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สาสน์จากคณะกรรมการ 

 

 บริษทั โรงพยาบาล รามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ปิดให้บริการประชาชน ดว้ยความมุ่งม ัน่ ดว้ยความ

ตั้งใจที่จะเป็นทางเลือกและเป็นที่พึ่งในดา้นการรักษาโรคของคนไทย โดยทีมแพทยแ์ละบุคคลากรที่มีความ

ชาํนาญในการดูแลสุขภาพดว้ยประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นปีที่ 28  ในปี 2559 น้ี ฝ่ายบริหารโรงพยาบาล ยงัคง

ยึดม ัน่กบันโยบายของโรงพยาบาล “อบอุ่น และ เช่ียวชาญ” ผ่านคุณภาพของการรักษา การเลอืกสรรและพฒันา

บุคลากร รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีต่าง  ๆ ที่พฒันาอย่างต่อเน่ืองในการรักษาโรค เพื่อเพิ่มศกัยภาพของการรักษา

โรคต่างๆ และช่วยให้ผูร้ับบริการไดร้ับการรักษาที่ดี ท ั้งในแง่คุณภาพของการใชชี้วติ เช่น ส่องกลอ้งผ่าตดั

ไทรอยดไ์ร้รอยแผล, อมัพาตฟ้ืนฟ ู โดยเทคโนโลย ี TMS, ผ่าตดัไซนสัดว้ยการส่องกลอ้ง เป็นตน้ รวมถึงการ

รักษาชีวติของผูป่้วย ลดการสูญเสียบุคคลอนัเป็นที่รักจากโรคที่มีความรุนแรงและตอ้งการการรักษาจากแพทยผ์ู ้

มีความชาํนาญเฉพาะทาง เช่น ศูนยโ์รคหวัใจ ทีเ่ช่ียวชาญในการรักษาโรคหลอดเลือดหวัใจตีบ, ศูนยโ์รคหวัใจ

เตน้ผิดจงัหวะ, ศูนยโ์รคหลอดเลือดสมอง เป็นตน้ จนเป็นที่ไดร้ับการยอมรับอย่างกวา้งขวางจากบุคคลทัว่ไป 

และไดร้ับการยอมรับตามมาตรฐานสากล JCI เป็นครั้ งที่ 3 แสดงถึงความมุง่ม ัน่ในการรักษามาตรฐานการ

รักษาพยาบาล การให้บริการของบุคลากรทุกภาคส่วนของทั้งโรงพยาบาล นอกจากนั้นฝ่ายบริหารยงัคงพฒันา

และปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภายในโรงพยาบาลอย่างต่อเน่ืองเพื่ออาํนวยความสะดวกแกผู่ใ้ชบ้ริการ เช่น อาคาร

ต่างๆ โดยเป็นการปรับปรุงเป็นส่วนๆ ตามแผนงานที่ไดว้างไว ้ เพื่ออาํนวยความสะดวกต่อการให้บริการที่

เหมาะสม นอกจากนั้นโรงพยาบาลยงัรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทีส่ําคญัของการส่ือสารที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งในแง่ส่ือ และวธีิการเขา้ถงึส่ือในยุค digital ทางโรงพยาบาลจึงไดเ้พิ่มช่องทางการส่ือสารแบบ online โดย

ยงัคงเนน้การให้ความรู้ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการแพทย ์ ผ่านบทความที่น่าสนใจ เพื่อใหเ้ขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางส่ือสารต่าง  ๆ เช่น Facebook, Web site ของโรงพยาบาล, และ อื่นๆ นอกเหนือจาก 

traditional media ของโรงพยาบาลตามปกติเพื่อใหก้ารส่ือสารเป็นไปอย่างครอบคลุมสูงสุด ทาํให้โรงพยาบาล

ยงัคงไดร้ับความไวว้างใจจากผูม้าใชบ้ริการประจาํและผูใ้ชบ้ริการใหม่ 

 ผูบ้ริหารโรงพยาบาลตระหนกัถงึการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม และการมส่ีวนร่วมเพื่อตอบแทนชุมชน

อย่างสมํา่เสมอ ดงัเห็นไดจ้าก โรงพยาบาลยงัคงโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชนต่์อสงัคมและชุมชน โดย

โรงพยาบาลยงัคงเป็นสถานที่รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษยร่์วมกบัสภากาชาดไทย    และ   บริษทั 

คู่สัญญาอย่างต่อเน่ือง นอกจากนั้นยงัมีกจิกรรมต่างๆ ของ “อุ่นรัก ไอราม” ที่ดาํเนินโครงการต่างๆ ในการ

บริจาคเงิน และส่ิงของที่จาํเป็นตามวาระต่างๆ ให้กบัผูป้ระสบภยัที่ตอ้งการความช่วยเหลือ ทหารและประชาชน

ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ มลูนิธิบา้นนกขมิ้น เป็นตน้ รวมถึงยงัออกหน่วยแพทยส์นามเคลือ่นที่ ร่วมกบั

หน่วยแพทยอ์าสาแพทยส์ภา บริเวณทอ้งสนามหลวง เพื่อดูแลประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
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ภาวะเศรษฐกจิไทยในปี 2559  มีการเติบโตประมาณ 3.3 % ดีขึ้นกวา่ปีกอ่นที่เติบโต 2.8 %  โดยมปัีจจยั

สนบัสนุนหลกัมาจากการใชจ่้ายภาครัฐที่มีแนวโนม้ขยายตวัเร่งขึ้นตามความคบืหนา้ของการลงทุนโครงการ

พื้นฐานดา้นคมนาคม 20 โครงการ และแรงขบัเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยวยงัมีแนวโนม้อยู่ในเกณฑด์ี  แต่

ระบบเศรษฐกจิไทยกย็งัมปัีจจยัเส่ียงดา้นความผนัผวนของระบบเศรษฐกจิ และการเงินโลก  สําหรับธุรกจิกลุ่ม

การแพทยโ์ดยไดร้ับผลกระทบจากเศรษฐกจิและการเมืองตํ่ามาก  เหตุผลหลกัเกดิจากความตอ้งการใชบ้ริการ

ทางการแพทยข์องไทยเพิ่มขึ้นต่อเน่ืองจากจาํนวนประชากรไทยที่เพิ่มขึ้นและมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น ขณะที่หน่วยงาน 

ทางการแพทยข์องภาครัฐมีจาํนวนจาํกนั และค่ารักษาพยาบาลของไทยมีราคาถูก แต่มีคณุภาพในระดบั

มาตรฐานสากล  ต ั้งแต่ปลายปี 2558  ไดเ้ปิด AEC จึงเป็นโอกาสดีที่ธุรกจิการแพทยข์องไทยจะไดม้ีโอกาสขยาย 

ตวัดีขึ้น  สําหรับโรงพยาบาลรามคาํแหงมอีตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการรักษาพยาบาลเพิม่ขึ้นจากปีกอ่น  

8.46 %  และมีอตัรากาํไรสุทธิ 27.37 %  ซ่ึงถือวา่อยู่ในระดบัที่น่าพอใจ  

ในปี 2560 นั้นแมจ้ะยงัเป็นปีที่มีความน่ากงัวลจากภาวการณ์ต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอยู่ 

ตลอดเวลา ซ่ึงเป็นปัจจยักดดนัภาวะตลาดการรักษาสุขภาพโดยรวม เช่นเดียวกบัธุรกจิอื่น  ๆ แต่ทางโรงพยาบาล

ยงัคงมุง่ม ัน่ที่จะพฒันาบริการที่เหมาะสมกบัคนไทย โดยการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร เทคโนโลยีที่จาํเป็น 

เพื่อการพฒันาศกัยภาพ รวมถึงคุณภาพในการรักษา การให้บริการ อย่างเหมาะสมกบัภาวะการดาํรงชีวติของคน

ในปัจจุบนั เพื่อเป็นทางเลือกของสถานพยาบาลที่เตม็เป่ียมไปดว้ยคุณภาพให้กบัประชาชน โดยยงัคงจุดแขง็ของ

โรงพยาบาลในการรักษาโรคต่างๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญจาํเพาะ ในการดูแลคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อการเติบโตที่

แขง็แรงและมัน่คงต่อไป 

คณะกรรมการขอขอบพระคุณผูถ้ือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไวว้างใจ   สนบัสนุนการทาํงานของ 

คณะกรรมการตลอดระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการยงัคงยึดถือประโยชนข์องผูม้าใชบ้ริการ และผูถ้ือ

หุ้นทุกท่านเป็นประการสําคญั ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรม ดว้ยความโปร่งใสในการดาํเนินการ 

 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

บริษทั โรงพยาบาล รามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรียน  ทา่นผูถ้ือหุ้น  บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการของบริษ ัท โรงพยาบาลรามคําแหง จาํกดั (มหาชน)  เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่านั้นโดย ณ ส้ินปี  2559  มีกรรมการตรวจสอบรวม  3  ท่าน 

กรรมการทั้งหมดมีคุณสมบติัเหมาะสมตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท) กาํหนด  หนา้ที่และความ

รับผิดชอบที่สําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ก ่ การดูแลและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ให้

เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี  มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ  ดูแลให้บริษทัมีระบบการควบคุม

ภายใน การประเมินความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  มีการปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง  และดูแลกรณีที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการทาํรายการ

ระหวา่งบริษทักบับุคคลที่เกีย่วโยงกนั 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระที่มิไดด้าํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริหาร  จาํนวน 3  ท่าน  ดงัน้ี 

1. นายประมล   อภิรัตน ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. รอ.ขจิต  หพัพานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวกติติญารัตน์ จิโรจดาํรงคช์ยั กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี  นายมิ่งภิมุขข ์ ลิม้จรูญศกัดิ์    เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในปี  2559  คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 8  ครั้ ง เพือ่ดาํเนินงานตามความรับผดิชอบ

ที่ไดร้ับมอบหมาย  โดยมีประเดน็ที่เป็นสาระสําคญัคือ    

1. สอบทานงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย  กอ่นนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี จากการ

สอบทานงบการเงินและซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร  รวมทั้งการประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มี

ฝ่ายบริหารและพิจารณาขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่งบ

การเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น  และเป็นที่เช่ือถือได ้

2. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  ทั้งน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอกบัการ

ป้องกนัความเส่ียงจากการดาํเนินงานตามแนวนโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ของบริษทั 
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3.  สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ ได้แก่ นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์    

จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั  ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนของ

บุคคลดงักล่าว   

5. พิจารณารายการที่เกีย่วโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ท ั้งน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการ

ดงักล่าวเป็นรายการธุรกจิปกติของบริษทั 

6. พิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน  ซ่ึงกาํหนดให้มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบ

ธุรกจิของบริษทัรวมถึงนโยบาย  แผนงาน  กระบวนการทาํงาน  และความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทั 

7. พิจารณาอนุมติังบประมาณค่าใช้จ่ายประจาํปี  และอตัรากาํลงัของสํานกัตรวจสอบภายในองคก์ร 

8.   ทบทวนและประเมินกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  และเสนอแนะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อการอนุมติั 

           คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบ ัติงานตามห น้าที่ และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั  ดว้ยความระมดัระวงัอย่างเตม็ความสามารถ ทั้งน้ี  เพื่อประโยชนข์องบริษทัฯ  ผูถ้ือหุ้น  

และผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งปวง   

                                                                  

                                                                               
 

     (นายประมล  อภิรัตน)์ 

           ประธานกรรมการตรวจสอบ 

       27 กุมภาพนัธ์ 2560   

     

 

 



 

1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบ ธุรกจิ 

 

                    บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   ไดก้อ่ต ั้งขึ้นโดยกลุ่มแพทย ์  ไดเ้ร่ิมเปิดดาํเนิน

กจิการ 28 กุมภาพนัธ์ 2531 มีเตียงรับผูป่้วยใน 115 เตียง และไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน(BOI) ในการประกอบกจิการรักษาพยาบาลเป็นเวลา 5 ปี  

                ในวนัที่ 9 กนัยายน 2534  บริษทัไดร้ับอนุมติัจากกระทรวงการคลงัเขา้เป็นบริษทัรับอนุญาตใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และในวนัที่  13  พฤษภาคม  2536  ไดด้าํเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น

บริษทัมหาชน จาํกดั   และเปลีย่นช่ือจาก  " บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั "   เป็น  "บริษทั โรงพยาบาล

รามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)"   ปัจจุบนับริษทัมเีตียงรับผูป่้วยใน 486 เตียง บนเน้ือที่  33 ไร่    10   ตารางวา 

              อาํนาจในการควบคุมและบริหารงานบริษทัโดยกลุ่มแพทยก์ลุ่มเดิม       ปัจจุบนัมกีรรมการบริหาร 

7 ท่าน คือ   นายแพทยร์ัชช  สมบูรณสิน,    นายแพทยว์ริัตน ์  ช่ืนอิ่ม,   นายแพทยบ์ุญปรีดี     ศิริวงศ์,    ทนัต

แพทยช์าํนาญ     ชนะภยั,     นายแพทยศิ์ริพงศ ์    เหลืองวารินกุล,    นายแพทยสุ์ธี  ลลีะเศรษฐกลุ  และ  ทนัต

แพทยเ์จิมพล       ภูมิตระกูล 

      ลกัษณะการประกอบธุรกจิ - ธุรกจิหลกัเป็นโรงพยาบาล  General Hospital ให้บริการรกัษาพยาบาล 

โรคทัว่ไปทุกสาขา  โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมเคร่ืองมอืการรักษาและวนิิจฉัยโรคที่ทนัสมยั

และมีประสิทธิภาพสูง   เปิดให้บริการรักษาผูป่้วยนอกและในตลอด 24 ชัว่โมง มีรถพยาบาลคอยรับ-ส่งผูป่้วย

ตลอดเวลา  และตั้งแต่ปี 2553  ทางบริษทัไดร้ับใบรับรองระบบมาตรฐาน JCI (Joint Commission International 

Accreditation Standards for Hospital)  และมีการ Reaccredit ครั้ งท่ี 1 ในปี 2556 ซ่ึงเป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นวา่

โรงพยาบาลรามคาํแหงเป็นโรงพยาบาลหน่ึงที่มีมาตรฐานการรักษาพยาบาลและดูแลผูป่้วยดีและมคีวาม

ปลอดภยัเทยีบเท่าโรงพยาบาลระดบัสากล 

                    นอกจากน้ี บริษทัยงัไดป้ระกอบธุรกจิเสริมกบัธุรกจิโรงพยาบาลอีก 2 ประเภท คอื                 

                    1.  บริการสอบเทยีบเคร่ืองมือแพทย ์(M.I.CAL.SYSTEM) 

                    2.     ขายเคร่ืองมือแพทยแ์ละเวชภณัฑบ์างประเภท   

                 บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   มีบริษทัย่อย 2 แห่ง และบริษทัร่วม  9  แห่ง  ดงัน้ี 

           บริษทัยอ่ย :- บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จาํกดั  ประกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 60 เตียง    

                                 ต ั้งอยู่ที่จงัหวดัชยัภูม ิ

     - บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั  ประกอบธุรกจิโรงพยาบาล  อยู่ระหวา่งการดาํเนินการ  

                                  ต ั้งอยูถ่นนเพชรบุรี  กรุงเทพฯ 
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           บริษทัร่วม: - บริษทั โรงพยาบาลสิน แพทย ์จาํกดั ประกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน 

ขนาด 287 เตียง   

                                 ต ั้งอยู่ที่ถนนรามอินทรา  กรุงเทพฯ  

                              -  บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม จาํกดั ประกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง 

                     ต ั้งอยู่ที่จงัหวดัเชียงใหม ่

                              -  บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จาํกดั ประกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง  

                     ต ั้งอยู่ที่ถนนพฒันาการ กรุงเทพฯ  

                              -  บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จาํกดั ประกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง 

                                  ต ั้งอยู่ที่จงัหวดัพะเยา 

                              -  บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั ประกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง 

                                  ต ั้งอยู่จงัหวดัเลย 

-  บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั (โรงพยาบาลสุขุมวทิ) ประกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนขนาด 80 

                                  เตียง   ต ั้งอยู่ถนนสุขุมวทิ 22  กรุงเทพฯ  

 -  บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จาํกดั (มหาชน)  ประกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน   

    ขนาด 260 เตียง    ต ั้งอยูก่รุงเทพฯ  

                              -  บริษทั รงัสิภณัฑ ์จาํกดั ประกอบธุรกจิขายและซ่อมเคร่ืองมอืแพทย ์ 

                    ต ั้งอยู่ที่ถนนบริพตัร์  กรุงเทพฯ 

                 -  บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั   ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัให้บริการและขาย 

                                 อุปกรณ์เกีย่วกบัสนามกอลฟ์ 

                                 ต ั้งอยู่ที่ 18 หมู่ 7 เลียบคลองสอง  แขวงสามวาตะวนัตก   เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 

1.1   วสิัยทศัน ์  วตัถุประสงค ์  เป้าหมาย  หรือ กลยุทธ์  ในการดาํเนินงานของบริษทัหรือกลุม่บริษทัใน

ภาพรวม 

        บริษทัและกลุ่มมีวตัถุประสงคท์ี่จะขยายการดาํเนินธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนให้กวา้งขวางออกไป  

ทั้งในกรุงเทพ และต่างจงัหวดั  และให้ไดคุ้ณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล  เพือ่ที่โรงพยาบาลจะไดม้ี Image ที่ดี

ตลอดไป และเป็นการรองรับ AEC ที่ไดม้ีขึ้นแลว้ตั้งแต่ปลายปี 2558  

1.2   การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่ําคญั 

        ในปีที่ผ่านมา บริษทัไม่มกีารเปลี่ยนแปลง และพฒันาการที่สําคญัเกีย่วกบัการเปลี่ยนแปลง  อาํนาจ

ในการควบคุมบริษทั และลกัษณะการประกอบธุรกจิ  อย่างมีนยัสําคญั 
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1.3   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ บริษทั 

        (1)   นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

                             การประกอบธุรกจิของ  บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง  จาํกดั  ( มหาชน ),  บริษทัย่อย,   

บริษทัร่วม   และบริษทัในเครือ  มีความสัมพนัธ์กนัดงัน้ี 

                             ก.  กลุ่มบริษทัยอ่ย,   บริษทัร่วม     และบริษทัในเครือ     ที่ประกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน 

 เหมือนทางบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  จะส่งกรรมการบางท่านเขา้ร่วมบริหารในรูปแบบ

ของการใหค้าํปรึกษาและแนะนาํ   ผูบ้ริหารของบริษทัร่วมจะมีอิสระในการวางนโยบาย  และ  แผนการตลาดใน

พื้นที่ของตนเอง   ทางบริษทัร่วมและบริษทัในเครือจะส่งคนไขใ้ห้แกก่นักต่็อเมื่อบริษทัร่วม และบริษทัในเครือ

นั้นมีเคร่ืองมือไม่พร้อมในการรักษาคนไขร้ายนั้นได ้นอกจากน้ี บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  

เป็นศูนยก์ลางในการช่วยสั่งซ้ืออุปกรณ์แพทย,์   ยา  และ  เวชภณัฑต่์าง ๆ  ใหก้บับริษทัในเครือ  ทาํให้บริษทัฯ มี

อาํนาจต่อรองในการสั่งซ้ือสูง  เพราะวา่สั่งซ้ือครั้ งละจาํนวนมาก ๆ  บริษทัจึงสามารถสัง่ซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาถูก 

ทาํให้บริษทัย่อย,  บริษทัร่วม   และบริษทัในเครือ   ไดม้ีตน้ทุนในราคาถูกลงดว้ย 

                 ข. กลุ่มบริษทัร่วม และบริษทัในเครือที่ประกอบธุรกจิเกีย่วขอ้งกบัโรงพยาบาลมีอยู่  2 แห่ง  

คือ  บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั ประกอบธุรกจิขายเคร่ืองมือแพทยแ์ละซ่อมเคร่ืองมือแพทย,์  บริษทั สหแพทย ์จาํกดั   

ทาํการผลติและจาํหน่ายยา   บริษทัทั้งสองน้ีจะทาํการขายและให้บริการกบั โรงพยาบาลในเครือโดยจะคิดราคา

กบัโรงพยาบาลในเครือในราคาพเิศษ  ถูกกวา่ที่ขายให้โรงพยาบาลทัว่ไป  

               ค.   กลุ่มบริษทัร่วมและบริษทัในเครือที่ประกอบธุรกจิอื่น ๆ   

                      -  บางแห่งบริษทัจะส่งผูบ้ริหารบางท่านเขา้ไปร่วมบริหาร  ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ  ไดแ้ก ่ 

บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั    

                      -    บางแห่งจะดาํเนินธุรกจิไปเอง    โดยไม่ไดเ้กีย่วขอ้ง หรือมีผลประโยชนใ์ด ๆ   กบั 

โรงพยาบาล 

        (2)  แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั 
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บริษัทร่วม 

รงัสิภณัฑ์ 

30.00 % 
ร.พ.พะเยา-ราม 

40 % 
ร.พ. สินแพทย ์

32.95 % 

บริษัทที่เกีย่วข้องและบริษัทอืน่ 

รพ.ขอนแก่นราม 
16.40 %   

ภูมิปัญญา 
16.33 % 

 

กอปรสิน 
13.80 % 

 
 

รพ.เพชรรัตน์ 
(บจก.บูรณะเวช) 

17.90 % 

สหแพทยเ์ภสัช 
10.03 % 

สมุนไพรไทย 
0.30 % 

บริษัทย่อย 

ร.พ.เมืองเลยราม 
 40 % 

ร.พ.เชียงใหม่ราม 
42.89 % 

ปิยะศิริ 

34.24 % 

ร.พ.ชยัภูม-ิราม 
78.04 % 

ร.พ.วภิาวด ี

7.08 % 

บริษัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั  (มหาชน)

 

ร.พ.วภิา ราม 
41.10 % 

บจก.อุดรพฒันา 
(1994)    9.33 % 

หลกัทรัพยภ์ทัร 

0.011 % 
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เลกาซ่ี กอล์ฟ 

40 % 

บ.อาร์ พลสั แอสเซท 

50 % 

รีนลั เซิร์ฟ 

19 % 
บ. เอนคอร์ (2016) 

16.00 % 



นติิบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

 

 

รายช่ือบริษทั สถานท่ีตั้ง ประเภทธุรกจิ 

จาํนวนหุ้นท่ี

ออกและเรียก

ชาํระแลว้ (หุ้น) 

จาํนวนหุ้นท่ี

บริษทัถือ 

(หุ้น) 

อตัราการ

ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. บริษทัโรงพยาบาลชยัภูมิ

ราม จาํกดั 

290/42 ถ.ชยัภมูิสีค้ิว 

ต.ในเมือง อ. เมือง  

จ. ชยัภูมิ 36000 

โรงพยาบาลเอกชน 5,580,000 4,354,632 78.04 

2. บริษทั อาร์พลสั แอสเซท 

จาํกดั 

ถ. เพชรบุรี  

กรุงเทพฯ  

โรงพยาบาลเอกชน 

อยูร่ะหวา่งดาํเนิน- 

การ 

87,500,000 

(จาํนวนหุ้นท่ี

ออก) 

43,750,000 50.00 

3. บริษทั โรงพยาบาล

เชียงใหม ่ ราม จาํกดั 

8  ถ. บุญเรืองฤทธ์ิ 

ต.ศรีภูมิ อ. เมือง  

จ. เชียงใหม ่

โรงพยาบาลเอกชน 40,000,000 17,156,667 42.89 

4. บริษทั โรงพยาบาลวภิาราม  

จาํกดั 

2677  ถ.พฒันาการ  

แขวง / เขต  สวนหลวง 

กรุงเทพฯ 10250 

โรงพยาบาลเอกชน 155,480,000 63,895,778 41.10 

5. บริษทั โรงพยาบาลพะเยา

ราม จาํกดั 

660 ม.3 ต.ท่าวงัทอง 

อ. เมือง จ.พะเยา 

56000 

โรงพยาบาลเอกชน 750,000 300,000 40.00 

6. บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย 

ราม จาํกดั 

546 ม. 1 ถ.มะลิวลัย ์

ต.นาอาน   อ. เมือง  

จ. เลย 42000 

โรงพยาบาลเอกชน 10,000,000 4,000,000 40.00 

7. บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

18 ม.7 ถ.เลียบคลอง 

สอง แขวงสามวา- 

ตะวนัออก เขตคลอง

สามวา  กทม.10510 

สนามกอลฟ์ 210,000,000 84,000,000 40.00 

8. บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  

(โรงพยาบาลสุขมุวทิ) 

316/32 ซ.สุขมุวทิ   

22 ถ.สุขมุวทิ  

แขวง/เขต คลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 

โรงพยาบาลเอกชน 1,760,000 602,624 34.24 

9. บริษทั โรงพยาบาลสินแพทย ์

จาํกดั 

9/99  ถ.รามอินทรา 

กม. 8.5    แขวง/เขต 

คนันายาว  

กรุงเทพฯ  

โรงพยาบาลเอกชน 91,000,000 29,983,489 32.95 
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10. บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั 170-172/1 (ชั้น 2,3) 

ถ. บริพตัร์ แขวง

บา้นบาตร เขตป้อง

ปราบศตัรูพ่าย 

กทม. 10100 

ขายและซ่อม

เคร่ืองมือแพทย ์

10,000 3,000 30.00 

11. บริษทั  รีนลัเซิร์ป จาํกดั 719 อาคารเคบีเอ็ม 

ยนิูต ดี1 ชั้น 19 

ถนนพระรามเกา้ 

แขวงบางกะปิ  

เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพ 10310 

ขายเคร่ืองมือแพทย ์

และเวชภณัฑ ์

3,000,000 570,000 19.00 

12. บริษทั บูรณะเวช จาํกดั  

( โรงพยาบาลเพชรรัตน ์) 

2/1 ถ.สามคัคีไทย 

ต.ในเมือง อ.เมือง     

จ.เพชรบูรณ์  

67000 

โรงพยาบาลเอกชน 7,500,000 1,342,127 17.90 

13. บริษทั โรงพยาบาลขอนแกน่ 

ราม จาํกดั 

193 ถ. ศรีจนัทร์ 

อ. เมือง จ. 

ขอนแกน่ 40000 

โรงพยาบาลเอกชน 8,000,000 1,312,200 16.40 

 

 

 

14. บริษทั ภูมปัิญญา อินเตอร์ 

เนชัน่แนล จาํกดั  

50 ถ.ห้วยแกว้ 

 ต.ชา้งเผือก อ. 

เมือง จ. เชียงใหม่ 

50300 

สถาบนัศึกษา 6,000,000 980,000 16.33 

15. บริษทั เอนคอร์ (2016) จาํกดั สุขาบาล 3  

สะพานสูง 

กรุงเทพฯ 10240 

โรงพยาบาลเอกชน 5,000,000 800,000 16.00 

16. บริษทั กอปรสิน จาํกดั 81  ซ. สุขมุวทิ 31  

(สวสัดี)  ถ. สุขมุวทิ  

แขวงคลองตนั

เหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพฯ 10110 

อสังหาริมทรัพย ์ 2,970,000 410,000 13.80 

17. บริษทั สหแพทย ์จาํกดั 450 ซ.พระราม 2 

ซอย 50 แขวงแสม

ดาํ เขตบางขนุเทียน

กรุงเทพฯ 10150 

จาํหน่ายยา 4,286,000 430,000 10.03 
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รายการที่ 1  และ  2  เป็นบริษทัยอ่ย   รายการที่  3  ถึง 10  เป็นบริษทัร่วม  ผูถ้ือหุ้นส่วนที่เหลือจากที่โรงพยาบาล

รามคาํแหงถือในบริษทัย่อย   และบริษทัร่วม ไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในเร่ืองผลประโยชนข์อง 

โรงพยาบาล 

         (3)   ขนาดของบริษทัที่ประกอบธุรกจิหลกั  และขนาดของบริษทัอื่นที่เปรียบเทยีบกบัขนาดของ 

บริษทั และตรวจสอบวา่เป็นไปตามเกณฑห์รือไม ่

- ไม่ม ี- 

 

1.4   ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผูถ้ือหุ้นใหญ่ 

                                                      - ไม่มี - 
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2.   ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

       (1)   โครงสร้างรายได ้ แยกตามสายผลิตภณัฑ ์/ กลุ่มธุรกจิ 

   โรงพยาบาลรามคาํแหง ประกอบธุรกจิหลกั  คอื  ให้บริการรักษาพยาบาลในรูปแบบ 

โรงพยาบาลเอกชนและมีธุรกจิเสริม  คือ  ขายเคร่ืองมือแพทย,์  เวชภณัฑ ์ และให้บริการตรวจสอบเคร่ืองมือ

แพทยใ์ห้ไดม้าตรฐาน  ในปี 2559 มีรายได ้ 10.60 % ของรายไดร้วม 

  โรงพยาบาลรามคาํแหง  มีบริษทัย่อย 2 แห่ง  คือ  โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม  ดาํเนินธุรกจิ

โรงพยาบาลเอกชน และ บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จาํกดั ดาํเนินธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน  อยู่ระหวา่งดาํเนินการ 

  โครงสร้างรายได้ 

1. บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  -  งบการเงินรวม 

2. บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  -  งบการเงินเฉพาะ  

3. บริษทั โรงพยาบาล ชยัภูม ิราม จาํกดั 

        

บริษัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั (มหาชน) และ บริษัทย่อย 

 

 2559 2558 2557 

บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล       

    ค่าตรวจรกัษาและผ่าตดั 764,021,901.06 18.56 701,958,181.75 19.28 670,658,620.68 18.22 

    ค่ายาและเวชภณัฑ ์ 1,516,590,234.25 36.84 1,397,359,995.11 38.39 1,341,344,181.08 36.45 

   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 314,064,982.67 7.63 288,774,461.72 7.93 277,902,922.50 7.55 

   Lab และ X-Ray 316,394,245.92 7.69 285,872,089.21 7.85 269,662,861.92 7.33 

        อื่น ๆ 468,413,141.10 11.38 435,294,841.21 11.96 406,717,272.82 11.05 

 3,379,484,505.00 82.10 3,109,259,569.00 85.42 2,966,285,859.00 80.60 

รายได้อืน่ ๆ       

   ดอกเบี้ยรับ 9,560,977.00 0.23 8,889,413.00 0.24 8,877,643.00 0.24 

   เงินปันผล 264,898,065.00 6.44 209,292,934.00 5.75 357,121,410.00 9.70 

   อื่น  ๆ 462,249,229.00 11.23 312,709,111.00 8.59 347,746,736.00 9.45 

รวมรายได้ 4,116,192,776.00 100.00 3,640,151,027.00 100.00 3,680,031,648.00 100.00 

ผลิตภณัฑ ์/ บริการ  โรงพยาบาลเอกชน 
ดาํเนินงานโดย   ทนัตแพทยช์าํนาญ  ชนะภยั  และกรรมการบริหาร 
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บริษัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั (มหาชน) 

 

 2559 2558 2557 

บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล       

    ค่าตรวจรกัษาและผ่าตดั 757,231,899.06 17.84 696,020,361.75 18.14 664,804,912.68 17.36 

    ค่ายาและเวชภณัฑ ์ 1,492,029,109.25 35.14 1,377,333,159.11 35.91 1,320,227,508.08 34.48 

   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 301,395,306.67 7.10 278,216,292.72 7.25 267,124,986.50 6.98 

   Lab และ X-Ray 307,513,368.92 7.24 278,024,508.21 7.25 261,727,069.92 6.84 

        อื่น ๆ 459,632,031.92 10.83 429,464,585.94 11.20 399,525,558.43 10.43 

 3,317,801,715.82 78.15 3,059,058,907.73 79.75 2,913,410,035.61 76.09 

รายได้อืน่ ๆ       

   ดอกเบี้ยรับ  8,673,166.44 0.20 8,841,578.27 0.23 8,819,865.85 0.23 

   เงินปันผล 459,382,625.61 10.82 455,980,885.53 11.89 556,428,195.29 14.53 

   อื่น  ๆ 459,764,522.34 10.83 312,088,619.74 8.14 350,372,602.63 9.15 

รวมรายได้ 4,245,622,030.21 100 3,835,969,991.27 100 3,829,030,699.38 100 

 

ผลิตภณัฑ ์/ บริการ  โรงพยาบาลเอกชน 
ดาํเนินงานโดย   ทนัตแพทยช์าํนาญ  ชนะภยั  และกรรมการบริหาร 
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บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จํากดั 

 

 2559 2558 2557 

บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล       

    ค่าตรวจรกัษาและผ่าตดั 6,790,002.00 10.85 5,937,820.00 11.13 5,853,708.00 10.89 

    ค่ายาและเวชภณัฑ ์ 24,561,125.00 39.26 20,026,836.00 37.54 21,116,673.00 39.29 

   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 12,669,676.00 20.25 10,558,169.00 19.79 10,777,936.00 20.05 

   Lab และ X-Ray 8,880,877.00 14.20 7,847,581.00 14.71 7,935,792.00 14.77 

        อื่น ๆ 9,053,890.00 14.47 8,334,776.00 15.63 7,412,699.00 13.79 

 61,955,570.00 99.04 52,705,182.00 98.81 53,096,808.00 98.79 

รายได้อืน่ ๆ       

   ดอกเบี้ยรับ  24,899.36 0.04 26,309.08 0.05 30,720.08 0.06 

   อื่น  ๆ 574,550.00 0.92 610,491.00 1.14 619,445.00 1.15 

รวมรายได้ 62,555,019.36 100.00 53,341,982.08 100.00 53,746,973.08 100.00 

 

ผลิตภณัฑ ์/ บริการ    โรงพยาบาลเอกชน 

ดาํเนินงานโดย     นายอิทธิศกัดิ์    เอกศกัดิ์    และ กรรมการบริหาร 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น 78.04 % 

 

        (2)   อธิบายโดยแบ่งตามสายผลิตภณัฑ ์/ กลุ่มธุรกจิตามตารางโครงสร้างรายได ้   

                 บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย  ประกอบธุรกจิหลกั คือ 

โรงพยาบาล เอกชน  มีรายไดห้ลกั คือ ค่าตรวจรักษาและผ่าตดั,  ค่ายาและเวชภณัฑ,์  ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์

Lab, X-Ray & อื่น ๆ และธุรกจิเสริม คอื  รายไดจ้ากการขายเคร่ืองมอืแพทย,์  เวชภณัฑ ์และให้บริการสอบเทียบ

เคร่ืองมือแพทย ์

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ ์ หรือบริการ 

          โรงพยาบาลรามคาํแหง  ประกอบธุรกจิให้บริการรักษาพยาบาลผูป่้วยที่ป่วยดว้ยโรคภยัไขเ้จบ็

ต่าง ๆ ทุกโรค (General Hospital)  โดยแบ่งเป็นผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน  เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง  มี

รถพยาบาลคอยรับส่งผูป่้วยตลอด 24 ชัว่โมง 

  โรงพยาบาลรามคาํแหง  มีการใหบ้ริการรกัษาพยาบาลโรคต่าง ๆ ดงัน้ี 
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 โรงพยาบาลรามคาํแหงให้บริการตรวจรกัษาแกผู่ป่้วย โดยแบ่งเป็น 

1. ผูป่้วยนอก  มหี้องตรวจ 109 ห้อง โดยมีศูนยแ์ละคลินิกเฉพาะโรคต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

   ศูนยโ์รคหวัใจ 24 ชัว่โมง 

   ศูนยรั์กษาแผลเบาหวานท่ีเทา้ 

   ศูนยอ์มัพาตเฉียบพลนั 

   ศูนยโ์รคปวดหลงั ปวดคอ 

   คลินิกเบาหวาน 

 

 

  เบาหวานทาํไมตอ้งรักษา 

  อาหารสาํหรับผูป่้วยเบาหวาน 

  มาตรฐานในการดูแลรักษาผูป่้วยเบาหวาน 

  เบาหวานอนัตรายเป็นภยัต่อหลอดเลือดหวัใจ 

   คลินิกระบบทางเดินอาหาร 

  

  อยากรู้ไหมว่าคุณเป็นกรดไหลยอ้นหรือเปล่า 

  กลอ้งแคปซูลสาํรวจทางเดินอาหาร 

  การตรวจเช้ือ Helicobacter Pylori 

  เช้ือแบคทีเรีย อี.โค.ไล.โอ. 104 

  มะเร็งลาํไสใ้หญ่ 
 

   คลินิกโรคหวัใจ 

  

  บอลลูนขยายหลอดเลือดหวัใจ 

  ทาํไมตอ้งฟ้ืนฟูหวัใจและปอด 

  ภยัเงียบ..โรคหวัใจในผูป่้วยเบาหวาน 

  รักษาโรคหวัใจตีบดว้ยวิธีการผา่ตดั 

  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพหวัใจและปอด 

  การตรวจ ABI 

  หวัใจเตน้ผิดปกติ 

  หวัใจคุณเป็นอย่างไรดว้ย CT 64 สไลซ์ 

  รู้ไดอ้ย่างไรเป็นโรคหวัใจรึเปล่า 

  ความดนัโลหิตสูง 

  คลินิกโรคหวัใจ นวตักรรมใหม่ 
 

 

   คลินิกสมองและระบบประสาท  

    โรคสมองเส่ือม 

    การดูแลผูป่้วยอลัไซเมอร์ท่ีบา้น 

    เสน้ประสาท่ี 7 อกัเสบ (BELL'S PALSY) 

   คลินิกหู คอ จมูก  

    แรงดนันํ้ าในหูผิดปกติ 

    โรคหินปูนในหูชั้นใน 

    ตรวจนอนกรน 

    กายบริหารเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพการทรงตวั 

   คลินิกตา  

     ทาํไมตอ้งตรวจจอประสาทตา 

     LASIK 

     ออฟติคอล การตรวจจอประสาทตา 

  ตรวจจอประสาทตา 

   คลินิกเด็ก  

     ทาํอย่างไรเม่ือลูกเป็นสาวก่อนวยั 

       ภาวะตวัเต้ียในเด็ก 

  คาํถามท่ีพบบ่อย เกี่ยวกบัโรคมือ เทา้ ปาก 

  โรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย 

  การขบัเสมหะออกจากปอดและหลอดลม 

  โรคภมิูแพ ้

  เด็กหายใจอุดตนัขณะหลบั 

  เด็กติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ 

  โรคหืดในเด็ก 

  วคัซีน..ท่ีพ่อแม่มกัจะลืม 

  เม่ือไหร่..ตอ้งใชย้าพ่น 
 

   คลินิดทนัตกรรม 

    ทนัตกรรมจดัฟัน 

     การป้องกนัฟันผุในเด็ก 

  คลินิกอายุรกรรม 

   ภาวะโรคโลหิตจางจากโรคไตวาย 

  คลินิกผิวหนงัและเลเซอร์ 

             Cosmetic 

               การทาํ Botox 

                             การทาํ Polaris    

           ลบรอยสกัดว้ยเลเซอร์ 

       Eligth ST 

    คลินิกสูตินรีเวช 

            การทาํเด็กหลอดแกว้ 

            การทาํเด็กหลอดแกว้ร่วมกบัการทาํอ๊ิกซ่ี 

             ภาวะกระดูกพรุน 

             เย่ือบุมดลูกเจริญผิดท่ี 

             อาการเลือดออกผิดปกติ 

             อาการปวดระด ู

              การทาํสูติบตัร สาํหรับทารกแรกเกิด 

              อลัตร้าซาวน์ 4 มิติ 

              วยัทอง 

    คลินิกกระดูกและขอ้ 

    ส่องกลอ้งกระดูกขอ้ไหล่ 

   หมอนรองกระดูกสนัหลงัทบัเสน้ประสาท 

  หมอนรองกระดูกทบัเสน้ประสาท เทคนิคใหม่... 
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http://ram-hosp.co.th/inform_heart.html
http://ram-hosp.co.th/inform_swee.htm
http://ram-hosp.co.th/inform_stook.htm
http://ram-hosp.co.th/inform_kol.htm
http://ram-hosp.co.th/prodm.htm
http://ram-hosp.co.th/dmfood.htm
http://ram-hosp.co.th/dmstd.htm
http://ram-hosp.co.th/god_1.htm
http://ram-hosp.co.th/god_2.htm
http://ram-hosp.co.th/god_3.htm
http://ram-hosp.co.th/inform_ecoli104.htm
http://ram-hosp.co.th/balloon_n.html
http://ram-hosp.co.th/htreh.htm
http://ram-hosp.co.th/htdm.htm
http://ram-hosp.co.th/cadsur.htm
http://ram-hosp.co.th/htlg.htm
http://ram-hosp.co.th/abi_n.html
http://ram-hosp.co.th/ct-64-slice.html
http://ram-hosp.co.th/how_heart.html
http://ram-hosp.co.th/heart_high.html
http://ram-hosp.co.th/heart.htm
http://ram-hosp.co.th/aiz.htm
http://ram-hosp.co.th/alz.htm
http://ram-hosp.co.th/alz_11.htm
http://ram-hosp.co.th/ear.htm
http://ram-hosp.co.th/psg.htm
http://ram-hosp.co.th/kantongtor.html
http://ram-hosp.co.th/whyeye.htm
http://ram-hosp.co.th/lasik.html
http://ram-hosp.co.th/optica.html
http://ram-hosp.co.th/eye.html
http://ram-hosp.co.th/childen-tall.htm
http://ram-hosp.co.th/hand_foot_mout.htm
http://ram-hosp.co.th/Dek_tarussemai.html
http://ram-hosp.co.th/cough.htm
http://ram-hosp.co.th/pro_alllergy.htm
http://ram-hosp.co.th/obstructive.htm
http://ram-hosp.co.th/prouti.htm
http://ram-hosp.co.th/asthpaed.htm
http://ram-hosp.co.th/vacimp.htm
http://ram-hosp.co.th/nabu.htm
http://www.ram-hosp.co.th/teeth_1.htm
http://www.ram-hosp.co.th/Dek_funfu.html
http://ram-hosp.co.th/anemiarf.htm
http://www.ram-hosp.co.th/skin/cosmetic.htm
http://www.ram-hosp.co.th/skin/botox.htm
http://www.ram-hosp.co.th/skin/polaris.htm
http://www.ram-hosp.co.th/ivf.htm
http://ram-hosp.co.th/icsi.htm
http://ram-hosp.co.th/osteop.htm
http://ram-hosp.co.th/lead_oak.html
http://ram-hosp.co.th/sutibut.html
http://ram-hosp.co.th/Ultrasound-4D.html
http://ram-hosp.co.th/Bone-Densitomete.html
http://ram-hosp.co.th/hnp.htm
http://ram-hosp.co.th/hnpnos.htm


               2.   ผูป่้วยใน ประกอบดว้ย  

  •  ห้องพกัผูป่้วย 

(1) ห้องเดีย่ว   -    ธรรมดา 

  -    พเิศษ 

  -    VIP 

      -    Platinum 

(2) ห้องรวม -    2  เตียง 

     -    4  เตียง 

  •  ห้องเดก็อ่อน 

  •  ห้องคลอด 

  •  ห้องผูป่้วยวกิฤต (ICU) 

  •  ห้องผูป่้วยวกิฤต เฉพาะโรคหวัใจ (CCU) 

  •  ห้องสวนหลอดเลอืดหวัใจ (Cath Lab) 

  •  ห้องผ่าตดั 

  •  ห้องไตเทียม 

  •  ศูนยส่์องกลอ้งทางเดินอาหาร (GI Scope) 

 2.2   การตลาดและการแข่งขนั 

                (ก)    นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑห์รือบริการที่สําคญั 

                               -   กลยุทธ์การแขง่ขนั     

                     1.  โรงพยาบาลจะเนน้ในด้านภาพพจนก์ารให้บริการดา้นต่าง ๆ ครบทุกสาขาไม่เจาะจง 

สาขาดา้นใดเป็นพิเศษ  โดยทางโรงพยาบาลจะให้การบริการตรวจรกัษาโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา ไมใ่ช่

แพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป   และใชเ้คร่ืองมือทางการแพทยเ์ฉพาะดา้นที่ดี   ทนัสมยั   ซ่ึงจะทาํให้การรกัษามี 

ประสิทธิภาพ  และถูกตอ้งแม่นยาํ 

                                   2.  โรงพยาบาลให้ส่วนลดแกลู่กคา้ประจาํของโรงพยาบาล   ที่สมคัรเป็นสมาชิกของ 

โรงพยาบาลรามคาํแหง 10%  สําหรับผูท้ี่จ่ายเงินสด และ 7.5% สําหรับผูท้ี่จ่ายดว้ยเครดิตการ์ด    ดา้นกลุ่มลูกคา้ 

เป้าหมาย โรงพยาบาลกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คอื ผูท้ี่อาศยัอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงโรงพยาบาล  บริษทัประกนั

และ บริษทัต่าง  ๆที่ต ั้งอยู่ในพื้นที่ใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาล    
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ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของโรงพยาบาลเมือ่เทียบกบัคู่แข่ง  

 ข้อได้เปรียบ   

 1.  ทาํเลที่ต ั้งของโรงพยาบาล โรงพยาบาลรามคาํแหงตั้งอยู่บนถนนรามคาํแหง  ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของ

ชุมชนย่านผูอ้ยู่อาศยัหนาแน่นมากที่สุดชุมชนหน่ึง   ต ั้งแต่ปี 2549 สนามบินสุวรรณภูม ิ ซ่ึงอยู่ในโซนเดียวกบั

โรงพยาบาลไดเ้ปิดดาํเนินการ  ทาํให้บริเวณน้ีมีชุมชนหนาแน่นมากขึ้นทุกปี 

  2.   การให้บริการการรกัษาพยาบาล โรงพยาบาลรามคาํแหงจะเนน้การให้บริการการรักษาเฉพาะทางที่ 

มีคุณภาพ  กล่าวคือ  การใชแ้พทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาเท่านั้นในการรักษาคนไขจึ้งทาํให้ผลการรักษาพยาบาล

มีประสิทธิภาพดีกวา่การใชแ้พทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไปทาํการตรวจรักษาขั้นตน้กอ่นแลว้จึงส่งต่อแพทยเ์ฉพาะสาขา

ตรวจรักษาอีกครั้งหน่ึง  ซ่ึงจะทาํให้คนไขต้อ้งเสียค่าใชจ่้าย  และระยะเวลาในการรักษามากขึ้น  

 3.   ราคาอยู่ในระดบัมาตรฐาน โรงพยาบาลมีนโยบายที่จะกาํหนดราคาให้อยู่ในเกณฑท์ี่ยุติธรรม และ 

เป็นไปตามมาตรฐานของตลาด  ท ั้งน้ีโดยคาํนึงถงึประชาชนที่อาศยัอยู่ในบริเวณนั้นซ่ึงมีฐานะการเงินอยู่ใน 

ระดบัปานกลาง  

             4.   หอพกัพยาบาล ขณะน้ีโรงพยาบาลมีหอพกัพยาบาล 4 หลงั  

             5.   ภาพพจน ์(Image) โรงพยาบาลรามคาํแหงไดเ้ปิดให้บริการรักษาพยาบาลแกบุ่คคลทัว่ไปตั้งแต่ วนัที ่ 

28 กุมภาพนัธ์ 2531 ขณะน้ีครบรอบ 28 ปีแลว้  จาํนวนคนไขข้องโรงพยาบาลกเ็พิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ  การท่ี

โรงพยาบาลมีคนไขจ้าํนวนมากในแต่ละวนั กส่็งผลให้มีแพทยจ์าํนวนมากมาติดต่อขอทาํงานที่น่ี ทาํให้ทาง

โรงพยาบาลสามารถคดัเลือกเฉพาะแพทยท์ี่มีความรู้ ความสามารถดีให้กบัโรงพยาบาลได ้ การที่โรงพยาบาลมี

แพทยด์ี พนกังานดี บริการเยี่ยม ทาํให้ภาพพจนข์องโรงพยาบาลดีในสายตาของประชาชนที่มาใช้บริการ 

 6.   ดา้นบุคลากร  โรงพยาบาลรามคาํแหงไดเ้ปิดดาํเนินกจิการมา  28  ปีแลว้       จาํนวนคนไขข้อง 

โรงพยาบาลกเ็พิ่มมากขึ้นเร่ือย  ๆ   ทาํให้โรงพยาบาลรามคาํแหงเป็นโรงพยาบาลที่มีศกัยภาพและความมัน่คงสูง

โรงพยาบาลหน่ึง  ทาํให้มีพนกังานจาํนวนมากมาสมคัรงานที่น่ี   ทางโรงพยาบาลจึงมีโอกาสคดัเลือกบุคลากรที่

ดีมาทาํงานให้กบัโรงพยาบาล 

 

 ข้อเสียเปรียบ  

  1.  ดา้นการจราจร  เน่ืองจากชุมชนดงักล่าวเป็นชุมชนที่มีผูอ้าศยัหนาแน่น ดงันั้นจึงส่งผลในเร่ืองของ

การจราจรที่ติดขดัดว้ย แต่ปัจจุบนัทางกรุงเทพมหานครไดม้ีการตดัถนนสายใหม่ สะพานลอยและในอนาคตจะ

มีรถไฟฟ้าผ่านย่านรามคาํแหง  ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการจราจรไดม้าก 
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 -   การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย   

                        โรงพยาบาลจะขายบริการให้แกล่กูคา้ 2 ประเภท คือ  

                        1.  ลูกคา้ที่เดินเขา้มาในโรงพยาบาลเอง    ชาํระคา่บริการเป็นเงินสดมีประมาณ  72.14 %    ของ 

รายไดท้ ั้งหมด 

                      2. ลูกคา้ที่เป็นบริษทั Contract โดยบริษทันั้นจะส่งพนกังานมาทาํการรักษาท่ีโรงพยาบาล แลว้

ทางโรงพยาบาลจะเรียกเกบ็ชาํระจากบริษทั Contract โดยตรง มีประมาณ  27.86 %  ของรายไดท้ ั้งหมด  ทาง

บริษทัมีนโยบายที่จะเพิ่มลูกคา้ประเภทน้ีให้มากขึ้นแต่กจ็ะเลือกเฉพาะลูกคา้ที่มีคุณภาพดเีท่านั้น เพื่อป้องกนัหน้ี

สูญที่อาจจะเกดิขึ้นได ้  

         (ข)   ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

           ในปีที่ผ่านมาสภาพการแข่งขนัอยู่ในระดบัปานกลาง โดยจะแข่งขนัในดา้นคุณภาพ ควบคู่ไป

กบัราคา 

            ปัจจยัแห่งความสําเร็จของโรงพยาบาลเอกชน คอื ภาพลกัษณ์ (Image) ที่ดีที่จะทาํให้ผูป่้วยเขา้

มารักษาในโรงพยาบาลเอกชน   เน่ืองจากคุณภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแต่ละโรงนั้นไม่สามารถ

เปรียบเทียบกนัไดโ้ดยตรง  ทาํให้ความยืดหยุ่นของอุปสงค ์ (elasticity of demand) สูง  ผูป่้วยสามารถทนต่อการ

เปลี่ยนแปลงของราคาไดด้ี    โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่สามารถสร้างภาพลกัษณ์ไดด้ี    ภาพลกัษณ์ที่ดีของ 

อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนที่ดีเกดิขึ้นจาก 

     1.   คุณภาพของแพทย ์ (quality of core product)  โรงพยาบาลใดสามารถคดัเลอืกแพทยท์ีม่ี

คุณภาพทางดา้นความรู้ความชาํนาญ และมีศิลปการรกัษาพยาบาล ย่อมทาํให้ไดร้ับความไวเ้น้ือเช่ือใจจากผูป่้วย 

และมีเคร่ืองมือแพทยท์ี่ทนัสมยั เหมาะสมในเวลานั้น 

                               2.   การทาํการตลาดทีเ่หมาะสม   จะทาํให้ภาพลกัษณ์ของคุณภาพการรักษาพยาบาลใน 

สายตาของผูป่้วยสูงขึ้นและเป็นทีรู้่จกัอย่างกวา้งขวาง  

         ในปี 2559   ทางโรงพยาบาลไดท้าํการตลาดดงัน้ี 

- ลงขอ้มูลสุขภาพ  ในหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ,  หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์  

- ผ่านส่ือทางวทิยุ FM  95 Mhz.,  100.5 Mhz. และ 103.5 Mhz. 

- ผ่านส่ือโทรทศัน ์TV Scoop ช่อง  3,   5,   7,   9 

- ป้ายโฆษณากลางแจง้   บริเวณถนนรามคาํแหง,  ถนนเสรีไทย,  ถนนมอเตอร์เวย ์

- พฒันาเวบ็ไซด ์http://www.ram-hosp.co.th 

- PR ในส่ือออนไลน ์เช่น  http://www.facebook/ramhospital   

-     ออกวารสารโรงพยาบาล ส่งถงึสมาชิก 2 ฉบบั 

      -     ออกนิตยสารอุ่นใจหมอ 1 ฉบบั 

            ส่งถึงสมาชิกทั้ง 3 ฉบบั 

                               -     ทาํกจิกรรม  CRM  ร่วมกบับริษทั Contract  เช่น  ออกบู๊ทที่ศูนยก์ารคา้ธญัญาพาร์ค   

                                      ศรีบดินทร์  ในงานวนัเดก็       
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2.3   การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

         (ก)   ลกัษณะการจดัให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ ์

                 -   กาํลงัการผลิต                                   

    กาํลงัการให้บริการเตม็ที ่ 2559 2558 2557 

             ผูป่้วยใน (จาํนวนเตียง) / วนั 486 486 486 

             ผูป่้วยนอก (จาํนวนคน) / วนั 2,500 2,500 2,500 

ปริมาณการให้บริการจริง    

             ผูป่้วยใน / วนั 250.7 243.9 226.4 

             ผูป่้วยนอก / วนั 1,586 1,514 1,516 

อตัราการให้กาํลงัการให้บริการผูป่้วย (Occupancy rate)    

             ผูป่้วยใน  (%) 51.6 50.2 46.6 

             ผูป่้วยนอก  (%) 63.4 60.6 60.6 

อตัราการเพิ่ม (ลด) ของปริมาณการให้บริการ    

             ผูป่้วยใน  (%) 2.8 7.7 (1.2) 

             ผูป่้วยนอก  (%) 4.6 0.0 0.7 

-   การจดัหาวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑเ์พือ่จาํหน่าย 

                  วตัถุดิบที่สําคญัสําหรับโรงพยาบาลเอกชน  คือ 

  1.   แพทย ์

  2.  ยาและเวชภณัฑ ์

       1.  แพทย ์  ถือวา่เป็นวตัถุดิบที่สําคญัมากสําหรับธุรกจิโรงพยาบาล  โรงพยาบาลรามคาํแหง

มีเฉพาะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคเท่านั้นและมีจาํนวนมากในแต่ละแผนก 

       2.  ยาและเวชภณัฑ ์ถอืวา่เป็นวตัถุดิบที่มีความสําคญัมากสําหรับธุรกจิโรงพยาบาลเช่นเดียว 

กบัแพทย ์ แต่ยาและเวชภณัฑส์ามารถที่จะหาซ้ือไดท้ ัว่ไปในทอ้งตลาด  ท ั้งน้ีเน่ืองจากผูข้าย (Supplier) มีจาํนวน

มาก  มีให้เลือกทั้งชนิดผลิตในประเทศ (Local)  หรือผลิตต่างประเทศ  (Original)    ถา้ผลติภายในประเทศจะมี

ราคาถูกกวา่ผลิตจากต่างประเทศ    แต่คนไขบ้างรายกม็ีความจาํเป็นตอ้งใชว้ตัถุดิบที่ผลิตจากต่างประเทศ 

            -   จาํนวนผูจ้าํหน่ายวตัถดุิบ 

                 สําหรับโรงพยาบาลรามคาํแหงจดัซ้ือยาและวตัถุดิบจากบริษทัที่จดัจาํหน่ายทัว่ ๆ ไปไม่มีการผูกขาด

ในสินคา้ดงักล่าว  

     ข ั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต 

        ส่วนใหญ่ทางโรงพยาบาลจะใชเ้คร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั       ซ่ึงจะตอ้งสัง่ซ้ือจาก 

ต่างประเทศ  เช่น  ประเทศจีน,   เกาหลี,    เยอรมนั,  สหรัฐอเมริกา  ฯลฯ  ถา้เคร่ืองมอืเหล่าน้ีมีปัญหาทางบริษทั

จะส่งคนมาดูแลและซ่อมแซมให ้ หรือให้บริษทัที่เป็นตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทยเป็นผูด้าํเนินการให้  
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                (ข)    ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากกระบวนการให้บริการ 

      -   การดาํเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

            หลงัจากขั้นตอนการรักษาพยาบาลจะมีวสัดใุชแ้ลว้  เช่น  สําล,ี  ผา้กอ๊ซ,  สายยาง ฯลฯ  ที่มเีลือด 

 นํ้าเหลือง   ของผูป่้วยติดอยู่  ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งเกบ็ใส่ถุงสีแดงให้เรียบร้อยกอ่นที่จะส่งต่อให้รถเกบ็ขยะนาํไปทิ้ง

ซ่ึงเป็นการบ่งบอกวา่เป็นของเหลอืใชจ้ากโรงพยาบาลที่สามารถแพร่เช้ือไปสู่บุคคลภายนอกได ้     เป็นการส่ง 

สัญญาณให้บุคคลภายนอกรู้วา่ส่ิงที่อยู่ในถุงนั้นตอ้งระมดัระวงั   นอกจากน้ีทางโรงพยาบาลยงัมีบอ่บาํบดันํ้าเสีย  

2  บ่อ  เพือ่กาํจดันํ้าเสียกอ่นออกไปสู่ภายนอก 

             -   ผลของการปฏิบติัจริงในช่วง  3  ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนด 

     -   ขอ้พพิาทหรือการถกูฟ้องร้องเกีย่วกบัส่ิงแวดลอ้ม 

     -  ไม่มี  - 

 2.4   งานที่ยงัไม่ส่งมอบ  เฉพาะงานโครงการหรือช้ินงานที่มมีลูค่าสูง และใชเ้วลาในการส่งมอบ 

-  ไมม่ี  - 
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3.   ปัจจัยความเส่ียง   (Risk Factors) 

       ปัจจยัความเส่ียงที่อาจจะเกดิขึ้นกบัทางบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง  จาํกดั  (มหาชน)  มีดงัน้ี 

 (1)   ความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษทั / กลุ่มบริษทั 

        1.1   ความเส่ียงจากผลการดาํเนินงานที่อาจจะไมแ่น่นอน  

        1.2   ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหาร 

        1.3   ความเส่ียงจากการไม่ไดร้ับเงินกูย้มืคืนจากบริษทัร่วม  

                     1.4   ความเส่ียงจากเงินลงทุนที่ดอ้ยค่า 

                     1.5   ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้อง 

        1.6    ความเส่ียงจากการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถ้อืหุ้น  จากกลุ่มผูถ้ือหุ้นรายใหญ่   

        1.1   ความเส่ียงจากผลดาํเนินงานที่อาจจะไม่แน่นอน มีสาเหตุจากปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร   

                           สาเหตุจากภายในองคก์ร  ไดแ้ก ่

1.  การบริหารกระบวนการให้บริการรักษาพยาบาล 

2.  การบริหารดา้นพฒันาบุคลากร 

3.  การบริหารการจดัการดา้นการเงินจากการให้บริการรักษาพยาบาล 

                           สาเหตุจากภายนอกองคก์ร ไดแ้ก ่

1.  ระดบัการแข่งขนัในธุรกจิโรงพยาบาล 

2.  นโยบายรัฐบาล 

                     การบริหารกระบวนการให้บริการรักษาพยาบาล 

                        การประกอบธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน  ปัญหาความเส่ียงที่อาจจะเกดิขึ้นในกระบวนการให้ 

บริการ หรือความเส่ียงอื่นๆ ที่จะกระทบต่อการให้บริการการพยาบาลผูป่้วย  ฝ่ายบริหารถือเป็นนโยบายสําคญั 

ในการบริหารความเส่ียงในองคก์ร โดยยึดหลกัการความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นสําคญั (patient safety) โดยเนน้ 

กระบวนการการให้บริการรักษาพยาบาลผูป่้วย  เพื่อให้ผูป่้วยไดร้ับความปลอดภยัสูงสุด     ซ่ึงทางโรงพยาบาล 

ไดม้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในองคก์ร  โดยเป็นผูป้ระสานงานและติดตามปัญหาความเส่ียงต่างๆ ของ 

โรงพยาบาล    เพือ่นาํเขา้มาพฒันาแกไ้ขและป้องกนั  ซ่ึงจะดูแลครอบคลุมทัว่ท ั้งองคก์รในความเส่ียงประเภท 

ต่าง ๆ  อาทิเช่น   ความเส่ียงทางกายภาพ,   ความเส่ียงอนัเกดิจากกระบวนการทาํงาน,    ความปลอดภยั     และ  

อาชีวอนามยั  ดา้นสิทธิผูป่้วย  และจริยธรรมองคก์รฯลฯ  ขณะเดียวกนัฝ่ายบริหารกจ็ะเนน้ในเร่ืองการพฒันา 

บุคลากรให้เขา้ใจ และปฏิบติัตามมาตรฐานของกระบวนการที่โรงพยาบาลกาํหนดนโยบายไว ้ เพือ่ให้แต่ละ 

หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานงานขึ้น และมีการสอนจนเช่ียวชาญ และปฏิบติัไดอ้ย่างดี   

  นอกจากน้ีการกาํหนดตวัช้ีวดัในแต่ละเร่ืองของความเส่ียง กถ็อืเป็นเร่ืองสําคญัที่จะตอ้งทาํอย่าง 

ต่อเน่ือง เพื่อติดตามผลลพัธ์ในการติดตามความเส่ียงในแต่ละเร่ืองในแต่ละหน่วยงาน  ต ั้งแต่ปี 2553  ทาง 

โรงพยาบาลไดร้ับใบรับรองมาตรฐาน JCI  (Joint  Commission  International  Accreditation  Standards  for  

Hospitals)  และมีการ Reaccredit ครั้ งที่ 1 ในปี 2556,  ครั้งท่ี 2 ในปี 2559  และทางโรงพยาบาลไดถ้ือปฏิบติัการ

รักษาพยาบาลผูป่้วยตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดบัสากลตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบนั 
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         การบริหารด้านพฒันาบุคลากร 

  ในการประกอบธุรกจิโรงพยาบาล     แพทยเ์ป็นบุคลากรที่สําคญัมากที่มผีลกระทบต่อการ 

ดาํเนินธุรกจิ  ทางโรงพยาบาลไดพ้ยายามจดัหาแพทยท์ี่มีคุณภาพมาประจาํอยู่ที่โรงพยาบาล  และส่งแพทยไ์ป

อบรมสัมมนาทางวชิาการที่มีการจดัขึ้นทั้งในและต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ  เพือ่แพทยจ์ะไดน้าํเอาวชิาความรู้

และนวตักรรมใหม่ ๆ มาใชก้บัผูป่้วย  นอกจากแพทยแ์ลว้บุคลากรดา้นอื่น ๆ ไดแ้ก ่  พยาบาล  เภสัช  กายภาพ  

รังสีเทคนิค  นกัเทคนิคการแพทย ์ บญัชี  ธุรการฯลฯ   กม็ีความสําคญัต่อบริษทัเช่นกนั  ทางบริษทัจึงไดบ้ริหาร

และพฒันาบุคคลากร โดยมุง่เนน้ 

1. การพฒันาสมรรถนะของแพทยแ์ละพนกังาน (High Competent Staff)  

2. ส่งเสริมให้แพทยแ์ละพนกังานมีผลปฏิบติังานที่ดี (High Perform Staff) 

3. พฒันาให้มีความรู้มากขึ้น (Knowledge Management) 

4. ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความผูกพนัและรักองคก์ร (High Engagement)  

              นอกจากน้ีบริษทัจะเนน้ในเร่ืองความเช่ียวชาญดา้นเทคนิค (Technical Skill),     การส่ือสารที่มี

ประสิทธิภาพ(High efficiency communication) และให้บริการที่ดีเลิศแกผู่ม้าใชบ้ริการ (Excellent Service Mind 

Behavior) บริษทัเช่ือวา่กลยุทธ์ดงักล่าวจะช่วยให้บุคลากรมีประสิทธิภาพ และทาํให้บริษทับรรลเุป้าหมายที่วาง

ไวไ้ด ้   

      การบริหารการจัดการด้านการเงิน 

  บริษทัมีนโยบายบริหารความเส่ียงดา้นการเงินจากการให้บริการรักษาพยาบาลโดยเนน้ลด

ความเส่ียงที่อาจจะเกดิขึ้นจากการเรียกเกบ็ค่ารักษาพยาบาลที่อยู่ในระบบเครดิต (สินเช่ือ)  และระบบเงินสด 

ไม่ได ้ดงัน้ี 

    1.  ระบบสินเช่ือ มีการวางแผนและควบคุมการให้เครดิตค่ารักษาพยาบาลอย่างเคร่งครัด กอ่นที่

บริษทัจะกาํหนดให้ลูกคา้นั้นเป็นคู่สัญญา      บริษทัจะมีการวเิคราะห์เครดิตและฐานะการเงินของลูกคา้อย่าง 

รอบคอบวา่เป็นลูกคา้ชั้นดี ไม่มปัีญหาดา้นการเงินจึงจะให้เครดิต  หลงัจากนั้นจะมีการติดตามดูสถานะของ

คู่สัญญาเป็นระยะ ๆ วา่ ณ. เวลานั้นไม่มีปัญหาดา้นการเงินและมกีารติดตาม ทวงถามหน้ีเป็นระยะ ๆ 

  2.  ระบบเงินสด  เป็นระบบที่ผูป่้วยตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายดว้ยตนเอง  ในกรณีที่ไม่ใช่ฉุกเฉิน  

ทางบริษทัจะประมาณค่าใชจ่้ายสําหรับการรักษาพยาบาลทั้งหมดให้ใกลเ้คยีงกบัความเป็นจริงและแจง้ให้ผูป่้วย

ทราบ  เพือ่ผูป่้วยจะไดท้ราบถึงงบประมาณที่ตอ้งใชจ่้ายทั้งหมด  และตดัสินใจวา่จะทาํการรักษาหรือไม่  ใน

กรณีที่ผูป่้วยเขา้รับการรักษาจะมีการทยอยเรียกชาํระเงินทุก 3 วนั  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผูป่้วย ไม่ตอ้งชาํระ

ทีเดียวทั้งหมด 

      นโยบายดงักล่าวจะช่วยให้บริษทัลดความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการเรียกเกบ็เงินไมไ่ด ้โดยปกติ

ผูป่้วยของโรงพยาบาลจะชาํระเป็นเงินสดประมาณ 72.14% และเป็นเครดิต 27.86% จะเห็นวา่ผูป่้วยที่ให้สินเช่ือ

มีเพียง 27.86% เท่านั้น  ความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นจากการเรียกเกบ็เงินไม่ได ้จึงมีไม่มาก 
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                     ระดบัการแข่งขันในธุรกจิโรงพยาบาล 

  การแข่งขนัในธุรกจิโรงพยาบาล จะตอ้งแข่งกนัทางดา้นคุณภาพ และระดบัราคาควบคู่กนัไป  

ถา้โรงพยาบาลสามารถรักษาระดบัคุณภาพให้ด ี มีภาพลกัษณ์ที่ด ี จะทาํให้โรงพยาบาลนั้นมีจุดแข็ง และสามารถ

ยืนหยดัอยู่ในธุรกจิน้ีไดน้าน  นอกจากน้ียงัตอ้งพจิารณาถึงระดบัราคาจะตอ้งยุติธรรม ไมสู่งจนเกนิไป,  สภาวะ

ของการแขง่ขนั  ถา้เศรษฐกจิของประเทศไม่ดีจะมีการแข่งขนัสูง  โดยเนน้ในเร่ืองของราคา ในทางตรงกนัขา้ม

ถา้เศรษฐกจิดีจะไม่แข่งขนัดา้นราคาแต่จะแข่งขนัดา้นคุณภาพและบริการ   ในปี 2559  ระดบัของการแข่งขนัใน

ธุรกจิโรงพยาบาลอยู่ในระดบัปานกลาง  ทางดา้นโรงพยาบาลรามคาํแหงไดเ้นน้ในเร่ืองคุณภาพดีและราคา

ยุติธรรมมาเป็นระยะเวลานานแลว้  ทางโรงพยาบาลจึงคาดวา่ความเส่ียงที่จะเกดิกบับริษทัคงจะมนีอ้ยมาก 

         นโยบายของรัฐบาล 

  ปัจจุบนันโยบายของรัฐบาล คือ ให้บริการรักษาฟรีสําหรับผูม้ีบตัรทอง  นโยบายน้ีปรับปรุงมา

จากนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค  ในอดีตทางโรงพยาบาลไม่ไดร้ับผลกระทบจากนโยบายน้ี  ในอนาคตกค็าด

วา่จะไม่ไดร้ับผลกระทบจากนโยบายรักษาฟรีเช่นกนั 

            1.2   ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหาร 

      ผูบ้ริหารของโรงพยาบาลในปัจจุบนัเป็นผูท้ี่มีทศันวสิัยที่กวา้งไกล      ไดพ้ยายามทาํให้โรงพยาบาล 

เป็นโรงพยาบาลที่ทนัสมยัมีคณุภาพและรักษาเสถียรภาพทางดา้นการเงินไวอ้ย่างม ัน่คง จะเหน็ไดจ้ากการท่ี

ผูบ้ริหารสามารถนาํโรงพยาบาลผ่านพน้ช่วงวกิฤตการณ์มาได ้และมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 

ผูบ้ริหารชุดน้ีไดต้ระหนกัดีวา่การให้บริการรกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนจะช่วยแบ่งเบาภาระจากภาค 

รัฐ   ทางโรงพยาบาลจึงไดว้างนโยบายกาํหนดราคาขายที่ยุติธรรมต่อผูม้าใชบ้ริการ และมีคุณภาพของการรักษา

ที่ดี    ดงันั้นในอนาคตถา้มีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหารใหม่กอ็าจจะทาํให้มีปัจจยัเส่ียงต่อผลการดาํเนินงานได้ 

             1.3   ความเส่ียงจากการไม่ไดร้ับเงินกูย้ืมคืนจากบริษทัร่วม และบริษทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

      ณ. 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัฯ ยงัคงมียอดเงินให้กูย้ืมแกบ่ริษทัร่วม 2 แห่ง    ดงัน้ี 

      1.  บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จาํกดั เป็นหน้ีคา้งชาํระเงินตน้และดอกเบี้ย ดงัน้ี 

           เงินตน้          ดอกเบี้ย  

ยอดยกมา 1 ม.ค.2559 เป็นหน้ีคา้งชาํระ 47,326,035 48,666,796 บาท 

ระหวา่งปี 2559 ดอกเบี้ยที่เกดิขึ้น  3,713,105 บาท 

ระหวา่งปี 2559 ชาํระเงินตน้และดอกเบี้ย        1,200,000   3,713,105 บาท 

ยอดคงเหลือ ณ. 31 ธ.ค.2559 เป็นหน้ีคา้งชาํระ 46,126,035  48,666,796 บาท 
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      2.  บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั  เป็นหน้ีคา้งชาํระ เงินตน้และดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

        เงินตน้    ดอกเบี้ย  

ยอดยกมา 1 ม.ค.2559 เป็นหน้ีคา้งชาํระ 94,656,702 104,419,347 บาท 

ระหวา่งปี 2559 ดอกเบี้ยที่เกดิขึ้น  4,234,604 บาท 

ระหวา่งปี 2559 ชาํระเงินตน้และดอกเบี้ย        1,200,000       469,274 บาท 

ยอดคงเหลือ ณ. 31 ธ.ค.2559 เป็นหน้ีคา้งชาํระ 93,456,702 108,184,677 บาท 

            ในปี 2559 บริษทัไม่ไดใ้ห้เงินกูก้อ้นใหม่กบับริษทัร่วมและบริษทัที่เกีย่วขอ้ง 

            ถึงแมบ้ริษทัจะไม่ไดร้ับเงินกูย้มืบางส่วนคืน กจ็ะไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของโรงพยาบาล 

เน่ืองจากหน้ีที่มีปัญหาเป็นหน้ีที่ให้กูย้ืมในอดีต  และปัจจุบนัผลประกอบการของโรงพยาบาลดี  และมีเงินสด

เหลือเพียงพอมาจ่ายเงินปันผลให้ผูถ้ือหุน้   (ในปี 2559 มีการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ ง คือ เดอืนพฤษภาคม 2558 จ่าย 

หุ้นละ 6.00 บาท และเดือนตุลาคม 2559 จ่ายอีกหุ้นละ 8.00 บาท)   และลงทุนในเคร่ืองมือแพทยเ์พิ่มขึ้น 

            1.4   ความเส่ียงจากเงินลงทุนที่ดอ้ยค่า 

      ผูบ้ริหารมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษทัต่าง ๆ เพื่อหวงัผลตอบแทนกลบัมาในรูปเงินปันผล  แต่การ

ลงทุนในบางกจิการกไ็ม่ประสบความสําเร็จ ทาํให้บริษทัตอ้งตดับญัชีดอ้ยค่าของเงินลงทุนบางรายการ เน่ืองจาก

ผลประกอบการในปี 2559 ประสบผลขาดทุน  ในปี 2559 มีการตดับญัชีดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงัน้ี 

      1.  เงินลงทุนในโรงพยาบาลชยัภูมิ รา ม  มีการตดับญัชีดอ้ยค่า จาํนวน 19.6 ลา้นบาท     เน่ืองจาก

โรงพยาบาลรามคาํแหงถือหุ้นในโรงพยาบาลชยัภูม ิ78.04 % จึงเป็นผูหุ้้นรายใหญ ่ ถา้โรงพยาบาลรามคาํแหงไม่

ลงทุนต่อไป โรงพยาบาลชยัภูมกิอ็าจจะตอ้งหยุดกจิการ  ทางโรงพยาบาลรามคาํแหงยงัคาดหวงัวา่ในอนาคต 

โรงพยาบาลชยัภูมิน่าจะมีผลประกอบการที่ดี     และมีกาํไรพอที่จะจ่ายเงินปันผลกลบัมาให้โรงพยาบาล 

รามคาํแหงได ้

       2.  เงินลงทุนในโรงพยาบาลสุขุมวทิ  (บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั)  มีการตดับญัชีดว้ยค่า จาํนวน 17.7 

ลา้นบาท  เน่ืองจากโรงพยาบาลสุขุมวทิไดเ้ปิดอาคารหลงัใหม่  ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น  แต่รายไดเ้พิ่มเพียง

เลก็นอ้ย     บริษทัคาดวา่ในอนาคตรายไดจ้ะเพิ่มมากขึ้น  และมีกาํไรมากพอที่จะจ่ายเงินปันผลกลบัมาให้ 

โรงพยาบาลรามคาํแหงได ้ 

               3.  เงินลงทุนในบริษทั รีนลัเซิร์ฟ จาํกดั  มีการตดับญัชีดอ้ยค่า 5.7 ลา้น  เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมี

ผลประกอบการขาดทุนในปี 2559  
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1.5    ความเส่ียงของหุน้จากการถูกฟ้องร้อง  

       ณ. 31 ธนัวาคม 2559  ผูป่้วยบางรายที่มาทาํการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล  และไม่พอใจ 

ผลของการรักษา   อาจเน่ืองจากมีการส่ือสารที่คลาดเคลื่อนไมเ่ขา้ใจกนั     จึงทาํให้เกดิการฟ้องร้องและยงัอยู่ใน

ขึ้นตอนของศาลอยู่ 3 คดี   มี 1 คดี   อยู่ในขั้นตอนของศาลฎีกาวา่จะอนุญาตให้โจทยย์ื่นฎีกาหรือไม่,   อีก 1 คดี  

อยู่ระหวา่งศาลนดัฟังคาํพพิากษา  และคดีสุดทา้ยในปี 2559  บริษทั  และบริษทัย่อย ถูกฟ้องร้องเกีย่วกบัค่า

นายหนา้ในการติดต่อเช่าที่ดินของบริษทัย่อย  โดยมีทุนทรัพยท์ี่ฟ้องร้องจาํนวน 53.14 ลา้นบาท  จนถึงวนัที่

