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สาสน์จากคณะกรรมการ 

 

  บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  ไดเ้ปิดดาํเนินการมาเป็นเวลา 29 ปี  และกาํลงั

เขา้สู่ปีท่ี 30 ในปี พ.ศ. 2561 น้ี  โดยยงัคงยดึมัน่ในหลกัการท่ีจะยกคุณภาพชีวติคนไทยจากการรักษาโรค ท่ีเป็น

สาเหตุการจากไปก่อนเวลาอนัควรของคนไทย  เช่น  โรคหวัใจตีบสนิท (อาจ) ไม่ตอ้งผา่,  โรคเส้นเลือดสมอง

เฉียบพลนั,  การรักษาอมัพฤกษ ์ อมัพาตเร้ือรัง ดว้ย  TMS,  โรคหมอนรองกระดูกกดทบัเส้นประสาท,  ผา่ตดั

ไทรอยด์ ซ่อนรอยแผล,  หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ,  โรคล้ินหวัใจตีบ,  ส่องกลอ้งผา่เน้ืองอกจมูก ฯลฯ  โดย

โรงพยาบาลมีทีมแพทยท่ี์เช่ียวชาญ และทีมงานมืออาชีพท่ีจะช่วยใหก้ารรักษาชีวติและสุขภาพของผูป่้วยไดรั้บ

การรักษา  ผา่นการบริการท่ีมีมาตรฐานตามนโยบายของโรงพยาบาล  “อบอุ่น และ เช่ียวชาญ”  และผูบ้ริหาร

ของโรงพยาบาลยงัไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัของเทคโนโลยท่ีีเขา้มามีบทบาทอยา่งยิง่ยวดในปัจจุบนั  โดยการพลิก

การรับรู้และความเป็นอยูข่องคนในยคุปัจจุบนัให้แตกต่างจากอดีตอยา่งมากมาย  ทาํให ้ IT เขา้มามีบทบาทใน

ชีวติประจาํวนัของคนไทยทุกคน  ทางโรงพยาบาลไดมี้โปรเจค Smart Ward ตามท่ีเคยช้ีแจงไปแลว้ และยงัได้

พฒันาต่อเน่ืองใหส้ามารถเช่ือมต่อกนัทั้งระบบเป็น Smart OPD และ Dash Board เพื่อความแม่นยาํ และรวดเร็ว

ในการบริหารผูป่้วย และสนบัสนุนงานของทีมแพทยโ์รงพยาบาลรามคาํแหง  นอกจากนั้นยงัมีการลงทุนใน

เคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น Philips CT Scan 128 slices จนไดรั้บความไวว้างใจผา่นมาตรฐาน JCI Standard รวมถึงการ

พฒันาบุคคลากรต่าง ๆ ของ โรงพยาบาลท่ียงัคงทาํอยา่งต่อเน่ือง  พร้อมทั้งยงัคงมีการปรับปรุงสถานท่ีเพื่อ

รองรับการขยายตวั  เช่น  พื้นท่ีจอดรถสาํหรับผูม้ารับบริการรักษาผูป่้วยนอก  การปรับปรุงและเพิ่มจาํนวน

อาคารเพื่อรองรับการขยายตวัของผูม้ารับบริการ รวมถึงการใหบ้ริการท่ีดีต่อไป  นอกเหนือจากนั้นทาง

โรงพยาบาลยงัคงเพิ่มช่องทางการติดต่อกบัผูม้าใชบ้ริการผา่นทั้งทาง Conventional media and Online media 

โดยใหค้วามสาํคญักบัการส่ือสารใหต้รงกลุ่มเป้าหมายทั้งสองช่องทางเพื่อใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงความสามารถ 

ในการรักษาของโรงพยาบาลรามคาํแหง 

 

  เน่ืองจากโรงพยาบาลรามคาํแหง ตระหนกัเสมอถึงการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน    และใหค้วาม 

สาํคญัของการเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน และของประเทศ  โรงพยาบาลจึงมีโครงการต่าง ๆ เพื่อตอบแทนชุมชน

อยา่งสมํ่าเสมอ  เช่น  ป่ันสองน่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์รณรงคพ์ิทกัษไ์ฟป่า  (Inthanon Challenge 

# 11)  อุ่นรักไอราม   ออกหน่วยตรวจสุขภาพใหค้วามรู้ดา้นสุขอนามยักบัประชาชนทัว่ไป    ชาวไทยเผา่มง้     

เผา่กระเหร่ียง  และไทยใหญ่  เป็นสองงานใหญ่ ๆ ท่ีเพิ่มข้ึนมาในปีน้ี  นอกเหนือจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดเ้คยทาํ

มา  เช่น การบริจาคส่ิงของใหมู้ลนิธิ  และ โครงการต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
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ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560   มีการเติบโตประมาณ 3.5 %  เพิ่มข้ึนจากปีก่อน  ท่ีขยายตวัร้อย 

ละ 3.2   โดยมีปัจจยัสนบัสนุนหลกัเปล่ียนแปลงไปจากปีก่อนบา้ง คือ ภาคเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  เช่น  การ

ส่งออก  รวมถึงการท่องเท่ียว  จะเร่ิมมารับไมต่้อจากการใชจ่้ายภาครัฐมากข้ึน   ภาวะเศรษฐกิจไทยมีความเส่ียง

จากเศรษฐกิจในประเทศ  ทั้งการบริโภคท่ียงัคงเผชิญปัญหาโครงสร้างจากสังคมสูงวยัและภาระหน้ีท่ียงัสูง  ทั้ง

การลงทุนภาคเอกชนท่ียงัไม่กลบัมาอยา่งเตม็ท่ี  ผลจากความเช่ือมัน่ท่ียงัไม่ฟ้ืนตวัชดัเจน  และกาํลงัการผลิตท่ีอยู่

ในระดบัตํ่า รวมถึงการลงทุนภาครัฐท่ียงัมีความเส่ียงวา่จะไม่สามารถผลกัดนัไดเ้ตม็ท่ี  ภาคธุรกิจจึงยงัไม่พร้อม

จะมาลงทุนอยา่งเตม็กาํลงั และประเทศไทยยงัมีความเส่ียงจากปัจจยัทางการเมืองวา่ประเทศไทยจะสามารถ

เปล่ียนผา่นกลบัไปสู่ระบบประชาธิปไตยไดอ้ยา่งราบร่ืนตามกรอบเวลาท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ ซ่ึงหากเกิดการ

เลือกตั้งตามกาํหนดก็จะช่วยฟ้ืนความมัน่ใจของนกัลงทุนใหก้ลบัคืนมา   และหนุนใหเ้ศรษฐกิจเติบโตไดอ้ยา่งมี

เสถียรภาพมากข้ึน  สาํหรับธุรกิจกลุ่มการแพทยไ์ดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจและการเมืองตํ่ามาก   เหตุผลหลกั 

เกิดจากความตอ้งการใชบ้ริการทางการแพทยข์องไทยเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองจากจาํนวนประชากรไทยท่ีเพิ่มข้ึน  และมี

อายเุฉล่ียสูงข้ึน ขณะท่ีหน่วยงานทางการแพทยข์องภาครัฐมีจาํนวนจาํกดั และค่ารักษาพยาบาลของไทยมีราคา

ถูกแต่มีคุณภาพในระดบัมาตรฐานสากล  ตั้งแต่ปลายปี 2558 ไดเ้ปิด AEC  จึงเป็นโอกาสดีท่ีธุรกิจการแพทยข์อง 

ไทยจะไดมี้โอกาสขยายตวัดีข้ึน          สาํหรับโรงพยาบาลรามคาํแหงมีอตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการรักษา 

พยาบาลเพิ่มข้ึนจากปีก่อนเพียง 0.68 %,  มีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน 160.58 ลา้นบาท   

และมีอตัรากาํไรสุทธิ 31.68 %  ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ  

ในปี 2561  นั้นแมจ้ะยงัเป็นปีท่ีมีความน่ากงัวลจากภาวะการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ี 

รวดเร็วอยูต่ลอดเวลา   ซ่ึงเป็นปัจจยักดดนัภาวะตลาดการรักษาสุขภาพโดยรวม   เช่นเดียวกบัธุรกิจอ่ืน ๆ  แต่

ทางโรงพยาบาลยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาบริการท่ีเหมาะสมกบัคนไทย       โดยการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร  

เทคโนโลยท่ีีจาํเป็น เพื่อการพฒันาศกัยภาพ รวมถึงคุณภาพในการรักษา การให้บริการ อยา่งเหมาะสมกบั

ภาวะการดาํรงชีวติของคนในปัจจุบนั เพื่อเป็นทางเลือกของสถานพยาบาลท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยคุณภาพใหก้บั

ประชาชน โดยยงัคงจุดแขง็ของโรงพยาบาลในการรักษาโรคต่างๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญจาํเพาะในการดูแลคนไทย

จากรุ่นสู่รุ่น  เพื่อการเติบโตท่ีแขง็แรงและมัน่คงต่อไป 

คณะกรรมการขอขอบพระคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีใหค้วามไวว้างใจ    สนบัสนุนการทาํงานของ 

คณะกรรมการตลอดระยะเวลา 29 ปีท่ีผา่นมา   คณะกรรมการยงัคงยดึถือประโยชน์ของผูม้าใชบ้ริการ   และผูถื้อ

หุน้ทุกท่านเป็นประการสาํคญั  ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรม ดว้ยความโปร่งใสในการดาํเนินการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

  คณะกรรมการของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ    ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระเท่านั้นโดย   ณ   ส้ินปี  2560     มีกรรมการตรวจสอบรวม  3  ท่าน 

กรรมการทั้งหมดมีคุณสมบติัเหมาะสมตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท) กาํหนด  หนา้ท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีสาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ก่  การดูแลและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ให้

เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี     มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ      ดูแลใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุม

ภายใน  การประเมินความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ     มีการปฏิบติัตามขอ้ 

กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  และดูแลกรณีท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการทาํรายการระหวา่ง

บริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ย

กรรมการอิสระท่ีมิไดด้าํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริหาร  จาํนวน 3  ท่าน  ดงัน้ี 

1. นายประมล  อภิรัตน์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. รอ.ขจิต หพัพานนท ์  กรรมการตรวจสอบ 

3. นางสาวกิตติญารัตน์  จิโรจดาํรงคช์ยั กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี  นายม่ิงภิมุขข ์ ล้ิมจรูญศกัด์ิ     เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ในปี  2560  คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 4  คร้ัง เพื่อดาํเนินงานตามความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย  โดยมีประเด็นท่ีเป็นสาระสาํคญัคือ    

1. สอบทานงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี จากการสอบทานงบ

การเงินและซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร  รวมทั้งการประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารและพิจารณา

ขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํอยา่งถูกตอ้ง 

ครบถว้น  และเป็นท่ีเช่ือถือได ้

2. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  ทั้งน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่

บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอกบัการป้องกนัความเส่ียงจากการ

ดาํเนินงานตามแนวนโยบายและกลยทุธ์ต่าง ๆ ของบริษทั 

3.  สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ นางสาวโสรยา  ตินตะสุวรรณ์   จากบริษทั 

สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั  ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว   
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5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย    และ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจ

ปกติของบริษทั 

6. พิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน    ซ่ึงกาํหนดให้มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของ

บริษทัรวมถึงนโยบาย  แผนงาน  กระบวนการทาํงาน  และความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

7. พิจารณาอนุมติังบประมาณค่าใชจ่้ายประจาํปี  และอตัรากาํลงัของสาํนกัตรวจสอบภายในองคก์ร 

8. ทบทวน  และประเมินกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ    และเสนอแนะการปรับปรุงเปล่ียนแปลงต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพื่อการอนุมติั 

                         คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั  ดว้ยความระมดัระวงัอยา่งเตม็ความสามารถ   ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ  ผูถื้อหุ้น  

และผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งปวง   

      

    

                                          
                                                                                             (นายประมล อภิรัตน์) 

           ประธานกรรมการตรวจสอบ         

                                                                                              26 กุมภาพนัธ์ 2561 
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1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

                    บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   ไดก่้อตั้งข้ึนโดยกลุ่มแพทย ์  ไดเ้ร่ิมเปิดดาํเนิน

กิจการ 28 กมุภาพนัธ์ 2531 มีเตียงรับผูป่้วยใน 115 เตียง และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน(BOI) ในการประกอบกิจการรักษาพยาบาลเป็นเวลา 5 ปี  

                ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2534  บริษทัไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงัเขา้เป็นบริษทัรับอนุญาตใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และในวนัท่ี  13  พฤษภาคม  2536  ไดด้าํเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น

บริษทัมหาชน จาํกดั   และเปล่ียนช่ือจาก  " บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั "   เป็น  "บริษทั โรงพยาบาล

รามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)"   ปัจจุบนับริษทัมีเตียงรับผูป่้วยใน 486 เตียง บนเน้ือท่ี  33 ไร่    10   ตารางวา 

              อาํนาจในการควบคุมและบริหารงานบริษทัโดยกลุ่มแพทยก์ลุ่มเดิม  ปัจจุบนัมีกรรมการบริหาร 7 

ท่าน   คือ   นายแพทยรั์ชช   สมบูรณสิน,    นายแพทยว์รัิตน์   ช่ืนอ่ิม,   นายแพทยเ์อ้ือชาติ  กาญจนพิทกัษ,์    

ทนัตแพทยช์าํนาญ   ชนะภยั,     นายแพทยศิ์ริพงศ ์     เหลืองวารินกลุ,    นายแพทยสุ์ธี  ลีละเศรษฐกุล  และ  

ทนัตแพทยเ์จิมพล       ภูมิตระกูล 

      ลกัษณะการประกอบธุรกิจ - ธุรกิจหลกัเป็นโรงพยาบาล  General Hospital ใหบ้ริการรักษาพยาบาล 

โรคทัว่ไปทุกสาขา  โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมเคร่ืองมือการรักษาและวนิิจฉยัโรคท่ีทนัสมยั

และมีประสิทธิภาพสูง   เปิดใหบ้ริการรักษาผูป่้วยนอกและในตลอด 24 ชัว่โมง มีรถพยาบาลคอยรับ-ส่งผูป่้วย

ตลอดเวลา  และตั้งแต่ปี 2553  ทางบริษทัไดรั้บใบรับรองระบบมาตรฐาน JCI (Joint Commission International 

Accreditation Standards for Hospital)  และมีการ Reaccredit คร้ังท่ี 1 ในปี 2556 และคร้ังท่ี 2 ในปี 2559 ซ่ึงเป็น

ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่โรงพยาบาลรามคาํแหงเป็นโรงพยาบาลหน่ึงท่ีมีมาตรฐานการรักษาพยาบาลและดูแลผูป่้วย

ดีและมีความปลอดภยัเทียบเท่าโรงพยาบาลระดบัสากล 

                    นอกจากน้ี บริษทัยงัไดป้ระกอบธุรกิจเสริมกบัธุรกิจโรงพยาบาลอีก 2 ประเภท คือ                 

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

                    2.     ขายเคร่ืองมือแพทยแ์ละเวชภณัฑบ์างประเภท   

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

บริษทัยอ่ย :-  บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จาํกดั  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 60 เตียง    

                      ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัชยัภูมิ 

      -  บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล  อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ  

                      ตั้งอยูถ่นนเพชรบุรี  กรุงเทพฯ 
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  บริษทัร่วม: -  บริษทั โรงพยาบาลสินแพทย ์จาํกดั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 287 เตียง   

                         ตั้งอยูท่ี่ถนนรามอินทรา  กรุงเทพฯ  

                     -   บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จาํกดั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง 

             ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม่ 

                     -   บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จาํกดั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง  

             ตั้งอยูท่ี่ถนนพฒันาการ กรุงเทพฯ  

                     -   บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จาํกดั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง 

                          ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัพะเยา 

                     -   บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง 

                          ตั้งอยูจ่งัหวดัเลย 

                     -   บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั (โรงพยาบาลสุขมุวทิ) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาด 80 เตียง 

                          ตั้งอยูถ่นนสุขมุวทิ 22  กรุงเทพฯ  

                     -   บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จาํกดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  ขนาด 260 เตียง                   

                         ตั้งอยูก่รุงเทพฯ  

                     -   บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั ประกอบธุรกิจขายและซ่อมเคร่ืองมือแพทย ์ 

            ตั้งอยูท่ี่ถนนบริพตัร์  กรุงเทพฯ 

        -   บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั   ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัใหบ้ริการและขายอุปกรณ์ 

                         เก่ียวกบัสนามกอลฟ์ 

                         ตั้งอยูท่ี่ 18 หมู่ 7 เลียบคลองสอง  แขวงสามวาตะวนัตก   เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 

1.1   วสิัยทศัน์   วตัถุประสงค ์  เป้าหมาย  หรือ กลยทุธ์  ในการดาํเนินงานของบริษทัหรือกลุ่มบริษทัใน

ภาพรวม 

        บริษทัและกลุ่มมีวตัถุประสงคท่ี์จะขยายการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใหก้วา้งขวางออกไป  

ทั้งในกรุงเทพ และต่างจงัหวดั  และใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล  เพื่อท่ีโรงพยาบาลจะไดมี้ Image ท่ีดี

ตลอดไป และเป็นการรองรับ AEC ท่ีไดมี้ข้ึนแลว้ตั้งแต่ปลายปี 2558  

1.2   การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 

        ในปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลง และพฒันาการท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง  อาํนาจ

ในการควบคุมบริษทั และลกัษณะการประกอบธุรกิจ  อยา่งมีนยัสาํคญั 
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1.3   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

        (1)   นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

                             การประกอบธุรกิจของ  บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง  จาํกดั  ( มหาชน ),  บริษทัยอ่ย,   

บริษทัร่วม   และบริษทัในเครือ  มีความสัมพนัธ์กนัดงัน้ี 

                             ก.  กลุ่มบริษทัยอ่ย,   บริษทัร่วม     และบริษทัในเครือ     ท่ีประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

 เหมือนทางบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  จะส่งกรรมการบางท่านเขา้ร่วมบริหารในรูปแบบ

ของการใหค้าํปรึกษาและแนะนาํ   ผูบ้ริหารของบริษทัร่วมจะมีอิสระในการวางนโยบาย  และ  แผนการตลาดใน

พื้นท่ีของตนเอง   ทางบริษทัร่วมและบริษทัในเครือจะส่งคนไขใ้หแ้ก่กนัก็ต่อเม่ือบริษทัร่วม และบริษทัในเครือ

นั้นมีเคร่ืองมือไม่พร้อมในการรักษาคนไขร้ายนั้นได ้นอกจากน้ี บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  

เป็นศูนยก์ลางในการช่วยสั่งซ้ืออุปกรณ์แพทย,์   ยา  และ  เวชภณัฑต่์าง ๆ  ใหก้บับริษทัในเครือ  ทาํใหบ้ริษทัฯ มี

อาํนาจต่อรองในการสั่งซ้ือสูง  เพราะวา่สั่งซ้ือคร้ังละจาํนวนมาก ๆ  บริษทัจึงสามารถสั่งซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาถูก 

ทาํใหบ้ริษทัยอ่ย,  บริษทัร่วม   และบริษทัในเครือ   ไดมี้ตน้ทุนในราคาถูกลงดว้ย 

                 ข. กลุ่มบริษทัร่วม และบริษทัในเครือท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัโรงพยาบาลมีอยู ่  3 แห่ง  

คือ  บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั ประกอบธุรกิจขายเคร่ืองมือแพทยแ์ละซ่อมเคร่ืองมือแพทย,์  บริษทั สหแพทย ์จาํกดั   

ผลิตและจาํหน่ายยา,  บริษทั รีนลั เซิร์ฟ จาํกดั  ขายเคร่ืองมือแพทยแ์ละเวชภณัฑ ์  บริษทัทั้งสามน้ีจะทาํการขาย

และใหบ้ริการกบัโรงพยาบาลในเครือ โดยจะคิดราคากบัโรงพยาบาลในเครือในราคาพิเศษ  ถูกกวา่ท่ีขายให้

โรงพยาบาลทัว่ไป  

               ค.   กลุ่มบริษทัร่วมและบริษทัในเครือท่ีประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ   

                      -  บางแห่งบริษทัจะส่งผูบ้ริหารบางท่านเขา้ไปร่วมบริหาร  ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ  ไดแ้ก่  

บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั    

                      -    บางแห่งจะดาํเนินธุรกิจไปเอง    โดยไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ   กบั 

โรงพยาบาล 

        (2)  แผนภาพโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั 
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บริษัทร่วม 

รังสิภณัฑ ์

30.00 % 
ร.พ.พะเยา-ราม 

40 % 
ร.พ. สินแพทย ์

32.95 % 

บริษัททีเ่กีย่วข้องและบริษัทอ่ืน 

รพ.ขอนแก่นราม 
16.40 %   

ภูมิปัญญา 
16.33 % 

 

รพ.เพชรรัตน์ 
(บจก.บูรณะเวช) 

17.90 % 

สหแพทยเ์ภสชั 
10.03 % 

สมุนไพรไทย 
0.30 % 

บริษัทย่อย 

ร.พ.เมืองเลยราม 
 40 % 

ร.พ.เชียงใหมร่าม 
42.89 % 

ปิยะศิริ 

34.24 % 

ร.พ.ชยัภูมิ-ราม 
78.04 % 

ร.พ.วภิาวดี 

7.08 % 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั  (มหาชน)

 

ร.พ.วภิา ราม 
41.10 % 

บจก.อุดรพฒันา 
(1994)    9.33 % 

หลกัทรัพยภ์ทัร 

0.011 % 

เลกาซ่ี กอลฟ์ 

40 % 

บ.อาร์ พลสั แอสเซท 

50 % 

รีนลั เซิร์ฟ 

19 % 
บ. เอนคอร์ (2016) 

16.00 % 

รายงานป
ระจาํปี

 2
5

6
0

 / 8
 



นิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 

 

รายช่ือบริษทั สถานท่ีตั้ง ประเภทธุรกิจ 

จาํนวนหุน้ท่ี

ออกและเรียก

ชาํระแลว้ (หุน้) 

จาํนวนหุน้ท่ี

บริษทัถือ 

(หุน้) 

อตัราการ

ถือหุน้ 

(ร้อยละ) 

1. บริษทัโรงพยาบาลชยัภูมิ

ราม จาํกดั 

290/42 ถ.ชยัภูมิสีค้ิว 

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 

(จาํนวนหุน้ท่ี

ออก) 

43,750,000 50.00 

3. บริษทั โรงพยาบาล

เชียงใหม่  ราม จาํกดั 

8  ถ. บุญเรืองฤทธ์ิ 

ต.ศรีภูมิ อ. เมือง  

จ. เชียงใหม่ 

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

4. บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม  

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  

(โรงพยาบาลสุขมุวิท) 

316/32 ซ.สุขมุวิท   

22 ถ.สุขมุวิท  

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 เขตป้อม

ปราบศตัรูพ่าย 

กทม. 10100 

ขายและซ่อม

เคร่ืองมือแพทย ์

10,000 3,000 30.00 

11. บริษทั   รีนลั  เซิร์ป  จาํกดั 719 อาคารเคบีเอม็ 

ยนิูต ดี1 ชั้น 19 

ถนนพระรามเกา้ 

แขวงบางกะปิ  

เขตหว้ยขวาง  

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 โรงพยาบาลขอนแก่น 

ราม จาํกดั 

193 ถ. ศรีจนัทร์ 

อ. เมือง 

จ. ขอนแก่น 40000 

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

 

 

 

14. บริษทั ภูมิปัญญา อินเตอร์ 

เนชัน่แนล จาํกดั  

50 ถ.หว้ยแกว้ 

 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 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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รายการท่ี 1  และ  2  เป็นบริษทัยอ่ย   รายการท่ี  3  ถึง 10  เป็นบริษทัร่วม  ผูถื้อหุน้ส่วนท่ีเหลือจากท่ีโรงพยาบาล

รามคาํแหงถือในบริษทัยอ่ย   และบริษทัร่วม ไม่เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในเร่ืองผลประโยชน์ของ 

โรงพยาบาล 

         (3)   ขนาดของบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกั  และขนาดของบริษทัอ่ืนท่ีเปรียบเทียบกบัขนาดของ 

บริษทั และตรวจสอบวา่เป็นไปตามเกณฑห์รือไม่ 

- ไม่มี - 

 

1.4   ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

                                                      - ไม่มี - 
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2.   ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

       (1)   โครงสร้างรายได ้ แยกตามสายผลิตภณัฑ ์/ กลุ่มธุรกิจ 

   โรงพยาบาลรามคาํแหง ประกอบธุรกิจหลกั  คือ  ใหบ้ริการรักษาพยาบาลในรูปแบบ 

โรงพยาบาลเอกชนและมีธุรกิจเสริม  คือ  ขายเคร่ืองมือแพทย,์  เวชภณัฑ ์ และใหบ้ริการตรวจสอบเคร่ืองมือ

แพทยใ์หไ้ดม้าตรฐาน  ในปี 2560  มีรายได ้ 9.71 % ของรายไดร้วม 

  โรงพยาบาลรามคาํแหง  มีบริษทัยอ่ย 2 แห่ง  คือ  โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม  ดาํเนินธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน และ บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จาํกดั ดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 

  โครงสร้างรายได้ 

1. บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  -  งบการเงินรวม 

2. บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  -  งบการเงินเฉพาะ  

3. บริษทั โรงพยาบาล ชยัภูมิ ราม จาํกดั 

        

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั (มหาชน) และ บริษทัย่อย 

 2560 2559 2558 

บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากกจิการโรงพยาบาล       

    ค่าตรวจรักษาและผา่ตดั 762,158,053 18.26 764,021,901 18.56 701,958,182 19.28 

    ค่ายาและเวชภณัฑ ์ 1,488,081,440 35.66 1,516,590,234 36.84 1,397,359,995 38.39 

   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 326,025,228 7.81 314,064,983 7.63 288,774,462 7.93 

   Lab และ X-Ray 329,462,640 7.90 316,394,246 7.69 285,872,089 7.85 

        อ่ืน ๆ 496,817,909 11.91 468,413,141 11.38 435,294,841 11.96 

 3,402,545,270 81.54 3,379,484,505 82.10 3,109,259,569 85.42 

รายได้อ่ืน ๆ       

   ดอกเบ้ียรับ 9,474,738 0.23 9,560,977 0.23 8,889,413 0.24 

   เงินปันผล 320,924,780 7.69 264,898,065 6.44 209,292,934 5.75 

   อ่ืน ๆ  440,052,406 10.54 462,249,229 11.23 312,709,111 8.59 

รวมรายได้ 4,172,997,194 100 4,116,192,776 100.00 3,640,151,027 100 

 

ผลิตภณัฑ ์/ บริการ  โรงพยาบาลเอกชน 

ดาํเนินงานโดย   ทนัตแพทยช์าํนาญ  ชนะภยั  และกรรมการบริหาร 
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บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั (มหาชน) 

 

 2560 2559 2558 

บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากกจิการโรงพยาบาล       

    ค่าตรวจรักษาและผา่ตดั 754,074,833 17.64 757,231,899 17.84 696,020,362 18.14 

    คา่ยาและเวชภณัฑ ์ 1,460,846,859 34.18 1,492,029,109 35.14 1,377,333,159 35.91 

   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 311,343,800 7.28 301,395,307 7.10 278,216,293 7.25 

   Lab และ X-Ray 319,934,253 7.49 307,513,369 7.24 278,024,508 7.25 

        อ่ืน ๆ 486,548,760 11.38 459,632,032 10.83 429,464,586 11.20 

 3,332,748,505 77.97 3,317,801,716 78.15 3,059,058,908 79.75 

รายได้อ่ืน ๆ       

   ดอกเบ้ียรับ  8,257,016 0.19 8,673,166 0.20 8,841,578 0.23 

   เงินปันผล 488,995,880 11.44 459,382,626 10.82 455,980,885 11.89 

   อ่ืน ๆ  443,804,584 10.40 459,764,522 10.83 312,088,620 8.14 

รวมรายได้ 4,273,805,985 100 4,245,622,030 100 3,835,969,991 100 

 

ผลิตภณัฑ ์/ บริการ  โรงพยาบาลเอกชน 

ดาํเนินงานโดย   ทนัตแพทยช์าํนาญ  ชนะภยั  และกรรมการบริหาร 
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บริษทั โรงพยาบาลชัยภูม ิราม จํากดั 

 

 2560 2559 2558 

บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากกจิการโรงพยาบาล       

    ค่าตรวจรักษาและผา่ตดั 8,083,220 11.43 6,790,002 10.85 5,937,820 11.13 

    ค่ายาและเวชภณัฑ ์ 27,234,581 38.50 24,561,125 39.26 20,026,836 37.54 

   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 14,681,428 20.75 12,669,676 20.25 10,558,169 19.79 

   Lab และ X-Ray 9,528,387 13.46 8,880,877 14.20 7,847,581 14.71 

        อ่ืน ๆ 10,550,791 14.95 9,053,890 14.47 8,334,776 15.63 

 70,078,407 99.05 61,955,570 99.04 52,705,182 98.81 

รายได้อ่ืน ๆ       

   ดอกเบ้ียรับ  25,516 0.04 24,899 0.04 26,309 0.05 

   อ่ืน ๆ  644,287 0.91 574,550 0.92 610,491 1.14 

รวมรายได้ 70,748,210 100 62,555,019 100 53,341,982 100.00 

 

ผลิตภณัฑ ์/ บริการ    โรงพยาบาลเอกชน 

ดาํเนินงานโดย     นายอิทธิศกัด์ิ   เอกศกัด์ิ   และ กรรมการบริหาร 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้ 78.04 % 

 

        (2)   อธิบายโดยแบ่งตามสายผลิตภณัฑ ์/ กลุ่มธุรกิจตามตารางโครงสร้างรายได ้   

                 บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  ประกอบธุรกิจหลกั คือ 

โรงพยาบาล เอกชน  มีรายไดห้ลกั คือ ค่าตรวจรักษาและผา่ตดั,  ค่ายาและเวชภณัฑ,์  ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์

Lab, X-Ray & อ่ืน ๆ และธุรกิจเสริม คือ  รายไดจ้ากการขายเคร่ืองมือแพทย,์  เวชภณัฑ ์และใหบ้ริการสอบเทียบ

เคร่ืองมือแพทย ์

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ ์ หรือบริการ 

          โรงพยาบาลรามคาํแหง  ประกอบธุรกิจใหบ้ริการรักษาพยาบาลผูป่้วยท่ีป่วยดว้ยโรคภยัไขเ้จบ็

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

รถพยาบาลคอยรับส่งผูป่้วยตลอด 24 ชัว่โมง 

  โรงพยาบาลรามคาํแหง  มีการใหบ้ริการรักษาพยาบาลโรคต่าง ๆ ดงัน้ี 
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 โรงพยาบาลรามคาํแหงใหบ้ริการตรวจรักษาแก่ผูป่้วย โดยแบ่งเป็น 

1. ผูป่้วยนอก  มีห้องตรวจ 109 หอ้ง 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 

  มะเร็งลาํไส้ใหญ่ 
 

   คลินิกโรคหวัใจ 

  

  บอลลูนขยายหลอดเลือดหวัใจ 

  ทาํไมตอ้งฟ้ืนฟหูวัใจและปอด 

  ภยัเงียบ..โรคหวัใจในผูป่้วยเบาหวาน 

  รักษาโรคหวัใจตีบดว้ยวิธีการผา่ตดั 

  ฟ้ืนฟสูมรรถภาพหวัใจและปอด 

  การตรวจ ABI 

  หวัใจเตน้ผิดปกติ 

  หวัใจคุณเป็นอยา่งไรดว้ย CT 64 สไลซ ์

  รู้ไดอ้ยา่งไรเป็นโรคหวัใจรึเปล่า 

  ความดนัโลหิตสูง 

  คลินิกโรคหวัใจ นวตักรรมใหม ่
 

 

   คลินิกสมองและระบบประสาท  

    โรคสมองเส่ือม 

    การดูแลผูป่้วยอลัไซเมอร์ท่ีบา้น 

    เส้นประสาท่ี 7 อกัเสบ (BELL'S PALSY) 

   คลินิกหู คอ จมูก  

    แรงดนันํ้าในหูผิดปกติ 

    โรคหินปูนในหูชั้นใน 

    ตรวจนอนกรน 

    กายบริหารเพ่ือฟ้ืนฟสูมรรถภาพการทรงตวั 

   คลินิกตา  

     ทาํไมตอ้งตรวจจอประสาทตา 

     LASIK 

     ออฟติคอล การตรวจจอประสาทตา 

  ตรวจจอประสาทตา 

   คลินิกเด็ก  

     ทาํอยา่งไรเม่ือลูกเป็นสาวก่อนวยั 

       ภาวะตวัเต้ียในเด็ก 

  คาํถามท่ีพบบ่อย เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก 

  โรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย 

  การขบัเสมหะออกจากปอดและหลอดลม 

  โรคภูมิแพ ้

  เด็กหายใจอุดตนัขณะหลบั 

  เด็กติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ 

  โรคหืดในเดก็ 

  วคัซีน..ท่ีพอ่แม่มกัจะลืม 

  เม่ือไหร่..ตอ้งใชย้าพน่ 
 

   คลินิดทนัตกรรม 

    ทนัตกรรมจดัฟัน 

     การป้องกนัฟันผใุนเด็ก 

  คลินิกอายรุกรรม 

   ภาวะโรคโลหิตจางจากโรคไตวาย 

  คลินิกผิวหนงัและเลเซอร์ 

             Cosmetic 

               การทาํ Botox 

                             การทาํ Polaris    

           ลบรอยสกัดว้ยเลเซอร์ 

       Eligth ST 

    คลินิกสูตินรีเวช 

            การทาํเด็กหลอดแกว้ 

            การทาํเด็กหลอดแกว้ร่วมกบัการทาํอ๊ิกซ่ี 

             ภาวะกระดูกพรุน 

             เยือ่บุมดลูกเจริญผิดท่ี 

             อาการเลือดออกผิดปกติ 

             อาการปวดระดู 

              การทาํสูติบตัร สาํหรับทารกแรกเกิด 

              อลัตร้าซาวน์ 4 มิติ 

              วยัทอง 

    คลินิกกระดูกและขอ้ 

    ส่องกลอ้งกระดูกขอ้ไหล่ 

   หมอนรองกระดูกสนัหลงัทบัเส้นประสาท 

  หมอนรองกระดูกทบัเส้นประสาท เทคนิคใหม.่.. 
 

