนและช่่องทางในการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน กลไกในการให้้ความคุ้้�มครองและเป็็นธรรมแก่่ผู้้�ที่่�แจ้้งเบาะแส
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เป็็นต้้น พร้้อมทั้้ง� ให้้พนัักงานทุุกคนจััดทำำ�แบบสอบวััดความรู้ใ้� นการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายและแนวทางการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่น�
รวมถึึงการอบรมและทำำ�ความเข้้าใจในเรื่่�องการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นกัับพนัักงานใหม่่ในการปฐมนิิเทศ
8. กำำ�หนดช่่องทางการสื่่�อสาร รัับข้้อร้้องเรีียน หรืือแจ้้งเบาะแสเกี่่�ยวกัับการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น พร้้อมทั้้�งมาตรการคุ้้�มครอง
ผู้้�ร้้องเรีียน โดยผู้้�แจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนจะได้้รัับกาคุ้้�มครอง ดููแล และเก็็บรัักษาเป็็นความลัับและเรื่่�องที่่�ได้้รัับแจ้้งเบาะแส
จะนำำ�เข้้าสู่่�กระบวนการตรวจสอบด้้วยความระมััดระวััง รอบคอบ และเป็็นธรรม
ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
1. จััดอบรมและให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับนโยบายและระเบีียบปฏิิบััติิในการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นในหลัักสููตร “แนวทางปฏิิบััติิ
ด้้านการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น” ให้้กัับกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหารและพนัักงาน ตลอดจนจััดให้้มีีการปฐมนิิเทศให้้แก่่พนัักงานใหม่่ทุุก
คนในเรื่่�องดัังกล่่าวด้้วย
2. สื่่อ� สารประชาสััมพัันธ์์นโยบายต่่อต้้านการคอร์์รัปั ชั่่น� ของบริิษัทั ฯ ให้้กับั คู่่�ค้้า ให้้งดการมอบของขวััญในทุุกเทศกาลและ
ในขณะเดีียวกัันได้้ประชาสััมพัันธ์์ให้้กรรมการบริิษััทผู้้�บริิหาร และพนัักงานรัับทราบและให้้ความร่่วมมืือในการงดรัับและให้้ของ
ขวััญในช่่วงเทศกาลและโอกาสต่่างๆ

3. ในปีี 2564 บริิษััทฯ ไม่่ได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแสเกี่่�ยวกัับการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นผ่่านช่่องทางการแจ้้งเบาะแส
ของบริิษััทฯ

2. สิิทธิิมนุุษยชน

ความมุ่่�งมั่่�นและเป้้าหมาย
สิิทธิิมนุุษยชนเป็็นสิิทธิิและเสรีีภาพขั้้�นพื้้�นฐานที่่�มนุุษย์์ทุุกคนพึึงได้้รัับ นอกจากสิิทธิิเสรีีภาพในทางปััจเจกบุุคคลแล้้วยััง
รวมไปถึึงสิิทธิิเสรีีภาพในการอยู่่�ร่่วมกัันในสัังคมอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม เคารพในคุุณค่่า ศัักดิ์์�ศรีี และความแตกต่่างของ
มนุุษย์์
บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างมีีความสุุขในสัังคม ด้้วยการเคารพในคุุณค่่า สิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกลุ่่�ม
อีีกทั้้�งยัังครอบคลุุมไปถึึงสิิทธิิมนุุษยชนของบุุคคลทั่่�วไปอัันก่่อให้้เกิิดความหลากหลายและอิิสรภาพทั้้�งด้้านความคิิด การกระทำำ�
คำำ�พููด และการสื่่�อสาร อีีกทั้้�งยัังรวมไปถึึงการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างคุ้้�มค่่าและเกิิดประโยชน์์สููงสุุด เพื่่�ออนุุรัักษ์์ไว้้ให้้คนรุ่่�น
หลัังมีีสิิทธิิใช้้ได้้อย่่างเท่่าเทีียมกััน
แนวทางการบริิหารจััดการ
บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิิบัติั ด้ิ า้ นสิิทธิิมนุุษยชนไว้้ในหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยสนัับสนุุนการให้้
ความรู้้� ความเข้้าใจ และให้้พนัักงานตระหนัักถึึงหลัักสิิทธิิมนุุษยชน เพื่่�อนำำ�ไปเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของการปฏิิบััติิงาน ไม่่จำำ�กััดอิิสรภาพ
หรืือความแตกต่่างทางความคิิด เพศ เชื้้อ� ชาติิ ศาสนา การเมืืองหรืือเรื่่อ� งอื่่น� ใด รวมทั้้ง� จััดให้้มีช่ี อ่ งทางการสื่่�อสารเพื่่�อให้้พนัักงาน
หรืือผู้้�ที่่�เชื่่�อว่่าสิิทธิิของตนถููกละเมิิดหรืือได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างไม่่เป็็นธรรม สามารถร้้องเรีียนต่่อบริิษััทฯ โดยคำำ�ร้้องเรีียนนั้้�นจะ
ต้้องได้้รัับการเอาใจใส่่และดำำ�เนิินการอย่่างเป็็นธรรม นอกจากนี้้�บริิษััทฯ จะไม่่สนัับสนุุนและส่่งเสริิมกิิจการที่่�ละเมิิดสิิทธิิมนุุษย
ชนอีีกด้้วย
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ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
1. เปิิดโอกาสให้้พนัักงานได้้รวมกลุ่่�มกััน จััดให้้มีีคณะกรรมการชุุดต่่างๆ เพื่่�อเป็็นตััวแทนพนัักงานในการเจรจาและให้้ข้้อ
เสนอแนะในเรื่่�องต่่างๆ เช่่น คณะกรรมการสวััสดิิการในสถานประกอบการ และคณะกรรมการความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
2. คำำ�นึึงถึึงการไม่่เลืือกปฏิิบััติิและให้้โอกาสเท่่าเทีียมกัันในการจ้้างงาน ไม่่เลืือกปฏิิบััติิในด้้านเพศ เชื้้�อชาติิ ศาสนา
โดยเฉพาะผู้้�พิกิ าร ซึ่ง่� บริิษัทั ฯ ส่่งเสริิมอาชีีพผู้้�พิกิ ารให้้มีงี านทำำ� ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้จ้า้ งงานและส่่งเสริิมอาชีีพคนพิิการจำำ�นวน
13 คน
3. จััดอบรมให้้ความรู้เ้� กี่่ย� วกัับสิิทธิิมนุุษยชนให้้กับั ผู้้บ� ริิหารและพนัักงาน เพื่่�อให้้เข้้าใจถึึงนโยบายและข้้อปฏิิบัติั ขิ องบริิษัทั ฯ
รวมถึึงมีีส่่วนร่่วมในการป้้องกัันการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนไม่่ให้้เกิิดขึ้้�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร
4. ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนหรืือข้้อพิิพาทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
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ดััชนีีข้้อมููลตามกรอบการรายงาน GRI Standards
Universal Standards