รายงาน  คดีความดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการสืบพยานโจทก ์  บริษทัคาดวา่มูลค่าของความเสียหายทั้งหมดมีไม่มาก 

เมื่อเทียบกบัรายไดแ้ละสินทรัพยร์วมของบริษทั  

1.6    ความเส่ียงจากการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถ้ือหุ้น จากกลุ่มผูถ้ือหุ้นใหญ ่

บริษทั มผีูถ้ือหุ้นรายใหญ ่คือ บริษทั กรุงเทพดสิุตเวชการ จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 38.237% 

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่อาจจะใชสิ้ทธ์ิคดัคา้น หรือไม่อนุมติัการลงมติในที่ประชุม ในเร่ืองที่ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกาํหนดให้ตอ้งนบัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูม้ีสิทธ์ิที่ออกเสียงทั้งหมด    

                   ความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษทั   ผูบ้ริหารรู้ถงึปัญหาที่จะกอ่ให้เกดิขึ้นเป็นอย่างดี  จึงได้

บริหารงานดว้ยความระมดัระวงั   ไม่ให้เกดิปัญหาเร่ืองภาพพจนข์องโรงพยาบาล  ซ่ึงเป็นส่วนที่สําคญัมาก

สําหรับธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน   ผูบ้ริหารตอ้งสามารถรักษาช่ือเสียงและคุณภาพของโรงพยาบาลให้ดี   จึงจะ

ไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ   ปัจจุบนับริษทักส็ามารถรักษาช่ือเสียงและคุณภาพของการรกัษาพยาบาลไว้

ไดด้ี ในเร่ืองของคุณภาพ บริษทั กเ็ลอืกที่จะปฏิบติัตามมาตรฐาน JCI ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลสําหรบัโรงพยาบาล                 

           (2)   ความเส่ียงต่อการลงทุนของผูถ้ือหลกัทรัพย ์

                   -   บริษทัไม่มผีูถ้ือหุ้นรายใหญ ่ ที่ถอืหุ้นตั้งแต่ 75 %   ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

บริษทั   จึงไม่มีผูถ้อืหุ้นใหญ่รายใดมีอาํนาจในการควบคุมบริษทั และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษทั 

        -    ความเส่ียงจากผูถ้ือหุ้นรายใหญ่หรือผูบ้ริหารมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์น่ืองจากมีกจิการที่  

แข่งขนักบับริษทั    (ไม่ม)ี   
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4.   ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มลูสําคญัอื่น 

       ขอ้มลูทัว่ไป 

   ช่ือ     : บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

   ประกอบธุรกจิหลกัประเภท  : โรงพยาบาลเอกชน   ภายใตช่ื้อ 

       โรงพยาบาลรามคาํแหง 

   เลขทะเบียนบริษทั   : บมจ. 78  

                ที่ต ั้งสํานกังานใหญ่   : 436  ถนนรามคาํแหง  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ 

       กรุงเทพมหานคร 10240 

   โทรศพัท ์    : 02-7439999,  02-3740200-16 

      02-7322000,  02-7320478-87 

   โทรสาร    : 02-3740804 

   Home Page    : www.ram-hosp.co.th 

   E-mail    :  ramhospital@hotmail.com 

    ทุนจดทะเบียน    : มูลค่า 150 ลา้นบาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียก 

                                                                                               ชาํระแลว้ 120 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั จาํนวน  

       12 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไว ้หุ้นละ 10 บาท 

    ขอ้มูลที่อา้งอื่น 

    นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  : บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

       ช ั้น 4  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

       62 ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 

       โทรศพัท ์: 02-2292800, 02-6545599 

       โทรสาร : 02-3591259 

    ผูส้อบบญัชี    :  นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัดิ์   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขที่ 4752 

       บริษทั ธรรมนิติ จาํกดั 

       267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1  แขวงบางซ่ือ 

       เขตบางซ่ือ 10800 

       โทรศพัท ์:  02-5878080 

       โทรสาร   :  02-5860301 
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5.   ผู้ถือหุ้น 

       รายช่ือผูถ้ือหุ้นใหญ ่  

                 กลุ่มผูถ้ือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก   ณ.  5 ตุลาคม 2559 มีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบัที่ ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น % ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด 

1 บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 4,588,424 38.24 

2 บริษทั เอฟ แอนด ์เอส 79 จาํกดั  1,256,899 10.47 

3 บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม จาํกดั 862,300 7.19 

4 กลุ่มกาญจนพทิักษ์ 

ประกอบดว้ย         นพ.เอื้อชาติ  กาญจนพิทกัษ ์

                              นายฤชิษฐ ์    กาญจนพิทกัษ ์

                              น.ส.ฤกขจี    กาญจนพิทกัษ ์

497,733 

100,300 

186,747 

210,686 

4.15 

0.84 

1.55 

1.76 

5 กลุ่มชนะภยั 

ประกอบดว้ย   ทพ. ชาํนาญ  ชนะภยั 

                        นางจินนภา    ชนะภยั (คูส่มรส) 

                        ทพ.ฐิติ           ชนะภยั 

                        น.ส.ดาราพราว  ชนะภยั 

352,885 

127,499 

7,886 

117,500 

100,000 

2.94 

1.06 

0.07 

0.98 

0.83 

6 กลุ่มสมบูรณสิน 

ประกอบดว้ย นพ.รัชช       สมบูรณสิน 

                       นพ.พิชญ ์    สมบูรณสิน 

 

318,302 

15,000 

303,302 

 

2.65 

0.12 

2.53 

 

7 กลุ่มศิรวิงศ์ 

ประกอบดว้ย    นพ.บุญปรีดี   ศิริวงศ ์

                         นางอญัชนา   ศิริวงศ ์(คูส่มรส) 

314,202 

302,900 

11,302 

2.62 

2.52 

0.10 
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ลาํดบัที่ ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น % ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด 

8 กลุ่มช่ืนอิม่ 

ประกอบดว้ย    นพ. วริัตน ์  ช่ืนอิ่ม 

                         นายธฤต      ช่ืนอิ่ม 

                         นายณภทัร   ช่ืนอิ่ม 

252,302 

32,500 

119,802 

100,000 

2.10 

0.27 

1.00 

0.83 

9 น.พ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล 239,372 1.99 

10 กลุ่ม นพิทัธโกศลสุข 

ประกอบดว้ย    นพ.เรวติั     นิพทัธโกศลสุข 

                         นายธญัญ ์  นิพทัธโกศลสุข 

                         นายรัตน ์    นิพทัธโกศลสุข 

235,000 

80,000 

95,000 

60,000 

1.96 

0.67 

0.79 

0.50 
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ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

รายการที่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 

1 บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) บ.ธรรมนิติ จาํกดั 1,260,000 

2 บริษทั โรงพยาบาลชยัภูม ิราม จาํกดั บ.ธรรมนิติ จาํกดั 81,000 

3 ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ เกีย่วกบัการสอบบญัชี บ.ธรรมนิติ จาํกดั      79,298 

                                                รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,420,298 
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6.   นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

         คณะกรรมการของบริษทัมีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทัจ่ายเงินปันผลให้แกผู่ถ้ือ

หุ้นแต่ละปี    โดยมีอตัราที่คาดวา่จะจ่ายตามผลการดาํเนินงานในอตัราไม่เกนิร้อยละ 60  ของกาํไรสุทธิเฉพาะ

บริษทัหลงัจากชาํระภาษีแลว้ ในปี  2559 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลรวม 168 ลา้นบาท      (12 ลา้นหุน้ @ 14 บาท) 

        สําหรับบริษทัย่อย ไดแ้ก ่ บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จาํกดั   มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกนิ

ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ เฉพาะบริษทัหลงัจากชาํระภาษีแลว้ ในปี 2559 บริษทัยอ่ยยงัมีผลขาดทุนจึงไม่มีการ

จ่ายเงินปันผลมายงับริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

 

ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 

ปี 2554 2555 2556 2557 2558 

กาํไรสุทธิต่อหุ้น 63.01 106.47 62.60 79.80 84.86 

เงินปันผลต่อหุ้น 12 12 12 12 12 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 19.04 11.27 19.17 15.04 14.14 
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7.   โครงสร้างการจดัการ 

 7.1   คณะกรรมการบริษทั 

        -   รายช่ือและตาํแหน่งของกรรมการ,   จาํนวนครั้ งการประชุม   และจาํนวนครั้ งที่กรรมการแต่ละรายเขา้ร่วม

ประชุมในปี 2558 

         คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 11 คน  และในจาํนวนน้ีเป็นกรรมการอิสระ 4 คน 

         ณ. วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยจาํนวน 11 คน ดงัน้ี 

1.    นายรัชช    สมบูรณสิน                   ประธานกรรมการ 

2.    นายชาํนาญ    ชนะภยั                              กรรมการผูจ้ดัการ 

3.    นายวริัตน ์    ช่ืนอิ่ม                    กรรมการ 

4.    นายบญุปรีด ี   ศิริวงศ ์                   กรรมการ 

5.    นายศิริพงศ ์    เหลืองวารินกลุ                   กรรมการ 

6.    นายสุธี    ลลีะเศรษฐกุล                   กรรมการ 

7.    นายเจิมพล    ภูมิตระกูล                   กรรมการ 

              8.    นายประมล    อภิรตัน ์                ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ      

              9.    นายขจิต    หพันานนท์                   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

            10.    น.ส. กติติญารัตน ์ จิโรจดาํรงคช์ยั            กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

.           11.    นายพินิจ        หิรัญโชติ                กรรมการอิสระ 

             

         กรรมการที่มอีาํนาจลงนามแทนบริษทั มี  นายรัชช  สมบูรณสิน,   นายวริัตน ์ ช่ืนอิ่ม,   นายบุญปรีดี  ศิริวงศ์  

และ  นายชาํนาญ  ชนะภยั     วธีิการลงนาม  คือ  2 ใน 4 ท่าน  

         กรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระ 4 คน ประกอบดว้ย   

  1.   นายขจิต       หพัพานนท์ 

   2.   นายพินิจ             หิรัญโชติ 

                            3.   นายประมล        อภิรัตน ์

4.   น.ส. กติติญารัตน ์ จิโรจดาํรงคช์ยั        
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         ปี 2559  มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 11 ครั้ง,   กรรมการบริหาร 43 ครั้ ง  และกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ ง 

โดยมีรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

 
กรรมการ 

บริษัท 

กรรมการ 

บริหาร 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

  1.  นายรัชช          สมบูรณสิน 10 42 - 

  2.   นายชาํนาญ     ชนะภยั 11 43 - 

  3.   นายวริตัน ์      ช่ืนอิ่ม 11 42 - 

  4.   นายบญุปรีด ี   ศิริวงศ ์ 10 42 - 

  5.   นายศิริพงศ์     เหลอืงวารินกุล 11 43 - 

  6.   นายสุธี           ลลีะเศรษฐกุล 11 43 - 

  7.   นายเจิมพล     ภูมิตระกูล 11 43 8 

  8.   นายประมล    อภิรัตน ์ 4 - 8 

  9.  นายขจิต          หพัพานนท ์ 4 - 8 

10.  น.ส. กติติญารัตน ์จิโรจดาํรงคช์ยั 4 - 8 

11.  นายพินิจ          หิรัญโชติ 4 - - 

 

 7.2   ผูบ้ริหาร 

         -   รายช่ือและตาํแหน่งของผูบ้ริหาร 

                           ณ. วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัมผีูบ้ริหาร จาํนวน  11  ท่าน  ดงัน้ี      

           รายช่ือผู้บริหาร ตําแหน่ง 

1.    นายรัชช     สมบรูณสิน ประธาน และกรรมการบริหาร 

2.    นายชาํนาญ    ชนะภยั กรรมการผูจ้ดัการ 

3.    นายวริัตน ์     ช่ืนอิ่ม  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล 

4.    นายสุธี     ลีละเศรษฐกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์

5.    นายบุญปรีด ี    ศิริวงศ ์ กรรมการบริหาร 

6.    นายศิริพงศ ์     เหลอืงวารินกุล กรรมการบริหาร 

7.    นายเจิมพล    ภูมิตระกูล  กรรมการบริหาร 

8.    นายพิชญ        สมบรูณสิน กรรมการบริหาร 

9.    นายธฤต         ช่ืนอิ่ม กรรมการบริหาร 

10.  นางอญัชนา     ศิริวงศ ์ รองผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล 

11.  นางวรรณา      พฤกษม์หาชยักุล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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OPD 

ยานพาหนะ 

Call Center                  

โภชนาการ 

จ่ายกลาง 

แม่บ้าน              

 

 

 

 

   

คณะกรรมการบรหิาร 
 

 กรรมการผูจ้ดัการ 
ท.พ.ชาํนาญ   ชนะภยั 

คณะกรรมการบรหิาร 
สายงานแพทย์ 

 

น.พ.วริตัน์   ช ืน่อ ิม่ 
น.พ.สุธ ี ลลีะเศรษฐกุล 

คณะกรรมการบรหิาร 
สายงานบรกิาร 

 

ท.พ.ชาํนาญ   ชนะภยั 
ท.พ.เจมิพล    ภูมติระกูล 

คณะกรรมการบรหิาร 
สายงานสนบัสนุน 

 

ท.พ.ชาํนาญ   ชนะภยั 
ท.พ.เจมิพล   ภูมติระกูล 

คณะกรรมการบรหิาร 
สายงานบรหิาร 

 

ท.พ.ชาํนาญ   ชนะภยั 
ท.พ.เจมิพล    ภูมติระกูล 
น.พ.ศริพิงศ์  เหลอืงวารนิกุล 

 

   

  เวรเปล 

  ER 

  เวชระเบียน 

  เภสชักรรม 

  LAB 

  เอกซเรย ์

  การเงิน 

  รับผูป่้วยใน 

  บริการลูกคา้สมัพนัธ์ 

  ทนัตกรรม 

  กายภาพบาํบดั 

  โอเปอเรเตอร์ 

 

 แพทยป์ระจาํ 
 แพทยเ์วร 

งานผู้ป่วยนอก 

ประชาสัมพนัธ ์
บัตรบน 

การเงินนอก 
การเงินใน 

งานผู้ป่วยใน 

WARD หน่วยงานพิเศษ 

W 1/4 

W 1/5 
W 1/6 

W 1/7 
W 2/4 
W 2/5 

W 2/6 
W 2/7 

W 2/8 
W 3/5 

W 3/6 
W 3/7 
W 3/8 

W 3/9 

ไตเทียม 
หอ้งเด็กอ่อน 
หอ้งคลอด 
หอ้งผ่าตดั 

หอ้งพกัฟ้ืน 
ICU. C 

ICU. B 

CCU 

Cath Lab 

GI  Scope 

 

- ศลัยกรรม & กระดูก 
- สูตินรีเวช 
- หู  คอ  จมูก  & ตา 

- อายุรกรรมหวัใจ 

- อายุรกรรมทรวงอก 

- อายุรกรรม 
       - ศูนยส์มอง 
       - เบาหวาน 

       - ผิวหนงั 
       - ตรวจสุขภาพ 
- เด็ก 

- GI 

 

คอมพิวเตอร์ 

ซ่อมบาํรุง 

บุคคล    

พฒันาบุคลากร  

พฒันาระบบองค์กร   

ช่างเคร่ืองมือแพทย ์     

งานความสะอาด 

งานบริการอาหาร 

หอ้งผา้ 
รักษาความปลอดภยั 

บญัชี-การเงิน    

ธุรการ    

เคร่ืองมือแพทย-์และเวชภณัฑ ์  

จดัซ้ือ   

สต๊อก 

การตลาด 
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       7.3   ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

         (1)   ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  

                      (ก)   ค่าตอบแทนกรรมการรวม 11 ราย  เท่ากบั 2,880,000 บาท ในปี 2559 โดยเป็นค่าตอบแทนใน 

                              รูปเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

น.พ. รัชช         สมบูรณสิน จาํนวนเงิน 360,000 บาท 

ท.พ. ชาํนาญ    ชนะภยั ,, 360,000 ,, 

น.พ. วริัตน ์     ช่ืนอิ่ม ,, 360,000 ,, 

น.พ. บุญปรีดี   ศิริวงศ ์ ,, 360,000 ,, 

ท.พ. เจิมพล     ภูมิตระกลู ,, 360,000 ,, 

น.พ. ศิริพงศ ์   เหลืองวารินกุล ,, 360,000 ,, 

น.พ. สุธี           ลีละเศรษฐกลุ ,, 360,000 ,, 

นายขจิต           หพันานนท ์ ,, 90,000 ,, 

นายพินิจ          หิรัญโชติ ,, 90,000 ,, 

นายประมล     อภิรัตน ์ ,, 90,000 ,, 

น.ส. กติติญารัตน ์จิโรจดาํรงคช์ยั ,, 90,000 ,, 

                      (ข)   ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร   

                              ในปี 2559  มีกรรมการบริหาร 10 ราย โดยจ่ายในรูปของ 

                               เงินเดือน        จาํนวน     6,198,000  บาท    

                               เบี้ยประชุม     จาํนวน  17,958,000  บาท 

               (2)   ค่าตอบแทนอื่น ๆ       (ไมม่ี ) 

       7.4   บุคลากร 

   บริษทั  มพีนกังานทั้งหมด  2,187 คน   โดยในปี 2559   บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนให้กบัพนกังาน 

จาํนวนทั้งส้ิน  583,386,167  บาท   ไดแ้ก ่   เงินเดือน   ค่าล่วงเวลา   ค่าครองชีพ   ค่าเวรพยาบาลและเงินโบนสั   

นอกจากน้ีบริษทัย่อยไดจ่้ายค่าตอบแทนให้แกพ่นกังานในลกัษณะเดียวกบับริษทั รวม   23,720,725  บาท 
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8.   การกาํกบัดูแลกจิการ 

      การปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาล 15 ขอ้ 

 นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี เพื่อใหอ้งคก์รมีความมัน่คง อีกทั้งเป็น

การเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขนัของกจิการ และ เป็นการเพิ่มความเช่ือม ัน่ให้แกผู่ถ้อืหุ้น ผูล้งทุนและผูเ้กีย่วขอ้ง

ทุกฝ่าย จึงไดม้ีการกาํหนดนโยบายในการบริหารจดัการ 

 โดยมุ่งมัน่ที่จะดาํเนนิธุรกจิให้เกดิความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเฉพาะผูเ้กีย่วขอ้ง หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย

เช่น โรงพยาบาลมรีะบบให้ผูป่้วยสามารถตรวจสอบราคาค่ารกัษาพยาบาล เพื่อให้เกดิความโปร่งใส นอกจากน้ี

ในส่วนของบริษทัประกนัที่ส่งผูป่้วยเขา้มาในโรงพยาบาลกม็ีระบบการเขา้มาตรวจสอบความถูกตอ้งทั้งในดา้น

การรักษาพยาบาล ตลอดจนการคดิค่ารักษาพยาบาล 

 ในเรื่องของความเส่ียงในการดําเนนิธุรกจิ เน่ืองจากธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกจิที่มีความมัน่คง

ในตวัเอง ทางฝ่ายบริหารไดพ้ยายามดูแลความเส่ียงทั้งในระดบัปฏิบติัการ ตลอดจนความเส่ียงทางดา้นการเงิน

ความเส่ียงที่เกดิจากระบบการควบคุม หรือ พ.ร.บ. ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยติดตามและควบคุมให้อยู่ในเกณฑท์ี่

เหมาะสม  

 ในปัจจุบนัคณะกรรมการให้ความสนใจและความเขา้ใจ และประเมินความเส่ียงที่มีผลต่อธุรกจิโดยให้

ความสําคญักบัรายงานทางการเงิน โดยมีแนวทางดงัน้ี 

 1. รายงานภายใน ไดแ้ก ่ รายงานที่สําเสนอฝ่ายจดัการ กรรมการ และ คณะกรรมการ เพื่อพิจารณา

ติดตามระบบงาน และผลประกอบการรายเดือน 

 2. รายงานภายนอก ทางโรงพยาบาลไดจ้ดัให้มีการายงานงบไตรมาส รายงานในรูปของรายงานประจาํปี 

และการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอื่น  ๆ

 3. นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัถือเป็นความรับผดิชอบ ในการที่จะตอ้งจดัทาํรายงานทางการเงินให้

ถูกตอ้งครบถว้น ควบคู่ไปกบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี 

 การควบคุมความเส่ียงโดยการควบคุมภายใน คณะกรรมการมีนโยบายที่จะรวบรวมและติดตามความ

เส่ียงโดยมีระบบการติดตาม และเฝ้าระวงัเพือ่ประเมินความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง 
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 การควบคุม และตรวจสอบ บริษทัไดม้กีารจดัให้มีการประชุมเพือ่ติดตามผลการดาํเนินงานเป็นระยะ

อย่างสมํ่าเสมอทุกเดอืน เพื่อติดตามดูผลการดาํเนินงาน การควบคุมดูแลตน้ทุน ตลอดจนร่วมกนัปรับกลยุทธ์

เพื่อให้โรงพยาบาลมีความแขง็แกร่ง และคงไวซ่ึ้งศกัยภาพการแข่งขนัอยูเ่สมอ ทั้งน้ี รวมไปถึงโรงพยาบาลร่วม

ทุนในเครือโรงพยาบาลรามคาํแหงกป็ฏิบติัเช่นกนั 

 การบริหารงานเพือ่ให้เกดิความเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่างๆ นโยบายการบริหาร

ของโรงพยาบาล เราตระหนกัถึงการดูแลใหเ้กดิความสมดุล ระหวา่ง กลุ่มลูกคา้ (ผูป่้วย), กลุ่มแพทยผ์ูใ้ห้การ

รักษา , กลุ่มพนกังาน ,กลุ่มผูถ้ือหุ้น ตลอดจนกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย กลุ่มอื่นๆ เช่นกลุ่มลกูคา้ กลุ่มบริษทัประกนั 

บริษทัคู่สัญญา โรงพยาบาลมีความมุ่งม ัน่ที่จะดาํเนินกจิการดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละให้ความเป็นธรรมกบักลุ่ม

ต่างๆอย่างเท่าเทียมกนั 

 ภาวะผู้นาํและวสัิยทัศน์ 

 คณะกรรมการไดม้ีการกาํหนดวสิัยทศัน ์   และพนัธกจิร่วมกนั   เพื่อกาํหนดภาระหนา้ที่ของกรรมการ 

บริหารตลอดจนเป้าหมาย และมีการติดตามการทาํงานของฝ่ายบริหารอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนั และเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

 คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบาย และมอบหมาย ตลอดจนการติดตามให้การดาํเนินงานของบริษทัมี

ความกา้วหนา้ไปตามทิศทางคณะกรรมการกาํหนด ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานของ

ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด 

 จริยธรรมธุรกจิ 

 ธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน เป็นธุรกจิที่ถูกควบคุมดว้ยพระราชบญัญติั และองคก์รของรัฐฯ ค่อนขา้งมาก 

เช่น พระราชบญัญติัสถานพยาบาล 2541 , กองประกอบโรคศิลป์ กระทรวงสาธารณสุข ในเร่ืองของมาตรฐาน

โรงพยาบาลนอกจากน้ีการปฏิบติังานของแพทยย์งัถูกควบคมุโดยแพทยสภาในเร่ืองของจรรยาบรรณทาง

การแพทย ์ เน่ืองจากผูบ้ริหารส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลรามคาํแหงเป็นแพทยแ์ละทนัตแพทย ์ ซ่ึงเขา้ใจถึงแนว

ทางการปฏิบติัหนา้ที่ตามจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการแพทย ์เน่ืองจากจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการ

แพทย ์กล่าวคือการดาํเนินธุรกจิ ภารกจิของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และความโปร่งใสตรวจสอบได ้
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการบริษัท ทาํหนา้ที่ดูแลองคก์รให้ดาํเนินการไปตามเป้าหมายที่วางไว ้ หรือเสมือนตวัผูถ้ือหุ้น คอย

ตรวจสอบและดูแลในการจดัการบริษทั ซ่ึงบางส่วนมีกฎหมายกาํกบัให้ตอ้งปฏิบติัหนา้ที่เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนปฏิบติัตามมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและ

ระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องบริษทัโดยเคร่งครัด   นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัมีหนา้ที่ในการให้ความเห็น 

ชอบกบังานท่ีกฎหมายกาํหนด  ไดแ้ก ่  การเสนอแต่งตั้งกรรมการผูส้อบบญัชี และการประกาศจ่ายเงินปันผล 

เป็นตน้ 
 

ในส่วนการดาํเนินกจิการของบริษทั   คณะกรรมการจะถูกมอบหมายใหร้ับผิดชอบในฐานะผูเ้ฝ้าติดตาม  และ 

ประเมินผลของฝ่ายจดัการอย่างสมํ่าเสมอไดแ้ก ่
 

1)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆโดยระบบการติดตามตรวจสอบภายในเพื่อป้องกนั 

     ความเส่ียงและร่วมจดัการแกปั้ญหาต่างๆอย่างรวดเร็วและทนัการณ์ 
 

2)  ติดตามและประเมินผล กาํหนดค่าตอบแทนของฝ่ายจดัการ พนกังาน เพื่อให้ใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลีย่ของตลาด 

      แรงงาน  ตลอดจนวางแนวทางในการสรรหาและพฒันาบุคลากรให้เกดิประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนัได ้
 

3)  ติดตามและตรวจสอบ    ตลอดจนการประเมินความเส่ียงทางดา้นการเงิน   เพื่อใหเ้กดิความแน่ใจวา่ระบบ 

     รายงานทางการเงิน และการตรวจสอบมีความถูกตอ้งเช่ือถอืได ้รวมทั้งดูแลให้มกีระบวนการควบคุมภายใน  

     การติดตามและประเมินความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4)  ติดตามและดูแลปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ และผูถ้ือหุน้รวมทั้งการ 

     ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัในทางมิชอบและการกระทาํที่ไม่ถูกตอ้งในรายการระหวา่งบุคคลที่เกีย่วขอ้งในการน้ี 

     คณะกรรมการกาํหนดให้คณะกรรมการแต่ละท่านมีสิทธิอนุมติัของเงินฉุกเฉินไดใ้นวงเงินไม่เกนิหน่ึงแสน  

     บาทถว้น  การอนุมติัเงินมากกวา่น้ีจะตอ้งผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการ    และมีกรรมการผูม้อีาํนาจอย่างนอ้ย  

     2 ท่าน ตามที่ระบุไว ้เป็นผูอ้นุมติั 
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การกาํกบัดูแลกจิการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

                          คณะกรรมการฯ ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัในการบริหารดูแลกจิการที่ดี ตามหลกัของบรรษทั

ธรรมาภิบาล โดยมุ่งเนน้การดาํเนินธุรกจิให้เกดิความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงคณะกรรมการฯ   ไดใ้ห้นโยบาย

แกก่รรมการที่เขา้ร่วมทาํงานกบับริษทัย่อย และบริษทัร่วม โดยเฉพาะการให้นโยบายโดยตรงกบัคณะกรรมการ

ในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม  

       ในเร่ืองของความเส่ียงในการดาํเนินธุรกจิ เน่ืองจากธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน ถือเป็นธุรกจิที่มี

ความมัน่คง ซ่ึงตอ้งดูแลคนไขต้ามจรรยาบรรณทางการแพทย ์ ทางฝ่ายคณะกรรมการบริหารจึงมเีนน้เร่ืองการมี

ระบบคุณภาพที่ไดม้าตรฐาน     ความเส่ียงในเร่ืองสิทธิผูป่้วย       ความเส่ียงในเร่ืองอื่น ๆ      ในระบบปฏิบติัการ 

นอกจากนั้นความเส่ียงในเร่ืองระบบการเงิน การรายงานทางการเงิน มาตรฐานทางบญัชี และการประเมินความ

เส่ียงทางดา้นการเงิน ทีม่ีผลต่อธุรกจิ  โดยกาํหนดแนวทางคลา้ยกบัการทาํงานของ บมจ.โรงพยาบาลรามคาํแหง 

จาํกดั  (มหาชน) โดยมีแนวทางดงัน้ี 

      ระบบการรายงานภายในคณะกรรมการ            มีแนวทางให้มีการประชุมเพื่อรายงานในระดบั 

กรรมการบริหาร เพื่อพฒันาระบบงานและแกไ้ขปัญหาเป็นรายอาทิตย ์และรายงานผลประกอบการเป็นรายเดือน 

      ระบบการรายงานภายนอก คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีระบบการรายงานผลประกอบการรายไตร

มาส และ ระบบรายงานในรูปแบบรายงานประจาํปี ตามมาตรฐานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยควบคู่

ไปกบัการรายงานของผูต้รวจสอบบญัชี ในรายงานประจาํปี 

      นโยบายการเปิดเผยขอ้มูล ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน.  การทาํรายการบุคคลที่เกีย่ว

โยง การไดม้าซ่ึงทรพัยสิ์น หรือการทาํรายการอืน่ๆที่สําคญั  ทางคณะกรรมการฯ จะรายงานตามมาตรฐานการ

บญัชี ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบรับอนุญาต ตามหลกัการและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

      สําหรับขอบเขตและอาํนาจของกรรมการและผูบ้ริหารที่เป็นตวัแทนของบริษทั มีหนา้ที่

กาํหนดนโยบาย ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการและ / หรือมติตามที่คณะกรรมการฯ กาํหนดในวาระสําคญั เช่น การ

ออกเสียงในวาระที่ตอ้งใชเ้สียงผูถ้ือหุ้นมากกวา่ 50 % ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึง

โดยทัว่ไปกรรมการที่เป็นตวัแทนกจ็ะนาํเขา้ปรึกษากบัคณะกรรมการฯ ในการประชุมเครือข่ายทุกเดือนอยู่แลว้ 

การดูแลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัมีนโยบายและวธีิการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทั   ซ่ึงยงัไม่

เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พือ่แสวงหาประโยชนส่์วนตน  รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ ดงัน้ี 

1. ให้ความรู้แกก่รรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่าง  ๆเกีย่วกบัหนา้ที่ที่ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์

ของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์ และ

ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535  และให้จดัส่งสําเนารายงานน้ีให้แกบ่ริษทัในวนัเดียวกนักบัวนัที่ส่งรายงานต่อ

สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2.  บริษทัจะดาํเนินการแจง้ให้ผูบ้ริหารทราบวา่ ผูบ้ริหารที่ไดร้ับทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระสําคญั 

ซ่ึงมีผลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์ จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน กอ่นที่

งบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน  และห้ามไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นสาระสําคญันั้นต่อ

บุคคลอื่น 

 นอกจากบทลงโทษซ่ึงกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 และ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  หากกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานของบริษทัฝ่าฝืน 

และ/หรือ ไม่ปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัในเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ โดยใชข้อ้มูลภายใน  กรรมการ  

ผูบ้ริหาร  หรือพนกังานผูน้ ั้นจะถูกพิจารณาตามมาตรการทางวนิยั และ/หรือ ตามกฎหมายแลว้แต่กรณี 
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9.  CSR  (Corporate Social Responsibilities) 

  บริษทัและบริษทัยอ่ย  ไดต้ระหนกัถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม   ส่ิงแวดลอ้ม   เพือ่ความ

ย ัง่ยืนของกจิการและสังคมโดยรวม   โดยแยกเป็น 

  -   CSR in process   การดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  โดยให้

อยู่ในกระบวนการ ทาํงานหลกัของกจิการ 

  -    CSR after process  การดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถงึการช่วยเหลือสังคมและชุมชน   

  บริษทัไดด้าํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถึงหลกัการ CSR  8 ขอ้  ดงัน้ี 

1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

2. การต่อตา้นการทุจริต 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

8. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม  CSR 

1.   การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

 -   การแข่งขนัที่เป็นธรรม 

 -   การเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นของผูอ้ื่น 

 -   การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกจิ 

2.   การต่อตา้นการทุจริต 

 -   นโยบายต่อตา้นการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์ (ร่วมกบัองคก์รอื่น) 

 -   แนวปฏิบติัในหน่วยงานที่เป็นไปตามนโยบาย 

 -   การเปิดเผยผลการดาํเนินงานและความคืบหนา้ในการปฏิบติั 

3.   การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 -   การนาํหลกัการแนวทางที่เป็นบรรทดัฐานสากลมาใชใ้นหน่วยงาน 

 -   นโยบายและแนวปฏิบติัในหน่วยงาน (และขอ้ตกลงกบัองคก์รอื่น) 

 -   มาตรการที่สําคญัเกีย่วกบัสิทธิของแรงงาน 

4.   การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 -   การจา้งงานและแรงงานสัมพนัธ์ 

 -   อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 -   ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม 
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5.   ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

 -   สุขภาพและความปลอดภยัของลูกคา้ 

 -   การแสดงฉลากผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 -   การส่ือสารการตลาดและความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ 

6.   การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 -   การใชท้รัพยากรอย่างย ัง่ยืน 

 -   การป้องกนัและลดผลกระทบจากมลพิษ 

 -   การปกป้องฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ 

7.   การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

 -   บทบาทในตลาดและการสร้างแรงงาน 

 -   การมีส่วนร่วมในชุมชน 

 -   การลงทุนทางสงัคม และประเมินผลกระทบทางสงัคม 

8.   นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม  CSR 

 -  รูปแบบความรับผิดชอบต่อสงัคมเชิงสร้างสรรค ์(Creative CSR) 

 -   การสร้างสรรคร่์วม (Co-Creation)   กบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

 -   การคิดคน้และพฒันานวตักรรมทางสังคม  (Social Innovation) 

 

      ในปี  2559   บริษทัไดท้าํกจิกรรมเพื่อสังคม  (CSR in & after Process)   ดงัน้ี 

การดาํเนนิการด้านสังคม  ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

ความมุ่งม ัน่ของ บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) เพื่อสร้างการบริการผูป่้วยท่ีได้

มาตรฐานระดบัสากล ดว้ยการลงทุนในเคร่ืองมือแพทยท์ี่ทนัสมยั (High technology) ตลอดจนการดูแล

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และดูแลผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงถือเป็นนโยบายของโรงพยาบาลที่ปฏิบติั

มาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการเขา้สู่ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน Joint Commission International (JCI)  

ซ่ึงจะมีมาตรฐานหลายส่วนที่เกีย่วเน่ืองกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้ม เช่น กระบวนการป้องกนัการติดเช้ือ การ

แพร่กระจายเช้ือ  กระบวนการแยกขยะเพือ่ทาํลาย ฯลฯ ซ่ึง รพ.รามคาํแหง ไดม้ีนโยบายในดา้นต่าง ดงัน้ี   

1. โครงการแยกขยะเพือ่ดูแลส่ิงแวดล้อม 

       เพื่อเป็นแนวทางในการประกนัคุณภาพดา้นการป้องกนั และควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

รามคาํแหงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกนัโดยคลอบคลมุการจดัการขยะทั้งหมด ขยะ 

Recycle  ขยะธรรมดา  ขยะติดเช้ือ ทั้งสารคดัหลัง่ เลือด ส่วนประกอบของเลือด รวมทั้งการจดัเกบ็เขม็และของมี

คมที่สัมผสั ส่ิงเหล่านั้น   (Infection waste)  และขยะอนัตราย 

       แบ่งขยะในโรงพยาบาลเป็น 4 กลุ่มใหญ ่ และกาํหนดให้มีการคดัแยก การจดัเกบ็ การขนส่ง การ

ทาํลาย เป็นไปตามที่นโยบายกาํหนด  
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       ขยะในโรงพยาบาลรามคาํแหง แบง่เป็น 4 ประเภท 

1.1 ขยะรีไซเคลิ  :   ขยะที่สามารถนาํมาดดัแปลงหรือขายได ้  เช่นกระดาษ  กลอ่งกระดาษ ขวด

นํ้าเกลือแบบแกว้   ขวดนํ้าเกลือพลาสติก  

 สัญลกัษณ์     :  ถุงสีขาวใหญ ่

 
1.2 ขยะทั่วไป 

  แบ่งเป็นขยะทัว่ไปมีคมกบัขยะทัว่ไปไม่มีคม 

1.2.1 ขยะทัว่ไปมีคม  เช่นแกว้นํ้า จาน ชาม แตก   

1.2.2 ขยะทัว่ไปไม่มีคม  เช่นเศษกระดาษ เศษอาหาร กระดาษเชด็มอื พลาสติก   อุปกรณ์

การแพทยท์ี่ไมส่ัมผสัเลือดหรือสารคดัหลัง่ผูป่้วย   

      สัญลกัษณ์  :  ถุงสีดาํใหญ่         

       

 

 

 

 

1.3 ขยะติดเช้ือ  

:  ขยะที่เป็นผลมากจากกระบวนการให้การรักษาพยาบาล, การตรวจวนิิจฉยัแยกโรค, การให้ภูมิคุม้กนั

ซ่ึงปนเป้ือนเช้ือโรค และอาจเป็นสาเหตุทีส่ามารถทาํให้เกดิการแพร่กระจายของเช้ือได ้ แบง่เป็น 

ขยะไม่มีคมติดเช้ือและขยะมีคมติดเช้ือ 

1.3.1 ไม่มีคมติดเช้ือ เช่น 

(1) ของเหลวหรือสารคดัหลัง่ เช่น เลือด 

(2) ช้ินส่วนมนุษย ์จากห้องผ่าตดั และบางแผนกที่เกีย่วขอ้งอวยัวะหรือช้ินส่วนของ    

             อวยัวะ เช่น ช้ินเน้ือ , เน้ือเยื่อ และเน้ือเยื่ออวยัวะที่ไดจ้ากการทาํหตัถการต่างๆ  

(3) วสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์ที่สัมผสักบัเลือด ส่วนประกอบของเลือด สารคดัหลัง่ 

            (ปัสสาวะ อุจจาระ เสมหะ นํ้าหนอง นํ้าเหลือง นํ้าคล ํ่า)  

(4) ขยะจากห้องปฏิบติัการ  

(5) ขวดวคัซีนต่างๆ ที่ทาํจากเช้ือส่ิงมีชีวติชนิดกนิ เช่น โรคโปลโิอ, โรคไทฟอยดไ์ข ้ 

            รากสาดชนิดรับประทาน   

                                                     

 

ขยะทัว่ไป 
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                      1.3.2  มีคมติดเช้ือ  

(1)  Amp วคัซีนที่ทาํจากเช้ือโรคที่มีชีวติชนิดฉีด เช่นวคัซีนป้องกนัวณัโรคโปลิโอ หดั

เยอรมนั คางทมู  ไวรัสตบัอกัเสบบี    

(2)   ของมีคมที่ใชใ้นการรักษาพยาบาล   เช่นใบมีด  เขม็  Syringe  เนน้ที่สัมผสัเลือดหรือ

สารคดัหลัง่ของผูป่้วยแลว้เท่านั้น 

สัญลกัษณ์ : ถุงสีแดงมีฝาปิดใชเ้ทา้ปิดเปิด    กรณีมีคมใชภ้าชนะแขง็กนัทะลุ   

มีสัญลกัษณ์สากล  (มีสัญลกัษณ์โอช่าเป็นรูปเดือนเส้ียว)   

     

1.4  ขยะอนัตราย : ขยะที่สามารถทาํให้เกดิอนัตรายต่อคน ส่ิงแวดลอ้ม เป็นพษิต่อร่างกาย มพีิษ  ติด

ไฟได ้ ระเบิดได ้ สารมีฤทธ์ิกดักร่อน  เช่น  กรด / ด่าง  สารกมัมนัตรังสี ไดแ้ก ่

1.4.1 ขยะพิษ   

1.4.2 ขยะปนเป้ือนยาเคมีบาํบดั  

1.4.3 สารเคมี   

1.4.4 ขยะปนเป้ือนกมัมนัตรังสี   

  สัญลกัษณ์   :  ถุงสีเทา  มฝีาปิด   มีสัญลกัษณ์สากล 

   

  ขยะปนเป้ือนยาเคมีบาํบดั จะเกบ็รวบรวมไวท้ี่โรงพกัขยะ บริเวณสําหรับกกัเกบ็ขยะปนเป้ือนยาเคมี

บาํบดั เพื่อรอบริษทักรุงเทพธนาคม จาํกดั ขนส่งไปกาํจดัโดยการเผาทาํลายที่อุณหภูมิไมนอ้ยกวา่ 1000°C 

ต่อไป 

โดยทางโรงพยาบาลเนน้กระบวนการแยกขยะ และการจดัการที่เป็นมาตรฐานสากลดงัน้ี 

1) การทิ้งขยะ     :  เนน้ให้ถูกประเภทตั้งแต่แรก บรรจุพอประมาณ3/4 ถุง แม่บา้นแต่ละ

แผนกมดัปากถุงรอการขนยา้ย    

2) การขนส่ง       :  เจา้หนา้ที่ขนขยะมารับขยะแต่ละแผนกตามเวลาที่กาํหนด  โดยรถขนขยะ

จะปิดมิดชิด  เพื่อส่งพกัที่เรือนขยะดา้นหลงั 
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3) เรือนพกัขยะ  :  เป็นเรือนพกัดา้นหลงัโรงพยาบาล  แบ่งเป็น 4 โซน แยกชดัเจนโดยหอ้ง

ขยะติดเช้ือ   ห้องขยะอนัตราย  มกีุญแจปิดมิดชิด  (มีเคร่ืองปรับอากาศกรณีบริษทัคู่สัญญา

ไม่มารับตามกาํหนด ) 

4) ขั้นตอนการทาํลาย  :  เน่ืองจากโรงพยาบาลรามคาํแหงไม่มเีรือนเผาขยะ  ข ั้นตอนการ

ทาํลายจะบริษทัคู่สัญญาและกรุงเทพมหานคร มารับทุกวนัในตอนเชา้ 

 

2. โครงการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือไข้หวดัใหญ่  ในบุคลาการของโรงพยาบาล ที่สัมผสัผูป่้วย และ

ป้องกนัความเส่ียงในการระบาดของไขห้วดัใหญ ่

สืบเน่ืองจากการที่มีการระบาดของไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ใหม่ชนิด H1N1 2009  โดยในปี 2552  ทาง

โรงพยาบาลไดเ้ร่ิมโครงการป้องกนัการติดเช้ือไขห้วดัใหญ่ ในกลุ่มบุคลากรที่มีความเส่ียงกลุม่แพทย,์ พยาบาล, 

ผูช่้วยเหลือผูป่้วย เจา้หนา้ที่ห้องปฏิบติัการ, จ่ายกลาง, ซกัฟอกที่มโีอกาสสมัผสัสารคดัหลัง่ผูป่้วย, เภสัช, 

ประชาสัมพนัธ์ โดยเนน้กลุ่มบุคลากรที่ตอ้งสัมผสัและพูดคยุกบัผูป่้วย และให้เป็นไปตามความสมคัรใจ ซ่ึง

จะตอ้งมีการรับทราบประโยชนท์ี่จะไดร้ับ และอาการที่ไมพ่ึงประสงค ์

ซ่ึงความคาดหวงัของโรงพยาบาล คือ การป้องกนัเชิงรุกในกลุ่มบุคลากรที่มีความเส่ียง และ เป็นการ

ป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือไขห้วดัใหญ่  ไปสู่บคุคลภายนอก บุคคลในครอบครัวของบุคลากรของโรงพยาบาล  

ซ่ึงทางโรงพยาบาลฯ ไดด้าํเนินการโครงการน้ีอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบนั  ตามขอ้มลูดงัน้ี 

 

ปี จาํนวนบุคคลากรที่เข้าโครงการ งบประมาณที่ใช้ 

2554 749 633,855 

2555 1,239 781,303 

2556 1,376 912,391 

2557 1,488 947,856 

2558 1,582 1,071,062 

2559 1,576 1,066,952 

 

ซ่ึงจากการเฝ้าระวงั และสังเกตพบวา่ อตัราการติดเช้ือในระดบับุคคลากรของโรงพยาบาล ในช่วง  ไขห้วดัใหญ่

ระบาด มีอตัราลดลงอย่างชดัเจน  ซ่ึงโครงการน้ีทางโรงพยาบาลรามคาํแหงยงัคงใหม้ีการรณรงค ์ และทาํอย่าง

ต่อเน่ืองทุกปี 

         3.  โครงการฉีดวคัซีนคอตีบ-บาดทะยักในบุคลากร เดอืนกนัยายน ปี 2559 

      เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคมุโรค  ไดจ้ดัโครงการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคคอตีบให้

ประชาชน กลุ่ม  20-50 ปี ท ัว่ประเทศประมาณ 28 ลา้นคน   เพื่อเฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ดาํเนินการตั้งแต่ มกราคม – เมษายน 2558  ไม่ตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้าย  วคัซีนที่ฉีดครั้ งน้ีเป็นวคัซีนรวม 2 ชนิด คือป้องกนัโรคคอตีบ  และโรคบาดทะยกั โดยฉีดเพียง 1 เขม็ 
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จะมีภูมิตา้นทาน 2 โรคน้ี ในผูใ้หญ่ควรให้ฉีดกระตุน้ภูมิคุม้กนัทุก 10 ปี 

 ดงันั้นทางโรงพยาบาลรามคาํแหงจึงร่วมกนักบักระทรวงสาธารณสุข จดัโครงการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค 

คอตีบ-บาดทะยกั ให้กบัพนกังานดว้ยความสมคัรใจ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ตามขอ้มูลดงัน้ี 

 

ปี จาํนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ งบประมาณที่ใช้ 

2559 1,309 45,929 

 

4.    โครงการบาํบัดนํา้เสียของโรงพยาบาล ก่อนระบายออกสู่ชุมชนเพือ่ดูแลส่ิงแวดล้อม 

โรงพยาบาลเป็นสถานที่ให้บริการรักษาผูป่้วย   ซ่ึงเป็นกจิกรรมหน่ึงทีเ่ป็นแหล่งกาํเนิดนํ้าเสียใน 

ชุมชน  ดงันั้นของเสียทีเ่กดิจากการให้บริการผูป่้วย  รวมทั้งนํ้าเสียทีเ่กดิจากการลา้งทาํความสะอาดร่างกาย และ 

อุปกรณ์ของใชต่้าง ๆ กอ็าจมีเช้ือโรคหรือส่ิงสกปรกปนเป้ือน  มีโอกาสแพร่กระจายออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

โรงพยาบาลได ้

       ดงันั้น   โรงพยาบาลให้ความสําคญัและจาํเป็นตอ้งบาํบดันํ้าเสียและฆ่าเช้ือโรคกอ่นระบายออกสู่ 

ชุมชน เพื่อลดการเกดิมลพษิต่อส่ิงแวดลอ้ม  โดยควบคุมและติดตามนํ้าทิ้งของโรงพยาบาล ไดแ้ก ่  ค่าบีโอด ี

(BOD)  เฉลี่ยให้อยู่ในเกณฑต์ามมาตรฐานที่กาํหนดโดยไม่เกนิ 20 ตามขอ้มูล ดงัน้ี 

 

ปี ค่า BOD อาคาร AB ค่า BOD อาคาร C 

2557 3.76 3.13 

2558 2.32 3.54 

2559 12.44 8.16 

 

              5.    โครงการรวมใจภกัด ี บริจาคโลหติถวายพ่อของแผ่นดนิ 

       โรงพยาบาลรามคาํแหงเขา้ร่วมโครงการ “รวมใจรกั ภกัด ี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน” กบั

ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติและคณะกรรมการจดัหา และส่งเสริมผูใ้ห้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย เพื่อเป็น

โครงการในการรณรงคจ์ดัหาผูบ้ริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ในพระบรม

ราชูปถมัภ์ สภากาชาดไทย 
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        เน่ืองจากสภาพปัจจุบนัปริมาณโลหิตที่จดัหาไดใ้นประเทศ    ไม่เพยีงพอเมื่อเทียบกบัปริมาณความ

ตอ้งการใชโ้ลหิต      โรงพยาบาลรามคาํแหงตระหนกัเหน็ความสําคญัมาโดยตลอด   และไดจ้ดัให้บุคลากรของ 

โรงพยาบาลมีส่วนร่วมทาํกจิกรรมดว้ย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่มีจิตใจเป็นผูใ้ห้ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคท์ี่องคก์รตอ้งการ  และเพือ่เป็นการกระตุน้ให้ผูไ้มเ่คยบริจาค หรือผูบ้ริจาคโลหิตที่บริจาคเพียงปีละ 1 

ครั้ ง  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริจาคโลหิต  เป็นบริจาคเป็นประจาํ เพื่อให้ไดร้ับโลหิตบริจาคเพียงพอสําหรับ

ผูป่้วยทัว่ประเทศ 

        โครงการให้โลหิต ให้ชีวติ น้ีจะช่วยให้บุคลากรขององคก์รไดเ้รียนรู้การทาํกจิกรรมร่วมกบัองคก์ร

ภายนอก อนัจะทาํให้บุคลากรเกดิความรู้สึกที่ดีและภาคภูมิใจต่อองคก์รโรงพยาบาลรามคาํแหงร่วมกนั และยงั

ส่งผลใหพ้นกังานพร้อมช่วยเหลือสังคม ไดอ้ย่างมหาศาล สร้างคุณค่าให้กบัสงัคมไทยตลอดไป  

ทางโรงพยาบาลรามคาํแหงไดเ้ร่ิมจดัทาํโครงการรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนั โดยจดั

ให้มีการรับบริจาคเลือดปีละ 3 ครั้ ง  ในปี 2559 ไดจ้ดัให้มีการรับบริจาคโลหิต ดงัน้ี 

   ครั้ งที่ 1 วนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2559   

  ครั้ งที่ 2 วนัที่ 13 มถิุนายน 2559   

  ครั้ งที่ 3 วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2559 

  

ผลการดาํเนินการ ปี 2559 

จาํนวน 

ผูเ้ขา้ร่วมบริจาค 

จาํนวนผูท้ี่สามารถบริจาคได ้ จาํนวนที่ไดสุ้ทธิ 

(ยูนิต) บุคคลภายนอก บุคคลภายใน 

ครั้ งที่ 1 วนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2559 

245 45 130 175 

ครั้ งที่ 2 วนัที่ 13 มถิุนายน 2559 

230 46 136 182 

ครั้ งที่ 3 วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2559 

200 40 159 199 
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10.   การควบคุมภายในและบริหารจดัการความเส่ียง 

        ควบคุมภายใน 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง  

โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ  สอบทานการประเมนิระบบการควบคุม

ภายใน  เพื่อมุ่ง เน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ  และมี

ประสิทธิผลประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  รวมทั้งการใชท้รัพยากร  การดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกนั  

หรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การส้ินเปลืองหรือการทุจริต  ระบบบญัชีและรายงานทางการ

เงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือได้  รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัที่เกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทั ฯ 

 ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการประเมินการควบคุมภายในซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยสํานกั

ตรวจสอบภายใน  โดยมีสาระสําคญัดงัน้ี 

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 

  ผูบ้ริหารและบุคลากรมีทศันคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสําคญักบัการมี

ศีลธรรม  จรรยาบรรณและความซ่ือสัตย์  และมีการพิจารณาดาํเนินการตามควรแก่กรณี  ถ้าพบว่าบุคลากร

ประพฤติปฏิบติัที่ไม่เหมาะสม  การยอมรับความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  การรับทราบขอ้มูลและการ

วนิิจฉัยส่ิงที่ตรวจพบหรือส่ิงที่ต้องตรวจสอบ  ปรัชญาและรูปแบบการทาํงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการ

พฒันาการควบคุมภายในและดาํรงไวซ่ึ้งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  โครงสร้างองคก์ร การมอบอาํนาจ

หนา้ที่ความรับผิดชอบและจาํนวนผูป้ฏิบติังานเหมาะสมกบังานที่ปฏิบติั  นโยบายและการปฏิบติัดา้นบุคลากร

เหมาะสมในการจูงใจและสนบัสนุนผูป้ฏิบติังาน 

   สภาพแวดลอ้มของการควบคุมของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  ภาพรวมมี

ความเหมาะสม และมีส่วนทาํใหก้ารควบคุมภายในเพียงพอ  มีประสิทธิผล  เช่น 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างขององคก์รและสายงานบงัคบับญัชาที่ชดัเจนและเหมาะสม 

มีการมอบอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร พนกังานทุกคน

ทราบถึงบทบาท อาํนาจ หนา้ที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งตระหนกัถึงหนา้ที่ความ

รับผิดชอบของตน 

 บริษทั ฯ ไดว้ิเคราะห์พื้นฐานความรู้ทางการศึกษา ทกัษะที่จาํเป็นในการปฏิบติังาน 

และประเมินความรู้ความชาํนาญในการปฏิบติังาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทกัษะ 

และความสามารถในการปฏิบติังานท่ีไดร้ับมอบหมาย และตามคาํบรรยายลกัษณะงาน 

(Job Description) 

 บริษทั ฯ กาํหนดนโยบายและวธีิบริหารทรพัยากรบุคคลไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น 

การคดัเลอืก การฝึกอบรม การเลื่อนตาํแหน่ง การจ่ายผลประโยชนต์อบแทน เป็นตน้ 

47 
 
 

 



 บริษทั ฯ และบริษ ัทในกลุ่มได้กาํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์

อกัษรเกี่ยวกบัความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม โดยกาํหนดนโยบายด้านการกาํกบัดูแล

กจิการที่ดีตามหลกัมาตรฐานสากล คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทั ฯ 

ไดป้ระชุมร่วมกนัไตรมาสละ 1 ครั้ ง เพื่อกาํกบัดูแลให้บุคลากรทุกคนในองคก์รปฏิบติั

ตามนโยบายท่ีกาํหนด 

 ผูบ้ริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทาํงาน เช่น มีทศันคติที่ดีและสนบัสนุนการ

ปฏิบติัหนา้ที่เกีย่วกบัการบญัชี ระบบการจดัการสารสนเทศ ทรพัยากรบุคคล การ

ติดตามประเมินผล การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก มีการบริหาร

ความเส่ียงเกีย่วกบัการดาํเนินงานที่สําคญั 

2) การบริหารความเส่ียง 

บริษทั ฯ กาํหนดวตัถุประสงคร์ะดบัองคก์รที่ชดัเจน วตัถุประสงคร์ะดบัองค์กรและวตัถุประสงคร์ะดบั

กิจกรรมสอดคล้องกนัในการที่จะทาํงานให้สําเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรบุคคลที่กาํหนดไวอ้ย่าง

เหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเส่ียงทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์ร บริษทั ฯ มีการวิเคราะห์ความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม นอกจากน้ีมี

กลไกที่ช้ีให้เห็นถึงความเส่ียงที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวธีิการจดัการ เป็นตน้   

 บริษทั ฯ มีการกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร โดยมีคณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียงทาํหน้าที่กาํกบัดูแลและกาํหนดกรอบความเส่ียงเพื่อการบริหาร  

จดัการในภาพรวมองคก์ร โดยมีคณะกรรมการจดัการคณะต่าง ๆ บริหารความเส่ียง

งานที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กาํหนด ทั้งน้ี ครอบคลุมความเส่ียง

ทางการบริหาร การเงิน การประกอบธุรกจิ การปฏิบติัการ การบริหารและการจดัการ 

ความปลอดภัยอาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม และความเส่ียงสําคญัอื่น ๆ ที่เกีย่วเน่ือง

กบัการประกอบธุรกจิของบริษทั ฯ 

 บริษทั ฯ มีการกาํหนดวตัถุประสงค์ขององค์กรที่ช ัดเจนครอบคลุมส่ิงที่องค์กร

ตอ้งการบรรลุวตัถุประสงค์ระดบักจิกรรมเกี่ยวข้องกบักระบวนการทาํงานที่สําคญั

ขององค์กร และสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคแ์ละแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ร 

ผูบ้ริหารมีการระบุความเส่ียงในระดบัองค์กร และครอบคลุมในทุกระดบักจิกรรมที่

สําคญั 
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3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษทั ฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบติังานที่ทาํให้ม ัน่ใจวา่  เมื่อนาํไปปฏิบติัแลว้จะเกดิผลสําเร็จตามที่ฝ่าย

บริหารกาํหนดไว ้ กจิกรรมเพื่อการควบคุมจะช้ีให้ผู ้ปฏิบติังานเห็นความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบติังาน

เพื่อให้เกดิความระมดัระวงัและสามารถปฏิบติังานให้สําเร็จตามวตัถุประสงค ์ เช่น 

การควบคุมภายในด้านการบริหาร  บริษทั ฯ กาํหนดพันธกิจและวตัถุประสงค์ขององค์กรเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรและส่ือความให้บุคลากรทุกคนเขา้ใจ  เพื่อให้การดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์พร้อมทั้งมีการ

วางแผนการดําเนินงาน การจดัสรรทรัพยากร งบประมาณ  และอัตรากาํลงั  นอกจากน้ีได้มีการกาํหนด

กระบวนการทาํงานและมีการติดตามผล เพื่อให้บุคลากรปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบติั

ตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และมาตรฐานที่กาํหนด 

 การควบคุมภายใน ดา้นการเงินการบญัชี  บริษทั ฯ มีการควบคุมภายในเกีย่วกบัการ

เกบ็เงิน รักษาเงิน  การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืมทดรอง เป็นไปตามระเบียบ

ที่กาํหนด มีการบนัทึกบญัชีครบถว้นถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ 

 การควบคุมภายใน ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง บริษทั ฯ มีระเบียบและขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการ

พสัดุ เพื่อนาํไปปฏิบติัในการจดัซ้ือจดัจา้ง  ซ่ึงไดก้าํหนดหนา้ที่ความรับผิดชอบในการ

จดัซ้ือจดัจา้งไวอ้ย่างชดัเจน เช่น อาํนาจการอนุมติั การกาํหนดความต้องการพสัดุการ

ตรวจรับ การควบคุมและการเกบ็รักษาพสัดุ 

 การควบคุมภายใน ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กาํหนด  มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ

เป็นธรรม  มีการกาํหนดหนา้ที่ความรับผิดชอบ  มาตรฐานการปฏิบติังาน และระบบ

ติดตามผลไวอ้ย่างชดัเจน  มีระบบการให้ข้อมูลและการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ 

ในภาพรวมบริษทั ฯ มีกจิกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยกาํหนดให้มี

นโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบุการดาํเนินงานในส่วนที่มีความเส่ียงสําคญัและ

กาํหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกนัและลดข้อผิดพลาด มีการสอบทานรายงานทางการเงินและ

รายงานผลการดาํเนินงานที่มิใช่ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษทั ฯ มีการกาํหนดให้ใชด้ชันีวดัผลการดาํเนินงานกบัพนกังานทั้งองคก์ร 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ มีการวางระบบดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และมี

การควบคุมติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งในดา้นการสรรหา ค่าตอบแทน หนา้ที่ความรับผิดชอบ 

การพฒันาบุคลากร การปฏิบติังานของบุคลากรและการส่ือสาร  เพื่อให้พนกังานมีความรู้ความสามารถ

และการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
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4)  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษทั ฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบติังาน  การรายงานทางการเงินและการ

ดาํเนินงาน การปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ที่ใชใ้นการควบคุมและดาํเนินกจิกรรมขององคก์ร  

รวมทั้งขอ้มูลสารสนเทศที่ไดจ้ากภายนอกองคก์รมีการส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารและผูใ้ชภ้ายในองคก์รในรูปแบบที่

ช่วยให้ผูร้ับขอ้มูลสารสนเทศปฏิบติัหนา้ที่ตามความรับผิดชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้

ความมัน่ใจวา่มีการติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกองคก์รที่มีผลทาํให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

5) การติดตามประเมินผล 

บริษทั ฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบติังานโดยกาํหนดวิธี

ปฏิบติังานเพื่อติดตามการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

ปฏิบติังานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผูค้วบคุมงานและผูม้ีหนา้ที่เกี่ยวขอ้ง นอกจากน้ีมีการประเมินผลโดยการ

ตรวจสอบของสํานกัตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจาํปีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

ไดส้อบทานผลการดาํเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ กรณีพบขอ้ที่ควรปรับปรุงได้มี

การกาํหนดวธีิปฏิบติั เพื่อให้ความมัน่ใจวา่ ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณา

สนองตอบ และมีการวนิิจฉยัสั่งการให้ดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องทนัที 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซ่ึงประเมินโดยผู้บริหารและสํานัก

ตรวจสอบภายใน ไม่พบประเดน็ปัญหาหรือขอ้บกพร่องที่เป็นสาระสําคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบ

บญัชีของบริษทั ฯ ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล 
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11.    รายการระหว่างกนั 

 บริษทัฯ มกีารทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัย่อย,  บริษทัร่วม และบริษทัที่เกีย่วขอ้งกนั โดยไม่มี

บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเกนิร้อยละ 10 ไดแ้ก ่  

 1.   เงินให้กูย้ืมแกบ่ริษทัร่วม  ไดแ้ก ่ โรงพยาบาลพะเยา ราม และ โรงพยาบาลเมืองเลย ราม  เป็นการให้ 

กูเ้งินตั้งแต่ช่วงเกดิวกิฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540  และมีการผ่อนชาํระเงินกูย้ืมแลว้บางส่วนตามสัญญา

ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

   ณ. 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัฯ ยงัคงมียอดเงินให้กูย้ืมแกบ่ริษทัร่วม 2 แห่ง  

ก.  บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จาํกดั  เป็นหน้ีคา้งชาํระเงินตน้ และดอกเบี้ย ดงัน้ี 

 เงินตน้ ดอกเบี้ย  

ยอดยกมา 1 ม.ค. 2559               เป็นหน้ีคา้งชาํระ 47,326,035 48,666,796 บาท 

ระหวา่งปี 2559                          ดอกเบี้ยที่เกดิขึ้น - 3,713,105 ,, 

ระหวา่งปี 2559                          ชาํระเงินตน้และดอกเบี้ย   1,200,000   3,713,105 ,, 

ยอดคงเหลือ  ณ. 31 ธ.ค. 2559   เป็นหน้ีคา้งชาํระ 46,126,035 48,666,796 ,, 

             ข.  บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั เป็นหน้ีคา้งชาํระเงินตน้และดอกเบี้ย ดงัน้ี  

 เงินตน้ ดอกเบี้ย  

ยอดยกมา 1 ม.ค. 2559               เป็นหน้ีคา้งชาํระ 94,656,702 104,419,347 บาท 

ระหวา่งปี 2559                          ดอกเบี้ยที่เกดิขึ้น  4,234,604 ,, 

ระหวา่งปี 2559                          ชาํระเงินตน้และดอกเบี้ย   1,200,000       469,274 ,, 

ยอดคงเหลือ  ณ. 31 ธ.ค. 2559   เป็นหน้ีคา้งชาํระ 93,456,702 108,184,677 ,, 
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          2.   เงินกูย้ืมระยะสั้น  จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

            สืบเน่ืองจากในปี 2540-2541 เกดิภาวะเศรษฐกจิตกตํ่าอย่างรุนแรง  สถาบนัการเงินมีปัญหามากไม่

ยอมปล่อยสินเช่ือให้กบัลูกคา้   ทาํให้ทางโรงพยาบาลขาดเงินทนุหมุนเวยีน ทางโรงพยาบาลจึงแกไ้ข 

วกิฤตการณ์ โดยการกูเ้งินจากคณะบุคคล,  บุคคลใกลชิ้ด และบุคคลที่เกีย่วขอ้งกนั  เช่น แพทย ์ โดยให้อตัรา

ดอกเบี้ยประมาณ MLR-2  และมีระยะเวลากู ้ 3 เดือน   เมื่อครบกาํหนดแลว้จะเรียกคืนหรือฝากต่อกไ็ด ้   ทาง

โรงพยาบาลไดท้าํการกูเ้งินประเภทน้ีตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวนัน้ี   และส่งผลดีต่อโรงพยาบาลคือ ทาํให้ 

โรงพยาบาลเสียตน้ทุนดอกเบี้ยจ่ายตํ่ากวา่กูจ้ากสถาบนัการเงิน เน่ืองจากสถาบนัการเงินส่วนใหญจ่ะคิดอตัรา 

ดอกเบี้ยประมาณ   MLR   ณ. 31 ธนัวาคม 2559   เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกีย่วขอ้ง จาํนวน 56.2 ลา้นบาท 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

นพ. เอื้อชาติ กาญจนพิทกัษ ์ 6,800,000 บาท 

ทพ. ชาํนาญ ชนะภยั 5,000,000 บาท 

น.พ.พิชญ สมบูรณสิน 1,400,000 บาท 

นายธฤต ช่ืนอิ่ม 12,000,000 บาท 

พญ.วไิลพรรณ สมบูรณสิน 31,000,000 บาท 

                                    รวม 56,200,000 บาท 

 3.   มีการขายเคร่ืองมือ และเวชภณัฑท์างการแพทยใ์หก้บับริษทัย่อย,   บริษทัร่วม และบริษทัที่เกีย่วขอ้ง 

กนั  ในปี 2559  มียอดขาย จาํนวน  358.47 ลา้นบาท   

 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกนั 

  ในการทาํรายการระหวา่งกนัทีเ่ป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกจิปกติ เช่น  กายขายเคร่ืองมอืแพทย ์

และเวชภณัฑ ์  บริษทัจะกาํหนดราคาขายตํ่ากวา่ราคาที่ขายให้บริษทัทัว่ไปประมาณ 10-20 %  โดยคาํนึงถึง

ผลประโยชนสู์งสุดที่จะไดร้ับทั้ง 2 ฝ่าย   

 รายการระหวา่งกนัเกีย่วกบัเงินให้กูย้ืม   และการกูย้มืเงิน    บริษทัจะกาํหนดอตัราดอกเบี้ยและเง่ือนไข 

เหมือนกบัรายอื่น  ๆโดยบริษทัจะคาํนึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัเป็นสําคญั    ท ั้งน้ี บริษทัจะจดัให้ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกีย่วกบัความจาํเป็น  และสมเหตุสมผลของรายการ  และ 

คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาอกีครั้ งกอ่นตดัสินใจทาํรายการ 

 ท ั้งน้ี  ในการทาํรายการระหวา่งกนั บริษทัฯ จะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้บงัคบั  ประกาศ  คาํสั่ง  หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวม

ตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการเกีย่วโยง และการไดม้าหรือจาํหน่าย

ไปซ่ึงสินทรพัยข์องบริษทั  โดยที่ในการอนุมติัรายการดงักล่าวกรรมการหรือผูถ้ือหุ้นที่มส่ีวนไดเ้สีย ไม่มสิีทธ์ิ

ออกเสียงดงักล่าว    
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12.  ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคญั 

 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

ผลการดาํเนินงาน (ลา้นบาท) 2559 2558 2557 

   รายไดร้วม 4,116.19 3,640.15 3,680.03 

   กาํไรกอ่นภาษีเงินได ้ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเส่ือมราคา และรายจ่ายรอ 

   ตดับญัชี    (EBITDA) 

 

1,542.74 

 

1,411.92 

 

1,382.28 

   กาํไรสุทธิ 1,126.52 1,009.34 999.04 

ฐานะการเงิน (ลา้นบาท)    

   สินทรัพยร์วม 14,531.49 11,306.48 10,857.89 

   หน้ีสินรวม 4,427.88 3,619.80 3,914.59 

   ส่วนของผูถ้อืหุ้นส่วนนอ้ย 486.88 264.08 249.50 

   ส่วนของผูถ้อืหุ้นเฉพาะบริษทั 9,616.73 7,422.60 6,693.80 

อตัราส่วนทางการเงิน    

   อตัรากาํไรขั้นตน้(%) 40.46 39.91 41.86 

   อตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม (%) 27.37 27.73 27.15 

   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น (เท่า) 0.44 0.47 0.56 

   อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (%) 12.66 13.80 16.44 

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 8.72 9.11 10.72 

ขอ้มูลต่อหุ้น    

   จาํนวนหุน้ที่ออก (ลา้นหุ้น) 12 12 12 

   กาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (E.P.S.) 94.83 84.86 84.18 

   มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น(บาท) 801.39 640.56 578.61 

   เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท) 14.00 12.00 12.00 

   ราคาปิดต่อหุ้น ณ. วนัส้ินปี (บาท) 3,450 1,994 2,000 

   P/E ratio 36.38 23.50 23.76 
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13.  การวเิคราะห์ และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)  

     1.   ภาพรวมของการดาํเนินธุรกจิและการเปลี่ยนแปลงที่มีนยัสําคญั (Overview)  

 ในปี 2559 การดาํเนินงานของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   และ  บริษทัยอ่ย  มี

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาลผูป่้วย  ซ่ึงเป็นธุรกจิหลกัของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 8.69 % เมื่อเปรียบเทียบกบัปีกอ่น 

และมีกาํไรสุทธิเพิ่มขึ้น 11.61 %   รายไดจ้ากธุรกจิหลกัเพิ่มขึ้น  และมีรายไดเ้สริมจากการขายเคร่ืองมือแพทย,์  

เวชภณัฑ ์ และรายไดเ้งินปันผลเพิ่มขึ้น   จึงทาํให้กาํไรสุทธิของบริษทัเพิ่มขึ้น 

 ภาวะเศรษฐกจิไทยในปี 2559 มีการขยายตวัร้อยละ 3.3 เพิ่มขึ้นจากปีกอ่นที่ขยายตวัร้อยละ 2.8 โดยมี

ปัจจยัสนบัสนุนหลกัมาจากการใชจ่้ายภาครัฐที่มีแนวโนม้ขยายตวัเร่งขึ้นตามความคบืหนา้ของการลงทุน  

โครงการพื้นฐานดา้นการคมนาคม 20 โครงการ มีความคืบหนา้มากในปี 2559  และแรงขบัเคลือ่นจากภาคการ

ท่องเที่ยว ยงัมีแนวโนม้ที่อยู่ในเกณฑด์ี  แต่เศรษฐกจิไทยกม็ีปัจจยัเส่ียงดา้นความผนัผวนของระบบเศรษฐกจิ

และการเงิน โลก  แมว้า่เศรษฐกจิโลกจะมีแนวโนม้ปรบัตวัดีขึ้น และแรงสนบัสนุนภาคส่งออกในปี 2560 เร่ิม

กลบัมาแลว้ก ็ ตาม  แต่ในช่วงปี 2559  และ ปี 2560  ยงัมีปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบเศรษฐกจิและการเงินโลกมี

ความผนัผวนสูง อยู ่  ปัจจยัเส่ียงเกดิจากดชันีความเช่ือม ัน่ผูบ้ริโภคและธุรกจิลดตํ่ากวา่ปี 2558  (ลดจาก 75.5 %  

เหลือ  73.4 %)  โดยแบ่งเป็น 3 ดชันี 

1. ดชันีความเช่ือม ัน่เกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิโดยรวม 

2. ดชันีความเช่ือม ัน่เกีย่วกบัโอกาสการหางานทาํโดยรวม 

3. ดชันีความเช่ือม ัน่เกีย่วกบัรายไดใ้นอนาคต 

ดชันีความเช่ือม ัน่ต ํ่ากว่า 100 แสดงวา่ระดบัความเช่ือม ัน่ในสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ  โอกาสในการหางาน และ 

รายได ้ในอนาคตยงัไม่ด ี

อย่างไรกต็ามสําหรับเศรษฐกจิไทยสามารถขยายตวัไดด้ีสูงกวา่ที่ตลาดคาดการณ์ไว ้   โดยขยายตวั 

ประมาณร้อยละ 3.3   สําหรับอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนโดยรวมจะดีขึ้น เลก็นอ้ย  การแขง่ขนัใน 

อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยแขง่ขนัในดา้นราคา  และคุณภาพ  ทางโรงพยาบาล

รามคาํแหงไดก้าํหนดนโยบายไวว้า่ ให้บริการรักษาพยาบาลให้ดีที่สุด ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มที่มีอยู่ และกาํหนด

ราคายุติธรรม ไม่สูงเกนิไป  เน่ืองจากลูกคา้ของโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นคนระดบักลาง  ทางโรงพยาบาลเนน้

ให้บริการรักษา ผูป่้วยทุกโรค  แต่ละโรคจะมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญสาขานั้น ๆ ดูแล  ทางโรงพยาบาลคาดวา่การที่ได้

เปิด AEC แลว้ในปลายปี 2558  จะทาํให้ทางโรงพยาบาลมีผูป่้วยมากขึ้น     เน่ืองจากไทยเป็นประเทศที่มีช่ือเสียง

ดีทางการแพทยใ์นเอเชีย  จึงคาดวา่ในอนาคตไทยจะไดเ้ป็นศูนยก์ลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of Asia)  

ทางโรงพยาบาลรามคาํแหงกค็าดวา่จะไดร้ับผลประโยชนจ์ากการเปิด AEC น้ี  คือทาํใหม้ีผูป่้วยมาใชบ้ริการมาก

ขึ้น   โดยเป็นผูป่้วยจากต่างประเทศ เช่น  พม่า  เขมร  ลาว  ฟิลิปปินส์ ฯลฯ    
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 ทางบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย  ประกอบธุรกจิหลกัเพียงอย่างเดียว 

คือ ธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน ถอืวา่เป็นธุรกจิที่ใหบ้ริการดา้นสุขภาพทีม่ีความสําคญั  ต่อการดาํรงชีวติ  เน่ืองจาก

เป็นธุรกจิที่สามารถพฒันาไปพร้อมกบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ พร้อมทั้งช่วยให้บริการทางดา้นการแพทย์

แกป่ระชาชน  และมีธุรกจิเสริมคือ การสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย ์ (M.I. Calibration) และขายเวชภณัฑ ์  

เคร่ืองมือแพทย ์บางชนิด  แต่ธุรกจิเสริมยงัมีขนาดเลก็เพียง 10.28 %  ของรายไดร้วม   
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    2.   ผลการดาํเนินงาน   และความสามารถในการทาํกาํไร 

 ผลการดาํเนินงานของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   ในปี 2559   มีดงัน้ี 

 1.   บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   และ บริษทัย่อย  มรีายไดร้วม 4,116.19 ลา้นบาท   

เพิ่มขึ้นจากปีกอ่น 13.08 % โดยมีรายละเอยีดดงัน้ี 

                     1.1  บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   และบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 

ในปี 2559  จาํนวน  3,379.48 ลา้นบาท    ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปีกอ่น 8.69 %   โดยแยกเป็นรายไดจ้ากโรงพยาบาล 

  -   รามคาํแหง   จาํนวน  3,317.80  ลา้นบาท 

  -   ชยัภูม-ิราม   จาํนวน       61.68  ลา้นบาท 

        3,379.48  ลา้นบาท 

   

 รายละเอียดเปรียบเทียบจาํนวนคนไขน้อก,  คนไขใ้น,  รายไดค้นไขน้อก,  รายไดค้นไขใ้น,  รายไดร้วม

จากการดาํเนินกจิการปี 2559 และ ปี 2558  ของโรงพยาบาลรามคาํแหง 

 

 % เพิม่ขึ้น(ลดลง) 2559 2558 

จาํนวนคนไขน้อก       (ครั้ ง) 4.73 578,947 552,785 

จาํนวนเตียงคนไข ้      (เตียง) 2.78 91,507 89,035 

รายไดค้นไขน้อก        (บาท) 7.56 1,468,536,494 1,365,286,545 

รายไดค้นไขใ้น           (บาท) 9.18 1,849,265,222 1,693,772,363 

รายไดร้วม                   (บาท) 8.46 3,317,801,716 3,059,058,908 

  

รายไดค้นไขน้อกเพิ่มขึ้น 7.56%  เน่ืองจากจาํนวนคนไขน้อกเพิ่มขึ้น 4.73 % และราคาสินคา้ต่อ 1 คน สูงขึ้น 

2.70 %   

รายไดค้นไขใ้นเพิ่มขึ้น 9.18 %  เน่ืองจากจาํนวนการใชเ้ตียงคนไขเ้พิ่มขึ้น 2.78 % และราคาสินคา้ต่อ 1 เตียง 

เพิ่มขึ้น 6.23 %  

รายไดจ้ากกจิการรักษาพยาบาลโดยรวมแลว้ ปี 2559  เพิ่มขึ้นจากปี 2558  =  8.46 % 

                     1.2  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายเคร่ืองมือแพทย ์  เวชภณัฑ ์  ในปี 2559  จาํนวน 426.22 ลา้นบาท  