15 

 
 

 

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/Radoo.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/shendo.htm
http://ram-hosp.co.th/hnp.htm
http://ram-hosp.co.th/hnpnos.htm


               2.   ผูป่้วยใน ประกอบดว้ย  

  •  หอ้งพกัผูป่้วย 

(1) หอ้งเด่ียว   -    ธรรมดา 

  -    พิเศษ 

  -    VIP 

      -    Platinum 

(2) หอ้งรวม -    2  เตียง 

     -    4  เตียง 

  •  หอ้งเด็กอ่อน 

  •  หอ้งคลอด 

  •  หอ้งผูป่้วยวกิฤต (ICU) 

  •  หอ้งผูป่้วยวกิฤต เฉพาะโรคหวัใจ (CCU) 

  •  หอ้งสวนหลอดเลือดหวัใจ (Cath Lab) 

  •  หอ้งผา่ตดั 

  •  หอ้งไตเทียม 

  •  ศูนยส่์องกลอ้งทางเดินอาหาร (GI Scope) 

 2.2   การตลาดและการแข่งขนั 

                (ก)    นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสาํคญั 

                               -   กลยทุธ์การแข่งขนั     

                     1.  โรงพยาบาลจะเนน้ในดา้นภาพพจน์การใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ครบทุกสาขาไม่เจาะจง 

สาขาดา้นใดเป็นพิเศษ  โดยทางโรงพยาบาลจะใหก้ารบริการตรวจรักษาโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา ไม่ใช่

แพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป   และใชเ้คร่ืองมือทางการแพทยเ์ฉพาะดา้นท่ีดี   ทนัสมยั   ซ่ึงจะทาํใหก้ารรักษามี 

ประสิทธิภาพ  และถูกตอ้งแม่นยาํ 

                                   2.  โรงพยาบาลใหส่้วนลดแก่ลูกคา้ประจาํของโรงพยาบาล   ท่ีสมคัรเป็นสมาชิกของ 

โรงพยาบาลรามคาํแหง 10%  สาํหรับผูท่ี้จ่ายเงินสด และ 7.5% สาํหรับผูท่ี้จ่ายดว้ยเครดิตการ์ด    ดา้นกลุ่มลูกคา้ 

เป้าหมาย โรงพยาบาลกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คือ ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงโรงพยาบาล  บริษทัประกนั

และ บริษทัต่าง ๆ ท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาล    
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ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของโรงพยาบาลเม่ือเทยีบกบัคู่แข่ง  

 ข้อได้เปรียบ   

 1.  ทาํเลท่ีตั้งของโรงพยาบาล โรงพยาบาลรามคาํแหงตั้งอยูบ่นถนนรามคาํแหง  ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของ

ชุมชนยา่นผูอ้ยูอ่าศยัหนาแน่นมากท่ีสุดชุมชนหน่ึง   ตั้งแต่ปี 2549 สนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงอยูใ่นโซนเดียวกบั

โรงพยาบาลไดเ้ปิดดาํเนินการ  ทาํใหบ้ริเวณน้ีมีชุมชนหนาแน่นมากข้ึนทุกปี 

  2.   การใหบ้ริการการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามคาํแหงจะเนน้การใหบ้ริการการรักษาเฉพาะทางท่ี 

มีคุณภาพ  กล่าวคือ  การใชแ้พทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาเท่านั้นในการรักษาคนไขจึ้งทาํใหผ้ลการรักษาพยาบาล

มีประสิทธิภาพดีกวา่การใชแ้พทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไปทาํการตรวจรักษาขั้นตน้ก่อนแลว้จึงส่งต่อแพทยเ์ฉพาะสาขา

ตรวจรักษาอีกคร้ังหน่ึง  ซ่ึงจะทาํใหค้นไขต้อ้งเสียค่าใชจ่้าย  และระยะเวลาในการรักษามากข้ึน  

 3.   ราคาอยูใ่นระดบัมาตรฐาน โรงพยาบาลมีนโยบายท่ีจะกาํหนดราคาให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ยติุธรรม และ 

เป็นไปตามมาตรฐานของตลาด  ทั้งน้ีโดยคาํนึงถึงประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณนั้นซ่ึงมีฐานะการเงินอยูใ่น 

ระดบัปานกลาง  

             4.   หอพกัพยาบาล ขณะน้ีโรงพยาบาลมีหอพกัพยาบาล 4 หลงั  

             5.   ภาพพจน์ (Image) โรงพยาบาลรามคาํแหงไดเ้ปิดใหบ้ริการรักษาพยาบาลแก่บุคคลทัว่ไปตั้งแต่ วนัท่ี  

28 กุมภาพนัธ์ 2531 ขณะน้ีครบรอบ 29 ปีแลว้  จาํนวนคนไขข้องโรงพยาบาลก็เพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ  การท่ี

โรงพยาบาลมีคนไขจ้าํนวนมากในแต่ละวนั ก็ส่งผลใหมี้แพทยจ์าํนวนมากมาติดต่อขอทาํงานท่ีน่ี ทาํใหท้าง

โรงพยาบาลสามารถคดัเลือกเฉพาะแพทยท่ี์มีความรู้ ความสามารถดีใหก้บัโรงพยาบาลได ้ การท่ีโรงพยาบาลมี

แพทยดี์ พนกังานดี บริการเยี่ยม ทาํใหภ้าพพจน์ของโรงพยาบาลดีในสายตาของประชาชนท่ีมาใชบ้ริการ 

 6.   ดา้นบุคลากร  โรงพยาบาลรามคาํแหงไดเ้ปิดดาํเนินกิจการมา  29  ปีแลว้       จาํนวนคนไขข้อง 

โรงพยาบาลก็เพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ   ทาํใหโ้รงพยาบาลรามคาํแหงเป็นโรงพยาบาลท่ีมีศกัยภาพและความมัน่คงสูง

โรงพยาบาลหน่ึง  ทาํใหมี้พนกังานจาํนวนมากมาสมคัรงานท่ีน่ี   ทางโรงพยาบาลจึงมีโอกาสคดัเลือกบุคลากรท่ี

ดีมาทาํงานใหก้บัโรงพยาบาล 

 

 ข้อเสียเปรียบ  

  1.  ดา้นการจราจร  เน่ืองจากชุมชนดงักล่าวเป็นชุมชนท่ีมีผูอ้าศยัหนาแน่น ดงันั้นจึงส่งผลในเร่ืองของ

การจราจรท่ีติดขดัดว้ย แต่ปัจจุบนักาํลงัสร้างรถไฟฟ้าใตดิ้นสายสีส้มยา่นรามคาํแหง คาดวา่จะเสร็จในปี 2566 

ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการจราจรไดม้าก 
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 -   การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย   

                        โรงพยาบาลจะขายบริการใหแ้ก่ลูกคา้ 2 ประเภท คือ  

                        1.  ลูกคา้ท่ีเดินเขา้มาในโรงพยาบาลเอง    ชาํระค่าบริการเป็นเงินสดมีประมาณ  71.95 %    ของ 

รายไดท้ั้งหมด 

                      2. ลูกคา้ท่ีเป็นบริษทั Contract โดยบริษทันั้นจะส่งพนกังานมาทาํการรักษาท่ีโรงพยาบาล แลว้

ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บชาํระจากบริษทั Contract โดยตรง มีประมาณ  28.05 %  ของรายไดท้ั้งหมด  ทาง

บริษทัมีนโยบายท่ีจะเพิ่มลูกคา้ประเภทน้ีใหม้ากข้ึนแต่ก็จะเลือกเฉพาะลูกคา้ท่ีมีคุณภาพดีเท่านั้น เพื่อป้องกนัหน้ี

สูญท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้  

         (ข)   ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

           ในปีท่ีผา่นมาสภาพการแข่งขนัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยจะแข่งขนัในดา้นคุณภาพ ควบคู่ไป

กบัราคา 

            ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของโรงพยาบาลเอกชน คือ ภาพลกัษณ์ (Image) ท่ีดีท่ีจะทาํให้ผูป่้วยเขา้

มารักษาในโรงพยาบาลเอกชน   เน่ืองจากคุณภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแต่ละโรงนั้นไม่สามารถ

เปรียบเทียบกนัไดโ้ดยตรง  ทาํใหค้วามยดืหยุน่ของอุปสงค ์ (elasticity of demand) สูง  ผูป่้วยสามารถทนต่อการ

เปล่ียนแปลงของราคาไดดี้    โดยเฉพาะโรงพยาบาลท่ีสามารถสร้างภาพลกัษณ์ไดดี้    ภาพลกัษณ์ท่ีดีของ 

อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนท่ีดีเกิดข้ึนจาก 

     1.   คุณภาพของแพทย ์ (quality of core product)  โรงพยาบาลใดสามารถคดัเลือกแพทยท่ี์มี

คุณภาพทางดา้นความรู้ความชาํนาญ และมีศิลปการรักษาพยาบาล ยอ่มทาํใหไ้ดรั้บความไวเ้น้ือเช่ือใจจากผูป่้วย 

และมีเคร่ืองมือแพทยท่ี์ทนัสมยั เหมาะสมในเวลานั้น 

                               2.   การทาํการตลาดท่ีเหมาะสม   จะทาํใหภ้าพลกัษณ์ของคุณภาพการรักษาพยาบาลใน 

สายตาของผูป่้วยสูงข้ึนและเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง  

         ในปี 2560   ทางโรงพยาบาลไดท้าํการตลาดดงัน้ี 

- ลงขอ้มูลสุขภาพ  ในหนงัสือพมิพไ์ทยรัฐ,  หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์  

- ผา่นส่ือทางวทิย ุFM  92.5 Mhz.  และ  93.5 Mhz.   

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

- ป้ายโฆษณากลางแจง้   บริเวณถนนเสรีไทย  และ  ถนนมอเตอร์เวย ์

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

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

- ออกวารสารโรงพยาบาล  4  ฉบบั  และจดัส่งใหส้มาชิกทั้ง 4 ฉบบั 

-     ทาํกิจกรรม CRM ปี 2560  ดงัน้ี 

            1.   งานบริจาคโลหิตร่วมกบั บริษทั โอสถสภา  วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 

            2.   งานกาชาดนิดา้  (สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์)  วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
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                        3.   งานบริจาคโลหิต ร่วมกบับริษทั โอสถสภา  วนัท่ี 12 มิถุนายน 2560 

                        4.   งานบริจาคโลหิต ร่วมกบับริษทั โอสถสภา  วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 

            5.   งาน Healthy Day บริษทั ยนิูลีเวอร์   วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 

2.3   การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

         (ก)   ลกัษณะการจดัให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ ์

                 -   กาํลงัการผลิต                                   

    กาํลงัการใหบ้ริการเตม็ท่ี 2560 2559 2558 

             ผูป่้วยใน (จาํนวนเตียง) / วนั 486 486 486 

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

ปริมาณการใหบ้ริการจริง    

             ผูป่้วยใน / วนั 228.4 250.7 243.9 

             ผูป่้วยนอก / วนั 1,603 1,586 1,514 

อตัราการใหก้าํลงัการใหบ้ริการผูป่้วย (Occupancy rate)    

             ผูป่้วยใน  (%) 47.0 51.6 50.2 

             ผูป่้วยนอก  (%) 64.1 63.4 60.6 

อตัราการเพิ่ม (ลด) ของปริมาณการใหบ้ริการ    

             ผูป่้วยใน  (%) (8.9) 2.8 7.7 

             ผูป่้วยนอก  (%) 1.1 4.6 0.0 

 

-   การจดัหาวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑเ์พื่อจาํหน่าย 

                  วตัถุดิบท่ีสาํคญัสําหรับโรงพยาบาลเอกชน  คือ 

  1.   แพทย ์

  2.  ยาและเวชภณัฑ ์

       1.  แพทย ์ ถือวา่เป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญัมากสาํหรับธุรกิจโรงพยาบาล  โรงพยาบาลรามคาํแหง

มีเฉพาะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคเท่านั้นและมีจาํนวนมากในแต่ละแผนก 

       2.  ยาและเวชภณัฑ ์ถือวา่เป็นวตัถุดิบท่ีมีความสาํคญัมากสาํหรับธุรกิจโรงพยาบาลเช่นเดียว 

กบัแพทย ์ แต่ยาและเวชภณัฑส์ามารถท่ีจะหาซ้ือไดท้ัว่ไปในทอ้งตลาด  ทั้งน้ีเน่ืองจากผูข้าย (Supplier) มีจาํนวน

มาก  มีใหเ้ลือกทั้งชนิดผลิตในประเทศ (Local)  หรือผลิตต่างประเทศ  (Original)    ถา้ผลิตภายในประเทศจะมี

ราคาถูกกวา่ผลิตจากต่างประเทศ    แต่คนไขบ้างรายก็มีความจาํเป็นตอ้งใชว้ตัถุดิบท่ีผลิตจากต่างประเทศ 

            -   จาํนวนผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ 

                 สาํหรับโรงพยาบาลรามคาํแหงจดัซ้ือยาและวตัถุดิบจากบริษทัท่ีจดัจาํหน่ายทัว่ ๆ ไปไม่มีการผกูขาด

ในสินคา้ดงักล่าว  
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     ขั้นตอนและเทคโนโลยกีารผลิต 

        ส่วนใหญ่ทางโรงพยาบาลจะใชเ้คร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั       ซ่ึงจะตอ้งสั่งซ้ือจาก 

ต่างประเทศ  เช่น  ประเทศจีน,   เกาหลี,    เยอรมนั,  สหรัฐอเมริกา  ฯลฯ  ถา้เคร่ืองมือเหล่าน้ีมีปัญหาทางบริษทั

จะส่งคนมาดูแลและซ่อมแซมให ้ หรือใหบ้ริษทัท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทยเป็นผูด้าํเนินการให ้ 

                (ข)    ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากกระบวนการใหบ้ริการ 

      -   การดาํเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

            หลงัจากขั้นตอนการรักษาพยาบาลจะมีวสัดุใชแ้ลว้  เช่น  สาํลี,  ผา้ก๊อซ,  สายยาง ฯลฯ  ท่ีมีเลือด 

 นํ้าเหลือง   ของผูป่้วยติดอยู ่  ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งเก็บใส่ถุงสีแดงใหเ้รียบร้อยก่อนท่ีจะส่งต่อให้รถเก็บขยะนาํไปทิ้ง

ซ่ึงเป็นการบ่งบอกวา่เป็นของเหลือใชจ้ากโรงพยาบาลท่ีสามารถแพร่เช้ือไปสู่บุคคลภายนอกได ้     เป็นการส่ง 

สัญญาณใหบุ้คคลภายนอกรู้วา่ส่ิงท่ีอยูใ่นถุงนั้นตอ้งระมดัระวงั   นอกจากน้ีทางโรงพยาบาลยงัมีบ่อบาํบดันํ้าเสีย  

2  บ่อ  เพื่อกาํจดันํ้าเสียก่อนออกไปสู่ภายนอก 

             -   ผลของการปฏิบติัจริงในช่วง  3  ปีท่ีผา่นมาเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

     -   ขอ้พิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

     -  ไม่มี  - 

 2.4   งานท่ียงัไม่ส่งมอบ  เฉพาะงานโครงการหรือช้ินงานท่ีมีมูลค่าสูง และใชเ้วลาในการส่งมอบ 

-  ไม่มี  - 
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3.   ปัจจัยความเส่ียง   (Risk Factors) 

       ปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัทางบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง  จาํกดั  (มหาชน)  มีดงัน้ี 

 (1)   ความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั / กลุ่มบริษทั 

        1.1   ความเส่ียงจากผลการดาํเนินงานท่ีอาจจะไม่แน่นอน  

        1.2   ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหาร 

        1.3   ความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บเงินกูย้มืคืนจากบริษทัร่วม  

                     1.4   ความเส่ียงจากเงินลงทุนท่ีดอ้ยค่า 

                     1.5   ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้อง 

        1.6    ความเส่ียงจากการถูกควบคุมเสียงของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  จากกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่   

        1.1   ความเส่ียงจากผลดาํเนินงานท่ีอาจจะไม่แน่นอน มีสาเหตุจากปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร   

                           สาเหตุจากภายในองคก์ร  ไดแ้ก่ 

1.  การบริหารกระบวนการใหบ้ริการรักษาพยาบาล 

2.  การบริหารดา้นพฒันาบุคลากร 

3.  การบริหารการจดัการดา้นการเงินจากการใหบ้ริการรักษาพยาบาล 

                           สาเหตุจากภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ 

1.  ระดบัการแข่งขนัในธุรกิจโรงพยาบาล 

2.  นโยบายรัฐบาล 

                     การบริหารกระบวนการให้บริการรักษาพยาบาล 

                        การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  ปัญหาความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในกระบวนการให้ 

บริการ หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีจะกระทบต่อการใหบ้ริการการพยาบาลผูป่้วย  ฝ่ายบริหารถือเป็นนโยบายสาํคญั 

ในการบริหารความเส่ียงในองคก์ร โดยยดึหลกัการความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นสาํคญั (patient safety) โดยเนน้ 

กระบวนการการใหบ้ริการรักษาพยาบาลผูป่้วย  เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บความปลอดภยัสูงสุด     ซ่ึงทางโรงพยาบาล 

ไดมี้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงในองคก์ร  โดยเป็นผูป้ระสานงานและติดตามปัญหาความเส่ียงต่างๆ ของ 

โรงพยาบาล    เพื่อนาํเขา้มาพฒันาแกไ้ขและป้องกนั  ซ่ึงจะดูแลครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์รในความเส่ียงประเภท 

ต่าง ๆ  อาทิเช่น   ความเส่ียงทางกายภาพ,   ความเส่ียงอนัเกิดจากกระบวนการทาํงาน,    ความปลอดภยั     และ  

อาชีวอนามยั  ดา้นสิทธิผูป่้วย  และจริยธรรมองคก์รฯลฯ  ขณะเดียวกนัฝ่ายบริหารก็จะเนน้ในเร่ืองการพฒันา 

บุคลากรใหเ้ขา้ใจ และปฏิบติัตามมาตรฐานของกระบวนการท่ีโรงพยาบาลกาํหนดนโยบายไว ้ เพื่อใหแ้ต่ละ 

หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานงานข้ึน และมีการสอนจนเช่ียวชาญ และปฏิบติัไดอ้ยา่งดี   

  นอกจากน้ีการกาํหนดตวัช้ีวดัในแต่ละเร่ืองของความเส่ียง ก็ถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะตอ้งทาํอยา่ง 

ต่อเน่ือง เพื่อติดตามผลลพัธ์ในการติดตามความเส่ียงในแต่ละเร่ืองในแต่ละหน่วยงาน  ตั้งแต่ปี 2553  ทาง 

โรงพยาบาลไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน JCI  (Joint  Commission  International  Accreditation  Standards  for  

Hospitals)  และมีการ Reaccredit คร้ังท่ี 1 ในปี 2556,  คร้ังท่ี 2 ในปี 2559  และทางโรงพยาบาลไดถื้อปฏิบติัการ

รักษาพยาบาลผูป่้วยตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดบัสากลตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบนั 
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         การบริหารด้านพฒันาบุคลากร 

  ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล     แพทยเ์ป็นบุคลากรท่ีสาํคญัมากท่ีมีผลกระทบต่อการ 

ดาํเนินธุรกิจ  ทางโรงพยาบาลไดพ้ยายามจดัหาแพทยท่ี์มีคุณภาพมาประจาํอยูท่ี่โรงพยาบาล  และส่งแพทยไ์ป

อบรมสัมมนาทางวชิาการท่ีมีการจดัข้ึนทั้งในและต่างประเทศอยา่งสมํ่าเสมอ  เพื่อแพทยจ์ะไดน้าํเอาวชิาความรู้

และนวตักรรมใหม่ ๆ มาใชก้บัผูป่้วย  นอกจากแพทยแ์ลว้บุคลากรดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  พยาบาล  เภสัช  กายภาพ  

รังสีเทคนิค  นกัเทคนิคการแพทย ์ บญัชี  ธุรการฯลฯ   ก็มีความสาํคญัต่อบริษทัเช่นกนั  ทางบริษทัจึงไดบ้ริหาร

และพฒันาบุคคลากร โดยมุ่งเนน้ 

1. การพฒันาสมรรถนะของแพทยแ์ละพนกังาน (High Competent Staff)  

2. ส่งเสริมใหแ้พทยแ์ละพนกังานมีผลปฏิบติังานท่ีดี (High Perform Staff) 

3. พฒันาใหมี้ความรู้มากข้ึน (Knowledge Management) 

4. ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความผกูพนัและรักองคก์ร (High Engagement)  

              นอกจากน้ีบริษทัจะเนน้ในเร่ืองความเช่ียวชาญดา้นเทคนิค (Technical Skill),     การส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ(High efficiency communication) และใหบ้ริการท่ีดีเลิศแก่ผูม้าใชบ้ริการ (Excellent Service Mind 

Behavior) บริษทัเช่ือวา่กลยทุธ์ดงักล่าวจะช่วยใหบุ้คลากรมีประสิทธิภาพ และทาํใหบ้ริษทับรรลุเป้าหมายท่ีวาง

ไวไ้ด ้   

      การบริหารการจัดการด้านการเงิน 

  บริษทัมีนโยบายบริหารความเส่ียงดา้นการเงินจากการใหบ้ริการรักษาพยาบาลโดยเนน้ลด

ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลท่ีอยูใ่นระบบเครดิต (สินเช่ือ)  และระบบเงินสด 

ไม่ได ้ดงัน้ี 

    1.  ระบบสินเช่ือ มีการวางแผนและควบคุมการใหเ้ครดิตค่ารักษาพยาบาลอยา่งเคร่งครัด ก่อนท่ี

บริษทัจะกาํหนดใหลู้กคา้นั้นเป็นคู่สัญญา      บริษทัจะมีการวเิคราะห์เครดิตและฐานะการเงินของลูกคา้อยา่ง 

รอบคอบวา่เป็นลูกคา้ชั้นดี ไม่มีปัญหาดา้นการเงินจึงจะใหเ้ครดิต  หลงัจากนั้นจะมีการติดตามดูสถานะของ

คู่สัญญาเป็นระยะ ๆ วา่ ณ. เวลานั้นไม่มีปัญหาดา้นการเงินและมีการติดตาม ทวงถามหน้ีเป็นระยะ ๆ 

  2.  ระบบเงินสด  เป็นระบบท่ีผูป่้วยตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายดว้ยตนเอง  ในกรณีท่ีไม่ใช่ฉุกเฉิน  

ทางบริษทัจะประมาณค่าใชจ่้ายสาํหรับการรักษาพยาบาลทั้งหมดใหใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงและแจง้ใหผู้ป่้วย

ทราบ  เพื่อผูป่้วยจะไดท้ราบถึงงบประมาณท่ีตอ้งใชจ่้ายทั้งหมด  และตดัสินใจวา่จะทาํการรักษาหรือไม่  ใน

กรณีท่ีผูป่้วยเขา้รับการรักษาจะมีการทยอยเรียกชาํระเงินทุก 3 วนั  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผูป่้วย ไม่ตอ้งชาํระ

ทีเดียวทั้งหมด 

      นโยบายดงักล่าวจะช่วยใหบ้ริษทัลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินไม่ได ้โดยปกติ

ผูป่้วยของโรงพยาบาลจะชาํระเป็นเงินสดประมาณ 71.95% และเป็นเครดิต 28.05% จะเห็นวา่ผูป่้วยท่ีใหสิ้นเช่ือ

มีเพียง 28.05% เท่านั้น  ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินไม่ได ้จึงมีไม่มาก 
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                     ระดับการแข่งขนัในธุรกจิโรงพยาบาล 

  การแข่งขนัในธุรกิจโรงพยาบาล จะตอ้งแข่งกนัทางดา้นคุณภาพ และระดบัราคาควบคู่กนัไป  

ถา้โรงพยาบาลสามารถรักษาระดบัคุณภาพใหดี้ มีภาพลกัษณ์ท่ีดี จะทาํใหโ้รงพยาบาลนั้นมีจุดแขง็ และสามารถ

ยนืหยดัอยูใ่นธุรกิจน้ีไดน้าน  นอกจากน้ียงัตอ้งพิจารณาถึงระดบัราคาจะตอ้งยติุธรรม ไม่สูงจนเกินไป,  สภาวะ

ของการแข่งขนั  ถา้เศรษฐกิจของประเทศไม่ดีจะมีการแข่งขนัสูง  โดยเนน้ในเร่ืองของราคา ในทางตรงกนัขา้ม

ถา้เศรษฐกิจดีจะไม่แข่งขนัดา้นราคาแต่จะแข่งขนัดา้นคุณภาพและบริการ   ในปี 2560  ระดบัของการแข่งขนัใน

ธุรกิจโรงพยาบาลอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทางดา้นโรงพยาบาลรามคาํแหงไดเ้นน้ในเร่ืองคุณภาพดีและราคา

ยติุธรรมมาเป็นระยะเวลานานแลว้  ทางโรงพยาบาลจึงคาดวา่ความเส่ียงท่ีจะเกิดกบับริษทัคงจะมีนอ้ยมาก 

         นโยบายของรัฐบาล 

  ปัจจุบนันโยบายของรัฐบาล คือ ใหบ้ริการรักษาฟรีสาํหรับผูมี้บตัรทอง  นโยบายน้ีปรับปรุงมา

จากนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค  ในอดีตทางโรงพยาบาลไม่ไดรั้บผลกระทบจากนโยบายน้ี  ในอนาคตก็คาด

วา่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากนโยบายรักษาฟรีเช่นกนั 

            1.2   ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหาร 

      ผูบ้ริหารของโรงพยาบาลในปัจจุบนัเป็นผูท่ี้มีทศันวสิัยท่ีกวา้งไกล      ไดพ้ยายามทาํใหโ้รงพยาบาล 

เป็นโรงพยาบาลท่ีทนัสมยัมีคุณภาพและรักษาเสถียรภาพทางดา้นการเงินไวอ้ยา่งมัน่คง จะเห็นไดจ้ากการท่ี

ผูบ้ริหารสามารถนาํโรงพยาบาลผา่นพน้ช่วงวกิฤตการณ์มาได ้และมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 

ผูบ้ริหารชุดน้ีไดต้ระหนกัดีวา่การใหบ้ริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนจะช่วยแบ่งเบาภาระจากภาค 

รัฐ   ทางโรงพยาบาลจึงไดว้างนโยบายกาํหนดราคาขายท่ียติุธรรมต่อผูม้าใชบ้ริการ และมีคุณภาพของการรักษา

ท่ีดี    ดงันั้นในอนาคตถา้มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารใหม่ก็อาจจะทาํใหมี้ปัจจยัเส่ียงต่อผลการดาํเนินงานได ้

             1.3   ความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บเงินกูย้มืคืนจากบริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

      ณ. 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ ยงัคงมียอดเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม 2 แห่ง    ดงัน้ี 

      1.  บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จาํกดั เป็นหน้ีคา้งชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

           เงินตน้          ดอกเบ้ีย  

ยอดยกมา 1 ม.ค.2560 เป็นหน้ีคา้งชาํระ 46,126,035 48,666,796 บาท 

ระหวา่งปี 2560 ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน  3,635,918 บาท 

ระหวา่งปี 2560 ชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย      (1,126,035)  (3,635,918) บาท 

ยอดคงเหลือ ณ. 31 ธ.ค.2560 เป็นหน้ีคา้งชาํระ 45,000,000  48,666,796 บาท 

      2.  บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั  เป็นหน้ีคา้งชาํระ เงินตน้และดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

        เงินตน้    ดอกเบ้ีย  

ยอดยกมา 1 ม.ค.2560 เป็นหน้ีคา้งชาํระ 94,456,702 108,180,847 บาท 

ระหวา่งปี 2560 ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน  4,182,012 บาท 

ระหวา่งปี 2560 ชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย      (1,100,000)     (443,191) บาท 

ยอดคงเหลือ ณ. 31 ธ.ค.2560 เป็นหน้ีคา้งชาํระ 92,356,702 111,923,498 บาท 
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            ในปี 2560 บริษทัไม่ไดใ้หเ้งินกูก้อ้นใหม่กบับริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

            ถึงแมบ้ริษทัจะไม่ไดรั้บเงินกูย้มืบางส่วนคืน ก็จะไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของโรงพยาบาล 

เน่ืองจากหน้ีท่ีมีปัญหาเป็นหน้ีท่ีใหกู้ย้มืในอดีต  และปัจจุบนัผลประกอบการของโรงพยาบาลดี  และมีเงินสด

เหลือเพียงพอมาจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้   (ในปี 2560 มีการจ่ายเงินปันผล 2 คร้ัง คือ เดือนพฤษภาคม 2559 จ่าย 

หุน้ละ 8.00 บาท และเดือนพฤศจิกายน 2560 จ่ายอีกหุน้ละ 8.00 บาท)   และลงทุนในเคร่ืองมือแพทยเ์พิ่มข้ึน 

            1.4   ความเส่ียงจากเงินลงทุนท่ีดอ้ยค่า 

      ผูบ้ริหารมีนโยบายท่ีจะลงทุนในบริษทัต่าง ๆ เพื่อหวงัผลตอบแทนกลบัมาในรูปเงินปันผล  แต่การ

ลงทุนในบางกิจการก็ไม่ประสบความสาํเร็จ ทาํใหบ้ริษทัตอ้งตดับญัชีดอ้ยค่าของเงินลงทุนบางรายการ เน่ืองจาก

ผลประกอบการในปี 2560 ประสบผลขาดทุน  ในปี 2560 มีการตดับญัชีดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงัน้ี 

      1.   เงินลงทุนในโรงพยาบาลชยัภูมิ รา ม  มีการตดับญัชีดอ้ยค่า จาํนวน 11.3 ลา้นบาท     เน่ืองจาก

โรงพยาบาลรามคาํแหงถือหุ้นในโรงพยาบาลชยัภูมิ 78.04 % จึงเป็นผูหุ้น้รายใหญ่  ถา้โรงพยาบาลรามคาํแหงไม่

ลงทุนต่อไป โรงพยาบาลชยัภูมิก็อาจจะตอ้งหยดุกิจการ  ทางโรงพยาบาลรามคาํแหงยงัคาดหวงัวา่ในอนาคต 

โรงพยาบาลชยัภูมิน่าจะมีผลประกอบการท่ีดี     และมีกาํไรพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลกลบัมาใหโ้รงพยาบาล 

รามคาํแหงได ้

       2.  เงินลงทุนในโรงพยาบาลสุขมุวทิ  (บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั)  มีการตดับญัชีดอ้ยค่า จาํนวน 4.7 ลา้น

บาท  เน่ืองจากโรงพยาบาลสุขมุวทิไดเ้ปิดอาคารหลงัใหม่  ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน  แต่รายไดเ้พิ่มเพียง

เล็กนอ้ย     บริษทัคาดวา่ในอนาคตรายไดจ้ะเพิ่มมากข้ึน  และมีกาํไรมากพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลกลบัมาให ้

โรงพยาบาลรามคาํแหงได ้ 

                    3.  เงินลงทุนในบริษทั กอปรสิน จาํกดั  เน่ืองจากบริษทัน้ีไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั และชาํระบญัชี

เสร็จส้ิน  ในปี 2560   บริษทัจึงไดพ้ิจารณาตดัจาํหน่ายเงินลงทุน และค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนทั้งจาํนวน 