Disclosure
GRI 102: General Disclosures
1. Organizational Profile
102-1 Name of the organization
102-2 Activities, brands, products, and services
102-3 Location of headquarters
102-4 Location of operations
102-5 Ownership and legal form
102-6 Markets served
102-7 Scale of the organization
102-8 Information on employees and other workers
102-9 Supply chain
102-10 Significant changes to the organization and its supply chain
102-12 External initiatives
102-13 Membership of associations

2. Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker
102-15 Key impacts, risks, and opportunities

3. Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics

Topic-specific Standards

Page Omission
10
17-19
23
23
28
10,17
19,23,204
214
196-199
196-199
12
233

Note

No significant change
during the report year

3
199-200
37-73,233-235
61-63,233-235

Disclosure
Page Omission
4. Governance
102-18 Governance structure
32,37-49
102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental,
23,63-66
and social topics
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,
38-40,43-45
and strategy
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
21-22,199-200
social impacts
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

Note
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Topic-specific Standards

Disclosure
6. Reporting Practice
102-45 Entities included in the consolidated financial statements
102-46 Defining report content and topic Boundaries
102-47 List of material topics
102-48 Restatements of information
102-49 Changes in reporting
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions regarding the report
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

Topic-specific Standards

Disclosure
GRI 200: Economic
GRI 201: Economic Performance
201-1 Direct economic value generated and distributed
GRI 204: Procurement Practices
204-1 Proportion of spending on local suppliers
GRI 300: Environmental
GRI 302: Energy
302-1 Energy consumption within the organization
302-4 Reduction of energy consumption
GRI 303: Water
303-1 Water withdrawal by source
GRI 305: Emissions
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions
305-5 Reduction of GHG emissions
GRI 306: Effluents and Waste
306-2 Waste by type and disposal method
GRI 400: Social
GRI 401: Employment
401-1 New employee hires and employee turnover
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
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Page Omission
14,28
193,201-202
202
193,202
193
193
193
193

Note

No restatement in 2021

198,203,214,
222,230,234
198,205,214,
217,225,228,
230,232
204,205,217,
221,235
Page Omission

Note

203
198
225-227
225-227
226-228

227-229
213
214

No results
No results
No results
No results
No results
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Topic-specific Standards

Disclosure
GRI 404: Training and Education
404-1 Average hours of training per year per employee
404-2 Programs for upgrading employee skills
and transition assistance programs
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity
405-1 Diversity of governance bodies and employees

Page Omission

Note

208
35,36,
206,208
213

239

โรงพยาบาลวิภาวดี

รายชื่่�อคณะกรรมการ
บริิษััท โรงพยาบาลวิิภาวดีี จำำ�กััด (มหาชน)
1. นายนิิคม ไวยรััชพานิิช			
						
2. นายชััยสิิทธิ์์� วิิริิยะเมตตากุุล			
3. นายศิิโรตม์์ สวััสดิ์์�พาณิิชย์์			
4. นายพงษ์์พััฒน์์ ปธานวนิิช			
5. นายสิิทธิิ ภาณุุพััฒนพงศ์์			
6. นายรััชช สมบููรณสิิน				
7. นายชำำ�นาญ ชนะภััย				
8. พลเอกบุุญเลิิศ จัันทราภาส			
9. นายชััยนริินทร์์ สายรัังษีี			
10. นายประเสริิฐ ศรีีอุุฬารพงศ์์			
11. นายประมุุข อุุณจัักร				
12. นางญาดา พััฑฒฆายน			
13. นางสาวฤกขจีี กาญจนพิิทัักษ์์			
14. นายพิิจิิตต์์ วิิริิยะเมตตากุุล			
15. นางบวรพรรณ รััฐประเสริิฐ			
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OVER 36 YEARS OF PRIDE…IN TAKING CARE OF YOU
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