เพิ่มขึ้นจากปีกอ่น จาํนวน 141.07 ลา้นบาท 

         1.3  รายไดเ้งินปันผล ในปี 2559  มีรายไดเ้งินปันผลเพิ่มขึ้นจากปี 2558  จาํนวน 55.61 ล้านบาท 

รายละเอียดมีดงัน้ี 
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หน่วย : ลา้นบาท 

   บริษัท ปี 2559 ปี 2558 

สหแพทยเ์ภสัช 0.86 - 

โรงพยาบาลเพชรรัตน ์(บริษทั บูรณะเวช จาํกดั) 5.70 5.36 

โรงพยาบาลขอนแกน่ ราม 3.94 5.24 

บริษทั ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย จาํกดั - 0.02 

หลกัทรัพยภ์ทัร (PTSEC) .05 0.03 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในตลาด 254.35 198.64 

             รวม 264.90 209.29 

1.4   ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กูย้ืมและดอกเบี้ยคา้งรับโอนกลบัในปี 2559  ลดลง 0.10 ลา้นบาท 

                                                                                                                                                     หน่วย : ลา้นบาท 

   ปี 2559     ปี 2558 

  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเงินให้กูย้ืม และดอกเบี้ยคา้งรับโอนกลบั 2.40 2.50 

                                                                                                                                        หน่วย : ลา้นบาท 

   ปี 2559     ปี 2558 

โรงพยาบาลรามคาํแหงไดร้ับเงินกูย้ืมคืนจากโรงพยาบาลพะเยา ราม       1.2 1.2 

                                                                       โรงพยาบาลเมอืงเลย ราม  1.2 1.3 

                                                                        รวม 2.4 2.5 

1.5   บริษทัมีรายไดด้อกเบี้ยรับ ในปี 2559  เพิ่มจากปีกอ่น จาํนวน 0.67 ลา้นบาท 

1.6   บริษทัมีรายไดค้่าเช่าสถานที่และอื่น ๆ ในปี 2559 เพิ่มจากปีกอ่น จาํนวน 11 ลา้นบาท 

1.7   ปี 2559  บริษทัมกีาํไรจากการขายที่ดินของ บริษทั อาร์พลสั จาํกดั (บริษทัย่อย)  

        จาํนวน 7.44 ลา้นบาท  
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 2.   ค่าใชจ่้ายของบริษทั และบริษทัย่อย มีรายละเอียดดงัน้ี    หน่วย : ลา้นบาท 

   ปี 2559 ปี 2558 

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 2,309.15 2,145.68 

ตน้ทุนขายเคร่ืองมือแพทย ์& เวชภณัฑ ์ 309.66 205.28 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 411.95 372.24 

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 1.60 - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุ 5.70 - 

ตน้ทุนทางการเงิน 96.22 105.73 

ตน้ทุนทางการเงิน  (สุทธิ) 86.66 96.84 

สัดส่วนตน้ทุนในการรักษาพยาบาล / รายไดร้วม 56.10 58.94 

สัดส่วนตน้ทุนในการขายเคร่ืองมือ & เวชภณัฑ ์/ รายไดร้วม 7.52 5.64 

สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหาร / รายไดร้วม 10.01 10.23 

 จะเห็นวา่สัดส่วนของตน้ทุนในการรักษาพยาบาล,  ขายเคร่ืองมือแพทย ์ & เวชภณัฑ ์ และค่าใชจ่้ายใน

การบริหาร / รายไดร้วม ในปี 2559  ต ํ่ากวา่ ปี 2558  ประมาณ 1.18 %     เน่ืองจากรายไดร้วมเพิม่ขึ้น 13.08 %  

จึงทาํให้สัดส่วนของตน้ทุน : รายไดล้ดลง บริษทัไดพ้ยายามบริหารค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อช่วยลดตน้ทุน และทาํให้กาํไรเพิ่มขึ้น 

 3.  ในปีน้ีบริษทั และบริษทัย่อยมีกาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นหกัค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือม 

ราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) จาํนวน 1,542.74 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีกอ่น 130.83 ลา้นบาท  คิดเป็น 9.27% 

  บริษทัมีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  ดงัน้ี 

           หน่วย : ลา้นบาท 

   บริษัท ปี 2559                 ปี 2558 

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม จาํกดั 111.72 108.42 

บริษทั รงัสิภณัฑ ์จาํกดั (0.02) 0.00 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 128.66 124.35 

บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั (18.64) (22.20) 

บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จาํกดั (มหาชน) 55.98 51.59 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จาํกดั 20.05 21.62 

บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จาํกดั 5.00 37.76 

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (7.50)     7.55 

             รวม 295.25 329.09 
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 จากที่กล่าวมาขา้งตน้ บริษทัและบริษทัย่อยมีกาํไรสุทธิ จาํนวน 1,126.52 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีกอ่น 

จาํนวน 117.17 ลา้น  คิดเป็นร้อยละ 11.61 

 ในปี  2559  โรงพยาบาลจะมีผลประกอบการดีเมื่อเปรียบเทียบกบัปีกอ่น   และโรงพยาบาลยงัมคีวาม 

สามารถในการทาํกาํไรที่ดี  โดยพิจารณาจากอตัราส่วนทางการเงิน  ดงัน้ี 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.27 0.42 0.32 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (%)   (ROE) 12.66 13.80 16.44 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 8.72 9.11 10.72 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 0.44 0.47 0.56 

อตัราส่วนหมุนเวยีนทรัพยสิ์น (%) 0.32 0.33 0.39 

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 40.46 39.91 41.40 

EBIT Margin (%) 33.13 33.99 32.75 

อตัรากาํไรสุทธิ 27.37 27.73 27.15 

 จะเห็นวา่อตัรากาํไรขั้นตน้  EBIT Margin,   อตัรากาํไรสุทธิ  และอตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (ROE)  

ของบริษทั ในปี 2559  เท่ากบั 40.46,  33.13,  27.37 และ  12.66  (%)   ซ่ึงถือวา่มีความสามารถในการทาํกาํไรอยู่

ในเกณฑด์ี  เมื่อเปรียบเทียบกบับริษทัอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั    

             3.    ความสามารถในการบริหารทรพัยสิ์น 

                    (1)   ลกัษณะการประกอบธุรกจิของโรงพยาบาลส่วนใหญจ่ะเป็นขายเงินสด     สําหรบัปี 2559 

โรงพยาบาลรามคาํแหง   จะมีการขายเงินสด  72.14 %   ขายเครดิต  27.86 %   การขายให้เครดิต  27.86  %   นั้น

จะเป็นลูกหน้ีประเภทบริษทัขนาดกลางและใหญ่ทัว่ไปที่เป็นคู่สัญญากบัทางโรงพยาบาล,     บริษทัประกนัชีวติ,    

บริษทัประกนัภยัและกรมแรงงาน   บริษทัเหล่าน้ีจะไม่ค่อยมีปัญหาการชาํระเงิน   ปัญหามีอยู่บา้งเลก็นอ้ยตรงที่

เง่ือนไขของการส่งผูป่้วยมารับการรกัษาพยาบาลจะยกเวน้บางโรคหรือยกเวน้ค่าใชจ่้ายบางอย่าง  แต่ทางผูป่้วย

ไม่ยอมสํารองจ่ายส่วนที่ยกเวน้ขอให้ทางโรงพยาบาลเรียกเกบ็กบัทางบริษทัทั้งจาํนวน  เครดิตที่ทางโรงพยาบาล 

ให้คือ 2 เดอืน 

        การขายเงินสด  72.14 %  นั้น  กจ็ะมีปัญหาอยู่บา้งสําหรับกรณีที่ผูป่้วยเป็นผูป่้วยฉุกเฉิน และผูป่้วย

บางรายไม่มีเงินชาํระเมื่อรับการรักษาพยาบาลหายดีแลว้  ใน 1 ปี   จะมีอยู่ประมาณ 0.01 - 0.5 %   ของยอดขาย  

ในปี  2559  มีอยู่ประมาณ  0.31 ลา้นบาท   คิดเป็น 0.01 %  ของยอดขาย   รายละเอยีดของลกูหน้ีการคา้ที่มีอายุ

มากกวา่ 3 เดือน  มีดงัน้ี 
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อายุลูกหนี้ 
บาท 

          2559             2558 

มากกวา่  3  เดือน  ถึง    6  เดือน 48,738,936 35,684,864 

มากกวา่  6  เดือน  ถึง  12  เดือน 13,348,704 9,265,799 

มากกวา่ 12 เดือน  ขึ้นไป 33,901,116 25,460,868 

                                               รวม 95,988,756 70,411,531 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (37,905,737) (29,208,751) 

 

        ในปี 2559  บริษทัคิดวา่ไดต้ ั้งสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพียงพอแลว้  เพราะวา่ไดต้ ั้งไวสู้งถึง

39.49 %  ของลูกหน้ีการคา้ที่มีอายุมากกวา่  3  เดือนขึ้นไป 

        (2)   สินคา้คงเหลือและการเส่ือมสภาพหรือลา้สมยั 

                            ในปี  2559  บริษทัมสิีนคา้คงเหลอืที่ลา้สมยัจากธุรกจิการขายเคร่ืองมือแพทย ์  ซ่ึงเป็นธุรกจิ

เสริม   จาํนวน  9,179,575 บาท   แต่ในธุรกจิการรักษาพยาบาลผูป่้วย  ไดแ้ก ่  ยา   เวชภณัฑ ์ฯลฯ   ไมม่สิีนคา้

คงเหลอืเส่ือมสภาพ  หรือลา้สมยั 

                ในปี 2559 บริษทัมีสินคา้คงเหลือ (สุทธิ) สูงถึง 540,100,791 บาท  ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้

คงเหลอื ในแผนกขายอุปกรณ์แพทย ์และ เวชภณัฑ ์ ซ่ึงเกบ็ไวข้าย  มีจาํนวน สูงถึง 483,790,661 บาท  และมีการ

หกัค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ จาํนวน 29,639,759 บาท  ส่วนสินคา้คงเหลือในธุรกจิรกัษาพยาบาลผูป่้วย มี

จาํนวน 85,949,889 บาท  

                     (3)   เงินลงทุน   ค่าความนิยม   และการดอ้ยค่า 

     -  เงินลงทุนในบริษทัย่อย  ณ. 31 ธนัวาคม 2559   มีราคาทุน  ดงัน้ี 

                    ราคาทุน   วธีิส่วนได้เสีย 

1. บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จาํกดั 435,490,000 236,965,040 

2. บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั 437,499,893 420,198,204 

 หกั  บญัชีดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยบริษทั ชยัภูมิ ราม จาํกดั (198,700,000)                     - 

    674,289,893   657,163,244 

 จะเห็นวา่เงินลงทุนในบริษทัย่อย – โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม  มกีารดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  รวม  

198,700,000 บาท    

     -  เงินลงทุนในบริษทัร่วม  ณ.  31 ธนัวาคม 2559  มีราคาทุน                          3,550,904,995  บาท 

                                                                                    มีราคาคิดตามวธีิส่วนไดเ้สีย    5,516,201,153    ,, 
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   รายละเอยีดมีดงัน้ี 

                     ราคาทุน                   วธีิส่วนได้เสีย 

1. บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม จาํกดั 47,617,004 708,722,610 

2. บริษทั รงัสิภณัฑ ์จาํกดั 3,000,000 919,861 

3.   บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 649,414,242 1,091,561,279 

4. บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั 167,000 - 

5. บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั (โรงพยาบาลสุขุมวทิ) 199,939,110 109,685,340 

6. บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จาํกดั (มหาชน) 508,909,546 681,105,772 

7. บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จาํกดั 107,000 78,485,136 

8. บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จาํกดั 1,227,401,093 1,841,479,592 

9.   บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,006,800,000 1,004,241,563 

 หกั ตดับญัชีดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม   

        บริษทั รงัสิภณัฑ ์จาํกดั      (2,150,000)                         - 

        บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั     (90,300,000)                         - 

  3,550,904,995 5,516,201,153 

จะเห็นวา่บริษทัร่วมที่มีการดอ้ยค่า  ไดแ้ก ่

 1.  บริษทั รงัสิภณัฑ ์ จาํกดั  มรีาคาทุน  3,000,000  บาท   ปัจจุบนัมีราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย เพียง 

919,861 บาท   แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ 2,080,139 บาท 

 2.   บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั   มรีาคาทุน   167,000 บาท   ปัจจุบนัมีราคา  0   บาท 

         แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์  167,000 บาท 

             3.   บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั (โรงพยาบาลสุขุมวทิ)  มีราคาทุน 199,939,110 บาท   ปัจจุบนัมีราคาตามวธีิ 

ส่วนไดเ้สียเพียง 109,685,340 บาท  แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ 90,253,770 บาท 

 4.   บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  มีราคาทุน 1,006,800,000 บาท ปัจจุบนัมีราคา  

1,004,241,563 บาท  แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์2,558,437 บาท  

       บริษทัร่วมอื่น  ๆนอกจาก บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั,  บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั,   บริษทั 

ปิยะศิริ จาํกดั และ บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  มีราคาตามวธีิส่วนไดเ้สียเพิ่มขึ้นจากราคาทุน  เมื่อ

พิจารณาโดยรวมจะเห็นวา่สินทรัพยม์ีราคาสูงขึ้น 

     -   เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

       เงินลงทุนในกจิการที่เกีย่วขอ้ง และบริษทัอื่น  มกีารบนัทึกในราคาทุนและมีการตดับญัชีดอ้ยค่าอยู ่

2  แห่ง คือ 
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ราคาทุน ตัดบัญชีด้อยค่า 

ราคาเงนิลงทุน 

ณ. 31 ธ.ค. 2559 

1. บริษทั ภูมปัิญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 98,000,000 98,000,000 0 

2. บริษทั กอปรสิน จาํกดั 30,750,000 30,750,000 0 

  128,750,000 128,750,000 0 

     -  เงินลงทุนเผื่อขาย ณ. 31 ธนัวาคม 2559   มีราคาทุน                       2,901,415,374  บาท 

                                                                                  มีกาํไรที่ยงัไมเ่กดิขึ้น     1,418,994,227     ,, 

                                                                                  มูลค่ายุติธรรม                4,320,409,601     ,, 

 

                    (4)  ส่วนประกอบสําคญัของทรพัยสิ์นอื่นและสาเหตุการเปลี่ยนแปลง 

                           สินทรพัยอ์ื่นนอกจากลูกหน้ี,  สินคา้คงเหลือ  และเงินลงทุนแลว้ ยงัม ี

  -  เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  บริษทัพยายามบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  เพราะเงินสดเกบ็ไวม้ากจะทาํให้ไดผ้ลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยรับนอ้ยลง  แต่ถา้เกบ็

ไวไ้ม่เพยีงพอกจ็ะทาํให้ธุรกจิสะดุดและติดขดัได ้ ณ. 31 ธนัวาคม 2559   บริษทัถือเงินสด  และรายการเทียบเท่า

เงินสดไว ้ 157.89  ลา้นบาท  นอ้ยกวา่ปีกอ่นอยู่  313 ลา้นบาท 

  -  สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น  ประกอบดว้ยรายการ  ภาษีซ้ือส่วนที่ยงัไม่ไดเ้รียกคืน  4.5 ลา้นบาท,  

สต๊อกส่วนที่เป็นครุภณัฑแ์ละเบด็เตลด็ 3.0 ลา้นบาท,   ค่าใชจ่้าย จ่ายล่วงหนา้  1.8 ลา้นบาท,  รายไดค้า้งรับ  1.6 

ลา้นบาท  และอื่น ๆ  ซ่ึงเป็นรายการที่เกดิขึ้นตามปกติ  ในการดาํเนินธุรกจิ  ณ. 31 ธนัวาคม 2559  มีจาํนวน 

12.01 ลา้นบาท  ลดลงจากปีกอ่นอยู่  1.27 ลา้นบาท 

  -  สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน  ประกอบดว้ย  โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย  ณ. 31 ธนัวาคม 2559 

มีจาํนวน  13.80 ลา้นบาท  ลดลงจากปีกอ่น 0.56 ลา้นบาท   ในปี 2559  มกีารซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น

เพียง 0.62 ลา้นบาท   

  -  สินทรัพยไ์มห่มุนเวยีนอื่น  ประกอบดว้ยรายการเงินคํ้าประกนัที่ทางบริษทัเรียกเกบ็จาก

บริษทัที่มารับเหมากอ่สร้าง  เพื่อประกนัผลงานระยะหน่ึงตามสัญญา,   เงินมดัจาํที่ทางบริษทัจะตอ้งจ่ายเมื่อตก

ลงซ้ือสินคา้ และอื่น ๆ   ณ. 31 ธนัวาคม 2559   มีจาํนวน  22.12 ลา้นบาท  ลดลงจากปีกอ่น  3.65 ลา้นบาท 

 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ในปี 2559 =  9.11 %   ซ่ึงถอืวา่อยู่ในเกณฑด์ี 
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4.   สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุน 

      (1)   แหลง่ที่มาและใชไ้ปของเงินทุน  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

 -  แหลง่ที่มาของเงินทุน ในปี 2559  มีดงัน้ี 

1. เงินสดสุทธิไดจ้ากกจิกรรมดาํเนินงาน 868,531,595 บาท 

2. เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 106,540,861 ,, 

3. รับคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัที่เกีย่วขอ้งกนั 2,400,000 ,, 

4. เงินรับคา่หุ้นจากส่วนไดเ้สียที่ไม่มอีาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย 234,203,603 ,, 

5. เงินรับจากการขายเงินลงทุนเผือ่ขาย 17,073,369 ,, 

6. รับเงินจากการขายอุปกรณ์ 216,809,141 ,, 

7. เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนเผือ่ขาย 254,287,330 ,, 

8. เงินปันผลรบัจากการลงทุนในบริษทัร่วม 178,510,616 ,, 

9. เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกจิการที่เกีย่วขอ้งกนัและบริษทัอื่น 10,610,735 ,, 

10. ดอกเบี้ยรับ       5,796,959 ,, 

                                                            รวม 1,894,764,209 ,, 

              -  แหล่งใชไ้ปของเงินทุนในปี 2559  มีดงัน้ี 

1. ซ้ือเงินลงทุนเผื่อขาย  45,842,743 บาท 

2. ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 661,251,293 ,, 

3. ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัที่เกีย่วขอ้ง 80,000,000 ,, 

4. ซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 878,733,077 ,, 

5. ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,594,000 ,, 

7. จ่ายเงินมดัจาํค่าทรัพยสิ์น 8,079,359 ,, 

8. จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น (สุทธิ) 3,500,000 ,, 

9. จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลที่เกีย่วขอ้ง(สุทธิ) 12,000,000 ,, 

10. จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นแกบ่ริษทัที่เกีย่วขอ้งกนั (สุทธิ) 31,000,000 ,, 

11. จ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว 216,840,000 ,, 

12. จ่ายเงินปันผล 168,000,000 ,, 

13. ดอกเบี้ยจ่าย     99,924,291 ,, 

                                                            รวม 2,207,764,763 ,, 

 สุทธิปี 2559  ใชไ้ป    313,000,554 ,, 
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            -  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน  โดยพิจารณาจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุน    

                ในปี 2559  บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสิน : ส่วนทุน   =    0.44 : 1  

                จะเห็นบริษทัมีหน้ีสินเพียง  44%  ของส่วนทุนเท่านั้น   ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่บริษทัมีความมัน่คงทาง 

                โครงสร้างเงินทุน  โดยปกติธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนจะตอ้งลงทุนใน Fixed Asset สูง (ลงทุนใน 

                อาคารผูป่้วยและซ้ืออุปกรณ์แพทย)์     อตัราส่วนของหน้ีสิน : ส่วนทุน   =     1 : 1   โดยประมาณ 

     (2)   รายจ่ายลงทุน   อธิบายวตัถุประสงคแ์ละแหล่งเงินทุน      

        ในปี 2559  บริษทัมีรายจ่ายที่มีลกัษณะเป็นการลงทุน  ดงัน้ี 

       1.   ซ้ือที่ดิน,  อาคาร,  อุปกรณ์แพทย,์  เคร่ืองใชส้ํานกังาน และอื่น ๆ   จาํนวน  1,375.70 ลา้นบาท  

                          -    ที่ดิน  ในปี 2559  บริษทัมีการซ้ือที่ดินเพิ่มขึ้นมีมูลค่า  50 ลา้นบาท   เป็นที่ต ั้งของหอพกั 

พยาบาลในอนาคต และบริษทัย่อย (บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จาํกดั) ไดซ้ื้อที่ดินไวส้ําหรับดาํเนินกจิการ จาํนวน 

1,140.63 ลา้นบาท  

             -   อาคารและส่ิงปลกูสร้าง 198.12 ลา้นบาท เป็นอาคารสําหรับแผนกเคร่ืองมอืแพทย,์  โกดงัเกบ็ 

ของแผนกเคร่ืองมอืแพทย ์  และโกดงัเกบ็ของแผนกเวชระเบยีน  จาํนวน 135.12 ลา้นบาท   และเป็นหอพกัซอย

รามคาํแหง 42  จาํนวน 63 ลา้นบาท 

                         -  อาคารระหวา่งกอ่สร้าง  24.72  ลา้นบาท  และมีการโอนอาคารระหวา่งกอ่สร้างที่สร้างเสร็จ

แลว้ไปยงัอาคาร จาํนวน 126.39 ลา้นบาท   

            -    เคร่ืองใชท้างการแพทย ์ มีการซ้ือเพิ่ม  59.20 ลา้นบาท  เน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยีทาง 

การแพทยเ์จริญรุดหนา้ไปมาก  และมีการเปลี่ยนแปลงบอ่ย  ทาํให้ทางโรงพยาบาลตอ้งลงทุนในส่วนน้ีมาก  เพื่อ

ทาํให้โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลชั้นหน่ึง   ที่มีเคร่ืองมือแพทยท์นัสมยั 

                         -    เคร่ืองใชแ้ผนก M.I. Cal และขายเคร่ืองมือแพทย ์ มีการซ้ือเพิม่ 1.48 ลา้นบาท  

            -   นอกจากน้ียงัมีการลงทุนเพิ่มทางดา้นเคร่ืองใชส้ํานกังาน,   เคร่ืองเรือน,   ยานพาหนะ    และ

อื่น ๆ ซ่ึงเป็นการลงทุนตามปกติของการดาํเนินกจิการ ที่จะตอ้งมีการซ้ืออุปกรณ์เพิม่ขึ้นเพื่อทดแทนของเกา่ที่

ชาํรุดหรือลา้สมยั 

            แหล่งเงินทุนที่ใช ้:  เงินทุนจากการดาํเนินงานของบริษทั 

           2.   ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย,  บริษทัร่วม และบริษทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มีจาํนวน 830.95 ลา้นบาท  เป็นการ

ลงทุนระยะยาว เพื่อหาผลตอบแทนกลบัในรูปเงินปันผล   และเป็นการเพิม่พนัธมิตรในธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน 

ทาํให้บริษทัสามารถร่วมบริหารงานและพึ่งพากนัได ้ ทาํให้บริษทัมอีาํนาจต่อรองสูงขึ้น  ตน้ทุนขายจะถูกลง 

            แหล่งเงินทุนที่ใช:้ เงินทุนจากการดาํเนินงานของบริษทั และกูจ้ากสถาบนัการเงินภายในประเทศ 
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      (3)   ความเพียงพอของสภาพคลอ่ง 

      บริษทัมีสภาพคล่องดีในการดาํเนินกจิการ  เน่ืองจากธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกจิที่ส่วนใหญ่

จะขายเป็นเงินสด  สําหรับโรงพยาบาลรามคาํแหง ในปี 2559  มีการขายเป็นเงินสด 72.14 %  มีการขายเป็น

เครดิตเพยีง  27.86 %    นอกจากน้ีบริษทัยงัมผีลประกอบการเป็นกาํไรสุทธิ 27.37 %   ถา้พิจารณาทางดา้นอตัรา 

ส่วนสภาพคล่อง  (LIQUIDITY RATIO) มีดงัน้ี  

      อตัราส่วนสภาพคล่อง    = 0.27 

      อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว   = 0.08 

      อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  = 0.29 

 ถา้พิจารณาสภาพคล่องในรูปของสินทรัพยห์มุนเวยีน และหน้ีสินหมุนเวยีน  จะเห็นวา่บริษทัม ี

สินทรัพยห์มุนเวยีนนอ้ยกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน คือมีสินทรพัยห์มุนเวยีนเพียง 29 %  ของหน้ีสินหมนุเวยีน  

อตัราหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ = 19.38 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ย = 18.58 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ = 35.91 

ระยะเวลาขายเฉลี่ย = 10.03 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี = 13.64 

ระยะเวลาชาํระหน้ี = 26.39 

Cash Cycle = 2.22 

 แต่ถา้พิจารณา  ดา้นขายและลูกหน้ีการคา้              จะเห็นวา่ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ยเพยีง  18.58 วนั 

             ดา้นตน้ทุนขายและสินคา้คงเหลือ  จะเห็นวา่ระยะเวลาขายเฉลีย่เพียง       10.03 วนั 

             ดา้นซ้ือและเจา้หน้ีการคา้                จะเห็นวา่ระยะเวลาชาํระหน้ีเท่ากบั    26.39 วนั 

 ดงันั้น Cash Cycle ของโรงพยาบาล 18.58 + 10.03 – 26.39  =  2.22 วนัเท่านั้น  ซ่ึงถอืวา่โรงพยาบาลมี 

Cash Cycle ที่ดี  จึงส่งผลให้มีสภาพคล่องที่ด ี

      (4)   ความสามารถในการชาํระหน้ีและการปฏบิติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมที่สําคญั      ความสามารถในการหา 

แหล่งเงินทุนเพิ่มเติม 

 ต ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง  มีความสามารถในการชาํระหน้ี   และปฏบิติั

ตามเง่ือนไขการกูย้ืมไดค้รบถว้น      จนทาํให้บริษทัไดร้ับเครดิตที่ดีจากสถาบนัการเงิน     ประกอบกบัทาง 

โรงพยาบาลมีที่ดินจาํนวนมาก และยงัมีสินทรัพยถ์าวรอื่น   ทาํให้บริษทัมีความสามารถในการหาเงินทุนเพิ่มเติม

ไดง่้าย   เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการดีและสินทรัพยถ์าวรที่ม ัน่คง 
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 ปี 2559 ปี 2558 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย 12.76 9.99 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั 0.24 0.26 

 จะเห็นวา่อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย   และความสามารถชาํระภาระผูกพนั   ในปี 2559  ใกล ้  

เคียงกบัปี 2558  เน่ืองจากในปี 2559  บริษทัมีกาํไรใกลเ้คียงปี 2558  และบริษทัสามารถชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด  

เน่ืองจากบริษทัมีกาํไรและเงินสดเพียงพอที่จะชาํระหน้ีได ้

5.   ภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล   (ไม่มี) 

6.   ปัจจยัที่มผีลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 1.   ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผูบ้ริหาร   ผูบ้ริหารของโรงพยาบาลในปัจจุบนัเป็นผูท่ี้มีทศันวสิยัที่กวา้ง 

ไกล  ไดพ้ยายามทาํให้โรงพยาบาลมีคุณภาพโดยจดัหาแพทยท์ี่ดีและซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยท์ี่ทนัสมยัมาใช ้

ในโรงพยาบาล  นอกจากน้ียงัไดใ้ห้ความสําคญักบัการรักษาเสถียรภาพทางดา้นการเงินไวอ้ย่างม ัน่คง  จะเห็นได้

จากการทีผู่บ้ริหารสามารถทาํให้โรงพยาบาลเป็นระดบัแนวหนา้  ในระยะเวลา 28 ปีทีผ่่านมา  สามารถนาํมาพา

บริษทัผ่านพน้วกิฤตในปี 2540 มาได ้ดงันั้น ในอนาคต ถา้มีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหารใหม่กอ็าจจะทาํให้มีปัจจยั

เส่ียงต่อผลการดาํเนินงานได ้

       ธุรกจิโรงพยาบาล  ส่ิงที่สําคญั คือ  Image ของโรงพยาบาล  ถา้เราสามารถรกัษาไวไ้ด ้ ธุรกจิน้ีกจ็ะ

สามารถดาํเนินต่อไปไดอ้ย่างราบร่ืน 

 2.   นโยบายรัฐบาล   ในอนาคตถา้รัฐบาลมีนโยบายให้บริการรักษาพยาบาลแกป่ระชาชนดีเทียบเท่า  

หรือใกลเ้คยีงกบัโรงพยาบาลเอกชน   และมีการอาํนวยความสะดวก  จดัหาแพทยแ์ละพยาบาลที่ดีมาให้บริการ 

และคิดค่ารักษาพยาบาลตํ่ากวา่โรงพยาบาลเอกชน    โรงพยาบาลเอกชนกจ็ะไดร้ับผลกระทบจากนโยบายน้ี 

       ทางบริษทัไดพ้ยายามปรับปรุงกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลา  โดยดูปัจจยัรอบขา้งดว้ย   ถา้ในอนาคตมีการ

แข่งขนั ดา้นราคา   ทางโรงพยาบาลกจ็ะตอ้งพยายามลดตน้ทุนให้ต ํ่าลง  เพื่อที่จะไดก้าํหนดราคาขายที่ต ํ่าลงได ้  

ทางโรงพยาบาลไดย้ึดถือคุณภาพของการรกัษาพยาบาลที่ดีและราคายุติธรรมมาตลอด 28 ปี 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มอีาํนาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท 

    

นายแพทย์รัชช    สมบูรณสิน 

 

ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการ 

อายุ   78 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.12  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

คุณวุฒกิารศึกษา 

 -    2504   ปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล   

-    2512   Diplomat  American  Board  of  Radiology 

-    2514   Certificate  In  Neuroradiology 

ประวตัิการทํางาน 

 2507 – 2509     ภาควชิารังสีวทิยา   โรงพยาบาลศิริราช 

 2509 – 2512     Temple  University  Hospital, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.      

 2512 – 2514     Hospital  Of  The  University  Of  Pennsylvania, U.S.A.   

 2514 – 2531     อาจารยภ์าควชิารังสีวทิยา   โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 2530 – 2540           กรรมการบริษทั  ศูนยเ์อกเรยค์อมพิวเตอร์ 

    และ  กรรมการบริษทั ศูนยพ์ญาไทเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ จาํกดั 

 2531 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ   บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  

 2546 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จาํกดั 

 2548 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั  ปิยะศิริ  จาํกดั  ( โรงพยาบาลสุขุมวทิ ) 

 2550 – ปัจจุบนั     ประธารกรรมการ บริษทั เชียงใหม่รามธุรกจิการแพทย ์จาํกดั(มหาชน)-รพ.ลานนา 
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ทันตแพทย์ชํานาญ  ชนะภยั 

 

ตาํแหน่ง  กรรมการบริหาร 

อายุ   73 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น 1.06  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

คุณวุฒกิารศึกษา 

 -    2511     ทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัมหิดล  

-    2520    Cosmetic   Restoration   N.Y. ,  U.S.A. 

ประวตัิการทํางาน 

 2514 – 2530     ทนัตแพทยป์ระจาํโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 2524 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร บริษทั เอฟ แอนด ์เอส ’79 จาํกดั (โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก )  

 2531 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

 2540 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั สินแพทย ์จาํกดั (โรงพยาบาลสินแพทย)์  

 2546 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จาํกดั 

2548 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั  ปิยะศิริ จาํกดั ( โรงพยาบาลสุขุมวทิ ) 

2549 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั 

2549 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั  โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จาํกดั 

2551 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ธุรกจิการแพทย ์จาํกดั ( มหาชน )    

    หรือ  โรงพยาบาลลานนา  
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นายแพทย์วรัิตน์     ช่ืนอิม่ 

 

ตาํแหน่ง  กรรมการบริหารและผูอ้าํนวยการ 

อายุ   80 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.27  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

คุณวุฒกิารศึกษา 

 -    แพทยศาสตร์บณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ( รุ่น  15 )  พ.ศ.  2508   

-    แพทยฝึ์กหดั    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

-    วฒุิบตัร  Orthopedics   โรงพยาบาลรามาธิบดี 

-     Fellowship  Orthopedics  Training  จาก  Hospital  Of  Special  Surgery, N. Y.  พ.ศ.  2517 – 2519 

ประวตัิการทํางาน 

 2515 – 2524     อาจารยแ์ผนก  ภาค Orthopedics  โรงพยาบาลรามาธิบด ี

 2525 – 2530     แพทย ์ Orthopedics  โรงพยาบาลสมิติเวช 

 2531 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหารและผูอ้าํนวยการ   บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

 2540 – ปัจจุบนั     ผูอ้าํนวยการ   บริษทั  สินแพทย ์ จาํกดั  ( โรงพยาบาลสินแพทย ์) 
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        นายแพทย์บุญปรีด ี   ศิริวงศ์ 

 

ตาํแหน่ง   กรรมการบริหาร 

อายุ    73 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น  2.52  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร  -   เป็นสามีของ  นางอญัชนา  ศิริวงศ ์

คุณวุฒกิารศึกษา 

 -  จบแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ ( รุ่น 5 )    2511 

-   กรรมการแพทยส่์วนกลาง   2511 – 2512 

-  แพทยฝึ์กหดั   โรงพยาบาลรามาธิบดี   2513 

-  วฒุิบตัรสูตินรีแพทย ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   2515 

-  Maternal  And Child Health  จาก  University  of  California, Berkeley   2519 

-  Certificate  Reproductive  Medicine  ( Perinatology )  Johns  Hopkins  University  And  Medical 

   And   Medical   School.    2520 

ประวตัิการทํางาน  

 -    อาจารยพ์ิเศษ   มหาวทิยาลยัมหิดล    2514 – 2528 

 -    อาจารยพ์ิเศษ   มหาวทิยาเกษตรศาสตร์  

 -    ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ระดบั  8  ภาควชิาสูตินรีเวชวทิยา  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 -    สูตินรีแพทย ์ โรงพยาบาลสมิติเวช   2529 – 2531 

 -    กรรมการบริหาร  บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   ปี  2531 – ปัจจุบนั 

 -    กรรมการบริหาร  บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จาํกดั  ปี  2546 – ปัจจุบนั 
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นายแพทย์ศิริพงศ์    เหลอืงวารินกุล 

 

ตาํแหน่ง  กรรมการบริหาร 

อายุ   57 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น 1.99  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

คุณวุฒกิารศึกษา 

 -    จบแพทยศาสตร์บณัฑิต   มหาวทิยาลยัขอนแกน่   พ.ศ.  2526      

-    แพทยศาสตร์วฒุิบตัร  โสต นาสิก ลาริงซ ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ.  2530 

-    ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกจิ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ( NIDA )  พ.ศ.  2533 

-    Senior  Executive  Program,  Sasin  ( SEP  17, 2003 ) 

-    Advanced  Senior  Executive  Program ( ASEP, Sasin ), Kellogg  School  of  Management      

                   Western  University   ( 2006 ) 

 -    Advanced  Senior  Executive  Program  ( ASEP, Sasin ), Kellogg  School  of  Management 

      Western  University  ( 2010 ) 

ประวตัิการทํางาน 

 -    อาจารยภ์าควชิา โสต นาสิก ลาริงซ์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี  2530 – 2532 

 -    แพทยป์ระจาํแผนกหู  คอ  จมูก   โรงพยาบาลรามคาํแหง     ปี   2533 - ปัจจุบนั 

 -    กรรมการบริหาร   บริษทั  โรงพยาบาลรามคาํแหง  จาํกดั  ( มหาชน )   ปี   2538 – ปัจจุบนั 

 -    กรรมการบริหาร   โรงพยาบาลสินแพทย ์   ปี   2540 – ปัจจุบนั 

 -    รองกรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั  โรงพยาบาลรามคาํแหง  จาํกดั ( มหาชน)  ปี  2545 – ปัจจุบนั 

 -    กรรมการบริหาร  โรงพยาบาลเชียงใหม ่ ราม     ปี   2546 – ปัจจุบนั 

 -    กรรมการบริหาร   โรงพยาบาลลานนา     ปี   2550 – ปัจจุบนั 
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นายแพทย์สุธี  ลลีะเศรษฐกุล 

 

ตาํแหน่ง   กรรมการบริหาร 

อายุ    60 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น  0.01       % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

คุณวุฒกิารศึกษา 

 -  2524    แพทยศาสตร์บณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล   

-  2532     แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญอายุรกรรม  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวทิยาลยัมหิดล 

ประวตัิการทํางาน  

 2525 – 2526     อาจารยภ์าควชิาเภสัชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ม. มหิดล 

 2526 – 2529     สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ   กรมการแพทย ์  กระทรวงสาธารณสุข 

 2529 – 2532     แพทยป์ระจาํบา้นอายุรกรรม   คณะแพทยศาสตร์   โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 2532 – 2534     สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ   กรมการแพทย ์  กระทรวงสาธารณสุข 

 2534 – ปัจจุบนั       อายุรแพทย ์  โรงพยาบาลรามคาํแหง 

 2540 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 
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ทันตแพทย์เจิมพล    ภูมิตระกูล 

 

ตาํแหน่ง   กรรมการบริหาร 

อาย ุ    56 ปี 

สัดส่วนการถอืหุ้น  0.16  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

คุณวุฒิการศึกษา 

-    ทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 -    ประกาศนียบตัรชั้นสูง   ผูเ้ช่ียวชาญสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 -    ปริญญาโท ( M.B.A.)  คณะบริหารธุรกจิ    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ( NIDA ) 

 -    นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการอบรม 

 -    ประกาศนียบตัรโครงการอบรมผูบ้ริหารระดบัสูง  Advance senior  executive program (A.S.E.P.I. ) 

       Kellog  graduate  school  of  management, Northwestern  University  :  U.S.A. 

-    ประกาศนียบตัรโครงการอบรมผูบ้ริหารระดบัสูง    สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกจิศศินทร์  

     แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ( S.E.P.17 ) 

-    หลกัสูตร  Director  Certification  Program    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย (  I.O.D. )   

-    หลกัสูตร  Advance  Audit  Committee  Programe  

     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย (  I.O.D. )    ปี   9/2555              

ประสบการณ์ทํางาน  

 -     กรรมการบริหาร  บริษทั  โรงพยาบาลรามคาํแหง  จาํกดั (มหาชน) 

-     คณะเจา้หนา้ท่ีบริหาร  โรงพยาบาลสุขมุวทิ   ปี  2551 - ปัจจุบนั 

 -     อนุกรรมการศึกษาราคากลางทนัตกรรม   ในโครงการหลกัประกนัสุขภาพ   ทนัตแพทยสภา 

 -     อนุกรรมการศึกษาและติดตามผลกระทบการเปิดเสรีการคา้บริการ  ( FTA )   สาขาทนัตกรรม  

                    ทนัตแพทยสภา 

 -    ผูบ้ริหารโครงการหลกัสูตร   พฒันาผูบ้ริหารโรงพยาบาล  โดย   สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่ง                  

     ประเทศไทย 

 -    ผูจ้ดัการระบบคุณภาพและท่ีปรึกษาระบบคุณภาพ  ISO  9000  โรงพยาบาลรามคาํแหงและโรงพยาบาลใน                   

                    เครือโรงพยาบาลรามคาํแหง 
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   นายประมล  อภรัิตน์ 

 

ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ   50   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ 0.12 % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร     -     

 

คุณวุฒกิารศึกษา 

 -   ปริญญาตรี  ศิลปะศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์น อิลินอย  สหรัฐอเมริกา 

 -   ปริญญาโท  บริหารธุรกจิมหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

ประวตัิการอบรม 

 -   ISO 9000  และ การจดัการคุณภาพ  JF Consultant Limited USA.    

 

ประวตัิการทํางาน 

 -   เจา้หนา้ทีฝ่่ายธนาคาร ตวัแทน ธนาคารเอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

 -   เจา้หนา้ทีศู่นยธุ์รกจิต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

 -   กรรมการอสิระ บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

 -   ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 
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นางอญัชนา    ศิริวงศ์  

 

ตาํแหน่ง  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 

อายุ   70 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.10  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    -    ภรรยา   นายแพทยบุ์ญปรีด ี   ศิริวงศ ์

 

คุณวุฒกิารศึกษา 

 -    อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์   มหาวทิยาลยัมหิดล   

 

ประวตัิการทํางาน 

 2531 – ปัจจุบนั  โรงพยาบาลรามคาํแหง ( โรงพยาบาลเอกชน)        
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นางวรรณา    พฤกษ์มหาชัยกุล 

 

ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

อายุ   60 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.01  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

 

คุณวุฒกิารศึกษา 

 

 -    ปริญญาตรี     เอกการบญัชี       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 -    ปริญญาโท    MBA      มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวตัิการทํางาน 

  

2531 – ปัจจุบนั  โรงพยาบาลรามคาํแหง ( โรงพยาบาลเอกชน)        
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นางวรัดดา   ตันทนะเทวนิทร์ 

 

 

ตาํแหน่ง   เลขานุการบริษทั 

อายุ    55 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น         - 

 

คุณวุฒกิารศึกษา 

    2524 – 2529     ปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์   เอกวชิาภาษาองักฤษ  / โทการส่ือสารมวลชน 

    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

ประวตัิการทํางาน  

 2536 – ปัจจุบนั   เจา้หนา้ทีแ่ผนกธุรการ  บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง  จาํกดั (มหาชน) 

 2551 – ปัจจุบนั  เลขานุการบริษทั   บริษทั  โรงพยาบาลรามคาํแหง   จาํกดั ( มหาชน )   
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15.   ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัที่ออกหลกัทรพัยเ์พิ่มเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

        (แบบ 56-1)  ของบริษทัที่แสดงไวใ้น www.sec.or.th 
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 บริษัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   ผูถ้ือหุ้นและคณะกรรมการ 

 บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  

 

ความเหน็  

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที่สําคญั และขา้พเจา้ได้

ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษ ัท โรงพยาบาลรามคําแห ง จํากดั (มหาชน) (บริษ ัท) ซ่ึ ง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที่สําคญั 

  ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม

สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการของ บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั 

(มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย

ถูกตอ้งตามที่ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ได้

กล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า 

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที่

กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่า

หลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพี่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้  

 

เรื่องสําคญัในการตรวจสอบ 

  เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนยัสําคญัที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ

วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได ้

นาํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ท ั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
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1) การรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาล  

 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัประกอบกจิการประเภทโรงพยาบาล สําหรับปี 2559 กลุ่มบริษทัมีรายได้

จากการรักษาพยาบาลเป็นจาํนวนเงิน 3,379 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 ของรายไดร้วมตามงบการเงิน

รวม ซ่ึงรายได้จากการรักษาพยาบาลมีหลายประเภทอาทิเช่น รายได้ค่ายา ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าอุปกรณ์

การแพทย ์คา่ห้องพกักรณีผูป่้วยใน เป็นตน้ โดยมอีตัราค่าบริการทีแ่ตกต่างกนัตามจาํนวนและประเภทของการ

ให้บริการ ตลอดจนปริมาณรายการที่เกดิขึ้นในแต่ละวนัมีจาํนวนมาก ดงันั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสําคญัเกี่ยวกบั

ความถูกตอ้งและครบถว้นของการรบัรู้รายได ้ 

 การตอบสนองความเส่ียง 

 วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดท้าํความเข้าใจและทดสอบระบบการ

ควบคุมภายในเกี่ยวกบัวงจรรายได้จากการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกบัการควบคุมการเกิด

รายการรายได้จากการรักษาพยาบาล การกาํหนดอตัราค่าบริการแต่ละประเภท เพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าบริษทัมี

ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบเกีย่วกบัรายได้จากการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิผล  

ตลอดจนการตรวจสอบบญัชีรายได้จากการรักษาพยาบาล     การตรวจยอดรายไดต้อนส้ินงวด  การวเิคราะห์

เปรียบเทียบ เป็นตน้ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกดิขึ้นของรายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 

 
2) การด้อยค่าของสินค้าคงเหลอืประเภทอุปกรณ์แพทย์และเครื่องมอืแพทย์ 

 ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสินค้า
คงเหลือประเภทอุปกรณ์แพทยแ์ละเคร่ืองมือแพทย ์จาํนวน 480 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 89 ของสินคา้คงเหลือ
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ 88 ของสินคา้คงเหลือสุทธิตามงบการเงินรวม) ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินท่ี
มีสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทั เน่ืองจากสินคา้ดงักล่าวมีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อการวดัมูลค่าของสินคา้คงเหลือ ซ่ึงบริษทัมีนโยบายในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
สําหรับสินค้าที่มีอายุต ั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ในอตัราร้อยละ 100 โดยการประมาณการดงักล่าวเกี่ยวข้องกบัการ
ตดัสินใจและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารโดยอาศยัจากประสบการณ์ในอดีต 

  การตอบสนองความเส่ียง 

 วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดส้อบถามผูบ้ริหารซ่ึงเป็นผูร้ับผิดชอบใน

เร่ืองดงักล่าวเกีย่วกบันโยบายของบริษทัในการประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินคา้คงเหลือประเภท

อุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์ ตรวจสอบความถูกตอ้งของการประมาณการดงักล่าวว่าสอดคล้องกบันโยบายของ

บริษทั  การทดสอบการคาํนวณความถูกต้องของอายุสินคา้คงเหลือ การทดสอบการคาํนวณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ  และการเปรียบเทียบตน้ทุนของสินคา้คงเหลือกบัมูลค่าสุทธิที่คาดวา่จะไดร้ับ 

 

ข้อมูลอืน่  

   ผูบ้ริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน

ประจาํปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจาํปีจะ

ถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

   ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ

เช่ือม ัน่ต่อขอ้มูลอื่น  
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   ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและ

พิจารณาวา่ข้อมูลอื่นมีความขดัแยง้ที่มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที่ไดร้ับจากการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่   

   เมื่ อข้าพ เจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ห ากข้าพเจ้าส รุปได้ว่ามีการแส ดงข้อมูลที่ข ัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูม้ีหนา้ที่ในการกาํกบัดูแล เพื่อให้ผูม้ีหนา้ที่

ในการกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที่แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

                  ผูบ้ริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กจิการเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุม

ภายในท่ีผู ้บริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกดิจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด   

  ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่ เกี่ยวกบัการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผู ้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่ม

บริษทัและบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  

  ผูม้ีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงาน

ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

                  การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม ัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอ ันเป็น

สาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือม ัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม ัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ

รับประกนัว่าการปฏิบ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อ

ข้อเท็จจริงอ ันเป็นสาระสํ าค ัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสําคญัเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกจิของผู้ใชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเหล่าน้ี   

  ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ

สังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถงึ  
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• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัใน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ

ปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั

เป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ

เกีย่วกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่

ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ

วิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของ

ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญัที่เกีย่วกบัเหตุการณ์ 

หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกดิขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน

การดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจ้าไดข้้อสรุปวา่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญั ข้าพเจ้าตอ้งกล่าวไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยที่เกีย่วขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบั

หลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง   

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กจิการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รูปแบบที่ทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที่ควร  

• ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินของ

กจิการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า

รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบ ัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจ้าเป็น

ผูร้ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

  ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกบัผู้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลเกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้ประเดน็ที่มีนยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัสําคญัใน

ระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

  ข้าพเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผู ้มีหน้าที่ในการกาํกบัดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบ ัติตามข้อกาํหนด

จรรยาบรรณที่เกีย่วขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการกาํกบัดูแลเกี่ยวกบัความสัมพนัธ์

ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือวา่มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ

ของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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  จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัสําคญั

มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ือง

สําคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั

ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิขึ้นขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควร

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะ

มีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   

 

 

 

 

 

(นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัดิ์ ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752 

 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  

วนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2560 

 

 



2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.3, 4 157,891,986      470,892,540      151,616,983      465,567,124      

ลูกหนี�การค้า 3.4, 5, 34 299,227,772      278,355,157      298,936,082      276,558,113      

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 6, 34 31,000,000        -                     -                     -                     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

ส่วนที�กําหนดชําระภายในหนึ�งปี 12, 34 15,000,000        30,000,000        15,000,000        30,000,000        

สินค้าคงเหลือ 3.5, 7 544,564,465      545,646,810      540,100,791      542,221,173      

เงินปันผลค้างรับ 34 15,973,945        -                     15,973,945        -                     

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 34 12,007,544        13,274,726        11,658,780        12,096,344        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,075,665,712   1,338,169,233   1,033,286,581   1,326,442,754   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื�อขาย 3.6, 8 4,320,409,601   3,344,735,545   4,320,409,601   3,344,735,545   

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3.6, 9 5,516,201,153   4,285,317,997   3,550,904,995   2,907,353,702   

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 3.6, 10 -                     -                     674,289,893      459,686,398      

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 3.6, 11 193,411,345      119,111,345      193,411,345      119,111,345      

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 12, 34 30,000,000        15,000,000        30,000,000        15,000,000        

ดอกเบี�ยค้างรับจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 13, 34 -                     -                     -                     -                     

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3.8, 14 3,333,427,109   2,115,077,395   1,539,326,369   1,449,458,034   

สิทธิการเช่าที�ดิน 3.10, 15 24,155,543        46,006,174        -                     -                     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.11, 16 13,801,575        14,361,287        13,801,575        14,361,287        

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3.22, 17 2,296,551          2,933,500          -                     -                     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 22,120,900        25,769,441        18,751,287        24,894,840        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,455,823,777 9,968,312,684   10,340,895,065 8,334,601,151   

รวมสินทรัพย์ 14,531,489,489 11,306,481,917 11,374,181,646 9,661,043,905   

- 6 -

งบแสดงฐานะการเงิน

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2559 2558 2559 2558

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�น

จากสถาบันการเงิน 18 1,878,016,178   1,771,475,316   1,877,677,477   1,771,329,929   

เจ้าหนี�การค้า 34 205,190,045      183,965,719      201,886,549      180,834,622      

ส่วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21 187,640,000      216,840,000      187,640,000      216,840,000      

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 19, 34 56,200,000        68,200,000        56,200,000        68,200,000        

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลอื�น 20 667,418,862      670,918,862      667,418,862      670,918,862      

เจ้าหนี�ทรัพย์สิน 22 737,151,052      30,284,605        11,214,842        2,284,605          

เจ้าหนี�ค่าหุ้น 10, 34 -                     -                     24,210,000        36,210,000        

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 67,750,878        64,280,387        67,750,878        64,280,387        

ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 105,530,262      100,208,457      104,403,786      97,341,647        

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 34 44,451,125        44,748,368        29,636,190        28,785,559        

รวมหนี�สินหมุนเวียน 3,949,348,402   3,150,921,714   3,228,038,584   3,137,025,611   

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21 160,040,000      347,680,000      160,040,000      347,680,000      

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3.22, 17 250,738,618      66,551,217        250,738,618      66,551,217        

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 23 59,276,567        47,635,042        58,401,970        46,944,172        

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 8,474,447          7,008,416          8,399,198          6,911,566          

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 478,529,632      468,874,675      477,579,786      468,086,955      

รวมหนี�สิน 4,427,878,034   3,619,796,389   3,705,618,370   3,605,112,566   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- 7 -

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

บาท

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 150,000,000      150,000,000      150,000,000      150,000,000      

ทุนที�ออกและเรียกชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 120,000,000      120,000,000      120,000,000      120,000,000      

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 25 15,000,000        15,000,000        15,000,000        15,000,000        

ยังไม่ได้จัดสรร 7,524,913,915   6,546,933,221   6,398,367,895   5,544,541,491   

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากการวัดมูลค่า

เงินลงทุนเผื�อขาย 8 1,972,299,619   758,370,519      1,135,195,381   376,389,848      

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 232,847             (1,985,368) -                     -                     

ผลต่างจากการซื�อหุ้นในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสีย

ที�ไม่มีอํานาจควบคุม 10 (15,713,703) (15,713,703) -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9,616,732,678   7,422,604,669   7,668,563,276   6,055,931,339   

ส่วนของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย 10 486,878,777      264,080,859      -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,103,611,455 7,686,685,528   7,668,563,276   6,055,931,339   

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,531,489,489 11,306,481,917 11,374,181,646 9,661,043,905   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท

งบการเงินรวม

- 8 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559



หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้

รายได้จากการรักษาพยาบาล 34 3,379,484,505    3,109,259,569    3,317,801,716   3,059,058,908     

รายได้จากการขายเครื�องมือการแพทย์ 34 426,220,680       285,150,076       431,587,927      285,150,076       

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมโอนกลับ 12 2,400,000          2,500,000           2,400,000         2,500,000           

รายได้อื�น

ดอกเบี�ยรับ 34 9,560,977          8,889,413           8,673,166         8,841,578           

รายได้เงินปันผล 8, 9, 10, 34 264,898,065       209,292,934       459,382,626      455,980,885       

กําไรจากการขายเงินลงทุน 8, 11 -                    2,428,284           -                   2,428,284           

รายได้อื�น 34 33,628,549        22,630,751         25,776,595        22,010,260         

รวมรายได้ 4,116,192,776    3,640,151,027    4,245,622,030   3,835,969,991     

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 34 2,309,150,252    2,145,683,696    2,241,645,109   2,088,577,856     

ต้นทุนขายเครื�องมือแพทย์ 34 309,660,482       205,277,198       315,027,729      205,277,198       

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 34 411,952,087       372,236,000       373,085,514      345,235,137       

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 8 1,602,234   -             1,602,234         -                     

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 9, 10, 11 5,700,000          -                    43,000,000        42,300,000         

ต้นทุนทางการเงิน 34 96,221,681        105,732,280       95,966,314        105,728,445       

รวมค่าใช้จ่าย 3,134,286,736    2,828,929,174    3,070,326,900   2,787,118,636     

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 295,249,390       329,091,918       -                   -                     

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,277,155,430    1,140,313,771    1,175,295,130   1,048,851,355     

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 30 150,640,286       130,969,783       150,003,337      132,273,561       

กําไรสําหรับปี 1,126,515,144    1,009,343,988    1,025,291,793   916,577,794       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ของบริษัทร่วม 3,883,595          (168,482) -                   -                     

กําไร (ขาดทุน) ที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2,218,215          -                    -                   -                     

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (4,331,737) -                    (4,331,737) -                     

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ 866,348             -                    866,348            -                     

2,636,421          (168,482) (3,465,389) -                     

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 9 -



หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้

ในกําไรหรือขาดทุน

กําไร (ขาดทุน) ที�ยังไม่เกิดขึ�นจากหลักทรัพย์เผื�อขายของบริษัทร่วม 8 455,123,567       113,317,570       -                   -                     

กําไร (ขาดทุน) ที�ยังไม่เกิดขึ�นจากหลักทรัพย์เผื�อขาย 8 948,506,916 (331,381,494) 948,506,916 (331,381,494)

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับรายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ 8 (189,701,383) 66,276,299 (189,701,383) 66,276,299 

1,213,929,100 (151,787,625) 758,805,533 (265,105,195)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -สุทธิจากภาษี 1,216,565,521 (151,956,107) 755,340,144 (265,105,195)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,343,080,665    857,387,881       1,780,631,937   651,472,599       

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,137,920,829    1,018,260,345    1,025,291,793   916,577,794       

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย (11,405,685) (8,916,357) -                   -                     

1,126,515,144    1,009,343,988    1,025,291,793   916,577,794       

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,354,486,350    866,304,238       1,780,631,937   651,472,599       

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย (11,405,685) (8,916,357) -                   -                     

2,343,080,665    857,387,881       1,780,631,937   651,472,599       

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 31

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 94.83 84.86 85.44                76.38                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

- 10 -



ส่วนของส่วนได้เสีย รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ที�ไม่มีอํานาจ ผุ้ถือหุ้น

ที�ออกและ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�น ผลต่างจากการซื�อหุ้น รวมองค์ประกอบอื�น ผู้ถือหุ้น ควบคุม

ชําระแล้ว ทุนสํารอง จากการวัดมูลค่า จริงจากเงินลงทุน ในบริษัทย่อยจากส่วน ของส่วนของ บริษัทใหญ่ ในบริษัทย่อย

ตามกฎหมาย เงินลงทุนเผื�อขาย ในบริษัทร่วม ได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม 2558 120,000,000 15,000,000       5,521,091,944       910,158,144             143,265,958          (15,713,703) 1,037,710,399         6,693,802,343       249,497,212          6,943,299,555       

จัดประเภท กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเข้ากําไรสะสม 37 -                   -                  145,251,326 -                          (145,251,326) -                                (145,251,326) -                       -                       -                       

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม 2558 หลังจัดประเภท 120,000,000 15,000,000       5,666,343,270       910,158,144             (1,985,368) (15,713,703) 892,459,073            6,693,802,343       249,497,212          6,943,299,555       

เงินปันผล 26 -                   -                  (137,501,912) -                          -                       -                                -                         (137,501,912) -                       (137,501,912)

กําไร เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรสําหรับปี -                   -                  1,018,260,345 -                          -                       -                                -                         1,018,260,345 (8,916,357) 1,009,343,988 

กําไรเบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษี -                   -                  (168,482) (151,787,625) -                       -                                (151,787,625) (151,956,107) -                       (151,956,107)

ส่วนของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อยเพิ�มขึ�นจากทุนเรียกชําระ 10 -                   -                  -                      -                          -                       -                                -                         -                       23,500,004           23,500,004            

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ 31 ธันวาคม 2558 120,000,000 15,000,000       6,546,933,221       758,370,519             (1,985,368) (15,713,703) 740,671,448            7,422,604,669       264,080,859 7,686,685,528 

เงินปันผล 26 -                   -                  (160,358,341) -                          -                       -                                -                         (160,358,341) -                       (160,358,341)

กําไร เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรสําหรับปี -                   -                  1,137,920,829       -                          -                       -                                -                         1,137,920,829 (11,405,685) 1,126,515,144 

กําไรเบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษี -                   -                  418,206 1,213,929,100           2,218,215 -                                1,216,147,315 1,216,565,521 -                       1,216,565,521 

ส่วนของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อยเพิ�มขึ�นจากทุนเรียกชําระ 10 -                   -                  -                      -                          -                       -                                -                         -                       234,203,603          234,203,603 

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 120,000,000 15,000,000       7,524,913,915       1,972,299,619           232,847                (15,713,703) 1,956,818,763         9,616,732,678       486,878,777 10,103,611,455 

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บาท

งบการเงินรวม

- 11 -

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กําไรสะสม



ทุนเรือนหุ้น รวม

ที�ออกและ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง รวมองค์ประกอบ ส่วนของ

ชําระแล้ว ทุนสํารอง จากการวัดมูลค่า อื�นของส่วน ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ตามกฎหมาย เงินลงทุนเผื�อขาย ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม 2558 120,000,000         15,000,000          4,771,963,697       641,495,043                 641,495,043        5,548,458,740    

เงินปันผล 26 -                       -                       (144,000,000) -                                -                       (144,000,000)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรสําหรับปี -                       -                       916,577,794          -                                -                       916,577,794

กําไรเบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษี 8 -                       -                       -                         (265,105,195) (265,105,195) (265,105,195)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 120,000,000         15,000,000          5,544,541,491       376,389,848                 376,389,848        6,055,931,339    

เงินปันผล 26 -                       -                       (168,000,000) -                                -                       (168,000,000)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรสําหรับปี -                       -                       1,025,291,793       -                                -                       1,025,291,793

กําไรเบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษี 8 -                       -                       (3,465,389) 758,805,533                 758,805,533        755,340,144

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 120,000,000         15,000,000          6,398,367,895       1,135,195,381              1,135,195,381     7,668,563,276    

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

- 12 -

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับปี 1,126,515,144     1,009,343,988    1,025,291,793 916,577,794 

ปรับกระทบกําไรสําหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน

ค่าเสื�อมราคา 174,576,900        170,032,965       159,099,466 155,064,537 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย 3,353,712 3,291,558          3,353,712 3,291,558 

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 5,700,000 -                    43,000,000 42,300,000 

สิทธิการเช่าตัดจ่าย 998,705               1,437,693          -                    -                     

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า 13,138,776 -                    -                    -                     

(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 1,602,234 (2,428,284) 1,602,234 (2,428,284)

(กําไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน (6,903,734) 3,429,625          538,092             3,429,626           

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 12,856,496          9,563,429          12,767,107 9,522,319 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม (โอนกลับ) (2,400,000) (2,500,000) (2,400,000) (2,500,000)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 9,179,575            4,848,739          9,179,575           4,848,739           

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่ายตัดจ่าย 193,605               -                    -                    -                     

รายได้เงินปันผล (264,898,065) (209,292,934) (459,382,626) (455,980,885)

ดอกเบี�ยรับ (9,560,977) (8,889,413) (8,673,166) (8,841,578)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 7,309,788            6,405,282          7,126,061 6,251,372 

ดอกเบี�ยจ่าย 96,221,681          105,732,280       95,966,314 105,728,445 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 150,640,286        130,969,783       150,003,337 132,273,561 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (295,249,390) (329,091,918) -                    -                     

เงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบ

ของสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 1,023,274,736     892,852,793       1,037,471,899 909,537,204 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

ลูกหนี�การค้า (29,965,018) 19,058,566        (31,380,983) 20,302,180 

สินค้าคงเหลือ (8,097,231) (70,377,945) (7,059,194) (70,571,481)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 1,267,107 (2,002,942) 437,489 (2,061,171)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 293,200 (165,600) 314,192 (165,600)

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

- 13 -
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2559 2558 2559 2558

การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจ้าหนี�การค้า 21,224,326          13,182,357        21,051,926 13,135,916 

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 12,916,549          16,328,771        8,091,604 8,784,030 

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 1,466,031            1,113,009          1,487,631 1,111,809 

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 1,022,379,700     869,989,009       1,030,414,564 880,072,887 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (153,848,105) (129,944,383) (151,180,480) (129,801,806)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 868,531,595        740,044,626       879,234,084 750,271,081 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินรับชําระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 144,000,000        -                    -                    -                     

เงินจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน (175,000,000) -                    -                    -                     

เงินรับชําระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 2,400,000            2,500,000          2,400,000 2,500,000 

เงินจ่ายค่าซื�อเงินลงทุนเผื�อขาย (45,842,743) (66,947,144) (45,842,743) (66,947,144)

เงินรับค่าขายเงินลงทุนเผื�อขาย 17,073,369          50,938,330        17,073,369 50,938,330 

เงินจ่ายค่าซื�อเงินลงทุนในบริษัทร่วม (661,251,293) (210,851,830) (661,251,293) (210,851,830)

จ่ายชําระเจ้าหนี�ค่าหุ้นเงินลงทุน -                      (20,000,000) (12,000,000) (29,000,000)

เงินจ่ายค่าซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                      -                    (234,203,495) (23,500,000)

เงินจ่ายค่าซื�อเงินลงทุนใบริษัทที�เกี�ยวข้องกันและบริษัทอื�น (80,000,000) (38,700,000) (80,000,000) (38,700,000)

เงินรับค่าขายเงินลงทุนในบริษัทที�เกี�ยวข้องกันและบริษัทอื�น -                      9,171,612          -                    9,171,612           

เงินจ่ายซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (878,733,077) (229,753,911) (223,600,016) (182,496,341)

เงินรับค่าขายอุปกรณ์ 216,809,141        1,372,175          256,860 1,372,175 

เงินจ่ายซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2,594,000) (3,467,870) (2,594,000) (3,467,870)

เงินจ่ายค่ามัดจําค่าสินทรัพย์ (8,079,359) (13,121,171) (8,079,359) (13,121,171)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย 254,287,330        198,619,846       254,287,330 198,619,846 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 178,510,616        294,096,512       178,510,616 294,096,512 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที�เกี�ยวข้องกันและบริษัทอื�น 10,610,735          10,673,088        10,610,735 10,673,088 

เงินสดรับจากดอกเบี�ยรับ 5,796,959            5,069,846          4,909,148 5,022,009 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,022,012,322) (10,400,517) (799,522,848) 4,309,216 

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง)     106,540,861        400,052,988       106,347,548       400,023,009        

เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน 44,000,000          18,000,000        44,000,000         18,000,000          

เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน (56,000,000) (404,500,000) (56,000,000) (404,500,000)

เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลอื�น 22,000,000          15,000,000        22,000,000         15,000,000          

เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลอื�น (25,500,000) (8,110,000) (25,500,000) (8,110,000)

เงินจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (216,840,000) (216,840,000) (216,840,000) (216,840,000)

เงินจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน -                      (268,872) -                    (268,872)

เงินปันผลจ่าย (168,000,000) (144,000,000) (168,000,000) (144,000,000)

เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 234,203,603        23,500,000        -                    -                     

จ่ายดอกเบี�ยจ่าย (99,924,291) (109,761,339) (99,668,925) (109,600,497)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (159,519,827) (426,927,223) (393,661,377) (450,296,360)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ�มขึ�น (ลดลง) (313,000,554) 302,716,886 (313,950,141) 304,283,937 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม 470,892,540        168,175,654       465,567,124       161,283,187        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 157,891,986        470,892,540       151,616,983       465,567,124        

การเปิดเผยเพิ�มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที�มิใช่เงินสดประกอบด้วย

รายการกําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย

ของบริษัทร่วม  - สุทธิจากภาษี 455,123,567        113,317,570       -                    -                     

รายการกําไร (ขาดทุน) ที�ยังไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

เผื�อขายของบริษัท - สุทธิจากภาษี 758,805,533        (265,105,195) 758,805,533       (265,105,195)

รายการกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย-สุทธิจากภาษี 418,206               (168,482) (3,465,390) -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 1.1 สถานะของบริษทั 

   บริษทัเป็นนิติบุคคลจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

   บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเมื่อวนัที่ 21 มิถุนายน 2536  

 1.2 สถานที่ต ั้งของบริษทั 

   บริษทัตั้งอยู่ที่ เลขที่ 436 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

 1.3 ลกัษณะธุรกจิ 

   บริษทัประกอบธุรกจิโรงพยาบาล 

 

2. หลกัเกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิ 

 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

    งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีที่กฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถ้ือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํ

ขึ้นตามแบบกาํหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสําหรับบริษ ัทมหาชนจาํกดั ที่กาํหนดโดย

ประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 

2543 

    งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใช้เกณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบาย

การบญัชี 

    งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที่บริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน

ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 

 2.2 หลกัเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 

  ก) งบการเงินรวมน้ีได้รวมงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อยกบัส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ดงัน้ี 
        อตัราส่วนของการถือหุน้ 

      (ร้อยละของจาํนวนหุน้จดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจการ  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  2559  2558 

บริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีบริษทัถือโดยตรง         

บริษทัย่อย         

 บริษทั โรงพยาบาลชยัภมิู-ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ชยัภมิู  78.04  78.04 

 บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  50.00  50.00 
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        อตัราส่วนของการถือหุน้ 

      (ร้อยละของจาํนวนหุน้จดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจการ  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  2559  2558 

บริษทัร่วม         

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  41.10  41.10 

 บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  เชียงใหม่  42.89  42.89 

 บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลยราม จาํกดั  โรงพยาบาล  เลย  40.00  40.00 

 บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  พะเยา  40.00  40.00 

 บริษทั รังสิภณัฑ์ จาํกดั ซ่อมเคร่ืองมือแพทย ์  กรุงเทพฯ  30.00  30.00 

 บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  32.95  32.95 

 บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  34.24  34.24 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  7.08  6.83 

 บริษทั เลกาซ่ี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั  สนามกอล์ฟ  กรุงเทพฯ  40.00  40.00 

บริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีถือโดยบริษทัร่วมบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  

บริษทัย่อย          

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) 

จาํกดั 

 โรงพยาบาล  ชลบุรี  74.80  74.80 

 บริษทั ส่งสมัพนัธ์ จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  50.00  50.00 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด จาํกดั  โรงพยาบาล  นนทบุรี  78.57  78.57 

 บริษทั วิภาราม-ชยัปราการ จาํกดั  โรงพยาบาล  สมุทรปราการ  55.00  55.00 

บริษทัร่วม         

 บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  20.00  20.00 

 บริษทั สินแพทย ์ธนบุรี จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  50.00  50.00 

 บริษทั ปฐมเวช จาํกดั  โรงพยาบาล  นครปฐม  50.00  50.00 

 บริษทั สินแพทย ์เทพารักษ ์จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  22.50  30.00 

 บริษทั วีเอส เมดิคอล จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  40.00  40.00 

 บริษทั โรงพยาบาลธญัญเวช จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  50.00  50.00 

 บริษทั วิภาราม นครสวรรค์ จาํกดั  โรงพยาบาล  นครสวรรค์  35.00    - 

บริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีถือโดยบริษทัร่วมบริษทัสินแพทย ์จาํกดั       

บริษทัย่อย         

 บริษทั สินแพทย ์เทพารักษ ์จาํกดั  โรงพยาบาล  สมุทรปราการ  68.50  55.00 

 บริษทั สินแพทย ์บางนา จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  50.00  50.00 

 บริษทั เอส.ที.ริช จาํกดั  ซ้ือ-ขายอสงัหาริมทรัพย ์

 (หยุดดาํเนินงาน) 

 กรุงเทพฯ  100.00  100.00 

 บริษทั กรีนวิว เทรนนิง เซ็นเตอร์ จาํกดั  ฝึกอบรม  กรุงเทพฯ  100.00  100.00 

 บริษทั สินแพทย ์ธนบุรี จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  50.00  50.00 

 บริษทั ปฐมเวช จาํกดั  โรงพยาบาล  นครปฐม  50.00  50.00 

 บริษทั โรงพยาบาลธญัญเวช จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  50.00  50.00 

บริษทัร่วม         

 บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  40.00  40.00 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  8.51  8.12 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  12.25  12.25 

 บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  6.31  6.31 

 บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  50.00  50.00 

 บริษทั วีเอส เมดิคอล จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  40.00  40.00 



- 18 - 

 

 บริษทั เอส เมดิคอล จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  32.50  32.50 

      อตัราส่วนของการถือหุน้ 

      (ร้อยละของจาํนวนหุน้จดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจการ  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  2559  2558 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) 

จาํกดั 

 โรงพยาบาล  ชลบุรี  20.00  20.00 

 บริษทั วิภาราม นครสวรรค์ จาํกดั 

       บริษทั วิภาราม-ชยัปราการ จาํกดั 

 โรงพยาบาล 

โรงพยาบาล 

 นครสวรรค์ 

สมุทรปราการ 

 35.00 

45.00 

   - 

                 - 

บริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีถือโดยบริษทัร่วมบริษทัโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั     

บริษทัย่อย         

 บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จาํกดั  โรงพยาบาล  เชียงใหม่  100.00  100.00 

บริษทัร่วม         

 บริษทั โรงพยาบาลเขลางค์นคร จาํกดั  โรงพยาบาล  ลาํปาง  25.44  33.92 

 

  ข) ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทัย่อยซ่ึงบริษทั โรงพยาบาล

รามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) มีอาํนาจในการควบคุมหลงัจากได้ตดัยอดคงเหลือและรายการ

ระหวา่งกนัที่เป็นสาระสําคญัของบริษทัและบริษทัย่อย เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามบญัชีของ

บริษทั และส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัย่อย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

  ค) นโยบายการบญัชีที่สําคญัของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบญัชีที่เหมือนกนัใชน้โยบายการ

บญัชีเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 

  ง) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยที่ไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซ่ึง

ไดแ้สดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนที่เป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 

 

 2.2  มาตรฐานการบญัชีที่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

  สภาวิชาชีพบญัชีได ้ออกและปรับปรุงใหม่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ต ั้งแต่

รอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2559 ดงัต่อไปน้ี 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 7 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ื อง  น โ ยบ ายการ บัญ ชี  ก าร เป ลี่ ยน แป ล ง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญากอ่สร้าง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษเีงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 20 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 23 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้ืม 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือกจิการ

ที่เกีย่วขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชนเ์มื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิท่ี

เงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุ้น 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 (ปรบัปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกดิขึ้น

และสินทรัพยท่ี์อาจเกดิขึ้น 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 2 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 3 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การรวมธุรกจิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 4 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 5 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที่ถือไวเ้พื่อขายและ

การดาํเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 6 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 8 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 10 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 11 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 12 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัส่ วนได้เสียใน

กจิการอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 13 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 10       

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล -กรณีที่ไม่มี

ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพ าะเจาะจงกบักิจกรร

ดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 15        

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจที่ให้แกผู่เ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 25        

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง

ภาษีของกจิการหรือของผูถ้ือหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 27       

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าที่ทาํขึ้นตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 29       

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทาน

บริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 31      

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปลี่ยนเกีย่วกบับริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 32       

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที่ 1(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินที่เกดิขึ้นจากการ

ร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินที่มีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที่ 4 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย

สัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที่ 5 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน 

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ แวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที่ 7 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการ

บญัชี ฉบบัที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที่เงินเฟ้อ

รุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2558)  

 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที่ 14 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการ

ผลประโยชน ์ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ

ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สําหรับมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

ผลประโยชนข์องพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที่ 15 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาสําหรับการกอ่สร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที่ 17 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท์ี่ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที่ 20 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิต

สําหรับเหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที่ 21  

เร่ือง เงินที่นาํส่งรัฐ 

       

  ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก

และปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินสําหรับปีปัจจุบนั         

 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

 3.1 การรับรู้รายได ้

  รายได้จากการปร ะกอบกิจการ โร งพ ยาบาลโดยส่ วนให ญ่ ประกอบ ด้วยร ายได้ค่ า

รักษาพยาบาล ค่าห้องพกั ค่ายา โดยจะบนัทึกเป็นรายไดเ้มื่อไดใ้ห้บริการหรือเมื่อส่งมอบสินคา้แลว้ 

  รายได้จากการขายอุปกรณ์ และเคร่ืองมือแพทย์ และต้นทุนขาย บนัทึกเมื่อมีการส่งมอบ

สินคา้แลว้ 

  รายได้ค่าเช่า รายไดค้่าที่ปรึกษา และการจดัการ ดอกเบี้ ยรับ บนัทึกเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คง

คา้ง เงินปันผลรับ บนัทึกเป็นรายไดเ้มื่อบริษทัมีสิทธิไดร้ับเงินปันผล 

 

3.2 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

   ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะ

สั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที่ได้มาและ  

ไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

 

3.4 ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอื่น และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

  ลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีอื่นแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สําหรับค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ประมาณการจากลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่นแต่ละรายที่คาดวา่จะไม่ไดร้ับชาํระหน้ี 

 

3.5 สินคา้คงเหลือ  

  สินคา้คงเหลือ แสดงในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุน

ของสินคา้คาํนวณตามวธีิเขา้กอ่นออกกอ่น  

  ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือและต้นทุนอื่นๆ ที่เกดิขึ้นเพื่อให้

สินคา้คงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั  

  ตน้ทุนในการซ้ือ ประกอบด้วย ราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกบัการซ้ือสินค้านั้น เช่น 

อากรขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอื่นๆซ่ึงเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้ และหกัดว้ยส่วนลด

การคา้และเงินที่ไดร้ับคืนจากการซ้ือสินคา้ 

  มูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับเป็นการประมาณราคาที่คาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกจิ หักดว้ยประมาณ

การตน้ทุนที่จาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อให้ขายสินคา้ได ้

  สินคา้กลุ่มอุปกรณ์แพทย ์และเคร่ืองมือแพทย ์บริษทัมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของ

สินคา้ สําหรับสินคา้ที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป ในอตัราร้อยละ 100 

 

3.6 เงินลงทุน 

  เงินลงทุนเผื่อขาย 

   เงินลงทุนเผื่อขายเป็นการลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด ซ่ึงจะถือไวโ้ดยไม่

ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องไดแ้สดงเป็นเงินลงทุนระยะยาว เวน้แต่กรณีที่ฝ่าย