30.75 ลา้นบาท  

            1.5  ความเส่ียงของหุ้นจากการถูกฟ้องร้อง  

                   ณ.  31  ธนัวาคม  2560   ผูป่้วยบางรายท่ีมาทาํการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาล  และไม่พอใจผลของ 

การรักษา   อาจเน่ืองจากมีการส่ือสารท่ีคลาดเคล่ือนไม่เขา้ใจกนั     จึงทาํใหเ้กิดการฟ้องร้องและยงัอยูใ่นข้ึนตอน

ของศาลอยู ่5 คดี    คดีท่ี 1  ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง   อยูร่ะหวา่งนดัฟังคาํสั่งศาลฎีกา,     คดีท่ี 2  ศาลชั้นตน้ยกฟ้อง  

อยูร่ะหวา่งนดัฟังคาํสั่งศาลอุทธรณ์,   คดีท่ี 3  อยูร่ะหวา่งการขอขยายอุทธรณ์คาํพิพากษา,    คดีท่ี 4   อยูร่ะหวา่ง 

ศาลชั้นตน้นดัฟังคาํพิพากษา  และคดีสุดทา้ยตั้งแต่ปี 2559  บริษทั และบริษทัยอ่ย ถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัค่า

นายหนา้ในการติดต่อเช่าท่ีดินของบริษทัยอ่ย  โดยมีทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องจาํนวน 53.14 ลา้นบาท  จนถึงวนัท่ี

รายงาน  คดีความดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการสืบพยานโจทก ์  บริษทัคาดวา่มูลค่าของความเสียหายทั้งหมดมีไม่มาก 

เม่ือเทียบกบัรายไดแ้ละสินทรัพยร์วมของบริษทั  
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            1.6  ความเส่ียงจากการถูกควบคุมเสียงของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จากกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ 

                   บริษทั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้ 38.237% ผูถื้อหุน้ 

รายใหญ่อาจจะใชสิ้ทธ์ิคดัคา้น หรือไม่อนุมติัการลงมติในท่ีประชุม ในเร่ืองท่ีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนดใหต้อ้งนบัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูมี้สิทธ์ิท่ีออกเสียงทั้งหมด    

                   ความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั   ผูบ้ริหารรู้ถึงปัญหาท่ีจะก่อใหเ้กิดข้ึนเป็นอยา่งดี  จึงได้

บริหารงานดว้ยความระมดัระวงั   ไม่ใหเ้กิดปัญหาเร่ืองภาพพจน์ของโรงพยาบาล  ซ่ึงเป็นส่วนท่ีสาํคญัมาก

สาํหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน   ผูบ้ริหารตอ้งสามารถรักษาช่ือเสียงและคุณภาพของโรงพยาบาลใหดี้   จึงจะ

ไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ   ปัจจุบนับริษทัก็สามารถรักษาช่ือเสียงและคุณภาพของการรักษาพยาบาลไว้

ไดดี้ ในเร่ืองของคุณภาพ บริษทั ก็เลือกท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐาน JCI ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลสาํหรับโรงพยาบาล         

           (2)   ความเส่ียงต่อการลงทุนของผูถื้อหลกัทรัพย ์

                   -   บริษทัไม่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่  ท่ีถือหุน้ตั้งแต่ 75 %   ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

บริษทั   จึงไม่มีผูถื้อหุ้นใหญ่รายใดมีอาํนาจในการควบคุมบริษทั และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษทั 

        -    ความเส่ียงจากผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูบ้ริหารมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เน่ืองจากมีกิจการท่ี  

แข่งขนักบับริษทั    (ไม่มี)   
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4.   ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลสาํคญัอ่ืน 

       ขอ้มูลทัว่ไป 

   ช่ือ     : บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

   ประกอบธุรกิจหลกัประเภท  : โรงพยาบาลเอกชน   ภายใตช่ื้อ 

       โรงพยาบาลรามคาํแหง 

   เลขทะเบียนบริษทั   : บมจ. 78  

                ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่   : 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 โดยเป็นทุนท่ีออกและเรียก 

                                                                                               ชาํระแลว้ 120 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน  

       12 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 10 บาท 

    ขอ้มูลท่ีอา้งอ่ืน 

    นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

       ชั้น 4  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

       62 ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 

       โทรศพัท ์: 02-2292800, 02-6545599 

       โทรสาร : 02-3591259 

    ผูส้อบบญัชี    :  นางสาวโสรยา   ตินตะสุวรรณ์  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขท่ี 8658 

       บริษทั ธรรมนิติ จาํกดั 

       267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1  แขวงบางซ่ือ 

       เขตบางซ่ือ 10800 

       โทรศพัท ์:  02-5878080 

       โทรสาร   :  02-5860301 
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5.   ผู้ถือหุ้น 

       รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่   

                  กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก  ณ.  27 ตุลาคม 2560  มีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดับที ่ ผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น % ของจํานวนหุ้นทั้งหมด 

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

2 บริษทั เอฟ แอนด ์เอส 79 จาํกดั  1,262,899 10.52 

3 บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จาํกดั 862,300 7.19 

4 กลุ่มกาญจนพทิกัษ์ 

ประกอบดว้ย         นพ.เอ้ือชาติ  กาญจนพิทกัษ ์

                              นายฤชิษฐ ์    กาญจนพิทกัษ ์

                              น.ส.ฤกขจี    กาญจนพิทกัษ ์

534,863 

131,100 

193,077 

210,686 

4.46 

1.09 

1.61 

1.76 

5 กลุ่มชนะภัย 

ประกอบดว้ย   ทพ. ชาํนาญ  ชนะภยั 

                        นางจินนภา    ชนะภยั (คู่สมรส) 

                        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 กลุ่มศิริวงศ์ 

ประกอบดว้ย    นพ.บุญปรีดี   ศิริวงศ ์

                         นางอญัชนา   ศิริวงศ ์(คู่สมรส) 

314,202 

302,900 

11,302 

2.62 

2.52 

0.10 

  8 น.พ.ศิริพงศ ์เหลืองวารินกุล 239,472 2.00 

9 กลุ่ม นิพทัธโกศลสุข 

ประกอบดว้ย    นพ.เรวติั     นิพทัธโกศลสุข 

                         นายธญัญ ์   นิพทัธโกศลสุข 

                         นายรัตน์     นิพทัธโกศลสุข 

235,000 

80,000 

95,000 

60,000 

1.96 

0.67 

0.79 

0.50 

10 บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จาํกดั 204,600 1.71 
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ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

รายการที่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 

1 บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) บ.ธรรมนิติ จาํกดั 1,280,000 

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

3 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการสอบบญัชี บ.ธรรมนิติ จาํกดั 202,282 

                                                รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,563,282 
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6.   นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

         คณะกรรมการของบริษทัมีนโยบายเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้แต่ละปี    โดยมีอตัราท่ีคาดวา่จะจ่ายตามผลการดาํเนินงานในอตัราไม่เกินร้อยละ 60  ของกาํไรสุทธิเฉพาะ

บริษทัหลงัจากชาํระภาษีแลว้ ในปี  2560 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลรวม 192 ลา้นบาท      (12 ลา้นหุน้ @ 16 บาท) 

        สาํหรับบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จาํกดั   มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกิน

ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ เฉพาะบริษทัหลงัจากชาํระภาษีแลว้ ในปี 2560 บริษทัยอ่ยยงัมีผลขาดทุนจึงไม่มีการ

จ่ายเงินปันผลมายงับริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

 

ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ 106.47 62.60 79.80 84.86 94.83 

เงินปันผลต่อหุน้ 12 12 12 12 14 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 11.27 19.17 15.04 14.14 14.76 
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7.   โครงสร้างการจัดการ 

 7.1   คณะกรรมการบริษทั 

        -   รายช่ือและตาํแหน่งของกรรมการ,   จาํนวนคร้ังการประชุม   และจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละรายเขา้ร่วม

ประชุมในปี 2560 

         คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 12 คน  และในจาํนวนน้ีเป็นกรรมการอิสระ 4 คน 

         ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยจาํนวน 12 คน ดงัน้ี 

1.    นายรัชช    สมบูรณสิน                   ประธานกรรมการ 

2.    นายชาํนาญ    ชนะภยั                              กรรมการผูจ้ดัการ 

3.    นายวรัิตน์    ช่ืนอ่ิม                    กรรมการ 

4.    นายบุญปรีดี    ศิริวงศ ์                   กรรมการ 

5.    นายศิริพงศ ์    เหลืองวารินกุล                   กรรมการ 

6.    นายสุธี    ลีละเศรษฐกุล                   กรรมการ 

7.    นายเจิมพล    ภูมิตระกูล                   กรรมการ 

              8.    นายเอ้ือชาติ    กาญจนพิทกัษ ์     กรรมการ  

    (ไดเ้ขา้มาเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560) 

9.    นายประมล    อภิรัตน์                ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ      

            10.    นายขจิต    หพันานนท ์                   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

            11.    น.ส. กิตติญารัตน์  จิโรจดาํรงคช์ยั            กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

.           12.    นายพินิจ        หิรัญโชติ                กรรมการอิสระ 

             

         กรรมการท่ีมีอาํนาจลงนามแทนบริษทั มี  นายรัชช  สมบูรณสิน,   นายวิรัตน์  ช่ืนอ่ิม,   นายบุญปรีดี  ศิริวงศ ์ 

และ  นายชาํนาญ  ชนะภยั     วธีิการลงนาม  คือ  2 ใน 4 ท่าน  

         กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ 4 คน ประกอบดว้ย   

  1.   นายขจิต       หพัพานนท ์

   2.   นายพินิจ             หิรัญโชติ 

                            3.   นายประมล        อภิรัตน์ 

4.   น.ส. กิตติญารัตน์  จิโรจดาํรงคช์ยั        
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          ปี 2560  มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 10 คร้ัง,   กรรมการบริหาร 41 คร้ัง  และกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง 

โดยมีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

 กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ 

  1.  นายรัชช          สมบูรณสิน 10 41 - 

  2.   นายชาํนาญ     ชนะภยั 10 41 - 

  3.   นายวรัิตน์       ช่ืนอ่ิม 10 40 - 

  4.   นายบุญปรีดี    ศิริวงศ ์   8 39 - 

  5.   นายศิริพงศ ์    เหลืองวารินกุล 10 41 - 

  6.   นายสุธี           ลีละเศรษฐกุล 10 41 - 

  7.   นายเจิมพล     ภูมิตระกูล 10 41 4 

  8.   นายประมล    อภิรัตน์ 4 - 4 

  9.  นายขจิต          หพัพานนท ์ 4 - 4 

10.  น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดาํรงคช์ยั 4 - 4 

11.  นายพินิจ          หิรัญโชติ 4 - - 

 

 7.2   ผูบ้ริหาร 

         -   รายช่ือและตาํแหน่งของผูบ้ริหาร 

                           ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัมีผูบ้ริหาร จาํนวน  12  ท่าน  ดงัน้ี      

           รายช่ือผู้บริหาร ตําแหน่ง 

1.    นายรัชช     สมบูรณสิน ประธาน และกรรมการบริหาร 

2.    นายชาํนาญ    ชนะภยั กรรมการผูจ้ดัการ 

3.    นายวรัิตน์     ช่ืนอ่ิม  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล 

4.    นายสุธี     ลีละเศรษฐกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์

5.    นายบุญปรีดี     ศิริวงศ ์ กรรมการบริหาร 

6.    นายศิริพงศ ์     เหลืองวารินกุล กรรมการบริหาร 

7.    นายเจิมพล    ภูมิตระกูล  กรรมการบริหาร 

8.    นายพิชญ        สมบูรณสิน กรรมการบริหาร 

9.    นายธฤต         ช่ืนอ่ิม กรรมการบริหาร 

10   นายเอ้ือชาติ    กาญจนพิทกัษ ์ กรรมการบริหาร 

11.  นางอญัชนา     ศิริวงศ ์ รองผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล 

12.  นางวรรณา      พฤกษม์หาชยักุล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

หมายเหตุ   1.  นายแพทยเ์อ้ือชาติ   กาญจนพิทกัษ ์ ไดเ้ขา้มาเป็นกรรมการบริหาร  เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 

                  2.   นายแพทยบุ์ญปรีดี  ศิริวงศ ์             ไดเ้สียชีวติเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2561 
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OPD 

ยานพาหนะ 

Call Center                  

โภชนาการ 

จ่ายกลาง 

แม่บ้าน              

 

 

 

 

   

คณะกรรมการบรหิาร 
 

 กรรมการผูจ้ดัการ 
ท.พ.ชาํนาญ   ชนะภยั 

คณะกรรมการบรหิาร 
สายงานแพทย์ 

 

น.พ.วริตัน ์  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 

ประชาสมัพนัธ ์
บตัรบน 

การเงินนอก 
การเงินใน 

งานผู้ป่วยใน 

WARD หน่วยงานพเิศษ 

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 
ห้องเด็กอ่อน 
ห้องคลอด 
ห้องผา่ตดั 

ห้องพกัฟ้ืน 
ICU. C 

ICU. B 

CCU 

Cath Lab 

GI  Scope 
 

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

- อายรุกรรมหวัใจ 

- อายรุกรรมทรวงอก 

- อายรุกรรม 
       - ศูนยส์มอง 
       - เบาหวาน 

       - ผิวหนงั 
       - ตรวจสุขภาพ 
- เด็ก 

- GI 

 

คอมพิวเตอร์ 

ซ่อมบาํรุง 

บุคคล    

พฒันาบุคลากร  

พฒันาระบบองคก์ร   

ช่างเคร่ืองมือแพทย ์     

งานความสะอาด 

งานบริการอาหาร 

ห้องผา้ 
รักษาความปลอดภยั 

บญัชี-การเงิน    

ธุรการ    

เคร่ืองมือแพทย-์และเวชภณัฑ ์  

จดัซ้ือ   

สตอ๊ก 

การตลาด 

                                

รายงานป
ระจาํปี

 2
5

6
0

 / 3
2

 

 

 
 

 



       7.3   ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

         (1)   ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

                      (ก)   ค่าตอบแทนกรรมการรวม 11 ราย  เท่ากบั 2,880,000 บาท ในปี 2560 โดยเป็นค่าตอบแทนใน 

                              รูปเบ้ียประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

น.พ. รัชช         สมบูรณสิน จาํนวนเงิน 360,000 บาท 

ท.พ. ชาํนาญ    ชนะภยั ,, 360,000 ,, 

น.พ. วรัิตน์      ช่ืนอ่ิม ,, 360,000 ,, 

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

ท.พ. เจิมพล     ภูมิตระกูล ,, 360,000 ,, 

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

น.พ. สุธี           ลีละเศรษฐกุล ,, 360,000 ,, 

นายขจิต           หพันานนท ์ ,, 90,000 ,, 

นายพินิจ          หิรัญโชติ ,, 90,000 ,, 

นายประมล     อภิรัตน์ ,, 90,000 ,, 

น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดาํรงคช์ยั ,, 90,000 ,, 

                      (ข)   ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร   

                              ในปี 2560  มีกรรมการบริหาร 11 ราย โดยจ่ายในรูปของ 

                               เงินเดือน        จาํนวน     7,393,000  บาท    

                               เบ้ียประชุม     จาํนวน  19,482,000  บาท 

               (2)   ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ       (ไม่มี ) 

       7.4   บุคลากร 

   บริษทั  มีพนกังานทั้งหมด  2,173 คน   โดยในปี 2560   บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนใหก้บัพนกังาน 

จาํนวนทั้งส้ิน  619,066,658  บาท   ไดแ้ก่   เงินเดือน   ค่าล่วงเวลา   ค่าครองชีพ   ค่าเวรพยาบาลและเงินโบนสั   

นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกบับริษทั รวม   25,215,039  บาท 
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8.   การกาํกบัดูแลกจิการ 

      การปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาล 15 ขอ้ 

 นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพือ่ใหอ้งคก์รมีความมัน่คง อีกทั้งเป็น

การเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขนัของกิจการ และ เป็นการเพิ่มความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้ง

ทุกฝ่าย จึงไดมี้การกาํหนดนโยบายในการบริหารจดัการ 

 โดยมุ่งมั่นทีจ่ะดาํเนินธุรกจิให้เกดิความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเฉพาะผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย

เช่น โรงพยาบาลมีระบบใหผู้ป่้วยสามารถตรวจสอบราคาค่ารักษาพยาบาล เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส นอกจากน้ี

ในส่วนของบริษทัประกนัท่ีส่งผูป่้วยเขา้มาในโรงพยาบาลก็มีระบบการเขา้มาตรวจสอบความถูกตอ้งทั้งในดา้น

การรักษาพยาบาล ตลอดจนการคิดค่ารักษาพยาบาล 

 ในเร่ืองของความเส่ียงในการดําเนินธุรกจิ เน่ืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจท่ีมีความมัน่คง

ในตวัเอง ทางฝ่ายบริหารไดพ้ยายามดูแลความเส่ียงทั้งในระดบัปฏิบติัการ ตลอดจนความเส่ียงทางดา้นการเงิน

ความเส่ียงท่ีเกิดจากระบบการควบคุม หรือ พ.ร.บ. ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยติดตามและควบคุมใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์

เหมาะสม  

 ในปัจจุบนัคณะกรรมการให้ความสนใจและความเขา้ใจ และประเมินความเส่ียงท่ีมีผลต่อธุรกิจโดยให้

ความสาํคญักบัรายงานทางการเงิน โดยมีแนวทางดงัน้ี 

 1. รายงานภายใน ไดแ้ก่ รายงานท่ีสาํเสนอฝ่ายจดัการ กรรมการ และ คณะกรรมการ เพื่อพิจารณา

ติดตามระบบงาน และผลประกอบการรายเดือน 

 2. รายงานภายนอก ทางโรงพยาบาลไดจ้ดัใหมี้การายงานงบไตรมาส รายงานในรูปของรายงานประจาํปี 

และการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอ่ืนๆ 

 3. นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัถือเป็นความรับผิดชอบ ในการท่ีจะตอ้งจดัทาํรายงานทางการเงินให้

ถูกตอ้งครบถว้น ควบคู่ไปกบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี 

 การควบคุมความเส่ียงโดยการควบคุมภายใน คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะรวบรวมและติดตามความ

เส่ียงโดยมีระบบการติดตาม และเฝ้าระวงัเพื่อประเมินความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 
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 การควบคุม และตรวจสอบ บริษทัไดมี้การจดัใหมี้การประชุมเพื่อติดตามผลการดาํเนินงานเป็นระยะ

อยา่งสมํ่าเสมอทุกเดือน เพื่อติดตามดูผลการดาํเนินงาน การควบคุมดูแลตน้ทุน ตลอดจนร่วมกนัปรับกลยทุธ์

เพื่อให้โรงพยาบาลมีความแข็งแกร่ง และคงไวซ่ึ้งศกัยภาพการแข่งขนัอยูเ่สมอ ทั้งน้ี รวมไปถึงโรงพยาบาลร่วม

ทุนในเครือโรงพยาบาลรามคาํแหงก็ปฏิบติัเช่นกนั 

 การบริหารงานเพ่ือให้เกดิความเท่าเทียมกนัระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ นโยบายการบริหาร

ของโรงพยาบาล เราตระหนกัถึงการดูแลใหเ้กิดความสมดุล ระหวา่ง กลุ่มลูกคา้ (ผูป่้วย), กลุ่มแพทยผ์ูใ้หก้าร

รักษา , กลุ่มพนกังาน ,กลุ่มผูถื้อหุน้ ตลอดจนกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย กลุ่มอ่ืนๆ เช่นกลุ่มลูกคา้ กลุ่มบริษทัประกนั 

บริษทัคู่สัญญา โรงพยาบาลมีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินกิจการดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละใหค้วามเป็นธรรมกบักลุ่ม

ต่างๆอยา่งเท่าเทียมกนั 

 ภาวะผู้นําและวสัิยทัศน์ 

 คณะกรรมการไดมี้การกาํหนดวสิัยทศัน์   และพนัธกิจร่วมกนั   เพื่อกาํหนดภาระหนา้ท่ีของกรรมการ 

บริหารตลอดจนเป้าหมาย และมีการติดตามการทาํงานของฝ่ายบริหารอยา่งต่อเน่ือง เพือ่สร้างความไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนั และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

 คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบาย และมอบหมาย ตลอดจนการติดตามใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัมี

ความกา้วหนา้ไปตามทิศทางคณะกรรมการกาํหนด ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานของ

ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด 

 จริยธรรมธุรกจิ 

 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เป็นธุรกิจท่ีถูกควบคุมดว้ยพระราชบญัญติั และองคก์รของรัฐฯ ค่อนขา้งมาก 

เช่น พระราชบญัญติัสถานพยาบาล 2541 , กองประกอบโรคศิลป์ กระทรวงสาธารณสุข ในเร่ืองของมาตรฐาน

โรงพยาบาลนอกจากน้ีการปฏิบติังานของแพทยย์งัถูกควบคุมโดยแพทยสภาในเร่ืองของจรรยาบรรณทาง

การแพทย ์ เน่ืองจากผูบ้ริหารส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลรามคาํแหงเป็นแพทยแ์ละทนัตแพทย ์ ซ่ึงเขา้ใจถึงแนว

ทางการปฏิบติัหนา้ท่ีตามจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการแพทย ์เน่ืองจากจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการ

แพทย ์กล่าวคือการดาํเนินธุรกิจ ภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และความโปร่งใสตรวจสอบได ้
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ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

คณะกรรมการบริษัท ทาํหนา้ท่ีดูแลองคก์รให้ดาํเนินการไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ หรือเสมือนตวัผูถื้อหุน้ คอย

ตรวจสอบและดูแลในการจดัการบริษทั ซ่ึงบางส่วนมีกฎหมายกาํกบัใหต้อ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและ

ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัโดยเคร่งครัด   นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัมีหนา้ท่ีในการใหค้วามเห็น 

ชอบกบังานท่ีกฎหมายกาํหนด  ไดแ้ก่  การเสนอแต่งตั้งกรรมการผูส้อบบญัชี และการประกาศจ่ายเงินปันผล 

เป็นตน้ 
 

ในส่วนการดาํเนินกิจการของบริษทั   คณะกรรมการจะถูกมอบหมายใหรั้บผดิชอบในฐานะผูเ้ฝ้าติดตาม  และ 

ประเมินผลของฝ่ายจดัการอยา่งสมํ่าเสมอไดแ้ก่ 
 

1)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆโดยระบบการติดตามตรวจสอบภายในเพื่อป้องกนั 

     ความเส่ียงและร่วมจดัการแกปั้ญหาต่างๆอยา่งรวดเร็วและทนัการณ์ 
 

2)  ติดตามและประเมินผล กาํหนดค่าตอบแทนของฝ่ายจดัการ พนกังาน เพื่อใหใ้กลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียของตลาด 

      แรงงาน  ตลอดจนวางแนวทางในการสรรหาและพฒันาบุคลากรใหเ้กิดประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนัได ้
 

3)  ติดตามและตรวจสอบ    ตลอดจนการประเมินความเส่ียงทางดา้นการเงิน   เพื่อให้เกิดความแน่ใจวา่ระบบ 

     รายงานทางการเงิน และการตรวจสอบมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลใหมี้กระบวนการควบคุมภายใน  

     การติดตามและประเมินความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

4)  ติดตามและดูแลปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ และผูถื้อหุน้รวมทั้งการ 

     ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัในทางมิชอบและการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้งในรายการระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการน้ี 

     คณะกรรมการกาํหนดใหค้ณะกรรมการแต่ละท่านมีสิทธิอนุมติัขอเงินฉุกเฉินไดใ้นวงเงินไม่เกินหน่ึงแสน 

     บาทถว้น  การอนุมติัเงินมากกวา่น้ีจะตอ้งผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการ    และมีกรรมการผูมี้อาํนาจอยา่งนอ้ย  

     2 ท่าน ตามท่ีระบุไว ้เป็นผูอ้นุมติั 
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การกาํกบัดูแลกจิการในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

                          คณะกรรมการฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการบริหารดูแลกิจการท่ีดี ตามหลกัของบรรษทั

ธรรมาภิบาล โดยมุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจใหเ้กิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงคณะกรรมการฯ   ไดใ้หน้โยบาย

แก่กรรมการท่ีเขา้ร่วมทาํงานกบับริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม โดยเฉพาะการใหน้โยบายโดยตรงกบัคณะกรรมการ

ในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม  

       ในเร่ืองของความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจ เน่ืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือเป็นธุรกิจท่ีมี

ความมัน่คง ซ่ึงตอ้งดูแลคนไขต้ามจรรยาบรรณทางการแพทย ์ ทางฝ่ายคณะกรรมการบริหารจึงมีเนน้เร่ืองการมี

ระบบคุณภาพท่ีไดม้าตรฐาน     ความเส่ียงในเร่ืองสิทธิผูป่้วย       ความเส่ียงในเร่ืองอ่ืน ๆ      ในระบบปฏิบติัการ 

นอกจากนั้นความเส่ียงในเร่ืองระบบการเงิน การรายงานทางการเงิน มาตรฐานทางบญัชี และการประเมินความ

เส่ียงทางดา้นการเงิน ท่ีมีผลต่อธุรกิจ  โดยกาํหนดแนวทางคลา้ยกบัการทาํงานของ บมจ.โรงพยาบาลรามคาํแหง 

จาํกดั  (มหาชน) โดยมีแนวทางดงัน้ี 

      ระบบการรายงานภายในคณะกรรมการ            มีแนวทางใหมี้การประชุมเพื่อรายงานในระดบั 

กรรมการบริหาร เพื่อพฒันาระบบงานและแกไ้ขปัญหาเป็นรายอาทิตย ์และรายงานผลประกอบการเป็นรายเดือน 

      ระบบการรายงานภายนอก คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้ระบบการรายงานผลประกอบการรายไตร

มาส และ ระบบรายงานในรูปแบบรายงานประจาํปี ตามมาตรฐานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยควบคู่

ไปกบัการรายงานของผูต้รวจสอบบญัชี ในรายงานประจาํปี 

      นโยบายการเปิดเผยขอ้มูล ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน.  การทาํรายการบุคคลท่ีเก่ียว

โยง การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการทาํรายการอ่ืนๆท่ีสาํคญั  ทางคณะกรรมการฯ จะรายงานตามมาตรฐานการ

บญัชี ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบรับอนุญาต ตามหลกัการและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

      สาํหรับขอบเขตและอาํนาจของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนของบริษทั มีหนา้ท่ี

กาํหนดนโยบาย ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการและ / หรือมติตามท่ีคณะกรรมการฯ กาํหนดในวาระสาํคญั เช่น การ

ออกเสียงในวาระท่ีตอ้งใชเ้สียงผูถื้อหุน้มากกวา่ 50 % ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึง

โดยทัว่ไปกรรมการท่ีเป็นตวัแทนก็จะนาํเขา้ปรึกษากบัคณะกรรมการฯ ในการประชุมเครือข่ายทุกเดือนอยูแ่ลว้ 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัมีนโยบายและวธีิการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทั   ซ่ึงยงัไม่

เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พือ่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน  รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ดงัน้ี 

1. ใหค้วามรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่าง ๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์

ของตน  คู่สมรส  และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และ
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ตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535  และใหจ้ดัส่งสาํเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษทัในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีส่งรายงานต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.  บริษทัจะดาํเนินการแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบวา่ ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสาํคญั 

ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ี

งบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน  และหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญันั้นต่อ

บุคคลอ่ืน 

 นอกจากบทลงโทษซ่ึงกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 และ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  หากกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานของบริษทัฝ่าฝืน 

และ/หรือ ไม่ปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัในเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ โดยใชข้อ้มูลภายใน  กรรมการ  

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

  บริษทัและบริษทัยอ่ย  ไดต้ระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม   ส่ิงแวดลอ้ม   เพื่อความ

ย ัง่ยนืของกิจการและสังคมโดยรวม   โดยแยกเป็น 

  -   CSR in process   การดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  โดยให้

อยูใ่นกระบวนการ ทาํงานหลกัของกิจการ 

  -    CSR after process  การดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการช่วยเหลือสังคมและชุมชน   

  บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงหลกัการ CSR  8 ขอ้  ดงัน้ี 

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

2. การต่อตา้นการทุจริต 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

5. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

8. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม  CSR 

1.   การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

 -   การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

 -   การเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 

 -   การส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ 

2.   การต่อตา้นการทุจริต 

 -   นโยบายต่อตา้นการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์ (ร่วมกบัองคก์รอ่ืน) 

 -   แนวปฏิบติัในหน่วยงานท่ีเป็นไปตามนโยบาย 

 -   การเปิดเผยผลการดาํเนินงานและความคืบหนา้ในการปฏิบติั 

3.   การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 -   การนาํหลกัการแนวทางท่ีเป็นบรรทดัฐานสากลมาใชใ้นหน่วยงาน 

 -   นโยบายและแนวปฏิบติัในหน่วยงาน (และขอ้ตกลงกบัองคก์รอ่ืน) 

 -   มาตรการท่ีสาํคญัเก่ียวกบัสิทธิของแรงงาน 

4.   การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

 -   การจา้งงานและแรงงานสัมพนัธ์ 

 -   อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 -   ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม 
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5.   ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 

 -   สุขภาพและความปลอดภยัของลูกคา้ 

 -   การแสดงฉลากผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 -   การส่ือสารการตลาดและความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ 

6.   การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 -   การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 

 -   การป้องกนัและลดผลกระทบจากมลพิษ 

 -   การปกป้องฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ 

7.   การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

 -   บทบาทในตลาดและการสร้างแรงงาน 

 -   การมีส่วนร่วมในชุมชน 

 -   การลงทุนทางสังคม และประเมินผลกระทบทางสังคม 

8.   นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม  CSR 

 -  รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงสร้างสรรค ์(Creative CSR) 

 -   การสร้างสรรคร่์วม (Co-Creation)   กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 -   การคิดคน้และพฒันานวตักรรมทางสังคม  (Social Innovation) 

 

      ในปี  2559   บริษทัไดท้าํกิจกรรมเพื่อสังคม  (CSR in & after Process)   ดงัน้ี 

การดําเนินการด้านสังคม  ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

ความมุ่งมัน่ของ บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) เพื่อสร้างการบริการผูป่้วยท่ีได้

มาตรฐานระดบัสากล ดว้ยการลงทุนในเคร่ืองมือแพทยท่ี์ทนัสมยั (High technology) ตลอดจนการดูแล

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และดูแลผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงถือเป็นนโยบายของโรงพยาบาลท่ีปฏิบติั

มาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการเขา้สู่ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน Joint Commission International (JCI)  

ซ่ึงจะมีมาตรฐานหลายส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้ม เช่น กระบวนการป้องกนัการติดเช้ือ การ

แพร่กระจายเช้ือ  กระบวนการแยกขยะเพื่อทาํลาย ฯลฯ ซ่ึง รพ.รามคาํแหง ไดมี้นโยบายในดา้นต่าง ดงัน้ี   

1. โครงการแยกขยะเพ่ือดูแลส่ิงแวดล้อม 

       เพือ่เป็นแนวทางในการประกนัคุณภาพดา้นการป้องกนั และควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

รามคาํแหงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกนัโดยคลอบคลุมการจดัการขยะทั้งหมด ขยะ 

Recycle  ขยะธรรมดา  ขยะติดเช้ือ ทั้งสารคดัหลัง่ เลือด ส่วนประกอบของเลือด รวมทั้งการจดัเก็บเขม็และของมี

คมท่ีสัมผสั ส่ิงเหล่านั้น   (Infection waste)  และขยะอนัตราย 

       แบ่งขยะในโรงพยาบาลเป็น 4 กลุ่มใหญ่ และกาํหนดใหมี้การคดัแยก การจดัเก็บ การขนส่ง การ

ทาํลาย เป็นไปตามท่ีนโยบายกาํหนด  
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       ขยะในโรงพยาบาลรามคาํแหง แบ่งเป็น 4 ประเภท 

1.1 ขยะรีไซเคิล  :   ขยะท่ีสามารถนาํมาดดัแปลงหรือขายได ้  เช่นกระดาษ  กล่องกระดาษ ขวด

นํ้าเกลือแบบแกว้   ขวดนํ้าเกลือพลาสติก  

 สัญลกัษณ์     :  ถุงสีขาวใหญ่ 

 
1.2 ขยะทัว่ไป 

  แบ่งเป็นขยะทัว่ไปมีคมกบัขยะทัว่ไปไม่มีคม 

1.2.1 ขยะทัว่ไปมีคม  เช่นแกว้นํ้า จาน ชาม แตก   

1.2.2 ขยะทัว่ไปไม่มีคม  เช่นเศษกระดาษ เศษอาหาร กระดาษเช็ดมือ พลาสติก   อุปกรณ์

การแพทยท่ี์ไม่สัมผสัเลือดหรือสารคดัหลัง่ผูป่้วย   

      สัญลกัษณ์  :  ถุงสีดาํใหญ่         

       