บริหารตั้งใจจะถือไวไ้ม่เกนิ 1 ปี จะแสดงเป็นเงินลงทุนชัว่คราว  

   เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์จดทะเบียนคาํนวณ ณ 

วนัที่ในงบการเงินจากราคาเสนอซ้ือล่าสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวด มูลค่ายุติธรรมของหน่วย

ลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการสุดท้ายของงวดที่ประกาศ

โดยบริษทัจดัการกองทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์เผื่อขายบนัทึกเป็นรายการ

แยกต่างหากภายใตอ้งคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุ้น และจะบนัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบ
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กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเมื่อบริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนนั้น ราคาของเงินลงทุนที่จาํหน่ายคาํนวณโดย

วธีิถวัเฉลี่ย แต่ถา้การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ถือไวเ้ป็นการลดลงอย่างถาวร ขาดทุน

จากการลดราคาเงินลงทุนนั้นจะถือเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจริงและจะรวมอยู่ในการ

คาํนวณกาํไรขาดทุนสําหรับงวด  

  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

   บริษทัร่วม หมายถึง กิจการที่อยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัของบริษทั กล่าวคือ มี

อาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกีย่วกบันโยบายทางการเงิน และการดาํเนินงานของ

กจิการ แต่ไม่ถึงระดบัที่จะควบคุมนโยบายดงักล่าว ในงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดง

โดยวิธีส่วนได้เสีย หากบริษทัร่วมมีผลขาดทุนเกินทุนจะรับรู้ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนดงักล่าวเพียง

เท่ากบัศูนยเ์ท่านั้น และในงบการเงินเฉพาะกจิการ เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงดว้ยวธีิราคาทุนสุทธิ

จากค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะบนัทึกเป็นขาดทุน

สําหรับงวดในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

   บริษทัย่อย หมายถึง กจิการที่บริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกวา่กึ่งหน่ึง 

   ตามงบการเงินเฉพาะกจิการเงินลงทุนในบริษทัย่อยบนัทึกดว้ยวธีิราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าเงินลงทุน (ถา้มี) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะบนัทึกเป็นขาดทุนสําหรับงวดในงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  เงินลงทุนทัว่ไป - ในเงินลงทุนบริษทัที่เกีย่วขอ้งกนัและบริษทัอื่น 

   บริษทัที่เกีย่วข้องกนั หมายถึง กิจการที่บริษทัถือหุ้นนอ้ยกวา่ร้อยละ 20 และหรือกจิการที่มี

ผูบ้ริหาร ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวบางส่วนร่วมกนัไม่ว่าในทางตรงหรือ

ทางออ้ม  

   บริษทัอื่น หมายถึง กจิการที่บริษทัถือหุ้นแต่ไม่มีอาํนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกาํหนด

นโยบายใด ๆ  

   เงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัและบริษทัอื่น แสดงด้วยวธีิราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ

การด้อยค่าเงินลงทุน (ถา้มี) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะบนัทึกเป็นขาดทุนในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

 3.7 ค่าความนิยม 

  บริษทัและบริษทัย่อยใช้วธีิซ้ือสําหรับการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจและวดัมูลค่าตน้ทุนการ

ซ้ือธุรกจิดว้ยมูลค่ายุติธรรมของผลรวมของส่ิงตอบแทนที่โอน ณ วนัที่ซ้ือ และจาํนวนของส่วนของ

ผูท้ี่ไม่มีอาํนาจควบคุมในผู้ถูกซ้ือ ในการรวมธุรกจิแต่ละครั้ ง บริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าส่วน
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ของผู้ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม (ถ้ามี) ในบริษทัย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่

ระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผูท้ี่ไม่มีอาํนาจควบคุมนั้น 

  บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกต้นทุนที่เกีย่วข้องกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ตน้ทุน

ดงักล่าวเกดิขึ้นและเมื่อไดร้ับบริการ 

  ค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ คอื ส่วนต่างของตน้ทุนการรวมธุรกจิทีสู่งกวา่ส่วนไดเ้สียของ

บริษทัในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที่ระบุไดข้องบริษทัย่อย หากตน้ทุนการรวมธุรกจิตํ่ากว่า

ส่วนได้เสียของบริษทัในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที่ระบุไดข้องบริษทัย่อย บริษทัจะรับรู้

ส่วนต่างน้ีเป็นกาํไรในกาํไรขาดทุนทนัที 

  ค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ บนัทึกในราคาทุน ณ วนัที่ซ้ือกจิการ และหลงัจากนั้นค่าความ

นิยมจะวดัคา่ด้วยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าในค่าความนิยม ไม่

สามารถโอนกลบัได ้

 

 3.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

   ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคา

สะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

   ราคาทุนรับรู้เมื่อเร่ิมแรกที่ได้สินทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกบัการจดัหา

สินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ไดต้ามวตัถุประสงค์ รวมทั้งตน้ทุนในการร้ือ

ถอน ขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผูกพนัของกจิการ (ถา้มี) 

  รายจ่ายที่เกี่ยวกบัการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซ่ึงทาํให้ราคา

เปลี่ยนแทนในปัจจุบนัของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสําคญัจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

สําหรับค่าซ่อมแซม และบาํรุงรักษารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกดิขึ้น 

   ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย

วธีิการและอายุการให้ประโยชน ์ดงัน้ี 

   กรณีบริษทั 

   อาคารและอุปกรณ์ที่ไดม้ากอ่นปี 2533 บริษทัคาํนวณค่าเส่ือมราคาโดยวธีิกองทุนจม (Sinking 

Fund Method) 

   อาคารและอุปกรณ์ที่ไดม้าตั้งแต่ปี 2533 จนกระทัง่ถึงวนัที่ 22 ตุลาคม 2542  บริษทัคาํนวณค่า

เส่ือมราคาโดยวธีิเส้นตรง 

   อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่วนัที่ 23 ตุลาคม 2542 บริษทัคาํนวณค่าเส่ือมราคาโดยวิธี 

Double Declining Balance Method ยกเวน้ ยานพาหนะ คาํนวณค่าเส่ือมราคาโดยวธีิเส้นตรง 

   กรณีบริษทัย่อย - บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั 
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   อาคารและอุปกรณ์คาํนวณโดยวิธีกองทุนจม (Sinking Fund Method) ยกเวน้ ยานพาหนะ

คาํนวณคิดคา่เส่ือมราคาโดยวธีิเส้นตรง 
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   อายุการให้ประโยชนข์องอาคารและอุปกรณ์โดยประมาณเป็นดงัน้ี 
  บริษทั  บริษทัย่อย 

รายการ  ก่อนปี 2533  2533 - 22 ตุลาคม 2542  ตั้งแต่ 23 ตุลาคม 2542   

อาคาร 30 ปี  30 ปี  20 ปี  30 ปี 

ส่ิงปลูกสร้าง 30 ปี  10 ปี  5 ปี  30 ปี 

เคร่ืองใชท้างการแพทยแ์ละทัว่ไป 10 ปี  10 ปี  5 ปี  10 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 10 ปี   10 ปี   5 ปี    10 ปี  

ยานพาหนะ 10 ปี  10 ปี  5 ปี   10 ปี 

 

  บริษทัและบริษทัย่อยไม่คิดค่าเส่ือมราคา สําหรับที่ดินและสินทรัพยท์ี่อยู่ระหวา่งกอ่สร้าง 

  บริษทัและบริษทัย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชนท์ุกปี 

  บริษทัและบริษทัย่อยคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วน

แยกต่างหากจากกนัเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนที่มีนยัสําคญัเมื่อเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด

ของสินทรัพยน์ั้น 

  ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

  กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณจากผลต่างระหวา่งเงินสด

รับสุทธิกบัราคาตามบญัชีและรับรู้เป็นรายไดอ้ื่น หรือค่าใชจ่้ายอื่นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

 3.9 ตน้ทุนการกูย้ืม 

  ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท้ี่ใช้ในการจดัหาหรือกอ่สร้างสินทรัพย์ที่ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน

การทาํใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใชห้รือขาย ได้ถูกนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพย์

นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ไดต้ามประสงค ์ ส่วนต้นทุนการกูย้ืมอื่นถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที่

เกดิรายการ ตน้ทุนการกูย้ืม ประกอบดว้ย ดอกเบี้ยและตน้ทุนอื่นที่เกดิขึ้นจากการกูย้ืมนั้น 

 

 3.10 สิทธิการเช่าที่ดิน 

   สิทธิการเช่าที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม 

   ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่าที่ดินคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวธีิเส้นตรงตามอายุ

ของสิทธิการเช่า 411 เดือน 

 

 3.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

  สินทรัพย์ไม่มีตวัตนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดจ่าย แสดงตามราคาทุนหักค่าต ัด

จาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธี

เส้นตรงระยะเวลา 10 ปี 
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 3.12 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

  ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัจะประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์่ามีการดอ้ยค่า

หรือไม่ หากสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของ

สินทรัพย์ หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษทัจะรับรู้ผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยจ์ะถูกกลบัรายการเมื่อมูลค่าที่คาดวา่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงัและจะกลบัรายการได้

ไม่เกนิกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจาํหน่าย มูลค่าที่จะไดร้ับคืนของ

สินทรัพย ์หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการ

ขาย  

 

 3.13 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

  สัญญาเช่าทรัพยสิ์นที่ความเส่ียงและผลตอบแทนแกเ่จา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้ห้เช่าจะถูก

จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน โดยบริษทัและบริษทัย่อยจะบันทึกการจ่ายชาํระภายใต้สัญญาเช่า

ดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายโดยวธีิเส้นตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า 

 

 3.14 สัญญาเช่าการเงิน 

  สัญญาเช่าทรัพยสิ์นที่มีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนให้ผู ้

เช่าทรัพย์สิน จะถูกจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินถูกบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วย

มูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นที่เช่า  หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 

แล้วแต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ โดยจาํนวนเงินที่ต้องจ่ายแต่ละครั้ งจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหน้ีสินและ

ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้อตัราดอกเบี้ ยคงที่ต่อหน้ีสินคงค้าง ยอดคงเหลือของภาระผูกพนัตาม

สัญญาเช่าการเงินจะถกูบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ดอกเบี้ ยจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทนุตลอด

อายุของสัญญาเช่า ทรัพยสิ์นที่จดัหาโดยสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตามอายุการใช้งาน

โดยประมาณของทรัพยสิ์นนั้น 

 

 3.15 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น แสดงในราคาทุน 

 

 3.16 เคร่ืองมือทางการเงิน 

  บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบการเงินที่

เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ 

  เคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงในงบการเงินประกอบดว้ยเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีการคา้ 

เงินให้กูย้ืม เจ้าหน้ีการค้า เงินเบิกเกนิบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะ
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ยาว ภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงนโยบายการบัญชีเฉพาะ

สําหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ที่เกีย่วขอ้ง 

 3.17 การใชป้ระมาณการทางการบญัชี 

  ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้าร 

ประมาณและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที่เกีย่วกบัรายได ้ค่าใชจ่้าย 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีที่อาจจะเกดิขึ้น ซ่ึงผลที่เกดิขึ้น

จริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที่ประมาณไว ้

 

 3.18 การประมาณการหน้ีสิน 

  บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ของการ

เกดิภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ใน

อดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาํระภาระ

ผูกพนัและจาํนวนที่ตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบนัทึกเป็น

สินทรัพยแ์ยกต่างหากกต่็อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะไดร้ับอย่างแน่นอนเมื่อไดจ่้ายชาํระประมาณ

การหน้ีสินไปแลว้ 

 

 3.19 การจดัสรรกาํไรสะสม 

  การจดัสรรกาํไรสะสมเป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 โดยบริษทั 

จะจดัสรรสํารองเมื่อไดร้ับอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้น 

 

 3.20 ผลประโยชนพ์นกังาน 

  ผลประโยชนร์ะยะสั้น 

  บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนสั  และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็น

ค่าใชจ่้ายเมื่อเกดิรายการ 

 

     ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน)์ 

  บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แกพ่นกังานเมื่อออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

สําหรับพนกังาน  

  บริษทัและบริษทัย่อยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน

โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ

ได้ทาํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย ซ่ึงหลกัการประมาณการ

ดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติที่หลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเกีย่วกบัอตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนใน

อนาคต อตัราการเปลี่ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 
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  ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย (Actuarial gains 

and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ท ันทีในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรสะสม 

 

 3.21 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 

  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอาํนาจควบคุมบริษทั  ถูก

ควบคุมโดยบริษทัไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

รวมถึงบริษทัที่ทาํหน้าที่ถือหุ้น บริษทัย่อย และกจิการที่เป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี

บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่

วา่ทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญักบับริษทั  ผู้บริหารสําคญั  กรรมการหรือ

พนกังานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกจิการที่เกี่ยวขอ้ง

กบับุคคลเหล่านั้น 

  ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ

บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

 3.22 ภาษีเงินได ้

 ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

   บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจาํนวนท่ีจะต้องจ่าย คาํนวณตามหลกัเกณฑ์

แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินได ้20% ของกาํไรกอ่นภาษีเงินได ้หลงัจากปรบัปรุงบวกกลบัดว้ย

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักออกดว้ยรายการที่ได้รบัยกเวน้

หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่ง

มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการ

เปลี่ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนที่

เกีย่วกบัรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถ้ือหุ้นหรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

   ผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเมื่อมีความ

เป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคต

เพียงพอที่จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชนไ์ด ้และผลแตกต่างชัว่คราวที่ตอ้ง

เสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่
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ถูกรับรู้ เมื่อเกิดผลจากผลแตกต่างชั่วคราว ต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในครั้ งแรก การรับรู้

สินทรัพยห์รือหน้ีสินในครั้ งแรกซ่ึงเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกจิและรายการนั้นไม่มีผลกระทบ

ต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษีและผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ

กจิการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

   สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินได้สําหรับ

งวดที่บริษทัและบริษทัย่อยคาดวา่จะไดร้ับประโยชนจ์ากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะ

จ่ายชาํระหน้ีสินภาษีเงินได้ โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบงัคบัใชอ้ยู่หรือที่คาดได้

ค่อนขา้งแน่นอนวา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาที่รายงาน  

   ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทาง

ภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนาํสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชนไ์ด ้

 สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหกักลบกนัได้ก ็

ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงาน

เดียวกนั 

    ดงันั้นบริษทัและบริษทัย่อยจึงหกักลบสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงิน

ไดร้อการตดับญัชีในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงแยกจากกนั  

 

 3.23 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี ดว้ยจาํนวนหุ้น

สามญัที่ออกจาํหน่ายถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัส้ินงวดบญัชี  

 

 3.24 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บนัทึกไวเ้ป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่

เกดิรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินได้บนัทึกไวเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กาํไรหรือ

ขาดทุนจากการแปลงค่าไดบ้นัทกึเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงวดปัจจุบนั 

 

 3.25 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีที่สําคญั 

  ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใชดุ้ลย

พินิจและการประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ

ดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุ
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ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที่ประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจ

และการประมาณการที่สําคญัมีดงัน้ี 

 

 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

  ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนที่คาดวา่จะเกดิขึ้นจากลูกหน้ี โดยคาํนึงถึงอายุของหน้ีที่คงคา้ง 

 

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  

  ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนที่คาดวา่จะเกดิขึ้นจากสินค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะ

ไดร้ับพิจารณาจากราคาที่คาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัด้วยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น และค่า

เผื่อสําหรับสินคา้เกา่ลา้สมยั เคลื่อนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคา้แต่

ละชนิด จาํนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ประมาณได ้เมื่อนาํมาเปรียบเทียบกบัจาํนวน

เดิมที่มีในบญัชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็นค่าใช้จ่าย

ภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

  บริษทัพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน โดยฝ่ายบริหารพิจารณาจากผลประกอบการ

ของบริษทันั้นไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานานหรือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การที่

จะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้ง

ใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 

 สัญญาเช่า  

  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทั

ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนใ์นสินทรัพยท์ี่เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

  

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

  ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุ

การให้ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการ

ให้ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้น 
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  นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ

ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดวา่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพย์นั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกบัการคาดการณ์

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเกีย่วเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าความนิยม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

  ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที่ไดม้า ตลอดจน

การทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ

ไดร้ับในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท์ี่ก่อให้เกดิเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิด

ลดที่เหมาะสมในการคาํนวณหามลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   

  บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง

พอที่จะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณ

การว่าควรรบัรู้จาํนวนสินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวน

กาํไรทางภาษีที่คาดวา่จะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน ์ 

  หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภัย ซ่ึงตอ้งอาศัยขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด 

อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี่ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 

 คดีฟ้องร้อง   

  หน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องในคดีที่ฝ่ายบริหารพิจารณาวา่จะมีผลเสียหายเกิดขึ้นโดยบริษทัและ

บริษทัย่อยจะประมาณการหน้ีสินดงักลา่ว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 

4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

เงินสด 1,017,192  937,192  950,000  870,000 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 151,830,091  399,983,507  146,819,185  395,911,388 
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เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 3,866,458  68,804,396  3,847,798  68,785,736 

เงินฝากประจาํ 3 เดือน 1,178,245  1,167,445  -  - 

 รวม 157,891,986  470,892,540  151,616,983  465,567,124 
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5. ลูกหนีก้ารค้า  

  ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายุหน้ีที่คา้งชาํระไดด้งัน้ี  

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ระยะเวลาคา้งชาํระ  2559  2558  2559  2558 

ลูกหน้ีการคา้         

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  139,927,292  126,793,224  137,368,800  125,417,795 

 เกนิกาํหนด         

  ไม่เกนิ 3 เดือน  104,074,014  110,327,039  103,484,263  109,937,538 

  3 เดือน ถึง 6 เดือน  45,885,638  35,640,519  48,738,936  35,684,864 

  6 เดือน ถึง 12 เดือน  13,372,273  9,356,908  13,348,704  9,265,799 

  มากกวา่ 12 เดือน ขึ้นไป  34,657,276  26,139,814  33,901,116  25,460,868 

 รวม  337,916,493  308,257,504  336,841,819  305,766,864 

 หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (38,688,721)  (29,902,347)  (37,905,737)  (29,208,751) 

 สุทธิ  299,227,772  278,355,157  298,936,082  276,558,113 

 

  สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีการเคลื่อนไหว ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - ตน้ปี 29,902,347  24,985,464  29,208,751  24,332,978 

บวก  ตั้งเพิ่มในระหวา่งงวด (โอนออก) 9,092,403  5,745,139  9,003,014  5,704,029 

หกั    หน้ีสูญ (306,029)  (828,256)  (306,028)  (828,256) 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -ปลายปี 38,688,721  29,902,347  37,905,737  29,208,751 

 

6. เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  ใหกู้ย้มืเพิม่  รับชาํระคืน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่ 31      ณ วนัที่ 31 

 ธนัวาคม 2558      ธนัวาคม 2559 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั -  175,000,000  (144,000,000)  31,000,000 
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 รวม -  175,000,000  (144,000,000)  31,000,000 

งบการเงินรวม 
บริษทัย่อย บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั ได้ให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัที่เกี่ยวข้องกนั บริษทั สินแพทย ์

จาํกดั ในรูปตัว๋แลกเงิน มีกาํหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถามและมีการคิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 1.65 ต่อปี โดยชาํระ
ดอกเบี้ยทุกเดือน เงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 

7. สินค้าคงเหลอื  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

ยา 54,140,559  54,143,297  51,218,631  52,106,551 

เวชภณัฑ ์ 35,915,118  33,776,495  34,373,372  32,387,604 

อุปกรณ์แพทยแ์ละเคร่ืองมือแพทย ์ 480,130,849  474,099,130  480,130,849  474,099,130 

กรอบแวน่ตาและอื่น ๆ 357,886  390,511  357,886  390,511 

สินคา้ฝากขาย 3,659,812  3,697,561  3,659,812  3,697,561 

 รวม 574,204,224  566,106,994  569,740,550  562,681,357 

หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้   (29,639,759)  (20,460,184)  (29,639,759)  (20,460,184) 

สุทธิ 544,564,465  545,646,810  540,100,791  542,221,173 

 

รายการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ลา้สมยั สําหรับปี 2559 และ 2558 ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2559  2558 

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 20,460,184  15,611,445 

ยอดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในระหวา่งปี 9,179,575  4,848,739 

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 29,639,759  20,460,184 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2559  2558 

มูลค่าสินคา้คงเหลือที่ปรับลดลงและ    
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รับรู้เป็นตน้ทุนขายสําหรับปี 9,179,575  4,848,739 
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8. เงนิลงทุนเผื่อขาย 
  บาท 

  2559 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เงินลงทุน  เงินลงทุน  เงินปันผล  เงินลงทุน  เงินลงทุน  เงินปันผล 

  ราคาทุน  มูลคา่ยุติธรรม    ราคาทุน  มูลคา่ยุติธรรม   

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด            

 - หุ้นสามัญ 2,901,415,374  2,901,415,374  254,287,330  2,901,415,374  2,901,415,374  254,287,330 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลคา่            

   เงินลงทุนเผื่อขาย -  1,418,994,227  -  -  1,418,994,227  - 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 2,901,415,374  4,320,409,601  254,287,330  2,901,415,374  4,320,409,601  254,287,330 

 
  บาท 

  2558 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เงินลงทุน  เงินลงทุน  เงินปันผล  เงินลงทุน  เงินลงทุน  เงินปันผล 

  ราคาทุน  มูลคา่ยุติธรรม    ราคาทุน  มูลคา่ยุติธรรม   

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด            

 - หุ้นสามัญ 2,874,248,234  2,874,248,234  198,619,846  2,874,248,234  2,874,248,234  198,619,846 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลคา่            

   เงินลงทุนเผื่อขาย -  470,487,311  -  -  470,487,311  - 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 2,874,248,234  3,344,735,545  198,619,846  2,874,248,234  3,344,735,545  198,619,846 

 

กาํไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกดิขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

รายการ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 

 ระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31  

ธันวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 

 ระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31  

ธันวาคม 2559 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ             

 วดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย  470,487,311  948,506,916  1,418,994,227  470,487,311  948,506,916  1,418,994,22

7 

หัก หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี  (94,097,463)  (189,701,383)  (283,798,846)  (94,097,463)  (189,701,383)  (283,798,846) 

 บริษทั             

 ผลกาํไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิจากภาษี             

  ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ -  758,805,533  -  -  758,805,533  - 

 บริษทัร่วม :             

  บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  44,906,596  44,410,264  89,316,860  -  -  - 

  บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  9,681,863  409,312  10,091,175  -  -  - 

  บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  11,091,224  33,106,556  44,197,780  -  -  - 

  บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั 

(มหาชน) 

 20,883,952  6,543,664  27,427,616  -  -  - 

  บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  295,417,036  370,653,771  666,070,807  -  -  - 
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 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนใน

    บริษทัร่วมในงบการเงินรวม 

  

- 

  

455,123,567 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

 รวม  758,370,519  1,213,929,100  1,972,299,619  376,389,848  758,805,533  1,135,195,38

1 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

รายการ 

 ณ วนัท่ี 31  

ธันวาคม 2557 

 ระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31  

ธันวาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31  

ธันวาคม 2557 

 ระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31  

ธันวาคม 2558 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริงจากการ             

 วดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย  801,868,805  (331,381,494)  470,487,311  801,868,805  (331,381,494)  470,487,311 

หัก หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี  (160,373,762)  66,276,299  (94,097,463)  (160,373,762)  66,276,299  (94,097,463) 

 บริษทั             

 ผลกาํไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิจากภาษี             

  ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ -  (265,105,195)  -  -  (265,105,195)  - 

 บริษทัร่วม :             

  บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  34,935,945  9,970,651  44,906,596  -  -  - 

  บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  10,087,627  (405,764)  9,681,863  -  -  - 

  บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  2,189,222  8,902,002  11,091,224  -  -  - 

  บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั 

(มหาชน) 

 20,101,794  782,158  20,883,952  -  -  - 

  บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  201,348,513  94,068,523  295,417,036  -  -  - 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนใน

    บริษทัร่วมในงบการเงินรวม 

  

- 

  

113,317,570 

  

- 

  

- 

  

             - 

 

 

 

             - 

 รวม  910,158,144  (151,787,625)  758,370,519  641,495,043  (265,105,195)  376,389,848 

 

  สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัได้ซ้ือเงินลงทุนเผื่อขายเป็นจาํนวนเงิน 

45.84 ลา้นบาท และ 65.27 ลา้นบาท  

  สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัได้ขายเงินลงทุนเผื่อขายมีราคาทุนรวม 17.98

ลา้นบาท และ 48.18 ล้านบาท และราคาขายรวมจาํนวน 16.38 ลา้นบาท และ 50.30 ลา้นบาท บริษทัมีกาํไร

(ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน รวมจาํนวน (1.60) ลา้นบาท และ 2.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัได้มีการนาํใบหุ้นสามญัจากการลงทุนในตราสารทุนใน

ความตอ้งการของตลาดบางส่วน ราคาทุนรวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 891.38 ลา้นบาท ไปคํ้าประกนัเงิน

กูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 18, 21) 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม  
      บาท 

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ทุนชาํระแลว้   สดัสว่นเงินลงทุน %  วิธีสว่นไดเ้สีย   วิธีราคาทุน   

ช่ือบริษทั  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

1. บริษทั รพ. เชียงใหมร่าม จาํกดั  400,000,000  400,000,000  42.89  42.89  708,722,610  555,717,864  47,617,004  47,617,004 

2. บริษทั รังสิภณัฑ์ จาํกดั  10,000,000  10,000,000  30.00  30.00  919,861  940,117  3,000,000  3,000,000 

3. บริษทั สินแพทย์ จาํกดั  910,000,000  700,000,000  32.95  32.95  1,091,561,279  703,244,283  649,414,242  303,450,892 

4. บริษทั รพ. เมืองเลยราม จาํกดั  86,361,000  86,361,000  40.00  40.00  -  -  167,000  167,000 

5. บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  176,000,000  176,000,000  34.24  34.24  109,685,340  127,388,376  199,939,110  199,939,110 

6. บริษทั รพ. วิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  1,316,363,602  1,257,716,543  7.08  6.83  681,105,772  571,287,369  508,909,546  437,178,946 

7.บริษทั รพ.พะเยาราม จาํกดั  7,500,000  7,500,000  40.00  40.00  78,485,136  77,931,997  107,000  107,000 

8. บริษทั รพ. วิภาราม  จาํกดั  1,554,800,000  1,260,847,542  41.10  41.10  1,841,479,592  1,237,059,649  1,227,401,093  983,843,750 

 9. บริษทั เลกาซี่ กอล์ฟ 

 (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

2,100,000,000 

 

2,100,000,000 

  

40.00 

  

40.00 

  

1,004,241,563 

  

1,011,748,342 

  

  1,006,800,000 

  

  1,006,800,000 

หกั คา่เผื่อการดอ้ยคา่เงินลงทุนใน        

     บริษทัร่วม  

         

       

 - บริษทั รังสิภณัฑ์ จาํกดั          -  -  (2,150,000)  (2,150,000) 

 - บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั          -  -  (90,300,000)  (72,600,000) 

 รวม          5,516,201,153  4,285,317,997  3,550,904,995  2,907,353,702 

 

 เงินปันผลจากบริษทัร่วมสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ดงัต่อไปน้ี 
      บาท 

    ลกัษณะความ  เงินปันผล 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  สมัพนัธ์  2559  2558 

1. บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  -  51,470,001 

2. บริษทั รังสิภณัฑ์ จาํกดั  ซ่อมเคร่ืองมือแพทย ์  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั  -  - 

3. บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  131,466,066  87,644,044 

4. บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลยราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  -  - 

5. บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  -  - 

6. บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  27,544,550  25,823,016 

7. บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  19,500,000  18,000,000 

8. บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  15,973,945  63,750,890 

9. บริษทั เลกาซ่ี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั  สนามกอล์ฟ  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  -  - 

  รวมงบการเงินรวม      194,484,561  246,687,951 

  รวมงบการเงินเฉพาะกิจการ      194,484,561  246,687,951 
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 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วม มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  

บริษทั  2559  2558 

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั 111,723,273  108,421,643 

บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั (20,256)  (2,856) 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 128,655,342  124,349,499 

บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลยราม จาํกดั -  - 

บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั (18,641,286)  (22,196,153) 

บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จาํกดั (มหาชน) 55,980,451  51,588,049 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั 20,053,139  21,619,696 

บริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั 5,005,506  37,764,756 

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (7,506,779)  7,547,284 

 รวม 295,249,390  329,091,918 

 
 



- 38 - 

 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมที่มีสาระสําคญั 
  บริษทั รพ. เชียงใหม่ราม จาํกดั  บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  บริษทั รพ.วิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  บริษทั รพ. วิภาราม จาํกดั  บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

สินทรัพยห์มุนเวียน  507,266,070  605,462,417  760,242,871  680,438,356  1,047,720,808  1,260,691,377  776,025,472  568,907,229  79,456,176  81,864,237 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  5,183,802,844  3,344,610,298  7,809,252,104  6,140,718,783  13,439,608,212  10,123,977,718  9,929,369,457  7,571,669,803  2,499,181,227  2,542,669,604 

                     

หน้ีสินหมุนเวียน  1,120,304,745  901,530,251  2,765,805,469  2,886,236,055  3,290,722,220  2,863,499,078  3,399,785,510  2,640,085,580  30,549,359  41,877,185 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  849,131,632  464,271,285  1,145,911,180  777,011,183  1,967,235,484  1,505,435,382  1,972,670,031  1,966,044,179  8,438,800  7,226,864 

                     

รายได ้  1,989,804,493  1,847,357,424  2,221,932,062  1,985,829,101  5,899,472,284  5,526,526,648  3,150,036,010  2,695,667,339  135,863,890  127,848,734 

                     

กาํไรสาํหรับปี  283,379,232  270,084,756  412,636,269  339,202,176  865,803,139  941,071,792  (1,690,271)  88,480,092  (36,151,147)  (37,292,953) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี  1,019,600,486  74,562,945  332,331,600  41,994,181  1,177,418,954  78,523,111  1,148,336,072  241,644,224  -  - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี  1,302,979,718  344,647,701  744,967,869  381,196,357  2,043,222,093  1,019,594,902  1,146,645,800  330,124,316  (36,151,147)  (37,292,953) 

                     

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหวา่งปี  -  51,470,001  131,466,066  87,644,044  27,544,550  25,823,016  15,973,945  63,750,890  -  - 

                     

กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมที่รับรู้ในงบการเงินรวม 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม  3,887,250,896  2,584,271,179  3,715,033,921  2,314,643,088  6,799,704,420  5,291,954,134  5,141,260,552  3,388,003,796  1,858,887,814  1,877,654,761 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัร่วม (ร้อยละ)  42.89  42.89   32.95  32.95   7.08  6.83   41.10  41.10   40.00  40.00  

คา่ความนิยม  -  -  -  -  244,966,262  244,966,262  -  -  260,686,437  260,686,437 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงท่ีบริษทัร่วมลงทุนใน

บริษทั  (946,933,339)  (545,730,398)  (114,733,183)  (48,559,113)  (73,884,523)  (34,322,355)  (210,233,288)  (108,920,933)  -  - 

อ่ืน ๆ   (11,585,960)  (6,945,647)  (17,809,215)  (10,871,502)  28,604,960  (797,005)  (61,345,207)  (46,488,978)  -  - 
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มลูคา่ตามบัญชีของบริษทัร่วม  708,722,610  555,717,864  1,091,561,279  703,244,283  681,105,772  571,287,369  1,841,479,592  1,237,059,649  1,004,241,563  1,011,748,342 
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    ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมทั้งหมดที่แต่ละรายไม่มีสาระสําคญั 

 บาท 

  2559  2558 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากกจิการที่ยงัดาํเนินงาน  1,391,597      (579,313) 

ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอื่น  938,251  (405,764) 

ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จรวม  2,329,848  (985,077) 

ผลรวมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัร่วม  189,090,337  206,260,490 

 

    ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากบริษทัร่วมที่ยงัไม่ไดร้ับรู้ 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากบริษทัร่วมที่ยงัไม่ไดร้ับรู้ 3,538,792  1,405,948 

 ผลสะสมของส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วมที่ยงัไม่ไดร้ับรู้ (77,458,524)  (81,122,051) 

 

   จาํนวนเงินปันผลที่บริษทัร่วมได้รับจากบริษทั ซ่ึงไดถู้กนาํมาตดัรายการระหวา่งกนัในการคาํนวณ

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

   บาท 

บริษทัร่วม   2559  2558 

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  5,177,767  4,438,085 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  808,719  658,405 

บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จาํกดั (มหาชน)  477,905  392,756 

บริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั  1,177,268  1,008,842 

 รวม  7,641,659  6,498,088 

 
   เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั  

 เมื่อวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั จาํนวน 
10,507 หุ้น ในราคา หุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 105,057 บาท บริษทัไดช้าํระค่าหุ้นแลว้ทั้งจาํนวน 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 2558 ได้มีมติให้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั บริษทัได้ลงทุนเพิ่มในสัดส่วนเดิมร้อยละ 41.10 จาํนวน 5,268,669 หุ้น 
ในราคาหุน้ละ 40 บาท เป็นจาํนวนเงิน 210.75 ลา้นบาท บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัที่ 10 มิถุนายน 2559 ไดม้ีมติให้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั บริษทัได้ลงทุนเพิ่มในสัดส่วนเดิมร้อยละ 41.10 จาํนวน 2,897,767 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 41 บาท เป็นจาํนวนเงิน 118.81 ลา้นบาท บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัที่ 17 มิถุนายน 2559 ไดม้ีมติให้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั บริษทัได้ลงทุนเพิ่มในสัดส่วนเดิมร้อยละ 41.10 จาํนวน 3,042,656 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 41 บาท เป็นจาํนวนเงิน 124.75 ลา้นบาท บริษทัไดช้าํระค่าหุ้นแลว้ทั้งจาํนวน 
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 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2559 ไดม้ีมติให้สละสิทธ์ิในการซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของบริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั จาํนวน 4,259,719 หุ้น ในราคาหุ้นละ 42 บาท เป็น
จาํนวนเงิน 178.91 ลา้นบาท ผลจากการสละสิทธ์ิดงักล่าวทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าว
จากเดิมร้อยละ 41.10 เป็นสัดส่วนร้อยละ 38.53 และอาจทาํให้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ลดลงประมาณ 47.52 ลา้นบาท 
 ต่อมาเมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัเมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2559 และมีมติใหม่ให้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม 
จาํกดั จาํนวน 4,111,697 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 14 บาท เป็นจาํนวนเงิน 57.56 ลา้นบาท พร้อมทั้งสิทธ์ิในการซ้ือ
หุ้นสามญัของ บริษทั วภิาราม-ชยัปราการ จาํกดั จาํนวน 16,446,788 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวน
เงิน 164.48 ลา้นบาท (เป็นเง่ือนไขในการใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของ บริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั) 
  

  เงินลงทุนในบริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  
 สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินเฉพาะกจิการบริษทัไดต้ ั้งสํารองค่าเผื่อ
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ปิยะศิริ จาํกดั จาํนวน 17.70 ล้านบาท และ 22.60 ล้านบาท ตามลาํดบั 
เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีผลประกอบการขาดทุน 

 
  เงินลงทุนในบริษทั สินแพทย ์จาํกดั  

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัที่ 10 มิถุนายน 2559 ไดม้ีมติให้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษทั สินแพทย ์จาํกดั บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในสัดส่วนเดิมร้อยละ 32.95 จาํนวน 6,919,267 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 345.96 ลา้นบาท บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน 

 
  เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จาํกดั (มหาชน)  

 เมื่อวนัที่  15 มิถุนายน 2558 บริษทัได้รับใบสําค ัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษ ัท 
โรงพยาบาลวภิาวดี จาํกดั (มหาชน) ตามสัดส่วนเดิมร้อยละ 6.83 เป็นจาํนวน 71.73 ลา้นใบสําคญัแสดงสิทธิ และ
เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2559 บริษทัได้นาํไปใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 71.73 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท รวม
เป็นจาํนวนเงิน 71.73 ลา้นบาท 

   
  ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัได้มีการนาํใบหุ้นสามญัจากการลงทุนในบริษ ัทร่วม

บางส่วนราคาทุนรวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 295.93  ล้านบาท ไปคํ้าประกนัเงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 18 ) 

 
10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

        งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   

ทุนชาํระแลว้  

  

สัดสว่นเงินลงทุน % 

  

วิธีสว่นไดเ้สีย (บาท)  

 วิธีราคาทุน (บาท) แสดงใน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ชือ่บริษทั   2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

 บริษทั รพ. ชยัภูมิ-ราม จาํกดั  558,000,000  558,000,000  78.04  78.04  236,965,040  256,489,105  435,490,000  435,490,000 

บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั 875,000,000  425,000,000  50.00  50.00  420,198,204  191,906,331  437,499,893  203,296,398 

 หัก  คา่เผื่อการดอ้ยคา่เงินลงทุน                

 ในบริษทัยอ่ย-บริษทั รพ.ชยัภูมิ-ราม จาํกดั      -  -  (198,700,000)  (179,100,000) 
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 รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         657,163,244  448,395,436  674,289,893  459,686,398 

  เงินปันผลจากบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ดงัต่อไปน้ี 

    ลกัษณะความ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  สัมพนัธ์  2559  2558 

บริษทัยอ่ย         

 บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  -  - 

 บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  -  - 

 

บริษทัย่อยที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสําคญั 

  บริษทัไดร้วมบริษทัย่อย 2 แห่ง ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสําคญั 
       

  ประเทศท่ีจดัตั้ง  สัดสว่นของความเป็นเจา้ของและ  บาท 

  และสถานท่ี  สิทธิในการออกเสียงท่ีถือโดยสว่น  กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจดัสรรสําหรับ  สว่นไดเ้สียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุม 

ชือ่บริษทั  หลกัของธุรกจิ  ไดเ้สียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุม (ร้อยละ)  สว่นไดเ้สียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุม  สะสม 

    2559  2558  2559  2558  2559  2558 

บริษทั รพ. ชยัภูมิ-ราม จาํกดั  ประเทศไทย 

โรงพยาบาล 

 21.96  21.96  (5,493,958)  (5,523,307)  66,680,577  72,174,535 

บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั  ประเทศไทย  50.00  50.00  (5,911,727)  (3,393,050)  420,198,20

0 

 191,906,32

4 

รวม        (11,405,685)  (8,916,357 )  486,878,77

7 

 264,080,85

9 

 

  ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัย่อยกอ่นตดัรายการระหวา่งกนั มีดงัน้ี 
 บาท 

 บริษทั โรงพยาบาลชยัภมิู-ราม จาํกดั  บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จาํกดั 

 2559  2558  2559  2558 

สินทรัพยห์มุนเวียน 13,548,365  47,233,167  32,452,296  1,252,575 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 278,845,163  290,749,546  1,545,647,786  425,252,685 

        

หน้ีสินหมุนเวียน 12,008,064  8,531,352  737,703,675  42,692,592 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 949,847  787,720  -  - 

        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 66,680,577  72,174,535  420,198,200  191,906,324 

        

รายได ้ 62,555,019  53,341,982  8,304,736  31,526 

        

กาํไรขาดทุนสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (5,493,958)  (5,523,307)  (5,911,727)  (3,393,050) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สีย        

 ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -  -  -  - 

        

เงินปันผลจ่ายแกส่่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -  -  -  - 

        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (8,987,094)  (9,294,429)  (1,958,247)  (176,574) 
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เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (3,319,059)  (1,162,352)  (465,384,708)  (46,978,474) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน     12,187,336    9,026,143  468,400,559  47,006,544 

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (118,817)  (1,430,638)  1,057,604  (148,504) 

 เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ - ราม จาํกดั 

   เมื่อวนัที่  12 มีนาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัได้มีมติให้ ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่

เ ห ลื อ ข อ ง 

บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั จาํนวน 672,100 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 67.21 

ลา้นบาท ผลจากการซ้ือหุ้นดงักล่าวทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวจากเดิมร้อยละ 66 

เป็นสัดส่วนร้อยละ 78.04 และทาํให้มีผลต่างจากการซ้ือหุ้นบริษทัย่อยจากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

จาํนวน 15.71 ลา้นบาท โดยแสดงรายการในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

และ 2558 บริษทัไดช้าํระค่าหุ้นแล้วจาํนวน 43 ลา้นบาท และ 31 ล้านบาท ตามลาํดบั และมีเจา้หน้ีค่าหุ้น

คงเหลือจาํนวน 24.21 ลา้นบาท และ 36.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัไดต้ ั้งสํารองเผื่อ

การดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั จาํนวน 19.60 ล้านบาท และ 19.70 ลา้น

บาท ตามลาํดบั เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีผลประกอบการขาดทุน  

 

  เงินลงทุนในบริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัที่ 9 ตุลาคม 2556ได้มีมติให้ร่วมลงทุนในบริษทั อาร์ 

พลสั แอสเซท จาํกดั จาํนวน 25 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 250 ลา้นบาท ผลจากการ

ซ้ือหุ้นดังกล่าวทาํให้บริษ ัทมีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ณ วนัที่  31 

ธนัวาคม 2558 บริษทัไดช้าํระค่าหุ้นแลว้รวมเป็นจาํนวนเงิน 203.30 ลา้นบาท และในปี 2559 บริษทัไดช้าํระ

ค่าหุ้นเพิ่มอีก 46.70 ลา้นบาท รวมค่าหุน้ชาํระแลว้ทั้งส้ิน 250 ลา้นบาท 

  ตามรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 23 มิถุนายน 2559 ของบริษทัย่อย บริษทั 

อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั ไดม้ีมติพิเศษอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 500 ลา้นบาทเป็น 2,000 ลา้นบาท 

โดยทุนที่เพิ่มขึ้น 1,500 ล้านบาทแบ่งเป็น 150 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบั

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที่ 7 กรกฏาคม 2559 ทั้งน้ีบริษทัไดล้งทุนเพิ่มในสัดส่วนเดิมร้อยละ 50 จาํนวน 75 

ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 750 ล้านบาท บริษทัย่อยดงักล่าวได้เรียกชาํระค่าหุ้นในราคาหุ้น

ละ 2.5 บาท เป็นจาํนวนเงิน 187.50 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นแลว้ทั้งจาํนวน 
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11. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 
   เงินลงทุนในกจิการที่เกีย่วขอ้งกนัและบริษทัอื่น เป็นเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน ถือเป็น

เงินลงทุนทัว่ไป ประกอบดว้ย 
    บาท 

  สัดสว่นเงินลงทุน %  งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ชือ่บริษทั  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั (ถือหุน้ ผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญร่ว่มกนั)           

1.บริษทั โรงพยาบาลขอนแกน่ราม จาํกดั  16.40  16.40  20,015,100  20,015,100  20,015,100  20,015,100 

2. บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนช ัน่แนล จาํกดั  16.33  16.33  98,000,000  98,000,000  98,000,000  98,000,000 

3. บริษทั กอปรสิน จาํกดั  13.80  13.80  30,750,000  30,750,000  30,750,000  30,750,000 

4. บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั  10.03  10.03  49,450,000  49,450,000  49,450,000  49,450,000 

 รวมเงินลงทุนในกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั      198,215,100  198,215,100  198,215,100  198,215,100 

หัก  คา่เผื่อจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั           

 - บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนช ัน่แนล จาํกดั      (98,000,000)  (98,000,000)  (98,000,000)  (98,000,000) 

 - บริษทั กอปรสิน จาํกดั      (30,750,000)  (30,750,000)  (30,750,000)  (30,750,000) 

 รวมเงินลงทุนในกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั - สุทธิ      69,465,100  69,465,100  69,465,100  69,465,100 

บริษทัอ่ืน (ถือหุ้นแตไ่มมี่อาํนาจควบคุม)           

5. บริษทั บูรณะเวช จาํกดั  17.90  17.90  15,193,400  15,193,400  15,193,400  15,193,400 

6. บริษทั ผลิตภัณฑส์มุนไพรไทย จาํกดั  0.30  0.30  240,000  240,000  240,000  240,000 

7. บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั  9.33  9.33  28,000,000  28,000,000  28,000,000  28,000,000 

8. บริษทั หลกัทรัพยภ์ัทร จาํกดั (มหาชน)  0.01  0.01  512,845  512,845  512,845  512,845 

  9. บริษทั รีนัล เซิร์ฟ จาํกดั  19.00  19.00  5,700,000  5,700,000  5,700,000  5,700,000 

10. บริษทั เอนคอร์ (2016) จาํกดั  16.00                -   80,000,000                   -  80,000,000                    -  

 รวมเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน      129,646,245  49,646,245  129,646,245  49,646,245 

หัก คา่เผื่อจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัอ่ิน            

 - บริษทั รีนัล เซิร์ฟ จาํกดั      (5,700,000)        -  (5,700,000)        - 

 รวมเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน - สุทธิ      123,946,245  49,646,245  123,946,245  49,646,245 

รวมมูลคา่เงินลงทุนในกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน - สุทธิ   193,411,345  119,111,345  193,411,345  119,111,345 

 

   เงินปันผลจากบริษทัที่เกีย่วข้องกนัและบริษทัอื่นสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 

2558 ดงัต่อไปน้ี 
      ทุนชาํระแลว้  เงินปันผล (บาท) 

ชือ่บริษทั  ประเภทกจิการ  ลกัษณะความสัมพนัธ์  2559  2558  2559  2558 

กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั (ถือหุน้ ผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญร่ว่มกนั)           

1.บริษทั โรงพยาบาลขอนแกน่ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการรว่มกนั  80,000,000  80,000,000  3,936,600  5,248,800 

2. บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนช ัน่แนล จาํกดั  การศึกษา  ผูถื้อหุ้น/กรรมการรว่มกนั  600,000,000  600,000,000  -      - 

3. บริษทั กอปรสิน จาํกดั  อสังหาริมทรัพย ์  ผูถื้อหุ้น/กรรมการรว่มกนั  74,250,000  74,250,000  -  - 

4. บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั  ผลิตยา  ผูถื้อหุ้น/กรรมการรว่มกนั  42,860,000  42,860,000  860,000        - 

บริษทัอ่ืน (ถือหุ้นแตไ่มมี่อาํนาจควบคุม)             

5. บริษทั บูรณะเวช จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้นรว่มกนั  75,000,000  75,000,000  5,704,040  5,368,508 

6. บริษทั ผลิตภัณฑส์มุนไพรไทย จาํกดั  ผลิตยา  ผูถื้อหุ้นรว่มกนั  80,000,000  80,000,000        -  24,000 
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7. บริษทั อุดรพฒันา (1994)  จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้นรว่มกนั  300,000,000  300,000,000        -  - 

8. บริษทั หลกัทรัพยภ์ัทร จาํกดั (มหาชน)  ธุรกจิการเงิน  ผูถื้อหุ้นรว่มกนั  800,000,000  800,000,000  110,095  31,780 

  9. บริษทั รีนัล เซิร์ฟ จาํกดั  ขายเคร่ืองมือแพทย ์  ผูถื้อหุ้นรว่มกนั  30,000,000  30,000,000  -  - 

10. บริษทั เอนคอร์ (2016) จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้นรว่มกนั  500,000,000  -   -   -  

 งบการเงินรวม          10,610,735  10,673,088 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ         10,610,735  10,673,088 

   เงินลงทุนในบริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั 

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2558 ไดม้ีมติให้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม

ทุนของบริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั บริษทัได้ลงทุนเพิ่มในสัดส่วนเดิมร้อยละ 10.03 จาํนวน 215,000 หุ้น 

ในราคาหุน้ละ 180 บาท เป็นจาํนวนเงิน 38.70 ลา้นบาท 

 

   เงินลงทุนในบริษทั กอปรสิน จาํกดั 

   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั กอปรสิน จาํกดั ได้จดทะเบียนชาํระบญัชีส้ินเสร็จแลว้กบั

กระทรวงพาณิชย ์

 

   เงินลงทุนในบริษทั รีนลั เซิร์ฟ จาํกดั 

   สําห รับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธ ันวาคม  2559 บริษทัได้ต ั้งค่าเผื ่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน

บริษทั รีนลั เซิร์ฟ จาํกดั จาํนวน 5.70 ล้านบาท เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีผลประกอบการขาดทุน 

 

   เงินลงทุนในบริษทั เอนคอร์ (2016) จาํกดั 

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2559ไดม้ีมติให้ร่วมลงทุนใน

บริษทัเอนคอร์ (2016) จาํกดั จาํนวน 4 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 400 ล้านบาท ผล

จากการซ้ือหุ้นดงักล่าวทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2559 บริษทัไดช้าํระคา่หุ้นแลว้รวมเป็นจาํนวนเงิน 80 ลา้นบาท 

 

12. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั  

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั  2559  2558  2559  2558 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม  จาํกดั  46,126,035  47,326,035  46,126,035  47,326,035 

บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลยราม จาํกดั  93,456,702  94,656,702  93,456,702  94,656,702 

 รวม  139,582,737  141,982,737  139,582,737  141,982,737 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ         

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม  จาํกดั  (1,126,035)  (2,326,035)  (1,126,035)  (2,326,035) 

บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลยราม จาํกดั  (93,456,702)  (94,656,702)  (93,456,702)  (94,656,702) 
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 รวม  (94,582,737)  (96,982,737)  (94,582,737)  (96,982,737) 

  45,000,000  45,000,000  45,000,000  45,000,000 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (15,000,000)  (30,000,000)  (15,000,000)  (30,000,000) 

 สุทธิ  30,000,000  15,000,000  30,000,000  15,000,000 

  

 รายการที่เพิ่มขึ้นและลดลงระหวา่งปี สรุปไดด้งัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ  รายการในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

 

บริษทั 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2558        

  

ใหกู้ยื้มเพิ่ม 

  

รับชาํระคืน 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2559         

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม  จาํกดั  47,326,035  -  (1,200,000)  46,126,035 

บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลยราม จาํกดั  94,656,702  -  (1,200,000)  93,456,702 

 รวม  141,982,737  -  (2,400,000)  139,582,737 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ         

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  (2,326,035)  -  1,200,000  (1,126,035) 

บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลยราม จาํกดั  (94,656,702)  -  1,200,000  (93,456,702) 

 รวม  (96,982,737)  -  2,400,000  (94,582,737) 

รวมเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั  45,000,000      45,000,000 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (30,000,000)      (15,000,000) 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - สุทธิ  15,000,000      30,000,000 

 

  บาท 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ  รายการในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

 

บริษทั 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2557      

  

ใหกู้ยื้มเพิ่ม 

  

รับชาํระคืน 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2558         

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม  จาํกดั  48,526,035  -  (1,200,000)  47,326,035 

บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลยราม จาํกดั  95,956,702  -  (1,300,000)  94,656,702 

 รวม  144,482,737  -  (2,500,000)  141,982,737 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ         

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  (3,526,035)  -  1,200,000  (2,326,035) 

บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลยราม จาํกดั  (95,956,702)  -  1,300,000  (94,656,702) 
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 รวม  (99,482,737)  -  2,500,000  (96,982,737) 

รวมเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั  45,000,000      45,000,000 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  -      (30,000,000) 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - สุทธิ  45,000,000      15,000,000 

 

   ในปี 2546 บริษทัไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั ซ่ึงมีการปรับปรุงเกีย่วกบั

เง่ือนไขในการชาํระหน้ี ดงัน้ี 

บริษทั  เง่ือนไขการจ่ายชาํระ 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั 1. ชาํระเงินต้นทุกเดือนๆ ละไม่ต ํ่ากว่า 100,000 บาท จนกว่า

 จะชาํระเสร็จส้ิน 

 2. ดอกเบี้ยในอตัรา MLR ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั  (มหาชน) 

ตั้งพกัไวแ้ละชาํระหลงัจากท่ีชาํระเงินตน้เสร็จส้ิน 

 

   ในปี 2556 บริษทัได้ทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบักิจการที่เกีย่วขอ้งกนั ซ่ึงมีการปรับปรุง

เกีย่วกบัเง่ือนไขในการชาํระหน้ี ดงัน้ี 

บริษทั  เง่ือนไขการจ่ายชาํระ 

บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลยราม จาํกดั 1.  ชาํระเงินต้นทุกไตรมาสๆ ละไม่ต ํ่ากว่า 300,000 บาท 

จนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน 

 2. ดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 4.50 (เป็นอตัราเงินกูย้ืมระยะสั้ น

จากบุคคล) ตั้งพกัไว ้โดยทุกส้ินเดือนจะจ่ายชาํระดอกเบ้ีย

ทนัที ข ั้นตํ่าตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.50 ต่อปี ส่วนที่เหลือ

ตั้งพกัไว ้และชาํระหลงัจากท่ีชาํระเงินตน้เสร็จส้ิน 

   บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมเงินแกบ่ริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั ในรูปตัว๋แลกเงินเป็นจาํนวนเงิน 
45 ลา้นบาท คิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยชาํระดอกเบี้ยทุกเดือน 

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวนัที่ 7 ตุลาคม 2559 ได้มีมติต่ออายุการชาํระ
คืนเงินให้กู ย้ ืมเงินแก ่บริษ ทั โร งพยาบาลพะเยาราม จาํก ดั จาํนวน 45 ล้านบาท ออกไปอีกเป็น
ระยะเวลา 2 ปี  

 

13. ดอกเบี้ยค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั  
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั  2559  2558  2559  2558 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั 48,186,796  48,186,796  48,186,796  48,186,796 

บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลยราม จาํกดั 108,180,847  104,416,754  108,180,847  104,416,754 

     รวม 156,367,643  152,603,550  156,367,643  152,603,550 
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หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (156,367,643)  (152,603,550)  (156,367,643)  (152,603,550) 

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - สุทธิ -  -  -  - 

 
   จากการปรับโครงสร้างหน้ีเงินให้กูย้ืมระยะยาวแกบ่ริษทั โรงพยาบาลเมืองเลยราม จาํกดั และ 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั ดอกเบี้ยค้างรับจะตั้งพกัไว ้และจะได้รับชาํระหลงัจากที่ชาํระเงินต้น
เสร็จส้ิน (ดูหมายเหตุ 12) บริษทัจึงตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ สําหรับดอกเบี้ ยค้างรับไวท้ ั้งจาํนวน และ
แสดงไว ้ภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  

14. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  รายการเพิ่มข้ึนและลดลงระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31   รายการท่ีเพิ่ม  รายการท่ีจาํหน่าย  ณ วนัท่ี 31  

 ธนัวาคม 2558  และรับโอน  และโอน  ธนัวาคม 2559 

ราคาทุน        

ท่ีดินยงัไม่ใชด้าํเนินงาน 271,156,296  -  (419,465)  270,736,831 

ท่ีดิน 825,956,373  1,190,625,654  -  2,016,582,027 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5,760,650  -  -  5,760,650 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 1,310,074,708  198,239,196  (119,669)  1,508,194,235  

เคร่ืองใชท้างการแพทย ์ 1,330,376,173  73,033,098  (13,827,953)  1,389,581,318 

เคร่ืองใชท้างการแพทย ์- MICAL 61,423,699  1,483,279  -  62,906,978 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 204,225,100  9,618,976   (577,724)  213,266,352 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 109,588,297  13,072,474  -  122,660,771 

เคร่ืองใชท้ ัว่ไป 85,505,218  8,623,933  (58,697)  94,070,454 

ยานพาหนะ 117,940,571  694,568  (3,011,885)  115,623,254 

งานระหว่างก่อสร้างอาคาร 187,774,806  24,723,790  (126,393,404)  86,105,192 

 รวม 4,509,781,891  1,520,114,968  (144,408,797)  5,885,488,062 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (711,141,085)  (65,316,925)  119,659  (776,338,351) 

เคร่ืองใชท้างการแพทย ์ (1,187,741,357)  (68,746,590)  13,455,116  (1,243,032,831) 

เคร่ืองใชท้างการแพทย ์- MICAL (42,167,809)  (8,035,791)  -  (50,203,600) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (187,798,216)  (11,376,109)  577,511  (198,596,814) 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (105,750,773)  (3,027,585)  -  (108,778,358) 

เคร่ืองใชท้ ัว่ไป (69,687,861)  (8,491,959)  58,693  (78,121,127) 

ยานพาหนะ (90,417,395)  (9,581,941)  3,009,464  (96,989,872) 

 รวม (2,394,704,496)  (174,576,900)  17,220,443  (2,552,060,953) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,115,077,395      3,333,427,109 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  รายการเพิ่มข้ึนและลดลงระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31   รายการท่ีเพิ่ม  รายการท่ีจาํหน่าย  ณ วนัท่ี 31  

 ธนัวาคม 2557  และรับโอน  และโอน  ธนัวาคม 2558 

ราคาทุน        

ท่ีดินยงัไม่ใชด้าํเนินงาน 243,020,626  28,135,670  -  271,156,296 

ท่ีดิน 825,956,373  -  -  825,956,373 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5,760,650  -  -  5,760,650 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 1,318,597,848  15,931,841  (24,454,981)  1,310,074,708 

เคร่ืองใชท้างการแพทย ์ 1,283,026,272  55,185,244  (7,835,343)  1,330,376,173 

เคร่ืองใชท้างการแพทย ์- MICAL 60,578,204  845,495  -  61,423,699 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 201,842,051  6,153,278  (3,770,229)  204,225,100 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 116,608,451  258,033  (7,278,187)  109,588,297 

เคร่ืองใชท้ ัว่ไป 80,127,330  6,681,201  (1,303,313)  85,505,218 

ยานพาหนะ 107,867,657  15,217,814  (5,144,900)  117,940,571 

งานระหว่างก่อสร้างอาคาร 127,323,629  60,451,177  -  187,774,806 

 รวม 4,370,709,091  188,859,753  (49,786,953)  4,509,781,891 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (677,534,096)  (53,260,905)  19,653,916  (711,141,085) 

เคร่ืองใชท้างการแพทย ์ (1,123,755,333)  (71,821,354)  7,835,330  (1,187,741,357) 

เคร่ืองใชท้างการแพทย ์- MICAL (29,500,076)  (12,667,733)  -  (42,167,809) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (179,175,831)  (12,392,032)  3,769,647  (187,798,216) 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (110,799,975)  (2,228,918)  7,278,120  (105,750,773) 

เคร่ืองใชท้ ัว่ไป (62,750,369)  (8,240,736)  1,303,244  (69,687,861) 

ยานพาหนะ (86,141,002)  (9,421,287)  5,144,894  (90,417,395) 

 รวม (2,269,656,682)  (170,032,965)  44,985,151  (2,394,704,496) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,101,052,409      2,115,077,395 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ยอดคงเหลือ  รายการเพิ่มข้ึนและลดลงระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31   รายการท่ีเพิ่ม  รายการท่ีจาํหน่าย  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2558  และรับโอน  และโอน  ธนัวาคม 2559 

ราคาทุน        

 ท่ีดินยงัไม่ใชด้าํเนินงาน 271,156,296  -  (419,465)  270,736,831 

 ท่ีดิน 440,860,563  50,000,000  -  490,860,563 

 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5,760,650  -  -  5,760,650 

 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 1,044,455,214  198,239,196  (119,669)  1,242,574,741 

 เคร่ืองใชท้างการแพทย ์ 1,258,316,494  70,387,937  (13,827,953)  1,314,876,478 

 เคร่ืองใชท้างการแพทย ์- MICAL 61,423,699  1,483,279  -  62,906,978 

 เคร่ืองใชส้าํนกังาน 197,763,132  9,526,181  (577,724)  206,711,589 

 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 102,759,091  12,937,825  -  115,696,916 

 เคร่ืองใชท้ ัว่ไป 77,032,958  8,163,379  (58,697)  85,137,640 

 ยานพาหนะ 114,047,111  694,568  (3,011,885)  111,729,794 

 งานระหว่างก่อสร้างอาคาร 182,157,608  24,723,790  (126,393,404)  80,487,994 

 รวม 3,755,732,816  376,156,155  (144,408,797)  3,987,480,174 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (688,568,439)  (61,447,039)  119,659  (749,895,819) 

 เคร่ืองใชท้างการแพทย ์ (1,140,510,838)  (60,093,539)  13,455,116  (1,187,149,261) 

 เคร่ืองใชท้างการแพทย ์- MICAL (42,167,809)  (8,035,791)  -  (50,203,600) 

 เคร่ืองใชส้าํนกังาน (182,840,511)  (10,602,577)  577,511  (192,865,577) 

 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง       (101,276,673)  (2,214,054)  -  (103,490,727) 

 เคร่ืองใชท้ ัว่ไป (63,425,331)  (7,493,083)  58,693  (70,859,721) 

 ยานพาหนะ (87,485,181)  (9,213,383)  3,009,464  (93,689,100) 

  รวม (2,306,274,782)  (159,099,466)  17,220,443  (2,448,153,805) 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,449,458,034      1,539,326,369 

 



- 50 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ยอดคงเหลือ  รายการเพิ่มข้ึนและลดลงระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31   รายการท่ีเพิ่ม  รายการท่ีจาํหน่าย  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2557  และรับโอน  และโอน  ธนัวาคม 2558 

ราคาทุน        

 ท่ีดินยงัไม่ใชด้าํเนินงาน 243,020,626  28,135,670  -  271,156,296 

 ท่ีดิน 440,860,563  -  -  440,860,563 

 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5,760,650  -  -  5,760,650 

 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 1,052,978,354  15,931,841  (24,454,981)  1,044,455,214 

 เคร่ืองใชท้างการแพทย ์ 1,210,966,593  55,185,244  (7,835,343)  1,258,316,494 

 เคร่ืองใชท้างการแพทย ์- MICAL 60,578,204  845,495  -  61,423,699 

 เคร่ืองใชส้าํนกังาน 195,380,084  6,153,277  (3,770,229)  197,763,132 

 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 109,992,444  44,834  (7,278,187)  102,759,091 

 เคร่ืองใชท้ ัว่ไป 71,699,441  6,636,830  (1,303,313)  77,032,958 

 ยานพาหนะ 103,974,196  15,217,815  (5,144,900)  114,047,111 

 งานระหว่างก่อสร้างอาคาร 121,706,430  60,451,178  -  182,157,608 

 รวม 3,616,917,585  188,602,184  (49,786,953)  3,755,732,816 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (658,481,487)  (49,740,868)  19,653,916  (688,568,439) 

 เคร่ืองใชท้างการแพทย ์ (1,084,928,795)  (63,417,373)  7,835,330  (1,140,510,838) 

 เคร่ืองใชท้างการแพทย ์- MICAL (29,500,076)  (12,667,733)  -  (42,167,809) 

 เคร่ืองใชส้าํนกังาน (175,037,393)  (11,572,765)  3,769,647  (182,840,511) 

 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (107,109,505)  (1,445,288)  7,278,120        (101,276,673) 

 เคร่ืองใชท้ ัว่ไป (57,540,005)  (7,188,570)  1,303,244  (63,425,331) 

 ยานพาหนะ (83,598,133)  (9,031,942)  5,144,894  (87,485,181) 

  รวม (2,196,195,394)  (155,064,539)  44,985,151  (2,306,274,782) 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,420,722,191      1,449,458,034 
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บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 174,576,900  170,032,965  159,099,466  155,064,539 

ดอกเบ้ียถือเป็นตน้ทุนทรัพยสิ์นสําหรับปี 3,523,777  4,244,346  3,523,777  4,244,346 

อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 3.00%  3.00 - 3.25%  3.00%  3.00 - 3.25% 

  เมื่อวนัที่ 1 ธนัวาคม 2559 บริษทัซ้ือที่ดินจาํนวน 2 โฉนด และอพาร์ทเมนท ์8 ชั้น จากนิติบุคคลอื่น 

 ในราคารวมคา่ใชจ่้ายที่เกีย่วขอ้งเป็นจาํนวนเงินรวม 120 ลา้นบาท 

 เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2558 บริษทัซ้ือที่ดินจาํนวน 2 โฉนด จากบุคคลธรรมดา ในราคารวมค่าใชจ่้าย

ที่เกีย่วขอ้งเป็นจาํนวนเงินรวม 28.13 ลา้นบาท 

    

  บริษทัย่อย - บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั 
  เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2559 บริษทัย่อยได้ทาํสัญญาซ้ือที่ดินและโอนกรรมสิทธ์ิจาํนวน 3 โฉนด ใน

ราคารวมค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวข้องเป็นจาํนวนรวม 1,057.39 ล้านบาท และมีการจ่ายชาํระค่าที่ดินโดยผ่อนชาํระ
เป็นรายงวดดงัน้ี  

1. ชาํระให้ในวนัลงนามทาํบนัทึกขอ้ตกลง (23/4/2559)  10,000,000 บาท 
2. ชาํระภายในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ (26/4/2559)  118,170,000 บาท 
3. ชาํระภายในวนัที่ 30/6/2559 100,000,000 บาท 
4. ชาํระภายในวนัที่ 31/8/2559 100,000,000 บาท 
5. ชาํระภายในวนัที่ 30/12/2559 29,000,000 บาท 
6. ชาํระภายในวนัที่ 30/6/2560 175,000,000 บาท 
7. ชาํระภายในวนัที่ 30/12/2560 175,000,000 บาท 
8. ชาํระภายในวนัที่ 30/6/2561 175,000,000 บาท 
9. ชาํระภายในวนัที่ 30/12/2561 175,000,000 บาท 
 1,057,170,000 บาท 

   
  และมีการชาํระค่าดอกเบี้ ยของราคาค่าซ้ือที่ดินค้างชาํระ จาํนวน 19,200,000 บาท โดยผ่อนชาํระ

อตัราเดือนละ 600,000 บาท ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2561 ถึงมิถุนายน 2564 รวม 32 งวด 

  ทั้งน้ี บริษทัย่อยไดน้าํที่ดินทั้ง 3 โฉนดดงักล่าวมาจดจาํนองเป็นประกนัหน้ีราคาค่าซ้ือที่ดินคา้งชาํระ 

โดยมีจาํนวนเงินรับผิดไม่นอ้ยกวา่ 930 ลา้นบาท  

  เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2559 บริษทัย่อยได้ซ้ือที่ดินและโอนกรรมสิทธ์ิจาํนวน 1 โฉนด ในราคารวม

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นจาํนวนรวม 276.41 ล้านบาท ซ่ึงบริษทัย่อยได้จ่ายชาํระค่าที่ดินดงักล่าวแล้วจาํนวน 

266.41 ลา้นบาท คงเหลือคา้งชาํระจาํนวน 10 ลา้นบาท 

  และไดข้ายที่ดินของบริษทัย่อยจาํนวน 1 โฉนด ในราคาขาย 224.84 ลา้นบาท ทาํให้เกดิกาํไรจากการ

ขายที่ดินจาํนวนเงิน 7.44 ลา้นบาท  
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   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัย่อย มีสินทรัพยถ์าวรที่คาํนวณค่าเส่ือม

ราคาครบแลว้ และยงัมีการใชง้านอยู่ โดยมีราคาทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,571.89 ลา้นบาท และ 1,488.83 ลา้น

บาท (เฉพาะกจิการเป็นจาํนวนเงิน 1,525.45 ลา้นบาท และ 1,488.83 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
 

  บริษทัและบริษทัย่อยได้นาํที่ดินและส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างการแพทยบ์างส่วนไป

จดจาํนอง เพื่อเป็นหลกัประกนั สําหรับเงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัและบริษทัย่อย (ดู

หมายเหตุ 18 และ 21) 

 

15. สิทธิการเช่าที่ดิน 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 2559  2558 

สิทธิการเช่าที่ดิน 49,240,984  49,240,984 

หกั ยกเลิกสิทธิการเช่า (20,851,926)  - 

หกั ตดัจาํหน่ายสะสม (4,233,515)  (3,234,810) 

สิทธิการเช่าที่ดิน-สุทธิ 24,155,543  46,006,174 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 2559  2558 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี 998,705  1,437,693 

 

  บริษทัย่อย - บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั 

 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมติัให้

บริษทัจดทะเบียนยกเลิกการเช่าที่ดินบางส่วน ตามที่ปรากฏตามหนงัสือสัญญาเช่าและให้เข้าใช้ที่ดิน 

เน่ืองจากผู้ถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินประสงค์จะขายที่ดินดงักล่าวแก่บริษทั พร้อมทั้งมีมติอนุมติัให้จดัซ้ือ

ที่ดินดงักล่าวในราคารวม 1,333.80 ล้านบาท โดยบริษทัเป็นผู ้จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆในการโอน

ที่ดินดงักล่าวและได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินแล้วเมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2559 

  อย่างไรกต็าม บริษทัยงัมีค่าเช่า ภายใตส้ัญญาเช่าและให้เข้าใช้ที่ดินบางส่วนเหลืออยู่ เป็นเวลา 

411 เดือน โดยมีรายละเอียดอตัราค่าเช่ารายเดือนตามที่กาํหนดในสัญญาคงเหลือ ดงัน้ี 

  ปีที่ 1 - 10 ในอตัราเดือนละ  196,082 บาท 

  ปีที่ 11 - 20 ในอตัราเดือนละ  336,140 บาท 

  ปีที่ 21 - 30 ในอตัราเดือนละ  476,199 บาท 

 รวมค่าเช่าตลอดระยะเวลาตามสญัญาเป็นเงิน  121,010,548 บาท 
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บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการจ่ายชาํระค่าเช่าตามสัญญาดงักล่าวคงเหลอื ดงัน้ี 

  บาท 

จ่ายชาํระภายใน  งบการเงินรวม 

1 ปี  - 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี  9,411,931 

มากกวา่ 5 ปี  111,598,617 

รวม  121,010,548 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31   เพิ่มข้ึน  ณ วนัท่ี 31  

 ธนัวาคม 2558    ธนัวาคม 2559 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย 34,566,679  2,794,000  37,360,679 

หกั โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่ายสะสม (20,205,392)  (3,353,712)  (23,559,104) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย - สุทธิ 14,361,287    13,801,575 

  

บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31   เพิ่มข้ึน  ณ วนัท่ี 31  

 ธนัวาคม 2557    ธนัวาคม 2558 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย 30,028,809  4,537,870  34,566,679 

หกั โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่ายสะสม (16,913,834)  (3,291,558)  (20,205,392) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย - สุทธิ 13,114,975    14,361,287 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่ายสาํหรับปี 3,353,712  3,291,558  3,353,712  3,291,558 

 

17. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

    บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2559  2558  2559  2558 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  2,296,551  2,933,500  33,060,228  27,546,246 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (250,738,618)  (66,551,217)  (283,798,846)  (94,097,463) 

  (248,442,067)  (63,617,717)  (250,738,618)  (66,551,217) 

 
 
 
 
 
 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 58  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 59 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ลูกหน้ีการคา้ 3,962,809  1,626,507  -  5,589,316 

 สินคา้คงเหลือ 4,092,037  1,835,915  -  5,927,952 

 เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 465,207  (240,000)  -  225,207 

 ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 9,637,359  -  -  9,637,359 

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 9,388,834  1,425,212  866,348  11,680,394 

 สญัญาเช่าท่ีดิน 2,933,500  (636,949)  -  2,296,551 

รวม 30,479,746  4,010,685  866,348  35,356,779 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า        

 เงินลงทุนเผื่อขาย (94,097,463)  -  (189,701,383)  (283,798,846) 

รวม (94,097,463)  -  (189,701,383)  (283,798,846) 

สุทธิ (63,617,717)      (248,442,067) 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 57  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 58 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ลูกหน้ีการคา้ 3,194,553  768,256  -  3,962,809 

 สินคา้คงเหลือ 3,122,289  969,748  -  4,092,037 

 เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 705,207  (240,000)  -  465,207 
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 ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 9,637,359  -  -  9,637,359 

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 8,138,560  1,250,274  -  9,388,834 

 สญัญาเช่าท่ีดิน 1,629,722  1,303,778  -  2,933,500 

รวม 26,427,690  4,052,056  -  30,479,746 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า        

 เงินลงทุนเผื่อขาย (160,373,762)  -  66,276,299  (94,097,463) 

รวม (160,373,762)  -  66,276,299  (94,097,463) 

สุทธิ (133,946,072)      (63,617,717) 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 58  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 59 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ลูกหน้ีการคา้ 3,962,809  1,626,507  -  5,589,316 

 สินคา้คงเหลือ 4,092,037  1,835,915  -  5,927,952 

 เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 465,207  (240,000)  -  225,207 

 ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 9,637,359  -  -  9,637,359 

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 9,388,834  1,425,212  866,348  11,680,394 

รวม 27,546,246  4,647,634  866,348  33,060,228 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า        

 เงินลงทุนเผื่อขาย         (94,097,463)  -  (189,701,383)  (283,798,846) 

รวม         (94,097,463)  -  (189,701,383)  (283,798,846) 

สุทธิ (66,551,217)      (250,738,618) 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 57  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 58 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ลูกหน้ีการคา้ 3,194,553  768,256  -  3,962,809 

 สินคา้คงเหลือ 3,122,289  969,748  -  4,092,037 

 เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 705,207  (240,000)  -  465,207 

 ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 9,637,359  -  -  9,637,359 
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 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 8,138,560  1,250,274  -  9,388,834 

รวม 24,797,968  2,748,278  -  27,546,246 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า        

 เงินลงทุนเผื่อขาย (160,373,762)  -  66,276,299   (94,097,463) 

รวม (160,373,762)  -  66,276,299           (94,097,463) 

สุทธิ (135,575,794)      (66,551,217) 

 

 

18. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 18,016,178  26,475,316  17,677,477  26,329,929 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากธนาคาร 1,860,000,000  1,745,000,000  1,860,000,000  1,745,000,000 

   รวม 1,878,016,178  1,771,475,316  1,877,677,477  1,771,329,929 

 

  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมวีงเงินเบิกเกนิบญัชีจาํนวน 7 วงเงิน จาํนวนรวม 140 

ลา้นบาท และบริษทัย่อยมีวงเงินเบิกเกนิบญัชีจาํนวน 1 วงเงิน จาํนวนรวม 7 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบี้ ยร้อย

ละ MOR ต่อปี  

  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย ์7 แห่ง และ 6 

แห่ง เป็นเงินรวม 1,860 ลา้นบาท และ 1,745 ล้านบาท เป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินมีอายุไม่เกนิ 3 

เดือน และมีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 2.85-3.45 และร้อยละ 2.85 - 3.85 ต่อปี ตามลาํดบั 

  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินเบิกเกินบญัชีวงเงิน 140 ล้านบาท และเงินกู ้ยืมระยะสั้ น

บางส่วนวงเงินรวม 1,515 ล้านบาท และ 1,495 ล้านบาท ค ํ้าประกนัโดยที่ดินและส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ทางการแพทยบ์างส่วนกรรมสิทธ์ิของบริษทัและบริษทัย่อย ใบหุ้นสามญัจากการลงทุนในตราสารทุน

ในความตอ้งการของตลาด บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนับางส่วนกรรมสิทธ์ิของบริษทั และโดยกรรมการ

ส่วนหน่ึงของบริษทัและบริษทัย่อย 

  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินกูย้ืมระยะสั้ นบางส่วนวงเงินรวม 345 ล้านบาท และ 250

ลา้นบาท ตามลาํดบั ไม่มีภาระคํ้าประกนั 

 

19. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 
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ยอดยกมา 68,200,000  454,700,000  68,200,000  454,700,000 

กูเ้พิ่มระหว่างปี 44,000,000  18,000,000  44,000,000  18,000,000 

จ่ายชาํระระหว่างปี (56,000,000)  (404,500,000)  (56,000,000)  (404,500,000) 

ยอดยกไป 56,200,000  68,200,000  56,200,000  68,200,000 

        

อตัราดอกเบ้ีย (ต่อปี) 4.00 - 4.50%  4.00 - 4.50%  4.00 - 4.50%  4.00 - 4.50% 

 

  เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนัเป็นเงินกูย้ืมโดยการออกตัว๋สัญญาใช้เงินหรือ 

ตัว๋แลกเงินระยะเวลา 3 เดือนถึง 12 เดือน หรือเมื่อทวงถาม 
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20. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอืน่  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ยอดคงเหลือยกมา 670,918,862  664,028,862  670,918,862  664,028,862 

กูเ้พิ่มระหว่างปี 22,000,000  15,000,000  22,000,000  15,000,000 

จ่ายชาํระคืนระหว่างปี (25,500,000)  (8,110,000)  (25,500,000)  (8,110,000) 

ยอดคงเหลือยกไป 667,418,862  670,918,862  667,418,862  670,918,862 

        

อตัราดอกเบ้ีย (ต่อปี) 4.00 - 4.50%  4.00 - 4.50%  4.00 - 4.50%  4.00 - 4.50% 

 

  เงินกูย้ ืมระยะสั้ นจากบุคคลอื่นเป็นเงินกูย้ ืมโดยการ ออกตัว๋ส ัญญาใช้เงินหรือตัว๋แลกเงิน

ระยะเวลา 3 เดือนถึง 12 เดือน หรือเมื่อทวงถาม  

 

21. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน        

 วงเงิน 144 ลา้นบาท (หมายเหตุ 21.1) 21,600,000  50,400,000  21,600,000  50,400,000 

 วงเงิน 350 ลา้นบาท (หมายเหตุ 21.2) 50,000,000  122,000,000  50,000,000  122,000,000 

 วงเงิน 450 ลา้นบาท (หมายเหตุ 21.3) 202,500,000  292,500,000  202,500,000  292,500,000 

 วงเงิน 130 ลา้นบาท (หมายเหตุ 21.4) 73,580,000  99,620,000  73,580,000  99,620,000 

รวมวงเงิน 1,074 ลา้นบาท 347,680,000  564,520,000  347,680,000  564,520,000 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (187,640,000)  (216,840,000)  (187,640,000)  (216,840,000) 

 สุทธิ 160,040,000  347,680,000  160,040,000  347,680,000 

 

  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

หลายแห่ง เป็นจาํนวนเงินรวม 1,074 ลา้น ดงัน้ี 

 21.1 เมื่อวนัที่ 26 กนัยายน 2555 บริษทัไดเ้ข้าทาํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ

แห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 144 ล้านบาท กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดๆ ทุกเดือน จาํนวน 60 งวด 

เดือนละ 2.40 ล้านบาท โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัทาํการสุดท้ายของเดือนที่มีการเบิกเงินกูง้วด

แรก และต้องชาํระหน้ีให้เสร็จส้ินภายใน 5 ปีนบัจากวนัเบิกใช้เงินกูง้วดแรก บริษทัจะตอ้งจ่าย

ชาํระดอกเบี้ยทุกส้ินเดือน ในอตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจาํ 12 เดือน บวกอตัราร้อยละ 2.125 ต่อปี 
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 21.2 ในไตรมาส 4 ปี 2555 บริษทัไดเ้ข้าทาํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่ง

หน่ึงวงเงินจาํนวน 350 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดๆ ทุกเดือน จาํนวน 60 งวด เดือน

ละ 6 ล้านบาท โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัครบกาํหนดระยะเวลา 1 เดือน นบัจากวนัเบิกเงินกูง้วด

แรก และตอ้งชาํระหน้ีให้เสร็จส้ินภายใน 60 เดือน นบัตั้งแต่วนัเบิกใชเ้งินกูค้รั้ งแรก บริษทัจะตอ้ง

จ่ายชาํระดอกเบี้ยทุกส้ินเดือน ในอตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจาํ 3 เดือน บวกอตัราร้อยละ 2 ต่อปี 

 

 21.3 เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2557 บริษทัได้เข้าทาํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

แห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 450 ล้านบาท กาํหนดชําระคืนเงินต้นเป็นงวดๆ ทุกเดือนเดือนละ 7.5                 

ลา้นบาท โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนนบัจากวนัเบิกใชเ้งินกูง้วดแรก และ

ตอ้งชาํระหน้ีให้เสร็จส้ินภายใน 5 ปี นบัจากวนัเบิกใชเ้งินกูง้วดแรก 

  บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระดอกเบี้ยทุกส้ินเดือนในอตัราดงัน้ี 

ระยะเวลานบัตั้งแต่วนัที่เบิกเงินกูง้วดแรก  อตัราดอกเบี้ย (ต่อปี) 

ปีที่ 1 - 3  FDR + 2% 

ปีที่ 4 - 5  FDR + 2.25% 

 

 21.4 เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 2557 บริษทัได้เข้าทาํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

แห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 130 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดๆ ทุกเดือนเดือนละ 2.17 ลา้น

บาท โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน นบัจากวนัเบิกใชเ้งินกูง้วดแรก และตอ้ง

ชาํระหน้ีให้เสร็จส้ินภายใน 5 ปี นบัจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก 

ระยะเวลานบัตั้งแต่วนัที่เบิกเงินกูง้วดแรก  อตัราดอกเบี้ย (ต่อปี) 

ปีที่ 1 - 3  FDR + 2% 

ปีที่ 4 - 5  FDR + 2.25% 

 

    ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เ งินกูย้ ืมระยะยาวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองที่ดิน

อาคารและส่ิงปลูกสร้างของบริษทั  และใบหุ้นสามญัจากการลงทุนในตราสารทุนในความ

ต้องการของตลาด (ดูหมายเหตุ 8, 14) 

  

22. เจ้าหนีท้รัพย์สิน  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์ 11,214,842  2,284,605  11,214,842  2,284,605 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน 725,936,210  28,000,000  -  - 

 รวม 737,151,052  30,284,605  11,214,842  2,284,605 
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23. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 

  งบแสดงฐานะการเงิน 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัตน้ปี 47,635,042  41,229,760  46,944,172  40,692,800 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ -  -  -  - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบี้ย 7,309,788  6,405,282  7,126,061  6,251,372 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 4,331,73

7 

 -  4,331,737  - 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัปลายปี 59,276,567  47,635,042  58,401,970  46,944,172 

 

  ค่าใชจ่้ายที่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 4,621,926  4,049,176  4,501,043  3,949,063 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 553,231  508,966  520,440  478,527 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 95,190  86,329  95,190  86,329 

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพนั 2,039,441  1,760,811  2,009,388  1,737,453 

รวม 7,309,788  6,405,282  7,126,061  6,251,372 

  ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ร้อยละ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

อตัราคิดลด 3.58  4.35  3.58  4.35 

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 3.90  3.50  3.90  3.50 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน        

 อายุนอ้ยกว่า 20 ปี 6.60  1.00 - 25.00  6.60  1.00 - 25.00 

 อายุ 21 - 30 ปี 14.50 - 16.40  1.00 - 25.00  14.50 - 16.40  1.00 - 25.00 

 อายุ 31 - 40 ปี 6.30 - 9.80  1.00 - 10.00  6.30 - 9.80  1.00 - 10.00 

 อายุ 41 - 50 ปี 2.30 - 4.50  1.00 - 2.00  2.30 - 4.50  1.00 - 2.00 

 อายุ 51 - 60 ปี 0.00 - 2.70  0.00 - 1.00  0.00 - 2.70  0.00 - 1.00 

อตัราการทุพพลภาพ 10.00 ของอตัรามรณะ  5.00 ของอตัรามรณะ  10.00 ของอตัรามรณะ  5.00 ของอตัรามรณะ 
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อตัรามรณะ 100.00 ของอตัรามรณะ 

ไทยปี 2551 

 80.00 ของอตัรามรณะ

ไทยปี 2551 

 100.00 ของอตัรามรณะ 

ไทยปี 2551 

 80.00 ของอตัรามรณะ

ไทยปี 2551 

 ในไตรมาส 4 ปี 2559  บริษทัมีการทบทวนภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานใหม่โดยผู้เช่ียวชาญ

อิสระตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย ผลจากรายการดงักล่าวทาํให้บริษทัขาดทุนจากการประมาณตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัยจาํนวน 4,311,737 บาท  

  การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1  เพิ่มข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (6.33)  7.62  (6.33)  7.62 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 7.51  (6.36)  7.51  (6.36) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  (2.13)  2.32  (2.13)  2.32 

 

24. การบริหารจดัการทุน 

  วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที่สําคญัของบริษทัและบริษทัย่อย คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้าง

ทางการเงินที่เหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกจิอย่างต่อเน่ืองตามงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.44 : 1 (ณ 

ว ั น ที่  

31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั 0.47 : 1) และบริษ ัทมีอ ัตราส่ วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั  0.48 : 1 (ณ วนัที่  31 

ธนัวาคม 2558 เท่ากบั 0.59 :1) 

 

25. สํารองตามกฎหมาย 

  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะต้องจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วน

หน่ึงไวเ้ป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมายไมน่อ้ยกวา่ร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกวา่ทุนสํารองน้ีจะมี

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เงินสํารองดงักล่าวจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ 

 

26. เงนิปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 

 ปี 2559 

   เมื่อวนัที่ 21 กนัยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั้ งที่ 2/2559 ไดม้ีมติให้จ่ายเงินปัน

ผลระหว่างกาลประจาํปี 2559 สําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 

2559 หุ้นละ 8 บาท เป็นจาํนวนเงิน 96 ลา้นบาท จ่ายในวนัที่ 20 ตุลาคม 2559 

  เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 ได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2558 สําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 รวมจ่ายหุ้นละ 12 

บาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2558 หุ้นละ 6 บาท เป็นจาํนวนเงิน 72 ล้านบาท (จากผลการ

ดาํเนินงาน 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558) และให้จ่ายครั้ งที่ 2 ในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2559 หุ้นละ 
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6 บาท เป็นจาํนวนเงิน 72 ล้านบาท (จากผลการดาํเนินงาน 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2558) และ

อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 33 ลา้นบาท  

 

 ปี 2558 

  เมื่อวนัที่ 9 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั้ งที่  2/2558 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลประจาํปี 2558 สําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2558

หุ้นละ 6 บาท เป็นจาํนวนเงิน 72 ลา้นบาท ในวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2558 

  เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 ได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2557 สําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 รวมจ่ายหุ้นละ 12 

บาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2557 หุ้นละ 6 บาท เป็นจาํนวนเงิน 72 ลา้นบาท (จากผลการ

ดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557)  และให้จ่ายครั้ งที่ 2 ในวนัที่ 27 พฤษภาคม 2558 หุ้นละ 

6 บาท เป็นจาํนวนเงิน 72 ล้านบาท (จากผลการดาํเนินงาน 1 กรกฎาคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557) และ

อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี 2558 เป็นจาํนวนเงิน 32 ลา้นบาท  

  

27. คุณภาพของสินทรัพย์ 

 27.1 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั (ดูหมายเหตุ ข้อ 12)  

 27.2 ดอกเบี้ ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

ดอกเบี้ ยค้างรับที่เกิดจากการให้กิจการที่เกี่ยวข้องกนักูย้ืม (ดูหมายเหตุ 13)  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

นอ้ยกว่า 3 เดือน 941,630  956,320  941,630  956,320 

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 944,668  959,399  944,668  959,399 

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,877,795  1,902,571  1,877,795  1,902,571 

มากกว่า 12 เดือน ข้ึนไป 152,603,550  148,785,260  152,603,550  148,785,260 

 รวม 156,367,643  152,603,550  156,367,643  152,603,550 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (156,367,643)  (152,603,550)  (156,367,643)  (152,603,550) 

 

28. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชนท์ี่จ่ายให้แกผู่บ้ริหารและกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ย

ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้ง และค่าตอบแทนกรรมการ รวมไปถึง
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ผลประโยชนต์อบแทนในรูปอื่นโดยไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย ์ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลที่

กาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

 

 

29. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

   รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที่สําคญัดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ตน้ทุนยาและเวชภณัฑ ์ 484,092,145  457,344,870  473,593,920  448,785,497 

ตน้ทุนแล็บและเอ็กซเรย ์ 67,973,743  52,995,576  65,784,649  50,838,995 

ค่าธรรมเนียมแพทย ์ 762,006,560  699,096,665  748,150,209  689,154,455 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 713,832,273  676,597,070  682,773,201  646,804,505 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 29,361,179  31,685,350  29,361,179  31,685,350 

ค่าสาธารณูปโภค 64,928,263  66,843,569  60,854,106  62,607,421 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 178,929,317  174,762,216  162,453,178  158,356,097 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 92,305,871  77,634,563  90,482,896  75,516,492 

ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 61,823,166  43,891,469  61,823,166  43,891,469 

 

30. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

  30.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

คา่ใชจ้่าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยุใ่นกาํไรขาดทุน :        

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบัน :        

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 154,650,971  135,021,839  154,650,971  135,021,839 

คา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี :        

การเปล่ียนแปลงของผลตา่งชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (4,010,685)  (4,052,056)  (4,647,634)  (2,748,278) 

 รวม 150,640,286  130,969,783  150,003,337  132,273,561 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุน        

เบ็ดเสร็จอ่ืน :        

ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

การวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื่อขาย 189,701,383  (66,276,299)  189,701,383  (66,276,299) 
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ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน (866,348)  -  (866,348)  - 

 รวม 188,835,035  (66,276,299)  188,835,035  (66,276,299) 

 

 

 

30.2 กระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ และผลคูณของกาํไรทางภาษีกบัอตัราภาษีที่ใช ้

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสาํหรับปี 1,277,155,430  1,140,313,771  1,175,295,130  1,048,851,355 

อตัราภาษีท่ีใช ้(%) 20%  20%  20%  20% 

คา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 255,431,086  228,062,754  235,059,026  209,770,271 

รายการกระทบยอด        

ผลกระทบทางภาษีของคา่ใชจ้่ายท่ีไม่สามารถนาํมาหักใน        

การคาํนวณกาํไรทางภาษี        

- คา่ใชจ้่ายท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ        

กาํไรทางภาษี 2,564,081  3,898,701  9,876,039  12,236,464 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรท่ีไมต่อ้งนาํมา

คาํนวณ 

       

กาํไรทางภาษี        

- รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ (52,918,432)  (40,210,120)  (91,815,344)  (89,547,710) 

- ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (59,049,878)  (65,818,383)  -  - 

- คา่ใชจ้่ายท่ีหักเป็นรายจา่ยไดเ้พิ่มทางภาษี (3,116,384)  (185,464)  (3,116,384)  (185,464) 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้ันทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได ้        

รอการตดับัญชี 7,729,813  5,222,295  -  - 

รวมรายการกระทบยอด (104,790,800)  (97,092,971)  (85,055,689)  (77,496,710) 

รวมคา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 150,640,286  130,969,783  150,003,337  132,273,561 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัย่อย-บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิราม จาํกดั มีผล

ขาดทุนทางภาษีสะสมตั้งแต่ปี 2554 และ 2553 ที่ยงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจาํนวนเงินประมาณ 98.59 ลา้นบาท

และ 95.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั และบริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั มีผลขาดทุนทางภาษีต ั้งแต่ปี 

2556 จาํนวนเงินประมาณ 11.05 ล้านบาท และ 9.47 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึก

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนทางภาษีดงักล่าว เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนว่า

บริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน ์

 

30.3  การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีที่แทจ้ริงถวัเฉลี่ยและอตัราภาษีที่ใช ้

   สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
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 งบการเงินรวม 

 2559  2558 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกอ่นคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 1,277,155,430    1,140,313,771   

คา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 255,431,086  20.00  228,062,754  20.00 

รายการกระทบยอด (104,790,800)  (7.60)  (97,092,971)  (8.51) 

คา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแท้จริงถวัเฉล่ีย 150,640,286  12.40  130,969,783  11.49 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอ่นคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 1,175,295,130    1,048,851,356   

คา่ใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 235,059,026  20.00  209,770,271  20.00 

รายการกระทบยอด (85,055,689)  (7.24)  (77,496,710)  (7.39) 

คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแท้จริงถวัเฉล่ีย 150,003,337  12.76  132,273,561  12.61 

 

31. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

  กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั

ที่ออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

  สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

กาํไรสาํหรับปีของบริษทัใหญ่ (บาท) 1,137,920,829  1,018,260,345  1,025,291,793  916,577,794 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 12,000,000  12,000,000  12,000,000  12,000,000 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้)        

 กาํไรของบริษทัใหญ่ 94.83  84.86  85.44  76.38 

 

32. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

 บริษทัและบริษทัย่อยใชว้ธีิราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่เกีย่วขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มี

สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษทัและบริษทัย่อยจะใชว้ิธี

ราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักลา่วแทน 

 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 ระดบัที่ 1 ใชข้้อมูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์

   หรือหน้ีสินอย่างเดยีวกนั 
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 ระดบัที่ 2 ใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ที่สามารถสังเกตได้

โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ขอ้มูลที่คาํนวณมาจากราคาตลาด) 

สําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

 ระดบัที่ 3 ใชข้อ้มูลที่ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกีย่วกบักระแสเงินในอนาคตที่กจิการประมาณขึ้น  

 

 

 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษ ัทมีสินทรัพย์และหน้ีสินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง

ตามลาํดบัชั้นของมูลคา่ยุติธรรม ดงัน้ี  

  บาท 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์         

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

  - ตราสารทุน 

 

4,320,409,601 

  

- 

  

- 

 

4,320,409,601 

 รวม  4,320,409,601  -  -  4,320,409,601 

 

 ในระหวา่งปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจดัประเภทของสินทรัพยท์างการเงิน 

 

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึ้น 

  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 นอกจากหน้ีสินที่ปรากฏในงบการเงินแล้ว บริษทัและบริษทัย่อย ยงัมี

ภาระผูกพนัและหน้ีสินที่อาจจะเกดิขึ้น ดงัน้ี 

  33.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

    บริษทัมีภาระผูกพนัในการทาํสัญญาซ้ือครุภณัฑท์างการแพทยแ์ละทรัพยสิ์นอื่นกบับริษทัใน

ประเทศหลายแห่งจาํนวน 12 สัญญา มูลคา่ตามสัญญารวม 25.86 ลา้นบาท บริษทัมีการจ่ายเงินมดัจาํ

ล่วงหนา้ตามสญัญาแลว้จาํนวน 9.80 ลา้นบาท บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาคงเหลือ 16.06 ลา้นบาท 

  

  33.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

    ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษ ัทและบริษ ัทย่อยมีภาระผูกพ ันในการชาํระค่า

บาํรุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์และค่าเช่าป้ายโฆษณาและค่าเช่าที่ดินของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ภาระตาม

สัญญาคงเหลือดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 2559  2558  2559  2558 

จ่ายชาํระภายใน        

1 ปี 27,036,666  5,025,543  26,286,666  4,275,543 

2-5 ปี 27,245,936  21,088,501  17,114,246  10,373,443 

มากกวา่ 5 ปี 111,598,617  214,589,200  -  - 

 165,881,219  240,703,244  43,400,912  14,648,986 

  

  33.3 การคํ้าประกนั 

    บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารพาณิชยอ์อกหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

คํ้าประกนัศาลและเคร่ืองมือแพทย ์เป็นจาํนวนเงิน 8.92 ลา้นบาท (เฉพาะกจิการ 8.40 ล้านบาท) และ

บริษทัมีภาระผูกพนัตัว๋เงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและหนงัสือคํ้าประกนัการออกสินคา้วงเงินจาํนวน 

22.29 ลา้นบาท 

 

  33.4 คดีฟ้องร้อง 

     (ก) บริษทัถูกคนไขฟ้้องร้องเรียกค่าเสียหายเกีย่วกบัการรักษาพยาบาลจาํนวน 3 คดี โดยมีทุน

ทรัพยท์ี่ฟ้องร้องจาํนวนรวม 58.10 ล้านบาท คดีดงักล่าว จาํนวน 2 คดี มีทุนทรัพยฟ้์องร้องจาํนวน 

57.55 ล้านบาท ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้อง ตามลําดบั คดีความดังกล่าวอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ส่วนอีก 1 คดี ทุนทรัพยฟ้์องร้องจาํนวน 0.55 ลา้นบาท อยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลอุทธรณ์ บริษทัจึงยงัไม่ได้บนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน เน่ืองจากฝ่าย

บริหารของบริษทัเห็นวา่คดีความยงัมีความไม่แน่นอนอยู่ 

     ต่อมาในปี 2559 คดีหน่ึง จาํนวนทุนทรัพยฟ้์องร้อง จาํนวน 49.55 ลา้นบาท โจทย์และจาํเลย

ไมไ่ดย้ื่นฎีกา เป็นผลให้คดีถึงที่สุดความคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ ส่วนอีกคดีหน่ึง จาํนวนทุนทรัพย์

ฟ้องร้องจาํนวน 8.00 ล้านบาท ศาลฎีกามีคาํสั่งไม่รับฎีกาโจทยไ์วพ้ิจารณา มีผลทําให้คดีถึงท่ีสุด

ความคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ และอีกหน่ึงคดีทุนทรัพยฟ้์องร้อง จาํนวน 0.55 ลา้นบาท ศาลอุทธรณ์

พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก ์คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาว่าจะอนุญาตให้โจทกย์ื่นฎีกา

หรือไม่ 

  (ข) ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเกีย่วกบัค่านายหนา้ในการติดต่อเช่าที่ดินของ

บริษทัย่อยโดยมีทุนทรัพยท์ี่ฟ้องร้องจาํนวน 53.14 ล้านบาท จนถึงวนัที่ในรายงาน คดีความดงักล่าว

อยู่ระหว่างการสืบพยานโจทก ์บริษทัและบริษทัย่อยยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบ

การเงิน เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยเห็นว่าคาํฟ้องดงักล่าวไม่มีข้อผูกพนัตาม

กฎหมายที่จะทาํให้บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งรับผิดชอบต่อโจทก ์

  (ค) เมื่อวนัที่  14 มิถุนายน 2559 บริษ ัทถูกคนไข้ฟ้ องร้องเรียกค่าเสียหายเกี่ยวก ับการ

รักษาพยาบาล โดยมีทุนทรัพยที่ฟ้องร้องจาํนวนรวม 1.98 ลา้นบาท คดีดงักล่าวอยู่ระหว่างศาลนดัฟัง
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คาํพิพากษา บริษทัจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน เน่ืองจากฝ่ายบริหารของ

บริษทัเห็นวา่คดีความยงัมีความไม่แน่นอนอยู่ 

  (ง) เมื่อวนัที่  4 มกราคม 2560 บริษ ัทถูกคนไข้ฟ้ องร้อง เรียกค่าเสี ยห ายเกี่ยวกบัการ

รักษาพยาบาล โดยมีทุนทรัพยท์ี่ฟ้องร้องจาํนวนรวม 10.91 ล้านบาท คดีดงักล่าวอยู่ระหวา่งศาลนดั

ไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยานโจทก ์บริษทัจึงยงัไม่ได้บนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน 

เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นวา่คดีความยงัมีความไม่แน่นอนอยู่ 

 

 

34. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

  บริษทัมีรายการบญัชีจาํนวนหน่ึงซ่ึงเกดิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้

และค่าใชจ่้ายเกดิจากรายการที่มีกบักจิการที่เกีย่วขอ้งกนัดงักล่าว รายการดงักล่าวเป็นไปตามปกติธุรกจิตาม

ราคาตลาด ยกเวน้การคิดอตัราดอกเบี้ ยเงินให้กูย้ืมซ่ึงบริษทัจะคิดเท่ากบัอตัราต้นทุนที่กูย้ืมมา และรายการ

ซ้ือขายหลกัทรัพย์หุ้นทุนกบักจิการที่เกี่ยวข้องกนั ซ่ึงซ้ือขายในราคาที่ตกลงร่วมกนั บุคคลหรือกจิการที่

เกีย่วขอ้งกนัมีความสัมพนัธ์กบักจิการโดยการถือหุ้นหรือการมีผูถ้อืหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั ดงัน้ี 

 

  งบการเงินน้ีจึงรวมผลของรายการดงักล่าวตามเกณฑท์ี่กาํหนดขา้งตน้ 

บริษทั / บุคคลที่เกีย่วขอ้งกนั  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัร่วม  ดูหมายเหตุ 9 ประกอบ 

บริษทัย่อย  ดูหมายเหตุ 10 ประกอบ 

บริษทัที่เกีย่วขอ้งกนั  ดูหมายเหตุ 11 ประกอบ 

บุคคลที่เกีย่วขอ้งกนั  เป็นผูถ้อืหุ้น และ/หรือกรรมการ 

บริษทั เอฟ แอนด ์เอส 79 จาํกดั  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั เชียงใหมร่ามธุรกจิการแพทย ์จาํกดั (มหาชน)  กรรมการร่วมกนัและเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่  

  บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั 

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย ์  ราคาเป็นไปตามเกณฑร์าคาที่คิดกบัลูกค้า

ทัว่ไปโดยหกัส่วนลดร้อยละ 10 - 20 

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค้่าที่ปรึกษาและค่าบริการเคร่ืองมือแพทย ์  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ดอกเบี้ยรับ   

 - บริษทัร่วม   อตัราตามที่ธนาคารคิดกบับริษทัใหญ่ 

  และอตัราร้อยละ 1.65 และร้อยละ 8 ต่อปี 

ค่าตรวจวนิิจฉยัโรคและค่าบริการทางการแพทยจ่์าย  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ซ้ือยา  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ดอกเบี้ยจ่าย  ตามอตัราของธนาคารบวก 0.25  
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และอตัราร้อยละ 4.00 - 4.50 

 

 

 

 

 

 

  รายการบญัชีกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วขอ้งกนัที่สําคญั มีดงัน้ี 

   รายการบนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินงวด 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ลูกหน้ีการคา้        

 -  บริษทัย่อย -  -  4,191,916  1,117,865 

 -  บริษทัร่วม 68,315,108  50,200,488  68,315,108  50,200,488 

 -  บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 74,291,739  79,803,831  74,291,739  79,803,831 

 รวม 142,606,847  130,004,319  146,798,763  131,122,184 

รายไดค้า้งรับ        

 -  บริษทัร่วม 439,754  520,216  439,754  520,216 

 -  บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 92,362  86,320  92,362  86,320 

  รวม 532,116  606,536  532,116  606,536 

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้น        

 -  บริษทัร่วม 31,000,000  -  -  - 

  รวม 31,000,000  -  -  - 

เงินปันผลคา้งรับ        

 -  บริษทัร่วม 15,973,945  -  15,973,945  - 

  รวม 15,973,945  -  15,973,945  - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ        

 - บริษทัร่วม        

  ดอกเบ้ียคา้งรับ 156,367,643  152,603,550  156,367,643  152,603,550 

  หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (156,367,643)  (152,603,550)  (156,367,643)  (152,603,550) 

  ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ -  -  -  - 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาว         

 -  บริษทัร่วม 45,000,000  45,000,000  45,000,000  45,000,000 

  รวม 45,000,000  45,000,000  45,000,000  45,000,000 

เจา้หน้ีการคา้         

 -  บริษทัร่วม 805,313  768,182  805,313  768,182 

 -  บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 1,799,448  1,455,583  1,799,448  1,455,583 

  รวม 2,604,761  2,223,765  2,604,761  2,223,765 
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ดอกเบ้ียรับล่วงหนา้        

 -  บริษทัร่วม 62,466  62,466  62,466  62,466 

  รวม 62,466  62,466  62,466  62,466 

 

 

 

 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

เงินกูยื้มระยะสั้น          

 -  บุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 56,200,000  68,200,000  56,200,000  68,200,000 

  รวม 56,200,000  68,200,000  56,200,000  68,200,000 

เจา้หน้ีค่าหุน้        

 -  บริษทัย่อย -  -  24,210,000  36,210,000 

  รวม -  -  24,210,000  36,210,000 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย          

 -  บุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 146,398  114,990  146,398  114,990 

  รวม 146,398  114,990  146,398  114,990 

เงินปันผลท่ีบริษทัใหญ่จ่ายใหบ้ริษทัร่วม        

 -  บริษทัร่วม 16,518,600  14,053,200  -  - 

  รวม 16,518,600  14,053,200  -  - 

 

รายการที่เกีย่วขอ้งในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

รายไดค่้ารักษาพยาบาลและบริการ        

  ทางการแพทย ์        

 - บริษทัย่อย -  -  272,781  108,327 

 -  บริษทัร่วม 21,532,628  17,652,005  21,532,628  17,652,005 

 -  บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 7,767,418  6,514,374  7,767,418  6,514,374 

  รวม 29,300,046  24,166,379  29,572,827  24,274,706 

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์        

 -  บริษทัย่อย   -  5,367,247  2,396,194 

 -  บริษทัร่วม 229,531,925  87,570,495  229,531,925  87,570,495 
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 -  บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 142,572,676  141,362,945  142,572,676  141,362,945 

  รวม 372,104,601  228,933,440  377,471,848  231,329,634 

รายไดค่้าท่ีปรึกษาและค่าบริการเคร่ืองมือแพทย ์        

 -  บริษทัย่อย -  -  164,421  - 

 -  บริษทัร่วม 3,999,742  2,833,280  3,999,742  2,833,280 

 -  บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 1,691,311  1,146,938  1,691,311  1,146,938 

  รวม 5,691,053  3,980,218  5,855,474  3,980,218 

 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

รายไดเ้งินปันผล        

-  บริษทัร่วม 194,484,561  246,687,951  194,484,561  246,687,951 

-  บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 4,796,600  5,248,800  4,796,600  5,248,800 

  รวม 199,281,161  251,936,751  199,281,161  251,936,751 

ดอกเบ้ียรับ        

 -  บริษทัร่วม 8,793,139  8,091,529  7,947,706  8,091,529 

  รวม 8,793,139  8,091,529  7,947,706  8,091,529 

ค่าตรวจรักษาวินิจฉยัโรคและค่าบริการ        

  ทางการแพทยจ่์าย        

 -  บริษทัร่วม 904,304  1,328,751  904,304  1,328,751 

 -  บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 250,330  324,280  250,330  324,280 

  รวม 1,154,634  1,653,031  1,154,634  1,653,031 

ซ้ือยาและเวชภณัฑ์        

 -  บริษทัร่วม 241,160  236,470  241,160  236,470 

 -  บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 8,793,716  10,828,031  8,793,716  10,828,031 

  รวม 9,034,876  11,064,501  9,034,876  11,064,501 

ดอกเบ้ียจ่าย        

 -  บุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 3,037,475  12,464,222  3,037,475  12,464,222 

  รวม 3,037,475  12,464,222  3,037,475  12,464,222 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

 -  ผลประโยชน์ระยะสั้น 29,187,207  31,527,122  29,187,207  31,527,122 

 -  ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 173,972  158,228  173,972  158,228 

  รวม 29,361,179  31,685,350  29,361,179  31,685,350 
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35. ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงาน 

  บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ

การให้บริการสถานพยาบาลในลกัษณะโรงพยาบาลทัว่ไป ซ่ึงผลการดาํเนินงานได้รับการสอบทาน

อย่างสมํ่าเสมอโดยผู้มีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานซ่ึงกค็ือกรรมการผู้จดัการ เพื่อใช้ใน

การตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัและบริษทั

ย่อยประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์ผลกาํไรหรือขาดทุน

ของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงเป็นเกณฑ์เดียวกบัที่ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานใน

งบการเงิน ดงันั้น รายได้ กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพย ์ท ั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึง

ถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานแล้ว 

36. เครื่องมอืทางการเงนิ 

36.1 การบริหารความเส่ียง 

  บริษทัและบริษทัย่อยบริหารความเส่ียงทางการเงินท่ีอาจเกดิขึ้นในสินทรัพยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินตามปกติธุรกจิ โดยใช้ระบบการจดัการและการควบคุมภายในองคก์รโดยทัว่ไป 

และไม่ไดถ้ือหรือออกอนุพนัธ์ทางการเงินใด ๆ    

 

36.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ย 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ยเน่ืองจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้

กูย้ืมระยะสั้ น เงินให้กูย้ืมระยะยาว เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว ทั้งน้ี

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี้ ยที่ปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัรา

ดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั อย่างไรกต็ามกลุ่มบริษทัเช่ือวา่ความผนัผวนของ

อตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดของกิจการ บริษทัและบริษทัย่อยมิได้ใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอื่นเพื่อป้องกนั

ความเส่ียงดงักล่าว 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินที่สําคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบี้ยไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 

 (%)  ปรับขึ้นลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

   ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 0.125 - 0.75  153,008,336  -  4,883,650  157,891,986 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  -  299,227,772  299,227,772 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแกก่ิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 1.65  -  31,000,000  -  31,000,000 

เงินลงทุน -  -  -  10,030,022,099  10,030,022,099 
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เงินให้กูย้ืมระยะยาวแกก่ิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 4.50 - 8.00  -  45,000,000  -  45,000,000 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น 

 จากสถาบนัการเงิน 

 

2.85 - 3.45 

  

18,016,178  

 

1,860,000,000  

 

-  

 

1,878,016,178 

เจ้าหน้ีการคา้ -  -    205,190,045  205,190,045 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 4.00 - 4.50  -  56,200,000  -  56,200,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 4.00 - 4.50  -  667,418,862  -  667,418,862 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.00 - 3.625  347,680,000  -  -  347,680,000 

เจ้าหน้ีอื่นและหน้ีสินหมุนเวียนอื่น -                       -  -  954,883,317  954,883,317 

 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 

 (%)  ปรับขึ้นลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

   ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 0.125 - 0.75  401,150,952  -  69,741,588  470,892,540 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  -  278,355,157  278,355,157 

เงินลงทุน -  -  -  7,749,164,887  7,749,164,887 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแกก่ิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 4.50 - 8.00  -  45,000,000  -  45,000,000 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น 

 จากสถาบนัการเงิน 

 

2.85 - 3.85 

  

26,475,316  

 

1,745,000,000  

 

-  1,771,475,316 

เจ้าหน้ีการคา้ -  -  -  183,965,719  183,965,719 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 4.00 - 4.50  -  68,200,000  -  68,200,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 4.00 - 4.50  -  670,918,862  -  670,918,862 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.00 - 3.875  564,520,000  -  -  564,520,000 

เจ้าหน้ีอื่นและหน้ีสินหมุนเวียนอื่น -  -  -  239,521,817  239,521,817 

  

บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 

 (%)  ปรับขึ้นลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

   ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 0.125 - 0.75  146,819,185  -  4,797,798  151,616,983 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  -  298,936,082  298,936,082 

เงินลงทุน -  -  -  8,739,015,834  8,739,015,834 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแกก่ิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 4.50 - 8.00  -  45,000,000  -  45,000,000 
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หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น          

 จากสถาบนัการเงิน 2.85 - 3.45  17,677,477  1,860,000,000  -  1,877,677,477 

เจ้าหน้ีการคา้ -  -  -  201,886,549  201,886,549 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 4.00 - 4.50  -  56,200,000  -  56,200,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 4.00 - 4.50  -  667,418,862  -  667,418,862 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.00 - 3.625  347,680,000  -  -  347,680,000 

เจ้าหน้ีอื่นและหน้ีสินหมุนเวียนอื่น -  -  -  237,215,696  237,215,696 

 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 

 (%)  ปรับขึ้นลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

   ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 0.125 - 0.75  395,911,388  -  69,655,736  465,567,124 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  -  276,558,113  276,558,113 

เงินลงทุน -  -  -  6,830,886,990  6,830,886,990 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแกก่ิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 4.50 - 8.00  -  45,000,000  -  45,000,000 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น          

 จากสถาบนัการเงิน 2.85 - 3.85  26,329,929  1,745,000,000  -  1,771,329,929 

เจ้าหน้ีการคา้ -  -  -  180,834,622  180,834,622 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 4.00 - 4.50  -  68,200,000  -  68,200,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 4.00 - 4.50  -  670,918,862  -  670,918,862 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.00 - 3.875  564,520,000  -  -  564,520,000 

เจ้าหน้ีอื่นและหน้ีสินหมุนเวียนอื่น -  -  -  228,902,198  228,902,198 

 

36.3 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

  บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือที่เกีย่วเน่ืองกบัลูกหน้ีการค้า เงินให้กูย้ืม

ระยะสั้ นและระยะยาวแก่บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ

กาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม ดงันั้น บริษทัไม่คาดว่าจะได้รับ

ความเสียหายที่เป็นสาระสําคญัจากการเกบ็เงินจากลูกหน้ีดงักล่าว นอกเหนือไปจากที่ไดต้ ั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้ 

 

36.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
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บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ เน่ืองจากธุรกรรมทางการคา้ของบริษทัและบริษทัย่อยทาํธุรกจิภายในประเทศ 

 

36.5 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษทัและบริษทัย่อยมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัของเงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัรวมทั้งจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะสั้ น

จากสถาบนัการเงินต่าง  ๆเพื่อสํารองในกรณีที่มีความจาํเป็นและเพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของ

กระแสเงินสด 

 

 

36.6 มูลค่ายุติธรรม 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินที่แสดงไวใ้นงบการเงินมีอตัราดอกเบ้ีย

ปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบี้ยคงที่ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบี้ ยในตลาด ฝ่ายบริหาร

ของบริษทัเช่ือวา่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็น

สาระสําคญักบัมูลค่าตามบญัชี 

 

37. การจัดประเภทรายการใหม่ 

  บริษทัได้จดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2558 เพื่อให้สอดคล้องกบัการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบนัซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไร (ขาดทุน) 

หรือส่วนของผู้ถือหุ้นที่ได้รายงานไว ้
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 

 กอ่นจัด 

ประเภทใหม่ 

 จัดประเภท

ใหม่ 

 หลงัจัด 

ประเภทใหม่ 

 กอ่นจัด 

ประเภทใหม่ 

 จัดประเภท

ใหม่ 

 หลงัจัด 

ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน            

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 6,401,181,89

5 

 145,251,326  6,546,933,221  5,521,091,944  145,251,326  5,666,343,270 

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในบริษทั

ร่วม 

143,265,958  (145,251,326)  (1,985,368)  143,265,958  (145,251,326)  (1,985,368) 

 

38. มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่มผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช ้ 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่  

 



- 76 - 

 

    โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัที่ 

1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา

รายงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญากอ่สร้าง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษเีงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 20 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลและเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 23 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้ืม 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคลหรือ

กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชนเ์มื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วม

คา้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการ เงินในสภ าพ

เศรษฐกจิที่เงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กาํไรต่อหุ้น 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ

เกดิขึ้นและสินทรพัยท่ี์อาจเกดิขึ้น 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสําหรับการปรับโครงสร้าง

หน้ีที่มีปัญหา 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสําหรับเงินลงทุนในตราสาร

หน้ีและตราสารทุน 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 107 (ปรับปรุง 2559) 

 

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

สําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 2 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 3 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรวมธุรกจิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 4 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 5 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที่ถือไวเ้พื่อ

ขายและการดาํเนินงานที่ยกเลกิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 6 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การสํารวจและประเมินค่าแหล่ง

ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 8 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 10 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 11 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 12 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนได้เสีย

ในกจิการอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 
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(ปรับปรุง 2559) 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 10      

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่

มีความ เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงก ับ

กจิกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 15       

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจที่ให้แก่

ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 25       

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ื อ ง  ภ าษี เ งิ น ไ ด้ - ก าร เป ลี่ ยน แ ป ล ง

สถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้

ถือหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 27      

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าที่ทาํขึ้น

ตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 29      

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง

สัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 31      

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปลี่ยนเกีย่วกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 32      

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินที่เกดิขึ้น

จากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 4 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย

สัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 5 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือ

ถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ 

แวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 7 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใต้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 29 (ปรับปรุง 

2559) เร่ืองการรายงานทางการเงินใน

สภาพเศรษฐกจิที่เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล

และการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
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ฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2559) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2559)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 14 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการ

ผลประโยชน ์ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ

ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สําหรับ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 

2559) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 15 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาสําหรับการกอ่สร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 17 (ปรับปรุง 2559) 

 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท์ี่ไม่ใช่เงินสดให้

เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 20 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการ

ผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง เงินที่นาํส่งรัฐ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุง

ใหม่ขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเมื่อนาํมาถือปฏิบติั 

            

39. การอนุมตัิงบการเงนิ 

  งบการเงินน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยกรรมการของบริษทัเมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2560 

 



  
 บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 
 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  
 
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้ได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ซ่ึง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นส่วนของความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้
มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ได้
ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพี่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
  เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได ้
น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
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1) การรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาล  
 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัประกอบกิจการประเภทโรงพยาบาล ส าหรับปี 2559 กลุ่มบริษทัมีรายได้

จากการรักษาพยาบาลเป็นจ านวนเงิน 3,379 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 ของรายไดร้วมตามงบการเงิน
รวม ซ่ึงรายได้จากการรักษาพยาบาลมีหลายประเภทอาทิเช่น รายได้ค่ายา ค่าธรรมเนียมแพทย ์ค่าอุปกรณ์
การแพทย ์ค่าห้องพกักรณีผูป่้วยใน เป็นตน้ โดยมีอตัราค่าบริการท่ีแตกต่างกนัตามจ านวนและประเภทของการ
ให้บริการ ตลอดจนปริมาณรายการท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัมีจ านวนมาก ดงันั้นขา้พเจา้จึงให้ความส าคญัเก่ียวกบั
ความถูกตอ้งและครบถว้นของการรับรู้รายได ้ 

 การตอบสนองความเส่ียง 
 วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจและทดสอบระบบการ

ควบคุมภายในเก่ียวกบัวงจรรายไดจ้ากการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่เก่ียวกบัการควบคุมการเกิดรายการ
รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล การก าหนดอตัราค่าบริการแต่ละประเภท เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าบริษทัมีระบบการ
ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบเก่ียวกบัรายไดจ้ากการรักษาพยาบาลอยา่งมีประสิทธิผล  ตลอดจนการ
ตรวจสอบบญัชีรายได้จากการรักษาพยาบาล     การตรวจยอดรายไดต้อนส้ินงวด  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
เป็นตน้ เพื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 

 
2) การด้อยค่าของสินค้าคงเหลอืประเภทอุปกรณ์แพทย์และเคร่ืองมือแพทย์ 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสินคา้
คงเหลือประเภทอุปกรณ์แพทยแ์ละเคร่ืองมือแพทย ์จ านวน 480 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 89 ของสินคา้คงเหลือ
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ 88 ของสินคา้คงเหลือสุทธิตามงบการเงินรวม) ซ่ึงเป็นจ านวนเงินท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั เน่ืองจากสินคา้ดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงตามเทคโนโลยีซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อการวดัมูลค่าของสินคา้คงเหลือ ซ่ึงบริษทัมีนโยบายในการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้
ส าหรับสินค้าท่ีมีอายุตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป ในอตัราร้อยละ 100 โดยการประมาณการดังกล่าวเก่ียวข้องกับการ
ตดัสินใจและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารโดยอาศยัจากประสบการณ์ในอดีต 
  การตอบสนองความเส่ียง 

 วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้ไดส้อบถามผูบ้ริหารซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบใน
เร่ืองดงักล่าวเก่ียวกบันโยบายของบริษทัในการประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือประเภท
อุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์ ตรวจสอบความถูกตอ้งของการประมาณการดังกล่าวว่าสอดคล้องกับนโยบายของ
บริษทั  การทดสอบการค านวณความถูกตอ้งของอายุสินคา้คงเหลือ การทดสอบการค านวณมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ  และการเปรียบเทียบตน้ทุนของสินคา้คงเหลือกบัมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 
ข้อมูลอืน่  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
   ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
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   ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
วา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   
   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 
                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวม
ความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
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 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บสรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง   

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัใน
ระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  ข้าพเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจา้ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึนขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะ
มีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   
 
 

 
 

 
(นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัด์ิ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752 
 

 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 

 



2559 2558 2559 2558

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.3, 4 157,891,986      470,892,540      151,616,983      465,567,124      

ลูกหน้ีการคา้ 3.4, 5, 34 299,227,772      278,355,157      298,936,082      276,558,113      

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 34 31,000,000        -                     -                     -                     

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ส่วนท่ีก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12, 34 15,000,000        30,000,000        15,000,000        30,000,000        

สินคา้คงเหลือ 3.5, 7 544,564,465      545,646,810      540,100,791      542,221,173      

เงินปันผลคา้งรับ 34 15,973,945        -                     15,973,945        -                     

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 34 12,007,544        13,274,726        11,658,780        12,096,344        

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,075,665,712   1,338,169,233   1,033,286,581   1,326,442,754   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 3.6, 8 4,320,409,601   3,344,735,545   4,320,409,601   3,344,735,545   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 3.6, 9 5,516,201,153   4,285,317,997   3,550,904,995   2,907,353,702   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3.6, 10 -                     -                     674,289,893      459,686,398      

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 3.6, 11 193,411,345      119,111,345      193,411,345      119,111,345      

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12, 34 30,000,000        15,000,000        30,000,000        15,000,000        

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13, 34 -                     -                     -                     -                     

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3.8, 14 3,333,427,109   2,115,077,395   1,539,326,369   1,449,458,034   

สิทธิการเช่าท่ีดิน 3.10, 15 24,155,543        46,006,174        -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3.11, 16 13,801,575        14,361,287        13,801,575        14,361,287        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3.22, 17 2,296,551          2,933,500          -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,120,900        25,769,441        18,751,287        24,894,840        

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 13,455,823,777 9,968,312,684   10,340,895,065 8,334,601,151   

รวมสินทรัพย์ 14,531,489,489 11,306,481,917 11,374,181,646 9,661,043,905   

- 6 -

งบแสดงฐานะการเงิน

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์

บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2559 2558 2559 2558

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 18 1,878,016,178   1,771,475,316   1,877,677,477   1,771,329,929   

เจา้หน้ีการคา้ 34 205,190,045      183,965,719      201,886,549      180,834,622      

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 187,640,000      216,840,000      187,640,000      216,840,000      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19, 34 56,200,000        68,200,000        56,200,000        68,200,000        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 20 667,418,862      670,918,862      667,418,862      670,918,862      

เจา้หน้ีทรัพยสิ์น 22 737,151,052      30,284,605        11,214,842        2,284,605          

เจา้หน้ีค่าหุ้น 10, 34 -                     -                     24,210,000        36,210,000        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 67,750,878        64,280,387        67,750,878        64,280,387        

ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 105,530,262      100,208,457      104,403,786      97,341,647        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 34 44,451,125        44,748,368        29,636,190        28,785,559        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,949,348,402   3,150,921,714   3,228,038,584   3,137,025,611   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 160,040,000      347,680,000      160,040,000      347,680,000      

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3.22, 17 250,738,618      66,551,217        250,738,618      66,551,217        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 59,276,567        47,635,042        58,401,970        46,944,172        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,474,447          7,008,416          8,399,198          6,911,566          

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 478,529,632      468,874,675      477,579,786      468,086,955      

รวมหน้ีสิน 4,427,878,034   3,619,796,389   3,705,618,370   3,605,112,566   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

- 7 -

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

บาท

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2559 2558 2559 2558

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 150,000,000      150,000,000      150,000,000      150,000,000      

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุ้นสามญั 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 120,000,000      120,000,000      120,000,000      120,000,000      

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 25 15,000,000        15,000,000        15,000,000        15,000,000        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,524,913,915   6,546,933,221   6,398,367,895   5,544,541,491   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า

เงินลงทุนเผ่ือขาย 8 1,972,299,619   758,370,519      1,135,195,381   376,389,848      

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 232,847             (1,985,368) -                     -                     

ผลต่างจากการซ้ือหุ้นในบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สีย

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 10 (15,713,703) (15,713,703) -                     -                     

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 9,616,732,678   7,422,604,669   7,668,563,276   6,055,931,339   

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 10 486,878,777      264,080,859      -                     -                     

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 10,103,611,455 7,686,685,528   7,668,563,276   6,055,931,339   

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 14,531,489,489 11,306,481,917 11,374,181,646 9,661,043,905   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

งบการเงินรวม

- 8 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559
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'll111'YI h'l'VWl'lJ1~1lllrll!!l'i'I ii10Y1 (lll'il'll"W) irn:::'ll111'Yl~ela 

1'immmn.h:::nei'll'l'llfll1!~'W • 
' ., "' ., 

1'1-A'YI 31 li'W1lflll 2559 

1.1 'i:'l'm'W:::'llB'llJ~!T'l'l 
"' "' 1J~11'l'lt~u.Wti1Jflfffl11' l'w1 .:i~ 'W\91lllfl~i1mCJ i '1'1CJm1:::'ill'l'\'1:::1ii CJ'W i u \91i'lll'l'l1i1 fl'l'li''V'l6m1 .:i1h:::1'1'1rti 'l'lCJ 

u~!T'l'li~'ill'l'l'l:::tiiCJu11iJ'J'i:'l'fll'V'l!~'WlJ~!TmJ111'b''W~lnl'l1rlei1u~ 21 iJtrUlCJ'W 2536 q 

1.2 
"' ' ' u~!T'l'll'i'.:iBv-Yi rn'll-Yi 436r1uu5111fi1u11.:i 11'll1.:ii1111mn t'll\91rn.:in:::il m.:irn'V'l11M1um ~ . q 

1.3 

2. 1'i~fHflfl.!Cfl,'Wfll1~YITil'l'llfll1!~'W 

2.1 Mi1rnnru cr1'i u fll'J 1ll'lr11.:ium'J t~'W 
"' "' ' ~ d CV 0 ..:!i QJ d .d. 0 Q.I Q.l~.O::::.. c:::S. 

.:jlJfll'J t.:i'W 'W 'iJ l'l 'l'l l'U 'U \911111!1\91 'J)ll'U fll'J iJ t\J'b''l'l fl~'l1 ll lCJfl li1'U l'l\91111 'V'l 'J::: 'Jl'b'lJ t\! t\! \911'b'1'b''V'l 
"' 

uty; 'V'l .ft. 25471 l'lCJ i~iieiiJfiutim11m\91'J!1'Wfl1'J'J1CJ'll'W'\'11'1fll'J !~'U!!bl:::fll'J !!'i:'l'l'l-!l'JlCJfll'J i$1Yi1~'W 
\91111ulJ1Jfirnul'l 'J1CJm'J vei~ $1 ei.:im u 'I um'J 1~u rl1M i'lJu~!T 'l'lll'l11'b''W ~inl'l ~fi111ul'l1 l'l CJ'1h:::mrr 

m11~rJJ'W1TI'Jn'ilm'J1i'1 m:::m1.:i'V'l1ru'b'v eiein\91111m111iu'V'l'J:::'J1'Jfuwrutim"Jutu; 'V'l.rt. 2543 q el Cl CJ 

"' di !J/"' o ,% "i i !J/ o' a !J/ 1 i !J/ '.:'f cl 1 .,j 
-!liJ fll'J !-!l'U 'U l'l 'ill'l'l'll'U'U ~l'\CJ 'b'!flill CVl 'Jlfll'l'l'U!l'l ll!J'U!!\91 'il::: l'l!JJ l'l!vW!lJ'U elCJl-!leJ'U i 'W'W 1CJiJ1CJ 
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"' "' fll 'J 1J t\! '})' 
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"H UlJfll'l:l lfl-!lflt]'l:I uiJblm'illfl'llJfll'J 1~ u 'il u um'l:l1 i 'l'lCJ~.:i nci 11 

"' fl). .:iiJfll'J!~'W':i111Ui~11miJfll':i!~'W'Uel-!llJ~El'l'l 1H'V'lCJ11J1bl'J1llfi1Hi1-!l ~lfll'l (lli11'lf'W) 1rn::: 

"' 
lJ~!T'l'l vBan1Jri1u i~i~CJi u u~!T'\'1~111 ~.:iii 

1J~fl'l10tJVLrft::1J~fll'l~1!J~1J~£i'l'lfiti lf!Um~ 

u~fi'YJcieiu 

u1£i'l'l lHWCJ11J1'1~Ut]il-·n!J ~ltlfl l'ITVW11J1'1 

h~'YW11J1'1 

OJ ' .a 91 
eim1'c!1'W'\Jti~f11'rnti'l1'W 

( ~ tJCICl ::'lJ tl~ ~ l'W 1'Wir 'ii 'ii fl '11:: 1 li U'W) 
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"' I .:!I sJ 
D'1 Hff l'U '\I D'l fll'Hltl'lfW 

( f mm::: 'llD'l ~ 1u 1u ,Yu 'ii VJ vi::: lii tJ'W) 

1J~~Vl 1h:::1nvin11m'l" ~;'ltr1i!fl<i1uh1tJi 2559 2558 

1J~~vi 1H1'W11J1ii1mrnJ (mrn:::'Wfl'i") ~lnVJ lH'l'W11J1J:l 'lfm.[~ 20.00 20.00 
.<:l<V .:::. . ti a OJ 

1JnlVl lfil'i"llJ 'Uf!Hl''l'i"Hl 'illflVl ll'l'l'W11J1J:l 
~ 

'Ufl1l'1'Ti"H\ 35.00 

1J~~Vl 1m'l"llJ-iv1h1m1 ~inVJ lHVW11J1J:l l'l'l!Vl'lil'llfll'l" 45.00 

1J~~vielvv 

1J~~'l11Vl'WlhJ!tyl~'i"fl'il ~lrlVl lH'WtJ11Jll:l l~tJ'll'!1i.i 100.00 100.00 

1J~~vi..i1lJ 

1J~~Vl l H'Wtll1J1J:ll'\IJ:ll'lft'Ufl1 ~ltl'1 lH'WtJ11Jll:l thill'l 25.44 33.92 

'U) 1 u fl1'.i~l'lr11-:iu fll'.i l~'U '.i1:u'1t111 bZmflru "1'1'fl1'.i'.i1:U m 'V'l l~U jiJ'l'l v-e.w~-:iujiJ'l'l 1 '.i -:i'V'I CJ11l1'1 

'.illl r11u 11-:i ~ 1nl'l (:u 111'l!'W) ~ ii1m 'il 1 u fl1'.ifl1Ufl :u11~-:i'illfl1$11911'1 CJti\91 fl~ m fi till '1::: '.i 1 CJfll '.i 
q 

'.i~'l1 l1~tl'W ~l ~'W 'ffl'.i~rl1rl'tu'Utl~iJjiJ 'l'lllil~iJjiJ 'l'l Vtl CJ l~'U '1~'1'1 'U l 'UiJjiJ'l'l ~tJCJ\911:UUtu;'Utl~ 
u q u 

" 
iJ jiJ 'l'l ll '1~ ib'U 'Utl~ H'ilti,r 'U 'Utl~ iJ jiJ 'l'l Vtl CJ , l'i' 1'11'1 tl tlfl'il lfM iJ fll '.i l~ 'U '.i1:UUU ~ 1 

"' q 

fl) 'U 1CJmCJm'.iuru;~rl11'i'ru'llti~u~l7'l'l vti CJ 1 mh'W'UeM'.i1CJfl1'.iUru;~mi'.itiu n'W 1'*u1CJmCJm'.i 
u u u 

-:i) ri1u 1$11ff CJ~lli~ii1m'ilmufl:u 11mCJ~~ri1'W 11'i'tff CJ1 tJu~iJ '\'1VtiCJ~11i1$11~'W'Uti~ujiJ'\'l ~~ 
q 

l l'i'u bi'\91~ l ~'W '.i1CJfl1 '.i lWf1~1~ '111fl 'illf) tr1'U ~I ~'W tr1'W 'lJ tl~ H'ilti,r'W 'U~ iJ '1'1 l '11 tU 
"' q u 

'ff m1'1!1:jf'V'!U' ru~1 $1 titinll il~u f u il '.i ~ 1111-iml'l '.i 1i1'W fll '.iUru:jf ml'l '.i 1i1'W fll'.i '.il CJ~1u 'l'l 1~ m '.i 1~ 'W 
Cl q dS u d9 

fll'.i~fl 11:Ulll\91 '.i1i1'W f11'.i Utu~U'1 :i:lll\91 Hl'W fl1'.i'.i1CJ-:j1'W 'l'lN fll'.i l~'W ~~ iJi:-imJ~fliJ 1 'lf'i~ll\911 
'.itliJ 

~ " d 

' ' ' 3J 

'.i~CJ~nmU'ty:jfifi1j:u1'Wtt~t111~~1''WYi 1 :um1fl:u 2559 ~~~ti1ilil 

mtirniu 1~\9lrl111fum'.i'.i1CJ~1'U'l'l1~m'.i1~'W cilf uil~ ~ 2558) 

ml'l'.ij1'Wm'.iuty;uuu~ 1 cilfuil~~ 2558) i~ti~ m'.il111'ff'Wti~um'.i1~'W 
mm311'Wm'.iuty;uuu~ 2 cilfuil~~ 2558) i~ti~ ir'Wl'i'1fl~mtiti 
ml'l'.ij1'Wm'.iuty;uuu~ 1cilfuil~~2558) dti~ ~um~llm~'Wbi'\91 
ml'l'.i.]1'Wm'.iuty;uuu~ 8 cilfuil~~ 2558) 1~t1~ 'W 1CJu1CJfl1'.i u ty; n1Hil ~ CJ'W ll 11'1-:i 

ml'l'.i.;I1'Wm'.iuty;uuu~ 10 cilfutl~~ 2558) 

ll11'1'.i1i1'Wf11'.iUtu;uuu~ 11 (tlfutlH 2558) . 
d u q 

lll\91H1'Wfl1'.iUW;llUiJ~ 12 (ufutlH 2558) 
d u q 

~I ~ ~ ~ ~ 
u '.i :::mw fll'.i '1'11~ Utu'l!ll '1::: 'llti N\91'¥'1'11\91 

" dt cl CV 

1 rn~ m l'lfl1'.iWfl1CJ'l1'1~'.itim~ CJ~nm'.i1CJ~1'W 
q 

.:A QJ ' 9) 
l'.itl~ b1'tutu1fltlb1''.i1-:j 

" u 

l~tl~ fl1~l~'Wl${ 
:IJ11'1'.i1i1'Wfl1'.iUtu~uuu~ 16 (1.Jfu1h~ 2558) i~ti~ ~~'W mfl1'.i1rn~mJmci' 

d u q q 

:IJ11'1'.i1i1'Wfl1'.iUtu;u uu~ 17 (tlf utl'.i ~ 2558) 
d u q 

ll11'1'.i1i1'Wf11'.iutu;uuu~ 18 (tlfotl'.i~ 2558) 
d u q 

m""D:",j''li'iffi1Iu~ 19 (ilfmJl' 2558) 

IL~r'-
~ \J2.___ 
~ 
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lll\Pl':iiil'WflWUtu;QU1J~ 23 (1H'mh~ 2558) .. " . 
lJ1\Pl'Jii1'Wm'Jutu;Qu1J~ 24 cufmh.:i 2558) .. " . 

lJ1\PlH1'Um'Jutu;Qu1J~ 21 cufm_h.:i 2558) .. " . 
lJ1\Pl'Jiil'Wfll'Jutu;Qu1J~ 28 cufm.h.:i 2558) .. " . 
lJ1\Pl'Jiil'Wfll'Juru;Qu1J~ 29 cufmh.:i 2558) .. " . 
lJ1\Pl'J1i1'Um'Jutu;Qu1J~ 33 cufmh.:i 2558) .. " . 
lll\Pl'Jil'Wfll':iUtlJ;Qu1J~ 34 o.HmJi.:i 2558) 

ll1\PlH1'Wfll'Juru;uu1J~ 36 cufmh.:i 2558) .. " . 
ll1\Pl'Jii1'Wm'Jutu;Qu1J~ 37 c1H'mh.:i 2558) .. " . 
lJ1\Pl'J1i1'Um'Jutu;Qu1J~ 38 cufm.h.:i 2558) .. " . 
ll1\Pl'Jii1'Wm'Jutu;Q u1J~ 40 cuf 1Ju'J .:i 2558) .. " . . 

QI .d QI .d 

ll11Pl'Jil'Wfll'J1Jt1J'b'u1J1J'Vl 41 . 
= °' "" lll\Pl'J]l'W fll'J'J1Ml'W'V11-!lfll':ii-!l'WQ 1J1J'Vl 2 

cufou'J-:i 2558) . . 
= °' "" lJl\Pl'J]l'Wfll'J'JlCJ-!ll'W 'Vll-!lfll'JM'WQ 1J1J'Vl 3 

cuf uuH 2558) • . 
= °' "" lll\Pl':i ]l'W m n1t1.:i1u m.:i fll':i 1-:iuu 1J 1J'Vl 4 

cufuu':i-:i 2558) • . 
= °' "" lll\Pl ':i]l'Wfll'J'JW-!ll'W'Vll-!l m':i i.:iuu 1J1J'Vl 5 

(uf1JuH 2558) • . 
= °' "" lll\Pl':i]l'Wfll':i':iltl-!ll'W 'Vll-!lfll':ii.:iuu 1J1J'Vl 6 

cufuu':i-:i 2558) • . 
= °' "" lllm]l'W fll':i':iltl-:Jl'W'Vll-!lfll':i i.:iuu 1J1J'Vl 8 

cuf uuH 2558) . 

. .d, OJ.do O.J.<::::\ QI 

i HM fll 'j 1J tlJ'b'"CTl 'YI 'J 1J M 'W ~\Pl 'YI 1i 'W 'ii 1fl'Ji1J 1'1 

tt '1 ~ill \Pl iv.w.fi' ti 11 '1 i~ t11rl1Jfl1111'lf 1t1m ~tJ'il 1 fl .. 
f]1J1'1 

it tJ-!l rl'1fl'j~'Vl1J 'ill flfll 'jiu~ tl'W tt u '1-!l 'IJ tJ.:j 5\Pl'j1 

ii'1 fliu~ tiui~'W \Pl'J1~1.:i u':i~ L'Vlft' 
.d 91 91"'1 
i'jtJ.:j \Pl'W'Vl'Wfll'Jfltlll . .. 
it ti.:i fll'j ilJIPl iv-m.fi'ti11m~ t11n1J1Jflfl '1 'Yl ~tin 'ii fll ':i .. . . . 
.d. .d 'J) QI 

'Vltfltl1'\J tJ-!lfl'W 

itti.:i fll':iUt1J;im~fll'j'Jlt1.:i1u 1m.:im':i 

r1'1u'J~ 1t1'b'uirltititifl'il1m1'W 

itti.:i i~u'1.:i'Vlu 1u1J~'!J'Vlj111tt'1~flwhiifi' 1 • 
itti.:i fl1 'j'j1t1.:i1u '1'11.:im 'j11u 1 u trm'Y'lifl'rn]n'il~ 
i1w~tJ'j'Wti':i .:i • 
itti.:i flll'j~tJ1~'W . 
<!I <> I 

!'JtJ-!l .:j1Jfll'ji-!l'W'J~'Vi11-!lfl1'1 
Js. 91 ' .Cl Q/ er' 

!'JtJ-!l fll'j\PltJtlfll'\JtJ-!ltr'W'Vl'J'Y'ltl 
r SJ '1 I jl 

i~ti.:i m'JU'J~lllrumrni'.lcru 'Vli'.lcru11im'il1n1P1~'W 
...:::. QI cr'd .<:::,, ~ 

irn~tr'W 'VJ'j'Y'ltl'Vl m'il tn\Pl'IJ'W 

itti.:i cru'Vlf'Y'lcflli~l9111P1'U 

. 
0 .<:::,, .d ..:::::::. 

fll'j \Plli 'W 'W -!ll'W 'Vl tlfll '1 fl 

itti.:i flW~l1'j1'ilirn~u':i~iiJu~1imTI.:i'Vlf'Y'lt11m1d 
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. 
= <V "' 

:IJl\91'.ijl'Wfll'.i'.ilcMl'W'Vll\lfll'H\l'WQ'lJ'lJ'Vl 11 

cilfmh-:i 2558) • . 
= <V "' 

:IJl\91'.ijl'Wfll'.i'.ilCJ\ll'W 'Vll\l fll'.iL\l'WQ 'lJ'lJ'Vl 12 

cilf'l.Jil'.i-:i 2558) • . = <V "' :!Jl\91'.ijl'Wfll'.i '.il rNl'W'Vll\lfll'.il\l'WQ 'lJ'lJ'Vl 13 

cil·foil'J -:i 2558) • . 
.d. a.I d QI .d. 

fl1'.i\9lf111lJlJ1\9l'.i!Ul'Wfl1'.i'lJq)'lfQ'lJ'lJ'Vl 10 

(iJf'lJiJH 2558) • . 
.c:! OJ .d. Q.I .d. 

fl1'.i\9lfl11lJlJ1\9l'.i1iil'Wfl1'.i'lJUJ'JfQ'lJ'lJ'Vl 15 .. " 

cilf'l.Jil'.i-:i 2558) • . 
.d. Q.I .d. QJ .d. 

fl1'.i\9lfl11lJlJ1\9l'.i!Ul'Wfl1'.i'l.Jq)'lfQ'lJ'lJ'Vl 25 

cilf 'l.Jil'.i -:i 2558) • . 
.d. Q.I d Q.I .d. 

fl1'.i\9lfl11lJlJ1\9l'.i1iil'Wfl1'.i'lJUJ'JfQ'lJ'lJ'Vl 27 .. " 

cilfoil'J-:i 2558) • . 
d Q.I d QJ .d. 

fl1'.i\9lf111lJlJ1\9l'.i!Ul'Wfl1'.i'lJq)'lfQ'lJ'lJ'Vl 29 

cilf'l.Jil'.i -:i 2558) • . 
.c:1 QJ d Q.I .d 

fl1'.i\9lfl11lJlJ1\9l'.i!Ul'Wfl1'.i'lJq)'lfQ'lJ'lJ'Vl 31 

cilfoil'J-:i 2558) • . 
.c:i QJ d Q.I d 

fl1'.i\9lfl11iJlJ1\9l'.i,!Vl'Wfl1'.i'l.Jq)'lfQ'lJ'lJ'Vl 32 

cilfoil'J-:i 2558) . 
"' = f11'.i \9lfl11 jJlJl\91 '.i,!Vl'W fll'.i '.il tl\ll'W 'Vll\l f11 '.i l\l'W 

QU'lJ~ l(ili''lJilH 2558) • 

"' = fll'.i \9lf111lJlJ1\9l '.i ,!Vl'W fll'.i '.il tl\ll'W 'Vl 1\lf11 '.i L\l 'W 

QU'lJ~ 4 cilf'l.Jil'J-:i 2558) • 
"' = f11'.i\9lfl 11l.llf1\9l '.i !Vl'W tll'J '.il tl\ll'W 'Vll\l fll '.i L\l 'W 

QU'lJ~ 5 cilf'l.Jil'J-:i 2558) • "' . = tl1'.i\9lfl11lJ:IJ1\9l'J!Vl'Wtll'J'.iltl\ll'W'V11\lf11'.iL\l'W 

QU'lJ~ 1 cilf'l.Jil'J-:i 2558) • 

"' = tl1'.i\9lfl11lJlJ1\9l '.i,!Vl'W tll'J'.iltl\ll'W 'Vl 1\lfll'.i L\l 'W 

QU'lJ~ 10 cilf'l.Jil~-:i 2558) 

"' = .f11'J \91fl11lJlJ1\91'.i,!V1'Wf11'.i'.i1tl\ll'W'Vl1\l fll'J L\l 'W 

Qu.U~ 12 cilf'l.Jil'.i-:i 2558) 

it-~ . 

. 
= "' f) 1) fll 'J tl 'W 

L~ti-:i m11l'lf1m't1~ti1!1nf,;vm-a-m&~1llnm11l 
d r;/ I OJ .i:::::i, o .C.. 

in t11'Uti-:i ti c.11-:im 'V'l l~t 1!1~ 1l -:i f11lf11l m '.i \Pl 11 'W 'W -:i1'W 

i~e.M ~ruUJ11'lf1\0i11t1'U-:i1'W-i-:i 1l-:i h~1 M'un~1'lf1 u CJ 'U cu 

"' = "' 51,,. 51 
fll'EJ'Uti'lf11lfl1rn rn'Uti-:i rl'tl ti't1 'W 

ttti-:i tl1'.iiJ'.i~LlJ'Wt-d'tim~tyq)~l'lf1~i'Jl~'W\9ll1J 
i ilu 'lJ 'lJ f1{} 't1 m CJ 
.,,\ '.:'I 51 51 "'-1 
L '.itl\l fll'J L 1J 'fllrltl'Utl1J'a 'Utl\l'U tl \91 f1"1 \l'fflJu'Yll'W .. 
'lJ~fll'J 

L~tl\l 'Jltl Lfi'-'Jltlfll'.i trn miJ~ti'Wt~CJ1n'lJ'lJ ~fll'.i 
LCJrnun 
t~ti-:i il'W'Vli''V'I cf1llnl'i1\9l'W-¢l'W 'Vl'Wt~'lJ i'lf~ . . 

' ' y ' " 

t1ti-:i fl1'.i til~t1'Wttil-a-:i 1'WwWil'WViLfl\Pl~'W1llf1fl1'.i 
y y • 

t:!i d.C.. d.c!OJ 

'.itl'tltl'W fl1'.i'l.J'Jfil~U'a~'t1'W-a''W 'VllJ"1f1'EJfil~ .. 
. . 

t:!i ... I "' ~ ' 9' ... I r;1 a.1 

L 'Jtl\l tll'JlJ '.i ~ L1J 'W 11'Utl\9lf1M 1J '.i ~f1tl'lJ \Pl 1tl-a'q)t)J1 

L'lf1r1~tiLJJ 

t~ti-:i il'Vlli1 'Wri1'W il'i'i~t11l1nnti-:i'Vl'Wtll'Jf tit:Jti'W • 
fl1'.i'lJ'.ifil~U"1~tll'JiJf 'lJiJ'J \l-a'fll'V'I LLd\PllJtilJ .. . 
itti-:i m'Jilfoil'J -:i~ti'Wr1~-:imc.11¢1ml'l '.i1ii1'Wm'.i . .. 
uru~ 'ilU1l~ 29 Cilf'lJilH 2558) itti-:im'.i " . 
'.i lCJ\ll'W 'Vl 1\lfll'.i L1'W L 'W-a' fll'V'I Lfl''J'EJ,!V fl 1l ~ L1'W LVlti 

'.i'WUH • 
~ .C.. I fJ} I 

L '.itl\l \l'l.Jfll'.i L\l'W'.i~'t111\lf11"1U"1~fl1'.i\Pltltlfll 
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d ~ 

fll'Jl'I f111illJ11'1 'J !l'W fll'J'Jltl\ll'W vrn fll'J t-:i'W 

'QD1J~ 13 ctlfrn __ h-:i 2558) • 
d ~ 

fll 'J\91 m1iJml'I 'J !l'W fll'J 'JlcNl'W 'Vl 1\lfl1 'Jt\l'W 

'QD1J~ 14 ctlf1Jtl'J-:i 2558) 

tteM .u'ei~ltl\Pl i'f'W'Vl f'V'l~\'llil L f1'J-:Jfll'J 
rl"' 0 Q i ~ 

r.rt'ltl'J::: tCJ'll''W 'UeJfll'f'l'W\Plt'l'W'Vl'W'U'Wl'llttl;'I::: .,., 
• ti i]~m~'W £'U ei-:i 'J 1CJfll'Jmci1il ~111f1Jmm !l'W 

m'JiJtu~ 'QD1J~ 19 (1Jf1Jtl'J-:i 2558) itei-:i 

d = 
fl 1'J\9if111jJjJ1 \9i 'J!l 'W fll 'J 'Jl CJ\l 1 'W '\'11-:J fll 'J t-:i 'W 

'QD1J~ 15 ctlf 1Jtl'J-:i 2558) • 
d ~ 

fll'J\91 f111jJlJ1\9i 'J!l'W fll'J 'JlCJ-:Jl'W '\'11\lfll'J t'l'W 

'QD1J~ 11 ctlf1Jtl'J-:i 2558) . 
d = 

fll'J\91 f111jJlJ1\9i 'J!l'W fll'J'Jltl\ll'W 'Vll'lfll'J t'l'W 

'QD1J~ 18 ctlf1Jtl'J-:i 2558) • 
d = 

fll 'J \9i f111il lJl\91'J!l'Wfl1 'J 'Jl CJ'l 1 'W '\'11-:Jfll 'J t-:J 'W 

'QD1J~ 20 ctlfmh-:i 2558) . 
d = 

fll'Jl'I m1iJml'I 'J!l'W fll'J 'JlCJ\ll'W '1'11-:Jfll'J t-:i 'W . 
., d 

'Q1J1J'Vl 21 

" . 
r.rntl"J::: tCJ'll'U'UeJ\l'V'lUflnw 

ttei-:i ~'W'Vl'W fl1'Jt1l\Pl11U1~'W 1 'W'1h-:im'JH~l'I 
• 

0 QJ ~ Q ..::::.. 

b1'1'Vi'J1Jt'f'lileJ\l H1?l'W 

. 
Q .d Q.I d .c::1 ,Q, d 

'JlCJHW '1'11\l fll'J t\l 'W fll'J \9i m1iJ ml'I 'J!l'W fll'J1J ty'l!'trn::: fl1 'J \Pl m1iJml'I 'J !1'Wfl1'J'J1 CJ\l l'W 'Vl 1\l f11'J t\l 'W 'V1 eiei fl . 

trn:::tlf mh -:i 1mJ.u'1-:i~ 'W 1ii~ Hl;'lm:::'Vl 1J ei ~1\l t ~'W b1'1'J::: tl1ri'ty~ ei-:i 1J fll 'J t~ u tl111f1Jlli1 'il ~D'W 

3. u1mrnmTn.Jru~~~1fl'ru .. .. 
3.1 fll'Jf1J~'Jltll$1 

"" 
'JlCJ !$1 'il1nm"Jtl'J:::flei1Jn'ilfl1'J h -:i'V'l mm TI t\Plmh'W 1 'Vlajtl"J:::nei1J~1CJ'J1CJ !$lrhf mn'V'l CJ11J1TI 

filri'ei-:i~fl filCJl l\PlCJ'il:::D'WYirn~'W'Jltll~trlei 1~1ti'1J~m'J111mrlmi -:iiJei1Jffu;Jin~1 
11)91 __ , o' .,j "I o' 91 '-' di .,j d I = 91 

'JlCJ !\Pl 'illflfll'J'U1CleJ1Jfl'Ja\ tt TI:::tfl'JeJ\l:IJeJtt'V'l'VlCJ tm :::l'l'W'Vl'W 'UlCJ 1J'W'VlfltileJ:IJfll'JTI' \l:IJeJ1Jbl''Wf11 • • 

\1]911 I \1]911.d di °' ,:,_,°'di ?1 \1]91 o' 91 
'J1CJ 1\Plmt'l!'1 'JW 1\Plm'Vltl'Jflm tm:::m'J'il\Plm'J \Pleirn1lCJ'J1J 1J'W'Vlflt1J'W'J1CJ 1\Pl\'11:umruCV1fl-:im-:i 

t~'W tl'W HTii'1l ,Ju Yim~ mw I~ irlei1J~r1 'Vl~ il'Vl~ 1$1 f rn~ 'W iJ 'W mi 
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3.3 
.Q .<::! I .r::::::. 