 

 

 

 

1.3 ขยะติดเช้ือ  

:  ขยะท่ีเป็นผลมากจากกระบวนการใหก้ารรักษาพยาบาล, การตรวจวินิจฉยัแยกโรค, การใหภู้มิคุม้กนั

ซ่ึงปนเป้ือนเช้ือโรค และอาจเป็นสาเหตุท่ีสามารถทาํใหเ้กิดการแพร่กระจายของเช้ือได ้ แบ่งเป็น 

ขยะไม่มีคมติดเช้ือและขยะมีคมติดเช้ือ 

1.3.1 ไม่มีคมติดเช้ือ เช่น 

(1) ของเหลวหรือสารคดัหลัง่ เช่น เลือด 

(2) ช้ินส่วนมนุษย ์จากหอ้งผา่ตดั และบางแผนกท่ีเก่ียวขอ้งอวยัวะหรือช้ินส่วนของ    

             อวยัวะ เช่น ช้ินเน้ือ , เน้ือเยือ่ และเน้ือเยื่ออวยัวะท่ีไดจ้ากการทาํหตัถการต่างๆ  

(3) วสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์ท่ีสัมผสักบัเลือด ส่วนประกอบของเลือด สารคดัหลัง่ 

            (ปัสสาวะ อุจจาระ เสมหะ นํ้าหนอง นํ้าเหลือง นํ้าคลํ่า)  

(4) ขยะจากหอ้งปฏิบติัการ  

(5) ขวดวคัซีนต่างๆ ท่ีทาํจากเช้ือส่ิงมีชีวติชนิดกิน เช่น โรคโปลิโอ, โรคไทฟอยดไ์ข ้ 

            รากสาดชนิดรับประทาน   

                                                     

 

ขยะทัว่ไป 
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                      1.3.2  มีคมติดเช้ือ  

(1)  Amp วคัซีนท่ีทาํจากเช้ือโรคท่ีมีชีวติชนิดฉีด เช่นวคัซีนป้องกนัวณัโรคโปลิโอ หดั

เยอรมนั คางทูม  ไวรัสตบัอกัเสบบี    

(2)   ของมีคมท่ีใชใ้นการรักษาพยาบาล   เช่นใบมีด  เขม็  Syringe  เนน้ท่ีสัมผสัเลือดหรือ

สารคดัหลัง่ของผูป่้วยแลว้เท่านั้น 

สัญลกัษณ์ : ถุงสีแดงมีฝาปิดใชเ้ทา้ปิดเปิด    กรณีมีคมใชภ้าชนะแขง็กนัทะลุ   

มีสัญลกัษณ์สากล  (มีสัญลกัษณ์โอช่าเป็นรูปเดือนเส้ียว)   

     

1.4  ขยะอนัตราย : ขยะท่ีสามารถทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อคน ส่ิงแวดลอ้ม เป็นพิษต่อร่างกาย มีพิษ  ติด

ไฟได ้ ระเบิดได ้ สารมีฤทธ์ิกดักร่อน  เช่น  กรด / ด่าง  สารกมัมนัตรังสี ไดแ้ก่ 

1.4.1 ขยะพิษ   

1.4.2 ขยะปนเป้ือนยาเคมีบาํบดั  

1.4.3 สารเคมี   

1.4.4 ขยะปนเป้ือนกมัมนัตรังสี   

  สัญลกัษณ์   :  ถุงสีเทา  มีฝาปิด   มีสัญลกัษณ์สากล 

   

  ขยะปนเป้ือนยาเคมีบาํบดั จะเก็บรวบรวมไวท่ี้โรงพกัขยะ บริเวณสาํหรับกกัเก็บขยะปนเป้ือนยาเคมี

บาํบดั เพื่อรอบริษทักรุงเทพธนาคม จาํกดั ขนส่งไปกาํจดัโดยการเผาทาํลายท่ีอุณหภูมิไมนอ้ยกวา่ 1000°C 

ต่อไป 

โดยทางโรงพยาบาลเนน้กระบวนการแยกขยะ และการจดัการท่ีเป็นมาตรฐานสากลดงัน้ี 

1) การทิ้งขยะ     :  เนน้ใหถู้กประเภทตั้งแต่แรก บรรจุพอประมาณ3/4 ถุง แม่บา้นแต่ละ

แผนกมดัปากถุงรอการขนยา้ย    

2) การขนส่ง       :  เจา้หนา้ท่ีขนขยะมารับขยะแต่ละแผนกตามเวลาท่ีกาํหนด  โดยรถขนขยะ

จะปิดมิดชิด  เพื่อส่งพกัท่ีเรือนขยะดา้นหลงั 
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3) เรือนพกัขยะ  :  เป็นเรือนพกัดา้นหลงัโรงพยาบาล  แบ่งเป็น 4 โซน แยกชดัเจนโดยหอ้ง

ขยะติดเช้ือ   หอ้งขยะอนัตราย  มีกุญแจปิดมิดชิด  (มีเคร่ืองปรับอากาศกรณีบริษทัคู่สัญญา

ไม่มารับตามกาํหนด ) 

4) ขั้นตอนการทาํลาย  :  เน่ืองจากโรงพยาบาลรามคาํแหงไม่มีเรือนเผาขยะ  ขั้นตอนการ

ทาํลายจะบริษทัคู่สัญญาและกรุงเทพมหานคร มารับทุกวนัในตอนเชา้ 

 

2. โครงการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือไข้หวดัใหญ่  ในบุคลาการของโรงพยาบาล ท่ีสัมผสัผูป่้วย และ

ป้องกนัความเส่ียงในการระบาดของไขห้วดัใหญ่ 

สืบเน่ืองจากการท่ีมีการระบาดของไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ใหม่ชนิด H1N1 2009  โดยในปี 2552  ทาง

โรงพยาบาลไดเ้ร่ิมโครงการป้องกนัการติดเช้ือไขห้วดัใหญ่ ในกลุ่มบุคลากรท่ีมีความเส่ียงกลุ่มแพทย,์ พยาบาล, 

ผูช่้วยเหลือผูป่้วย เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการ, จ่ายกลาง, ซกัฟอกท่ีมีโอกาสสัมผสัสารคดัหลัง่ผูป่้วย, เภสัช, 

ประชาสัมพนัธ์ โดยเนน้กลุ่มบุคลากรท่ีตอ้งสัมผสัและพูดคุยกบัผูป่้วย และใหเ้ป็นไปตามความสมคัรใจ ซ่ึง

จะตอ้งมีการรับทราบประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ และอาการท่ีไม่พึงประสงค ์

ซ่ึงความคาดหวงัของโรงพยาบาล คือ การป้องกนัเชิงรุกในกลุ่มบุคลากรท่ีมีความเส่ียง และ เป็นการ

ป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือไขห้วดัใหญ่  ไปสู่บุคคลภายนอก บุคคลในครอบครัวของบุคลากรของโรงพยาบาล  

ซ่ึงทางโรงพยาบาลฯ ไดด้าํเนินการโครงการน้ีอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบนั  ตามขอ้มูลดงัน้ี 

 

ปี จํานวนบุคคลากรทีเ่ข้าโครงการ งบประมาณทีใ่ช้ 

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 

2560 1,672 1,133,616 

 

ซ่ึงจากการเฝ้าระวงั และสังเกตพบวา่ อตัราการติดเช้ือในระดบับุคคลากรของโรงพยาบาล ในช่วง  ไขห้วดัใหญ่

ระบาด มีอตัราลดลงอยา่งชดัเจน  ซ่ึงโครงการน้ีทางโรงพยาบาลรามคาํแหงยงัคงใหมี้การรณรงค ์ และทาํอยา่ง

ต่อเน่ืองทุกปี 
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         3.  โครงการติดตามการฉีดวคัซีนไวรัสตับอกัเสบบี ในบุคลากร ปี 2560 

  เน่ืองจากบุคลากรทางการแพทยมี์ความเส่ีงต่อการไดรั้บเช้ือเม่ือมีการสัมผสัเลือดและสารคดั

หลัง่จากผูป่้วย  รวมทั้งอุบติัเหตุทางการแพทย ์  เช่น  ถูกเขม็ตาํ  และเม่ือไดรั้บเช้ือแลว้มีโอกาสเกิดการติดเช้ือ 

เร้ือรัง  5-10 % ซ่ึงมีโอกาสกลายเป็นตบัแขง็และมะเร็งตบัต่อไป และมีโอกาสแพร่เช้ือใหแ้ก่ผูป่้วยดว้ย  วธีิ

ป้องกนัการติดเช้ือท่ีดีท่ีสุดคือวคัซีน  ประสิทธิภาพ 90-95 % 

  ดงันั้น ทางคณะกรรมการควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล จึงจดัทาํโครงการตรวจเลือด

พนกังานท่ียงัไม่มีภูมิไวรัสตบัอกัเสบบี หรือมีประวติัการไดว้คัซีนไวรัสตบัอกัเสบบีไม่ครบ 3 เขม็  ตามนโยบาย 

จากขอ้มูลท่ีสาํรวจพนกังานทั้งหมด ท่ีตอ้งไดรั้บการเจาะเลือดเพื่อตรวจภูมิไวรัสตบัอกัเสบบี และหากตรวจแลว้

พบวา่ไม่มีภูมิ พนกังานจะตอ้งเขา้ร่วมโครงการฉีดวคัซีนไวรัสตบัอกัเสบบีใหค้รบ 3 เขม็  ในปี 2561 ต่อไป  

ขอ้มูลบุคลากรท่ีเขา้ร่วมโครงการ ดงัน้ี  

 

ปี จํานวนบุคลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการ (คน) งบประมาณทีใ่ช้ 

2560 368 227,424 

 

4.  โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี 2560 

การตรวจคดักรองสุขภาพนั้นเป็นบริการทางสาธารณสุขเชิงป้องกนัเพื่อพยายามคน้หาโรคหรือ  

ภาวะผดิปกติในประชากรทัว่ไป  ซ่ึงอาจตรวจตั้งแต่ระยะก่อนเกิดอาการ  ระยะมีอาการแลว้แต่ยงัไม่ทราบวา่เป็น 

โรค  โดยการตรวจคดักรองสุขภาพน้ีเป็นการต่อสู้กบัโรคร้ายท่ีดีท่ีสุด เพราะวา่จะทาํใหรู้้วา่เป็นโรคและรักษาได ้

ตั้งแต่เน่ิน ๆ หรือหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงก่อนท่ีจะเป็นโรคร้ายแรง  ช่วยลดอตัราการป่วย และอตัราการเสียชีวติได ้

เป็นอยา่งดี 

  ดงันั้นทางโรงพยาบาลจึงเห็นความสาํคญัของการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร เพือ่ป้องกนัการ

เกิดโรคและลดอตัราป่วยในบุคลากร  จึงจดัทาํโครงการตรวจสุขภาพพนกังานประจาํปี 2560  โดยมีขอ้มูล ดงัน้ี  

 

ปี จํานวนบุคลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการ (คน) งบประมาณทีใ่ช้ (บาท) 

2560 1,598 2,198,560 

 

              5.     โครงการบําบัดนํา้เสียของโรงพยาบาล ก่อนระบายออกสู่ชุมชนเพ่ือดูแลส่ิงแวดล้อม 

โรงพยาบาลเป็นสถานท่ีใหบ้ริการรักษาผูป่้วย ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีเป็นแหล่งกาํเนิดนํ้ าเสียใน 

ชุมชน  ดงันั้นของเสียท่ีเกิดจากการใหบ้ริการผูป่้วย  รวมทั้งนํ้าเสียท่ีเกิดจากการลา้งทาํความสะอาดร่างกาย และ 

อุปกรณ์ของใชต่้าง ๆ ก็อาจมีเช้ือโรคหรือส่ิงสกปรกปนเป้ือน  มีโอกาสแพร่กระจายออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

โรงพยาบาลได ้
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        ดงันั้น   โรงพยาบาลใหค้วามสาํคญัและจาํเป็นตอ้งบาํบดันํ้าเสียและฆ่าเช้ือโรคก่อนระบายออก

สู่ชุมชน เพือ่ลดการเกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม  โดยควบคุมและติดตามนํ้าทิ้งของโรงพยาบาล ไดแ้ก่  ค่าบีโอดี 

(BOD)  เฉล่ียใหอ้ยูใ่นเกณฑ์ตามมาตรฐานท่ีกาํหนดโดยไม่เกิน 20 ตามขอ้มูล ดงัน้ี 

 

ปี ผลนํา้เสียทีว่ดัได้ ( BOD ) 

2557 3.44 

2558 2.93 

2559 10.30 

2560 14.11 

 

              6.    โครงการรวมใจภักดี  บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน 

       โรงพยาบาลรามคาํแหงเขา้ร่วมโครงการ “รวมใจรัก ภกัดี บริจาคโลหิตถวายพอ่ของแผน่ดิน” กบั

ศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติและคณะกรรมการจดัหา และส่งเสริมผูใ้หโ้ลหิตแห่งสภากาชาดไทย เพื่อเป็น

โครงการในการรณรงคจ์ดัหาผูบ้ริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์สภากาชาดไทย 

       เน่ืองจากสภาพปัจจุบนัปริมาณโลหิตท่ีจดัหาไดใ้นประเทศ    ไม่เพียงพอเม่ือเทียบกบัปริมาณความ

ตอ้งการใชโ้ลหิต      โรงพยาบาลรามคาํแหงตระหนกัเห็นความสาํคญัมาโดยตลอด   และไดจ้ดัใหบุ้คลากรของ 

โรงพยาบาลมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมดว้ย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรท่ีมีจิตใจเป็นผูใ้ห้ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคท่ี์องคก์รตอ้งการ  และเพื่อเป็นการกระตุน้ใหผู้ไ้ม่เคยบริจาค หรือผูบ้ริจาคโลหิตท่ีบริจาคเพียงปีละ 1 

คร้ัง  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมบริจาคโลหิต  เป็นบริจาคเป็นประจาํ เพื่อใหไ้ดรั้บโลหิตบริจาคเพียงพอสาํหรับ

ผูป่้วยทัว่ประเทศ 

        โครงการใหโ้ลหิต ใหชี้วติ น้ีจะช่วยใหบุ้คลากรขององคก์รไดเ้รียนรู้การทาํกิจกรรมร่วมกบัองคก์ร

ภายนอก อนัจะทาํใหบุ้คลากรเกิดความรู้สึกท่ีดีและภาคภูมิใจต่อองคก์รโรงพยาบาลรามคาํแหงร่วมกนั และยงั

ส่งผลใหพ้นกังานพร้อมช่วยเหลือสังคม ไดอ้ยา่งมหาศาล สร้างคุณค่าใหก้บัสังคมไทยตลอดไป  

ทางโรงพยาบาลรามคาํแหงไดเ้ร่ิมจดัทาํโครงการรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนั โดยจดั

ใหมี้การรับบริจาคเลือดปีละ 3 คร้ัง  ในปี 2560 ไดจ้ดัใหมี้การรับบริจาคโลหิต ดงัน้ี 

   คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560   

  คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 12 มิถุนายน 2560   

  คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 
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ผลการดาํเนินการ ปี 2560 

จาํนวน 

ผูเ้ขา้ร่วมบริจาค 

จาํนวนผูท่ี้สามารถบริจาคได ้ จาํนวนท่ีไดสุ้ทธิ 

(ยนิูต) บุคคลภายนอก บุคคลภายใน 

คร้ังท่ี 1   วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 

291 50 150 200 

คร้ังท่ี 2   วนัท่ี 12 มิถุนายน 2560 

211 45 135 180 

คร้ังท่ี 3   วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 

195 40 140 180 
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10.   การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง 

        ควบคุมภายใน 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง  

โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ  สอบทานการประเมินระบบการควบคุม

ภายใน  เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ  และมี

ประสิทธิผลประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  รวมทั้งการใช้ทรัพยากร  การดูแลรักษาทรัพยสิ์น  การป้องกนั  

หรือลดความผดิพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การส้ินเปลืองหรือการทุจริต  ระบบบญัชีและรายงานทางการ

เงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้ รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทั ฯ 

 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการประเมินการควบคุมภายในซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยสํานกั

ตรวจสอบภายใน  โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 

  ผูบ้ริหารและบุคลากรมีทศันคติท่ีดีและเอ้ือต่อการควบคุมภายใน ผูบ้ริหารให้ความสําคญักบัการมี

ศีลธรรม  จรรยาบรรณและความซ่ือสัตย ์ และมีการพิจารณาดาํเนินการตามควรแก่กรณี  ถ้าพบว่าบุคลากร

ประพฤติปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม  การยอมรับความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  การรับทราบขอ้มูลและการ

วินิจฉัยส่ิงท่ีตรวจพบหรือส่ิงท่ีตอ้งตรวจสอบ  ปรัชญาและรูปแบบการทาํงานของผูบ้ริหารเหมาะสมต่อการ

พฒันาการควบคุมภายในและดาํรงไวซ่ึ้งการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  โครงสร้างองคก์ร การมอบอาํนาจ

หนา้ท่ีความรับผิดชอบและจาํนวนผูป้ฏิบติังานเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั  นโยบายและการปฏิบติัดา้นบุคลากร

เหมาะสมในการจูงใจและสนบัสนุนผูป้ฏิบติังาน 

   สภาพแวดลอ้มของการควบคุมของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  ภาพรวมมี

ความเหมาะสม และมีส่วนทาํใหก้ารควบคุมภายในเพยีงพอ  มีประสิทธิผล  เช่น 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างขององค์กรและสายงานบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนและเหมาะสม 

มีการมอบอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อกัษร พนักงานทุกคน

ทราบถึงบทบาท อาํนาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ รวมทั้งตระหนกัถึงหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบของตน 

 บริษทั ฯ ได้วิเคราะห์พื้นฐานความรู้ทางการศึกษา ทกัษะท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังาน 

และประเมินความรู้ความชาํนาญในการปฏิบติังาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทกัษะ 

และความสามารถในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย และตามคาํบรรยายลกัษณะงาน 

(Job Description) 

 บริษทั ฯ กาํหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น 

การคดัเลือก การฝึกอบรม การเล่ือนตาํแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นตน้ 
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 บริษทั ฯ และบริษัทในกลุ่มได้กาํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์

อกัษรเก่ียวกับความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม โดยกาํหนดนโยบายด้านการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดีตามหลกัมาตรฐานสากล คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ฯ 

ไดป้ระชุมร่วมกนัไตรมาสละ 1 คร้ัง เพื่อกาํกบัดูแลให้บุคลากรทุกคนในองคก์รปฏิบติั

ตามนโยบายท่ีกาํหนด 

 ผูบ้ริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทาํงาน เช่น มีทศันคติท่ีดีและสนบัสนุนการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบญัชี ระบบการจดัการสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล การ

ติดตามประเมินผล การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก มีการบริหาร

ความเส่ียงเก่ียวกบัการดาํเนินงานท่ีสาํคญั 

2) การบริหารความเส่ียง 

บริษทั ฯ กาํหนดวตัถุประสงคร์ะดบัองคก์รท่ีชดัเจน วตัถุประสงคร์ะดบัองคก์รและวตัถุประสงคร์ะดบั

กิจกรรมสอดคล้องกันในการท่ีจะทาํงานให้สําเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรบุคคลท่ีกาํหนดไวอ้ย่าง

เหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเส่ียงทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์ร บริษทั ฯ มีการวิเคราะห์ความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีมี

กลไกท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง เช่น การเปล่ียนแปลงวธีิการจดัการ เป็นตน้   

 บริษทั ฯ มีการกาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร โดยมีคณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียงทาํหน้าท่ีกาํกับดูแลและกาํหนดกรอบความเส่ียงเพื่อการบริหาร  

จดัการในภาพรวมองค์กร โดยมีคณะกรรมการจดัการคณะต่าง ๆ บริหารความเส่ียง

งานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางท่ีกาํหนด ทั้งน้ี ครอบคลุมความเส่ียง

ทางการบริหาร การเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบติัการ การบริหารและการจดัการ 

ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม และความเส่ียงสําคญัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ 

 บริษัท ฯ มีการกําหนดวตัถุประสงค์ขององค์กรท่ีชัดเจนครอบคลุมส่ิงท่ีองค์กร

ตอ้งการบรรลุวตัถุประสงค์ระดบักิจกรรมเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทาํงานท่ีสําคญั

ขององค์กร และสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคแ์ละแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ร 

ผูบ้ริหารมีการระบุความเส่ียงในระดบัองค์กร และครอบคลุมในทุกระดบักิจกรรมท่ี

สาํคญั 
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3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษทั ฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบติังานท่ีทาํให้มัน่ใจว่า  เม่ือนาํไปปฏิบติัแลว้จะเกิดผลสําเร็จตามท่ีฝ่าย

บริหารกาํหนดไว ้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะช้ีให้ผูป้ฏิบติังานเห็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน

เพื่อใหเ้กิดความระมดัระวงัและสามารถปฏิบติังานใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงค ์ เช่น 

การควบคุมภายในด้านการบริหาร  บริษทั ฯ กาํหนดพนัธกิจและวตัถุประสงค์ขององค์กรเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรและส่ือความให้บุคลากรทุกคนเขา้ใจ  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์พร้อมทั้งมีการ

วางแผนการดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ  และอัตรากําลัง  นอกจากน้ีได้มีการกําหนด

กระบวนการทาํงานและมีการติดตามผล เพื่อใหบุ้คลากรปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบติั

ตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และมาตรฐานท่ีกาํหนด 

 การควบคุมภายใน ดา้นการเงินการบญัชี  บริษทั ฯ มีการควบคุมภายในเก่ียวกบัการ

เก็บเงิน รักษาเงิน  การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืมทดรอง เป็นไปตามระเบียบ

ท่ีกาํหนด มีการบนัทึกบญัชีครบถว้นถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ 

 การควบคุมภายใน ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง บริษทั ฯ มีระเบียบและขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการ

พสัดุ เพื่อนาํไปปฏิบติัในการจดัซ้ือจดัจา้ง  ซ่ึงไดก้าํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการ

จดัซ้ือจดัจา้งไวอ้ย่างชดัเจน เช่น อาํนาจการอนุมติั การกาํหนดความตอ้งการพสัดุการ

ตรวจรับ การควบคุมและการเก็บรักษาพสัดุ 

 การควบคุมภายใน ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตามท่ีกาํหนด  มีระบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและ

เป็นธรรม  มีการกาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  มาตรฐานการปฏิบติังาน และระบบ

ติดตามผลไวอ้ย่างชัดเจน  มีระบบการให้ข้อมูลและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ 

ในภาพรวมบริษทั ฯ มีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยกาํหนดให้มี

นโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบุการดาํเนินงานในส่วนท่ีมีความเส่ียงสําคญัและ

กาํหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกนัและลดขอ้ผิดพลาด มีการสอบทานรายงานทางการเงินและ

รายงานผลการดาํเนินงานท่ีมิใช่ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษทั ฯ มีการกาํหนดใหใ้ชด้ชันีวดัผลการดาํเนินงานกบัพนกังานทั้งองคก์ร 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ มีการวางระบบดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และมี

การควบคุมติดตามประเมินผลอยา่งเพียงพอ ทั้งในดา้นการสรรหา ค่าตอบแทน หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

การพฒันาบุคลากร การปฏิบติังานของบุคลากรและการส่ือสาร  เพื่อใหพ้นกังานมีความรู้ความสามารถ

และการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
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4)  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษทั ฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติงาน  การรายงานทางการเงินและการ

ดาํเนินงาน การปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการควบคุมและดาํเนินกิจกรรมขององคก์ร  

รวมทั้งขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากภายนอกองคก์รมีการส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารและผูใ้ชภ้ายในองคก์รในรูปแบบท่ี

ช่วยให้ผูรั้บขอ้มูลสารสนเทศปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้

ความมัน่ใจวา่มีการติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกองคก์รท่ีมีผลทาํใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

5) การติดตามประเมินผล 

บริษทั ฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบติังานโดยกาํหนดวิธี

ปฏิบติังานเพื่อติดตามการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

ปฏิบติังานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผูค้วบคุมงานและผูมี้หน้าท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีมีการประเมินผลโดยการ

ตรวจสอบของสํานกัตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจาํปีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

ไดส้อบทานผลการดาํเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษทั ฯ อยา่งสมํ่าเสมอ กรณีพบขอ้ท่ีควรปรับปรุงไดมี้

การกาํหนดวิธีปฏิบติั เพื่อให้ความมัน่ใจวา่ ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานไดรั้บการพิจารณา

สนองตอบ และมีการวนิิจฉยัสั่งการใหด้าํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องทนัที 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซ่ึงประเมินโดยผูบ้ริหารและสํานัก

ตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบ

บญัชีของบริษทั ฯ ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล 
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11.    รายการระหว่างกนั 

 บริษทัฯ มีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย,  บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยไม่มี

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเกินร้อยละ 10 ไดแ้ก่   

 1.   เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม  ไดแ้ก่  โรงพยาบาลพะเยา ราม และ โรงพยาบาลเมืองเลย ราม  เป็นการให้ 

กูเ้งินตั้งแต่ช่วงเกิดวกิฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540  และมีการผอ่นชาํระเงินกูย้ืมแลว้บางส่วนตามสญัญา

ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

   ณ. 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ ยงัคงมียอดเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม 2 แห่ง  

ก.  บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จาํกดั  เป็นหน้ีคา้งชาํระเงินตน้ และดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

 เงินตน้ ดอกเบ้ีย  

ยอดยกมา 1 ม.ค. 2560               เป็นหน้ีคา้งชาํระ 46,126,035 48,666,796 บาท 

ระหวา่งปี 2560                          ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน - 3,635,918 ,, 

ระหวา่งปี 2560                          ชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย (1,126,035) (3,635,918) ,, 

ยอดคงเหลือ  ณ. 31 ธ.ค. 2560   เป็นหน้ีคา้งชาํระ 45,000,000 48,666,796 ,, 

             ข.  บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั เป็นหน้ีคา้งชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย ดงัน้ี  

 เงินตน้ ดอกเบ้ีย  

ยอดยกมา 1 ม.ค. 2560               เป็นหน้ีคา้งชาํระ 93,456,702 108,180,847 บาท 

ระหวา่งปี 2560                          ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน  4,182,012 ,, 

ระหวา่งปี 2560                          ชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย (1,100,000)     (443,191) ,, 

ยอดคงเหลือ  ณ. 31 ธ.ค. 2560   เป็นหน้ีคา้งชาํระ 92,356,702 111,923,498 ,, 
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          2.   เงินกูย้มืระยะสั้น  จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

            สืบเน่ืองจากในปี 2540-2541 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอยา่งรุนแรง  สถาบนัการเงินมีปัญหามากไม่

ยอมปล่อยสินเช่ือใหก้บัลูกคา้   ทาํใหท้างโรงพยาบาลขาดเงินทุนหมุนเวยีน ทางโรงพยาบาลจึงแกไ้ข 

วกิฤตการณ์ โดยการกูเ้งินจากคณะบุคคล,  บุคคลใกลชิ้ด และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  เช่น แพทย ์ โดยใหอ้ตัรา

ดอกเบ้ียประมาณ MLR-2  และมีระยะเวลากู ้ 3 เดือน   เม่ือครบกาํหนดแลว้จะเรียกคืนหรือฝากต่อก็ได ้   ทาง

โรงพยาบาลไดท้าํการกูเ้งินประเภทน้ีตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวนัน้ี   และส่งผลดีต่อโรงพยาบาลคือ ทาํให ้

โรงพยาบาลเสียตน้ทุนดอกเบ้ียจ่ายตํ่ากวา่กูจ้ากสถาบนัการเงิน เน่ืองจากสถาบนัการเงินส่วนใหญ่จะคิดอตัรา 

ดอกเบ้ียประมาณ   MLR   ณ. 31 ธนัวาคม 2560   เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 56.2 ลา้นบาท 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

นพ. เอ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ ์ 6,700,000 บาท 

ทพ. ชาํนาญ ชนะภยั 5,000,000 บาท 

น.พ.พิชญ สมบูรณสิน 10,400,000 บาท 

นายธฤต ช่ืนอ่ิม 18,000,000 บาท 

พญ.วไิลพรรณ สมบูรณสิน 36,000,000 บาท 

                                    รวม 76,100,000 บาท 

 3.   มีการขายเคร่ืองมือ และเวชภณัฑท์างการแพทยใ์หก้บับริษทัยอ่ย,   บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

กนั  ในปี 2560  มียอดขาย จาํนวน  371.44  ลา้นบาท   

 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกนั 

  ในการทาํรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติ เช่น  กายขายเคร่ืองมือแพทย ์

และเวชภณัฑ ์  บริษทัจะกาํหนดราคาขายตํ่ากวา่ราคาท่ีขายใหบ้ริษทัทัว่ไปประมาณ 10-20 %  โดยคาํนึงถึง

ผลประโยชน์สูงสุดท่ีจะไดรั้บทั้ง 2 ฝ่าย   

 รายการระหวา่งกนัเก่ียวกบัเงินใหกู้ย้มื   และการกูย้มืเงิน    บริษทัจะกาํหนดอตัราดอกเบ้ียและเง่ือนไข 

เหมือนกบัรายอ่ืน ๆ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั    ทั้งน้ี บริษทัจะจดัให้ 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็น  และสมเหตุสมผลของรายการ  และ 

คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาอีกคร้ังก่อนตดัสินใจทาํรายการ 

 ทั้งน้ี  ในการทาํรายการระหวา่งกนั บริษทัฯ จะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้บงัคบั  ประกาศ  คาํสั่ง  หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวม

ตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจาํหน่าย

ไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั  โดยท่ีในการอนุมติัรายการดงักล่าวกรรมการหรือผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไม่มีสิทธ์ิ

ออกเสียงดงักล่าว    
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12.  ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคญั 

 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ผลการดาํเนินงาน (ลา้นบาท) 2560 2559 2558 

   รายไดร้วม 4,173.00 4,116.19 3,640.15 

   กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ดอกเบ้ียจ่าย ค่าเส่ือมราคา และรายจ่ายรอ 

   ตดับญัชี    (EBITDA) 

 

1,735.86 

 

1,542.74 

 

1,411.92 

   กาํไรสุทธิ 1,322.12 1,126.52 1,009.34 

ฐานะการเงิน (ลา้นบาท)    

   สินทรัพยร์วม 16,477.58 14,531.49 11,306.48 

   หน้ีสินรวม 4,798.13 4,427.88 3,619.80 

   ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย 556.46 486.88 264.08 

   ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั 11,122.99 9,616.73 7,422.60 

อตัราส่วนทางการเงิน    

   อตัรากาํไรขั้นตน้(%) 40.58 40.46 39.91 

   อตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม (%) 31.68 27.37 27.73 

   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.41 0.44 0.47 

   อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (%) 12.14 12.66 13.80 

   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 8.53 8.72 9.11 

ขอ้มูลต่อหุน้    

   จาํนวนหุ้นท่ีออก (ลา้นหุ้น) 12 12 12 

   กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) (E.P.S.) 110.62 94.83 84.86 

   มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้(บาท) 926.92 801.39 640.56 

   เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท) 16.00 14.00 12.00 

   ราคาปิดต่อหุ้น ณ. วนัส้ินปี (บาท) 2,970 3,450 1,994 

   P/E ratio 26.84 36.38 23.50 

 

 

 

 

 

53 
 
 

 



11306.48
14531.49

16477.58

0.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00

10,000.00
12,000.00
14,000.00
16,000.00
18,000.00

2558 2559 2560

ล้านบาท

ปี

สินทรัพย์รวม

 

3,619.80
4,427.88 4,798.13

0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00

2558 2559 2560

ล้านบาท

ปี

หนี้สินรวม

 

  

3,109.26 3,379.48 3,402.55

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

2558 2559 2560 ปี

รายได้จากการขายและให้บริการ

 

39.91 40.46 40.58

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

2558 2559 2560 ปี

อัตรากําไรขั้นต้น

 

  

1,009.34 1,126.52
1,322.12

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2558 2559 2560

ล้านบาท

ปี

กาํไรสุทธิ

 

13.80
12.66 12.14

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

2558 2559 2560

%

ปี

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

 

 

 

รายงานประจาํปี 2560 / 54  
 

 



13.  การวเิคราะห์ และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)  

     1.   ภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญั (Overview)  

 ในปี 2560 การดาํเนินงานของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   และ  บริษทัยอ่ย  มี

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาลผูป่้วย  ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของโรงพยาบาลเพิ่มข้ึน 0.68 % เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

และมีกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึน 17.36 %   รายไดจ้ากธุรกิจหลกัเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย  รายไดเ้งินปันผลเพิ่มข้ึนและไดรั้บส่วน

แบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน   จึงทาํใหก้าํไรสุทธิของบริษทัเพิ่มข้ึน 

 ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีการขยายตวัร้อยละ 3.5 เพิ่มข้ึนจากปีก่อนท่ีขยายตวัร้อยละ 3.2 โดยมี