!..:J'W 1:1'\011! '1~11 tlfll1 rvl (J'lJ !'1'11!..:J 'W 1:1'\0l 

t'~'W 1:1'\0l 1m ~11t1m11Yi t1rni111~'W 1:1'\0l 11 mt1~..:i 1~'W bt\Ol 1rn ~1~'W v.l1n1i'W 1m) u'1~t~'W '1..:i'Vl'W 1 ~ t1~ q 

" ' ' ' ir'W Yi~mnvH'l~ti..:ibt ..:i ~..:i~..:if\111 'W\01~1t1fi'Wmt11'W1~t1~nm 1ii 1n'W 3 1$iti'W U'lJ 'illf1l'WYi 1~mmi ~ ., 

iii~.u'tJ~ltl\Ol 1'Wfll1!1lf11 '* 

3.4 

3.5 
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Q i ,Cl cl j} I d Q % Q IG} 

'ill fl fll'.H'l l'l '.ilfl Wl'W {1\l'Vl 'W 'W 'W 'il~fleJLD'W 'Ull'l'Vl 'W 'illflfll'.il'lti t1m'Vl lfll'l 'U'W 'il '.i .:i 1rn~ 'il~'.iTJ.rn t1 ~ 'W fll '.i 
q q .. 

l'l1'W1tu n1 I '.i'Ull'l'Vl'Wbl111 i'm1l'l 
q 

!~'U {1\l'Vl'U l 'Ull~El'Vli 1'.IJ 

11 ~'.11 'V1 i1 '.IJ 11 m t1il.:i fl'il fll '.i~ mim t1 hi'~'Vl TI'Vl {j ti cJ1.:i 11'.l'W m '.i ~rl1fi'w 'Uti.:i11 ~lT'Vl n ci 11¥1 ti ii 
.. u 

B1m'il 1um'.i1.u'1 hJnri1'W i1:1J 1'Wm'.i~l'l.ftu1'il1~t11nuu1t1mt1'V11.:im'.i 1~u 11{1~m'.i~11u'W.:i 1u 'lJ ti.:i , 

fl'ilfll'.i u~lii~.:i'.i~~ll~'il~mUA'.IJ'W 1t1mt1~,mci11 l 'W'lllfll'.i!~'W '.i1'.IJ !~'U{1.:J'Vl'Wl 'Ull~EJ'Vli1:1JUL1'l'l'l 
q q 

l l'ltllTift1'W l~!~tl 'l11fl u~'.11 'V1 i1'.!Jii HLl'Ull'l 'Vl'U !fl'U 'Vl'W '\)~ i'11 rri1'U I ~!~tll 'U!~'U{1\l 'Vl'U \Pl'.:inci11rVlt1.:i 
q q cu q 

" 1vl1n11fl''UcJ!vJlU 'U !!{1~ l 'U\lllfll'.i !~'Um i''ll~fl'ilfll'.i !~'ULl\l'Vl'U l 'U1J~El'Vli1'.IJ!! Ll'l'l\l~1tllTI'.il'fl l'Vl'WLl''Vl TI cu q q q 

1d j} 1~ 3/.d 'j) I ~ Q.I~,:.:, 
'il lfl fll!Htlfll'.i l'l tl tlfll!\l 'U Ll\l 'Vl 'W (fll '.IJ) 'Ull'l 'Vl 'U 'il lflfll'.il'l tJ tlfll'U tl\l !\l 'U Ll\l 'Vl 'U 'il ~lJ 'U 'V1fllll'W'lJ11'\ i1 'U 

q q q q 

rl111i'u.:i11'l 1'W.:i11n1 l'.i'Ull'l'Vl'U1ul'\1Ll'~'il 
q 

1~'U {1\l'Vl'W 1 'W11~Ei'Vlvtit1 

11~Ei 'V1cJtit1 'l1mt1~.:i n'ilm'.i~11~Ei'Vl iiB1'U1'il 1'Wm'.imll'fl'.IJ'W1t1mt1m'.i 1~'W1rn~m'.i~11u'W.:i1'U 
q 

I f I f 
Q Q.I d d sJ Q.I eEl ~ d ~ Q.I ~ sJ sJ 1 3' ~ ~ dd 

1J '.i'l:J 'V1 'Vl!fl tl1'U tl'lfl 'U 'l1 lJltlfl \l f1'ilfl1'.i'Vl1J '.i'l:J'Vl fltl'l1 'U 'U tJ tlfldl '.itJtl{j ~ 20 !!{1 ~'l1 '.itlf1 'il fll'.i'Vl '.IJ 
q 

Hll~ m'.i Hi'imfo '.i1t1111ill111ti H~1~t11.u'ti.:i fl'u11 'fl'fl {1\Pl'.:inci11m.:i ih'W i1:1Jn'W lfr:h 1 'W 'Vll'l~'.i .:i111 ti cu cu q ti cu q 

31 
'Vll\ltltl'.IJ 

u ~'.11 'V1 t'W 11 mt1il.:i fl 'il m '.i~ 11 ~'.11 'V1 i1 ti,r 'UH~ Iii ii Bl'W 1 'ilm11 'fl '.IJ'l11ti iiih'W i 1:1J 1 'Wm '.i n111 'W l'l 
q q· 

'W lt11J1Clll'l "] 

1~ 'U Ll'l 'Vl'W tt 1I111'W11~Ei 'V1 ~1~ t11.u'ti.:i n'W !! {j ~u j£i 'V1 t'U u Lrl'l.:i~ 1t111l '.i 1m'Vl 'U Lr'Vl li 'il1nfi 11~ti 
q q q 

f11'.i~ tJ vfi l!~'U {j \l'Vl 'U c81ii) 'Ull'l 'Vl 'U '\) 1f1f11'.i~ tJ ()fl l'Utl\l !~'U {1\l 'Vl'W '\) ~ u 'U Vi n11'.l 'U 'Ull'l'Vl 'U l 'U \lll fll I '.i 
q q q q 

cl cl 
'Ull'l'Vl'Utlll'l!ff'.i'il 

q 

3. 7 fi1m1:1Jut1:1J 

" u j£i 'V1u{j~11 ~Ei 'Vl cJti CJ 1 '*11l~mh'l1 i'11m'l u 'U Vin uw :j}fll'.i'.i 1'.IJ1i '.ifl'il !!{1~ll'l'.IJ {j f11 ~ 'W 'V1 'W fl1 '.i 
ti q cu q 

jJ I I ' I j/ 

~tl1i'.ifl'il~1(J'.IJ{jf°i1CJ~1i'.i '.ilJ'Utl\l HLl'.i1'.IJ'UtJ.:Ji! \l~tllJ!l'Vl'WYil tl'W tu l'U Vi~ti !! Ll~~l'U 1'U'Utl\lff1'W 'Utl\l H 
q cu q . cu . " " 

Yi Iii ii Bl'U 1'il m11'fl'.IJ 1 'W Hfl n~ti 1'Wmn1'.IJ1i '.i fi 'ill!~ {j ~'fl i' -:i 11 jiJ 'V1 !! {j~ u j£i 'V1 cJti t1'il~ 11'1 '.IJ {j fi1ri1'W 
q cu cu q cu 
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I r ,, I 

iJ ~:J 'I'll! '1 ~iJ ~:J 'l'1 cJo CJD 'W Yi fl¢1 'W '1'1 'W Vi Ln CJ1.fi'o.:i n iJfll 'lclfflli 'lfl u L ~'W fi11.ff,] 1CJ 1u.:i1~Vi rl{ 'W '1'1 'W 
• q • ,, . 

\Pl.:i fl ci 11Lfl~ ~ 'Wl!'1 ~ L:i'.JeJ l \Pl' f iJ iJ ~ fll'l 

fllfnl:UU CJ'm 1flfll'l'l1:U1i 'lfl U \fl fl bl1'W ~1'1 '\Jfl'lrl{ 'W 'l'l'W fll'l'l1:JJ1i 'l fl U~ '1' 'lfl11bl1'W ll'l'L ftCJ'\JfJ'I 
q q q cu 

11~'.!J'l'l 1 u:u'1fi1CJ~1i'l rn '\Jfr~ilu 'l'li"ri 6'1''1'1~~) ~111~ '\Jo .:i 111'.!J'l'l cloCJ mnrl{ u 'Vlu m'l 'l 1:u1i 'l nu~1n11 cu q q q q q 

. ,, ,, 
fi1m1:ui'.JCJ:uu1nm'l'l1:JJ1i'lflU D'uYifl 1u 'llfll'l'l'W ill 1uVic]fofium'l l!'1~11-a.:iu1nirufi1m1:u • • . 

Q Q,/fS} Q,/fi:!f SI I 3' '1' Q lri' 
'WCJJJU ~1~fl 1mCJ'llfl l'l'l'W i1 flfll!rlflfll'l~ fJCJfl1'1'~'1':UU'1~'\J1~'1'1 'W Ulflfll'l\OlfJCJfll 'W fllfl 11:JJ'W CJ:U t:JJ 

• q 

mm'lti 1oun-a1111'1' 

~~'W tnm'l mi~mJmcl . 
~ ~u u '1'19'1 :u-afi1~1m1m'l'l 'W mm'll! '1~01.lmcl u '1'~.:im:u 'llfll'l'l'W rZ nl'l' 1CJfi1i~om1m cu q q q 

,,d 9) 'Sid 
'1'~fl':U l!TI~fll!rl'e:Jfll'l~fJCJfll (m:JJ) 

Q./ 3) d d dlq j}..::::. QJ o' & 31 ~ .d d Q,J Q,/ 

'llflli'J 'W 'liJ lL:lJfJL'l:JJ U 'lfl'l'l t~'1''W 'l'1 'l'V'I CJ:JJl'l'J:U tl '!rt 'W i'J 'W '1'11'1\0l'l'lfl'W "l 'l'lLfl CJ1fl1Jfl1H ~'111 

"" °' "' "* 1 'J}"' °' _. '1 'J} d 1 'J}llJ 'J} °' • I _. ,;1 'J} 1 J '1''W'l'l'l't'ICJL'V'ltl i1'1''W'l'l'l'V'ICJfJCJ 'W'1'fll'V'l'V'l'lfJ:JJ'l'lU~ 'll' t~rll:JJ1\0ltlU'l~'1''1fl 'l1:JJ'l'l'l\Ol'W'l'l'W 'Wfll'l'ltl .. . . . ,, . 
tlfl'W 'IJ 'W ~1 CJ U TI~fll 'l iJ'l ill~fl'tll'W Vi\9l.:i 'Uti'I ilu 'l'1f'V'I6tif 'IL ~'W fl1 'l ~ rlfl'\tr'W 'UfJ'I fl Ufll 'l ( lJ1Jj) .. .. 

f f 'J} I 

'lwi1CJViLnCJ1n11 m'l ~m~:u nn~otnCJ '11~om'lllf mh .:iilu 'l'lf 'V'I 61 tt'~~u cl1.:i'l'111tt' 'llm . . 
ill~ CJ'W u 'l'l'W 1u1l u u D'u 'IJeJ.:iilu'l'l i''V'l 6i~:u~u o cl1.:ii~u m 'l~rl1ri'ruu ~'l1rn~u nm'l'l'W 'Uti'I ilu 'l'1f'V'l6 

q " • . ,, 
1:1111f11fi19fo:uu9J:u u-a~D1'l .:ifomf 11~i~ufi11 'l1'~1CJ1 'W'lom ~CJ~11muru;Viifi19~u . .. " 

fllL~fJ:U'llfll'IJ fl'! fllfll'l LLTI~fJUfl'lll rll'W 'Jill Ulfl'llfll'l'l 'WM fl:JJTifl lfl'IL i1 ~fl'Utl'I ilu 'l'lf 'V'l 61 ~CJ . . .. 
.:..c::i 'j) 'Q,/ .e..f 
11ifll'lUTI~tilCJfll'l 1i1U'l~1CJ'll''W ~'l'W • 

"" "",,, fl'lilliJ'lf:l'l'l 

tnm'lLm~~llmcl~1~mriouil 2533 111'.!J'l'lfi1t.11illfi1i~om1m 1~CJ11ino.:ii'Juu:u (Sinking 

Fund Method) 
' ,, ' 1 

mm'll!TI~ollmcll11$i'm\Pl.:iu~il 2533 uum~i1.:i~.:i1ul1 22 ~mfl:JJ 2542 11~£1'Vlfi1t.11illfi1 • • 
L~fl:JJ'llfll 1~CJ11iL~'Wrl'l'I 

I j} I I 

mmrn-a~ollmclVi1~m~.:iu~1uVi 23 ~mfl:JJ 2542111'.!J'l'lfi1t.11illfi1ti1'om1m1~CJ11i • • 
Double Declining Balance Method CJflL~'W CJ1'W~li1'W~ rll'W1illfi1L~fJ:JJ'llfll 1~CJlTIL~'Wrt'l'I 

mw111'.!J'l'lcleJCJ -1J~IJ'l'l h.:i'V'ICJ1iJ1'16if'CJfllJ-'ll:JJ ~ln~ 

tllfll rn '1~ fl iJ m cl rll'W 1ill 1~ CJlTiflfl'l '1'1 'Wu :JJ (Sinking Fund Method) CJflL ~'W CJl'W 'V'lli1 'W ~ • • 
fi1t.11illfi~fi1L~om1m 1~CJlTIL~'Wrt'l'I ).._ 

ts+ 
~~ 

/ 
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en ms 

~~iltinrrf1~ 

S11Jfll'l" 

tri~ei~ 1'*111~fl1W'Yl'l1VUC1::.t1 iil 

nvuil 2533 

30il 

30il 

10 ii 
10 ii 
10 lJ 
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~ 

2533 - 221Jt11ftlJ 2542 vr~u~ 23 1j(l1fllJ 2542 

30il 

10 ii 
lOil 

10 ii 
10 ii 

2oil 

5il 

5 lJ 
5 ii 
51J 

30il 

30 lJ 
101J 
10 lJ 
10 ii 

11~Ei' 'V1U'1::: u ~ET 'V1citJCJ1ll fil'l~ 1t~tJm w11 rlitt f u ~~'Wu &i::: iru 'V1 f 'l"l v~ ei V) :::tt 11~ n mr! 1~ 
"' 

a. QI .::i. Q.J ' ..:::! ' ~ i Y .. f ")' rl ~I 
1J HJ 'Vl!l &i::: 1J HJ 'V1 CJfJCJlJ fl1)'V11J'Vl1'W lJ&l fllfl ~!VI '1 fJ H &l :i:fJlCJfll) '11 JJ)::: ~CJ'b'U 'V1 flJJ "' . . 
u ~ET 'V1 ii '1::: u ~ET 'V1citJCJft\Plfl1 t~tJ lJ) lfl 1rli'11f11 tr1'W iJ)::: fl tJ iJ 'lJ tJ~) 1CJfl1) iru 'V1 f 'l"l VU~ &i :::tr1'W 

' jl I t j/ 

!Wfl ~ 1~'11 lfl 'il lfl nu !jjfJ tr1U U ):i: fl tl1JU~ &i::: fi1u U Un ~'W 'V1 'W i/i n U CJrllfi' ru !jj fJl i/i CJ1J nu~ U 'V1 U '11~'11 lJ\Pl . " . 
.<:::I. Q/ i1i 

'Utl~bl'U 'Vll'\"lCJU'W 

flll ~fJlJ )lfl l) 1lJfJ vi 'W fl1 )fl l'W 1W rl&l fll) ~1! iJ 'W ~l'W 
"' 

fi11 )i1~tJ'U1\Pl'Vl'W 'illflfll) ~1'11ii1CJ~~'W mmrn&i:::tiilmcl ri1t11w 'ill fl ri'1~1~):::tt11~t~'Wbl'\Pl 
" . . 

f 11bl''Vliin11)1m1B1lJiJru:jf 1m:::f 11!t~'W )lCJ 1~rl'W i1~t1f11i6*~1CJt'W i mufi11 )'Ul\Pl'Vl'Wtll\Pltbl'~ 'il 
q u cu q, 

. 
Q .<::::), '..:::!.<:::1. 

3.10 bl''Vllifll)!'b'l'Vl\Pl'W . 
.:::i. .<:::Ii I .c::i.:::i. I QJ I QI 0 I 

bl''Vl li fl n t'b'l 'Vl\Pl 'Wu bl'\Pl~ lJ'1fll\911m1m'Vl 'W '11 flm \91 \Pl 'il1'11 m CJbl':::bl'lJ "' . 
fl1~\Pl~1'11UlCJ'Utl~fr'VlTifll)1'lf1~~'W fll'W 1W 'illflllfll'Vl 'W '\JfJ~ft'W 'Vli''l"l V 11'1 CJ1nt-ff'u\91) ~\9lllJfJ1CJ • • 

.::i. .::::::,. ' ~ 
'Utl~bl''Vllifll)!'b'l 411 !\Pltl'W 

3.11 tr'U'V1f'l"lV1lln~1\9l'W 

Eu 'V1 i''l"l V1lln~11Bt1t~t11 ilrnmlJf1t1lJw1t\9lt1f rn\91\Pl~w 11 bl'\Pl~1B1m1m'Vl'W tZ nfl1l911P1 ~ittii1CJ • 
bl':::bl'lJ 1rn:::r111~t1m) ~ t1CJfl1 ctr1ii) fll~l'l ~itt il wri1'W 1w 'il1m1m'Vlt1 'llti~ tr'W 'V1f'l"lv11P1 CJ1n t-ff''Wl'l) ~ • 
):;:CJ::: nm 101J i 
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. " . 

ru i''W Vii m1J u bl'l'l~~1'W ~ m ·H1 'W 1J ~i:l 'Vl 'il ~11 'j"~t~ 'W i1ll .u' a,j ~;'U tME'W 'Vl f 'V'l vi1ll fll'j"~ a viii 1 
.::!i \I) I ~ QI cl i ..::! !l} I d r;J I ~QI I d l 11) g/cv ~ 

11 rn tlJ 'Hlfl bl''W 'VJ'j" 'V'lCJ'W 'WlJ'U arn'lf'U a~ fll'j" l'l avm 1J rn 'Vl 'il~U 'j"~mrumwn'VlmWn'il~ tl'l rnfl'W'UtJ~ 
'" ,-.. 

E'U'Vlf 'V'l 6 'HlfllJtifil~llJUtu;'UtJ~E'U'Vlf 'V'lUbl' ~fllllJb1~1~flll'lll'il~, ~fofi'W lJ~El 'Vl 'il~f 1J! Nb1'Ull'l'Vl'U cu u qJ 'U cu q 

'illflfll'j" ~ avri1'U a~E'W 'Vl f 'V'l Vi 'W ~1J 1'11 t J'Ull'l'Vl 'Wtli l'l!bl'~ 'il Nti'Ull'l'Vl 'W 'illflfll'j"~ av~ l'UtJ~ itt.J 'Vlf 'V'l 6'il~tl fl 
q q '" 

t I f 'JI 

fl~1J'j"lCJfl1'j" ttialJtifi 1Vi ml'lil'il~ t~ f 1JfiW~lJ~'W i 'Wmv11ir~uti~'il~fl~ 1J'j"lCJfl1'.i t~tii tfl'WfllllJtifi 1 
'" . '" 

~llJu ru;mv11~ ~ i1 flfi11~alJ '.i1mb1'~'ffjJ 11~afi1~ \01 ~rn t.11 v lJti fi 1~ 'il~ 1¢{ f 1Jfi'W 'Ua~E'W 'Vl f 'V'l v 
u ' '" 

11mvi1 ~ lJtifi1'il1flm'j" 1 oii''Ua~E'W 'Vlf 'V'l v 11~alJti~1v~1ffrn'Ua~E'W 'Vl f 'V'lvtt fll'i' 'W'Vl 'W i 'W fll'j"'Ul(J cu cu q q 

3.13 ftt)jt)jl!'lf1\0i1tiJ'W~l'U 

ft'ru tul! 'lfl'Vl f 'V'l Vff'W ~ m1 jJ ! ~()~Ubl~ Nb1~fJ1J H'Vl 'U u n! ~1 'U tl~'Vl f 'V'l vffil rr~ trl'W 'Utl~ m 11'! 'Jf 1 'il ~ tl Tl 
ti ti 'U cu 

; i 
111'1 !rl'W ft'ruru1d1\0i11iJ'U ~l'W 11'1 vu~Ei' 'Vlu ii ~1J ~Ei' 'Vl ~a CJ'il ~u 'W Yi fl fl1 'j"~1v'l11'.i ~ mv 1¢1 ft'ru ru11'Jf1 

ti ti u ti 

o"' c:ljl'IS/l"j°"'dS} I 
l'll!'U'W~l'U!1J'Ufl1 t 'lf'ill(J t\01CJ11i!fl''U~ 'j" ~~bjtJ\O)';j ~(J~!Jb11'Utl~fl1'.i!'lf1 ' . ! 

3.14 ftt)jt)jl!'lflfll'.i!1'W 

ft'ruru1!'1f1'Vlf 'V'l vff'W ~llfl 11m~v~uti~Nti~tl1JH 'Vl'W 'Utl~fl11ll!il'W! ~1'Utl~ft1'W i 11 rut ~1tl'Wi11' ~ 
u ti u 'U 

i ' 
!'Jf1'Vl f 'V'l 6ir'W 'il ~ t1fl111'1 ! ii 'W ff'ru ru11'151 fll'j" !1 'W ff'ru ru 1 !'151 fll'j" !1'W tlfl u 'W Yi rnil 'W ·n v~1vNW'Vl'W¢{1 v 

qJ ti ti ti ti qJ q 

1 I JI f I 

lJti~ 1v~'!i '.irn 'UfJ~'Vl f 'V'l 6E'W Vi!'Jf1 'H~tlllti ri1tl 'il 'ilU 'W 'UtJ~ ~l'W 1'W!1'W 'll'U ~1Vi ¢Iv~~ w~1l!trruruw1h cu q cu q ti u 

' ' " " u~1u~ ~ l'W 1'W i l'l 'il ~ ~1ni1 11'1v~l'W1'W t1'W Vi ¢1a~~1 m!~ ti~fl f ~ 'il ~ m.i ~!il'W t1'W-ff 1'W 'U eN 11 i1 E'W u ii~ 
' ,, ' " 

~11 ~~ lCJ'Vl 1~ fl1'.i!1'WtVitJ111' ~ ~ '.ill'lfJfl!U ()fl ~Vi~ tJ 'H i1 ff'U fl~ fl 1~ (J{)flfl ~ ! 'H ~ fJ 'UfJ~ fll'.i~ Nfl'W' 'U \01 llJ 
'" " " 

ff'ruru1!'1f1fl1'.i !1 'W 'il ~(]flu 'W Yi fl iil'W 11 i1 E'W ';j ~ v~ v11 fl vfl!u v~ 1CJ'il~u'W Yi fl i 'W ~ 1Jn1 t J'Ull'l 'Vl 'W ~ii al'l u CJ cu q 

v1 v'U a~ ft'ruru 1!'lf 1 'Vl f 'V'l vE'W ~ 1l l'l 'H 111'1vff'ruru1!'151fl1 J !1 'W 'il ~¥1 l'l fi l!~tJlJ '.ilfl 1 ~llJVl Vfll 'j" 1.ff ~1 'W 
q UU UCI q 

" 
11'1 vu '.i~mru 'U v~ 'Vl f 'V'l 6-ff uw 'W 

' i 

i ! 
I I 

. 
<!! <!! "' 3.16 !fl'.itJ~jJtJ'VJl~fll';j!~'W 

1J~El 'Vl !! ii~ u ~Ei' 'Vl frei CJ tilll'W 1v rn CJ~ 'il ~ u '.i ~ flfJ U'!i '.im '.i lJ ~ '.i 1~1'.i'Vl 1~ fll '.i !1'W 'W ti fl~ u fl lJ !1'W ~ 
q 
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3.17 fll'J l'.b'lJ'J~lJlillfl1'J'Vl1'lfl1'Jllt\j'.b' 

1 u rm ~'fl Yi1'l11m'J l~'W 111'i~'W i 11~rn.Jl11\91 'J]l'Wfll'J 'JW'll'W'Vll'lfll'J t~'W NlCJll ~rn'Jl'i' ~M 16*m'J 
" I I I _I QJ '3J Q, .. I & .d r o .:::::i. d..c::! QJ lft9) 1 GJY' 

1.J'J~ :IJlillllbl~\91'l'Utlb1':lJ:U\91]1'Wi1bl1CJ1.J'J ~fll'J "lf'l:U ffi;'Jf)'.i~ 'Vlll\91tl'ill'W 1'W!'l'W'Vl!flCJ1flll 'J1CJ L'fl fll t '.b''illCJ 
Q aJrl d.o. Q '3) d QJQ O.Jrl dd .:::::i.e%..J d.:::::i.~ 
bl''W'Vl rn mt bl~11 'W bl''W llbl~fll'J t1l\PltNCJ'UB:Ubl!flCJ1flllbl''Wi1'J'V'I mrn ~11'W 'Vlm'il 'il~tfl\Pl'U'W "lf 'lNbl 'Vl!fl'fl'll'W 

'il~ 'l'fJl'illl\91fl~1'l itl'il1fl~1'W1u~tl'J~lJ1ru 11 
" 

3.18 m'Jll'J~mrum'JMll-ftu 
.:::::i. cv .:::::i. QJ ' QJ & .. I d .:::::i. .A d. :ll , ... llll 9' ' 5) ' 

ll'J'l:l'Vl u bl~llrn i1 CJ ti CJ'il~ll 'Wi1fl1.1'J~mru f11'J11'W bl''W!:Uti :u m1rn1.1'W 1.1 i \PlflB'l-J 'Ul'lU'l-J 'llti'lfll'J 

lfl'fl fll'J ~~mfo 1'W1J 'il~ U 'W 'fll:UflQ 'ttlJ1CJ11~eJ 'illflf11'J~'4 lll'W a'W!~'W Nbl iJ'11 i~ eJ'llJ1'illfll11 ~ f11'JtU1 'W 

B~\91 .fll'J~Nfl~'W 1Pi''lflci11mwi1 'il~b'i'l Hbl 111' l'i'B'llfl\Plfll'J i 11bltltlfl'Utl'l'Vl f 'V'ICJlfl'Jl~eJ~lCJ'lfl'J~fll'J~ .. 
CJ o _d ,9J I ... I i '3) I I .d di I d \fl 9}Cl.I di QJ ~ .::=1 

Nfl'V'l'WUbl ~'ill'W1'W 'Vl'fltl'l 'ill CJbl'llJl'Jtl 1.J'J~mru fll'J 'flBCJl'l'Wll'.b'BtlB 'JlCJ'illCJ'Vl 'iJ ~ L\Pl'Jllfl'W ll'l-J'Vlfltl.l'W 
"' 
.::::::. QJ ,J I cl 1 d. i 'J)c,1 .::!! I 11 fj)QJ ' ' dt 1ri '3)' 0 ... I 
bl''W 'Vl'J'V'ICJlWfl'fll'l'ttlflfl'fltll:UeJfll'J \Pl '.i1Jfl'Wfll'fl11'il~ L'fl 'JllBCJl'lU'l-Ji-JeJ'W!:UeJ L'fl'illCJ'.b'1'.i~1.l'J~lJ1ill " . 

m'J11lliru i1lu~1 

3.19 fll'J~'flbl''J'Jfll i 'Jbl'~bl':U 

m'J~\Plbl''J'.in1 i 'Jbl'~bl'rn~u i1ll'11:u'V'1'.i ~'.i1'lfutyt\J~11~'.!1'Vl :urn'.b'u ~ln'fl 'V'I. rr. 2535 l'flCJ11~'.!1'Vl . . 
a.1 o dill]YQJ QJQ d .. I 3'~ 31 

'il~'il\Pl b1''.i 'Jbl'l'JeJ'll:UeJ L \Pl'JlleJ'l-J:U\91'il1fl'Vl1.l'J~'.b':U Htltl11 'W 
q q ~ q 

3.20 Nbltl'J~ lCJ'.b'U'V'ltJfl'll'W 
.. " 

vrntl'.i~ lCJ'.b''W'J~CJ~-ffu 

11 ~El 'VlU bl~ 11 ~El 'Vl ~tiCJf 11 ~!~ w$J eJ'l-J fi 1 ~l'l l 11 tJ bl' Ubl ~l~'W bl':U 'Vl 11fleJ'l'Vl'W11 'J ~ tl'W-ff' 'l fl :Ul~ 'W 
.. q 

Nbltl '.i~ lCJ'.b'u11'1'ltitifl'il1m1u 'llti'l'V'ltJ m1u (im 'lfll'JHblll'J~ lCJ'.b'U) 

11~El'Yl!!bl~11 ~El 'Vl d eJ CJ~ .fll 'J ~-ff 111 f rn~ 'W '.b' m '.b' CJ~~ eJ 'l ~ 1CJ111' u Fi 'Y'l iT m 1 u irl ti ti eJ fl 'il 1m1 um :u 

fl Q11 mmi 'J 'l'll'W ~ 'lll~'.!1'Vliit111t~'W '.b'\Pl t'.b'CJ~'lf1~11i~ 'W 1m 'lfll'J Nbl ll'J ~ lCJ'.b'U 11 '1'l ti ti fl 'illfl'll'W 

"1111f11'V'IiTfl'l1 'W 
" ll~El'VlUbl~ll~El'Vl~eJCJfll'W1tu 11llir'W'fll:U 1 fl'J 'lfll'J Nbltl'J~ lCJ'.b'U 11'1'ltitlfl'illfl'll'W 'UeJ'l'V'ltJ fl'll'W 

")" GJ '3).:::::t..d.:::::t. I I d .. 1 lJl 3' ')' '3) _d .:::::t. 

t'flCJ t'.b'Tlifl'flbl'flU'flbl~11'W1CJ'Vl1.l'J~lllillf11'.i n (Projected Unit Credit Method) t\PlCJ~t'.b'CJ1'.b'1tyeJbl''J~ 

'1¢1Yi1fll'J11 'J~ iilu fl l'J~ ~fl~ 'W l'l'l flci11'fl 1:u 11 fl fl fl W 'fl fflbl''fl { 11 '.i ~nu il CJ ~ 'l'tt fl fl fll'Jtl 'J ~ :u1ru fll 'J 
' ' " 

l'l'l fl ci11¢1t1'l1~.fltibl':u:u~Yi11mfl11 mCJ '.i 1:uii'l .fi' t1bl':u :u ~if\ CJ1n11a'fl'J1 ~'fl bl 'fl 'eJ''f! 'J 1m 'J ~ u i~ u i$ltiu 1 u 

ti'W lfl'fl tJ'fl '.ilfll'Jttl~CJ'WU tlbl'l 1'W ~l'W 1'W'V'IU flHW a\91 '.ilfll'Jll'Jill~Ubl~am1t~'Wt~eJ 
Hbl n1 l 'J11~tl'U1\Pl ~ i-J 'il lflfl 1 'Jll 'J ~ :U ltu fll 'J 'fl 1:u11'1flflll\91111 bl'\91 { 11 'J ~ fi 'W fl CJ (Actuarial gains 

q 

and losses) rl111f 111m 'lfll'.lrlbltl'J~ tCJ'.b'U11'1'lt1tifl'illfl'll'W'UeJ'l'Y'lUfl'll'W 'il~f11f '11'ul11 un1 i 'J'Ul'fl'l'J'W 

t11\Pltbl'~'iltu t'fl CJ~tii~ubi1u11~'l'Uti'ln1 i 'Jbl'~bl':u 

'4' 
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.. 
.d.c:::t. .d,.d. 9) QJ 

3.21 iJfl'fH'l'l1'.itlfl'ilfll 'J'Vl!flCJ1'UeMf)'W . . 
.ct Q .d. .d. 9' QJ .t:::S .d Q d.d 0 Q, Cl.I 

iJflfl bl '11 '.i tlf) 'ilfll'.i'VHfl CJ1'U tl~f)'W '11 lJl CJ!:l ~ iJ fl fl bl '11 '.i tlf) 'il fll '.i'l'l :U tll'Wi 'ilfl 111fl :U11'.i 'l:l 'l'l ti flf11iJfl :U 
q q q cu q 

1~wu1'.l:i''l'l 11-iii'il~!~ 'W 'l'li~\91 '.i ~'Vi~ti'l'li~~tl:U 'Vi~tltl vmv'l$1 fll'.i'fldiJfl :IJL~ CJ1tl'W ti'uu1'.l:i' 'l'l '.i1:U~ ~ 
"' . 

' ' ' " 
u1'.l:i' 'l'l-Yi VI i tt if TVl i1 tirf u 11~'.l:i' 'l'l VtiCJ !! bl~ fi 'ilfll '.i-Yit ~'U 111 '.l:i' 'l'l vtiv 'l um~ m~ v1nu u tin 'ilin-W 11 flflbl 'Vi~ ti • • 
fi 'ilfll '.i~!~ v1.u' ti~tl'W ~~'Vim CJ'.i1:U~ ~111'.l:i' 'l'l~1:uu bl ~11 fl fib!~ ~i'i tirf 'W ~ ~ii'l'l li titimitv~ 111i11'l'li~l'l '.i ~ . . . 
" t:!:t 'fJ} .d.Q. .Qi I d QJ o C1.I OJ Q. QJ SJ Q o QJ .::!:! aJ 

'11 '.iti'l'll~titi:u !! bl~:U ti'l'l li'l'lbl ti v1~:uu mnmun 1111 rn 'l'l v.111 '.i m '.ibl'lfl w mm flll''Vi '.iti'l'l 'W rniu 'Uti~ 
" "' " 

" ' ' 1 

111'.l:i' 'l'l \91 bl ti~ -n ~ irm.j/ fl 'l u fl '.i ti 11 fl f TYi 'l fl~~~ fl' 1111 fl fl bl i ~ flci i1 !! bl~ fi 'il fll'.i-Yi ifi v1.fl'ti~ti11 iJ fl fl bl • • 
" !'Vi ci i iT 'U 

'l u fll'.i~ 'il i '.i ru i fl 11:u iY:ui 'W li l' ~tt 1i~11flflbltt5ti f1 'il fll '.i ~! ~ v1.u' ti~ nu ti u 111'.l:i' 'l'l 11~ bl~ '.i ivm '.i • " u1'.l:i''l'lfliu~~~1.Wtitt1'Uti~f11i:u~:uiuli:uinn11iu1111u'l'li~ntJtt:uiv 

3.22 mili1u1191' 

mili1u 11191' 1l'.i~fltiiJl91'1vmil11u 11\0l'il 'il 'il1l'W!!bl~mili1u 1$1'.itim'.i\Pi'~11w; . " 

mil 11u 11$11J'il 'il11'W 

111'.l:i' 'l'l!!LJ~111'.l:i' 'l'lVtiCJ11uYi fl.flliJ L~'U 111'i' ell iii) \91l:U~1'U1'U~ 'il~$lti~~iCJ fl iu1ru\91i:Ui1'1rnnrucvl' 

!! 'Yi ~U'.i~:IJdblf 'l:l tJim 'l u -e1'191 '.i1.flliJ !~'U l ${ 20% '\Jtl~tll 1 l n tl'U.flliJ L~ 'U 111'i' tt'1~'ilin1lf uui ~111flfl'1 ul'i'1CJ 
I 'l 91 1 I di 11) I <!! .:::1 I 'l O "' °' 91 dll) 91., 91 

m 'l:f'iliCJl'l i~"l GJI~ i:umm'.itititl!lJ'U '.ilCJ'il iv um'.im'W 1rum'l:l !!bl~11 ntitifl~1CJ'.i1CJfll'.i'l'l 11'1 '.iiJCJfl!1'U 

11~ti111ii1m~u'.iiCJ11 l'i"l um'.ifli'U1rumiJ 

miii~u 111'i'l'tifll'.i~l'111ru~ 
" " . 

ir'W 'l'l f 'l'l ~!!-a~ 11 i1 iru fl iii 11u 11¢1'.itifll'.i\Pl~11 tu;'il ~fl iu 1 ru ~ u 'il in v-i-a !!\91 fl~ i~i'1fl l' i1'.i ~111i~ 
' QJ .::::! QJ .d, Q C1.I rl t:!:t d'~ i QJ ~ . 

:u blmm:u iJtu'l:f fliJ ~1'W fll'l:l '\Jti~ iru 'l'l l' 'l'l CJ11 '.i t111 'U tr'W 'Wu ru 1'W 'ff'W '.iti u '.i ~CJ~ nm '.iW~iu '.iiCJfll '.i "' " .. 
.d. Q, Q.I rl d.c:::t. .d..<::1. \J\91 QJ QJ .d, Q.I 9.ld 1119' .d,Q, \1}9' 

LUb!CJ'W!! Ubl~ 'Uti~ iru 'l'l '.i'l'l CJ!! bl~11 'U'ff'Wfll'l:l L~'W 1~ rnml'l'l\Pl 11tu'l:f'il~ti mu '.i 1~ 'W '.i iv 1\Plfll'l:l !~'W 11'1 '.i ti 
" "' "' 

m'.i\Pi'\Pl 11w;tt~ti~i 'l~~ivmil 1~'W 11$1'.itiml'\Pi' \Pl 11w;1~v'il~.r11n uni l '.i'Uil'l'l'l'W 1~m1~'l 'W i11'W ~ u CJ qJ q 

d °' d °' 91) 'l I 91<!! 91 <!! o 11) G G d 
!flCJ1f)11'.ilCJf11'.i'l'l'.iiJ'.i 1\PlCJ\91 H 'W'ff1'W'\Jtl~ Htltl'Vi'U11'.itlfll ! '.i'Ui\Pl'l'l'W!11\Pl!ff'.i'iltl'W 

qJ cu q q 

r.ibl !!\91 nl'i i~~1fl '.ii1~'l ~'11 n mil 'il ~11ni'11f1 ~ u iru 'l'l i' 'l'l ~fl iil !~ 'U 11¢1'.i tin i'.i \Pl \Pl 11tu~Lrieiiifl1 i :u 
"' "' " 

1~ u 11u11191'~ ti'W .u'i~!! il 'W ei'U 1i111'.l:i' 'l'l !! bl ~u ~'.El 'l'l cieiv 'il~ ii nil '.i'l'll~fl iil 'il inmHl11-W u ~ i'W 'l 'Wei 'W ifl \91 
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" 
if'W 'Vlf i"l vubl~tti1if'WrniJ1~'W ll'i' 'Jtifll'J~l'luru~tifli'l'l :JJblri11 \91 CJt oMBl'l'J1rnii1~'W l¢i'rl1115'm1\91 

., "' "' 

" . . 
'J115~11i1if'Wmii1~'W ll'i' 11'1CJ1'*51'l'J1mii1rn~fltJtt m CJmiiti1mVin Nblu-:i 1'11J 1 cM'ti ~11~tiVi ml'l 1$1 

" . 
fltl 'W s[J1,:iu i1'Wtl'W1111 ~ n Nbl U'l fl1J 1"*fl1 CJ t 'Wif 'W 'Jtl 1J 'j ~CJ~! 1mVi 'j lCJ'll'W 

" 
ru i''Wff'W 'Jti1J'J ~CJ~nm'JlCJ'll'W :JJblfl1\911:JJDW;'lJti-:iif 'W'Vl 5i"l 6rnii !~'W 1$1 rn fll'J~\91 uru;'il~tifl 

qJ u u cu 

'Vl1J'Vl1'Wubl:;;tl5'1Jbl\9l:JJblf11 1rltinm1:JJ 1~'W I tll ~riti'W .ff 1-:iui1111J 5'11'Vl1rn~1J5'11'Vl~tiCJ11~ IJJnfi1 I rn1~ 
"' 

" mii1 'W ti'W lfl\91!~ cMi"lti ~timn11-ff'W 'Vl 5'Vl 6m1i 11'W I~ 'Jtifll'J~ \91D w;~-:itt:JJ \91'Vl~ti1J1~~1'W m 16* ., 

" 
ff'W 'Vl f V'l VflllJ !~'W 1$1 'jtJfll'j ~\91 uw~u bl:;;tti1 ff'W mil 11'W I $1 'j tlfll'Jl'l \91 UW;'il :;;'11flflbl1J tl'W l~n 

u u 
' " . 

~ tJ 1i'.i tJ fi 'i1 fll'j n if 'Vl TI m:JJ fl tJ 'Vl :JJlCJU bl~ mil!~ 'WI~ iJ tl 'J ~!lJ 'W 1\91CJ'Vlil1 CJ~ l'W ,)' \91!tl1Jfl1ii'VlU1cM 1 'W 

" " ~·n!'W 1J 511'Vlubl~1J ~'11 'Vl ~ti CJ~~ ii flflbl 1J ff'W 'Vl f i"l vmii 1~ 'WI~ 'i ti fll'i ~ \9111ty;ubl~11 i1 ir'W mli !~'W 

I~ 'J tifll'Jl'l l'lUW ;t 'W fll'J u tr\91~ 'ilCJfll 'J t 'W ~ 1J u tr\91 ~ :Ul'W:;; fll'J 11'W u 'Vl 'W fll'i ! ! tr\91~ !Wfl 'illfltl'W u ~ 

" " 
3.23 fi1l'J ('Ull'li'J'W) ~tl~'W<Ll'WVi'W~l'W 

" " 
fi1l'J ('1J1\9l'Vl'W) ~tl11''W<Ll'WVi'W:Ul'W fll'W1tl.! l\91CJfll'j'Vll'Jtlll'J('lJ1\9l'Vl'W)ftl'Vlf1JiJ 1'i'1CJ~l'W1'W,r'W . 

q q ~ q q 
I I 5J 3J • 

QJ .d. o I C.I .d I o OJ Q.J ~ QJ .d. 

"1'l:JJty'Vltitifl'ill'Vl'W1CJmmblCJm~'Wl'Vl'Wfl ru 1'Wtr'W~1\911Jty'.lf 

3.24 fll'J utlbl~ri111'Wl'l'J1~1~tl'J~!'Vlff 

'J1CJm'J~1~'Wl~'W mwh~tl'J~rnffl~u'WYifl Hi ~'W11'Wrn'Vl 11'1 CJ1.ff a1'l'J11rnrntl~CJ'W ru 1'W ~1fil'l 
.::::. CJ rl d .<::i d .::::1 .0::::. I d.d. ~ OJ .d 

'JlCJfll 'j tr'W 'Vl 'i i"l CJU bl ~11'Wtr'W'Vl1u 'W 1~ 'W \91 'ilm~ tl 'J~t 'Vl ff'Vl :JJ CJti\91fl~111 bl ti ru 1'W 'Vl t 'W ~ rn1trl'l'l]1'W ~ 

fll'J!~'W ll'i'u'WYifl l~!~'Wl~'W1Jl'Vl l\PlCJtoMBl'l'Jl!!blfl!tl~CJ'W ru 1'W~1 Wl1Jl!tr\Pl~~l'W:;;f)1'J!1'W fi1 l'J'Vl~tl 
-1 •ll)!J/., ~~I llJ!J/ <!! 1 '1!J/ 1 '1 ~ ., 

'lJ1\9l'Vl'W'i11flfll'jU1Jbl'lfl1 l\911J'U'Vlf1!1J'W'j1CJ l\Pl'H'Jtlfll !'lf'i11CJ l'U'l1\Pl1J'i1'i111'U . . 

t 'W fl 1'J1J'\Pl ll 1'l11fll'J !~ 'W \911:JJ:JJ1\91 'J:Ul'W fll 'j'j lCJ'll'U 'Vll~ fll'J 11'W ~1CJ11~'H1 'J ~1!~ 'W Jlti'l t cM'l'lbl CJ 
~ . 

-WiJ 'i1 Ubl~ fll'j tl'J ~:JJ 1ru fll'j t 'U!~tl'l ~ nm1:JJ IJJ u U 'W tJ 'W ! tr:JJtJ fll'j 1.ff~rn CJVJU 'ill! bl:;; fl l'Jtl 'j~ mru fll'j • " . . 
~ 'l fl ri 11 iJ ~ 'l N bl fl'.i ~ 'Vl 11~tJ~1'W1 'W t1 'W Vi U tr \91~t'W'l11 fl l'J !1 'W !! bl~~ tJ -lf tJ lJ bl Vi U tr \91 'l t 'W 'H :JJ1 CJ !'H \OJ 

tl'J ~fl tJ 11~ 11fll'J11'U Nbl ~lfifl ~'W 'i1 ~ 'l tll 'i1 !!\91 fl ~1~ I ti 'ill fl~ l'W 1'U ~ti 'j ~:JJ ltl.! fl l'J I~ fll 'j 1.ff fj bl CJVllJ 'i1 
. " 

Ubl :;;m 'Jtl'J ~:JJl ru fll'J Virl1fl'tyn~~{j 
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r111~tl'~1'Y!f 1Jif 'W 1111f11li'Toll' CJ tfl~ti'W l 'Y! 1~1'Y! ~m ~mJ~ ru11Tvnt:i 'ill'Ja! 1'il1nti1~ 1~CJth~mru •1rn-:iif u fl 1 

ul?i '1~'1rw ~ ~ 1u1u r111~tif11'J'1~ '1'l'U tMlJ '1rl 1if u ri' 1mm ii ti~ 1h~mru I '9i' 1rl m11m1il~ CJ1J rYi mJn 1J .. 
I f 'J} I I jJ 

~l'W 1'W!~ lJYi m 'W 'l1 UJ~ fl 1!~tlf11'J'1~'1'l 'Utl'llJ '1fl1if 'W fl lfl'lmil m1 -:iYi '1 ~'1'l!! '1~!~ lJ~ 'W 'ii~!! 'CT~'l!~ 'W " .. . 

·~SI· ~Sl<VSISI ~I •1'1 <!! 
m t'll''illCJmCJ t\9l'Y!1'Uti\9l'Wi'l'W'U1CJ t'Wb1'1'W'Uti-:im 1rn'Jti'Ul~i'l'W • • 

. 
I .<::!:! r;J I .C:::. 

fll!rltlf11'J~tJCJfll'Utl'l!'l'W'1'l'V.J'W 

1J~id vi Vi 'il1'Jru 1r111~tim'J'9i'tiCJri1'U ti-:i 1~ u '1-:iviu 1 ~ CJN1V1J ~'Yi 1 'J'fi 'ill'Jtw 1 'il1n ri'1 il 'J ~ flti1Jm 'J • 
.C:::.Q.I i \Ji9' I d o O.I d .c:!i d5/ Id 9) I .d 

'Uti'l 1J rn i'l 'W 'W 1 ~ '1 ~ '1'lti CJl 'l lJ b1'1'J ~ b1'1fl ru 1rn ~! 1J 'W 'J ~CJ~ nm 'W l'W 'Yi 'J tilJ 'U urn 'll''Uti'l fll'J ~ti CJm f11 'J vi 
" - . 

• I I "' ., I 1IJ SI I d • ., <!! ~I <!! 1IJ I ., • ~I SI 
'ii~ 'CT'J u 111-:i 'Wm i'l 'W ~-:inm1 1 ~ '1 ~ '1 'lti m-:ilJ m 'J ~mfl ru11 'J ti! u'W 'J ~CJ~ nmu 1u 'Yi 'J ti tlJ'W 'W 'ii 11 u'W \91 ti-:i . . " 

1~~'1CJViu'il'Uti-:iN1CJ1J~111'J 
q 

<V . I 

b1'UJUJ1!'ll'1 
"" 

r'.l1v1J~m'J I '9i'1~\OJ'1v'fic'ii1 'W m'Jil'J~1iJ'W1~uu I '1lu'1~'J1vTI~1~ CJ~'Utl'l~t\Jt\Jl!vlu'fi'il1'Jru 1111J~idvi I '9i' 

1ti'W 'Y!~tif 1J 1m.J m1m ~CJ-:i1rn~ riTiil'J~ LCJ'll'ifi uif'Wvif vHJ~1'lf1~-:inrl11uli';rn ~ti l:J 

.d.c:::. .... 1 rl I d 
i'l~'W mm'J !!'1~ti'Llmtw1rn~mmum1m 

q 

1'Wfll'J~1u 1ru fll! ~tilJ 'Jlfl l'Uti'ltllfl l'J u '1~ till n 'JW Nl CJ1J ~ 11l'J~11 ~ 'W ~ ti-:i'l'l1m 'J iJ'J ~mru m CJ 
q • 

'li1-:i nTI 1u TI~ 'J! u Yin 'Ul~ i'l 'W 'ii 1 fl m 'J¢! ti CJrJ rn 1n m~ 11lJTIfl1~fl1~11'ii~I¢1f1J fi'W ~ 1n11 lJ '1 fl Wll lJ . .. .. 
'J} 'J} I 1 

'J!ru~'Uti-:i if 'W vii'~ 611 'W 1 'Wm'Ju N1CJ1J~111'J ~ 11~u ~ti-:i 1 ~~TI CJ~u 'ilYitfi CJ1.u'ti-:in1Jm'Jm~ m'Jru 'JlV 1¢1 " . 
I j/I .J .d di CV ~ QI rli 

x~i umn••'ll'10011Ufl>OuttU~'1'0UU 

~ \JI-
/"' 
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l'i1m111i.ICJlJ w:idh.i'l'lf''V'lcfl:Jiil9111wu 

1 tJ fll'JUtJ Yi flU'i:'I~ 119111'11'11'\J ti~l'i1m111il CJlll!l:'l~ih.i'l'l f '1"1 cfl:J iil'111wu tu 1tJ ~1~m \91 '1tl\91 'il tJ 
"' 

fll 'J i'l \91bl'ti1J f11'J~tiCJl'i11 tJ .fl w11 TI'~ i-11 CJ1J ~'111'J~11~ tJ cl{ ti~ u 'J~ 111ru m rn 'J ~um~ tJ bl'\91 ~ m191 i1 'il~ 
• y 

1~f 1J1 h!timri \91 'illfl Ehl 'l'lf '1"1v11 jtl 11t.i 1CJ'\Jti~EtJ'l'l f''V'l v'lilnti 111'1n1911~h!b1'\91 'J111~~fll'Jl~tlfl el\91 'J1¥J191 
• y 

-a\91'\ilm m~bl'll 1 tJfl1'Jfi1tJ1tu mJJ'1~11J'il ~UtJ'\Jti~m~um~tJ b1'191t1 tJ "1 

Em1f'1"1vmli1~tJ 11Pi''Jtim'J~1911ltJ!; 

1J ~ '11i'l'il~f1J ~ iYtJ i'l f '1"1 vmil t~ tJ 11'1' 'J tim 'J 1911911J' ru;'ff 111 f m,rn tt\91fl~1~ ~-;iri 'J11~1 ~'11 fl mli H-a ~ 
"' u 

'\J 1191'l'ltJ'l'l1~ mii ~ 1:J1 ~1 ~irl ti ii m1111~ tJ 1u11'1' l'i ti tJ <U' 1~u ii 11'il~nFi11'Jm~fl1ii1tJtitJ1ri \91 t Vl CJ~ • 
'V'lti~ 'ii~ 1~u'J~1CJ'lfu 'ill fl ri'1u\91 fl~1~~1ri 'J11u'1~'\Jl\91i'l tJJtJ 1 tJ m'Jtl ~w1J 1m'J~11~tJ$i'mu'J~mru • 
m'J i1m'Jf 1J~ ~itJ 1tJiYtJ i'l f '1"1 vmii t~tJ 1 ¢1 rn m 'Jl'1191uru;t~tJ ~itJ 1tJ rvh 1191 1191 CJ~ 'ill'Jtw 1~~ ~itJ 1tJ 

"' u 

fi1 l 'Ji'll~mli~mwJ1'il~tn\91 lu tih!lfl\9l 1w1~-a~'1h~nm 

ri-au'J~ 1CJ'lfu 11 i:1'~titinmrn1tJ '\Jti~'V'lt! rn1tJ\911lJ 1 ri'J ~m'Jri'1u'J~ 1CJ'lfu 
y y 

11t1irtJ1911111 fl 'J ~ m rn'1u'J~1CJ'lfu 11 i:1~ ti ti fl 'il1n~1tJ '\Jti~'V'l t1n~1tJ u 'J ~ mru ~ tJ mll 11 E fl 
• y 

fltU\9lfl'1b1'\91{1h~ntJfi'CJ 9f~cJ1ti~mftCJ<U'tib1'1111~~1tJ~1~ "11tJm'Ju'J~mtwm'Jt!tJ t'lftJ el\9l'J1¥l\91'1\91 
y • 

el\9l'J1m'J~tJt~w~titJ 1 tJ timri\91 f!m1mru~ 1rn~f!\9l'J1m'J tu TI CJtJuu-a~ 1tJ ~itJ 1tJ'V'lt1 rn1tJ t~tJ cJ1tJ 

y • y 

11t1 EtJ Yim'il 'il~tn\91~tJ'illflfl1'Jt"lflY-1ti~~ti~t~CJnl'i11if CJmCJ ~1CJ1J~i11'J 11'1'1~191'1CJ~U'il 1 'Wm'J "' . • • y 

U'J ~tiJtJ rl'1 '\Jti~ri~ 'liltinY-1ti~ ~ti~ 1 tJri~'\il ~1CJ1J1111'J~'ill'Jtw111 'il~~ rimirCJ111mn\91~tJ 1191 CJ1J1EJ'l'lll'1~ 
"' y y 

1J1'l1'1'l~tiCJ'il~U'J~mru mm i'.1 fttJ~~flfi11 tu ltJ fftJ 'Jti1J'J~CJ~nm'JW~1h! 

l~iln'l'l 

1~'WN1mh~m'VlfJfJ:JJ'Vl-r'\l'lv 

1~'WN1m.h~1fl'Vlm~11n-'J1v1'W 

1~'WN1mh~~1 3 1$i'B'W 

~'lJf11'Jl~'W'J1:JJ 

2559 2558 

1,017,192 937,192 

151,830,091 399,983,507 

3,866,458 68,804,396 

1,178,245 1,167,445 

157,891,986 470,892,540 

iJl'Vl 

~'lJm'J1~'Wm'\l'l1~nilm'J 

2559 2558 

950,000 870,000 

146,819,185 395,911,388 

3,847,798 68,785,736 

151,616,983 465,567,124 
.f 
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" <ol 'JI 

5. ~fl'H'Wfll'afll 
'J} ' ". " 

'1fl'V!Ufll'.l#i'1ru1'WYi 31itJ11riii2559 irn~ 2558 imnmiimCJ'V!uVi#i'1'lil'.l~L~l'l'lu 
~ . 

cJ'l Lll~'lfll'V!'WIPlil'.l~ 

Lfl'Wfll'Vi'W\Pl 

1llin'W 3 i~v'W 

""' ,,!J ""' 6 L\Pltl'W fl'l 12 L\Pltl'W 
"' I ""' ,,!J 111_ I 

lllflfnl 12 L\Pltl'W 'IJ'W rn 

' "' QJ I ~ .:::::! QJ 

'V!fl fllLHtl'V!'Wbl''lbl'CJ~~~t)j 

bl'i'l TI • 

2559 2558 

139,927,292 126,793,224 

104,074,014 110,327 ,039 

45,885,638 35,640,519 

. 13,372,273 9,356,908 

34,657,276 26,139,814 

337,916,493 308,257,504 

(38,688,721) (29 ,902,34 7) 

299,227,772 278,355,157 

iJli'l 

2559 

137 ,368,800 

103,484,263 

48,738;936 

13,348,704 

33,901,116 

336,841,819 

(37,905,737) 

298,936,082 

2558 

125,417,795 

109,937,538 

35;684,864 

9,265,799 

25,460,868 

305,766,864 

(29,208,751) 

276,558, 113 

" ' ' " ' ,, 
bl1'11~iJ1lif'Wbl'\Pll'WVi 31TI'W11fllJ2559 U'1~ 2558 ri1LHtl'V!U"1'ltrCJ~~bl'tuiJfl1'.!Lfl~tl'Wl'111 ~'lU 

• ~ u 

2559 

29,902,347. 
"' ' 

111fl \9l'lL~lJl'W'.l~W.ii'l'l1\Pl (ltl'Wtltlfl) 9,092,403 

"' ., d 

'Hfl 'H'W~t)j (306,029) 
' "' ri1i~t111l'.lmtr'v~~~ty -1Jmv1J 38,688, 721 

.. 
EJCJ\Plfl.:'!l'\1M 

rui'uY\31 

im1m.J 2558 

1Jli'l 

2558 

24,985,464 

5,745,139 

(828,256) 

29,902,347 

'IJTl'l 

175,000,000 

175,000,000 

2559 

29,208,751 

9,003,014 

(306,028) 

37,905,737 

(144,000,000) 

(144,000,000) 

2558 

24,332,978 

5,704,029 

(828,256) 

29,208,751 

.. 
EJCJ\Plfl-:lt'IHlel 

ru i'uY\ 31 
Tii.Jdlfl'-1 2559 

31,000,000 

31,000,000 
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"" \liJfl1'.it\l'U'.i1JJ 
iJ1i:d'Yl~tiCJ iJ1i:d'Yl m{ 'VlTill' t!tif.'t"lfYI ~ltl\Pl 1$i'111' flVJJt~'UttniJ1i:d'Yl~t~m.LJ'ti'ltl'U iJ1i:d'Yl fi'Wti'VlYI~ ~ltl\Pl 
+ ' qi " " t'U<Ji.l1'111rnrn~'U nn111'U1P1U1CJfi'Ut:lJtiY11'lmJJ1rn~n m'.ifl \Pl\Pltirnli CJt'UV\91'.il~tiCJri~ 1.65 ~ ti1l tl'lCJi1'.i~l'ltim1i CJ 

~ v 

YJrn~ti'U t~ 'U 111' nvJJ~\ln~ 11111 n i1TI' nY1f 'Vl~~1i.l<J~t1 'U . ~ 

ll'YITI • 

2559 

54,140,559 

35,915,118 

480,130,849 

357,886 

3,659,812 

iJlYI 

2558 

54,143,297 

33,776,495 

474,099,130 

390,511 

3,697,561 

2559 

51,218,631 

34,373,372 

480,130,849 

357,886 

3,659,812 

574,204,224 566,106,994 569,740,550 

(29,639,759) (20,460,184) {29,639,759) 

544,564,465 545,646,810 540,100,791 

• • v 

<J1CJfl1'.iti.lTICJ'Ut1i.lri'l'lltJ'lri11HtJfl1'.irl1P1JJriri1i1'Wfi'1TI'TinJCJ if1ttf il1l 2559 ttri~ 2558 ~'lil 
~ 

• v 
CJtl\Plt~JJ~'U (ri\Plri\l) t 'U '.i~tti1'lll 

CJti\Plfl\lmt{tJCJn 1i.li.lriwll 

iJlYI 

2559 

20,460,184 

9,179,575 

29,639,759 

iJlYI 

2559 

9,179,575 

2558 

52,106,551 

32,387,604 

474,099,130 

390,511 

3,697,561 

562,681,357 

(20,460,184) 

542,221,173 

2558 

15,611,445 

4,848,739 

20,460,184 

2558 

4,848,739 '" 
ti'-
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l~UM'i'JU1uflrnl'l'i'i'JU1Ufl1llJ~!Nfll'i'\J!Nfl'111'1 

1~'1.l'il4'i'JU 

'ilfll'i'JU 
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l~U'14'i'JU 

lJ'1fll~~li'i'ilJ 

1JT\'1 

2559 

L~U'1~'i'JU 

'ilfll'i'JU 

- ~U'illi1''1J 2,901,415,374 2,901,415,374 254,287,330 2,901,415,374 

t111 'i~ ci~ 1iJ 1Fil'!efu•5~ll1flm'ii1'1lJrifi1 
l~U'14'i'JUiH!l'Ul6 

,, ~ 

-11\J'illlJ'lJ 

t111'i~ci41iJ1nl'!ef uu5 4u1flm'iil'!l;Jrifi1 

l~U'14'i'JUIH!l'Ul6 

'i1lJl~U<l~'i'JULH!l'Ul6 

2,901,415,374 

l~U'14'i'JU 

'ilfll'i'JU 

2,874,248,234 

2,874,248,234 

1,418,994,227 

4,320,409,601 254,287,330 

41Jfll'H~U'i1lJ 

l~U'14'i'JU 

'l;j'1fll~~1i'i'ilJ 

2,874,248,234 198,619,846 

470,487,311 

3,344,735,545 198,619,846 

. " . 
tll l 'j ('Ul~'VlU) fl~~ lli!fi~~U'il~ ~'illflfll'jl~llbl~l!~Ubl~'VlU!~~'UlCJ . "' . 

111'\'1 

2558 

2,901,415,374 

L~U'14'i'JU 

'ilfll'i'JU 

2,874,248,234 

2,874,248,234 

111'\'1 

l~U'1~'i'JU 

lJ'1fll~~1i'i'ilJ 

2,901,415,374 

1,418,994,227 

4,320,409,601 

l~U'14'i'JU 

lJ'1fll~~li'i'ilJ 

2,874,248,234 

470,487,311 

3,344,735,545 

254,287,330 

254,287,330 

198,619,846 

198,619,846 

41Jfll'ii~U'i1lJ ~1Jfll'il~Ul'il 'Yll::Rll fll'i 

ru iuYi 31 'i::11i1~'\'J ru iuYi 31 ru iuYi 31 'i::11i1~il Ill faVi 31 

'iWfll5 JiU1lfllJ 2558 iiu11f\lJ 2559 ii'U1lf\lJ 2558 JiU1lfllJ 2559 

ih1-; ('Ull'l'i'JU) ~ci411hnflefuu5~1J1flmo; 
ifl'l;j'1fllt~UM'i'JUIH!l'\JW 470,487,311 948,506,916 1,418,994,227 470,487,311 948,506,916 1,418,994,227 

i1fl 11i!'itumii1~u1.1i''i!lm'i'1'mJ''lJ; (94,097,463) (189,701,383) (283,798,846) (94,097,463) (189,701,383) (283,798,846) 

1J5ir'!'l 

fi'1tll,'i\Jlflfll'lil'llJ'1fllL~UM'i'J'Wl~!l'Ul61'('!'1iilllflfl1ii 
iu~1Jfll'i1~u'i1ll11ri::~1Jm'i1~umm::ii1Jmo; 758,805,533 758,805,533 

1JW'!'li1lJ: 

""'QI .... ~ 0 .... 

1J'i;J'Yl ffUll'Yl'\'16 \Jlfll'I 44,906,596 44,410,264 89,316,860 

1J5ir'!'l ila::m ~101'1 9,681,863 409,312 10,091,175 

1Jrir'l'l h~'Yla1111ri1;a4111iJ-;1lJ ~10'1 11,091,224 33,106,556 44,197,780 

1Jrir'Yl iH'Yla1111riim1~ ~101'1 (lJ111'Jfu) 20,883,952 6,543,664 27,427,616 

1Jrir'Yl h4'1'la1111riim-;1lJ ~1ii'11 295,417 ,036 370,653,771 666,070,807 

·1hu111.i4fi11'i ('Ull'l'i'JU) 11ifl1rt~1Jiu1u 

1Jrir'!'li1lJiu~1Jfm1~u'i1lJ 455,123,567 

r ""LD 758,370,519 1,213,929,100 1,972,299,619 376,389,848 758,805,533 1,135,195,381 

t ~'~7:"'"?-a-. J 

l~~I . "r l ' 1 '~r:Jl \\, ~ -;. 
; 't--.:~" -.. _,"~~~ ~ i ~--~~'!~ :.-;;~-., ~ 
\ :i!:.. 2~ _.,, "' 

/ 
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'llVfll'l 

ru iu'\131 

iitJ11fl1J 2557 
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'Uli'l 

ru faii 31 ru iuYi 31 

iim1fl1J 2558 iiu11f11J 2557 iitJ11fl1J 2558 

~ I """ ~ 
1fllJ'1fl11~\JM~\JIHll'Ull'J 801,868,805 (331,381,494) 470,487,311 801,868,805 (331,381,494) 470,487,311 

111111~il\Jf1Thll~\Jl~'lllfll'l.if1,j~:jl (160,373,762) 

'UWi1 

H'1fi1 L 'lillflfll'lifl lJ'1~11~\J'1~~\J1~ll'UlV"!Yliiillflfllii 
1u~'Ufll'll~\J'l11Jtrn:::~'Ufll'lt~\JL'il'Wl:::nilm'l 

'lJ~1'i'i151lJ: 
... "' ... ,/ 0 ~ 

'Unli'l '1'\JU'WYlCJ illflfl 

'U~1'i'Yl i!v:::m ~ifi'fl 

'U%i1 h~'WV11J1'11;CJ~1mh1:1J ~lnfl 

'U51'i'Yl h~'WCJ1'U1'1ifl11~ ~lftfl (1J111'lf\J) 

'lJ~1'i''Vl 1H'WCJ1'lJ1'1ifll'l11J ~lft\il 

ri1uuil~ri1L'l ('Ul\il~\J) l~fl1'1'~il~\J1tJ 

'U~li'Yli11J 1u~'U 111'l1~u51:1J 

'l11J 

')) ')) 

'11'W1Jl'Yl !!'1~ 65.27 '11'W1Jl'Yl 

34,935,945 

10,087,627 

2,189,222 

20,101,794 

201,348,513 

910,158,144 

66,276,299 (94,097,463) (160,373,762) 66,276,299 (94,097,463) 

(265,105,195) (265,105,195) 

9,970,651 44,906,596 

(405,764) 9,681,863 

8,902,002 11,091,224 

782, 158 20,883,952 

94,068,523 295,417,036 

113,317,570 

(151,787,625) 758,370,519 641,495,043 (265,105,195) 376,389,848 

,, ' ' 
i11'11~1JlJE'Wtr\011'WVi 31 i'W1lflll 2559 !!'1~ 25581J~Ei''Y11$1'1J1t11~'W'1~'Yl'W!NB'1J1c.iih1m'Yl'W'J1ll 17.98 

q q q 

'J) 'J) 0 'J) 'J) C). Cl.I ~ 0 11) 
'1l'W1Jl'Yl mi~ 48.18 '1l'W1Jl'Yl !!'1~'ilfll'1Jltl'i1ll'ill'W1'W 16.38 '1l'W'lJl'Yl !!'1~ 50.30 '1l'W1Jl'Yl 1J'J'l::l'Ylllfll i'i 

.Q 0 rJJ 'J) 0 Cl.I 

('1Jl\Ol'Yl'W) ulflf1l'i'1Jlm~'Wbl~'Yl'W 'i1:1.l'1l'W1'W (1.60) b'll'W1Jl'l'l 1rn~ 2.12 m'W1Jl'Yl \Ollllb'll\011J 
q q 

ru 1'W~ 31 i'W1lflll 25591m~ 25581J~EJ'Y111'l'iJm'Ju1'l1Jir'Wml1ruu1nm'i'1.:l'Yl'WL'W\Ol'ilm'i'Yl'WL'W 
q CJ q q 

'J) I do .Q 'J) ·: Q.J.:::::t.'J)..::!i 

mlll\01B~fll'i'1JB~\Olm\Olrn~ tr1'W 'ilfll'l'l'W 'i1ll1U'Wul'W1'WM'Wih~mru 891.38 b'll'W1Jl'Yl 1 iJm1h~fl'W!~'Wflt1ll 
q . "' ,, 

'J~t1~tr'W1m~'J~t1~t111u1ntrmD''Wm'i1~'W (~'11mm'l119J 18, 21) 
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L '1.l~H°"il ro. 1;u'11ttl.inJJ li1ft~ 

2. t1~1T"il f~iiiiwcn' li1fl'A 

..... - " . ., 
3. tl'il:l'"il if\JllW't'IV '11flo;l 

6. ulli'rl n1.1nnR 1i10'V1 (1Jl11'lf'U) 

7.tJ~ll"ll 'n~.l~::UJ1'i11J U1rlA 

8. un7"1l ·nt. imnJJ U10'A 

9. t1I-J''Yl mni~ nm\,·I 

(1h:1nff1no) >1ti~· 

fill ti11~en1'i"OUri11~\.IH~'t'JUh1 

unl'Vli·nJ 

2559 2558 

400,000,000 400,000,000 

10,000,000 10,000,000 

910,000,000 700,000,000 

86,361,000 86,361,000 

176,000,000 176,000,000 

1,316,363,602 1,257,716,543 

7,500,000 7,500,000 

1,554,800,000 1,260,847,542 

2,100,000,000 2,100,000,000 

- 36 -

2559 2558 

42.89 42.89 

30.00 30.00 

32.95 32.95 

40.00 40.00 

34.24 34.24 

7.08 6.83 

40.00 40.00 

41.10 41.10 

40.00 40.bO 

IJ1Tl 

~'UOl'il~\.l'i'llJ 

11ii-ru'l~1ffu 

2559 2558 

708,722,610 555,717,864 

919,861 940,117 

1,091,561,279 703,244,283 

109,685,340 127,388,376 

681,105,772 571,287,369 

78,485,136 77,931,997 

1,841,479,592 1,237,059,649 

1,004,241,563 1,011,748,342 

5,516,201,153 4,285,317,997 

.;ufl1'il~1JIQ'Yi1::fi'ilnl'i 

nnm11\.I 

2559 

47,617,004 

3,000,000 

649,414,242 

167,000 

199,939,110 

508,909,546 

107,000 

1,227,401,093 

1,006,800,000 

(2,150,000) 

(90,300,000) 

3,550,904,995 

2558 

47,617,004 

3,000,000 

303,450,892 

167,000 

199,939,110 

437,178,946 

107,000 

983,843,750 

1,006,800,000 

(2,150,000) 

(72,600,000) 

2,907,353,702 

" . " t~'WU'WHbl'illflU1£1'1'1~1lJbt1'11~U1Jtr'WTI'~l'W-vi 31'fi'W111'llJ2559 Ubl~ 2558 fi'-:i~tiLUU 
q 

.... Q.I .,,. "0 ..., 
3. tl'l"'tl'YI ff'Wll'l'l'YIV illfWI 

4. tJ11'i'YI h~vw1mmli'tmM'lllJ hi11 

5. tJ11'i'YI 1Ju:;fi1 ~iri'11 

6. tJ11'i'YI l'l~'l'lfl11J1'11m1~ ~iri'11 (lJ'l11'lfil) 

7. u11'i'YI 1 n'l'lfl11J1'1'l'l:;w1'l1lJ ~iri'11 

8. tJ11'i'YI l'l~'l'lEJ11J1'11m'l1lJ ~iri'11 

9. tJ11'i'YI rnm~ n'fl'ii'Yl (1.h:;l'Ylfll'YIEJ) ~iri'11 

'l1lJ~1J fl1'l l1'W'l1lJ 

'l'llJ~ tJ fl1'lt1u1 'ii vn:; nil fll'l 

I ..;, ..:!!. ' 
'Ji'fl;Jtfl'l'fl~lJ'flll'l'l'YIV 

l':i·:i'l'lfl11J1'1 

l':i~'l'l<J1tl1'1 

l'l~'l'lfl1tl1'1 

l'l~'l'lfl1tl1'1 

l'l~'l'lfl1tl1'1 

1n'l'lv1tl1'1 

ff'W1lJl'ltl'1°Yl 

v.ci ,.. ' Q.I 

i:Jtl'fl'lfil/flfilJfll'l'lllJfl'W 

~~mfu1mwm1:hlJri'u 

~~'fl,f 'W/fl'l'llJtll'l ~1lJrl'W 

1J1'YI 

2559 2558 

51,470,001 

131,466,066 87,644,044 

27,544,550 25,823,016 

19,500,000 18,000,000 

15,973,945 63,750,890 

194,484,561 246,687,951 

194,484,561 246,687,951 

rJ-
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blTWUD-:Jflll'.i ('Ul\Pl'Vlt.J) lt.J1J~J:i''Vl~1l1 ~\Pl-:iu • 

"""' 1J'.ill'Vl 

1J~J:i''Vl l'.i-:J'\AICJ11JlbH:1fCJ-:i111li'.illJ ~lfl\Pl 
.o:::i.0.1 OJ.QQJ o'o QI 

'IJ'.ill'Vl H~flill'1'1 'illfl\Pl 

"""' "" .. 0 "' 

1J'.ill'Vl bl'iJH'\Al'VlCJ 'illfl\Pl 

1J~J:i''Vl l '.i-:J'\AICJ11J11J!lJtl-:JWCJ'.ill! ~lfl\Pl 

u5'.l:i''Vl 1!CJ:;;fr5 ~in\Pl 

1J~J:i''Vl l H'\AICJ11111Jifl11~ ~ltl\Pl (l1'111'lft.J) 

u511'Vl t '.i-:i'Wr.n111-a'W:;;w1'.i1l1 ~ltl\Pl 

u511'Vl h-:i'Wr.n111-aim'.i1l1 ~ltl\Pl 

1J~'l1'Vl rnm~ timl'~ (u'.i:;;!'Vlflt'VlCJ) ~ltl\Pl 

'.i'Jl! 

- 37 -

111'\ll 

"" -:J1Jfll'H-:Jt.J'.i'Jl! 

2559 2558 

111,723,273 108,421,643 

(20,256) (2,856) 

128,655,342 124,349,499 

(18,641,286) (22,196,153) 

55,980,451 51,588,049 

20,053,139 21,619,696 

5,005,506 37,764,756 

(7,506,779) 7,547,284 

295,249,390 329,091,918 
8 

#-
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\~ ~lql~'Y11.:im'J1~'W 11iler~1tl'llti.:i1J1El'Ylh:JJYil'.im'J~rl1r1'ty 
'IJ1;1YJ rn. LiJiu~lmirnJ li1rivi t1WY1 ffULL'l'tYlu li1rivi 'IJWYI rn.11111~ li1rivi (lJ111no 'IJ1;j'Yl 'i'l't.1!11'i1lJ li1rivi 'll'i1-l'Yl Lafl1~ nflii'vl (th:::LYJFILYIU) li1rivi 

\ ~'.6"""""" 
'IJ1Yl . 'IJ1Yl 'IJ1Yl 'IJ1Yl 'IJ1Yl 

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

507;266,070 .!i05,462,417 760,242,871 680,438,356 1,047,720,808 1,260,691,377 776,025,472 568,907,229 79,456,176 81,864,237 

nuYJf'l'trlll.im.JULiuu 5,183,802,844 3,344,610,298 7,809,252,104 6,140,718,783 13,439,608,212 10,123,977,718 9,929,369,457 7,571,669,803 2,499,181,227 2,542,669,604 

wu"iiu11l.JULiuu 1,120,304,745 901,530,251 2,765,805,469 2,886,236,055 3,290,722,220 2,863,499.,078 3,399,785,510 2,640,085,580 30,549,359 41,877,185 

J'n 1 • .. 11U U lJ11ljU11UU 849,131,632 464,271,285 1,145,911,180 777,011,183 1,967,235,484 1,505,435,382 1,972,670,031 1,966,044,179 8,438,800 7,226,864 

rn1~ 1,989,804,493 1,847,357,424 2,221,932,062 . 1,985,829,101 5,899,472,284 5,526,526,648 3,150,036,010 2,695,667,339 135,863,890 127,848,734 

n11nh11fol.J 283,379,232 270,084,756 412,636,269 339,202,176 865,803,139 941,071,792 (l,690,271) 88,480,092 (36,151,147) (37:292,953) 

rhL'i'IJ1Vl'l'JUL1Jvim~iltmh11f'IJi'.J 1,019,600,486 74,562,945 332,331,600 41,994,181 1,177,418,954 78,523,111 1,148,336,072 241,644,224 

n1 L'i'U1VI 'VJUL1JV!L\'t~il 'i1lJff111 f 'IJlJ 1,302,979,718 344,647,701 744,967,869 3 81,196,357 2,043,222,093 1,019,594,902 1,146,645,800 330,124,316 (36,151,147) (37,292,953) 

L~uiluimf'llil1fl'll1'11Y1i11.11:m11~1.J - 51,470,001 131,466,066 87,644,044 27,544,550 25,823,016 15,973,945 63,750,890 

n 'J~ 'Yl lJ vt1lil.u't11J~Yl1-:i m 11~ 'W .u'1-:i #l'W n 1J mi fi 1~1 :JJiJ ru~'llt1-:i ri1'W i #l1n v'll t1.:i 1J 1'11'Y111:JJ Yi i' 1J ~1'W.:i1J m'J 1~ 'W 'J 1:JJ 
q1 q1 u q1 

nuY1f'l'tul'{Y1il'U!M'IJWY1i1lJ 3,887,250,896 2,584,271,179 3,715,033,921 2,314,643,088 6,799,704,420 5,291,954,134 5,141,260,552 3,388,003,796 1,858,887,814 1,877,654,761 

nvirl1um1ntJi1u'lltJ~'IJ11'i'Yl'lu'llWY1111.1 (~tJu11::) ' 
42.89 42.89 32.95 32.95 7.08 6.83 41.10 41.10 40.00 40.00 

ft1f111l.liiUlJ - - - 244,966,262 244,966,262 260,686,437 260,68.6,437 

n111~ffo1i.hiivi~uil'i~~'IJ'i1'i'Yll1l.IM'l'JUlU'IJWY! (946,933,339) (545,730,398) (114,733,183) (48,559,113) (73,884,523) (34,322,355) (210,233,288) (108,920,933) .. 
tlU'l (11,585,960) (6,945,647) (17,809,215) (10,871,502) 28,604,960 (797,005) (61,345,207) (46,488,978) 

1Jllft1m1.1utyiii'lltJ~'ll'i1'i'Y1i11.1 708,722,610 555,717,864 1,091,561,279 703,244,283 681,105,772 571,287,369. 1,841,479,592 1,237,0S9,649 1,004,241,563 1,011,748,342 

cl 
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" . 
..fi' til.lr:i m-:i fll'J 11u1\PlCJ'J1:J.J'Uti-:i u ~ET 'Vl id:J.J i1-:i11 :J.J\Pl V1u~ r:i~ 'Jl CJ !l-i ihn 'J ~rl'1fi' ru 

" u 

bhumJ-:in1 ! 'J('Ul\Pl'Vl'W)'il1fln 'ilfl1'J~cJ'-:i~11uu-:i1u 
' 

I I o lq d d ..ls 
inuurnm 1'Jl'IJ\Pllbl'Hti'W 

ri1uuil-:in1 h1~\Pllbl'~'il'J1:J.J 

ri1uuil-:in1 ! 'j" ('Ul\Pl'Vl'W) 'il1flu~ET'Vli1:J.J~cJ'-:i !l-i!~fu~ 
' . " 

ri1uuil-:iti1 ! 'j" ('Ul\Pl'Vl'W) 'il1flu5ET'Vli1:J.J~cJ-:i !l.i!~fo~ 
' " 

rHHl'~bl'l.l'lJtJ-:j bf'J'W ll D-:i'Ul\Pl 'Vl 'W 'il lfl'IJ 5ET 'Vl i1:J.J~ cJ-:J tl.it ~f '!J ~ 
' " 

'!Jl'Vl 

2559 

1,391,597 

938,251 

2,329,848 

189,090,337 

3,538,792 

(77,458,524) 

2558 

(579,313) 

(405,764) 

(985,077) 

206,260,490 

1,405,948 

(81,122,051) 

~1u 1'Wt1 u iJ u rir:i~ u5ET 'Vl i1:J.J ! ~ fu'il1flu5 ET 'Vl ~-:i !~ tifl 'W im~ mwm 'J'J~1111-:in u 1um'J~1u1ruri1u 
" . " ' ,,, 

mJ-:in1!'J ('Ul\Pl'Vl'W) 1uu5ET'Vli1:J.J!u-:ium'J11m1:J.Jrl'1Mfu11Emrn1uV131:fiu11fl:J.J2559 im~ 2558 ~\Pl-:iu 
' ' 

'!Jl'Vl 
"" OJ 

I 

'!Jnl'Vl'J'Jl.J 2559 2558 

u5ET'Vl 1 H'l"ILJl'!Jlr:ll:JfCJ-:i t'!1J.i'Jl:J.J ~lfl\Pl 5,177,767 4,438,085 
Q Q.J Q o' 0 Q,J 

'!J'Jl:J'Vl bl''Wll'l"l'Vl(J 'illfl\Pl 808,719 658,405 

u5ET'Vl 1H'l"ICJl'!Jlr:l1fll1~ ~lfl\Pl (l.l'\1l'b''W) 477,905 392,756 

u5ET'Vl h-:i'l"lmrnb!1m'Jl:J.J ~lfl\Pl 1,177,268 1,008,842 

'J'J:J.J 7,641,659 6,498,088 
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(l\9l'~N1h:::mru 47.52 ~1'U1JTVl 

~eim1rlei1'hl~ 18 :JJf1'flfl:JJ 2560 ~iJ'.i:::'lf:JJflru:::m'.i:JJf11'.ii1:JJ~CJrnilf1:JJ~~iJ'.i:::'lf:JJflru:::m"rnmrnjfi''Vl 
' ' '11' ' q 

1iJB1'hlVi 18 rHllfl:JJ 25591rn:::i1:JJ~111~111'9feitthlmJ1rurv~:JJ'Vlhl'Uti'l ujfi''Vl hww1m'11fl1'.il:JJ ~ltl\91 
q q u q "" " 

~1'W1hl 4,111,697 ii'hl :JJmhii'hl'1::: 14 m'Vl 1~hl~1hlJhl!~hl 57.56 ll1hlm'Vl 'V'lrm.Ji.:iif'Vlli1hlm'.i9ftitthl 
q cu q .. q 

mJ1ru'lJti'l 1Jji:J'Vl 1m'.i1:JJ-iCJiJ'.i1f11'.i ~ln\91 ~1hl1hl 16,446,788 ii'hl m1'fl1ti'hlb'I::: 101Jl'Vl 1~hl~1hl1W~hl 
" f " jl ' q cu q 

164.48 ll1hlrn'Vl (!~'W!~tihll'll1 hlm'.i1'*if'Vlli9ftitthl1-W:JJ'Vlhl'lJB'l ujfi''Vl hww1rnb'llfl1'.il:JJ ~ltl\91) • • 

!~hlb'l'l'Vlhl1hl1Jj'fi''Vl 1!CJ:::fij ~ltl\91 
'JI ' " ' 

ifrni'u1Jifmrn1h1Vi 31 ihl11fl:JJ 2559 1rn::: 2558 'l1Jf11'.i!~hlmV11:::n'ilf11'.i1JjiJ'Vl1¢lr1.:iif1'.iti.:i'fl11Hei • 
f11'.ifltiCJ'fil'lJtM!~hlb'l'lt2hl1hl1Jj'fi''Vl 1JCJ:::fij ~ltl\91 ~1hl1hl 17.70 lJ1h11Jl'Vl l!b'l:i: 22.60 ~lhliJl'Vl \9ll:JJ-a1i1J 

1iiti.:i'il1f11J j fi' 'Vl i .:i f1bl11i1r-rniJ'.i:::f1ei1Jf11'.i'U1191 'Vl hi • 

. 1Jl'Vl '.i1:1J!~hl~lhl1hl!~hl 71.73 lllhl1Jl'Vl 

ru 1hl~ 31 Tihl11fl:JJ 25591rn::: 25581Jj'fi''Vl 1fi'iim'.itl111Jti'hlbl'1JJru'il1f1mrn.:i'Vlhl1hl1JjiJ'Vli1l.J 'Y ~ • 

m.:iri1hl '.ilfll'Vlhl '.i1:JJ 1~ hi ~lhl 1w~hl il'.i:::mru 295.93 ~1hl1Jl'Vl 1 iJf11iJ'.i:::tiw~wfirnnhl tl'ru~u b'l:::1~hl ti'~:JJ 
sJ q ti cu 

'.i:::CJ:::-CT'hl'illf1bl'muhlm'.i1~hl (19lttmmtt\91 1s) .. . 

. . 
'l]1J'lf1>:11111 

2559 2558 

558,000,000 558,000,000 

875,000,000 425,000,000 

2559 

78.Q4 

50.00 

2558 

78.04 

50.00 

'ii"11u1..':dia (tllTI) 

2559 2558 

236,965,040 256,489,105 

420,198,204 191,906,331 

657,163,244 448,395,436 

~1Jf11>L~1JL~l'll:n~m> 

'ii>1m'l]1J (1J1'1'1) mr~~ iu 
~1JLL1l~~!l1J:nl>L~1J 

2559 2558 

435,490,000 435,490,000 

437,499,893 203,296,398 

(198,700,000) (179,100,000) 

674,289,893 459,686,398 1i 

{;\ 
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" ' " 1~utl'Ul'l{1~ltl1J~Eli'l~tiCJtl1Mfoll~ub1'1'11uVi 31iu11mJ2559 irn~ 2558 \Ol'.:i~tiitl-W 

1J1r1'1'l~el(J 

1J1r1'1'1 lH'l"IV11JTBi'ViJiJ-':illJ ~lfl\Pl 

. 

lH'l"IV11J1'1 

lHYW11Jl'1 

11~1:lYJ~tiCJ~n-d,rni~1irCJ~iiin~1m~mrn1lJ~nm1~tl1fl'ru . " 

2559 

1J~Eli'l l~11lJ1J~Eli'l~tJCJ 2 mi.:i ~-:inri1u i~1irCJ~iiJn~1'U1~m1JfllJ~nm1~tl1fl'ru . " 

ll~:m~uvi.f~ ti'V1ii'lu~ij~m1JJ1~u1~1~ij~u11: 1.m1 

2558 

d ill'liilumrnemi1a~~iie 1viaii1u fi1'b~lVl"!UL,jVIL1f~i,jV11!rnh11f11 ii•u '\vl'1i1a~Mili1u11m11~JJ lrn:11mu\1 

4a11~-.J'l1 mifi~ij~~~ii1 '\vl'1ila~1i.iiili1m1m11~JJ (!cw11:) ii1u'l.1'1ila~'li.iilli1u11fl11J~lJ 

2559 2558 2559 

11~i.il1 rn. ial,)ii-aJ hivi iJ~:ll'lflll'IU 21.96 21.96 (5,493,958) 

1Hl'mll.Jl1! 

11~-J\1 e11 'l'lli1f lrn1fl'lfl1 ~1nvi llml'lfll'l'la 50.00 50.00 (5,911,727) 

11lJ (11,405,685) 

" 9) ~ .::::t.Q.I I I Q.J 1 Q.I :::ia.J d, 

'U tilJ{1Y11.:J m11-:i u 'Uti.:i11 rn Y1 CJtiCJtl ti'W l'l \0111CJm1 'j" ~l111-:inu lJ \01.:J'W .. 

2558 2559 

(5,523,307) 66,680,577 

(3,393,050) 420,198,200 

(8,916,357) 486,878,777 

Ul'YI 

""" DJ ti d ff'W'Yl:i'VW'11lfUl1EJ'W 
ihrnfv~6'li.i'!1l~'Wt1EJ'W 

. 
'11~-ff'W'11lJ'Wl1CJ'W 
wwil'W ii.i'11 lJ'W11CJ'W 

n1i:J'll1Yl'l'J'Wff1'!1folhhu'llei~1/1'Wl~lfffl~ii.iJl'fl1'W1'ilft1UfllJ 
n1i:i'U1Yl'l'J'Wl~11m~'ilt'Wtl1'!1fu1J"11'W'llei~111'Wi~1nEJ 

~ii.iiM1'W111muri11 

1~mrn-cr'YlliiJl111111nci'*'li.l1'W)n~m:i11Y111il'W~1'W 
I~ 'W TI' \Pl "'!'YI li i ~ lJl'iJ 1 fl(1.ffi i.J l 'W )fl 'iJ fl :i 'l" 1J '1 ~ 'l'J 'W 
1~'W"1'1l"'!'YlliiJl111;i1n(i'liii.l1'W)n11m'l"11li'11'!111~'W 

"Z'1t'")q•' 

2559 

13,548,365 

278,845,163 

12,008,064 

949,847 

66,680,577 

62,555,019 

(5,493,958) 

2558 

47,233,167 

290, 749,546 

8,531,352 

787,720 

72,174,535 

53,341,982 

(5,523,307) 

2559 

32,452,296 

1,545,647,786 

737, 703,675 

420, 198,200 

8,304,736 

(5,911, 727) 

1!:1flJ 

2558 

72,174,535 

191,906,324 

264,080,859 

2558 

1,252,575 

425,252,685 

42,692,592 

191,906,324 

31,526 

(3,393,050) 
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I I 1 !I/ I r 

i:Utii'uYi 12 nu 1mJ 2557 Yi iJ'.i~'lf:u'flru~mrnm'.i1J~El''Vl 1~n:u~111' c]fmr uivhJ'Vl'W ri1u Yim ~ti'Uti-:i . . . 
1J~El'Vl 1HVW1iJlbl~CJJ.;Jil-'.i1:U ~ltl\Pl ~1'U1'U 672,100 ~'Ul'U'.ilfll~'Ubl~ 100 iJl'Vl tiJ'W~1'U1'Wl~'U 67.21 -a'l'U 

" 1Jl'Vl Hbl 'il lfl fll'.i 9f v 11' 'U ~ 'lflTI 11'1111111' 1J ~El 'Vl n 'ff l'lri1'W fl1'.ii'h111' 'U 1u1J ~El 'Vl ~ 'lflTI 11'illfH~ :u!ti CJ bl~ 66 iii 'W • • " . 
-ff'l'l ri1'U ! eWbl~ 78.04 llbl~'l'11 l tt'n Hbl~l'l 'illflfll'.icJitJtt' 'U 1J ~El 'Vl ~tlCJ'illflbi'J'W tfi't~ CJfi hiiJa1'W 1'ilfl11J ffLJ • • 
~1'U1'U 15.71'1'1'W1Jl'Vl11'1CJUfl'\Pl'l'.i1CJfl1'.il'Wri1'W'UtJ'lf1i1titt''U1'U'l1Jfl1'.il~'W'.i1:U tu l'U~ 31 TI'U11'fl:IJ 2559 .. . 

.C:::.Q/lrJYo 19) Yo 'J) 'J) gQ/ .d.r;,/ J',r;,1 
!!bl~ 25581J'.ii:J'Vl l\Pl'lf1'.i~'flli1'UUbl1'ill'U1'W 43 bll'U1Jl'Vl Ubl~ 31 bl1'U1Jl'Vl \Pl1:Ubl1\Pl1J Ubl~:IJ!'il1'\1'U'fl1'11'U • • 

~ 0 r;,J r;,J 0 QJ' 

fl'lli1bltl'ill'W1'U 24.21 bll'UiJl'Vl Ubl~ 36.21 bll'W1J1'Vl \Plll.Jbl1\Pl1J 
!I/ I !I/ f 

tlltti'1JiJ~'Ufl''Pll'UYi 31iu11'fl:u2559 Ubl~ 2558 'l1Jfl1'.it~'Wm'V'11~n'ilm'.ilJ1El''Vli~l'i-:itl1rn-:i1NtJfl1'.i • 

t~'Wbl'l'Vl'Wl'UlJ1EJ''Vl m{ 'V'ITI'ff uti'ffl"lf'Vl ~lfl'PI 

1911:u:u~~iJ'.i ~'lf:U'fl ru~mrnm'.i1J~El'mrlti1u~ 9 \Plbll'fl:U 25561fi'n:u~111' ·:h:ubl-:i'Vlu1 u lJ~EJ'Vl m{ . . . 
Q,.I o Q,/ a 9' 9' 9 y ~I o .::::.\ y 

'V'lblfl' lltlfl'l"lf'Vl 'illfl\Pl 'il1'U1'U 25 bll'Ui1'U 1'U'.il'flli1'Ubl~ 10 lJl'Vl lll'U'il1'U1'Ul'l'U 250 bll'U1J1'Vl Hmlflfll'.i • • " . 
9f ti 11' u ~ -:i nTI 11'1111111' lJ~El' 'Vl ~'ff 'Pl ri1u m'.ibl'l'\11'U1 u ll1El''Vl ~-:in~ 1111! u 'ff \Pl ri1 u ! ti CJ bl~ 5o ru i'u Yi 31 . . 
iu11'fl:u 25581J1El''Vl1~<E1'.i~ri1~u!!-a'1'.i1:u1ilu ~1u1u1~u 203.30 ~l'UlJl'Vl irn~1 uil 2559 ll1El''Vl 1~'151'.i ~ 

. " " ' r;,J .::::.\ .d y ' g) 0 r;,J Q,J .c:::. 'j) 

'flli1'Ul'V'l:IJtlf) 46.70 bll'UiJl'Vl '.i1:U'flli1'U'lf1'.i~llbld'\!l'lfl''U 250 bll'UiJl'Vl . . 
j} I I f 

\Pllm1v-:i1um'.iiJ'.i~'lf:uifl'1l1ru~i1vi1'u 'fli'-:iYi 1/2559 t:Uvi'uYi 23 ilt1u1vu 2559 'llti'llJ~El'Vl~tiCJ 1J1i:l'Vl 
q tJ cu q q 

m{ 'V'ITI'ff irnm"lf'Vl ~lfi'PI 1fi'n:u~~ifi'l:lti~l1~111'1~:ui'J'U'il\Pl'\!1~11ivu'il1rn~:u ~oo '1'1urn'Vl1ilu 2,000 '1'1urn'Vl 

1mJ'\!lu~i~:uefu 1,500-a'1um'Vluu-:i1ilu 150 '1'1ui1'u :Ublri1i1'ubl~ 101JTV11J~i:l'Vl~tiv1$l'il'Pl'Vl~tlivu1~:u'\!lu 
q q cu q q 

I I 5J JI I 

filJm~'Vl'.i1-:i'V'11ru'lf6H-a'1dhrfoYi 1mn{J1'f1:u2559 '11-:iulJ1El''Vl1¢lbl-:ii'Jw~:u1u'ff'Plri1u1~:ufvvbl~ 50 ~1u1u 

75-a'lutt'u1m1mi1'ubl~ 101Jl'Vl tilu~1u1u1~'U 750 '1'1'WlJ1'Vl lJ1'11'Vl~tiCJl'i-:imh1!~1~vn<E1'.i~ri111'~1'U'.i1'fll • • • 
9) cl 0 ..:::::i, 9) c:.\Q,.I lrJ9'• 0 ' 'j) 9) ~ 0 

'tt'Ubl~ 2.51J1'\!l !1'.l'U'ill'U1'Wl'l'U 187.50 bll'UlJl'\11 lJ'.i'l:l'Vl lfl'il1CJ'lf1'.i~flli1'UUbld'\!l'l'il1'U1'U • • 



11. 

1.lJ~iJ''VI 1m'iEll\JlMij1JllrJU11lJ iifi'l'I 

2. usi1'Y1 1;p'.Hltyty1SU1'1il11uiuuu"C1 iiri'l'I 

3. 1JsiJ'Y1 nv"lhiiu i1nl'I 

4. u~iJ''VI mmvm61mi'lf i1nt'I 

nlJ11u"Cl'1'JU1uii,m1~1~e1'11'v,ri'u 

in ii11fle~1nm1.l'seil111u"C1'1'JUiuii~m1~1~e1'11'i1,nu 
- u~iJ''VI JJiiiltyty1iiu1t'le11u.fuuu"C1 i1nt'I 

-u~iJ''VI nei.hiiu iinl'I 

nlJ1•u"Cl'"l'ju1uii~m1~1~e1'11'e,fiu - !ll'lii' 

usi;''Vlil\J (i'!i1ifu11.!1i.iihi1u1~fl1u~lJ) 

5. u~ir'VI \!11llm'lf i1nt'I 

6. u'i'iJ'l'I Hii<1Ii111'li'm1u1mll'le iiiil'I 

1.11'i'iJ'Y1 ~t'\1-.;fl!u1 C1994l i1nt'I 

8. u'i'iJ''VI i11inY1i'w6iil'l1 i1nt'I (lJ11wu) 

9. \JS!l'\'I 'N'"ll L•Hrl i1ii'<1 

10. u'i'iJ'l'I rnufle{ c2016) iinl'I 

n111•u"Cl'"l'ju1uu~iJ'l'lilu_ 

in fi11~eu1nm1.l'veii11~uM"l'jUlU1J'i'iJ'Y1~U 
- u~!l'Yl ~-.r"CI 1!Efrl i1nl'I 

niJ11u"Cl'"l'ju1uu~iJ'l'lilu - !ll'lii' 

1111:L,Jnf1111u"ll~"l'ju1uii~m1~1~e1'11'a~iiun"C1:1J~iJ'Y1tu -!ll'li 

16.40 

1633 

13.80 

10.03 

17.90 

030 

933 

0.01 

19.00 

16.00 

-43 -

2558 

16.40 

1633 

13.80 

10.03 

17.90 

030 

933 

0.01 

19.00 

2559 

20,015,100 

98,000,000 

30,750,000 

49,450,000 

198,215,100 

(98,000,000) 

(30,750,000) 

69,465,100 

15,193,400 

240,000 

28,000,000 

512,845 

5,700,000 

80,000,000 

129,646,245 

(5,700,000) 

123,946,245 

193,411,345 

2558 

20,015,100 

98,000,000 

30,750,000 

49,450,000 

198,215,100 

(98,000,000) 

(30,750,000) 

69,465,100 

15,193,400 

240,000 

28,000,000 

512,845 

5,700,000 

49,646,245 

49,646,245 

119,111,345 

\Jl'VI 

2559 

20,015,100 

98,000,000 

30,750,000 

49,450,000 

198,215,100 

(98,000,000) 

(30,750,000) 

69,465,100 

15,193,400 

240,000 

28,000,000 

5U,845 

5,700,000 

80,000,000 

129 ,646,245 

(5,700,000) 

U3,946,245 

193,411,345 

2558 

20,015,100 

98,000,000 

30,750,000 

49,450,000 

198,215,100 

(98,000,000) 

(30, 750,000) 

69,465,100 

15,193,400 

240,000 

28,000,000 

512,845 

5,700,000 

49,646,245 

49,646,245 

119,111,345 

I t I SI ' 

t1tJutJ~rn'il1nu~11i'1Vitfic.n.u'a.:iri'wm~u~11i'latJrl111~uuittJtr~i'tJVi 31 'fitJ11Yill 2559 mi~ 2558 ,, 
~.:i~iti'hlu 

1.lJSiJ'l'I h~11ElllJ1"Cl~ilULLtlU111J iinl'I 

2. u'i'iJ'l'I i:iiiiltyty1iiu1t'lef1uiu11u"C1 iint'I 

3. u'i'iJ'l'I nei.hiiu iint'I 

4. u'i'iJ'l'I ?r11n1m61mi''lf iinl'I 

us,,j'l'li/u ci'lvifu11.\'Wii!i1u1~m\J~lJ) 

5. u'i'iJ'l'I \!1111:n'lf ii!i"t'I 

6. u'i'iJ'l'I Hii'1ii111'1i'?riiu1mlY1e i1nl'I 

1. u'i'!l'l'I ~1'11ifJ!u10994l i1nt'I 

8. u'i'il'YI 11iinl'li'w6Iim i1nt'I (ll111'lfU) 

9. u'i'il'l'IW"ll 1!Ef-rl i1nl'I 

10. u'i'iJ'l'I rnumif c2016) i1nt'I 

"''Jt"lt 
~v 

/ 

h~Yi61\J1"CI 

m1iim.n 

... - .. " e?r~111rnmwe 

HiioiEll 

HiiOJU1 

h~mnm"ll 

~1iium111u 
...; d " 

~16LfllilWflLLYi'V16 

1n1W1\Jl"CI 

.. ... ..... 
"CI0111U:fl111J?rlJYIUli 

,,d s/ I ... 

~ov11u1mrnm11111nu 

Jld s/ I _, 

~ov11u1nnl.Jm1n1Jnu 

Jld sl I ... 

~os11u1mrnm1nl.Jnu 

91<!!.,, .... 
~oe11u1n1rnm1nl.Jnu 

,,4 ,, I _, 

~os11un11nu 

Jld ,, ' .. 
~ov11unl.Jnu 

!11.!I ,, I ., 

~OS1JU11l.Jfl\I 

va " 1 ., 
~oe11u111Jnu 

'1d ,, • .. 

~Oil1JU11l.Jfl\I 

s/d ,, ' ., 
~ov11u111Jnu 

q . 

. . 
"1'j\l'lf11:1L"Cl1 

2559 2558 

80,000,000 80,000,000 

600,000,000 600,000,000 

74,250,000 74,250,000 

42,860,000 42,860,000 

75,000,000 75,000,000 

80,000,000 80,000,000 

300,000,000 300,000,000 

800,000,000 800,000,000 

30,000,000 30,000,000 

500,000,000 

2559 

3,936,600 

860,000 

5,704,040 

110,095 

10,610,735 

10,610,735 

2558 

5,248,800 

5,368,508 

24,000 

31,780 

10,673,088 

10,673,088 ==J__ 
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t~'U!;M'Vl'UhJU~El'Vl fleJiJ'Jft'U ~lfl~ 
' v 

ru 1'WVi 31 i'W11f1ii 2559 lJ~Ei'vi neiu'Jft'U ~ifi~ t1'1''il~'Vl~t1jCJ'U'J51'J~1!1ii1fEuitr~'ilu'1'1nlJm~vi':i1~ 

" ' " ' tr1i1flJu~utrwfoVi 31 i'W11f!ii 2ss91J~Ei'vi!l'1'191~fi1itleim':i1'1'eiCJfi1t~'Uti~vi'U'l'WlJ~£1'vi ~tTri • • 
i<i{~ ~in~ ~i'U1'U s.7o -a'1'Urnvi i<lei~'il1nlJ~Ei'vi~~n~11~Y.Jriu'J~neilJm'J'IJ1~vi'U • 

t~'Ul;l~'Vl'UL'LJU~IJ'Vl W'LJfleJ{ (2016) ~lfl~ . 

lJll'l 

~1Jfll'll'.l'U11lJ ~11 m11'.lu1 ll ~i: n'ilfll'l" 

2559 2558 2559 2558 

46,126,035 47,326,035 46,126,035 47,326,035 

93,456,702 94,656,702 93,456,702 94,656,702 

139,582,737 141,982,737 139,582,737 141,982,737 
. . 

.., I ~ .::i Q.I 

'Kfl fllU'leJ'K'U'ff~•HJll:'J'ty 

11~;1'1'1 h~~IJ11J1'1~:11J111lJ ~ltl\ij (1, 126,035) (2,326,035) (1,126,035) (2,326,035) 

(93,456, 702) (94,656, 702) (93,456, 702) (94,656, 702) 

11lJ (94,582,737) (96,982, 737) (94,582,737) (96,982,737) 

45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 

(15,000,000) (30,000,000) (15,000,000) (30,000,000) 

30,000,000 15,000,000 30,000,000 15,000,000 

rt 



I 
<. 

. . 
ttfl rl11Nti11iln~tr11'il:t!ty 

1Jlr1'Vl LH'l'WllJl~~~Wl'illJ ~lrl~ 

'J11J 

. . 
M'n rl11i'.lti11iln~tr11'il~t!til 

= 1 "".<!:I. '""" d .d. 'J} GI 'J11JM'W 11tJ1Jll'J:EJ:EJ11llflfl'il fll'J'Yllflll1'lltl~ fl'W 

~ ' .,;.., • • 1 .! "'I 
'Ylfl n1u'Vlr:Mm11u~'li1'l:m11 'W'Y!'W~lJ 

- 45 -

ll'W11flll 2558 

47,326,035 

94,656,702 

141,982,737 

(2,326,035) 

(94,656,702) 

(96,982, 737) 

45,000,000 

(30,000,000) 

15,000,000 

li'W11flll 2557 1 '"'"' .: 11 IJfllll~lJ 

48,526,035 

95,956,702 

144, 482, 73 7 

(3,526,035) 

(95,956,702) 

(99,482,737) 

45,000,000 

45,000,000 

lJl'Vl 

lJl'Vl 

(1,200,000) 

(1,200,000) 

(2,400,000) 

1,200,000· 

1,200,000 

2,400,000 

(1,200,000) 

(1,300,000) 

(2,500,000) 

1,200,000 

1,300,000 

2,500,000 

ru 1uYi 31 

fo11flll 2559 

46,126,035 

93,456,702 

139,582,737 

(1, 126,035) 

(93,456, 702) 

(94,582,737) 

45,000,000 

(15,000,000) 

30,000,000 

i'W11flll 2558 

47,326,035 

94,656,702 

141,982,737 

(2,326,035) 

(94,656, 702) 

(96,982,737) 

45,000,000 

(30,000,000) 

15,000,000 

rJ-
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1. i11~1~'Ul'i''W'VJfH~ei'W'l '1~,~~rn11100,ooo mvi 'il'Uni1 
0 cl .% 

'il ~'lf11 ~l'ff'.i 'ilTI''U 

" 
2. \Pleirn1iCJL'Ufl\91111\1LR 'lJfJ~1i'U1flTH11~lVlCJ ~ltl\91 (1J 'Vi l'lf'U) 

q 

" ' " \il~Vl'n 1 i'uI1~'Ji11~'Vi-a~'il1nYii11~1~'W1i'W1TI'~ 'ilir'W 

' " " 1~e:i'Ul'lJt'Um1'lf11~'ViiJ fi'~iJ 
=QI 

'.IJHJVl 

1. in~t~'Wl'i''W'l'Jfll1'111J1TI''l '1~1ii~1ni1 300,000 u1vi 
• 0 d ~ 

'il'U fl11'il~'lf11~ ITI''.i'il'ff'U 
d Q,J 3' c::: Q.I Q, 3'~ i 

2. \Pleint1JCJt'Uei\9111rnCJ'1~ 4.so (11l'Uei\91111~'UnCJm~CJ~TI''U .. 
" " " 

'il1nuflfl '1) lil~vr n H 1\91 CJ vi n~'Ut~ ei'U 'il~~1CJ'li11 ~\Pleirn1i CJ 
q q 

~'UYl ~'U~11'i'ei~1~i!e:iCJfll1~tlCJ'1~ 0.50 ~eill fi1'U~l'l1ile:i 
" ' " fl~Vlfl ll ll'1~'1511~'Vi-a~'illflfii11~1~'U1i'W1TI'~'il~'U 

'.IJ~EJVl 11'i'111'fl~1J!~'Ullfl'.IJ~ElVl 1 H'l''W11J1'1i'i~W1111J ~ltl\91 L 'U11.l~1!!'1fll~'Ul~'U~1'U1'Ul~'U 45 i1'1'W 
" cu cu " 

rnvi f1191191e:irnliCJt'Ue\9111~eiCJ'1~ 8 ~ei1J 1~'U1~CJ~nm 21J 1\PlCJ'Ji11~\Pleirn1iCJvirn~e:i'U 

1J~;j''Vl lHVlfl11J1'1Vl::IU1'l1lJ ~1fl~ 

1J~;j''Vl h-3Vlfl1iJ1'1lljtM!'1fl)1lJ ~1fi'~ 

' . 
lZn fi11~ei11u'1'~ia'il::'\Jt1J 

'31Jfll)l~'W'l"1lJ 

2559 2558 

48,186,796 48,186,796 

108,180,847 104,416,754 

156,367,643 152,603,550 

(156,367,643) (152,603,550) 

q 

1J1'Vl 

~1Jfl1'H~t!L il '1'11:: n'il fll'l 

2559 2558 

48,186,796 48,186,796 

108,180,847 104,416,754 

156,367,643 152,603,550 

(156,367,643) (152,603,550) 
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';ilf\li'l'W 

~~'Wil'l 11M~11u'W'l1'W 

, .I " 'Ellfll'illl:'l~ii'.:i111Jm'i"ll'l 

lfl~'El'li'*i'11'lm'lu·1'm6 

lfl~'El'li'*i'll'lnl'lll'Vii'la - :MICAL 

lfl~'El'll-ffrlTWn'll'W 
' " ~ I .::. Q.I 

lfi'l'El'l'1nlll'l'l!l1:1:1'11'11'1~ 

lfl~'El~1°*~111' 

enm'l1rn:~~ll'i]ff'1'~1'l 

lfl~'El'IHi'11'lm';iu'l'ma 

lfl~'El'li-Ni'll'lfll';iU'Vii'la - :MICAL 

1fl~'El'l t-Nrl1'!! nnu 

' " .:!:!, I ""' a.I 

lflHHl'lnlll'l'll1'1:1'll'll'l'l 

lfl~'El'l1°*~111' 

1111 

~~'W enm'lul:'l:\Jllmru - -qi'11i 

-47 -

ii''W11fl1J 2558 

271, 156,296 

825,956,373 

5,760,650 

1,310,074, 708 

1,330,376, 173 

61,423,699 

204,225,100 

109,588,297 

85~505,218 

117 ,940,571 

187,774,806 

4,509,781,891 

(711,141,085) 

(1,187,741,357) 

(42,167,809) 

(187,798,216) 

(105,750,773) 

(69,687,861) 

(90,417,395) 

(2,394,704,496) 

2,115,077,395 

1J1i'l 

1,190,625,654 

198,239,196 

73,033,098 

1,483,279 

9,618,976 

13,072,474 

8,623,933 

694,568 

24,723,790 

1,520,114,968 

(65,316,925) 

(68,746,590) 

(8,035,791) 

(11,376,109) 

(3,027 ,585) 

(8,491,959) 

(9,581,941) 

(174,576,900) 

(419,465) 

(119,669) 

(13,827,953) 

(577,724) 

(58,697) 

(3,011,885) 

(126,393,404) 

(144,408,797) 

119,659 

13,455,116 

577,511 

58,693 

3,009,464 

17,220,443 

ii''W11fl1J 2559 

270,736,831 

2,016,582,027 

5,760,650 

1,508,194,235 

1,389,581,318 

62,906,978 

, 2q,266,352 

122,660, T71 

94,070,454 

115,623,254 

86,105,192 ------
5,885,488,062 

(776,338,351) 

(1,243,032,831) 

(50,203,600) 

(198,596,814) 

(108,778,358) 

(78,121,127) 

(96,989,872) 

(2,552,060,953) 

3,333,427,109 
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Tifilll.1! 

~ ~ua~ ii1H?'h1ihmw 

-d1uilfrnJ~ ~~~'W 

mm'l11ii~E~il\lmrf1~ 

1!'l~eN HY114flTi11·vrv16 

l!'l~V41°*i'l14fl1Jll'l'li'!a - MICAL 

l!'l~ei41.ff'ii1il'fl41'W 
' " ~ I Q Q.I 

l!'l'leJ~Ylflll\;Mllil~1111'14 

l!'l~ei41'Jr~1iil 

.: _ t " 
mm'luii~tr41.1\)fltrn4 

1!'l~ei4 HY114m'l11'1'li'la 

l!'l!ei41°*i'l14fll'lll'l'li'la - MICAL 

1!'l!ei4 H'ii,.u n41u 

' " d I A a1 

L!'l'leJ4'1fl11'1411'1~'111'14 

L!'l~B~H~1iil 

'l1lJ 

AJ)f" 

- 48 -

tu 1uYi 31 

li'W11!'llJ 2557 

243,020,626 

825,956,373 

5,760,650 

1,318,597,848 

1,283,026,272 

60,578,204 

201,842,051 

116,608,451 

80,127,330 

107,867,657 

127,323,629· 

4,370,709,091 

(677,534,096) 

(1,123,755,333) 

(29,500,076) 

(179,175,831) 

(110,799,975) 

(62,750,369) 

(86,141,002) 

(2,269,656,682) 

2,101,052,409 

1Jli'I 

' " rnmm WlJ'liu11ii~ii11zi4 'l~11 i141J 

28,135,670 

15,931,841 

55,185,244 

845,495 

6,153,278 

258,033 

6,681,201 

15,217,814 

60,451,177 

188,859,753 

(53,260,905) 

(71,821,354) 

(12,667,733) 

(12,392,032) 

(2,228,918) 

(8,240,736) 

(9,421,287) 

(170,032,965) 

(24,454,981) 

(7,835,343) 

(3, 770,229) 

(7,278,187) 

(1,303,313) 

(5,144,900) 

(49,786,953) 

19,653,916 

7,835,330 

3,769,647 

7,278,120 

1,303,244 

5,144,894 

44,985,151 

tu 1uYi 31 

i'W11!'llJ 2558 

271,156,296 

825,956,373 

5,760,650 

1,310,074,708 

1,330,376,173 

61,423,699 

204,225,100 

109,588,297 

85,505,218 

117,940,571 

187,774,806 

4,509,781,891 

(711, 141, 085) 

(1,187,741,357) 

(42,167,809) 

(187,798,216) 

(105, 7 50, 773) 

(69,687,861) 

(90,417,395) 

(2,394, 704,496) 

2, 115,077,395 . 

rJ.-



i 

' i 

'.iliHl'l'W 

~~'Wff~ 'hiH~1ru'W~1'W 

enm'.i 1rn::::i ~il~n-cr~1~ 

lfl~V~ 'J.~'l'nlfl1'.illl'li1a 

m~v~'l~i11~f11'.illt'li1a - MICAL 

lf\~V~ HtrTW!Nl'W 

' . 
~ ' .::=. Q,I 

lf\'.iV4flflll'1~lli;J::::f\ '1'1~ 

tfl~v~Hi1'hl. 

'.i11J 

' .. f\1l'i'IV1J'.i1fllff::::ff1J 

enf\1'.i 1rn::::E ~ u~ n-cr~1~ 

lfl~V~ i~i'l1~fll:illl'li1a 

lf\~v~H111~fl1'.illl'li1a - MICAL 

lf\~V~ HtrTW!Nl'W 

' . 
~ I ~ Q.I 

lfl'.iV~VJflllVJ~1ra::::vi11vi~ 

lf\~V~ i'*i1 iiJ 

- 49 -

li'W11f\1J 2558 

271,156,296 

440,860,563 

5,760,650 

1,044,455,214 

1,258,316,494 

61,423,699 

197,763,132 

102,759,091 

77,032,958 

114,047,111 

182,157,608 

3,755,732,816 

(688,568,439) 

(1,140,510,838) 

(42,167,809) 

(182,840,511) 

(101,276,673) 

(63,425,331) 

(87,485,181) 

(2,306,274, 782) 

1,449,458,034 

1J1i1 

"'Q 
'i"Wfl1:ii1l'Vl1J 

50,000,000 

198,239,196 

70,387,937 

1,483,279 

9,526,181 

12,937,825 

8,163,379 

694,568 

24,723,790 

376,156,155 

(61,447,039) 

(60,093,539) 

(8,035,791) 

(10,602,577) 

(2,214,054) 

(7,493,083) 

(9,213,383) 

(159,099,466) 

"'' ' 'i"1fJfl1Hl~1'11'W1U 

(419,465) 

(119,669) 

(13,827,953) 

(577,724) 

(58,697) 

(3,011,885) 

(126,393,404) 

(144,408,797) 

119,659 

13,455,116 

577,511 

58,693 

3,009,464 

17,220,443 

w 1'WVi 31 

li'W11f\1J 2559 

270, 736,831 

490,860,563 

5,760,650 

1,242,574,741 

1,314,876,478 

62,906,978 

206, 711,589 

115,696,916 

85,137,640 

111,729,794 

80,487,994 

3,987,480,174 

(749,895,819) 

(1, 187,149,261) 

(50,203,600) 

(192,865,577) 

(103,490,727) 

(70,859,721) 

(93,689,100) 

(2,448,153,805) 

1,539,326,369 rt 



"r'-

'i 

. i 

__ I 

1JflJ1'Jl! 

~~'Wei" 1i.iH~11ihmu 
QQ 

'1'1\i1'W 

-ff1ui.Jfoi.J~,~~'W 

'il1fl1'll1'l:~ ,i] ~ fl'ff f '" 
lfl~'il~ H'l'1Wl1'llli'l'l'16 

. lfl~B"l'*'l'll"fll'l"ll'Vl'l'l6 - MICAL 

1fltfl,Hihwm1u . ,, 
d t .:::0. GI 

lfl'lfl'\11nll\il"lll;l:\11\i1\1M 

1fltB,H,:\'11iJ 

IJ1'W'W1'11'W: 

'illfll'llll;l:;~~il~flfff1, 

mt fl, 1°*'1'11,mmw'l'16 

m~fl" H'l'll,fll'rn'WY!a - MicAL 

1fltB,Hihwm1u . ,, 
d I A GI 

lf1Hl~\1lflll\1l~lll;l:\11\i1\11~ 

1fltfl,H,:\'11il 

'J')lJ 

~~u mfl1:Jul;l:1Jilmw - it'l'ln 

fi11 ~B lJ'l1m-ff111r uil 

fl'il niri' (Ji]' '1l !ll 'W ~ 'U '\1'W'l1fv~vi\\1-ff1ri r ull . . 
I~ilu~u cf""'i 

- 50 -

ru1uYi31 

ll'W11fllJ 2557 

243,020,626 

440,860,563 

5,760,650 

1,052,978,354 

1,210,966,593 

60,578,204 

195,380,084 

109,992,444 

71,699,441 

103,974,196 

121,706,430 

3,616,917,585 

(658,481,487) 

(1,084,928, 795) 

(29,500,076) 

(175,037,393) 

(107,109,505) 

(57,540,005) 

(83,598, 133) 

(2,196,195,394) 

1,420,722,191 

2559 

174,576,900 

3,523,777 

3.00% 

lJlYI 

. ,, 
'l1Vfl1'llill lJ<ii'Wll l;l:l;l \i1l;l~:J:'l1 l1,lJ 

28,135,670 

15,931,841 

55,185,244 

845,495 

6,153,277 

44,834 

6,636,830 

15,217,815 

60,451,178 

188,602,184 

(49,740,868) 

(63,417,373) 

(12,667, 733) 

(11,572, 765) 

(1,445,288) 

(7, 188,570) 

(9,031,942) 

(155,064,539) 

2558 

170,032,965 

4,244,346 

3.00- 3.25% 

111'\1 

(24,454,981) 

(7,835,343) 

(3, 770,229) 

(7,278,187) 

(1,303,313) 

(5,144,900) 

(49,786,953) 

19,653,916 

7,835,330 

3,769,647 

7,278,120 

1,303,244 

5,144,894 

44,985,151 

2559 

159,099,466 

3,523,777 

3.00% 

ru iuYi 31 

ll'W11fllJ 2558 

271,156,296 

440,860,563 

5,760,650 

1,044,455,214 

1,258,316,494 

61,423,699 

197, 763, 132 

102,759,091 

77,032,958 

114,047,111 

182,157,608 

3,755,732,816 

(688,568,439) 

(1, 140,510,838) 

(42,167,809) 

(182,840,511) 

(101,276,673) 

(63,425,331) 

(87,485,181) 

(2,306,274, 782) 

1,449,458,034 

2558 

155,064,539 

4,244,346 

3.00 - 3.25% d 

dL 
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t f " I 

1iJti1'Wl125 nwnCJ'W 2558 'U~'l:l'VlcJitil1~'Whw1'W 2 tu'W\Pl 'illfl'.Uflff(;l'.fi'Jrn\911 'lt..111mn:JJ~1'1~~w . 
d. d. 'J) .:::1 0 .c:::i. 3' 
'VllflCJ1'\JeNt1J'W'ill'W1'Wl\l'W11:JJ 28.13 m'W'UTVJ 

..:::i,QJ 1 .Q,Q./ rl QJ Cl OJ 

'U'J'l:l'VlCJtiCJ - m'l:l'Vl m1 vrnff l!mHGJf'Vl 'illfl\01 
t I " t ,/ 

1iJei1't..1l128 t:JJ'l:llCJ'W 2559'U~'l:IY1cltiCJt~-n1bZww1cJitil1~wm~1tit..1m1:JJtr'Vlii~1t..11t..1 3 tu'W\01 'lu 
"" 11m11:JJ~1 '1 ~~1CJ~t~CJ1.u'ti.:it~'W ~it..11'W n:JJ 1,057.39 tl1t..1rn'Vl 1m~nm1~w'Jf11~~1~~'W t\OlCJNeit..1'lf11~ 

cl QJ d 
t1J'W'J1Cl\l1\Pl\Ol\ll..! 

L 'Jf11~'1M''lt..11't..1'1.:it..11:JJTI111t..1Yin.u'ei\OlmM (231412559) 

2. 'Jf11~flw'lt..1i''W'il\Ol'Vl~tiJCJt..11eiumrntri'ii (26/4/2559) 

3. 'Jf11~mCJ'lt..11''W~ 30/6/2559 

4. i11~mCJ'lt..11''W~ 31/8/2559 

5. 'Jf11~mCJ'lt..11''W~ 30/12/2559 

6. 'Jf11~mCJ'lt..11''W~ 30/6/2560 

7. •'Jf11~fl1Cl'lt..11't..1~ 30/12/2560 

8. i1'i~fl1Cl'l'Wi''W~ 30/6/2561 

10,000,000 

118,170,000 

100,000,000 

100,000,000 

29,000,000 

175,000,000 

175,000,000 

175,000,000 

'UTVl 

'Ul'Vl 

'Ul'Vl 

'Ul'Vl 

'Ul'Vl 

'Ul'Vl 

'Ul'Vl 

'Ul'Vl 

9. 'Jf11~mCJ'lt..11''W~ 30/12/2561 175,000,000 'Ul'Vl 

1,057,170,000 'Ul'Vl 

y y • 

1rn~nm1i1'i~~1\Pl ei miJ CJ'llein1m~ 1cJieil1 ~'W li'1.:ii1'i~ ~l'W 1t..1 19,200,000 m'Vl t\01 CJHtit..1 in~ 
y 

QJ ~ CJ ' .Q, .::g .Q, 

tl\Ol'ill\Oltlt..!'1~ 600,000 'Ul'Vl \01\lll\Ol i''lt]ft'ilfllClt..! 2561 tl\l:!J~t..!1Cl'W 2564 )1:!J 32 \11\01 
' S} S/ l J/ 5) sJ I 

~\lu 'jJ ~'l:l'Vl cleiCJ '1~u1l1~'W ~.:i 3 Ill u \01 ~.:iflci11m'il\Pl ~i'W ti\lt~u t11~nt..1l'!u11m~19ftil1~'W 111\l 'Jf1J"~ 
t\PlCJn~1t..11t..11~t..1i'uN\Pl '1~utiCJfl11 930 ti'1t..1'Ul'Vl 

I 1 " I ' r/ 

1:Uti1't..1l128 t:JJ'l:llCJt..1 2559'U~fl'VlVtiCJt~9ftil1~'Wll'1~1ei'Wmrntr'Vlii~1u1u 1 lll'W\Pl 'lt..111mJ"1:JJ 

~i '1.ff~ 1Cl~ l~ CJ1~ ti'll~ 'W ~l'W TW 11:JJ 276.41 tl l'WlJTVl ~'llJ~fl'VlVtiCJ t~ ~ 1CJ6il1J"~~ 1~ ~'W~'lflci 11lltl 1~1t..! 1t..! 
!J/ "' !J/ 0 0 !J/ 

266.41 m'Wrn'Vl mm'1tifll'l'lf1J"~'ill'W1'W 10 m'WlJ1'Vl 

m1~t~'U1CJ~~t..1'Uti.:iu~'l:IY1cltiCJ~1t..11t..11 fot..1\01 'l'WJ"1m'llw 224.84 ti'1t..1'Ul'Vl -n1'1M'1n1P1n1tJ"'il1nmJ" 
d..c:::i. 0 .Q, 'J) 

'UlCJ'Vl\Pl'W 'illt..!1'Wt'l'W 7 .44 m'Wrn'Vl 

a.1 d QJ .c:::i,QJ .c:::i.a.1 t .<::t.c:::i. QJ rl do 1 ~ 
W 1'W'Vl 3l 1i'W11fl:!J 2559 lrn~ 2558 'UJ"'l:l'Vlll'1~'U1'1:l'VlCltlCJ :JJbl't..!'VlJ"'VWtl111'Vlfllt..!1WflllffeJ:JJ11f11 

!J/ "' "" '1 !J/ ' l "" ~I • = • I !J/ !J/ mrnm11m~CJ\l:JJm1 'lf<il'WtiCJ \PlCJ:!J'.ilfll'Vl'Wl1J'W'ill'W1'Wt'll..!1J'i~mw 1,571.89 mt..1111'1'1 tm~ 1,488.83 m'W 
~ . . 

.c:::i. ::=10 .c:::i. 'J) 9) oQJ 

m'Vl (m'V'l1~fl'ilfll'itJJ'W'ill'WTWt.:it..1 1,525.45 m'WJJl'Vl tm~ 1,488.83 mum'Vl) \Oll:JJ'll\PllJ 
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' A ~ f l:IA 

15. 'Q'fllifl11t'll'l'flfl'W 

QJ .::::i, .<::!. ~ ' 

'r'lfl f.l flt TI flbl"l'l li fl l'H '.lf 1 

Mfl ~\91~111il1f.lTI~TijJ 

.<::!iQJ I .::::i.a.1 o' Q.I o CJ 

1J'J'l:l'\'lf.ltlf.l -1J'J'l:l'\'l tJl'j 'Y'ITI'1' UtlbHCJf'l'l 'illfl\91 

1JTl'l 

2559 

49,240,984 

(20,851,926) 

(4,233,515) 

24,155,543 

1J1'1'1 

2559 

998,705 

2558 

49,240,984 

(3,234,810) 

46,006,174 

2558 

1,437,693 

mjJ'jlf.l'll'Ufll'jiJ'j~'.lfjJ\'lru~mrnm'j'IJtJ'l1.1~'El'l'l irltii''W~ 25 m1::1w'W 2559 '1fi'iijJ~tiulT~'l,r • • 
1J~El'\'l 'il\91'\'l ~tli f.l'U f.lfll~ flflU t'lfl~ ~'W 1Jl'l ri1'U \911jj~ iJ Jlfl{l\91 ljj'H U 'ltrtitl'tytylt'lfltt TI~ l ,rt oti'1 'l ~~~'U 

' " ' ' 'JI " 

ttJtl'l 'illfl H'iltifl J 'j jjir'l'lTil'U Yl ~'U i.JJ ~TI 'l f1' 'il ~'Ill f.lYl ~'U ii .:imi 11Wl1J~El'l'l 'Y'l~tJjjt1'liJjj~ tl'U JJ'~'l ;1' ~ \91 Clftl 
~ . 

~~ u il.:i mh1 'l u 'jl\'lU1jJ 1,333.80 '1'1u 1l1'1'1 1 \91 f.l1J~EJ'l'lt~'W H'~wf111i 'jrn t i1 f.ljJ1'11.:i"l 'l 'W fll'J 1 ti'U~ ~'U 
~ 

il.:iflci11trn~ 1~iJfll'j'iJ\91'1'1~tlif.l'W 1 e:iumrnil'l'l-f ~~wt'1'11rltii''W~ 28 m'l:lw'W 2559 

ti v1.:i '1 'j n\91 W 1l~El'l'l c].:iiif11t'lf1 m f.l'll'i'rl'ruru1t'lf1trn~ 'l ,rtoti'1 'l .ff~ ~'W rn.:i ri1'W m iititiv t~ itnTI 1 u u .. 
' y 

411 t~ ti'W t\91 f.liJ 'jl f.lTI~ t~ f.l\91eJ\91'j1Y11t'lf1'j1 m~ti'W \911 jJ Yi fi111 'W \91 l 'U Eruru1\'l.:i t'H ii ti ii .:i i1 
u u . 

TIYi 1 - 10 l'WeJ\91'jlt~tl'WTI~ 196,0821J1'1'1 . 
TIYI 11 - 20 l 'UeJ\91'jll~tl'UTI~ 336,140 1J1'\'l 

TI~ 21 - 30 l'UeJ\91'jll~tl'WTI~ 476,199 1J1'1'1 

'j'Jjjf111.J1\91Titi\91'j~f.l~nmmjJEtyty1t~w~u 121,010,548 rn'l'l 

y 

1J ~'El 'l'1 vti f.liJ m1~ Nmfo 'l u m1 ~w'l'f1'j~y]1t 'lf11911jJ Eruru1 il.:i flci11\'l 'lt'H ii ti il.:i u 
.. u u 

1 TI 
:1J1flfli1 1 TI u~'1lltfi'W 51J 

:IJlflflil 51J 

1J1'\'l 

9,411,931 

111,598,617 

121,010,548 
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1il"Jt!fl'Jllfi'illl-Yi'll1'1'1J{'J'il'1Yl~11l 

tt'n 1ilrnnrnfi'1lllYl111'1'1J{'111~11'.J'ff:'ffll 

1i.l"Jllmllfi'1llJYl111'1'1lfrn'1Y1~1CJ - ~l'lli 

1 i.l"J llfl'Jllfi'1llliil1111'1lf rnfi' l'I ~11'.l 

tt'n 1iJ·:rnmllfi'1lllYl111'1'1l{Yi11~1EJ'ff:'ffll 

1il"J11mllfi'1ll.JYl1111'1lfrnYi'Yi~1EJ - ~'Yin 

irt11'1~~6mii1~t1'1~"J'ilnn1i'Yiut1J;i 

11if irt1mii1~ t1 '1 ~'J 'ilfll'J Yi11utiJ:ii 
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t1J 1t1Yi 31 

it111fill 2558 

34,566,679 

(20,205,392) 

14,361,287 

1J11'1 

2,794,000 

(3,353,712) 

1Jll'l 

~ 1J fll'J l~ 'U 'J.1lJ/~ 1J fl1'J l~ t11 u vn: fi ;i fl1'J 

w1t1Yi31 

!it11lfilJ 2557 

2559 

3,353,712 

2559 

2,296,551 

(250,738,618) 

(248,442,067) 

30,028,809 

(16,913,834) 

13,114,975 

2558 

3,291,558 

2558 

2,933,500 

(66,551,217) 

(63,617,717) 

d ~ 
l~lJ'll'W 

4,537,870 

(3,291,558) 

lll'Yl 

2559 

3,353,712 

1Jl'Yl 

2559 

33,060,228 

(283,798,846) 

(250,738,618) 

~ d 
t1J 'ltll'l 31 

it111filJ 2559 

37,360,679 

(23,559, 104) 

13,801,575 

t1J 1t1Yi 31 

1i't111fill 2558 

34,566,679 

(20,205,392) 

14,361,287 

2558 

3,291,558 

2558 

27,546,246 

(94,097,463) 

(66,551,217) 

rt-
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' " fll'.i 1 iJ ~CJ Utt iJ-a~'lJ ei~-ff u vi '.i ~ ~fl11l t~u I~ '.ieJ fll '.iil ~ 1J'ru;11-a~V1uirufl11l t~'W '1~'.ieJfl1'.i il~11ru; u . u 

" ' " 
rl1l'lfiJ1liYmrn1uVi 31 iu11ri1125591rn~ 2558 bY'.iill~loi'.:Ju . . 

ilirnfvai'111ih~'1Jil"i'rnrn11'1Y1utJfii: 
,! " 

~fl'\1'1Jfl1':ifll 

.!'JJQ.I""" .d.dva.1 
11 el ill lJmrn rn 'il lfl fl 'il mrn m a1'll el~ fl'\.! 

1h:::lJ1t1.1mrn-d'i!'IJr-1inJ1::: ltl'lfW'Yl'W'fl~1'\.I 

':i1lJ 

'l1'd'il'IJmi.11~'1Ji~rnm11'1Y1uty~ : 
t11i1~0~ ili1nY1~'\.l'i)~ ~ 1J1flm11'Y1i£ilfi1 

11 mi~ lJWNel'lllEI 

':i1lJ 

ilm1:i"Y11i'mj,j1~'1J1~rnm11'l'Y1uty~: 
J' " ~fl'\1'\.lfll:ifll 

Q " .. rl'IJfllfNl'\1i;Jel 

Q 1 "".<!:!. IQ d .d !} Q.I 

l~'IJ '11\)EllJJ::EJ::fJ11llflfl'iJfl1:i'l'llflfl1'Uel~fl'IJ 

J " a.I """ .d .d ,, QI 

YI el ill lJ atrn rn 'iJ lfl fl'iJ m Hll fl 111'll -ei~ fl'\.! 

1.h ::111rumrntl'il'IJr-imh::: 1a'll'tl"Y1i!n~1'\.I 
-ff'tytyll'Jil'n~'IJ 

:i1lJ 

'!1'CTi!'1Jmi.11~'1Ji~1elnwi'Y1tl'ty~: 
n1"l1~0' ili1fiY1~'\.lll ~' 'iJlflfll:i i'YI l..!i;i fi1 

:i1lJ 

aelY1m11tl'ty~ 

t1J 31 li.fl. 58 

3,962,809 

4,092,037 

465,207 

9,637,359 

9,388,834 

2,933,500 

30,479,746 

(94,097,463) 

(94,097,463) 

(63,617,717) 

a-eiY1m11utiJ~ 

t1J 31 li.fl. 57 

3,194,553 

3,122,289 

705,207 

9,637,359 

8,138,560 

1,629,722 

26,427,690 

(160,373,762) 

(160,373,762) 

(133,946,072) 

lJl'Yl 

'1Jfl1:il~'\.l:i1lJ 

rni~ (fi1H1i1a) 1m:::'l1foil 

1'1Jn1i1'll1Y1'1J'IJ 1'1Jtl1l':i'IJ1Yl'IJ'IJ 

"' "' .. llJYllrl':i'ilel'IJ 

1,626,507 

1,835,915 

(240,000) 

i,425,212 866,348 

(636,949) 

4,010,685 866,348 

(189,701,383) 

(189, 701,383) 

lJl'l'l 

~1Jfll':il~'IJ:i1lJ 

mi~ (fi1H1i1a) 1'1J'l":::'l1'h~tl 

1'1Jrl1l':i'IJ1YllJ'l.! 1'1Jn1h'U1Y1'1J'IJ 
d d .d 

llJY\lrl:i'ilel'IJ 

768,256 

969,748 

(240,000) 

1,250,274 

1,303,778 

4,052,056 

66,276,299 

66,276,299 

aelY1m11tl'ty~ 

t1J 31 li.fl. 59 

5,589,316 

5,927,952 

225,207 

9,637,359 

11,680,394 

2,296,551 

35,356,779 

(283, 798,846) 

(283,798,846) 

(248,442,067) 

~ d 

flflY\1lllJlJ'i)!'ll' 

t1J 31 li.fl. 58 

3,962,809 

4,092,037 

465,207 

9,637,359 

9,388,834 

2,933,500 

30,479,746 

(94,097,463) 

(94,097,463) 

(63,617,717) 



i ___ ] 

" d " ~fl'\1'Wfll'i"fll 

J " ..... """ d .J " ..... 
~!lflllJ IJfll~ 'i"lJ'illflfl'il fll'i"VU fllJ1'U!l~ fl'W 

Jc. ti ..... 

U'i":::lJ1tufll'i"'\1'Wff'WN1:llh::: lCJ'lf'W'l'l'Wfl~l'W 

J1)J 

'\1-cl'trumii1~uifi''leifl1Hi'~tl't)!~: 
n1 l'i"~a~ 'bJ1fi~ef u'il1 ~'il1nm'l1'~i.J1:lri1 

l~'WMIJ'Wl~!l'UllJ 

'i"1lJ 

ifu'11~'\'lsmii1~uifi''leim-:ii~tl'ty~: 
• 

d " ~fl'\1'Wfll'lfll 

-ffu~1fl~1'\1iiei 
""" 'l ""d ,_ d d " tu 

l~'W t'\1Q1JlJ":i:::a:::s1111flfl'ilfl1":i'Yllfl1J1'\JeMfl'W 

J" ..... ""' .d d " ..... 
~ !l fll ll 1Jm~ rn 'il 1 fl fl 'il fll":i '11 l fl IJ1'll !l ~flu 

,,!_ r:I ..... 

U'l:::lJltu fl1J'\1'W'ff'WN1:lU'l::: llJ'lf'W'l'l'W fl~l'W 

'l1lJ 

J.,,,, .:::!.= " .......... .:::!. 
'\1'Wn''Wfl111M'W l~'l!lfll'l~~llty'lf : 

n1.i'l~a~ ii.ii fi~~u'il1 ~'il1nm'lJ~i.J1:lri1 
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~ d 

1Jei~mlJllt)!'lf 

tu 31 '.Ii.fl. 58 

3,962,809 

4,092,037 

465,207 

9,637,359 

9,388,834 

27,546,246 

(94,097,463) 

(94,097,463) 

(66,551,217) 

IJ!l~mlJtl't)!~ 

tu 31 '.Ii.fl. 57 

3,194,553 

3,122,289 

705,207 

9,637,359 

8,138,560 

24,797,968 

(160,373,762) 

(160,373,762) 

(135,575,794) 

lJTYI 

~ll fll'l l~ u11n·n::n'il nTi 

mifi' (ri11'li'~11J) 1m::1-d1~iJ 1Jei~~1lJi1tfM 

1un1i'l'lll~'l'J'W lwn1i'l'U1~'1'J'W tu 31 '.Ii.fl. 59 

d d .d. 
llJ~ln''i"'il!l'W 

1,626,507 5,589,316 

1,835,915 5,927,952 

(240,000) 225,207 

9,637,359 

1,425,212 866,348 11,680,394 

4,647,634. 866,348 33,060,228 

(189,701,383) (283, 798, 846) 

(189,701,383) (283, 798, 846) 

(250,738,618) 

lJTYI 

~lJ fll'i"l~'Wl'il 'I'll::: fl'il fll'l 

mifi' cri1H~1s) 1u'l:::'\111~iJ 
~ d 

1Jei~mlJllty'lf 

iun1i'l'lll~'l'J'W l'Wflll'i"'Ul~'l'J'W tu 31 '.Ii.fl. 58 

d d <I 
llJ~lff'i"'il!l'W 

768,256 3,962,809 

969,748 4,092,037 

(240,000) 465,207 

9,637,359 

1,250,274 9,388,834 

2,748,278 27,546,246 

66,276,299 (94,097,463) 

66,276,299 (94,097,463) 

(66,551,217) 



;;--

1~u1u m fiuiJ~~liu1m1 
~ ..::. v~ Q.I 

l~'WQCJ1J:i::;11::;1:l''W'il1flli'W1fl11 

11lJ 

' 
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2559 

18,016,178 

1,860,000,000 

1,878,016,178 

2558 

26,475,316 

1,745,000,000 

1,771,475,316 

Ul'Vl 

2559 

17,677,477 

1,860,000,000 

1,877,677,477 

2558 

26,329,929 

1,745,000,000 

1,771,329,929 

CJ d QI ~CJ d ~ ~ ~ QI do ~ o 

tu TW'Vl 311it.J11fllJ 2559 tnl::; 2558 1J'Ji:J'VllJ1'll'lt.Jl1Jfllfli.JiJt1,J'll''il1i.J1t.J 71'll'li.J 'il1t.J1t.J'J1ll 140 ,, 
SI ..:::i.CJ • .:::S. ~ ~ ~ QI do ..:::i. o rJJ dQI .d rJJ 
mt.Jrn'Vl 1m::;urnm.JtiCJll1.:i1.:iu11JrnnuutiJ'll''il1t.J1t.J 11.:ii.:iu 'il1t.J1t.J'J1ll 7 murn'Vl lltiCfl'JlCfltiflliJCJ'JtiCJ 

'1~ MOR \9lti1J 
CJ d. QI .:::i, QI ~ .Q, '.j)~ i ..<::\ ti ' 

tu 1'W'Vl 3l 1ii.J11fllJ 2559 tm::; 2558 1J'Ji:l'Vllll'lt.JflCJll'J::;CJ::;trt.J'il1fl'fii.Jlfll'J'V'l1tu'll'CJ 7 lliH ll'1~ 6 .. 
1 d .:::::.. 'J} 91 cl .Q, 'J}~ :, QI 'J) ..<::\ d. \/) ' .Q, 

!liH lU'Wt.:it.J'J1ll 1,860 mum'Vl UI'!::; 1,745 mt.Jm'Vl 11lw.:iunCJll'lun.lmm;uun'l'll't'lt.Jlltl1CJ tlllflt.J 3 
qi qJ Cl Cl q 

' ,, 
CJ d. QI ..::::.. .Q, .Q, Q.I d. .Q, 31 .Q, 3'.:!:! QI 

tu 1t.J'Vl 31 'fit.J11flll 2559 u'1::; 2558 1.:iwurnnt.J1Jt1.1'l!'1.:i1.:iu 140 mt.Jm'Vl ll'1::;1.:iunCJlJ1::;CJ::;irn 
u .. 

1 .:::i. SI Y 't ... I Q.I ")" d.:::i. d _I 3' .J e:t 
m.:itr1u1.:i1.:iu11lJ 1,515 murn'Vl im::; 1,495 mum'Vl f!llJ'J::;nu ~CflCJ'VlCfli.Jl!l'l::;tr.:ilJ'1fltr'J1.:i1m::;1mti.:illti .. 
tfl~ ti.:i 'l 'l1''Vl1.:im1 tl 'V'l'Vl~1Jnfi1u m1 ll-ff 'Vlf '\J ti.:i1J~i:l 'Vlll'1~iJ ~i:l 'Vl~tiCJ 'l uM' umiJ t1.1'il1nm1'1.:i'Vl u 'l u Cfl11m1'Vl 'W 

q Cl q q 

' ,, 
CJ J:! QI .Q, g/.d, QJ I ..:::i, 9) 

tu 1'W'Vl 311i'W11flll 2559 im::; 2558 1.:iunCJm::;CJ::;tr'Wm.:i'1'1t.J1.:it.:i'W11lJ 345 m'Wm'Vl im::; 250 .. ,, 
tl1t.J1J1'Vl mll~1fl1J l~~.fl1'J::;~11.l1::;n'W 

~lJfl1'll~'W'l1lJ 

2559 

CJ'e)~(JfllJ1 68,200,000 

SI d ' ii 
Ql'l'ilJ'l:::1111~ 44,000,000 

~i11'Jf11::;1::;w;h~ll (56,000,000) 

11ti~im 11.l 56,200,000 

~ 

um1~timu11 (~till) 4.00-4.50% 

Ul'Vl 

~1Jf11'll~'Wlil 'Vil::; fl'il fll'l 

2558 2559 2558 

454,700,000 68,200,000 454,700,000 

18,000,000 44,000,000 18,000,000 

( 404,500,000) (56,000,000) (404,500,000) 

68,200,000 56,200,000 68,200,000 

4.00- 4.50% 4.00- 4.50% 4.00-4.50% 
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111'1'1 

~rnm11unll ·:nJ fll'l" 11 um Yn::: i'hi rnr 

2559 2558 2559 2558 

"" 670,918,862 664,028,862 670,918,862 664,028,862 (J'iJVlfl~l'IHHl!Jfllll 

tj'rYlll'l":::·wh"il 22,000,000 15,000,000 22,000,000 15,000,000 

~ia'll1'l":::ft'W'l":::'1111"il (25,500,000) (8,110,000) (25,500,000) (8,110,000) 

aeiviri"l11ileian ii.J 667,418,862 670,918,862 667,418,862 670,918,862 

• 
e111'l"111eimiia c~eiil) 4.00 - 4.50% 4.00-4.50% 4.00-4.50% 4.00-4.50% 

Q. !V.:S i . .d. cl Q. 3/C! :. CJ '1 3' 0. .:!! :, 0. 

!-il'W fl (J:IJ'.i:;: CJ::: b1''U 'illfl1Jfl fl {l fl'U!ll 'U!-il 'U fl CJ:)j L 'fl (Jfll 'j'e) 'e)fl'fl T'1'UIUl1 'JH-il 'U 'YI 'j'e)'fl"J!L{l fl!-il'U 1::: CJ:::!d{l 1 
cu q cu CJ eJ 

~ .::::2 d:! d:! Jt 
3 !'flfl'UtM 12 !'flfl'U 'H1fl!:l.Jfl'Vld-iltll:l.J 

J' 

lll'Vl 

~um'l"l1w \l Yn:::n'ilm'l" 

2559 2558 2559 2558 

~ Yd a.1 ..::i. 

l"'W~(llJ'iJ1fll:l'fJ11J'Wfl1'l"M'W 

1"11u 144 t\'1u111'Vl (11ll11Jl'l1fJ 21.1) 21,600,000 50,400,000 21,600,000 50,400,000 

1~l1'W 350 t\'1'Wlll'Vl ('11ll1W'11fJ 21.2) 50,000,000 122,000,000 50,000,000 122,000,000 

1"l1'W 450 t\'1'Wlll'Vl ('11ll1Ell'l1fJ 21.3) 202,500,000 292,500,000 202,500,000 292,500,000 

1~l1'W 130 t\'1'Wlll'Vl ('\1ll1fll'\1fJ 21.4) 73,580,000 99,620,000 73,580,000 99,620,0QO 

Q " 'i1lJ1"WU 1,074 '11'Wll1'Vl 347,680,000 564,520,000 347,680,000 564,520,000 

i1n ri1u~o~n1'\1'WV1'.li1'l":::ma1u'l1-d~iJ (187,640,000) (216,840,000) (187,640,000) (216,840,000) 

"!'Vlli 160,040,000 347,680,000 160,040,000 347,680,000 

ru 1'W~ 31 iu11f1:1.J 2559 !!{l~ 255311jiJ'Vln1-iJ1~un~J.J1:::CJ~m1'il1fl'.1i'U1m1'V'11ru'JJv'l'W1h:::rvif1' 
"' 

" 11mm1ri-:i 11'.lu~1'W1'U1~u11:1.J 1,074 ~l'W fl'-ilu 

2 i.1 irl-eJ1u ~ 26 tl'u CJ1CJu 2555 11j£1'Vl 1~1~1'1'11tr'ww1fi'~rn~'W b1'fl{l1Jl'Vl n11'.1iu 1f111'V'11ru'lJv'1 mh:::1'Vl fl' 
u CJ cu q 

u1'i-il11if-il1-il1~u~1u1u 144 ~1'U1Jl'Vl f1111u'f!'lf11:::~'U!~'W~'U11'.l'W-il1'fl'l 'l'.Jfl!~fl'W ~l'W"J'W 60 -il"J'fl 

.. 1 

,.::S !J} do 'lCJO 3J ~ d..et O..:::t.fj} 

!'fl'tl 'U {l::: 2.40 {l 1 'U m'Vl 1 'fl mrn'lJn :::-:i1'fl !! rn 'W "J'U 'Vl 1m 1b1''fl 'VllCJ'\JeM !'fl fl'U 'Vl :wm1111 flM 'U fl-il"J'fl . "' 
9) o d j/ cl ;t d CJ Q.I .<=::t. 5).::::,, 9) 0.CV 'j} f o 

urn irn:::'fl'tl-il'li11:::11u '111 m1 'ilb1''U mCJ'l u 5 ilu 1J'illfld'W!1Jfl 'l'li1-il'W fl-il"J'fl!l rn 11rn'Vl 'il:::'fl'tl-il 'il1C.1'Ji11 ~ 
"' " " " 'fl'tlrn1iCJ'Vlflifu1~-eJ'W '1'Wt!'f111'flflrn1im~u~1mh:::~1121~-eJu 111flt!'f111~aCJ{l::: 2.125191-eJlJ • 
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l 'U ll'l'JlJlfl' 4 lJ 2555 iJ1El 'l'l tlP1't.u'1'V11-ff'uH.Uln~lJt1'Ufl'flb1iJ1'1'lfliJ '.li'U lfll'.i'l"lltU'li~i 'UiJ '.i~t'l'lfl'lttt'l 
u tJ cu q 

.& .Q. o 'J/ o o .d .Q. sJ ~I .c§. a ~ 
11'U'l1-:JM'U'il1'U1'U 350 i:'ll'UiJl'l'l fl111'U\Ol'li1'.i~fl'UL'l'U\91'Ut1J'U'l1\0l"] i'JfH'?H.l'U 'il1'U1'U 60 'l1\0l !\Oltl'U. 

bl~ 6tl1'Urn'l'l1\0lm~iJ'Ji1'.i~-:J1\0l1t'H1i'Wl''WmrnhH'U\Ol'.i~CJ~nm 1 L~tl'U UiJ'il1f1l'ULUfH~'U~'l1\0l 
" " " " 

mn irn~#lei-:i'JS1'.i~'Yllli~tfl'~'ilE'WmCJi'W 60 t~ei'U i!u~-:itt~1'Wtuni'*t1'Wnfl~-:ittrn iJ1~'1'l'il~~ei-:i 
"' " " " ~iCJ'l11'.i~\Olt1fHUCJ'l'lnEw~t1'U iw)l'l'.il\Olt1rnum~'UN1mh~~1 3 L~tl'U u1n'el'l'l'.il~t1CJbl~ 2 ~eill • 

irleii'U ~ 25 ~'UlfllJ 2557 iJ1i:l'l'l tlP1'1.u'1'V11-a'ruru1ti'vrn~'Wbl'f1bliJ1'l'ltliJ '.li'Wlfl1'.i'l"l1ru'li~i mh~t'l'lfl' 
CJ u cu q 

Utt'li1~'l1-:JL~'U~1'UTU 450 ~l'UiJl'l'l fll'Yl'U\Ol'JSU~fi'Ut~'U#l'Ut~'U'ld\Ol"] YJfH~tl'UL~tl'Ubl~ 7.5 

~l'U iJl'l'l 1\0lCH~lJ'lf1'.i~'l1\0lU '.if1 i 'Ul'U°i11f11'.ih1'\0lvt1CJ'lltl'lL~tl'UUiJ 'il1f1l'UtUf1 i 'lf't~'Un~1\0l!t'.if1 Ubl~ . "' 
'J/ 0 d 9) cl ~ d QI Q,/ ~ 'J/e& 31 
l'ltl'l'lfl'.i~'Yl'U i 'Y!Lbl''.i 'ilhl''UfllCJi 'U 5 1J 'U iJ'il1f11'U LiJf1 i'l5t-:J'UQ-:J1\0\U rn 

" " " 
iJ 1 i:l 'l'l 'il ~ ~ ei-:i ~w'JS1 '.i ~\Ol'elrn u CJ'l'l n-~w ~ tl'U i 'U tll'l '.i1\Pl-:ill . . 

" ' QJQJ 1Qld.Q.~9) 

'.i ~ CJ~t 1bl l'U iJ \91 'JU\911'U 'l'ltiJ f1 t'l 'U f1'l 1\0l U '.i f1 
" . 

':'I"' 
lJ'l'l 1 - 3 . 
':'I"' 
lJ'l'l 4 - 5 

. 
':'I"' lJ'l'l 1 - 3 . 
':'I"' 
lJ'l'l 4 - 5 

" 
'5m1\0l'elrnuCJ (~'el1J) 

FDR+2% 

FDR+2.25% 

FDR+2% 

FDR+2.25% 

. " . 
ru 1'UVi 31 TI'U11fllJ 2559 Ubl~ 2s58 t~'Un~lJ'.i~CJ~CJ11f11tJ'.i~n'U1\0lCJf11'.i'il\Ol~1'U'el-:i'Yi~'U 

"' 
'ellfll '.i Ubl~~ 'l tJ bl f1bl'f1-:J '\J tl'l iJ ~'JJ 'l'l Ubl~ i U rf 'U hl'llf ill 'il 1 f1 f11 '.i M 'l'l 'U i 'U \91'.ilhl'l'.i'l'l'Ui'Ufl11lJ cu q l!J q q 

9.1 
\91tl'lf11'.i'\Jtl'l\91bl1\0l (~i1lJ1CHi1~ 8, 14) 

" " , · 
" d.' <:!:! d.=. 

rn1'11'Wfll'lieJ'Vl'1'W 

2559 

11,214,842 

725,936,210 

737,151,052 

2558 

2,284,605 

28,000,000 

30,284,605 

lJTVl 

2559 

11,214,842 

11,214,842 

2558 

2,284,605 

2,284,605 
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lJTVl 

'l ll f11 'l L~ 'W TdlJ .:illm1L~'Wmvn:;n'ilm1 

2559 

m1:;NnYf'W'UeM Tm.:im1NTii.J'l:; 1v'J5ii ru i'W'fi''Wil ... 47,635,042 

NTii.J'J:; LV'J5ii~1CJ L~CJ Lfl1'lf111 

7,309,788 
SI .:::i. ~ .f 
l'l'WV1'Wmm11J'il'illl'W 1rn:;mlf1mCJ . . 
N TI 'Ul~'l'J'W 'il 1f1f11'li.J 'J :;mru f11'l l'lllJr1 '1 f1 mu \Pl fiTol'l {i.J1:; fl'Wtl CJ 4,331,737 

fm:;NnYf'W'Uel'llfl1'lf111NTiiJ'j:; LV'liU ru i'W·1.fo1vil ... 