ปัจจยัสนบัสนุนหลกัเปล่ียนแปลงไปจากปีก่อนบา้ง คือ ภาคเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  เช่น  การส่งออก  รวมถึง

การท่องเท่ียว  จะเร่ิมมารับไมต่้อจากการใชจ่้ายภาครัฐมากข้ึน  เห็นไดจ้ากมูลค่าการส่งออกช่วงปลายปีต่อเน่ือง 

กบัตน้ปีท่ีเร่ิมกลบัมาขยายตวัไดบ้า้ง  ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความตอ้งการสินคา้อิเล็คทรอนิกส์ของทัว่โลก 

ท่ีเร่ิมกระเต้ืองข้ึน ประกอบกบัราคาสินคา้เกษตรท่ีเร่ิมปรับตวัข้ึนบา้ง  ก็มีส่วนทาํให้มูลค่าสินคา้เกษตรเร่ิมปรับ 

ตวัข้ึนบา้ง นอกจากนั้นพระเอกหลกัของเศรษฐกิจไทยในช่วงท่ีผา่นมาอยา่งภาคการท่องเท่ียวก็ยงัคงช่วยผลกัดนั 

ใหก้ารบริโภครวมถึงเศรษฐกิจในประเทศใหข้ยายตวัไดดี้   ในปี 2560   ภาวะเศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงจาก 

เศรษฐกิจในประเทศ  ทั้งการบริโภคท่ียงัคงเผชิญปัญหาโครงสร้างจากสังคมสูงวยัและภาระหน้ีท่ียงัสูง  ทั้งการ 

ลงทุนภาคเอกชนท่ียงัไม่กลบัมาอยา่งเตม็ท่ี  ผลจากความเช่ือมัน่ท่ียงัไม่ฟ้ืนตวัชดัเจน  และกาํลงัการผลิตท่ีอยูใ่น 

ระดบัตํ่ารวมถึงการลงทุนภาครัฐท่ียงัมีความเส่ียงวา่จะไม่สามารถผลกัดนัไดเ้ตม็ท่ี  ภาคธุรกิจจึงยงัไม่พร้อมจะ

มาลงทุนอยา่งเตม็กาํลงั  และประเทศไทยยงัมีความเส่ียงจากปัจจยัทางการเมืองวา่ประเทศไทยจะสามารถเปล่ียน 

ผา่นกลบัไปสู่ระบบประชาธิปไทยไดอ้ยา่งราบร่ืนตามกรอบเวลาท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ ซ่ึงหากเกิดการเลือกตั้งตาม 

กาํหนดก็จะช่วยฟ้ืนความมัน่ใจของนกัลงทุนใหก้ลบัคืนมา     และหนุนใหเ้ศรษฐกิจเติบโตไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ  

มากข้ึน 

อยา่งไรก็ตามสาํหรับเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณท่ีจะขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แต่เป็นการขยายตวัในระดบั 

ปานกลาง  โดยขยายตวัประมาณร้อยละ 3.5   สาํหรับอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนโดยรวมจะดีข้ึนเล็กนอ้ย   

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยแข่งขนัในดา้นราคา และคุณภาพ  ทาง

โรงพยาบาลรามคาํแหงไดก้าํหนดนโยบายไวว้า่ใหบ้ริการรักษาพยาบาลใหดี้ท่ีสุด ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ีมีอยู ่

และกาํหนดราคายติุธรรม ไม่สูงเกินไป เน่ืองจากลูกคา้ของโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นคนระดบักลาง  ทาง

โรงพยาบาลเนน้ใหบ้ริการรักษาผูป่้วยทุกโรค แต่ละโรคจะมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญสาขานั้น ๆ ดูแล  ทางโรงพยาบาล

คาดวา่การท่ีไดเ้ปิด AEC แลว้ในปลายปี 2558 จะทาํใหท้างโรงพยาบาลมีผูป่้วยมากข้ึน เน่ืองจากไทยเป็น

ประเทศท่ีมีช่ือเสียงดีทางการแพทยใ์นเอเชีย จึงคาดวา่ในอนาคตไทยจะไดเ้ป็นศูนยก์ลางสุขภาพของเอเชีย 

(Medical Hub of Asia)  ทางโรงพยาบาลรามคาํแหงก็คาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากการเปิด AEC น้ี  คือทาํให้

มีผูป่้วยมาใชบ้ริการมากข้ึน   โดยเป็นผูป่้วยจากต่างประเทศ เช่น  พม่า  เขมร  ลาว  ฟิลิปปินส์ ฯลฯ    
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ทางบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  ประกอบธุรกิจหลกัเพียงอยา่งเดียว 

คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือวา่เป็นธุรกิจท่ีใหบ้ริการดา้นสุขภาพท่ีมีความสาํคญั  ต่อการดาํรงชีวิต  เน่ืองจาก

เป็นธุรกิจท่ีสามารถพฒันาไปพร้อมกบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งช่วยใหบ้ริการทางดา้นการแพทย์

แก่ประชาชน  และมีธุรกิจเสริมคือ การสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย ์ (M.I. Calibration) และขายเวชภณัฑ ์  

เคร่ืองมือแพทย ์บางชนิด  แต่ธุรกิจเสริมยงัมีขนาดเล็กเพียง  9.71 %  ของรายไดร้วม   

       2.   ผลการดาํเนินงาน   และความสามารถในการทาํกาํไร 

 ผลการดาํเนินงานของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   ในปี 2560   มีดงัน้ี 

 1.   บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   และ บริษทัยอ่ย  มีรายไดร้วม 4,173.00 ลา้นบาท   

เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 1.38 % โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

                     1.1  บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 

ในปี 2560  จาํนวน  3,402.55 ลา้นบาท    ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 0.68 %   โดยแยกเป็นรายไดจ้ากโรงพยาบาล 

  -   รามคาํแหง   จาํนวน  3,332.07  ลา้นบาท 

  -   ชยัภูมิ-ราม   จาํนวน       70.48  ลา้นบาท 

        3,402.55  ลา้นบาท 

   

 รายละเอียดเปรียบเทียบจาํนวนคนไขน้อก,  คนไขใ้น,  รายไดค้นไขน้อก,  รายไดค้นไขใ้น,  รายไดร้วม

จากการดาํเนินกิจการปี 2560 และ ปี 2559  ของโรงพยาบาลรามคาํแหง 

 

 % เพิม่ขึน้(ลดลง) 2560 2559 

จาํนวนคนไขน้อก       (คร้ัง) 1.07 585,153 578,947 

จาํนวนเตียงคนไข ้      (เตียง) (8.87) 83,384 91,507 

รายไดค้นไขน้อก        (บาท) 4.37 1,532,713,345 1,468,536,494 

รายไดค้นไขใ้น           (บาท) (2.66) 1,800,035,160 1,849,265,222 

รายไดร้วม                   (บาท) 0.45 3,332,748,505 3,317,801,716 

  

รายไดค้นไขน้อกเพิ่มข้ึน 4.37 %  เน่ืองจากจาํนวนคนไขน้อกเพิ่มข้ึน 1.07 % และราคาสินคา้ต่อ 1 คน สูงข้ึน 

3.26 %   

รายไดค้นไขใ้นลดลง 2.66 %  เน่ืองจากจาํนวนการใชเ้ตียงคนไขล้ดลง 8.87 % แต่ราคาสินคา้ต่อ 1 เตียง เพิ่มข้ึน 

6.81 %  

รายไดจ้ากกิจการรักษาพยาบาลโดยรวมแลว้ ปี 2560  เพิ่มข้ึนจากปี 2559  =  0.68 % 

                     1.2  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายเคร่ืองมือแพทย ์  เวชภณัฑ ์  ในปี 2560  จาํนวน 411.48 ลา้นบาท  

ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 14.74 ลา้นบาท 

         1.3  รายไดเ้งินปันผล ในปี 2560  มีรายไดเ้งินปันผลเพิ่มข้ึนจากปี 2559  จาํนวน 56.03 ลา้นบาท  
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รายละเอียดมีดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

                         บริษัท ปี 2560 ปี 2559 

สหแพทยเ์ภสัช 0.86 0.86 

โรงพยาบาลเพชรรัตน์ (บริษทั บูรณะเวช จาํกดั) 5.70 5.70 

โรงพยาบาลขอนแก่น ราม 5.25 3.94 

บริษทั ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย จาํกดั 0.01 - 

หลกัทรัพยภ์ทัร (PTSEC) 0.09 .05 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในตลาด 309.01 254.35 

             รวม 320.92 264.90 

 

1.4   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับโอนกลบัในปี 2560  ลดลง 0.17 ลา้นบาท 

                                                                                                                                                     หน่วย : ลา้นบาท 

   ปี 2560     ปี 2559 

  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเงินใหกู้ย้มื และดอกเบ้ียคา้งรับโอนกลบั 2.23 2.40 

           

                                                                                                                                                      หน่วย : ลา้นบาท 

   ปี 2560     ปี 2559 

   

โรงพยาบาลรามคาํแหงไดรั้บเงินกูย้มืคืนจากโรงพยาบาลพะเยา ราม       1.13 1.20 

                                                                       โรงพยาบาลเมืองเลย ราม  1.10 1.20 

                                                                        รวม 2.23 2.40 

 

1.5   บริษทัมีรายไดด้อกเบ้ียรับ ในปี 2560  ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 0.09 ลา้นบาท 

1.6   บริษทัมีรายไดค้่าเช่าสถานท่ีและอ่ืน ๆ ในปี 2560 ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 2.89 ลา้นบาท 
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 2.   ค่าใชจ่้ายของบริษทั และบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี    หน่วย : ลา้นบาท 

   ปี 2560 ปี 2559 

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 2,348.59 2,309.15 

ตน้ทุนขายเคร่ืองมือแพทย ์& เวชภณัฑ์ 314.81 309.66 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 414.05 411.95 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน - 5.70 

ตน้ทุนทางการเงิน 92.81 96.22 

ตน้ทุนทางการเงิน  (สุทธิ) 83.33 86.66 

สัดส่วนตน้ทุนในการรักษาพยาบาล / รายไดร้วม 56.28 56.10 

สัดส่วนตน้ทุนในการขายเคร่ืองมือ & เวชภณัฑ ์/ รายไดร้วม 7.54 7.52 

สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหาร / รายไดร้วม 9.92 10.01 

  

จะเห็นวา่สัดส่วนของตน้ทุนในการรักษาพยาบาล,  ขายเคร่ืองมือแพทย ์ & เวชภณัฑ์ และค่าใชจ่้ายใน

การบริหาร / รายไดร้วม ในปี 2560  สูงกวา่ ปี 2559  ประมาณ 0.11 %     ในปี 2560 บริษทัมีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

ต่าง ๆ ใกลเ้คียงกบัปี 2559 แต่มีกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึน 195.60 ลา้นบาท  เน่ืองจาก บริษทัมีส่วนแบ่งกาํไรจากเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน 160.57 ลา้นบาท  บริษทัไดพ้ยายามบริหารค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน

เพื่อช่วยลดตน้ทุน และทาํให้กาํไรเพิ่มข้ึน  

3.  บริษทัมีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  ดงัน้ี 

           หน่วย : ลา้นบาท 

   บริษัท ปี 2560 ปี 2559 

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จาํกดั 109.88 111.72 

บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั .01 (0.02) 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 126.01 128.66 

บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั (10.42) (18.64) 

บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จาํกดั (มหาชน) 60.62 55.98 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จาํกดั 10.31 20.05 

บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จาํกดั 167.09 5.00 

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (7.68) (7.50) 

             รวม 455.82 295.25 

 4.  ในปีน้ีบริษทั และบริษทัยอ่ย   มีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหกัค่าใชจ่้ายทางการเงิน  ภาษี  ค่าเส่ือม 

ราคาและค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) จาํนวน 1,735.10 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 193.35 ลา้นบาท คิดเป็น 12.54% 

 

 

58 
 
 

 



 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิ จาํนวน 1,322.12 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 

จาํนวน 195.60 ลา้น  คิดเป็นร้อยละ 17.36 

 ในปี  2560  โรงพยาบาลจะมีผลประกอบการดีเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน   และโรงพยาบาลยงัมีความ 

สามารถในการทาํกาํไรท่ีดี  โดยพิจารณาจากอตัราส่วนทางการเงิน  ดงัน้ี 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)         0.40         0.27         0.42 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)   (ROE)       12.14       12.66       13.80 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)         8.53         8.72         9.11 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)         0.41         0.44         0.47 

อตัราส่วนหมุนเวยีนทรัพยสิ์น (%)         0.27         0.32         0.33 

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%)       40.58       40.46       39.91 

EBIT Margin (%)       36.95       33.13       33.99 

อตัรากาํไรสุทธิ       31.68       27.37       27.73 

 

 จะเห็นวา่อตัรากาํไรขั้นตน้  EBIT Margin,   อตัรากาํไรสุทธิ  และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE)  

ของบริษทั ในปี 2560  เท่ากบั 40.58,  36.95,  31.68 และ  12.14  (%)   ซ่ึงถือวา่มีความสามารถในการทาํกาํไรอยู่

ในเกณฑดี์  เม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั    

             3.    ความสามารถในการบริหารทรัพยสิ์น 

                    (1)   ลกัษณะการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นขายเงินสด     สาํหรับปี 2560 

โรงพยาบาลรามคาํแหง   จะมีการขายเงินสด  71.95 %   ขายเครดิต  28.05 %   การขายใหเ้ครดิต  28.05  %   นั้น

จะเป็นลูกหน้ีประเภทบริษทัขนาดกลางและใหญ่ทัว่ไปท่ีเป็นคู่สัญญากบัทางโรงพยาบาล,     บริษทัประกนัชีวติ,    

บริษทัประกนัภยัและกรมแรงงาน   บริษทัเหล่าน้ีจะไม่ค่อยมีปัญหาการชาํระเงิน   ปัญหามีอยูบ่า้งเล็กนอ้ยตรงท่ี

เง่ือนไขของการส่งผูป่้วยมารับการรักษาพยาบาลจะยกเวน้บางโรคหรือยกเวน้ค่าใชจ่้ายบางอยา่ง  แต่ทางผูป่้วย

ไม่ยอมสาํรองจ่ายส่วนท่ียกเวน้ขอใหท้างโรงพยาบาลเรียกเก็บกบัทางบริษทัทั้งจาํนวน  เครดิตท่ีทางโรงพยาบาล 

ใหคื้อ 2 เดือน 

        การขายเงินสด  71.95 %  นั้น  ก็จะมีปัญหาอยูบ่า้งสาํหรับกรณีท่ีผูป่้วยเป็นผูป่้วยฉุกเฉิน และผูป่้วย

บางรายไม่มีเงินชาํระเม่ือรับการรักษาพยาบาลหายดีแลว้  ใน 1 ปี   จะมีอยูป่ระมาณ 0.01 - 0.5 %   ของยอดขาย  

ในปี  2560  มีอยูป่ระมาณ  1.22 ลา้นบาท   คิดเป็น 0.03 %  ของยอดขาย   รายละเอียดของลูกหน้ีการคา้ท่ีมีอายุ

มากกวา่ 3 เดือน  มีดงัน้ี 
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อายุลูกหนี้ 
บาท 

          2560           2559 

มากกวา่  3  เดือน  ถึง    6  เดือน 34,689,042 48,738,936 

มากกวา่  6  เดือน  ถึง  12  เดือน 5,069,726 13,348,704 

มากกวา่ 12 เดือน  ข้ึนไป 35,295,554 33,901,116 

                                               รวม 75,054,322 95,988,756 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 41,276,167 (37,905,737) 

 

        ในปี 2560  บริษทัคิดวา่ไดต้ั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพียงพอแลว้  เพราะวา่ไดต้ั้งไวสู้งถึง

54.99 %  ของลูกหน้ีการคา้ท่ีมีอายมุากกวา่  3  เดือนข้ึนไป 

        (2)   สินคา้คงเหลือและการเส่ือมสภาพหรือลา้สมยั 

                            ในปี  2560  บริษทัมีสินคา้คงเหลือท่ีลา้สมยัจากธุรกิจการขายเคร่ืองมือแพทย ์  ซ่ึงเป็นธุรกิจ

เสริม  จาํนวน 8,860,454 บาท   แต่ในธุรกิจการรักษาพยาบาลผูป่้วย  ไดแ้ก่  ยา   เวชภณัฑ ์ฯลฯ   ไม่มีสินคา้

คงเหลือเส่ือมสภาพ  หรือลา้สมยั 

                ในปี 2560 บริษทัมีสินคา้คงเหลือ (สุทธิ) สูงถึง 564,334,493 บาท  ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้

คงเหลือ ในแผนกขายอุปกรณ์แพทย ์และ เวชภณัฑ ์ ซ่ึงเก็บไวข้าย  มีจาํนวน สูงถึง 509,509,832 บาท  และมีการ

หกัค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ จาํนวน 38,500,213 บาท  ส่วนสินคา้คงเหลือในธุรกิจรักษาพยาบาลผูป่้วย มี

จาํนวน 93,324,874 บาท  

                     (3)   เงินลงทุน   ค่าความนิยม   และการดอ้ยค่า 

     -  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  ณ. 31 ธนัวาคม 2560   มีราคาทุน  ดงัน้ี 

                    ราคาทุน   วธีิส่วนได้เสีย 

1. บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จาํกดั 435,490,000 225,568,542 

2. บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั 512,499,890 492,986,404 

 หกั  บญัชีดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยบริษทั ชยัภูมิ ราม จาํกดั (210,000,000)                     - 

    737,989,890   718,554,946 

 จะเห็นวา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย – โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม  มีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  รวม  

210,000,000 บาท    

     -  เงินลงทุนในบริษทัร่วม  ณ.  31 ธนัวาคม 2560  มีราคาทุน                          3,603,768,753  บาท 

                                                                                    มีราคาคิดตามวธีิส่วนไดเ้สีย    5,707,300,958    ,, 
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   รายละเอียดมีดงัน้ี 

                     ราคาทุน                   วธีิส่วนได้เสีย 

1. บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จาํกดั 47,617,004 731,147,930 

2. บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั 3,000,000 931,000 

3.   บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 649,414,242 1,110,283,051 

4. บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั 167,000 - 

5. บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั (โรงพยาบาลสุขมุวทิ) 199,939,110 104,967,550 

6. บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จาํกดั (มหาชน) 508,909,546 704,111,225 

7. บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จาํกดั 107,000 70,798,031 

8. บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จาํกดั 1,284,964,851 1,988,501,545 

9.   บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,006,800,000 996,560,626 

 หกั ตดับญัชีดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม   

        บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั      (2,150,000)                         - 

        บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั     (95,000,000)                         - 

   3,603,768,753   5,707,300,958 

จะเห็นวา่บริษทัร่วมท่ีมีการดอ้ยค่า  ไดแ้ก่ 

 1.  บริษทั รังสิภณัฑ์ จาํกดั  มีราคาทุน  3,000,000  บาท   ปัจจุบนัมีราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย เพียง 

931,000 บาท   แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2,069,000 บาท 

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

         แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  167,000 บาท 

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

ส่วนไดเ้สียเพียง 104,967,550 บาท  แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 94,971,560 บาท 

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

996,560,626 บาท  แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์10,239,374 บาท  

       บริษทัร่วมอ่ืน ๆ นอกจาก บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั,  บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั,   บริษทั 

ปิยะศิริ จาํกดั และ บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  มีราคาตามวธีิส่วนไดเ้สียเพิ่มข้ึนจากราคาทุน  เม่ือ

พิจารณาโดยรวมจะเห็นวา่สินทรัพยมี์ราคาสูงข้ึน 

     -   เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

       เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง และบริษทัอ่ืน  มีการบนัทึกในราคาทุนและมีการตดับญัชีดอ้ยค่าอยู ่

1  แห่ง คือ  บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  มีราคาทุน 98,000,000 บาท  ไดต้ดับญัชีดอ้ยค่าทั้ง

จาํนวน  

      ณ. 31 ธนัวาคม 2560  บริษทักอปรสิน จาํกดั  ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั และชาํระบญัชีเสร็จส้ิน  

บริษทัจึงพิจารณาตดัจาํหน่ายเงินลงทุน และค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนทั้งจาํนวน 
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     -  เงินลงทุนเผือ่ขาย ณ. 31 ธนัวาคม 2560   มีราคาทุน                       3,436,511,790  บาท 

                                                                                  มีกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน     2,075,586,072     ,, 

                                                                                  มูลค่ายติุธรรม                5,512,097,862     ,, 

 

                    (4)  ส่วนประกอบสาํคญัของทรัพยสิ์นอ่ืนและสาเหตุการเปล่ียนแปลง 

                           สินทรัพยอ่ื์นนอกจากลูกหน้ี,  สินคา้คงเหลือ  และเงินลงทุนแลว้ ยงัมี 

  -  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  บริษทัพยายามบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  เพราะเงินสดเก็บไวม้ากจะทาํใหไ้ดผ้ลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียรับนอ้ยลง  แต่ถา้เก็บ

ไวไ้ม่เพียงพอก็จะทาํใหธุ้รกิจสะดุดและติดขดัได ้ ณ. 31 ธนัวาคม 2560   บริษทัถือเงินสด  และรายการเทียบเท่า

เงินสดไว ้ 351.47  ลา้นบาท  มากกวา่ปีก่อนอยู ่ 193.58 ลา้นบาท 

  -  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  ประกอบดว้ยรายการ  ภาษีซ้ือส่วนท่ียงัไม่ไดเ้รียกคืน  2.1  ลา้นบาท,  

สตอ๊กส่วนท่ีเป็นครุภณัฑ์และเบด็เตล็ด 2.5 ลา้นบาท,   ค่าใชจ่้าย จ่ายล่วงหนา้  7.6 ลา้นบาท,  รายไดค้า้งรับ  2.1 

ลา้นบาท  และอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนตามปกติ  ในการดาํเนินธุรกิจ  ณ. 31 ธนัวาคม 2560  มีจาํนวน 

20.29 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปีก่อนอยู ่ 0.32 ลา้นบาท 

  -  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ประกอบดว้ย  โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย  ณ. 31 ธนัวาคม 2560 

มีจาํนวน  14.20 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 0.40 ลา้นบาท   ในปี 2560  มีการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มข้ึน

เพียง 3.62 ลา้นบาท   

  -  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  ประกอบดว้ยรายการเงินคํ้าประกนัท่ีทางบริษทัเรียกเก็บจาก

บริษทัท่ีมารับเหมาก่อสร้าง  เพื่อประกนัผลงานระยะหน่ึงตามสญัญา,   เงินมดัจาํท่ีทางบริษทัจะตอ้งจ่ายเม่ือตก

ลงซ้ือสินคา้ และอ่ืน ๆ   ณ. 31 ธนัวาคม 2560   มีจาํนวน  23.72 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปีก่อน  9.56 ลา้นบาท 

 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ในปี 2560 =  8.53 %   ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑดี์ 
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4.   สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุน 

      (1)   แหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

 -  แหล่งท่ีมาของเงินทุน ในปี 2560  มีดงัน้ี 

1. เงินสดสุทธิไดจ้ากกิจกรรมดาํเนินงาน 842,511,108 บาท 

2. รับชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 46,008,799 ,, 

3. รับชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 20,000,000 ,, 

4. รับชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 206,000,000 ,, 

5. รับชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 2,226,035 ,, 

6. เงินรับชาํระจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 75,000,000 ,, 

7. เงินรับจากการขายเงินลงทุนเผือ่ขาย 6,506,231 ,, 

8. เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 164,467,880 ,, 

9. เงินรับล่วงหนา้จากการขายท่ีดิน 647,955,000 ,, 

10. รับเงินจากการขายอุปกรณ์ 373,250 ,, 

11. เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย 309,011,375 ,, 

12. เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษทัร่วม 184,045,045 ,, 

13. เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและบริษทัอ่ืน 11,912,280 ,, 

14. ดอกเบ้ียรับ       5,734,606 ,, 

                                                            รวม 2,521,751,609 ,, 

              -  แหล่งใชไ้ปของเงินทุนในปี 2560  มีดงัน้ี 

1. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 91,851,727 บาท 

2. ซ้ือเงินลงทุนเผื่อขาย  545,840,280 ,, 

3. ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 222,031,638 ,, 

4. ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 295,135,348 ,, 

5. ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,531,756 ,, 

7. จ่ายเงินมดัจาํค่าทรัพยสิ์น 12,129,209 ,, 

8. จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน  30,258,799 ,, 

9. จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 100,000 ,, 

10. จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  654,000,000 ,, 

11. จ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว 187,640,000 ,, 

12. จ่ายเงินปันผล 192,000,000 ,, 

13. ดอกเบ้ียจ่าย      94,653,887 ,, 

                                                            รวม 2,328,172,644 ,, 

 สุทธิปี 2560  ไดม้า    193,578,965 ,, 
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            -  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน  โดยพิจารณาจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุน    

                ในปี 2560  บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสิน : ส่วนทุน   =    0.41 : 1  

                จะเห็นบริษทัมีหน้ีสินเพียง  41 %  ของส่วนทุนเท่านั้น   ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัมีความมัน่คงทาง 

                โครงสร้างเงินทุน  โดยปกติธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะตอ้งลงทุนใน Fixed Asset สูง (ลงทุนใน 

                อาคารผูป่้วยและซ้ืออุปกรณ์แพทย)์     อตัราส่วนของหน้ีสิน : ส่วนทุน   =     1 : 1   โดยประมาณ 

     (2)   รายจ่ายลงทุน   อธิบายวตัถุประสงคแ์ละแหล่งเงินทุน      

        ในปี 2560  บริษทัมีรายจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็นการลงทุน  ดงัน้ี 

       1.   ซ้ือท่ีดิน,  อาคาร,  อุปกรณ์แพทย,์  เคร่ืองใชส้าํนกังาน และอ่ืน ๆ   จาํนวน  181.47 ลา้นบาท  

                          -    ท่ีดิน  ในปี 2560  บริษทัมีการซ้ือท่ีดินเพิ่มข้ึนมีมูลค่า  10.50 ลา้นบาท   เป็นท่ีดินวา่งเปล่าอยู่

ติดกบัท่ีดินของโรงพยาบาล  ในอนาคตจะใชส้ร้างโกดงัเก็บของ ของแผนกเคร่ืองมือแพทย ์

             -   อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ในปี 2560 มีการสร้างอาคารสาํหรับแผนกธุรการและหอพกัพยาบาล

จาํนวน 71.13 ลา้นบาท 

                         -  อาคารระหวา่งก่อสร้าง  7.69  ลา้นบาท  และมีการโอนอาคารระหวา่งก่อสร้างท่ีสร้างเสร็จแลว้

ไปยงัอาคาร จาํนวน 65.18 ลา้นบาท   

            -    เคร่ืองใชท้างการแพทย ์ มีการซ้ือเพิ่ม  52.03 ลา้นบาท  เน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยทีาง 

การแพทยเ์จริญรุดหนา้ไปมาก  และมีการเปล่ียนแปลงบ่อย  ทาํใหท้างโรงพยาบาลตอ้งลงทุนในส่วนน้ีมาก  เพื่อ

ทาํใหโ้รงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลชั้นหน่ึง   ท่ีมีเคร่ืองมือแพทยท์นัสมยั 

                         -    เคร่ืองใชแ้ผนก M.I. Cal และขายเคร่ืองมือแพทย ์ มีการซ้ือเพิ่ม 2.00 ลา้นบาท  

            -   นอกจากน้ียงัมีการลงทุนเพิ่มทางดา้นเคร่ืองใชส้าํนกังาน,   เคร่ืองเรือน,   ยานพาหนะ    และ

อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นการลงทุนตามปกติของการดาํเนินกิจการ ท่ีจะตอ้งมีการซ้ืออุปกรณ์เพิ่มข้ึนเพื่อทดแทนของเก่าท่ี

ชาํรุดหรือลา้สมยั 

            แหล่งเงินทุนท่ีใช ้:  เงินทุนจากการดาํเนินงานของบริษทั 

           2.   ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย,  บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีจาํนวน 132.56 ลา้นบาท  เป็นการ

ลงทุนระยะยาว เพื่อหาผลตอบแทนกลบัในรูปเงินปันผล   และเป็นการเพิ่มพนัธมิตรในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

ทาํใหบ้ริษทัสามารถร่วมบริหารงานและพึ่งพากนัได ้ ทาํใหบ้ริษทัมีอาํนาจต่อรองสูงข้ึน  ตน้ทุนขายจะถูกลง 

            แหล่งเงินทุนท่ีใช:้ เงินทุนจากการดาํเนินงานของบริษทั และกูจ้ากสถาบนัการเงินภายในประเทศ 
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      (3)   ความเพียงพอของสภาพคล่อง 

      บริษทัมีสภาพคล่องดีในการดาํเนินกิจการ  เน่ืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจท่ีส่วนใหญ่

จะขายเป็นเงินสด  สาํหรับโรงพยาบาลรามคาํแหง ในปี 2560  มีการขายเป็นเงินสด 71.95 %  มีการขายเป็น

เครดิตเพียง  28.05 %    นอกจากน้ีบริษทัยงัมีผลประกอบการเป็นกาํไรสุทธิ 31.68 %   ถา้พิจารณาทางดา้นอตัรา 

ส่วนสภาพคล่อง  (LIQUIDITY RATIO) มีดงัน้ี  

      อตัราส่วนสภาพคล่อง    = 0.40 

      อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว   = 0.11 

      อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  = 0.24 

 ถา้พิจารณาสภาพคล่องในรูปของสินทรัพยห์มุนเวยีน และหน้ีสินหมุนเวยีน  จะเห็นวา่บริษทัมี 

สินทรัพยห์มุนเวยีนนอ้ยกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน คือมีสินทรัพยห์มุนเวยีนเพียง 24 %  ของหน้ีสินหมุนเวยีน  

อตัราหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ = 18.64 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย = 19.31 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ = 39.13 

ระยะเวลาขายเฉล่ีย = 9.20 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี = 13.15 

ระยะเวลาชาํระหน้ี = 27.38 

Cash Cycle = 1.13 

 แต่ถา้พิจารณา  ดา้นขายและลูกหน้ีการคา้              จะเห็นวา่ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเพียง  19.31 วนั 

             ดา้นตน้ทุนขายและสินคา้คงเหลือ  จะเห็นวา่ระยะเวลาขายเฉล่ียเพียง         9.20 วนั 

             ดา้นซ้ือและเจา้หน้ีการคา้                จะเห็นวา่ระยะเวลาชาํระหน้ีเท่ากบั    27.38 วนั 

 ดงันั้น Cash Cycle ของโรงพยาบาล 19.31 + 9.20 – 27.38  =  1.13 วนัเท่านั้น  ซ่ึงถือวา่โรงพยาบาลมี 

Cash Cycle ท่ีดี  จึงส่งผลให้มีสภาพคล่องท่ีดี 

      (4)   ความสามารถในการชาํระหน้ีและการปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืท่ีสาํคญั      ความสามารถในการหา 

แหล่งเงินทุนเพิ่มเติม 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง  มีความสามารถในการชาํระหน้ี   และปฏิบติั

ตามเง่ือนไขการกูย้มืไดค้รบถว้น      จนทาํใหบ้ริษทัไดรั้บเครดิตท่ีดีจากสถาบนัการเงิน     ประกอบกบัทาง 

โรงพยาบาลมีท่ีดินจาํนวนมาก และยงัมีสินทรัพยถ์าวรอ่ืน   ทาํใหบ้ริษทัมีความสามารถในการหาเงินทุนเพิ่มเติม

ไดง่้าย   เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการดีและสินทรัพยถ์าวรท่ีมัน่คง 

 

 ปี 2560 ปี 2559 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย 12.75 12.76 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั 0.25 0.24 
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 จะเห็นวา่อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย   และความสามารถชาํระภาระผกูพนั   ในปี 2560  ใกล ้  

เคียงกบัปี 2559  เน่ืองจากในปี 2560  บริษทัมีกาํไรใกลเ้คียงปี 2559  และบริษทัสามารถชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด  

เน่ืองจากบริษทัมีกาํไรและเงินสดเพียงพอท่ีจะชาํระหน้ีได ้

5.   ภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล   (ไม่มี) 

6.   ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 1.   ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหาร   ผูบ้ริหารของโรงพยาบาลในปัจจุบนัเป็นผูท่ี้มีทศันวสิัยท่ีกวา้ง 

ไกล  ไดพ้ยายามทาํใหโ้รงพยาบาลมีคุณภาพโดยจดัหาแพทยท่ี์ดีและซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยัมาใช ้

ในโรงพยาบาล  นอกจากน้ียงัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการรักษาเสถียรภาพทางดา้นการเงินไวอ้ยา่งมัน่คง  จะเห็นได้

จากการท่ีผูบ้ริหารสามารถทาํใหโ้รงพยาบาลเป็นระดบัแนวหนา้  ในระยะเวลา 29 ปีท่ีผา่นมา  สามารถนาํมาพา

บริษทัผา่นพน้วกิฤตในปี 2540 มาได ้ดงันั้น ในอนาคต ถา้มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารใหม่ก็อาจจะทาํใหมี้ปัจจยั

เส่ียงต่อผลการดาํเนินงานได ้

       ธุรกิจโรงพยาบาล  ส่ิงท่ีสาํคญั คือ  Image ของโรงพยาบาล  ถา้เราสามารถรักษาไวไ้ด ้ ธุรกิจน้ีก็จะ

สามารถดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 

 2.   นโยบายรัฐบาล   ในอนาคตถา้รัฐบาลมีนโยบายใหบ้ริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนดีเทียบเท่า  

หรือใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาลเอกชน   และมีการอาํนวยความสะดวก  จดัหาแพทยแ์ละพยาบาลท่ีดีมาใหบ้ริการ 

และคิดค่ารักษาพยาบาลตํ่ากวา่โรงพยาบาลเอกชน    โรงพยาบาลเอกชนก็จะไดรั้บผลกระทบจากนโยบายน้ี 

       ทางบริษทัไดพ้ยายามปรับปรุงกลยทุธ์อยูต่ลอดเวลา  โดยดูปัจจยัรอบขา้งดว้ย   ถา้ในอนาคตมีการ

แข่งขนั ดา้นราคา   ทางโรงพยาบาลก็จะตอ้งพยายามลดตน้ทุนให้ตํ่าลง  เพือ่ท่ีจะไดก้าํหนดราคาขายท่ีตํ่าลงได ้  

ทางโรงพยาบาลไดย้ดึถือคุณภาพของการรักษาพยาบาลท่ีดีและราคายติุธรรมมาตลอด 29 ปี 
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รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอาํนาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท 

    

นายแพทย์รัชช    สมบูรณสิน 

 

ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการ 

อาย ุ   79   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ 0.12  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -    2504   ปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล   

-    2512   Diplomat  American  Board  of  Radiology 

-    2514   Certificate  In  Neuroradiology 

ประวตัิการทาํงาน 

 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  ( โรงพยาบาลสุขมุวทิ ) 

 2550 – ปัจจุบนั     ประธารกรรมการ บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั(มหาชน)-รพ.ลานนา 
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ทนัตแพทย์ชํานาญ  ชนะภัย 

 

ตาํแหน่ง  กรรมการบริหาร  และกรรมการผูจ้ดัการ 

อาย ุ   74   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ 1.06  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -    2511     ทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัมหิดล  

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

ประวตัิการทาํงาน 

 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 ( โรงพยาบาลสุขมุวทิ ) 

2549 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั 

2549 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั  โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จาํกดั 

2551 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ธุรกิจการแพทย ์จาํกดั ( มหาชน )    

    หรือ  โรงพยาบาลลานนา  
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นายแพทย์วรัิตน์     ช่ืนอิม่ 

 

ตาํแหน่ง  กรรมการบริหารและผูอ้าํนวยการ 

อาย ุ   81   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ 0.27  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

คุณวุฒิการศึกษา 

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

-    แพทยฝึ์กหดั    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 

-    วฒิุบตัร  Orthopedics   โรงพยาบาลรามาธิบดี 

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

ประวตัิการทาํงาน 

 2515 – 2524     อาจารยแ์ผนก  ภาค Orthopedics  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 2525 – 2530     แพทย ์ Orthopedics  โรงพยาบาลสมิติเวช 

 2531 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหารและผูอ้าํนวยการ   บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

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

 

ตาํแหน่ง   กรรมการบริหาร 

อาย ุ    74   ปี  (ไดเ้สียชีวติ เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2561) 

สัดส่วนการถือหุน้  2.52  % 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร  -   เป็นสามีของ  นางอญัชนา  ศิริวงศ ์

คุณวุฒิการศึกษา 

 -  จบแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ( รุ่น 5 )    2511 

-   กรรมการแพทยส่์วนกลาง   2511 – 2512 

-  แพทยฝึ์กหดั   โรงพยาบาลรามาธิบดี   2513 

-  วฒิุบตัรสูตินรีแพทย ์ 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 

ประวตัิการทาํงาน  

 -    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    เหลืองวารินกลุ 

 

ตาํแหน่ง  กรรมการบริหาร 

อาย ุ   58   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ 1.99  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -    จบแพทยศาสตร์บณัฑิต   มหาวทิยาลยัขอนแก่น   พ.ศ.  2526      

-    แพทยศาสตร์วุฒิบตัร  โสต นาสิก ลาริงซ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ.  2530 

-    ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ( NIDA )  พ.ศ.  2537 

-    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 ) 

ประวตัิการทาํงาน 

 -    อาจารยภ์าควชิา โสต นาสิก ลาริงซ์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 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  โรงพยาบาลเชียงใหม่  ราม     ปี   2546 – ปัจจุบนั 

 -    กรรมการบริหาร   โรงพยาบาลลานนา     ปี   2550 – ปัจจุบนั 
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นายแพทย์สุธี  ลลีะเศรษฐกลุ 

 

ตาํแหน่ง   กรรมการบริหาร 

อาย ุ    61   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้  0.01       % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -  2524    แพทยศาสตร์บณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล   

-  2532     แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญอายรุกรรม  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวทิยาลยัมหิดล 

ประวตัิการทาํงาน  

 2525 – 2526     อาจารยภ์าควชิาเภสัชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ม. มหิดล 

 2526 – 2529     สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ   กรมการแพทย ์  กระทรวงสาธารณสุข 

 2529 – 2532     แพทยป์ระจาํบา้นอายุรกรรม   คณะแพทยศาสตร์   โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 2532 – 2534     สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ   กรมการแพทย ์  กระทรวงสาธารณสุข 

 2534 – ปัจจุบนั       อายรุแพทย ์  โรงพยาบาลรามคาํแหง 

 2540 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 
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                                                   ทนัตแพทย์เจิมพล    ภูมติระกูล 

 

ตาํแหน่ง    กรรมการบริหาร และผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร  

อาย ุ      57 ปี 

สัดส่วนการถือหุน้  0.16  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

คุณวุฒิการศึกษา  

                     -   ทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2528) 

                     -   ประกาศนียบตัรชั้นสูง ผูเ้ช่ียวชาญสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2531) 

                     -   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)    (2536) 

                     -   นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง (2550) 

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

                     -   Advance Senior Executive Program Kellogg  Graduate School of Management,  

                         Northwestern University :  U.S.A. (ASEP 1,2006) 

                     -   Director Certification Program (DCP, 14) 

                     -   Advance Audit Committee Program (I.O.D.)    (2555) 

 ประสบการณ์ทาํงาน  

                     -   กรรมการบริหาร บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) ปี 2537-ปัจจุบนั 

                     -   คณะเจา้หนา้ท่ีบริหาร โรงพยาบาลสุขมุวทิ ปี 2551-ปัจจุบนั 

                     -   ท่ีปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน (2560-2562) 

                     -   อนุกรรมการศึกษาราคากลางทนัตกรรม ในโครงการหลกัประกนัสุขภาพ ทนัตแพทยสภา 

                     -   อนุกรรมการศึกษาและติดตามผลกระทบการเปิดเสรีการคา้บริการ (FTA) สาขาทนัตกรรม  

                         ทนัตแพทยสภา 
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นายแพทย์เอือ้ชาติ  กาญจนพทิกัษ์ 

 

ตาํแหน่ง   กรรมการบริหาร 

อาย ุ    74   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้  0.84  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -  จบแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ( รุ่น 4 )    2510 

-   แพทยฝึ์กหดั  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้    2510 – 2511 

-  แพทยป์ระจาํบา้นโสต ศอ นาสิก   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี    2511 -  2514 

-  วฒิุบตัร  โสต ศอ นาสิกแพทย ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   2514 

-  วฒิุบตัร โสต ศอ นาสิกแพทย ์  ประเทศเยอรมนันี    2521 

-  ปริญญาเอก  Doctor of Medicine จาก University of Essen, Germany   2521 

ประวตัิการทาํงาน  

 2515 – 2522     อาจารยภ์าควชิาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์   คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 

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

 2531 – ปัจจุบนั     กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

 2538 – 2542     ประธานราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 2540 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร บริษทั  บริษทั สินแพทย ์จาํกดั (โรงพยาบาลสินแพทย)์ 

 2543 – ปัจจุบนั     รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนท่ี  1  มูลนิธิวชิรเวชวทิยาลยัเฉลิมพระเกียรติ 

 2544 – ปัจจุบนั     ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิประจาํคณะกรรมาธิการสาสธารณสุข  วฒิุสภา 

 2546 – ปัจจุบนั     กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร  บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จาํกดั 

 2547 – ปัจจุบนั     กรรมการ / กรรมการบริหาร  บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จาํกดั (มหาชน) 

 2548 – ปัจจุบนั     กรรมการ   บริษทั โรงพยาบาลเจา้พระยา จาํกดั (มหาชน) 

 2548 – ปัจจุบนั     กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั ( โรงพยาบาลสุขมุวทิ ) 

 2549 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั 

2550 – ปัจจุบนั     กรรมการและผูจ้ดัการมูลนิธิสถาบนัโรคไต  ภูมิราชนครินทร์ 

2550 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร บริษทั เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) หรือ รพ. ลานนา 
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   นายประมล  อภิรัตน์ 

 

ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ   51  ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ 0.12 % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร     -     

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -   ปริญญาตรี  ศิลปะศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์น อิลินอย  สหรัฐอเมริกา 

 -   ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

ประวตัิการอบรม 

 -   ISO 9000  และ การจดัการคุณภาพ  JF Consultant Limited USA.    

 

ประวตัิการทาํงาน 

 -   เจา้หนา้ท่ีฝ่ายธนาคาร ตวัแทน ธนาคารเอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

 -   เจา้หนา้ท่ีศูนยธุ์รกิจต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

 -   กรรมการอิสระ บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

 -   ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75  
 

 



นางอญัชนา    ศิริวงศ์  

 

ตาํแหน่ง  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 

อาย ุ   71   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ 0.10  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    -    ภรรยา   นายแพทยบุ์ญปรีดี    ศิริวงศ ์

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 -    อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ ์  มหาวทิยาลยัมหิดล   

 

ประวตัิการทาํงาน 

 2531 – ปัจจุบนั  โรงพยาบาลรามคาํแหง ( โรงพยาบาลเอกชน)        
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นางวรรณา    พฤกษ์มหาชัยกลุ 

 

ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

อาย ุ   61   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้ 0.01  % 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 

 -    ปริญญาตรี     เอกการบญัชี       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 -    ปริญญาโท    MBA      มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประวตัิการทาํงาน 

  

2531 – ปัจจุบนั  โรงพยาบาลรามคาํแหง ( โรงพยาบาลเอกชน)        
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นางวรัดดา   ตันทนะเทวนิทร์ 

 

 

ตาํแหน่ง   เลขานุการบริษทั 

อาย ุ    56   ปี 

สัดส่วนการถือหุน้         - 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

    2524 – 2529     ปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์   เอกวชิาภาษาองักฤษ  / โทการส่ือสารมวลชน 

    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

ประวตัิการทาํงาน  

 2536 – ปัจจุบนั   เจา้หนา้ท่ีแผนกธุรการ  บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง  จาํกดั (มหาชน) 

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

        (แบบ 56-1)  ของบริษทัท่ีแสดงไวใ้น www.sec.or.th 
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http://www.sec.or.th/


  

 บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

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

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 

 

 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  

 

ความเห็น  

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และขา้พเจา้ได้

ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้

ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

  ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสาํหรับ

ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้

กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดย

สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ

ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพี่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

  เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ

วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได ้

นาํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

 

การรับรู้รายไดจ้ากการรักษาพยาบาลทัว่ไป 

  เน่ืองจากรายได้จากการรักษาพยาบาลเป็นรายการท่ีมีมูลค่าท่ีเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 3,403 ลา้นบาทและ 3,333 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 82 และ 

ร้อยละ 78 ของรายได้รวม ตามลาํดับ นอกจากน้ีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ 

รายไดจ้ากการขายยาและเวชภณัฑ ์รายไดค่้าบริการทางการแพทย ์รายไดค่้าหอ้งผูป่้วย เป็นตน้ รวมถึงมีส่วนลด

ท่ีทาํกบัคู่สัญญาต่างๆ โดยเง่ือนไขของคู่สัญญาก็มีความหลากหลาย ดงันั้นขา้พเจา้จึงให้ความสําคญัเป็นพิเศษ

เก่ียวกบัจาํนวน มูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายไดข้องบริษทั  

  ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาล โดยการประเมินและทดสอบ

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ 

ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งเพื่อทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้

ไดสุ่้มตวัอยา่งตรวจสอบเอกสารประกอบรายการค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี ตรวจสอบในช่วงใกล้

ส้ินรอบระยะเวลาบัญชีและตรวจสอบใบลดหน้ีท่ีบริษัทออกหลังวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์

เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการค่า

รักษาพยาบาลตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป 

 

ข้อมูลอ่ืน  

   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน

ประจาํปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะ

ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

   ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

   ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา

วา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
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   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ

กาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม

ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจัดทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

  ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษทัในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม

บริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  

  ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงาน

ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

                  การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า         

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวม

ความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ

รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด

และถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู ้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและ            

งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   

  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการ

สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
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• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัใน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน

ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้ น และได้หลักฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ

เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี

ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของ

ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บสรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 

หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน

การดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้

การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบั

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง   

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญัซ่ึงรวมถึง

ขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบ

การเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่ม

บริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

  ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขต  

และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง

ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

  ข้าพเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลว่าข้าพเจา้ได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนด

จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์

ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ

ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญั

มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ือง

สาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั

ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึนขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควร

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะ

มีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   

  ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาวโสรยา   

ตินตะสุวรรณ์ 

 

 

 

 

(นางสาวโสรยา  ตินตะสุวรรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8658 

 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  

วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

 



2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 351,470,951      157,891,986      170,406,985      151,616,983      

ลูกหนี�การค้า 5, 34 276,203,858      299,227,772      273,464,933      298,936,082      

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 6, 34 479,000,000      31,000,000        -                     -                     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

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

สินค้าคงเหลือ 7 568,774,112      544,564,465      564,334,493      540,100,791      

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

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 34 20,293,584        19,972,876        19,281,470        19,624,112        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,725,742,505   1,083,631,044   1,057,487,881   1,041,251,913   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื�อขาย 8 5,512,097,862   4,320,409,601   5,512,097,862   4,320,409,601   

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 5,707,300,958   5,516,201,153   3,603,768,753   3,550,904,995   

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 -                     -                     737,989,890      674,289,893      

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 11 193,411,345      193,411,345      193,411,345      193,411,345      

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

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

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 14 3,259,704,236   3,333,427,109   1,471,640,434   1,539,326,369   

สิทธิการเช่าที�ดิน 15 23,399,830        24,155,543        -                     -                     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 14,202,049        13,801,575        14,202,049        13,801,575        

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 3,003,182          2,296,551          -                     -                     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 23,719,493        14,155,568        20,050,737        10,785,955        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,751,838,955 13,447,858,445 11,568,161,070 10,332,929,733 

รวมสินทรัพย์ 16,477,581,460 14,531,489,489 12,625,648,951 11,374,181,646 

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 6 -

งบแสดงฐานะการเงิน

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



2560 2559 2560 2559

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�น

จากสถาบันการเงิน 18 1,786,164,451   1,878,016,178   1,786,091,241   1,877,677,477   

เจ้าหนี�การค้า 34 211,901,453      205,190,045      209,395,421      201,886,549      

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที�ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ�งปี 22 116,040,000      187,640,000      116,040,000      187,640,000      

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 19, 34 76,100,000        56,200,000        76,100,000        56,200,000        

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลอื�น 20 683,168,862      667,418,862      683,168,862      667,418,862      

เจ้าหนี�ทรัพย์สิน 21 555,356,364      737,151,052      4,420,154          11,214,842        

เจ้าหนี�ค่าหุ้น 10, 34 -                     -                     13,210,000        24,210,000        

เงินรับล่วงหน้าค่าขายที�ดิน 14 647,955,000      -                     -                     -                     

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 73,457,789        67,750,878        73,457,789        67,750,878        

ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 103,691,191      105,530,262      101,887,006      104,403,786      

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 34 44,638,665        44,451,125        24,905,767        29,636,190        

รวมหนี�สินหมุนเวียน 4,298,473,775   3,949,348,402   3,088,676,240   3,228,038,584   

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 22 44,000,000        160,040,000      44,000,000        160,040,000      

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17 378,397,629      250,738,618      378,397,629      250,738,618      

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 23 68,873,570        59,276,567        67,360,886        58,401,970        

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 8,385,647          8,474,447          8,320,798          8,399,198          

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 499,656,846      478,529,632      498,079,313      477,579,786      

รวมหนี�สิน 4,798,130,621   4,427,878,034   3,586,755,553   3,705,618,370   

บาท

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- 7 -

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



2560 2559 2560 2559

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 8,666,284,000   7,524,913,915   7,243,424,541   6,398,367,895   

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากการวัดมูลค่า

เงินลงทุนเผื�อขาย 8 2,375,800,287   1,972,299,619   1,660,468,857   1,135,195,381   

กําไร (ขาดทุน) ที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (38,379,925) 232,847             -                     -                     

ผลต่างจากการซื�อหุ้นในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสีย

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

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,122,990,659 9,616,732,678   9,038,893,398   7,668,563,276   

ส่วนของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย 10 556,460,180      486,878,777      -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,679,450,839 10,103,611,455 9,038,893,398   7,668,563,276   

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,477,581,460 14,531,489,489 12,625,648,951 11,374,181,646 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท

งบการเงินรวม

- 8 -



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายได้จากการรักษาพยาบาล 34 3,402,545,270     3,379,484,505     3,332,748,505    3,317,801,716     

รายได้จากการขายเครื�องมือการแพทย์ 34 407,080,557        426,220,680        411,478,674       431,587,927        

รายได้อื�น

ดอกเบี�ยรับ 34 9,474,738            9,560,977            8,257,016           8,673,166            

รายได้เงินปันผล 8, 9, 11, 34 320,924,780        264,898,065        488,995,880       459,382,626        

รายได้อื�น 34 32,971,849          36,028,549          32,325,912         28,176,595          

รวมรายได้ 4,172,997,194     4,116,192,776     4,273,805,987    4,245,622,030     

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 34 2,348,591,330     2,309,150,252     2,282,255,063    2,241,645,109     

ต้นทุนขายเครื�องมือแพทย์ 314,806,693        309,660,482        319,204,810       315,027,729        

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 34 414,050,663        413,554,321        391,106,510       374,687,748        

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 9, 10, 11 -                      5,700,000            16,000,000         43,000,000          

ต้นทุนทางการเงิน 34 92,807,614          96,221,681          91,025,091         95,966,314          

รวมค่าใช้จ่าย 3,170,256,300     3,134,286,736     3,099,591,474    3,070,326,900     

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 455,826,142        295,249,390        -                     -                       

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,458,567,036     1,277,155,430     1,174,214,513    1,175,295,130     

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 30 136,451,236        150,640,286        137,157,867       150,003,337        

กําไรสําหรับปี 1,322,115,800     1,126,515,144     1,037,056,646    1,025,291,793     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (330,897) (4,331,737) -                     (4,331,737)

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

กําไร (ขาดทุน) ที�ยังไม่เกิดขึ�นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (38,612,772) 2,218,215            -                     -                       

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,613,916) 3,883,595            -                     -                       

(41,557,585) 2,636,421            -                     (3,465,389)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 9 -

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

บาท



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้

ในกําไรหรือขาดทุน

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจากหลักทรัพย์เผื�อขาย 8 656,591,845 948,506,916 656,591,845 948,506,916 

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับรายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ 8 (131,318,369) (189,701,383) (131,318,369) (189,701,383)

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม 8 (121,772,808) 455,123,567        -                     -                       

403,500,668 1,213,929,100 525,273,476 758,805,533 

กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับป-ีสุทธิจากภาษีเงินได้ 361,943,083 1,216,565,521 525,273,476 755,340,144 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,684,058,883     2,343,080,665     1,562,330,122    1,780,631,937     

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,327,461,732     1,137,920,829     1,037,056,646    1,025,291,793     

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย (5,345,932) (11,405,685) -                     -                       

1,322,115,800     1,126,515,144     1,037,056,646    1,025,291,793     

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,689,477,480     2,354,486,350     1,562,330,122    1,780,631,937     

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย (5,418,597) (11,405,685) -                     -                       

1,684,058,883     2,343,080,665     1,562,330,122    1,780,631,937     

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 31

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 110.62 94.83 86.42                  85.44                   

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

- 10 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560



ส่วนของส่วนได้เสีย รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ที�ไม่มีอํานาจ ผุ้ถือหุ้น

ที�ออกและ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง กําไร (ขาดทุน) ที�ยังไม่ ผลต่างจากการซื�อหุ้น รวมองค์ประกอบอื�น ผู้ถือหุ้น ควบคุม

ชําระแล้ว ทุนสํารอง จากการวัดมูลค่า เกิดขึ�นจริงจากเงิน ในบริษัทย่อยจากส่วน ของส่วนของ บริษัทใหญ่ ในบริษัทย่อย

ตามกฎหมาย เงินลงทุนเผื�อขาย ลงทุนในบริษัทร่วม ได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม 2559 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)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                    -                    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 

ยอดคงเหลือปลายปี 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 

เงินปันผล 26 -                    -                    (183,219,499) -                             -                                -                                   -                           (183,219,499) -                         (183,219,499)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรสําหรับปี -                    -                    1,327,461,732 -                             -                                -                                   -                           1,327,461,732 (5,345,932) 1,322,115,800 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                    -                    (2,872,148) 403,500,668 (38,612,772) -                                   364,887,896 362,015,748 (72,665) 361,943,083 

ส่วนของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อยเพิ�มขึ�นจากทุนเรียกชําระ 10 -                    -                    -                        -                             -                                -                                   -                           -                         75,000,000            75,000,000            

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 120,000,000 15,000,000       8,666,284,000      2,375,800,287           (38,379,925) (15,713,703) 2,321,706,659         11,122,990,659     556,460,180          11,679,450,839     

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บาท

งบการเงินรวม
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่



ทุนเรือนหุ้น รวม

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

ชําระแล้ว ทุนสํารอง จากการวัดมูลค่า อื�นของส่วน ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ตามกฎหมาย เงินลงทุนเผื�อขาย ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม 2559 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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        -                       (3,465,389) 758,805,533                  758,805,533        755,340,144

ยอดคงเหลือปลายปี 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    

เงินปันผล 26 -                        -                       (192,000,000) -                                -                       (192,000,000)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรสําหรับปี -                        -                       1,037,056,646       -                                -                       1,037,056,646    

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8 -                        -                       -                         525,273,476                  525,273,476        525,273,476       

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 120,000,000         15,000,000          7,243,424,541       1,660,468,857               1,660,468,857      9,038,893,398    

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับปี 1,322,115,800      1,126,515,144     1,037,056,646 1,025,291,793 

ปรับกระทบกําไรสําหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน

ค่าเสื�อมราคา 189,979,536         174,576,900        180,977,476 159,099,466 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย 3,224,464 3,353,712 3,224,464 3,353,712 

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน -          5,700,000 16,000,000 43,000,000 

สิทธิการเช่าตัดจ่าย 755,713                998,705               -                       -                       

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 4,237,633 1,602,234 4,237,633 1,602,234 

(กําไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน (339,841) (6,903,734) (338,191) 538,092                

ขาดทุนจากการยกเลิกสิทธิการเช่า -          13,138,776 -                       -                       

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 8,408,224             12,856,496          8,304,084 12,767,107 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม (โอนกลับ) (2,226,035) (2,400,000) (2,226,035) (2,400,000)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 8,860,454             9,179,575            8,860,454            9,179,575             

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่ายตัดจ่าย -                        193,605               -                       -                       

รายได้เงินปันผล (320,924,780) (264,898,065) (488,995,880) (459,382,626)

ดอกเบี�ยรับ (9,474,738) (9,560,977) (8,257,016) (8,673,166)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 9,266,106             7,309,788            8,958,917 7,126,061 

ดอกเบี�ยจ่าย 92,807,614           96,221,681          91,025,091 95,966,314 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 136,451,236         150,640,286        137,157,867 150,003,337 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (455,826,142) (295,249,390) -                       -                       

เงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบ

ของสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 987,315,244         1,023,274,736     995,985,510 1,037,471,899 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

ลูกหนี�การค้า 18,333,038 (29,965,018) 20,884,413 (31,380,983)

สินค้าคงเหลือ (33,070,100) (8,097,231) (33,094,156) (7,059,194)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (296,798) 1,267,107 366,552 437,489 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 116,828 293,200 112,950 314,192 

- 13 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



2560 2559 2560 2559

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

เจ้าหนี�การค้า 6,711,408             21,224,326          7,508,872 21,051,926 

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (1,096,376) 12,916,549          (6,692,048) 8,091,604 

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น (88,800) 1,466,031            (78,400) 1,487,631 

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 977,924,444         1,022,379,700     984,993,693 1,030,414,564 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (135,413,336) (153,848,105) (135,110,314) (151,180,480)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 842,511,108         868,531,595        849,883,379 879,234,084 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินรับชําระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 206,000,000         144,000,000        -                       -                       

เงินจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน (654,000,000) (175,000,000) -                       -                       

เงินรับชําระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน 2,226,035             2,400,000            2,226,035 2,400,000 

เงินจ่ายค่าซื�อเงินลงทุนเผื�อขาย (545,840,280) (45,842,743) (545,840,280) (45,842,743)

เงินรับค่าขายเงินลงทุนเผื�อขาย 6,506,231             17,073,369          6,506,231 17,073,369 

เงินจ่ายค่าซื�อเงินลงทุนในบริษัทร่วม (222,031,638) (661,251,293) (222,031,638) (661,251,293)

เงินรับค่าขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 164,467,880 -                      164,467,880 -                       

จ่ายชําระเจ้าหนี�ค่าหุ้นเงินลงทุน -                        -                      (11,000,000) (12,000,000)

เงินจ่ายค่าซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                        -                      (74,999,997) (234,203,495)

เงินจ่ายค่าซื�อเงินลงทุนใบริษัทที�เกี�ยวข้องกันและบริษัทอื�น -                        (80,000,000) -                       (80,000,000)

เงินจ่ายค่าซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (295,135,348) (878,733,077) (117,136,876) (223,600,016)

เงินรับค่าขายอุปกรณ์ 373,250                216,809,141        338,250 256,860 

เงินรับล่วงหน้าค่าขายที�ดิน 647,955,000         -                      -                       -                       

เงินจ่ายค่าซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2,531,756) (2,594,000) (2,531,756) (2,594,000)

เงินจ่ายค่ามัดจําค่าสินทรัพย์ (12,129,209) (8,079,359) (12,129,209) (8,079,359)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื�อขาย 309,011,375         254,287,330        309,011,375 254,287,330 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 184,045,045         178,510,616        184,045,045 178,510,616 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที�เกี�ยวข้องกันและบริษัทอื�น 11,912,280           10,610,735          11,912,280 10,610,735 

เงินสดรับจากดอกเบี�ยรับ 5,734,606             5,796,959            4,516,883 4,909,148 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (193,436,529) (1,022,012,322) (302,645,777) (799,522,848)
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สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง)     (91,851,727) 106,540,861        (91,586,236) 106,347,548         

เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน 20,000,000           44,000,000          20,000,000          44,000,000           

เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน (100,000) (56,000,000) (100,000) (56,000,000)

เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลอื�น 46,008,799           22,000,000          46,008,799          22,000,000           

เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลอื�น (30,258,799) (25,500,000) (30,258,799) (25,500,000)

เงินจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (187,640,000) (216,840,000) (187,640,000) (216,840,000)

เงินปันผลจ่าย (192,000,000) (168,000,000) (192,000,000) (168,000,000)

เงินรับชําระจากส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 75,000,000           234,203,603        -                       -                       

จ่ายดอกเบี�ยจ่าย (94,653,887) (99,924,291) (92,871,364) (99,668,925)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (455,495,614) (159,519,827) (528,447,600) (393,661,377)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ�มขึ�น (ลดลง) 193,578,965 (313,000,554) 18,790,002 (313,950,141)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม 157,891,986         470,892,540        151,616,983        465,567,124         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 351,470,951         157,891,986        170,406,985        151,616,983         

การเปิดเผยเพิ�มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที�มิใช่เงินสดประกอบด้วย

เจ้าหนี�ทรัพย์สินเพิ�มขึ�น (ลดลง) 181,794,688         706,866,447        (6,794,688) 8,930,237             
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 1.1 สถานะของบริษทั 

   บริษทัเป็นนิติบุคคลจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

   บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2536  

 1.2 สถานท่ีตั้งของบริษทั 

   บริษทัตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 436 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

 1.3 ลกัษณะธุรกิจ 

   บริษทัประกอบธุรกิจโรงพยาบาล 

 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

    งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํข้ึน

ตามแบบกาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงินสําหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีกาํหนดโดยประกาศ

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

    งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบาย

การบญัชี 

    งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน

ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 

 2.2 หลกัเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 

  ก) งบการเงินรวมน้ีได้รวมงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ยกบัส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ดงัน้ี 
        อตัราส่วนของการถือหุ้น 

      (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจการ  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  2560  2559 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีบริษทัถือโดยตรง         

บริษทัยอ่ย         

 บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ชยัภูมิ  78.04  78.04 

 บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  50.00  50.00 
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        อตัราส่วนของการถือหุ้น 

      (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจการ  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  2560  2559 

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 รังสิภณัฑ ์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  7.07  7.08 

 บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  สนามกอลฟ์  กรุงเทพฯ  40.00  40.00 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีถือโดยบริษทัร่วมบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  

บริษทัยอ่ย          

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จาํกดั  โรงพยาบาล  ชลบุรี  75.11  74.80 

 บริษทั ส่งสมัพนัธ์ จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  50.00  50.00 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด จาํกดั  โรงพยาบาล  นนทบุรี  86.36  78.57 

 บริษทั วิภาราม-ชยัปราการ จาํกดั  โรงพยาบาล  สมุทรปราการ  -  55.00 

 บริษทั โรงพยาบาลมเหสกัข ์จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  51.72  - 

บริษทัร่วม         

 บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  20.00  20.00 

 บริษทั วิภาราม - ชยัปราการ จาํกดั  โรงพยาบาล  สมุทรปราการ  23.57  - 

 บริษทั สินแพทย ์ธนบุรี จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  -  50.00 

 บริษทั ปฐมเวช จาํกดั  โรงพยาบาล  นครปฐม  -  50.00 

 บริษทั สินแพทย ์เทพารักษ ์จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  -  22.50 

 บริษทั วี.เอส. เมดิคอล จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  -  40.00 

 บริษทั โรงพยาบาลธญัญเวช จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  -  50.00 

 บริษทั วิภาราม นครสวรรค ์จาํกดั  โรงพยาบาล  นครสวรรค ์  -  35.00 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีถือโดยบริษทัร่วมบริษทัสินแพทย ์จาํกดั       

บริษทัยอ่ย         

 บริษทั สินแพทย ์เทพารักษ ์จาํกดั  โรงพยาบาล  สมุทรปราการ  81.00  68.50 

 บริษทั สินแพทย ์บางนา จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  50.00  50.00 

 บริษทั เอส.ที ริช จาํกดั  ซ้ือ-ขายอสงัหาริมทรัพย ์

 (หยดุดาํเนินงาน) 

 กรุงเทพฯ  99.94  99.94 

 บริษทั กรีนวิว เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั  ฝึกอบรม  กรุงเทพฯ  99.94  99.94 

 บริษทั สินแพทย ์ธนบุรี จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  100.00  50.00 

 บริษทั ปฐมเวช จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  100.00  50.00 

 บริษทั โรงพยาบาลธญัญเวช จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  100.00  50.00 

 บริษทั วี.เอส.เมดิคอล จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  80.00  - 

 บริษทั วิภาราม นครสวรรค ์จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  50.00  - 
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      อตัราส่วนของการถือหุ้น 

      (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจการ  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  2560  2559 

บริษทัร่วม         

 บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  40.00  40.00 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  8.63  8.51 

 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 วี.เอส. เมดิคอล จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  -  40.00 

 บริษทั เอส เมดิคอล จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  32.50  32.50 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จาํกดั  โรงพยาบาล  ชลบุรี  20.00  20.00 

 บริษทั วิภาราม นครสวรรค ์จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  -  35.00 

 บริษทั วิภาราม-ชยัปราการ จาํกดั  โรงพยาบาล  สมุทรปราการ  26.29  45.00 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีถือโดยบริษทัร่วมบริษทัโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั     