''l3'' d.., 3/'l •llJ cl cl m 'JJ"il1CJ'Vlrn5 'W~1Jf11 t5'Ulfl'Vl'W!1Jfl!m~ 
.. q 

l'i''W'l'J'W'lJ~ m11J'il ~iJ'W 
31 i "' l'l'W 'l'J'W 'W f111'j f1Ell'l''W1'lJ1TI 

ri1i ~~1CJi'Wf1l'jlJ~r1l'j 
I 51 <'> 

flll'lel'lJUV1'Wf:;!ll1r111 

" 
l'leJf1lliV'il1f1.fl11:;f:;!f11'f'W 

-----
59,276,567 

2559 

4,621,926 

553,231 

95,190 

2,039,441 

2558 

41,229,760 

6,405,282 

47,635,042 

ll1Vl 

2558 

4,049,176 

508,966 

86,329 

1,760,811 

2559 2558 

46,944,172 40,692,800 

7,126,061 6,251,372 

4,331,737 

58,401,970 46,944,172 

2559 2558 

'j'JlJ 7,309,788 6,405,282 

4,501,043 

520,440 

95,190 

2,009,388 

7,126,061 

3,949,063 

478,527 

86,329 

1,737,453 

6,251,372 

..fi'ti'fflJlJ~ 'l1~f)'luf1151.l):;; lJ1 tu f11) ~11111 bl f) fll) fltU ~ 11111'~ { 111:;; n 'W ifo 
q 

~'1'i"lfll'i"l1lfUllV'U'Vl'WfNTU 

-en~tl' ti vn-11 20 ii 

tll~ 21 - 30 ii 

tllQ 31- 4011 

tll~ 41-5011 

tllQ 51-6011 

a'1'i"lfll'i"'IJ'Vl'l'l1:lillW 

am1mru:: 

" 'itltll:l:: 

~1Jfll'i"l~m1l.J 

2559 2558 

3.58 4.35 

3.90 3.50 

6.60 1.00 - 25.00 

14.50 - 16.40 1.00 - 25.00 

6.30 - 9.80 1.00 -10.00 

2.30 - 4.50 1.00 - 2.00 

0.00 - 2.70 0.00- 1.00 

10.00 'UV~a11'J1mru:: 5.oo 'UV~am1mru:: 

100.00 'Uei~a11nmru:: 80.00 'Uei~am1mru:: 

lvwll 2551 'lvwll 2551 

~ lJ fll'i"l~ '\.ll ll 'Vll:: Flil fll'j" 

2559 2558 

3.58 4.35 

3.90 3.50 

6.60 1.00- 25.00 

14.50- 16.40 LOO - 25.00 

6.30 - 9.80 1.00 - 10.00 

2.30- 4.50 1.00 - 2.00 

0.00 - 2.70 0.00 - 1.00 

10.00 'Utl~~'1'Jll.JHll:: 5.oo 'Uti~am1mru:: 

100.00 'UV~a'1'Jll.J'Jt11:: so.oo 'Uei~am1l.Jm:: 

'lvwll 2551 'l·vwll 2551 

ot 
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h.1t1wrn1b1' 4 U 2559 iJ5i:l'VliimrniJ'VlTW.fll':i~Nfl~'WNTIU':i~ 1CJ'lfU'VllTm1'W'l11:i.JfaCJ~l~CJ1'lfltu. 
"' "' " 

~ bl'':i ~\911:1.J Vi iJ fl fl ru \91 fl'lbl'\91 {iJ ':i ~ fl'W ii CJ NTI 'il lfl ':i 1 CJfll ':i \Ol'.:i flci11Vi1'li1'iJ5i:l'Vl'Ul\9l'Vl'U'il1 fl fl l ':i U ':i ~ lJ l 'ill \911 lJ 
q 

11 ilflri ru\9lfl'1bl'\91111 ':i~ t1'UiiCJ~1'W1'U 4,311,737 rn 'Vl 
"'> o' I \J] 

fll':i1lfl':il~'Vlfl111HJeJ'U m1 

NTI m~ 'VliJ'UeJ'l fl l ':i 111~ CJ'W u UTI 'lbl'lJ lJ ~~ l'W ~ rl1rl' tu~ eJlJTifi lU 'il 'ilD 'W 'UeJ'l fl l ':i~ Nfl~ 'W NTI u ':i~ 1 CJ'lfu 
I ci3 U "CU q CU 

':i~CJ~m1'Ue:i.:i'VllTm1'W ru 1'WVi 31 :fi'U11rilJ 2559 b1'':iUt~l'l.:ii1 

,, 
QI .:::!I ~ d 

'ill'l'llfll'l '\J'Wl'l'Wll'l'fl'W 

fJ l'I mm ill~ CJ'W 111lri~ 1 u ~iu1'Wvru fMl'W 

"" OJ 

(6.33) 

7.51 

(2.13) 

q 

7.62 

(6.36) 

2.32 

d .1 ,, 
l'l'llJ'\J'W'HHJ~~ 1 

(6.33) 

7.51 

(2.13) 

('!1U11l: ti'TW1J1Yl) 

7.62 

(6.36) 

2.32 

24. fll'i'U'ittl'Hl~fll'i'Yl'W • 
ll'ltiU ':i~b1' .:irl''l 'W mrn511 l':i~ flfll':i'Vl 'W~rl1rl'tu'lleJ'liJ5i:l 'Vll!TI~iJ5i:l 'Vlve:iCJ fie:im':i<ilf1'ltt'ii~.:i1 m .:ibl'f l'l 

q q " 

'Vll'lfll':i 1~'W~mm~b1':1.Jl!TI~m':i'f11':i .:i 11~.:im1:wmm':iti 'l 'Wm':i'f111il'W 1i':in'ile:iv1.:i~ m~tJ.:immrn1 b1'\9l.:J:jj1'W ~ 
t q " dS ' 

Q QJ ..:;::! QI QQ.I ~QJ l d.C.J I .:::!...:::::.. f I QJ QJ .c:! 

fll':il'l'U 'ill 1'W'Vl 3l 1i'W11fllJ 2559 iJ':iEJ'VlllTI~iJHJ'VlCJtlCJ:JJfJ\91':i1b1'1'W'Vl'Ub1''W\91eJ'Vl'Wl'Vl1fliJ 0.44: 1('ill1'W'Vl 
" q ' 

31 i'W11ri:1.J 2558 1vi1tl'iJ o.47: 1) uTI~iJ5i:l'VliieJ'l'l':i1tr1'W11u~'W~e:i'Vl'W1vi1niJ 0.48: 1cru1'WVi 31 i'W11ri:1.J 
q 

2558 1vi1niJ o.s9 :1) 

25. ffl'iel-.'.IVIUJfl{lttl.mJ 

\911:JJ'Vl':i~':i1'lf1!turu~iJ5i:l'Vl:wm'lf'W ~in\9l Vl.fl'. 2535 iJ5EJ'Vl'il~~m~\9lbY':i':ifi1 t rn'VlTIU':i~~11Jd1'W11d.:i 
CJ u q " 

Ii] 9' ~I "" 0 Ii] I 9' I 9' 9' 0 Ii] ""-' 0 -:'I I 0 "" "" 0 

! 1!JJ 'W!'l 'W 'VJ 'W bl'l':ieJ'l \911:1.Jfl~'Vl lJlCJ !lJ'U fJCJf111':ieJ CJTI~'l11'UeJ'lfll ! ':i'q'Vl1iJJ ':i~ 'il lJJ 'il'W f111'l'J 'Wbl'l':ieJ-.'.l'W 'il ~lJ'il l'W 1'W 

1:i.JU' eJCJfl11f e:iCJTI~iriJ'UeJ'l'Vl'W 'il\9l'Vl~!UCJ'W l~'W tr1':ie:i.:i\Ol'.:i flci11'il~u11 u~1m~'Wl~'W1l'W NTI 1:i.J1~ 
q 

A ... Cl.f f f 
26. &-.'.l'Wu'WNIJ'illm!'Q~fllVlel'lH!'Yl'Wm'iilfll'i 

1J2559 --. ' ' "' 
1i'.Je:i-J'WVj 21 fl'WCJW'W 2559 Vi1h~'lf:JJfl'ill~fl':i':i1Jfll':iiJ5i:l'Vlfli''lVi 2/2559 t~iilJ~'li1'~1CJ!~'W1i'WNTI 

q JI I I 

':i~1111.:imTIU':i~~11J 2559 rl111i'iJNTifll':i~11ilm1'W~'lll~1''WVi 1 lJfl':ilfllJ 2559 il.:i1'WVi 30 :Uti'WlCJ'W 2559 
q 

tt'WTI~ 8 iJl'Vl l~'W~l'U1'Wl~'W 96 lJl'WiJl'Vl ~W'l'Wl'W~ 20 \91TilfllJ 2559 
q ' • ' q 

1i'.Je:i1''W Vi 26 llJEJlCJ'W 2559 Viil':i~'lflJbl'lJJtu ~~tltt'U U':i~~lll 2559. t~ii:JJ~f)'W J!~'l tt ~1CJ!~'W 11 'W NTI 
q " Cl cu q q 

U':i~~1U 2558 rl111i'iJNTifll':i~llU'W-.'.ll'W~'lll~ l lJfl':ilfllJ 2558 il.:i 31 TI'W11fl1J 2558 ':i1:JJ~1CJtt'WTI~ 12 
q 

iJl'Vl ~'lt~~WtU!!ll11rle:i1''W~ 6 'Vlt]fl'~fllCJ'W 2558 ,Y'WTI~ 6 iJl'Vl l~'W~1'W1'Wl~'W 72 lll'WiJl'Vl ('illflNTifll':i 
" ' ' 

'f!llU'W'll'W l lJfl':ilfllJ 2558 il.:i 30 iJQ'UlCJ'U 2558) llTI~'ltt~Wfli''lVi 2 'l'W1'WVi 25 i"lt]ll.fllfllJ 2559 ,Y'WTI~ 
6 rn'Vl 1~'W~1'W1'Wl~'W n ll1'Wrn'Vl ('il1flriTim':i\Pl11i11N1'W 1 mfl~lfllJ 2558 il-.'.I 31 :fi'W11ri:1.J 2558) !!TI~ 
m~J!~m':i~1CJ~1\9ltliJ!l'Vl'Wfl':i':ilJfllrn5i:l'VlU':i~~11J 2559 l~'W~l'W1'Wl~'W 33 lJ1'Wrn'Vl l-

t?4f:;~~~~~ L f\ ·~ ~~? ;; ~r 
\'~:,., i::w ~*1 

~i~~g;~: ~ \~ / 
~~; U'·~> v~ 
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tJ 2558 
' ' I S) I 

d'.i ei1'W 'Yi 9 l'nnmJ 2558 'Yi iJ '.i ~'lfJJ ri ru ~ m rn fll'.iiJ ~rr 'Vl ri i' .:i 'Yi 212558 1 ¢i'ih1~1tt'~1CJt1'W11 'W wa 
q q " . . 

'.i~tti1.:im&iiJ'.i~~1tl 2558 rlitt~iJH&ifl1'.i~11iJ'U~1'Ul'i'.:i!!~1''U'Yi 1 'lJfl'.ilA'lJ 2558 ~.:i1'W'Yi 30 i'JtiUlCJ'U 2558 q 

~u&i~ 6 iJl'Vl 1~'U~1u1w1'W 72~lh!iJl'Vl1u1u~ 6 'V'lt)fl~fllCJU 2558 

1riei1'W~ 28 !'lJf:llCJU 2558 ~U'.i~'lf'lJ{l'1~ru~~eitt'm.h~~1tJ 2558 l¢i'~'lJ~eiu~~ttt'~1m1'UlJUH&i 
q Cl 'U q q 

" iJ'.i~~lU 2557 rlrni'iJH&lfll'.i~l!iJU'llhll'i''l!!~ 1 'lJfl'.ilfl'lJ 2557 ~'l 31 iu11fl'lJ 2557 '.i1'lJ~1CJtt''U&i~ 12 q 

iJl'Vl ~~l¢i'~1CJliJ!!~1!rlei1u~ 11 'V'lt)fl~fllCJh! 2557 ~h!&l~ 6 iJl'Vl !~h!~l'U1hll1U 72 ~lh!iJl'Vl ('11flH&lfl1'.i 
• sJ I r 

~l!iJ'U'llh! 1 'lJfl'.ilfl'lJ 2557 ~~ 30 i'JQUlCJU 2557) !!&l~ttt'~lCJfl~~.yj 2 t'Ul'U.yj 27 'V'lt)i:lfllfl'lJ 2558 ~h!&l~ 
6 iJl'Vl !~h!~lh!1h!!1'U 72 ~l'UiJl'VI ('11flH&lfl1'.i~l!iJU<Jlh! 1 fl'.iflt"Jlfl'lJ 2557 ~'l 31 'fi'U11fl'lJ 2557) !!'1~ 

eJ1i~~fll'J~1Cl~l\9leJiJll'Vlh!fl'.i'.i'lJflT'.iiJ~rJ'VlU'.i~~1tJ 2558 1~u~1u1u11u 32 ~l'UiJl'Vl 

"' ._, .! 
27. fJW.fll'Y'l'lla'l"tlt!'fl"a'V'ltl 

21 .1 11'U 1 tt' fi'v'lJ '.i~ CJ~ CJ11!! rifi ll m'.i ~1~ CJ1.u'ei.:i n'U c I'm mm tt \91 <U'u 12) 
.. .. q 

" .d SI O.J ~ .d.d. 9J Q./ 

27 .2 fl fJfl!iJ Clfll'l '.i iJ '11 flfl'1 fll '.i'Vl !fl CJ1'U eNflh! 

'UTYl 

2559 2558 2559 2558 

,, . .. 
'Uell.lfl11 3 l'1el'U 941,630 956,320 941,630 956,320 

I d d d 

IJ1f!fl1131'1el'U ()~ 6 1'1!l'U 944,668 959,399 944,668 959,399 

I d .d ..:!!. 
lJ1flfl11 6 1'1el'U ()~ 12 1'1eJ'U 1,877,795 1,902,571 . 1,877,795 1,902,571 

y 

lJ1flfl11121~eiu 'iiuii.1 152,603,550 148, 785,260 152,603,550 148,785,260 

'l'llJ 156,367,643 152,603,550 156,367,643 152,603,550 

• y 

fi11f'.lei11u"1Tff1.1'il::'Qty (156,367,643) (152,603,550) (156,367,643) (152,603,550) 
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' Gt v' QJ 2 9. fl 1 ! 'tl 'ill ti \l"l l'Uil f) '.l:H.1!~ . ~ 

'JlCJtll'Jfil 1 ~~1CJU1J-:J\9111J-af1EJru~i!'J~fHJ1lfi1CJ'J1CJtll'Jfi1 l oH~l CJ1fitr1~ty~-:J~tl i ilu 

' ... ~ 
fllli:irnl'UCllJll'Vfl'HJ 

fi1H~1v'!'li!rmu 
' ,, Q 

f11\PleliJll'l1'U~iJJ'\11':i 

fi1i:t1li1':it\!il1nri 
I ~ I ..., o I 

f11l1:1'eJ1J':i1fl1llB:;fl1\Pl \Pl 'il1'11'U11J 

fi1'lit11Jll'll'1Jllndh~,fo'lfl 

fi11CJJ'flru111B:;u':i:;'Jf11:1"~uii' 

I 15./ I \Ii Y -=!"'> \Ii Y 
30. m mna ('nti 1111) mm~'k! 1111 

2559 

484,092,145 

67,973,743 

762,006,560 

713,832,273 

29,361,179 

64,928,263 

178,929,317 

92,305,871 

61,823,166 

30. l ihu i!'J~flti1111-amrn-:ifi11 oli~w ('J1CJ i~) miit1u i ~ 

2558 

457,344,870 

52,995,576 

699,096,665 

676,597,070 

31,685,350 

66,843,569 

174,762,216 

77,634,563 

43,891,469 

iJTl'l 

,, ' 
tl111i'utliru~~1'uVi 31 TI'u11fl11 2559 mi~ 2558 il'J~flti11~1CJ 

fi1i<ff~wcrnil.i'Jm1l1~u!.i'~umMB~iufi1!;'U1'1'11'1J: 

fi1H~wm1l1~u!.i'irn,~1'1il11~-Uu : 

fi1i<ff~111m1l1~u1fi'oiHi1JMlilffl11foil 

fhH~w crnil.i'J m1l1~u!.i';am;fi'1-Ll'!J*: 

m;1il~11unil<i~'ll'il~l'rnfi1~i1m11 

'i11J 

m1l1~u 1.i'~1~111{5~ A'U-chuiJ;:;ne'U'UB~ fi11 'i'U1'1'\1'W 
d d .!l t'Ufllff'iil!li.l : 

mll 1~ u 1 .i' ;5 m;fi '1 V'!J*~1~111,rei~ ti''U 

f11'ii'11;!<lfi1t~'IJ'1~'\1'1JL~tl'IJW . 
i!;:;lJ1rumrnilnuHmh:; Lu'1r-.l''Vn!n~1u 

'i1lJ 

1.Jl'l'l 

2559 2558 

154,650,971 135,021,839 . 

(4,010,685) (4,052,056) 

150,640,286 130,969,783 

189,701~83 (66,276,299) 

(866,348) 

188,835,035 (66,276,299) 

2559 

473,593,920 

65,784,649 

748,150,209 

682,773,201 

29,361,179 

60,854,106 

162,453,178 

90,482,896 

61,823,166 

2559 

154,650,971 

(4,647,634) 

150,003,337 

189,701,383 

(866,348) 

188,835,035 

2558 

448, 785,497 

50,838,995 

689,154,455 

646,804,505 

31,685,350 

62,607,421 

. 158,356,097 

75,516,492 

43,891,469 

2558 

135,021,839 

(2,748,278) 

132,273,561 

(66,276,299) 

(66,276,299) 

rJ.-
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~1l1 ('Ull'l'YJ'W) V11-l-U'ty~rl111f1i'il 

el'm1mii~H (%) 

fhH~1a crnM) mii1~u1.i'r11u1rumlJei1'111mii~H 

1wm1n1::'VJ1W!l\il 

;rn m::'Y11J'Yl1-l mil'U!l-l fh 1 <ff~ w~11hnlJ11ti'W1mi1 n '\ u 

m1r11u1ru1h1rnwnil 

- fi11.ff~1a~1llt1ijtyll'I lil'iim~u rn~1a 'lum1fi1u1ru 

rlll'l'YIWllil 

rrnm::'Y11J'Yl1-lmil'U vma 1.i'11~t111111~ 1ll.i't1-l'W1lJ1fi1u1ru 

r1111vn4 mil 

- rnM~ui:Ju;rn~1.i'foami'u 

- ff11.Jllll-l rl1 l1il1fll~1.J"1"'YJ'W l1.J1J~;i'Vli1lJ 

- fi1Hfa~i1m~urn~1a1.i'1filJ'V1Wl1il 

'\J11'1'YJ1.J'Yl1~fl1iJ~ifo llJ°lfi'1J'u'n !lff'W'Vlf'W amiil~'W 1.i' 

1vnmil'l-U''lJ~ 

11m1am1m::'Yl1Wt1\il 

11lJfi1H~1a (m1.i') mil1~u1.i' 

- 63 -

2559 

1,277,155,430 

20% 

255,431,086 

2,564,081 

(52,918,432} 

(59,049,878) 

(3,116,384) 

7,729,813 

(104,790,800) 

150,640,286 

2558 

1,140,313,771 

20% 

228,062,754 

3,898,701 

(40,210,120) 

(65,818,383) 

(185,464) 

5,222,295 

(97,092,971) 

130,969,783 

. . . 
I OJ .:::::! .d 'J) ~ aJ d OJ .d .dG) 'J) 

30.3 f11'Jfl'.i~'Y11J CJtl\Pl'J~'\111,nl\?l'Jl.fll'l:l'VIU'Vl 'ilHmm (ICJU(I~ e:l\9l'Jlfll'l:l'Vl t 'b' 
,, ' • 'J) 

Lii11f1JllEubl'1P11'WYi 31 i'W11fl112559 trn~ 2558 bl'nl1\Pl'~,rw 
q q 

2559 

;i1u1umil eim1mii 

(1J1'Vl) (%) 

1,277,155,430 

255,431,086 20.00 

(104,790,800} (7.60) 

150,640,286 12.40 

1Jl'YI 

2559 2558 

1,175,295,130 1,048,851,355 

20% 20% 

235,059,026 209,770,271 

9,876,039 12,236,464 

(91,815,344) (89,547,710) 

(3,116,384} (185,464) 

(85,055,689} (77,496,710) 

150,003,337 132,273,561 

2558 

;i1u1umil ei'm1mii 

(lll'YI) (%) 

1,140,313,771 

228,062,754 20.00 

(97 ,092,971) (8.51) 

130,969,783 11.49 
4 

UL 
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31. 

r'h1'l ('111'1'1J'U) m~-U'ty~riti'UrhH'~wm1i1~'U1~'ii1i1fo1l 

fi1H'~1v (m1~) m1i1~'U1~'111Jtim1m1i~H 
'lll'Jfll'lfl5:::'Y11Jl'J1l'1 

fi1Hfa (m1~) m1i1~'U1~mml'm1.mi:i~u.;('il~~ti1m~v 

ihla~el~'W.tr'W~'l.Hil'W 
q ... 

- 64 -

2559 

~1'U1'1l.fl11i 

(1ll'Y1) 

1,175,295,130 

235,059,026 

(85,055,689} 

150,003,337 

~1Jfll'lL~'U111m:::fi'il rm 

2558 

tim1mii ~1'U1'U.fl1i:i iim1m~ 

(%) (1J1'YI) (%) 

1,048,851,356 

20.00 209, 770,271 20.00 

(724) (77,496,710) (7.39) 

12.76 132,273,561 12.61 

" " ' " . n1l':i~'El,r'U<U''U4l'Uiil'W~1'\.J1tu1~CJflw111'.in1l':itl111~1J1J$i'1l'l~1'\.J1'\.J,rmn:Uwt11m TICJri1·ri.J111uflVi 
q CL!! q eJ 

d 0 3' 9 I '.:'I 
'El'ElflU'a:;;! )('Jfl']fl'j::;!!l;'lJ A '\.J ':i::;i111'l1J ,, . 

tlrn·follfil'Wirn·foVi 31 i'W11fl1J 2559 w;i::; 2558 
q 

~1Jfl1':il~'IJJ1lJ nJm':i1~i.Jrnvn:::rh1m':i 

2559 2558 2559 2558 

n1hi:i111r1Jll'llei~1J1;J'YI 1my Cm'YI) 1,137,920,829 1,018,260,345 1,025,291, 793 916,577, 794 
a sJ QJ QI .d I 't CV Y 
'il1'1J1'W'lp.JffllJt)j01l'il'M01~'1J1'!1'1Jfl ('\ll!) 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 

rll'h.-iei~'IJ~l!~'IJ,il'1'1J (1JTl'l.-ieJ~'IJ) 
n11':i'lleJ~1J1fi'YI1miJ 94.83 84.86 85.44 76.38 

' OJ ' ..::::.. ttt ~ .::::.. 
32. fl Ta 1Vl 'il'Q fl UJYJ '.Ii 'a'a'il'll ei~!fl ·rn~ 'ilel m~ m-a 1 ~ 'W 

.... q ,, . 
1J ~'hl'Vl mi::; 1J ~11'\fldul'l1.ffii'':i 1m~ bl 1~ l 'U fll ':i 1fl1J bl fl'1CJ~1i ':i ':i 1J •1rn 'l -ff 'W 'Vl f''l"l c111 bl::; i1 i1 ft'U Cif 'l 

'" q 

m~ ':iiil'U m n1CJ'l1'\.J 'Vll'lfll ':i !~'U ~ 1 ~ l'l1<fi''El'l n111'Ufl1if¢1u'l1~1Jbl ri1<A'1l'l1J bl ri1m~ 1i':irn CJrni''W l 'Um ill~ 
49 qJ cu q . ,, ' 

11il ii \91bl1~ -vi ii bl' n 1i"l fl ci u .:i 11~u11llmmHi111'.i1m1bl''Uuc}fu'll1CJl'U\91bl1 ~Vi ii bl' fl li"l fl ci u .:i 11 <A' 1J 1i:J 'Vl 1rn::; ,, 
1J1i:T'Vldumi::; 1i'ili':i1m'Vl'U11~'El1li':iw11$11'Um':i1~iJriri1CJ~1i':irn'Uu'lfil'U 'Vl~i"l v1rn::;11 u ir'W ~.:i flci11u 'Vl'U 

q '" q 
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1J1'1'1 

11lJ 

~ u , 

'1'1-l'll'i"'VW 

l~'WMl'J'W l 'W'\'!'1fl'VlfYl61~tl'Ulll 

4,320,409,601 
4,320,409,601 

'l1lJ 4,320,409,601 
4,320,409,601 

" . .. 
QJ .Q.i=. ~ ,c:::), .dl 

ii 1 ':i~ N fl'Y'fW!!&l ~'tt'W II'W TI 01 <TI <TI~ mYJ 'lJ'W 

ru 1u 11 31 iu 'dlfl lJ 2559 Ut!fl 'illfl'YI u ftU 11iJ'.ilfl!J1 u ~1J m·n~u u TI' 1 1J ~Ei'Vlm1~1J ~Ei 'VI ~tJEJ v-~~ 
.. . " . 

'JI I y JI 
Q./ .d.i:::li .d. ~ e::!:l Q./ .d. 

fll'.i~Hfl'V'lUl!bl~'11Ub'l'U'Vltll'il'il~lfl\Pl'lJU \Pl~U 
"' 

33.l fll'.i~Hti-W'W~El'dfl1J'.i1El~WN1EJ'VIU "' . " ' 1J~Ei 'Vl~fll'.i~ Hn-W'u 1um1-n1i'ruru19feif1 '.i fl ru cv1m~m'.i l!'V'l'VI 6ubl~'Vli''V'l 6iru vu fl1J 1J~El'VI 1 u 
EU u u q 

U'.i~t'Vlft'11mm111~~1u1u 12 i'ruru11lblfll1P111li'ruru1'.i1lJ 25.86 TI'1urn'Vl 1J~El'Vl~m1~1m~u~\Pl~l 
u (,I cu u u 

1 31 Q./ 31 0 y ~QJ d QJ QJ ~ 3) 

bl1~'11U1\PlllJb'l'U!Ulll!bld'il1UTW 9.80 bll'W1Jl'VI 1J'.i'.l:l'VllJfll'.i~Hfl'V'lU1!1lJb'l'U!Ullfl~mbltJ 16.06 bl1U1Jl'VI 
u u EU u u 

' QJ d Q./ Q./ ' 0 ..:::i. 

33 .2 fll'.i~Hfl'V'lU!flE11fl1Jb'l'U!Ullt'lf1\Pllt U U~lU 
"' "" 

1 iJ 

2-5il 

lllflfdl 5 iJ 

2559 

27,036,666 

27,245,936 

111,598,617 

165,881,219 

2558 

5,025,543 

21,088,501 

214,589,200 

240,703,244 

iJTYl 

2559 

26,286,666 

17,114,246 

43,400,912 

2558 

4,275,543 

10,373,443 

14,648,986 

rl-
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>I 

33.3 fl1'.iA11h~fi'U 
>I 

1J1Ei' 'VlUTI~1J1i:i' 'VlVtiCJij fll'.i~Nfl~'U 'illflfll'.i 1tt1i'U1mrn1ru 'lf6titifl'YIU -:iii' ti A 111'.i~fl 'Ufll'.i 1.rlvh~ 1 
"' 

: QJ df ~. cl~' 0 ~ 9) ..::::.. 31 
mil'J~fl'Ufl'1'1UTI~tflHMlJf.JU'V'l'VW !1J'U'ill'U1'U!'l'U 8.92 TI1'U1Jl'Vl (m'V'll~fl'ilfll'.i 8.40 {ll'U1Jl'Vl) UTI~ 

+ v 

1J 1Ei' 'Vl ij fl l'J~ Nfl-Yr 'U 1'111~ 'U!{llPH\91 ti1 f.lf.J '\"Jim~ \91 !!{l ~'YI t! -:iii'tif111h ~fl 'U fll'J f.Jf.J fl-ff 'U fl TN!~ 'U ~l'U 1'U 
"' 

!J/ 
22.29 '1l'U1Jl'V1 

,,._3-j 'J) 

33.4 flfll"lf.J'l'Jf.J'l 

(fl) 1J~El'Vltlflfl'U I~~ ei.:if ti.:i15 vflri11-CTvmm~w.in1Jflnf mn'V'I vim TI ~i'U 1'U 3 fl~ 1flvij'Vl 'U "' . 
'Vlf'V'l6~~f.J'lfti.:i~1'U1'U'.i1lJ 58.10 ~1'U1Jl'Vl fl~~'lflci11 ~1'U1'U 2 fl~ lJ'Vl'U'Vli''V'l6Vlti.:iffl'l~l'U1'U • 

>I -

57.55 ~i'U rn'Vl rr1Tii'Ul'i' mrn~fl'1Titi'V11i'.irut~~mfl'l:lwflVlti.:i \911:1.Jihl'l1J fl~m1:1.Jl'l.:iflci11mh~w.h.:i . "' 

1J1Ei''Vltif 'U 11fl~m1:1.Jc1.:iijm1l! lliu u'Uti'Ueicl 
"' 

~tilJ11'UiJ 2559 fl~'Ylrl'l ~1'U1'U'Vl'U'Vlf'V'l6~ti'lffl-:J ~1'U1'U 49.55 ~1'U1Jl'V11'il'V16UTI~~l!{lCJ • 
llll~~'U~fll l~'U NTI 1 Hfl~~.:i~-q191m1:1.JAl~'V'11flmrr1TI~'V11i'.iru ci1'U~flfl~11rl.:i ~l'U 1'U 'l'J'U 'Vlf'V'l 6 
~ti.:ifei.:i~l'U1'U 8.00 ~1'U1Jl'Vl fl'lTI~fllijA1i.:itlJfiJ~m l'iJ'V161~~'ill'HU1 ijNTITI11ttfl~~'l~'q\9lfl11lJ 
a ..::::.. rl .d. & i::1 QJ rl_~ 31 a 9' ,/ 
fll'V'l'V'llfl'J:llfl'lTif.J'Vlli'.i'ill UTI~f.Jfl'Yl'U'lfl\9l'Vl'U'V1'.i'V'ICJ'l"lf.J'l'Jf.J'l 'ill'U1'U 0.55 TI1'U1Jl'Vl fl'lTif.J'Vlli'.i'ill • • • 
'°"' '] !J/ _3-j ')' ./ "' I I '°"' "' I '] !J/')' o'.d "' 
'V'l'V'llfl'J:ll 1'YICJfll"lf.J'l 1'il'Vlfl fl\9lf.J~'.i~'Yl11'lfl1'.i'V'l'ill'.i'illl'Uf.J'lfl'1TIQfl111'il~f.l~tyl\91!'YI1'il'VlflCJ'UQfl1 

'Yl1eilll 

('ll) 1 'WiJ 2559 1J1Ei' 'VlU'1~1J1i:i' 'VlVflCJtlfl~ti.:if ti.:i 1~v1n1Jri1'U1CJm!11 'Ufl1'.i~\9l~titi1~~'U'llti'l 
"' -

1J 1Ei' 'Vlvtiv 1 \91 CJij'l'J'U i'1 f 'V'l'6~~ei.:i!f.J.:i ~l'U 1'U 53.14 ~lii mi'l 'il'U ~.:i1ii~ 1 ii '.iw.:i1ii fl~fl11:1.J ~.:i flci 11 
- >I 

I I d! ")" o' ..::::., QJ .C\ Cl.I I QI ltJ flt} 31 Q.I .dl ,. f .d...::::.. lI] r;J<q 
f.JCJ'J~'Yl11'lfll'JTI'1J'V'ICJ1'U l'il'Vlfl 1JHJ'VlUTI~1JHJi'lCJf.JCJCJ'l !lJ lfl1J'U'VlfllJ'J~lJl'illfl1'.i'Yl'UTI''U 11 l'U'l1J "' . . 

fl1°'.i !~'U ni f.J'l 'ii 1flH1CJ1J1'Yl1'.i'Uf.J'l1J1i:i'i'1 !!'1~1J1'.l:i''Vl cl ti CJ!M 'U llAl-M f.J'l ~'l flci11 Ill n~ f.J Nfl~'U \911:1.J 
"' 

nt111lJ1CJ~'il~vi11tt1J1Ei''Vlu '1~1J1Ei''Vleflvl'i'ei.:if 1J~\9l'lff.J1J~f.J 1 'ili'ln 

(fl ) I rl f.J l 'U ~ 14 iJ tl 'U 1 CJ 'U 25 5 9 1J 1 El i'1 tl fl fl 'U t .LJ' ~ f.J 'l f f.J 'l t5 CJ fl ri 1 I ff CJ 'YI 1 CJ I~ CJ 1 fl 1J fl 1 '.i . "' . 

fom'V'I CJ11J1TI 1fl viJi'liii'lf 'V'I CJ~-Mti.:if ti.:i~1ii 1ii '.i1l1 1.98 irlii mi'l fl~l'l.:iflci11fle'.i~11-J1.:imTI iT fl-tll.:i . "' v • 

f11~'V'11flm 1J1i:i'i'l ~ .:i ci'.:i llll ~D'ii 'Vi flu 'J ~mru fll'J'Yi u .ff 'U H1ii.:i1Jm'.i t~ii 1.Wti.:i 'i11fl ~1v1J~11 n'll ti.:i 

1J 1Ei' i'lt ;'.f 'U 11fl ~fl 11:1.J ci'.:i iJ fl 11:1.J Ill u ii 'U ti ii ei cl 
"' 

(.:i) irlti1ii~ 4 llfl'.ilflll 25601J1Eli'ltlflfl'W l~-Mti.:i!ti.:i15CJflri11ifCJ111CJt~CJ1n1Jfll'.i 
"' 

fom'V'I CJ11J1TI 1fl CJlJi'l'U 'Vl f 'V'l 6~-M ei.:i!ei .:i ~l'U 1'U '.i 1:1.J 10.91 irlii 1Jl'Vl fl ~l'l.:iflci 11ticl'.i ~'YI 11.:i fl'lTI t! fl . ~ "' 
I .' sJ 

tflci!fl~ CJ 1ttfl1'J UTI~-ff1JVWTW 1'il~fl1J 1Ei'i'l~'lcJ'l tllt~D'W-vifliJ'.i~lJlru mrnu.ff'U l ~1 'W 'l1Jfll'J!~'U 

rd ti'l 'ii lfl ~1CJ1J1'YI 1'.i'll fl'l 1J 1Ei' 'Vlt M 'U llfl ~fl 11:1.J ci'.:iiJ fl 11:1.J lllu ii ii ti'W ti~ 
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' ' Q.I .i::::lcv ~ A .i::::I .i::::I ~ o..J 

1ltlfn ':i'l.Jtl.I 'Ii fl'l..l'l..I fl fl J;l'tt':ie! fHl fn1'YIAfltl1'UeJ'lfl'W 
" . f f I ' . " 

11~!d'Vl~11CJm1uru;~1ir.i'W 11i!-:i9f ._:i1fi~ ntJ J.Jflfl~115ein'il m 1.viifie.11.u'ei-:in'W ir'W 'Vlf i'l6 11 i'.lir'W 1w i $1 
., q 

u~~~11 '*~1mfi~ 'illmlCJfll'.i~~ ntJn'ilfll'.i ~i~w:i.u' B'l n'W il-:i flci11 11 C.1m1il<:i flcir.ii~'W i i.l~1iJi.lfl~'.ii '.i fl'il~liJ q 

"' ' ' 
11fl 1~ m~ CJm~um 1~~ v~ 11\Pleifl d'.i m~u 1ttnviJ9f ~'l.J ~Id' 'Vl 'il~~ 1P11'1'11ntJ v~ 11¢1 'W 'Vl 'W -vi nviJm im~ 11CJm1 ~ q ~ 

J QJ QJ o'91 QJ = dd 91 QJ di J d ' QJ "I= d 
"l!ei'U 1 CJ'f'I ~ fl'Vl 1i'l CJ'f'l 'W 'Vl u fl tJ m m1 'Vltfl C.11'U ei~ fl'W "11-:i "11ei'U1CJ1'W11m 'Vl ~fl~ -:i11iJfl 'W tJ flfl ~ 111eifl 'il m1 'Vl . . . 

' "' 
ifi CJ1.u'ei-:i n'W ~m1 iJi!'iJW'W TI' ntJ fi 'il m11 \Pl E.lfll'.i i'ieitt 'W 115eim 1~ ~i'ieitt 'W 115eim '.iiJfll '.i'l.Jl'l bi1'W ~ 1iJ nu il-:i i'.l . ~ . 

= QJ ' 'l.J'.i'l:J'Vl'.i1iJ 

'lJ~Id'Vl~tlCJ 
' . ~QJ .d..:::1 3' QJ 

'l.J'.i'l:J 'Vl'Vllfl C.11'Utl'l fl'W 
dd 31 QJ 

'lJ flfl ~ 'Vl !fl C.11'U tl'l fl'W 
• 

J.J~Id'Vl iei~ mrw~ rn'ff 79 ~lrl\Pl 
J.JjJ-d'Vl 1;C.1-:i 1 'f'lii11iJ'.ii'.in'il m1ui'l'VlLJ ~in\Pl (iJm'li'W) . 

11 CJ i $1 'illflfll '.i 'Ul CJB i.lm clirn ~!flt ei-:i ijei u i'l'Vl 6 . 
11 CJ i $1 fi1~i.l~ fl'l:J 1u ~~ fi1ujm1 !flt ei-:i ijeiu i'l'Vl 6 

"' d QJ 

. \Pltlfll'lJCJ'.i'lJ 

- 'l.Jjid'Vl~1iJ 

"' d ' 
\Pltlfll'lJCJ'illCJ 

I a.I _:!f 9)~ r;J q I 

m 'rnfll'.i'.i1iJfl'WU~~lJJ'WNtltl'l1'W 1 '11tl.I ~ . ., 

'l.JjJ-d'Vl 11~i'lC.11rnm;CJ-:i111ii11iJ ~in\Pl 
::li lrJ _I o' d = QJ 91 

'.ilfll!JJ'W rn\PlliJlfltu 'o/l'.ilfll'Vlfl\Pl fl'l.J~flm 
~ 

~1ii.l1\PlCJ'ttfli1'W~\Pl~tlCJ~~ 10-20 

'.ilfll'Vl'W'l.J1flfl1 i '.ibi1'Wl~iJ • 
'.ilfll'Vl'W'l.J1flfl1i1bi1'Wl~iJ 

• 

QJ 9) 3' I ~I 
1rn~ei~111BCJ~~ 1.65 im~'.itlCJ~~ 8 ~tlJJ 

¢1'W'Vl'W'l.J1flfi1 i nh'Wt~iJ 
• 

~liJ-eJ'~ '.il'Utl'l'.ii'Wlfll'.i'l.J1fl 0.25 
QJ 91 

ll~~tl~'.il'.iBCJ~~ 4.00 - 4.50 

l. I} 
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' " OJ.:::::iCl.I .CJ~ d.d. 31 aJ.d.oOJ d.Q.l.d 

'J1Clfl1'.i1JW'lffl1J1J'flff'1l1'.itlfHlfl1Tl'llflCJ1'Utl~fl'W'V1'1'l'flW lWl~'U 
" q " 

" 'J1CJfll'J1J'W~rnL"1'~~)!1'U~fll'H~'U tu l'UiYWn~ 

lJTl'l 

2559 2558 
,J ,, 

~n11u1mm 

- usfi'mhw 

- us1'i"r'li1lJ 

'.illl,~fll~fo 

- usi1'1'li1lJ 
QQI .d..J " oJ 

- U:i1'l"r'l"r'l!flll1'U'il~ fl'W 

• 
1~u MQ'am~CJ~ff'u 

- usi1'1'li1lJ 

':i1lJ 

1~u1lu11CJf114 i'u 

• 
d. " ..... Q 

1l'ilflllJCJfiWl1J - "J''l'lli 

- usfi'"r'li1lJ 
J" QJ 

1!'VflllJIJfll•:J'l1J 
' . 

'11n ri11~'el11i1tr~ff'v'il~t\~ 
~" ..... "" 

~reJflllJCJfil~rn"J''l'lli 

1~u1'11' Q'em~1J~CJ11 

- us1'i"r'li1lJ 

" d ,, l'il1'11'Wfll':ifil 

- usfi'Y1i1lJ 

"""" d. d " a.I - 1J'l"1'J'l'l"r'llfll:l1'Uel~fl'W 

,1 OI I sJ 
1lelflllJCJ)lJCl1~'11'Wl 

- usfi''l'li1lJ 

68,315,108 

74,291,739 

142,606,847 

439,754 

92,362 

532,116 

31,000,000 

31,000,000 

15,973,945 

15,973,945 

156,367,643 

(156,367,643) 

45,000,000 

45,000,000 

805,313 

1,799,448 

2,604,761 

62,466 

62,466 

50,200,488 

79,803,831 

130,004,319 

520,216 

86,320 

606,536 

152,603,550 

(152,603,550) 

45,000,000 . 

45,000,000 

768,182 

1,455,583 

2;223,765 

62,466 

62,466 

2559 

4,191,916 

68,315,108 

74,291,739 

146,798,763 

439,754 

92,362 

532,116 

15,973,945 

15,973,945 

156,367,643 

(156,367,643) 

45,000,000 

45,000,000 

805,313 

1,799,448 

2,604,761 

62,466 

62,466 

2558 

1,117,865 

50,200,488 

79,803,831 

131,122, 184 

520,216 

86,320 

606,536 

152,603,550 

(152,603,550) 

45,000,000 

45,000,000 

768,182 

1,455,583 

2,223,765 

62,466 

62,466 

rJ-
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.d.d SI CV 

- 1.JflfWl'l'llflfJ1'1JeNfl'W 

" J," l'il1l'l'Wl'l1'11'W 

n:u 

- 11!1'7'1'la'1la 

':i1lJ 

• "' ,, ' 
11'1lfl11Jfll'll~'il1fl 

d .d " CV 

- 1.Jfil'l1;l'l'llflfl1'1J'1l~fl'W 

n:u 

1~'Ullu i:-i1;l~11!1l'l'l 1,., aj~ 1a M11!1l'l'li1ll 

- 11!1'7'1'li1:u 

·:nlJ 

" 'l'll~fll':illW'l'lfJ 

- 11!1'l'l'la'1la 

- 11!1'l'l'li1lJ 

Q CV d d, V GI 

- 1Jnl'l'l'l'llflfl1'1J'1l~fl'W 

':i1lJ 

~,, _, " .. .. " 
'llfl l1l'iJ1flf11'l'IJ1fJ~11fl':i!Ull1;l~ll'l'l'1l~lJ'1lllW'l'lfl 

- 11!1'l'l'l0'1J(f 

- 11!1'l'l'li1lJ 

n:u 

'llEJl~fi1~1J~flEl1ll1;l~fl11J~fl1'lll'l~'1l~lJ'1lllW'l'l6 

- 11!1'l'l'l0'1lfJ 

- 11!1'l'l'li1lJ 

':i1lJ 
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~1Jfl1':il~'W'l1lJ 

2559 

56,200,000 

56,200,000 

146,398 

146,398 

16,518,600 

16,518,600 

~1Jfl1':il~'W':i1lJ 

2559 

21,532,628 

7,767,418 

29,300,046 

229,531,925 

142,572,676 

372,104,601 

3,999,742 

1,691,311 

5,691,053 

1J1'1'l 

2558 

68,200,000 

68,200,000 

114,990 

114,990 

14,053,200 

14,053,200 

1J1'1'l 

2558 

17,652,005 

6,514,374 

24,166,379 

87,570,495 

141,362,945 

228,933,440 

2,833,280 

1,146,938 

3,980,218 

~1Jf1Tll~'Wl'il 'Vn~ Fi 'ilfll':i 

2559 

56,200,000 

56,200,000 

24,210,000 

24,210,000 

146,398 

146,398 

2559 

272,781 

21,532,628 

7,767,418 

29,572,827 

5,367;147 

229,531,925 

142,572,676 

377,471,848 

164,421 

3,999,742 

1,691,311 

5,855,474 

2558 

68,200,000 

68,200,000 

36,210,000 

36,210,000 

114,990 

114,990 

2558 

108,327 

17,652,005 

6,514,374 

24,274,706 

2,396,194 

87,570,495 

141,362,945 

231,329,634 

2,833,280 

1,146,938 

3,980,218 
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35. 

QQI .::td " ..... 
- lJ'.i'l/YIYllflfl1'UeMfl'U 

, ' 
Yl1~fl1'i"ll'l'lYlfl'il1£1 

Q QI d .d ,, ..... 
- lJ'.i'l/YIYllflfl1'UeM fl'U 

:nlJ 

.: ..... " 
'll''tlfllu~::n'limu'Yl 

- 1J~l1Y1i1lJ 

:i1lJ . 
f!eirnua~1a 

.d .d 'J) ..... 

- 1Jflfl~Yllflfl1'Utl~fl'U 

:i1lJ 

I 'J) Q o QI 

m~ ei lJ u YI 'U ~urn T:nnmy 
, . 

- ri~il:i:: lfl'lim::a::n'U 

- ri~il:i:: lfl'liU'IHt~'tl'tlfl'illfl~l'U 

:i1lJ 

1/ I o A 

'U 0ii1nr1'W'11'WVl11 'W 'W -.11 'W 
'll 
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~1Jfl1'i"l~'lffllJ 

2559 

194,484,561 

4,796,60,0 

199,281,161 

8,793,139 

8,793,139 

904,304 

250,330 

1,154,634 

241,160 

8,793,716 

9,034,876 

3,037,475 

3,037,475 

29,187,207 

173,972 

29,361,179 

lJlYI 

~ 1Jf11:il~'Ul'il 'I'll:: fl'il fl1:i 

2558 2559 2558 

246,687,951 194,484,561 246,687,951 

5,248,800 4,796,600 5,248,800 

251,936, 751 199,281,161 251,936,751 

8,091,529 7,947,706 8,091,529 

8,091,529 7,947,706 8,091,529 

1,328, 751 904,304 1,328,751 

324,280 250,330 324,280 

1,653,031 1,154,634 1,653,031 

236,470 241,160 236,470 

10,828,031 8,793,716 10,828,031 

11,064,501 9,034,876 11,064,501 

12,464,222 3,037,475 12,464,222 

12,464,222 3,037,475 12,464,222 

31,527,122. 29,187,207 31,527,122 

158,228 173,972 158,228 

31,685,350 29,361,179 31,685,350 

1J 1-J 'VJ 11ri~1J 1 IT 'VJ clt1CJIPl1111'W1i 'j' fi 'ii 'l1~n1'Wri1'W-.:i1'U~i111'W-.:i1'W~'j'1CJ-.:ii'W1-W CJ-.:i ri1'U -.:i 1'UL~CJ1 ¢i t1 
q 

tll 'J 1r1'1J 1mHl'fll'U 'l'W11J lrl 1'Uirtl11w~1H'l'W11Jlrl~1l11 ~ -.:J Nrl tll 'J ~1! D'U-.:i 1'U,191' f'1J tl1nm1J 'VJ l'U 

t1~1'1 '1'~11'1'llt1 t\Plm~nil1'W1'ill'i' \Plfr'W i 'il'1'-.:J'1'\Plll1'U m'J\Pl11D'W-.:i1'U~-.:iR¢it1m rn m':i ~~\Plm'J 1~t11~1 'Wm'J cu cu q cu 

l'i'\Plir'U i 'ii 1 'W n1'J~\Pl {l''j''j''VJ i''V'l CJltl'J 1 rr n1J ri1'U-.:i1'U 11ri~11 'J~1:n'U riri n1'J 11 fiuA-.:i1 'U 1J 1£T'VJ11r1~1J1£J'Vl ~ti CJ 

11'j':;;1iJ'U riri nn11 fiuA-.:Jl'U 'Ut1-.:i ri1'W '11'W \Pl11u'U-.:i1'U ~-.:i 1\Pllq! mil t\Pl CJ 1.ff mw ciil riri t11 ! 'J 'l1 ~tl'Ul\Pl 'l'J 'U 'lJ t1-.:i 

ri1'W-.:i 1'U ~11u'W-.:i1'U ~-.:ii~ 'W 1 n w cvfi~ CJ1n1J ~1ti'Un1'J1\Pl n1 ! ':i11 ~t1'lJ1\Pl'Vl'U'ii1nn1 'J \9111i!'U-.:i1'W 1'U-.:i1J 
3} " ' q 

m 'J!~'W 19!-.:it!'W 'JlCltl'i' n1 t 'J'il1tim':i\Pl11D 'U-.:Jl'W uri:;;ir'W 'Vl i''V'l v11'-111 :JJ\P!Vi1W\Pl-.:it1~1u-.:i1Jtll'J 1~'W~-.1€lm ~'W .. 
I o ~ ':J.} 

tll'J 'J 1cM1'\...l ~ 1ll'1'1'\...l-.:J1 '\...! \Pll! 'U 'U-.:Jl 'U !! r11 



! ! 
i 

~_! 

i 
J 

_ _I 

- 71 -

36.l . . ., 
u~EJ'Vltrn ~u ~EJ'\11citiCJU~'Vi1'.i fl 11JJ tirCJ'l'\lll'l fll'.i t~'W Yi ell'iltfl\Ol~'W 'luau Yli''l'll~'Vll'l n n t~uu bl~ ., . 

'VIU a'U '\111'lfl1'.i!~'W\911JJUf1~TI'.in11 1\0lv'l°*'.i~UUfl1'.i~\Olfl1'.iUbl~fl1'.ifl1UflJJfl1CJ'l 'Wti'lrlm 1\0lvl11 ! u 
q q 

. ., 
"" "" "" 36.2 m1JJ1b1'CJ'l'illf1ti\9l111'rnrnu CJ . ., . 
u ~ E1 '\flu bl~ u ~ii' '\11citivilfl11JJ1ir v'l 111nfJ'19111\01elf)11i mu el'l 'illfl ii 1~u rl1n"fft1111 u m1 t~'U 1~ u ., ., 

GI 31 31~ 0.1 ~ 'l 31 91~ .Q, .Q, ~ 0.1 d .Q, 31~ 0.1 ~ 31~ 
m fl CJ m ~CJ~ "ff'W t'l 'W 'Vi fl CJ m ~CJ~ v11 M 'Wm m flu u w 'lf M 'U fl CJJJ '.i ~CJ~ "ff 'W irn ~ t'l 'W fl CJ JJ 1 ~ v~ v11 

cu . cu u cu cu 
~ ~ ~ y I y 

11'1 u au '\11 i''l'll i511bl ~'Vi u au '\11 l'l n1 '.it~ u ri1u 'l tt t1] iJ f3'19111\Ql ti fl 11i vYi u f u ~u bl 'l 191llJ5\91'.il\91bl1\01'111 el iJ 
" I I I 

5191 '.il\Olelrnu CJfl'l Yi~ 'l 'l flil't~ v'lnu 5191'.il\91bl1\01'lu1J 11 'ilD' u ti ci1'l t '.i ~ 191 lJJ fl '1JJu~ii'i'l1~el11fl1w H'u 
q q ., 

r-nu 'IJ el'l fJ \91 '.il\Ol tJ mu v'l u \91 bll\01 'l 'W el 'W lfl \9111~1tii ri 'l Hbl fl'.i ~ '\11 U tJ VN!~ 'W "ffl') ~if 1r111! ~el Hbl fll ') 

~ 11iJ u 'll-'W u bl ~m ~um~ u "ff \01 'UtM n 'il il11 u~il '\fl Ubl~ u ~ii' i'l ciel vii I ~'l '*19111m1ti 'U ~'W TI'\11 l'l fll'.i t~'W tu 
q 

O.I d O.I .Q. 0.1 o' t:f.Q. .Q, d.o O.I O.I 

tu 1'W'Vl 31 '.!i'W11flJJ 2559 Ubl~ 2558 "ff'Ui'l'i'l'llCJ!!bl~'Yl'Wbl''W'Vll'lfll'i!'l'W'\llb1'1fl11,jb1'1JJ1'.itl'il\Ol\911JJ ., ., 
u 1 ~ m '\llfJ\91 '.il\Ol elrnu ci 1t ~191'! u 

""' ,i,.ia ~ l.c::>. .d .d ,, ., 
l'U1Ml)D1Jl:a~!IUllflflllfllrnlflD1'1JB'flU 

l1UM"tJU 

11u1ttti11111:a~a11111iii11n11~1~a1'li'B'ii'u . 
Milllum,m111u . 
11u1:iimiiuii<y,;u!'l~11u61l111~a:iiu 

•1numuunm1u 
,, ,1 y 

llll!1Uf115'11 . . . 
""' ~ ., .c::>. """"" y .., 
l'UfJam·:a:!IU•lfllJ'1'1l'llll'l:f11Jf111l'llna1'11V,f1U . . 
11uti111J1:a:iiu111f11Jl'lll!'liiu 

,,, ti ' 

1~1Miliiu11l'l~l1UllUMIJUL1auiiu 

(%} 

0.125 - 0.75 

1.65 

4.50 - 8.00 

2.85 - 3.45 

4.00 -4.50 

4.00 -4.50 

3.00 -3.625 

llll'l 

rnrnmnjty,; ru 1u~ 31 i'u11ri11 2559 . . 
ti'm1~rnmiia ti'm1m1miia 5111 

i.J1u~Ull4 '1'~ 

153,008,336 4,883 .. 650 157,891,986 

299)27,772 299)27,772 

31,000,000 31,000,000 

10,030,022,099 10,030,022,099 

45,000,000 45,000,000 

18,016,178 1,860,000,000 1,878,016,178 

205,190,045 205,190,045 

56,200,000 56)00,000 

667,418,862 667,418,862 

347,680,000 347,680,000 

954,883,317 954,883,317 

rt 

-----------------------------------------------..1 
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!l'UYWIWVl1~fl15l~'U 
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\ln11ilm>ri1 

11'UM'IJ'U 

l~'U 1il' fam:o:::o1111rifi~m5~1rlo1,r!l~ nu . 
11iliiuvi1~m;iSu . 
11u1iirnfiuuiy~ull:11uijall>:o:nu 

~imrmuunm1u 

" .! " lnH'Uf115fl1 

. . 
... ,td .. <!!!. 

l~'Uf,]OIJ5:::o:tr'U~1fl'l!flflll!l'U 

11uijall>:::o:::o11~111trmuu11m1u 

...... " ... 
1l''UVIT!'WVl1~f11m'U 

l~'Ull'flllll:510f115l~O'!JlVhifom1 . 
d • 

\jf111'Uf115fl1 

11ulln1u 

11u1il'ijall>:o:::rn11rifi~m>~1rla1,re~ii'u . 
"HiliiuY11~m;iSu . 
11u1iirnfiuuiy~ua:::11uijall>:::o:::nu 

. 
• d • 

l~1'H'Uf115fl1 

. . 
11ufalJ>:::o:::nu~1n'l!flflll~u 
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(%) 

0.125 - 0.75 

4.50 - 8.00 

2.85 -3.85 

4.00 - 4.50 

4.00-4.50 

3.00 - 3.875 

!im1.iern1i'a 

(%) 

0.125 - 0.75 

4.50 - 8.00 

2.85 - 3.45 

4.00-4.50 

4.00-4.50 

3.00 - 3.625 

'!JlVI 

;1mmlluiy~ w iu~ 31 fo11flll 2558 . 
tiflrnrnrniio 

. 
!im1~rnmiio 

tl~'!J~'Ull~ fl~~ 

401,150,952 69,741,588 

278,355,157 

7,749,164,887 

45,000,000 

26,475,316 1,745,000,000 

183,965,719 

68,200,000 

670,918,862 

564,520,000 

239,521,817 

'!JlVI 

~'!J11m1u11rvn:ii~rm 

... "" .... .J ., 51fl1'11ll'U!\!'lf W 1'UVI 31 1i'U1lfllJ 2559 

~ .1 
. 

1i.iil !lfl5lfl!lfll'!J6 !im1.iemiia 

tl~'!J~'Ull~ fl~~ 
. 

tim1.iemiio 

mlliim1flmfl 

146,819,185 4,797,798 

298,936,082 

8, 739,015,834 

45,000,000 

17,677,477 1,860,000,000 

201,886,549 

56,200,000 

667,418,862 

347,680,000 

237,215,696 

470,892,540 

278,355,157 

7,749,164,887 

45,000,000 

1,771,475,316 

183,965,719 

68,200,000 

670,918,862 

564,520,000 

239,521,817 

151,616,983 

298,936,082 

8,739,015,834 

45,000,000 

1,877,677,477 

201,886,549 

56,200,000 

667,418,862 

347,680,000 

237,215,696 

,J.-
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\jfl11Ufllrnl 

1~1-1<1~111-1 

1~1-1 lif tju1J1:a:rn11tii1~1m ~1~a11i'e~ flu . 
J1UffU\'ll~fl11~U . 
1~u1iimiluu'l!:il1rn:1~utju1Jl:a:ff'u 

~lfl'tlfllUUfllll~U 

,, .1 ,, 
1~1111.lflllfll 

. . 
1~utju1Jl:a:ff'u~111ljflfl"iliiu 
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(%) 

0.125 - 0.75 

4.50 - 8.00 

2.85 -3.85 

4.00-4.50 

4.00-4.50 

3.00 -3.875 

lJTl'I 

11f11m1Jii'l!:il 111 -iuli 31 iu11f11J 2558 . 
!i'm111emila 

. 
lim1mJmila "b.iij 11lJ 

i.J~lJ~U"il~ fl~~ 

395,911,388 69,655,736 465,567,U4 

276,558,113 276,558,113 

6,830,886,990 6,830,886,990 

45,000,000 45,000,000 

26,329,929 1,745,000,000 1,771,329,929 

180,834,622 180,834,622 

68,200,000 68,200,000 

670,918,862 670,918,862 

564,520,000 564,520,000 

228,902,198 228,902,198 

m111 t ~ UlulfleJ m1u 1:'l mil~ CJ'\.J 

u~'Ei''Vl ul:'l ~u~'Ei' 'Vl ~el CJ 11-iil fl 1111 t ~CJ~ 'ill fl fl 1111 N'W i:-rm 'lleN e) 19111tmm'll~ CJ'W 1'Wfffll:'lt~'W19111 q 

~ 1~'ll 1 ~ t 'Vlft' t~ -ei~ 'il 1fl1i'J fl n :JJ'Vl 1~m 1fl l'llel~ u ~'El 'Vl Ul:'l~ u ~'Ei''Vl ~el CJVJ11i 1fi 'ilfllCJ L '\.J iJ 1~ t 'Vlft' 
q q 

.d CJ) ' 
fldl:J.Jt{l'CJ~l'll'\.Jffflli"lfll:'l"El~ 

u ~'El 'Vlt m ~u ~'El 'Vl ~el CJiJ fl1'Jfl1Ufl 11fl11111~CJ~'il1flfl1 'J'lll~ff flli"lfl cl el~ 1 ~ CJfll'J ·foim ~ ~ U'U"El~t~ 'W 
q " • 

irnu l:'l~'JlCJfll'J tVi CJrnvl 1t~ 'W ff~ 1 ~ t.W CJ~i"l"El~ elfll'J f111 -CT ml'W 'Uel~U ~'El 'Vl'J1:J.Ji1 ~11 ~m1~t~ '\.J if 'Wt'Hel1~CJ~ 
" ' I I f 

LY'W 'illflbl'mu '\.J m1t~'W~1~'1 t~-ei-'111el~ 1 'W mill Vi il m1:JJ ~ 1t1'.l 'W U'1~t~ ell:'!~ i:-rn fl 'J~'Vl U'il1flm111N'W v.11u 
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36.6 :i.rn~1CJ~1ifi:1J "' . ,, . ,, 
·nm A 1:IJ ti'ty~'UV~ -CTu 'Vl f 'V'I ~U '1~'11 u-ff u 'I'll~ fll 'H~U .yj U irn ~ t 11 U ~iJ fll'J !~Un -eJ' A 'Jl'fl tlfHD CJ 

'J/ 'J/ ' " 

u f iJ ~u {I~ A l:IJ -eJ'A 'j lA {I wm ~tl n5'fl 'j 1 'fl VfHU CJfl ~Yi 1 fl'1'!~ CJ~ fliJ -eJ''fl 'Jl'fl vmli CJ 1 u 'fl '11 'fl NlCJiJ ~'111 'J 

'Uti~iJ ~ET 'Vl 1 ~vi1:1J'1flw~1i 'J'J :iJ 'U ti~ -ff u 'Vl f 'V'I ~u '1 ~'Vltf ifu 'Vl 1~ fll 'J 1~ u fl'~ fl cii Tu~!~ U'fl fl~ 1~ vcl1~ 1 ~ u "' . 

37. m~~~1.h:a.fln·;mmn1'ttii 

u~i:T'Vlt~,J'flu'J~!fl'Vl'J1CJm11mJm~'J1CJm'J1u~umrn~~1u~m'J1~u ru 1u~ 31 iu11f1:1J 2558 

!~V 1ri'fttl'flfl'1'V~tliJfll'JUft'fl~'J1CJfll'j1 U~iJfll'J!~UUU'il 'iJ tl'u~~ !:i.in NTifl'J~'VliJ~Vnl l 'J ('Ul'fl'Vl U) 'Vl~mhu • • 

lJl'Yl 

~1Jfll'H~'U'i"1lJ 

IU i'U~ 31 Ji'U11fllJ 2558 IU i'U~ l lJfl'i"1fllJ 2558 

tl'el'Uii'l'I ii'l'lu'i"::1fl'11 1111'.;ii'l'I tlfl'Uii'l'I ii'1'11h::1fl'11 1111'.;ii'l'I 

u'i"::1fl'l11111i imJ 1h::m'11i'l1l.l u'i"::m'l1 i11iJ '11111 u'i"::11m'lmi 

'1J!l"1'1'M:Jj1'W:::fmi~'W 

ri1hfi::trlJ - iJ,'!iJi.'lii'l'ltr'i"'i" 6,401,181,895 145,251,326 6,546,933,221 5,521,091,944 145,251,326 5,666,343,270 

ri1 i 'l~il'' 'li11fil'l~'U il1fll~'Ua.;~'U'l'U1J~'f1''1111lJ 143,265,958 (145,251,326) (1,985,368) 143,265,958 (145,251,326) (1,985,368) 

ftflll'lfl~'V'ltl' ru~ !~ vvfl U'J ~fllfl'ft m1'lf1;i"I tl'ru~ ~~'1~U 'J ~mfl'1 u 'Jl'lffl 'il'illU liJfl 'l:llU '1'1 111'1.ff 
CJ . u q 

Q/.d . ~ .d Q.l.d .d 

:!Jl'fl 'JilU fll'JiJ 'qj'lf :!Jl'fl 'J!ll-lfll'J 'JlCJ~ lU 'Vll~fll'J!~ 'W fll'JA fl '11:1J:IJ1A 'J! lU fll'J1Jty'lfU '1~ fll'J'flfl'11:1J 

:IJlA'J'iil'W fll'J'JlCJ~lU'Vll~fll'J 1~u~uf 11u'J ~ 1 '11~ 
~ . 
l'flCJn N'1U~fl1J 1-ff {i t!U fitl'~ nrn11 fll'j !~U rli'Vl f iJ 'Jtl1J'J ~CJ~nmtl'ty ;~!~:IJ~U 1 u '\1~tl'\1TI~1u ~ 

cl ')) .cicv I ;f 
1:!Jfl'Jlfl:IJ256011JUA'WLU :IJ'fl~AtilUU 

:IJ1A'J!1Ufll'JUty~'ilU1J~ 1 (uf11u~~ 2559) 

m'fl'J!1um'Jtl'ty~lltl'iJ~ 2 cufuil~~ 2559) 

:IJ1A'J~l'Wfl1'JUty~'il tl'11~ 7 (uf11il~ ~ 2559) 

mm~1um'J~ty;'ilu11~ 8 cu-r11u~~ 2559) 

. 
"' "" !'Jtl~ ~iJfl'J~!!bl'!~'Wft'fl 

1~v~ u lCJ111Clfl1'JUty; fll'J!U~CJ'WL!UM 

'JlCJ~l'U 
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:1.J1\9l'J)ll'Wfl11'11ty:lfQ'!J'jJ~ 18 (1H'mh~ 2559) 

:ul\9l1]1'Wfl1)'11ty:lfQ'!J'jJ~ 19 (i.lfm.J~~ 2559) 

:ul\9l1]1'Wfl11'11ty:lfQ '!J'jj~ 20 (i.lf jJi.l~ ~ 2559) 

:ul\9l1]1'Wfl11'11ty:lfQ'!J'jJ~ 23 (i.lfjJi.l~~ 2559) 

:ui\9l11i1'Wm1'!J'w:JfQ'!J'jJ~ 24 <llfjJi.11~ 2559) 
.. " q 

:ul\9l'J]l'Wfl11'11ty:lfQ'!J'jJ~ 33 (i.lfjJi.l~~ 2559) 

:u1\9lH1'Wfl11'11tu:lfQ'!J'jJ~ 34 (iJfjjUH 2559) 
.. " q 

:ul\9l11il'Wfl11'11tu:lfQ'!J'jJ~ 37 (i.l-fjJi.l'j~ 2559) 
.. " q 

:ul\9l1]1'Wfl11'11ty:lfQ'!J'jJ~ 38 (i.lfjJi.l~~ 2559) 

:IJ1\9l'J1ill-Jfl1'J'!J'tu:lfQ'!J'jJ~ 40 (U.fjJUH 2559) 
.. " q 

. 
..i QJ I 

l'Jtl~ bl'tutull'll'l 
" " 

. di Q./ .d. 0 Q./ Q. 

11ti~ mrnty'lfbl'l'YI 1rn~'W ~l'l'H'4l-J 'ill fl 

f 1i rn '1 u '1 ~iii \91 trl CJ~ mm t~ CJ1ti'jJri11 l.l .. ~ 

I ..i QJ 

'lf1m'H'1V'illm]m'1 

1tti~ r1"1m~'VljJ'il1nm11i.l~CJwti.lil~'lJv~ 
'fll'l)ltrnrni.l~CJut1iJ\9111~1~i.l1~t'Vlrt 

I ' Q. d .d. 'J) OJ 

fl'ilfl1rnlflCJ1'1Jtl~flU . 
di Q./ .d. ")" 

trn~ flUjJty'lfllil~fll))lCJ~ll-J ~flHfll'J 

rlilU)~ lCJ'lftlttlvtitin'il1m1iJ . . 
..i "" "" l'JtM ~jJfll'Jl~l-Jl'Q'V'il~fl'ilfll'J 

1tv~ 11u '1~'VJ'W'liJjJ11'1 'Vl ~1l.ltrn~m1~1l.l 
!J) 

fl1 

1tti~ fll'J )lCJ~ll-J 'V1Hfl1H1'W'l U fl'fll'V'l 

lft'JEJ 1i n'il ~t1 u rv~ tJ'j um~ 
.. q 

ttti~ fll l'J~tl~U q 

I j/ sJ I 

t~ti~ m1i.l1~mrumrnli~u 11li~uVim'il 
Q. ~ ~ QI c?d ..:::. J 
m \91 'lJ u t rn ~ff u 'Vl 1 'V'l CJ 'Vl m 'il m \91 'lJ u 

itti~ ~'W'Vlf'V'lrfhJlil'i'1\9l'W 

..,\ 
l'Jtl~ lflEJ\9)'jfl'j'jlJ 

1tv~ fll)'!J'ty:lftlrn f jj m1i.l f jJ 1 m ~1r~1~ 
,, . 

11i1Viililtym 

it ti~ m1'!J'w:lftl111f rn1'W'1~'Vl'W'l u\9l11m1 
" q 
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. 
"' "" "' m~ 'J]l'U fll'J 'JW·rn . .J '1'11-:JflTH·n..l\:l '!JiJ'l'l 2 

cilfmh-:i 2559) • . 
"' "" "' :!Jl~ 'J]l'U fll'J'JlcMl'U'\'11-:Jfll'J !-:J'U'Q '!JiJ'l'l 3 

(iJf iJiJH 2559) • . 
"' "" "' :!Jl~ 'J]l'Ufll'J'JlCJ-:Jl'U'\'11-:Jfll'J!-:J'U'Q jjjJ'\'] 4 

(iJfiJiJH 2559) • . 
"' oJ "' 

:!Jl~'J]l'U fll'J'JlcMl'U'\'11-:Jfll'J !-:J'U'Q '!JiJ'l'l 5 

(iJf '!JiJH 2559) • . 
"' "" "' :!Jl~'J]l'U fll'J'JlMl'U'\'11-:Jfll'J !-:J'U'Q '!JiJ'l'l 6 

(iJfiJiJH 2559) • . 
"' "" "' :IJl~'J]l'Ufll'J'JlcMl'U'\'11-:Jfll'J!-:J'U'Q '!JiJ'l'l 8 

(iJf uiJH 2559) • . 
"' "" "' :!Jl~'J]l'Ufllfil cMl'U'\'11-:Jfll'J!-:J'U'Q '!JiJ'l'l 10 

(iJf uiJH 2559) • . 
"' "" "' :IJl~'J]l'Ufll'J'JlCJ-:Jl'U'\'11-:Jfll'J!-:J'U'Q jjjJ'\'] 11 

(i!f'!Jil'J-:i 2559) • . 
"' "" "' :!Jl~ 'J]l'U fllfiltl-:J l'U 'I'll-:! fll'J !-:J'U 'Q '!JiJ'l'l 12 

(ili'iJil~ -:i 2559) . 
"' "" "' :!Jl~ 'J]l'U fll 'J 'Jl ti-:! l'U 'I'll-:! fll'J !-:J'U'Q '!JiJ'l'l 13 

cilfiJil~ -:i 2559) . 
.d. Q.ld. OJ.d. 

fll'J~fldllJ:IJl~'J'iil'Ufll'J'!J'ill'lf'Q jJ'lJ'\'l 10 .. " 

. 
d. Q.ld. QJ.d. 

fll'J~fldllJ:IJl~'J]l'U fll'JiJ'qj'b'\:l jjjJ'\'] 15 

(iJfuiJH 2559) • . 
i::::i Q.I .d Q.I .<:::S.· 

fll'J~m1:1.Jmm'ii1'U fl1'J1J'ill'lf\:l '!JiJ'Vl 25 .. " 

.d. Q,I' .d. QJ d 

fll'J~fldllJlJl~'J]l'U fll'JiJ'qj'b'\:l jJ'!J'\'l 27 

~iJff '2559) 

~~ 
/ 

. 
0 .<:::t, d ~ 

mi~ fll 'J fl 1! 'U 'U-:Jl'U 'Vl tlfl!i:'l fl 

1t fN fll'Jbll'J'J'il! rn~iJ'J ~!iJ'U~ 1!! 'Y!ci-:J 

. 
~ ' 0 .<:::t, 

!'JfN bl''J'U-:Jl'Uflll'U 'U-:Jl'U 

. 
"' I !'JfN fll'J'J'JlJfll'J-:Jl'U 

. 
.d. .d 'J} I Q.I 

:i.J fl 11:1.J rn t11'1J ti-:iti t11-:im vn~ t'ill ~ 'il-:Jfl 1J 

n'ilmrnCf111iJu-:i1'U 

1tti-:i Ll'ruruwif1Cf111 U'U-:Jl'U-~ -:i 'il-:J '1 'il~'111'uri 
"" "' 

SI I 

~l'b'l 

1 t ti -:i ll 1 il 1~ 'U 11 l'i' - fl 1 'J 1 ii ~ t1 'U u 11 '1 -:i 

SI 
'J1 'U 

I 3} 1 ,, 

!~eN m"Ji!'J~tiJwutimLl'ruru11i11/ir11~'U 
"" 
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(i.J f mh ~ 2559) . 

(i.Jfui.JH 2559) • 

ci.Jfui.J'j ~ 2559) • 
d -f) 1'j\9lfl11lJlJ1\9J 'j! l'W f11 'j 'jl cMl 'W 'I'll~ f)l'j I~ 'W 

QDU~ 1 ci.Jfoi.J'j~ 2559) • 

d -f) 1'j\91fl11lJlJ 1\91 'j!l'W f)l'j 'jl cM l'W '1'1 l~f)l'j I~ 'W 

QDU~ 4 ci.Jfui.J'j~ 2559) • 
:· i d -f)l'j\9lfl11lJlJ1\9l'j!l'Wf11'filcMl'W'l'll~f11'jl~'W 

QDu~ 5 ci.Jfui.J'j~ 2559) • 

I I 

d -f)l'j \91 f111lJlJ1\9J 'j!l'W f)l'j'jl cM l'W '1'11~ f)l'j I~ 'W 

«' Q1]u~ 1 ci.Jfui.J'j~ 2559) • 

d -f)l'j\9lf111lJlJ1\9l'j!l'Wf11'j'jlcMl'W'l'll~f)l'j!~'W 

QDU~ 10 (i.Jfui.JH 2559) • 
d - . f)l'j\9lfl11lJlJ1\9l'j!l'Wf11'j'jlcMl'W'l'll~f)l'j!~'W 

. i 
QDU~ 12 (i.Jfui.JH 2559) . 

I d -f11'j\9lfl1111 mm!l'W m n1CJ~ 1'W'1'11~f11'j1~'W 

- ! QDU~ n ci.Jfui.J~~ 2559) 

d -n l'j \9lfl 1111111 \91 'j!l'W m 'j 'jl cm 'W 'I'll~ f)l'j 1~'W 

Q 1Ju~ 14 (i.Jf ui.J~ ~ 2559) 

__ i 

d -f)l'j \9lfl11lJ lJl\91'j!l'Wmn1 cMl'W '1'1 l~f)l 'j I~ 'W 

· QDU~ 15 ci.Jfui.J'j~ 2559) vLSy . 
~v 

/ 

b111i.J'l'll'W 1J~f)l'j 

1tu~ 'jlCJ 1¢1'-'jlCJf)l'j 1rnrni.J~CJ'Wl~CJ1nu 
'lJ~f)l'j 1CJ.J'l:Jilll 

1tu~ ~'W 'l'lf 'V'lcJ"lii~l'l1\9l'W-l'i''Wi'J'Wll'lJ tGJfl'l' 

' I 'J/ ' " 

l~il~ f)l'j!i.J~CJ'WUi.JTI~ l 'W1'llJ~'W~lfi~~'W 

QJ 'j) ~ OJ 

TI n'l::I ru ~fl m CJflTI~ n 'W 

di .I - I 'J) .I 'J) 
1rn~ mHJ'j~llJ'W 11'\Ju\9lmM1J'j~f1il'lJ~1CJ 

bl'ruru11'lf11'l~il Iii 
"" . ,, 

l~il~ ~'1'1Ill 'W~1'W 1¢1'1itCJ'illf1f)il~'1'1'Wf)l'j~i) • 
t1il'W nn'lJ 'j ru~u TI~m'ji.Jf ui.Jnff m'V'I .. . 

'J) 

111~TiillJ 

1tm m'ji.Jfui.JH~il'W1'l~~meJ'll'i' • 

2559) 1teMf)l'j'jlCJ~l'W'l'll~fil'j!~'Wl'W 

bl' fll'V'l lfl''j '1::11i fi 'ii~ !~'WI~ m 'W!! 'j ~ .. . 
'J) ' 

llTI~f)l'j~ ilCJfll 

1t il~ .LJ'u\91f1TI~bllJi.J'l'll'W1J~ f)l 'j 

1tu~ .u'u~1n~~u'l'lf'V'l6\911111m~m'j 
o' 'j) 0 ~ i ~ 

rJTii.J'j~ 1CJ'lf'W '\Jilf111'l'W~l~'W'l'l'W'U'W\91111TI~ • ,, 
i.J~-ff11~'W £'\Ju~'jwm'j11'J~1i1 rl11'l f 'lJ 

mm1i1'Wm'j1Jru; QD'lJ~ 19 oJfoi.J'j~ .. " . 
di .I 1 _, "' 2559) !'jiJ~ NTIIJ'j~ CJ'lf'W'Uil~'V'l'Wml'W 
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d Q 

fll '.i 191 'fl 'Jl:l.Jl.Jll'l '.i]l'W fl 1 '.i'.il (J..'.J 1'W'Vl1..'.J fll '.i !..'.J 'W 

~u'lJ~ 11c1.H'mh..:i2559) • 
d Q 

fll '.i l'l'fl "JllJJJll'l '.i] 1 'W fll '.i '.il (J..'.J 1'W'Vll..'.Jfl1 '.i !..'.J 'U 

~ u'IJ~ 1 s (1.H''IJ'th ..:i 2559) • 
d = 

fll'.il'l 'fl "Jl:JJ m 191'.i]l'Ufll'.i'.i1 CJ..'.Jl'U 'Vll..'.J fll '.i !..'.J 'U 

~u'IJ~ 20 cufmJ~.:i 2559) 

d = 
fll '.il'l 'fl "Jl:JJJ.Jll'l '.i] 1 'W fll'.i '.ilCJ..'.J l'U'Vl 1\l fll'.i !..'.J 'U 

~u'IJ~ 21 cui''Uu'.i.:i 2559) . 

fll '.i~ 'fl "Jl:JJJ.Jll'l Hl'U fll'.iU tu;u J;'l ~fll '.i~ 'fl "JllJ m~ Hl'U fll'.i'.ilCJ..'.J 1 'W 'Vll\lfll'.i !~ 'U ~u f 'IJ u '.i ..'.J 1'YIiJ.rJ1 \j ;{hi 
d9. u d9. q 

'il ~ 1ll~ vrn m ~'Vl 'IJ ei cl1..:i i 1'.l um '.i~tl1fi'~~ei..:i1J m '.i i~wrlm11mi1 eiu ii :U~ 

39. fll~elU~~1Jfl11A~U 
q 

" . . 
..:i'Um'.it~ui111'ii''Ueim1~111' eieifl 11Plcim'.i:JJfl1'.i'Uei..:i'IJ ~E1''Vltuei1u Yi 21 fl:JJm~'U TI' 2560 • • 
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