บริษทัยอ่ย         

 บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จาํกดั  โรงพยาบาล  เชียงใหม่  100.00  100.00 

บริษทัร่วม         

 บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จาํกดั  โรงพยาบาล  ลาํปาง  25.44  25.44 

 

  ข) ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทัย่อยซ่ึงบริษทั โรงพยาบาล

รามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) มีอาํนาจในการควบคุมหลงัจากได้ตดัยอดคงเหลือและรายการ

ระหวา่งกนัท่ีเป็นสาระสําคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามบญัชีของ

บริษทั และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

  ค) นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัของบริษทัยอ่ยในส่วนของรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัใชน้โยบายการ

บญัชีเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 

  ง) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซ่ึง

ไดแ้สดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 

 

 2.3  มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือ

จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบัญ ชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ื อ ง  ก าร ราย งาน ท างก าร เงิน ใน ส ภ าพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ี

มีปัญหา 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ี

และตราสารทุน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย

และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร

แร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัส่วนได้เสียใน

กิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10       

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มี

ความเก่ียวขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม

ดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15        

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผู ้

เช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25        

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพ

ทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27       

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29       

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทาน

บริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31      

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32       

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาก

การร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย

สัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือ

ถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองการ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน

เฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและ

การดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2559)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการ

ผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ

ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้

เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิต

สาํหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

       

  ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีปัจจุบนั         
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3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

 3.1 การรับรู้รายได ้

  รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดค้่ารักษาพยาบาล 

ค่าหอ้งพกั ค่ายา โดยจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการหรือเม่ือส่งมอบสินคา้แลว้ 

  รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์ และเคร่ืองมือแพทย ์และตน้ทุนขาย บนัทึกเม่ือมีการส่งมอบสินคา้

แลว้ 

  รายไดค้่าเช่า รายไดค้่าท่ีปรึกษาและการจดัการ และรายไดอ่ื้นบนัทึกเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คง

คา้ง 

  เงินปันผลรับ บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

  ดอกเบ้ียรับ บนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 

3.2 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

   ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะ

สั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและ  

ไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

 

3.4 ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

  ลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีอ่ืนแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ สําหรับค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ประมาณการจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแต่ละรายท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บชาํระหน้ี 

 

3.5 สินคา้คงเหลือ  

  สินคา้คงเหลือ แสดงในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุน

ของสินคา้คาํนวณตามวธีิเขา้ก่อนออกก่อน  

  ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือและตน้ทุนอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้

สินคา้คงเหลือนั้นอยูใ่นสถานท่ีและอยูใ่นสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  

  ตน้ทุนในการซ้ือ ประกอบด้วย ราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น 

อากรขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้ และหกัดว้ยส่วนลด

การคา้และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ 

  มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจ หกัดว้ยประมาณ

การตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้ได ้

  สินคา้กลุ่มอุปกรณ์แพทย ์และเคร่ืองมือแพทย ์บริษทัมีการพิจารณาตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าของ

สินคา้ สาํหรับสินคา้ท่ีมีอาย ุ3 ปีข้ึนไป ในอตัราร้อยละ 100 
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3.6 เงินลงทุน 

  เงินลงทุนเผือ่ขาย 

   เงินลงทุนเผื่อขายเป็นการลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด ซ่ึงจะถือไวโ้ดยไม่

ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องไดแ้สดงเป็นเงินลงทุนระยะยาว เวน้แต่กรณีท่ีฝ่าย

บริหารตั้งใจจะถือไวไ้ม่เกิน 1 ปี จะแสดงเป็นเงินลงทุนชัว่คราว  

   เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนคาํนวณ ณ 

วนัท่ีในงบการเงินจากราคาเสนอซ้ือล่าสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวด มูลค่ายุติธรรมของหน่วย

ลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวดท่ีประกาศ

โดยบริษทัจดัการกองทุน การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายบนัทึกเป็นรายการ

แยกต่างหากภายใตอ้งคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น และจะบนัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือบริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนนั้น ราคาของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายคาํนวณโดย

วธีิถวัเฉล่ีย แต่ถา้การลดลงของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีถือไวเ้ป็นการลดลงอยา่งถาวร ขาดทุน

จากการลดราคาเงินลงทุนนั้นจะถือเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเกิดข้ึนจริงและจะรวมอยู่ในการ

คาํนวณกาํไรขาดทุนสาํหรับงวด  

 

  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

   บริษทัร่วม หมายถึง กิจการท่ีอยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัของบริษทั กล่าวคือ มี

อาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงิน และการดาํเนินงานของ

กิจการ แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว ในงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดง

โดยวิธีส่วนไดเ้สีย หากบริษทัร่วมมีผลขาดทุนเกินทุนจะรับรู้ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนดงักล่าวเพียง

เท่ากบัศูนยเ์ท่านั้น และในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงดว้ยวธีิราคาทุนสุทธิ

จากค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะบนัทึกเป็นขาดทุน

สาํหรับงวดในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

   บริษทัยอ่ย หมายถึง กิจการท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึง 

   ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยบนัทึกดว้ยวธีิราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าเงินลงทุน (ถา้มี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะบนัทึกเป็นขาดทุนสาํหรับงวดในงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

  เงินลงทุนทัว่ไป - ในเงินลงทุนบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง กิจการท่ีบริษทัถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และหรือกิจการท่ีมี

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวบางส่วนร่วมกนัไม่วา่ในทางตรงหรือ

ทางออ้ม  
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   บริษทัอ่ืน หมายถึง กิจการท่ีบริษทัถือหุ้นแต่ไม่มีอาํนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกาํหนด

นโยบายใด ๆ  

   เงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน แสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าเงินลงทุน (ถ้ามี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะบนัทึกเป็นขาดทุนในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
 3.7 ค่าความนิยม 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยใช้วิธีซ้ือสําหรับการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจและวดัมูลค่าตน้ทุนการ
ซ้ือธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรมของผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอน ณ วนัท่ีซ้ือ และจาํนวนของส่วนของผู ้
ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง บริษทัและบริษทัยอ่ยจะวดัมูลค่าส่วน
ของผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุม (ถ้ามี) ในบริษทัย่อยดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
ระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุมนั้น 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีตน้ทุน
ดงักล่าวเกิดข้ึนและเม่ือไดรั้บบริการ 

  ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ คือ ส่วนต่างของตน้ทุนการรวมธุรกิจท่ีสูงกวา่ส่วนไดเ้สียของ
บริษทัในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ย หากตน้ทุนการรวมธุรกิจตํ่ากว่า
ส่วนไดเ้สียของบริษทัในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ย บริษทัจะรับรู้ส่วน
ต่างน้ีเป็นกาํไรในกาํไรขาดทุนทนัที 

  ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ บนัทึกในราคาทุน ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ และหลงัจากนั้นค่าความ
นิยมจะวดัค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าในค่าความนิยม ไม่
สามารถโอนกลบัได ้

 
 3.8 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
   ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคา

สะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
   ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ารวมถึงต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจดัหา

สินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามวตัถุประสงค์ รวมทั้งตน้ทุนในการร้ือ
ถอน ขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

  รายจ่ายท่ีเก่ียวกบัการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึน ซ่ึงทาํให้ราคา
เปล่ียนแทนในปัจจุบนัของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยา่งเป็นสาระสําคญัจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์
สาํหรับค่าซ่อมแซม และบาํรุงรักษารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

   ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย
วธีิการและอายกุารใหป้ระโยชน์ ดงัน้ี 

   บริษทั 
   อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าก่อนปี 2533 บริษทัคาํนวณค่าเส่ือมราคาโดยวธีิกองทุนจม (Sinking 

Fund Method) 
   อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าตั้งแต่ปี 2533 จนกระทัง่ถึงวนัท่ี 22 ตุลาคม 2542 บริษทัคาํนวณค่า

เส่ือมราคาโดยวธีิเส้นตรง 
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   อาคารและอุปกรณ์ท่ีได้มาตั้งแต่วนัท่ี 23 ตุลาคม 2542 บริษทัคาํนวณค่าเส่ือมราคาโดยวิธี 

Double Declining Balance Method ยกเวน้ ยานพาหนะ คาํนวณค่าเส่ือมราคาโดยวธีิเส้นตรง 

   บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั 

   อาคารและอุปกรณ์คาํนวณโดยวิธีกองทุนจม (Sinking Fund Method) ยกเวน้ ยานพาหนะ

คาํนวณคิดค่าเส่ือมราคาโดยวธีิเส้นตรง 

   อายกุารใหป้ระโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์โดยประมาณเป็นดงัน้ี 
  บริษทั  บริษทัยอ่ย 

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 

 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่คิดค่าเส่ือมราคา สาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 

  บริษทัและบริษทัย่อยคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วน

แยกต่างหากจากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัสาํคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด

ของสินทรัพยน์ั้น 

  ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

  กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณจากผลต่างระหวา่งเงินสด

รับสุทธิกบัราคาตามบญัชีและรับรู้เป็นรายไดอ่ื้น หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

 3.9 ตน้ทุนการกูย้มื 

  ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน

การทาํให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพย์

นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิด

รายการ ตน้ทุนการกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

 

 3.10 สิทธิการเช่าท่ีดิน 

   สิทธิการเช่าท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม 

   ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่าท่ีดินคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวธีิเส้นตรงตามอายุ

ของสิทธิการเช่า 411 เดือน 
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 3.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่าย

สะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง

ระยะเวลา 10 ปี 

 

 3.12 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัจะประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์่ามีการด้อยค่า

หรือไม่ หากสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ

สินทรัพย ์หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะรับรู้ผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ะถูก

กลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงัและจะกลบัรายการไดไ้ม่เกินกวา่มูลค่า

ตามบัญชีภายหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจาํหน่าย มูลค่าท่ีจะได้รับคืนของสินทรัพย ์

หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขาย  

 

 3.13 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

  สัญญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้หเ้ช่าจะถูก

จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกการจ่ายชําระภายใต้สัญญาเช่า

ดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายโดยวธีิเส้นตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า 

 

 3.14 สัญญาเช่าการเงิน 

  สัญญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีมีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนให้ผู ้

เช่าทรัพยสิ์น จะถูกจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินถูกบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วย

มูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นท่ีเช่า  หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 

แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายแต่ละคร้ังจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหน้ีสินและ

ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้ง ยอดคงเหลือของภาระผูกพนัตาม

สัญญาเช่าการเงินจะถูกบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอด

อายุของสัญญาเช่า ทรัพยสิ์นท่ีจดัหาโดยสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตามอายุการใช้งาน

โดยประมาณของทรัพยสิ์นนั้น 

 

 3.15 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน แสดงในราคาทุน 
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 3.16 เคร่ืองมือทางการเงิน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบการเงินท่ี

เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งกาํไรหรือเพื่อการคา้ 

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบการเงินประกอบดว้ยเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีการคา้ 

เงินใหกู้ย้มื เจา้หน้ีการคา้ เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้มืระยะยาว 

ภาษีเงินไดแ้ละค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสําหรับ

รายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 3.17 การใชป้ระมาณการทางการบญัชี 

  ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้าร 

ประมาณและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัรายได ้ค่าใชจ่้าย 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึน

จริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

 

 3.18 การประมาณการหน้ีสิน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการ

เกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ใน

อดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาํระภาระ

ผกูพนัและจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึกเป็น

สินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเม่ือไดจ่้ายชาํระประมาณ

การหน้ีสินไปแลว้ 

 

 3.19 การจดัสรรกาํไรสะสม 

  การจดัสรรกาํไรสะสมเป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 โดยบริษทั 

จะจดัสรรสาํรองเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

 3.20 ผลประโยชน์พนกังาน 

  ผลประโยชน์ระยะสั้น 

  บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส  และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็น

ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 

     ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

สาํหรับพนกังาน  
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  บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน

โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ

ได้ทาํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการ

ดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนใน

อนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

  ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains 

and losses) สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรสะสม 

 

 3.21 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม

โดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกบับริษทั รวมถึง

บริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรง

หรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของ

บริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล

เหล่านั้น 

  ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ

บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

 3.22 ภาษีเงินได ้

 ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

   บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได ้(ถา้มี) ตามจาํนวนท่ีจะตอ้งจ่าย คาํนวณตามหลกัเกณฑ์

แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ของกาํไรก่อนภาษีเงินได ้หลงัจากปรับปรุงบวก

กลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหกัออกดว้ยรายการท่ีไดรั้บ

ยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่ง

มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการ

เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี

เก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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   ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคต

เพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้และผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้ง

เสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่

ถูกรับรู้เม่ือเกิดผลจากผลแตกต่างชั่วคราว ต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้

สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบ

ต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษีและผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ

กิจการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้าํหรับงวด

ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่าย

ชาํระหน้ีสินภาษีเงินได้ โดยใช้อตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่หรือท่ีคาดได้

ค่อนขา้งแน่นอนวา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

   ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทาง

ภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์ได ้

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็

ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน

เดียวกนั 

 

 3.23 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปี ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่าย

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัส้ินงวดบญัชี  

 

 3.24 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด

รายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ

การเงินไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กาํไรหรือ

ขาดทุนจากการแปลงค่าไดบ้นัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงวดปัจจุบนั 
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 3.25 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

  ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลย

พินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ

ดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจ

และการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

  ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ี โดยคาํนึงถึงอายขุองหน้ีท่ีคงคา้ง 

 

 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  

  ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น และ

ค่าเผือ่สาํหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคา้

แต่ละชนิด จาํนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีประมาณได้ เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับ

จาํนวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพิ่มข้ึนจะแสดงเป็น

ค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 

 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

  ในการพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน โดยฝ่ายบริหารพิจารณาจากผลประกอบการ

ของบริษทันั้นไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานานหรือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ี

จะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้ง

ใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 

 สัญญาเช่า  

  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัได้

โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

  ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุ

การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการ

ใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

  นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ

ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้

และค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

 ค่าความนิยม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

  ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจน

การทดสอบการด้อยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิด

ลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้สําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง

พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณ

การวา่ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวน

กาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  

  หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 

 คดีฟ้องร้อง   

  หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องในคดีท่ีฝ่ายบริหารพิจารณาวา่จะมีผลเสียหายเกิดข้ึนโดยบริษทัและ

บริษทัยอ่ยจะประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เงินสด 1,017,192  1,017,192  950,000  950,000 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 347,397,385  152,125,832  167,604,336  147,114,926 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 1,869,309  3,570,717  1,852,649  3,552,057 

เงินฝากประจาํ 3 เดือน 1,187,065  1,178,245  -  - 

 รวม 351,470,951  157,891,986  170,406,985  151,616,983 

 

5. ลูกหนีก้ารค้า  

  ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี  

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเวลาคา้งชาํระ  2560  2559  2560  2559 

ลูกหน้ีการคา้         

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  141,619,504  139,927,292  139,144,622  137,368,800 

 เกินกาํหนด         

  ไม่เกิน 3 เดือน   100,591,047   104,074,014  100,542,156  103,484,263 

  3 เดือน ถึง 6 เดือน   34,823,922   45,885,638  34,689,042  48,738,936 

  6 เดือน ถึง 12 เดือน   5,152,398   13,372,273  5,069,726  13,348,704 

  มากกวา่ 12 เดือน ข้ึนไป   36,180,278   34,657,276  35,295,554  33,901,116 

 รวม   318,367,149   337,916,493  314,741,100  336,841,819 

 หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (42,163,291)   (38,688,721)  (41,276,167)  (37,905,737) 

 สุทธิ   276,203,858   299,227,772  273,464,933  298,936,082 

 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ตน้ปี 38,688,721  29,902,347  37,905,737  29,208,751 

บวก  ตั้งเพิ่มในระหวา่งปี  4,690,877   9,092,403  4,586,737  9,003,014 

หกั    หน้ีสูญ (1,216,307)   (306,029)  (1,216,307)  (306,028) 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -ปลายปี  42,163,291   38,688,721  41,276,167  37,905,737 
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6. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  ใหกู้ย้มืเพ่ิม  รับชาํระคืน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31      ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2559      ธนัวาคม 2560 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 31,000,000  654,000,000  (206,000,000)  479,000,000 

 รวม 31,000,000  654,000,000  (206,000,000)  479,000,000 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  ใหกู้ย้มืเพ่ิม  รับชาํระคืน  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31      ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2558      ธนัวาคม 2559 

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

 รวม -  175,000,000  (144,000,000)  31,000,000 

 
งบการเงินรวม 

บริษทัยอ่ย บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั ไดใ้หกู้ย้ืมเงินแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 

ในรูปตัว๋แลกเงิน มีกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถามและมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.65 - 2.70 ต่อปี โดยชาํระ

ดอกเบ้ียทุกเดือน เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 

7. สินค้าคงเหลือ  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ยา  57,058,815   54,140,559  54,215,851  51,218,631 

เวชภณัฑ ์  40,387,257   35,915,118  38,790,602  34,373,372 

อุปกรณ์แพทยแ์ละเคร่ืองมือแพทย ์  504,654,772   480,130,849  504,654,772  480,130,849 

กรอบแวน่ตาและอ่ืน ๆ  318,421   357,886  318,421  357,886 

สินคา้ฝากขาย  4,855,060   3,659,812  4,855,060  3,659,812 

 รวม  607,274,325   574,204,224  602,834,706  569,740,550 

หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้  (38,500,213)    (29,639,759)  (38,500,213)  (29,639,759) 

สุทธิ  568,774,112   544,564,465  564,334,493  540,100,791 
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รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ลา้สมยั สาํหรับปี 2560 และ 2559 ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559 

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 29,639,759  20,460,184 

ยอดเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในระหวา่งปี 8,860,454  9,179,575 

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 38,500,213  29,639,759 

  

บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559 

มูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีปรับลดลงและ    

รับรู้เป็นตน้ทุนขายสาํหรับปี 8,860,454  9,179,575 

 

8. เงินลงทุนเผ่ือขาย 

 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559 

 เงินลงทุน 

ราคาทุน 

 เงินลงทุน 

มูลค่ายติุธรรม 

 เงินลงทุน 

ราคาทุน 

 เงินลงทุน 

มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด        

 - หุ้นสามญั 3,436,511,790  3,436,511,790  2,901,415,374  2,901,415,374 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย -  2,075,586,072  -  1,418,994,227 

 รวมเงินลงทุนเผ่ือขายในมูลค่ายติุธรรม 3,436,511,790  5,512,097,862  2,901,415,374  4,320,409,601 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559 

เงินปันผล 309,012,500  254,287,330 
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กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

รายการ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2560 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ             

 วดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  1,418,994,227  656,591,845  2,075,586,072  1,418,994,227  656,591,845  2,075,586,072 

หกั หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (283,798,846)  (131,318,369)  (415,117,215)  (283,798,846)  (131,318,369)  (415,117,215) 

 บริษทั             

 ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายสุทธิจากภาษีเงินได ้          

  ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ -  525,273,476  -  -  525,273,476  - 

 บริษทัร่วม :             

  บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  89,316,860  (9,877,174)  79,439,686  -  -  - 

  บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  10,091,175  5,704,384  15,795,559  -  -  - 

  บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  44,197,780  (41,454,579)  2,743,201  -  -  - 

  บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  27,427,616  (5,485,317)  21,942,299  -  -  - 

  บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  666,070,807  (70,660,122)  595,410,685  -  -  - 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนใน

    บริษทัร่วมในงบการเงินรวม 

  

- 

  

(121,772,808) 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

 รวม  1,972,299,619  403,500,668  2,375,800,287  1,135,195,381  525,273,476  1,660,468,857 

   

บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

รายการ 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2558 

 ระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2558 

 ระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2559 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ             

 วดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  470,487,311  948,506,916  1,418,994,227  470,487,311  948,506,916  1,418,994,227 

หกั หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (94,097,463)  (189,701,383)  (283,798,846)  (94,097,463)  (189,701,383)  (283,798,846) 

 บริษทั             

 ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายสุทธิจากภาษีเงินได ้          

  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  -  -  - 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนใน

    บริษทัร่วมในงบการเงินรวม 

  

- 

  

455,123,567 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

 รวม  758,370,519  1,213,929,100  1,972,299,619  376,389,848  758,805,533  1,135,195,381 
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  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทได้ซ้ือเงินลงทุนเผื่อขายเป็นจาํนวนเงิน 

545.84 ลา้นบาท และ 45.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนเผื่อขายมีราคาทุนรวม 10.74

ลา้นบาท และ 17.98 ล้านบาท และราคาขายรวมจาํนวน 6.51 ล้านบาท และ 16.38 ล้านบาท บริษทัมีกาํไร

(ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน รวมจาํนวน (4.23) ลา้นบาท และ (1.60) ลา้นบาท ตามลาํดบั  

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัไดมี้การนาํใบหุ้นสามญัจากการลงทุนในตราสารทุนใน

ความตอ้งการของตลาดบางส่วน ราคาทุนรวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 861.38 ลา้นบาท ไปคํ้าประกนัเงินกูย้ืม

ระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 18, 22) 

   

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
      บาท 

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนชาํระแลว้   สดัส่วนเงินลงทุน %  วิธีส่วนไดเ้สีย   วิธีราคาทุน   

ช่ือบริษทั  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

1. บริษทั รพ. เชียงใหม่ราม จาํกดั  400,000,000  400,000,000  42.89  42.89  731,147,930  708,722,610  47,617,004  47,617,004 

2. บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั  10,000,000  10,000,000  30.00  30.00  931,000  919,861  3,000,000  3,000,000 

3. บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  910,000,000  910,000,000  32.95  32.95  1,110,283,051  1,091,561,279  649,414,242  649,414,242 

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  104,967,550  109,685,340  199,939,110  199,939,110 

6. บริษทั รพ. วิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  1,319,693,385  1,316,363,602  7.07  7.08  704,111,225  681,105,772  508,909,546  508,909,546 

7.บริษทั รพ.พะเยาราม จาํกดั  7,500,000  7,500,000  40.00  40.00  70,798,031  78,485,136  107,000  107,000 

8. บริษทั รพ. วิภาราม  จาํกดั  1,654,800,000  1,554,800,000  41.10  41.10  1,988,501,545  1,841,479,592  1,284,964,851  1,227,401,093 

 9. บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ 

 (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

2,100,000,000 

 

2,100,000,000 

  

40.00 

  

40.00 

  

996,560,626 

  

1,004,241,563 

  

  1,006,800,000 

  

  1,006,800,000 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนใน        

     บริษทัร่วม  

         

       

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

 - บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั          -  -  (95,000,000)  (90,300,000) 

 รวม          5,707,300,958  5,516,201,153  3,603,768,753  3,550,904,995 

 

 เงินปันผลจากบริษทัร่วมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ดงัต่อไปน้ี 
      บาท 

    ลกัษณะความ  เงินปันผล 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  สมัพนัธ์  2560  2559 

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

2. บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั  ซ่อมเคร่ืองมือแพทย ์  ผูถื้อหุ้นร่วมกนั  -  - 

3. บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  65,963,676  131,466,066 

4. บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลยราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  -  - 

5. บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  -  - 

6. บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  32,637,423  27,544,550 

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

8. บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  -  15,973,945 

9. บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  สนามกอลฟ์  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  -  - 

  รวมงบการเงินรวม      168,071,100  194,484,561 

  รวมงบการเงินเฉพาะกิจการ      168,071,100  194,484,561 
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  ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วม มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  

บริษทั  2560  2559 

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั 109,880,003  111,723,273 

บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั 11,138  (20,256) 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 126,011,191  128,655,342 

บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลยราม จาํกดั -  - 

บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั (10,422,174)  (18,641,286) 

บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จาํกดั (มหาชน) 60,622,255  55,980,451 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั 10,312,895  20,053,139 

บริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั 167,091,771  5,005,506 

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (7,680,937)  (7,506,779) 

 รวม 455,826,142  295,249,390 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสาํคญั 
  บาท 

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

  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

สินทรัพยห์มุนเวียน  519,918,230  507,266,070  708,400,499  760,242,871  1,433,397,445  1,047,720,808  1,084,197,378  776,025,472  84,016,169  79,456,176 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  5,710,664,173  5,183,802,844  9,385,019,912  7,809,252,104  14,032,403,874  13,439,608,212  8,730,212,936  9,929,369,457  2,549,502,862  2,499,181,227 

                     

หน้ีสินหมุนเวียน  1,183,402,508  1,120,304,745  3,316,327,160  2,765,805,469  3,533,749,382  3,290,722,220  2,522,877,076  3,399,785,510  131,771,238  30,549,359 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  1,366,946,944  849,131,632  2,453,797,567  1,145,911,180  2,545,096,785  1,967,235,484  1,540,521,253  1,972,670,031  9,676,482  8,438,800 

                     

รายได ้  2,133,445,400  1,989,804,493  2,432,795,125  2,221,932,062  6,271,261,308  5,899,472,284  3,824,189,412  3,150,036,010  157,021,000  135,863,890 

                     

กาํไรสาํหรับปี  272,817,989  283,379,232  361,400,364  412,636,269  1,084,026,912  865,803,139  408,282,942  (1,690,271)  (27,654,440)  (36,151,147) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี  (359,835,935)  1,019,600,486  (96,483,146)  332,331,600  (432,221,007)  1,177,418,954  (260,310,778)  1,148,336,072  -  - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี  (87,017,946)  1,302,979,718  264,917,218  744,967,869  651,805,905  2,043,222,093  147,972,164  1,146,645,801  (27,654,440)  (36,151,147) 

                     

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหวา่งปี  51,470,001  -  65,963,676  131,466,066  32,637,423  27,544,550  -  15,973,945  -  - 

                     

กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม 
 
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม  3,680,232,951  3,887,250,896  3,703,379,366  3,715,033,921  7,013,394,202  6,799,704,420  5,426,902,963  5,141,260,552  1,839,685,473  1,858,887,814 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัร่วม (ร้อยละ)  42.89  42.89  32.95  32.95  7.07  7.08  41.10  41.10  40.00  40.00 

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

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงท่ีบริษทัร่วมลงทุนในบริษทั  (834,501,836)  (946,933,339)  (92,997,499)  (114,733,183)  (64,425,299)  (73,884,523)  (174,578,874)  (210,233,288)  -  - 

อ่ืน ๆ   (12,802,146)  (11,585,960)  (16,982,949)  (17,809,215)  27,723,293  28,604,960  (67,376,699)  (61,345,207)  -  - 

มูลค่าตามบญัชีของบริษทัร่วม  731,147,930  708,722,610  1,110,283,051  1,091,561,279  704,111,225  681,105,772  1,988,501,545  1,841,479,592  996,560,626  1,004,241,563 
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    ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมทั้งหมดท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั 

 บาท 

  2560  2559 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากกิจการท่ียงัดาํเนินงาน  (98,141)  1,391,597 

ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอ่ืน  5,704,384  938,251 

ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จรวม  5,606,243  2,329,848 

ผลรวมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัร่วม  176,696,580  189,090,337 

 

    ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากบริษทัร่วมท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากบริษทัร่วมท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 2,562,102  3,538,792 

 ผลสะสมของส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วมท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ (41,003,078)  (77,458,524) 

 

   จาํนวนเงินปันผลท่ีบริษทัร่วมไดรั้บจากบริษทั ซ่ึงไดถู้กนาํมาตดัรายการระหวา่งกนัในการคาํนวณส่วน

แบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

   บาท 

บริษทัร่วม   2560  2559 

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  5,917,447  5,177,767 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  963,889  808,719 

บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จาํกดั (มหาชน)  553,715  477,905 

บริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั  1,345,450  1,177,268 

 รวม  8,780,501  7,641,659 

 

   เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั  

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 ไดมี้มติใหซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ

บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในสัดส่วนเดิมร้อยละ 41.10 จาํนวน 2,897,767 หุ้น ใน

ราคาหุน้ละ 41 บาท เป็นจาํนวนเงิน 118.81 ลา้นบาท บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2559 ไดมี้มติให้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ

บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในสัดส่วนเดิมร้อยละ 41.10 จาํนวน 3,042,656 หุ้น ใน

ราคาหุน้ละ 41 บาท เป็นจาํนวนเงิน 124.75 ลา้นบาท บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 ได้มีมติให้สละสิทธ์ิในการซ้ือหุ้น

สามญัเพิ่มทุนของบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกัด จาํนวน 4,259,719 หุ้น ในราคาหุ้นละ 42 บาท เป็น

จาํนวนเงิน 178.91 ลา้นบาท ผลจากการสละสิทธ์ิดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าว

จากเดิมร้อยละ 41.10 เป็นสัดส่วนร้อยละ 38.53  

 



- 40 - 

 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติยกเลิกมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 และมีมติใหม่ให้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จาํกัด 

จาํนวน 4,111,697 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 14 บาท เป็นจาํนวนเงิน 57.56 ล้านบาท พร้อมทั้งสิทธ์ิในการซ้ือหุ้น

สามญัของ บริษทั วิภาราม-ชยัปราการ จาํกดั จาํนวน 16,446,788 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 

164.47 ลา้นบาท (เป็นเง่ือนไขในการใช้สิทธ์ิซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของ บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั) ทาํให้

บริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวตามสัดส่วนเดิมเป็นร้อยละ 41.10  

   ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้ขายหุ้นสามญัของบริษทั 

วภิาราม-ชยัปราการ จาํกดั จาํนวน 16,446,788 หุ้น ในราคาหุน้ละ 10 บาท (เท่ากบัราคาซ้ือ) เป็นจาํนวนเงิน 

164.47 ล้านบาท ให้กบับุคคลอ่ืน เน่ืองจากบริษทั วิภาราม-ชยัปราการ จาํกดั มีผลประกอบการไม่ดี และ

บริษทัสามารถขายไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม 

 

 เงินลงทุนในบริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  

 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัไดพ้ิจารณาบนัทึก 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ปิยะศิริ จาํกดั จาํนวน 4.70 ลา้นบาท และ 17.70 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีผลประกอบการขาดทุน 

 

  เงินลงทุนในบริษทั สินแพทย ์จาํกดั  

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 ไดมี้มติให้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในสัดส่วนเดิมร้อยละ 32.95 จาํนวน 6,919,267 หุน้ ในราคาหุน้ละ 

50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 345.96 ลา้นบาท บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน 

     

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทได้มีการนําใบหุ้นสามัญจากการลงทุนในบริษัทร่วม

บางส่วนราคาทุนรวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 295.93  ลา้นบาท ไปคํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 18 ) 

 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
        งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนชาํระแลว้ (บาท)  สดัส่วนเงินลงทุน %  วิธีส่วนไดเ้สีย (บาท)   วิธีราคาทุน (บาท)  

ช่ือบริษทั  2560   2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

 บริษทั รพ. ชยัภูมิ-ราม จาํกดั  558,000,000  558,000,000  78.04  78.04  225,568,542  236,965,040  435,490,000  435,490,000 

บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั 1,025,000,000  875,000,000  50.00  50.00  492,986,404  420,198,204  512,499,890  437,499,893 

 หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน                

 ในบริษทัยอ่ย-บริษทั รพ.ชยัภูมิ-ราม จาํกดั      -  -  (210,000,000)  (198,700,000) 

 รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         718,554,946  657,163,244  737,989,890  674,289,893 
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  เงินปันผลจากบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ดงัต่อไปน้ี 
    ลกัษณะความ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  สัมพนัธ์  2560  2559 

 บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  -  - 

 บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  -  - 
 
บริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 

  บริษทัไดร้วมบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 
       

  ประเทศท่ีจดัตั้ง  สดัส่วนของความเป็นเจา้ของและ  บาท 

  และสถานท่ี  สิทธิในการออกเสียงท่ีถือโดยส่วน  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจดัสรรสาํหรับ  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ช่ือบริษทั  หลกัของธุรกิจ  ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (ร้อยละ)  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  สะสม 

    2560  2559  2560  2559  2560  2559 

บริษทั รพ. ชยัภูมิ-ราม จาํกดั  ประเทศไทย 

โรงพยาบาล 

 21.96  21.96  (3,206,907)  (5,493,958)  63,473,670  66,680,577 

บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั  ประเทศไทย 

โรงพยาบาล 

 50.00  50.00  (2,211,690)  (5,911,727)  492,986,510  420,198,200 

รวม        (5,418,597)  (11,405,685)  556,460,180  486,878,777 

 
  ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยก่อนตดัรายการระหวา่งกนั มีดงัน้ี 

 บาท 

 บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั  บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จาํกดั 

 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพยห์มุนเวียน 14,125,490  13,548,365  483,121,608  32,452,296 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 272,609,411  278,845,163  1,543,833,975  1,545,647,786 

        

หน้ีสินหมุนเวียน 9,325,155  12,008,064  1,040,982,555  737,703,675 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,577,534  949,847  -  - 

        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 63,473,670  66,680,577  492,986,510  420,198,200 

        

รายได ้ 70,688,012  62,555,019  1,192,206  8,304,736 

        

กาํไรขาดทุนสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,206,908)  (5,493,958)  (2,211,690)  (5,911,727) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สีย        

 ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -  -  -  - 

        

เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -  -  -  - 

        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (7,329,779)  (8,987,094)  (300,186)  (1,958,247) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (3,582,877)  (3,319,059)  (149,739,051)  (465,384,708) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 10,732,035      12,187,336    150,000,000  468,400,559 

กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (180,621)  (118,817)  (39,237)  1,057,604 
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 เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ - ราม จาํกดั 

   เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้มีมติให้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือของ 

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

บาท ผลจากการซ้ือหุ้นดงักล่าวทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวจากเดิมร้อยละ 66 เป็น

สัดส่วนร้อยละ 78.04 และทาํให้มีผลต่างจากการซ้ือหุ้นบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

จาํนวน 15.71 ลา้นบาท โดยแสดงรายการในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวม และไดท้ยอยจ่ายชาํระค่าหุ้น

ดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัได้ชาํระค่าหุ้นสะสมแลว้เป็นจาํนวนเงิน 54 ล้านบาท 

และ 43 ล้านบาท ตามลาํดบั และมีเจา้หน้ีค่าหุ้นคงเหลือจาํนวนเงิน 13.21 ล้านบาท และ 24.21 ล้านบาท 

ตามลาํดบั 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัไดพ้ิจารณาบนัทึก

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั จาํนวน 11.30 ลา้นบาท และ 19.60 

ลา้นบาท ตามลาํดบั เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีผลประกอบการขาดทุน  

 

  เงินลงทุนในบริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2556 ไดมี้มติให้ร่วมลงทุนในบริษทั อาร์ 

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

ซ้ือหุ้นดังกล่าวทําให้บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้รวมเป็นจาํนวนเงิน 250 ลา้นบาท  

  ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2559 ของบริษทั อาร์ พลสั 

แอสเซท จาํกดั ไดมี้มติพิเศษอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 500 ลา้นบาทเป็น 2,000 ลา้นบาท โดยทุนท่ี

เพิ่มข้ึน 1,500 ล้านบาทแบ่งเป็น 150 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 กรกฏาคม 2559 ทั้งน้ีบริษทัไดล้งทุนเพิ่มในสัดส่วนเดิมร้อยละ 50 จาํนวน 75 

ลา้นหุน้ ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 750 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดเ้รียกชาํระค่าหุน้ในราคาหุ้น

ละ 2.5 บาท เป็นจาํนวนเงิน 187.50 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

รวมชาํระค่าหุน้แลว้ทั้งส้ิน 437.50 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2560 บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มในราคาหุน้ละ 

1 บาท เป็นจาํนวนเงิน 75 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นแลว้ทั้งจาํนวน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 รวม

ชาํระค่าหุน้แลว้ทั้งส้ิน 512.50 ลา้นบาท 

 ดงันั้น บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าหุน้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระอีกเป็นจาํนวนเงิน 562.50 ลา้นบาท 
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11. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

   เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน เป็นเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน ถือเป็นเงิน

ลงทุนทัว่ไป ประกอบดว้ย 
    บาท 

  สดัส่วนเงินลงทุน %  งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ถือหุ้น ผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั)           

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

2. บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  16.33  16.33  98,000,000  98,000,000  98,000,000  98,000,000 

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

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

  5. บริษทั เอนคอร์ (2016) จาํกดั  16.00  16.00  80,000,000  80,000,000  80,000,000  80,000,000 

 รวมเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      247,465,100  278,215,100  247,465,100  278,215,100 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           

 - บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั      (98,000,000)  (98,000,000)  (98,000,000)  (98,000,000) 

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

 รวมเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ      149,465,100  149,465,100  149,465,100  149,465,100 

บริษทัอ่ืน (ถือหุ้นแต่ไม่มีอาํนาจควบคุม)           

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

7. บริษทั ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย จาํกดั  0.30  0.30  240,000  240,000  240,000  240,000 

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

9. บริษทั หลกัทรัพยภ์ทัร จาํกดั (มหาชน)  0.01  0.01  512,845  512,845  512,845  512,845 

 10. บริษทั รีนลั เซิร์ฟ จาํกดั  19.00  19.00  5,700,000  5,700,000  5,700,000  5,700,000 

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

หกั ค่าเผ่ือจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัอ่ิน            

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

 รวมเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน - สุทธิ      43,946,245  43,946,245  43,946,245  43,946,245 

รวมมูลค่าเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน - สุทธิ   193,411,345  193,411,345  193,411,345  193,411,345 

 

   เงินปันผลจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 

ดงัต่อไปน้ี 
      ทุนชาํระแลว้  เงินปันผล (บาท) 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  ลกัษณะความสมัพนัธ์  2560  2559  2560  2559 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ถือหุ้น ผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั)           

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

2. บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  การศึกษา  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  600,000,000  600,000,000  -  - 

3. บริษทั กอปรสิน จาํกดั  อสงัหาริมทรัพย ์  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  74,250,000  74,250,000  -  - 

4. บริษทั สหแพทยเ์ภสชั จาํกดั  ผลิตยา  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  42,860,000  42,860,000  860,000  860,000 

5. บริษทั เอนคอร์ (2016) จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้นร่วมกนั  500,000,000  500,000,000  -  - 

บริษทัอ่ืน (ถือหุ้นแต่ไม่มีอาํนาจควบคุม)             

6. บริษทั บูรณะเวช จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้นร่วมกนั  75,000,000  75,000,000  5,704,040  5,704,040 

7. บริษทั ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย จาํกดั  ผลิตยา  ผูถื้อหุ้นร่วมกนั  80,000,000  80,000,000  8,640  - 

8. บริษทั อุดรพฒันา (1994)  จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้นร่วมกนั  300,000,000  300,000,000  -  - 

9. บริษทั หลกัทรัพยภ์ทัร จาํกดั (มหาชน)  ธุรกิจการเงิน  ผูถื้อหุ้นร่วมกนั  800,000,000  800,000,000  90,800  110,095 

 10. บริษทั รีนลั เซิร์ฟ จาํกดั  ขายเคร่ืองมือแพทย ์  ผูถื้อหุ้นร่วมกนั  30,000,000  30,000,000  -  - 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ          11,912,280  10,610,735 
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   เงินลงทุนในบริษทั กอปรสิน จาํกดั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทั กอปรสิน จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัและชาํระบญัชีเสร็จส้ิน 

บริษทัจึงพิจารณาตดัจาํหน่ายเงินลงทุนและค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนทั้งจาํนวน 

 

   เงินลงทุนในบริษทั รีนลั เซิร์ฟ จาํกดั 

   สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัไดพ้ิจารณาบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนใน

บริษทั รีนลั เซิร์ฟ จาํกดั จาํนวน 5.70 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีผลประกอบการขาดทุน 

 

   เงินลงทุนในบริษทั เอนคอร์ (2016) จาํกดั 

   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2559ไดมี้มติให้ร่วมลงทุนในบริษทั

เอนคอร์ (2016) จาํกดั จาํนวน 4 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 400 ลา้นบาท ผลจากการ

ซ้ือหุ้นดงักล่าวทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 และบริษทัไดช้าํระ

ค่าหุน้แลว้รวมเป็นจาํนวนเงิน 80 ลา้นบาท 

 

12. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  2560  2559  2560  2559 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม  จาํกดั  45,000,000  46,126,035  45,000,000  46,126,035 

บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลยราม จาํกดั  92,356,702  93,456,702  92,356,702  93,456,702 

 รวม  137,356,702  139,582,737  137,356,702  139,582,737 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ         

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม  จาํกดั  -  (1,126,035)  -  (1,126,035) 

บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลยราม จาํกดั  (92,356,702)  (93,456,702)  (92,356,702)  (93,456,702) 

 รวม  (92,356,702)  (94,582,737)  (92,356,702)  (94,582,737) 

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

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

 สุทธิ  15,000,000  30,000,000  15,000,000  30,000,000 
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 รายการท่ีเพิ่มข้ึนและลดลงระหวา่งปี สรุปไดด้งัน้ี 
  บาท 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ  รายการในระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ 

 

ช่ือบริษทั 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2559        

 ให้กูย้มืเพ่ิม  รับชาํระคืน  ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2560         

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม  จาํกดั  46,126,035  -  (1,126,035)  45,000,000 

บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลยราม จาํกดั  93,456,702  -  (1,100,000)  92,356,702 

 รวม  139,582,737  -  (2,226,035)  137,356,702 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ         

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  (1,126,035)  -  1,126,035  - 

บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลยราม จาํกดั  (93,456,702)  -  1,100,000  (92,356,702) 

 รวม  (94,582,737)  -  2,226,035  (92,356,702) 

รวมเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  45,000,000      45,000,000 

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

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  30,000,000      15,000,000 

 

  บาท 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ  รายการในระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ 

 

ช่ือบริษทั 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2558      

 ให้กูย้มืเพ่ิม  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 ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ         

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) 

รวมเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  45,000,000      45,000,000 

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

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  15,000,000      30,000,000 
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   ในปี 2546 บริษทัไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีการปรับปรุงเก่ียวกบั

เง่ือนไขในการชาํระหน้ี ดงัน้ี 

บริษทั  เง่ือนไขการจ่ายชาํระ 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั 1. ชาํระเงินตน้ทุกเดือนๆ ละไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาท จนกว่า

 จะชาํระเสร็จส้ิน 

 2. ดอกเบ้ียในอตัรา MLR ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั  (มหาชน) 

ตั้งพกัไวแ้ละชาํระหลงัจากท่ีชาํระเงินตน้เสร็จส้ิน 

 

   ในปี 2556 บริษทัไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีการปรับปรุงเก่ียวกบั

เง่ือนไขในการชาํระหน้ี ดงัน้ี 

บริษทั  เง่ือนไขการจ่ายชาํระ 

บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลยราม จาํกดั 1.  ชําระเงินต้นทุกไตรมาสๆ ละไม่ตํ่ ากว่า 300,000 บาท 

จนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน 

 2. ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.50 (เป็นอตัราเงินกู้ยืมระยะสั้ น

จากบุคคล) ตั้งพกัไว ้โดยทุกส้ินเดือนจะจ่ายชาํระดอกเบ้ีย

ทนัที ขั้นตํ่าตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.50 ต่อปี ส่วนท่ีเหลือ

ตั้งพกัไว ้และชาํระหลงัจากท่ีชาํระเงินตน้เสร็จส้ิน 
 

  ในปี 2551 และปี 2552 บริษทัไดใ้หกู้ย้ืมเงินแก่บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั ในรูปตัว๋แลกเงิน

เป็นจาํนวนเงิน 45 ล้านบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยชาํระดอกเบ้ียทุก

เดือน บริษทัไดต่้ออายกุารชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืเงินดงักล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลาคราวละ 2 ปี 

 

13. ดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั  2560  2559  2560  2559 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั 48,666,796  48,186,796  48,666,796  48,186,796 

บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลยราม จาํกดั 111,923,498  108,180,847  111,923,498  108,180,847 

     รวม 160,590,294  156,367,643  160,590,294  156,367,643 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (160,590,294)  (156,367,643)  (160,590,294)  (156,367,643) 

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ -  -  -  - 

 
  ดอกเบ้ียคา้งรับจากเงินให้กู ้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 12) จะตั้งพกัไว ้และจะได้รับชาํระหลงัจากท่ี

ชาํระเงินตน้เสร็จส้ิน บริษทัจึงตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ สําหรับดอกเบ้ียคา้งรับไวท้ั้งจาํนวน และแสดงไว้
ภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 
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14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  รายการเพ่ิมข้ึนและลดลงระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31   รายการท่ีเพ่ิม  รายการท่ีจาํหน่าย  ณ วนัท่ี 31  

 ธนัวาคม 2559  และรับโอน  และโอน  ธนัวาคม 2560 

ราคาทุน        

ท่ีดินยงัไม่ใชด้าํเนินงาน 270,736,831  10,469,025  -  281,205,856 

ท่ีดิน 2,016,582,027  42,000  -  2,016,624,027 

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

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 1,508,194,235   71,130,128  -  1,579,324,363 

เคร่ืองใชท้างการแพทย ์ 1,389,581,318  52,027,279  (193,290)  1,441,415,307 

เคร่ืองใชท้างการแพทย ์- MICAL 62,906,978  2,003,695  -  64,910,673 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 213,266,352  17,439,604  (2,369,887)  228,336,069 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 122,660,771  1,803,799  -  124,464,570 

เคร่ืองใชท้ัว่ไป 94,070,454  5,931,574  (4,200)  99,997,828 

ยานพาหนะ 115,623,254  12,946,954  (2,980,000)  125,590,208 

งานระหวา่งก่อสร้างอาคาร 86,105,192  7,679,135  (65,183,121)  28,601,206 

 รวม 5,885,488,062  181,473,193  (70,730,498)  5,996,230,757 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (776,338,351)  (85,304,407)  -  (861,642,758) 

เคร่ืองใชท้างการแพทย ์ (1,243,032,831)  (66,471,580)  159,935  (1,309,344,476) 

เคร่ืองใชท้างการแพทย ์- MICAL (50,203,600)  (5,695,140)    -   (55,898,740) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (198,596,814)  (10,527,471)   2,369,838  (206,754,447)  

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (108,778,358)  (5,423,831)   -  (114,202,189) 

เคร่ืองใชท้ัว่ไป (78,121,127)  (7,606,376)   4,199  (85,723,304) 

ยานพาหนะ (96,989,872)  (8,950,731)   2,979,996  (102,960,607) 

 รวม (2,552,060,953)  (189,979,536)   5,513,968  (2,736,526,521) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 3,333,427,109      3,259,704,236 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  รายการเพ่ิมข้ึนและลดลงระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31   รายการท่ีเพ่ิม  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 

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

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

งานระหวา่งก่อสร้างอาคาร 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) 

เคร่ืองใชท้ัว่ไป (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 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ยอดคงเหลือ  รายการเพ่ิมข้ึนและลดลงระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31   รายการท่ีเพ่ิม  รายการท่ีจาํหน่าย  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2559  และรับโอน  และโอน  ธนัวาคม 2560 

ราคาทุน        

 ท่ีดินยงัไม่ใชด้าํเนินงาน 270,736,831  10,469,025  -  281,205,856 

 ท่ีดิน 490,860,563  -  -  490,860,563 

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

 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 1,242,574,741  71,130,128  -  1,313,704,869 

 เคร่ืองใชท้างการแพทย ์ 1,314,876,478  50,495,860  (158,290)  1,365,214,048 

 เคร่ืองใชท้างการแพทย ์- MICAL 62,906,978  2,003,695  -  64,910,673 

 เคร่ืองใชส้าํนกังาน 206,711,589  17,202,094  (2,369,887)  221,543,796 

 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 115,696,916  1,369,048  -  117,065,964 

 เคร่ืองใชท้ัว่ไป 85,137,640  5,629,084  (4,200)  90,762,524 

 ยานพาหนะ 111,729,794  12,946,953  (2,980,000)  121,696,747 

 งานระหวา่งก่อสร้างอาคาร 80,487,994  7,228,834  (65,183,121)  22,533,707 

 รวม 3,987,480,174  178,474,721  (70,695,498)  4,095,259,397 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (749,895,819)  (81,043,027)  -  (830,938,846) 

 เคร่ืองใชท้างการแพทย ์ (1,187,149,261)  (62,786,232)  158,285  (1,249,777,208) 

 เคร่ืองใชท้างการแพทย ์- MICAL (50,203,600)  (5,695,140)  -  (55,898,740) 

 เคร่ืองใชส้าํนกังาน (192,865,577)  (10,315,185)  2,369,838  (200,810,924) 

 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (103,490,727)  (5,010,876)  -  (108,501,603) 

 เคร่ืองใชท้ัว่ไป (70,859,721)  (7,337,698)  4,199  (78,193,220) 

 ยานพาหนะ (93,689,100)  (8,789,318)  2,979,996  (99,498,422) 

  รวม (2,448,153,805)  (180,977,476)  5,512,318  (2,623,618,963) 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,539,326,369      1,471,640,434 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ยอดคงเหลือ  รายการเพ่ิมข้ึนและลดลงระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31   รายการท่ีเพ่ิม  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 

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

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

 งานระหวา่งก่อสร้างอาคาร 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) 

 เคร่ืองใชท้ัว่ไป (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 

 
  

บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 189,979,536  174,576,900  180,977,476  159,099,466 

ดอกเบ้ียถือเป็นตน้ทุนทรัพยสิ์นสาํหรับปี 1,291,118  3,523,777  1,291,118  3,523,777 

อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละต่อปี) 3.00  3.00  3.00  3.00 
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   บริษทัยอ่ย - บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั 

   เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาซ้ือท่ีดินและโอนกรรมสิทธ์ิจาํนวน 3 โฉนด ใน

ราคารวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนรวม 1,057.39 ลา้นบาท และมีการจ่ายชาํระค่าท่ีดินโดยผอ่นชาํระ

เป็นรายงวดดงัน้ี  

1. ชาํระใหใ้นวนัลงนามทาํบนัทึกขอ้ตกลง (23/4/2559)  10,000,000 บาท 

2. ชาํระภายในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ (26/4/2559)  118,170,000 บาท 

3. ชาํระภายในวนัท่ี 30/6/2559 100,000,000 บาท 

4. ชาํระภายในวนัท่ี 31/8/2559 100,000,000 บาท 

5. ชาํระภายในวนัท่ี 30/12/2559 29,000,000 บาท 

6. ชาํระภายในวนัท่ี 30/6/2560 175,000,000 บาท 

7. ชาํระภายในวนัท่ี 30/12/2560 175,000,000 บาท 

8. ชาํระภายในวนัท่ี 30/6/2561 175,000,000 บาท 

9. ชาํระภายในวนัท่ี 30/12/2561 175,000,000 บาท 

 1,057,170,000 บาท 
 

   และมีการชาํระค่าดอกเบ้ียของราคาค่าซ้ือท่ีดินคา้งชาํระ จาํนวน 19,200,000 บาท โดยผ่อนชาํระ

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

   เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 บริษทัย่อยไดซ้ื้อท่ีดินและโอนกรรมสิทธ์ิจาํนวน 1 โฉนด ในราคารวม

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนรวม 276.41 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระค่าท่ีดินดงักล่าวแลว้จาํนวน 

266.41 ลา้นบาท คงเหลือคา้งชาํระจาํนวน 10 ลา้นบาท 

   และไดข้ายท่ีดินของบริษทัยอ่ยจาํนวน 1 โฉนด ในราคาขาย 224.84 ลา้นบาท ทาํใหเ้กิดกาํไรจากการ

ขายท่ีดินจาํนวนเงิน 7.44 ลา้นบาท  

   เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับริษทัในประเทศ 2 แห่ง เน้ือ

ท่ีดินรวมประมาณ 3-2-39.9 ไร่ ในราคาขายรวม 2,591.82 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขการจ่ายชาํระค่าท่ีดิน ดงัน้ี 
 

1. วนัทาํสัญญา 647,955,000 บาท 

2. ภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัท่ีทาํสัญญาจะซ้ือจะขาย 647,955,000 บาท 

3. ในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ภายใน 9 เดือน    

    นบัแต่วนัท่ีทาํสัญญาจะซ้ือจะขาย 1,295,910,000 บาท 

 รวมทั้งส้ิน 2,591,820,000 บาท 
    

   โดยค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโอน

กรรมสิทธ์ิท่ีดิน ผูจ้ะขายเป็นผูรั้บผดิชอบ 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัย่อยไดรั้บเงินล่วงหนา้ค่าขายท่ีดิน จาํนวน 647.96 ลา้นบาท แสดง

ไวใ้นหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยถ์าวรท่ีคาํนวณค่าเส่ือมราคา

ครบแลว้ และยงัมีการใช้งานอยู ่โดยมีราคาทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,648.60 ลา้นบาท และ 1,571.89 ลา้น

บาท (เฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 1,585.34 ลา้นบาท และ 1,525.45 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างการแพทยบ์างส่วนไป

จดจาํนอง เพื่อเป็นหลกัประกนั สาํหรับเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 18 และ 22) 

  บริษทัยอ่ย-บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั ไดน้าํท่ีดินไปจดจาํนองเป็นประกนัหน้ีราคาค่าซ้ือท่ีดิน

คา้งชาํระกบัผูจ้ะขาย โดยมีจาํนวนเงินรับผดิไม่นอ้ยกวา่ 930 ลา้นบาท 
 

15. สิทธิการเช่าที่ดิน 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 2560  2559 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 24,155,543  46,006,174 

หกั ยกเลิกสิทธิการเช่า -  (20,851,926) 

หกั ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (755,713)  (998,705) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี 23,399,830  24,155,543 

 

  บริษทัยอ่ย - บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั 

 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2559 ไดม้ีมติอนุมตัิให้

บริษทัจดทะเบียนยกเลิกการเช่าที่ดินบางส่วน ตามที่ปรากฏตามหนงัสือสัญญาเช่าและให้เขา้ใช้ที่ดิน 

เน่ืองจากผูถ้ือกรรมสิทธ์ิในที่ดินประสงค์จะขายที่ดินดงักล่าวแก่บริษทั พร้อมทั้งมีมติอนุมตัิให้จดัซ้ือ

ที่ดินดงักล่าวในราคารวม 1,333.80 ลา้นบาท โดยบริษทัเป็นผูจ้่ายค่าธรรมเนียมต่างๆในการโอนที่ดิน

ดงักล่าวและไดมี้การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินแลว้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 

  บริษทัย่อยมีค่าเช่ากบับุคคลอื่น ภายใตส้ัญญาเช่าและให้เขา้ใช้ที่ดินเป็นเวลา 411 เดือน (ตั้งแต่

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2590) โดยมีรายละเอียดอตัราค่าเช่ารายเดือนตามท่ีกาํหนดใน

สัญญาคงเหลือ ดงัน้ี 

  ปีท่ี   1 - 10 ในอตัราเดือนละ 196,082 บาท 

  ปีท่ี 11 - 20 ในอตัราเดือนละ 336,140 บาท 

  ปีท่ี 21 - 30 ในอตัราเดือนละ 476,199 บาท 

 รวมค่าเช่าตลอดระยะเวลาตามสัญญาเป็นเงิน 121,010,548 บาท 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31   เพ่ิมข้ึน  ณ วนัท่ี 31  

 ธนัวาคม 2559    ธนัวาคม 2560 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย 37,360,679  3,624,938  40,985,617 

หกั โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่ายสะสม (23,559,104)  (3,224,464)  (26,783,568) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย - สุทธิ 13,801,575    14,202,049 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31   เพ่ิมข้ึน  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 

 2560  2559  2560  2559 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่ายสาํหรับปี 3,224,464  3,353,712  3,224,464  3,353,712 

 

17. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

    บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2560  2559  2560  2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  3,003,182  2,296,551  36,719,586  33,060,228 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (378,397,629

) 

 (250,738,618

) 

 (415,117,215

) 

 (283,798,846

) 

  (375,394,447

) 

 (248,442,067

) 

 (378,397,629

) 

 (250,738,618

) 
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การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2559 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ลูกหน้ีการคา้ 5,589,316  320,691  -  5,910,007 

 สินคา้คงเหลือ 5,927,952  1,772,091  -  7,700,043 

 เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 225,207  (225,207)  -  - 

 ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,637,359  -  -  9,637,359 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 11,680,394  1,791,783  -  13,472,177 

 สญัญาเช่าท่ีดิน 2,296,551  706,631  -  3,003,182 

รวม 35,356,779  4,365,989  -  39,722,768 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า        

 เงินลงทุนเผ่ือขาย (283,798,846)  -  (131,318,369)  (415,117,215) 

รวม (283,798,846)  -  (131,318,369)  (415,117,215) 

สุทธิ (248,442,067)      (375,394,447) 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2558 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

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

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

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

 ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,637,359  -  -  9,637,359 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 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        

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

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

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2559 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ลูกหน้ีการคา้ 5,589,316  320,691  -  5,910,007 

 สินคา้คงเหลือ 5,927,952  1,772,091  -  7,700,043 

 เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 225,207  (225,207)  -  - 

 ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,637,359  -  -  9,637,359 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 11,680,394  1,791,783  -  13,472,177 

รวม 33,060,228  3,659,358  -  36,719,586 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า        

 เงินลงทุนเผ่ือขาย (283,798,846)  -  (131,318,369)  (415,117,215) 

รวม (283,798,846)  -  (131,318,369)  (415,117,215) 

สุทธิ (250,738,618)      (378,397,629) 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2558 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

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

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

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

 ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,637,359  -  -  9,637,359 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 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        

 เงินลงทุนเผ่ือขาย         (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) 
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18. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 86,164,451  18,016,178  86,091,241  17,677,477 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 1,700,000,000  1,860,000,000  1,700,000,000  1,860,000,000 

   รวม 1,786,164,451  1,878,016,178  1,786,091,241  1,877,677,477 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 7 วงเงิน จาํนวนรวม 155 

ลา้นบาทและ 140 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 1 วงเงิน จาํนวนรวม 7 ลา้นบาท มี

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี  

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากธนาคารพาณิชย ์5 แห่ง และ 7

แห่ง จาํนวนวงเงินรวม 2,955 ลา้นบาท และ 2,515 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินมีอายไุม่เกิน 

3 เดือน และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.70 - 3.40 และร้อยละ 2.85 - 3.45 ต่อปี ตามลาํดบั 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินเบิกเกินบญัชีวงเงิน 155 ลา้นบาทและ 140 ล้านบาท และ

เงินกูย้ืมระยะสั้นบางส่วนวงเงินรวม 2,355 ลา้นบาท และ 1,915 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างการแพทยบ์างส่วนกรรมสิทธ์ิของบริษทัและบริษทัยอ่ย ใบหุ้นสามญัจากการลงทุน

ในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนับางส่วนกรรมสิทธ์ิของบริษทั 

และโดยกรรมการส่วนหน่ึงของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้ืมระยะสั้นบางส่วนวงเงินรวม 600 ลา้นบาท ไม่มีภาระ

คํ้าประกนั 

 

19. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ยอดยกมา 56,200,000  68,200,000  56,200,000  68,200,000 

กูเ้พ่ิมระหวา่งปี 20,000,000  44,000,000  20,000,000  44,000,000 

จ่ายชาํระระหวา่งปี (100,000)  (56,000,000)  (100,000)  (56,000,000) 

ยอดยกไป 76,100,000  56,200,000  76,100,000  56,200,000 

        

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 4.00 - 4.50  4.00 - 4.50  4.00 - 4.50  4.00 - 4.50 

 

  เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมโดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือ 

ตัว๋แลกเงินระยะเวลา 3 เดือนถึง 12 เดือน หรือเม่ือทวงถาม 
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20. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ยอดคงเหลือยกมา 667,418,862  670,918,862  667,418,862  670,918,862 

กูเ้พ่ิมระหวา่งปี 46,008,799  22,000,000  46,008,799  22,000,000 

จ่ายชาํระคืนระหวา่งปี (30,258,799)  (25,500,000)  (30,258,799)  (25,500,000) 

ยอดคงเหลือยกไป 683,168,862  667,418,862  683,168,862  667,418,862 

        

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 4.00 - 4.50  4.00 - 4.50  4.00 - 4.50  4.00 - 4.50 

 

  เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบุคคลอ่ืนเป็นเงินกูย้ืมโดยการออกตัว๋สัญญาใช้เงินหรือตัว๋แลกเงินระยะเวลา 

3 เดือนถึง 12 เดือน หรือเม่ือทวงถาม  

 

21. เจ้าหนีท้รัพย์สิน  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์ 4,420,154  11,214,842  4,420,154  11,214,842 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน 550,936,210  725,936,210  -  - 

 รวม 555,356,364  737,151,052  4,420,154  11,214,842 

 

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน        

 วงเงิน 144 ลา้นบาท (หมายเหตุ 22.1) -  21,600,000  -  21,600,000 

 วงเงิน 350 ลา้นบาท (หมายเหตุ 22.2) -  50,000,000  -  50,000,000 

 วงเงิน 450 ลา้นบาท (หมายเหตุ 22.3) 112,500,000  202,500,000  112,500,000  202,500,000 

 วงเงิน 130 ลา้นบาท (หมายเหตุ 22.4) 47,540,000  73,580,000  47,540,000  73,580,000 

รวมวงเงิน 1,074 ลา้นบาท 160,040,000  347,680,000  160,040,000  347,680,000 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (116,040,000)  (187,640,000)  (116,040,000)  (187,640,000) 

 สุทธิ 44,000,000  160,040,000  44,000,000  160,040,000 
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  ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2560 และ  2559 บริษทัมีวงเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศหลายแห่ง เป็นจาํนวนเงินรวม 1,074 ลา้นบาท ดงัน้ี 

 22.1 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2555 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ

แห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 144 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดๆ ทุกเดือน จาํนวน 60 งวด 

เดือนละ 2.40 ลา้นบาท โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนท่ีมีการเบิกเงินกู้งวด

แรก และตอ้งชาํระหน้ีให้เสร็จส้ินภายใน 5 ปีนบัจากวนัเบิกใชเ้งินกูง้วดแรก บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระ

ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน ในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 12 เดือน บวกอตัราร้อยละ 2.125 ต่อปี เม่ือ

วนัท่ี 27 กนัยายน 2560 บริษทัชาํระเงินตน้ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาแลว้ทั้งจาํนวน 

 

 22.2 ในไตรมาส 4 ปี 2555 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่ง

หน่ึงวงเงินจาํนวน 350 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดๆ ทุกเดือน จาํนวน 60 งวด เดือน

ละ 6 ลา้นบาท โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัครบกาํหนดระยะเวลา 1 เดือน นบัจากวนัเบิกเงินกูง้วด

แรก และตอ้งชาํระหน้ีให้เสร็จส้ินภายใน 60 เดือน นบัตั้งแต่วนัเบิกใชเ้งินกูค้ร้ังแรก บริษทัจะตอ้ง

จ่ายชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน ในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน บวกอตัราร้อยละ 2 ต่อปี เม่ือ

วนัท่ี 9 กนัยายน 2560 บริษทัชาํระเงินตน้ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาแลว้ทั้งจาํนวน 

 

 22.3 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2557 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ

แห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 450 ล้านบาท กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็นงวดๆ ทุกเดือนเดือนละ 7.5  

ลา้นบาท โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนนบัจากวนัเบิกใชเ้งินกูง้วดแรก และ

ตอ้งชาํระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายใน 5 ปี นบัจากวนัเบิกใชเ้งินกูง้วดแรก บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระดอกเบ้ีย

ทุกส้ินเดือนในอตัราดงัน้ี 

ระยะเวลานบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก  อตัราดอกเบ้ีย (ต่อปี) 

ปีท่ี 1 - 3  FDR + 2% 

ปีท่ี 4 - 5  FDR + 2.25% 

 

 22.4 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2557 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ

แห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 130 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดๆ ทุกเดือนเดือนละ 2.17 ลา้น

บาท โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน นบัจากวนัเบิกใชเ้งินกูง้วดแรก และตอ้ง

ชาํระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายใน 5 ปี นบัจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก 

ระยะเวลานบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก  อตัราดอกเบ้ีย (ต่อปี) 

ปีท่ี 1 - 3  FDR + 2% 

ปีท่ี 4 - 5  FDR + 2.25% 
 

    ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้ืมระยะยาวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองที่ดิน

อาคารและส่ิงปลูกสร้างของบริษทั และใบหุ้นสามญัจากการลงทุนในตราสารทุนในความ
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ตอ้งการของตลาด (ดูหมายเหตุ 8, 14) 

 

23. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

  งบแสดงฐานะการเงิน 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัตน้ปี 59,276,567  47,635,042  58,401,970  46,944,172 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 9,266,106  7,309,788  8,958,916  7,126,061 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 330,897  4,331,737  -  4,331,737 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัปลายปี 68,873,570  59,276,567  67,360,886  58,401,970 

 

  ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 5,649,500  4,621,926  5,572,702  4,501,043 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 701,650  553,231  624,852  520,440 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 535,958  95,190  459,161  95,190 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 2,378,998  2,039,441  2,302,201  2,009,388 

รวม 9,266,106  7,309,788  8,958,916  7,126,061 

 

   ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ร้อยละ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

อตัราคิดลด 3.58 - 3.62  3.58 - 3.62  3.58  3.58 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.90 - 4.30  3.90 - 4.30  3.90  3.90 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0.00 - 27.03  0.00 - 27.03  0.00 - 16.40  0.00 - 16.40 

อตัราการทุพพลภาพ 10.00 ของอตัรามรณะ  10.00 ของอตัรามรณะ  10.00 ของอตัรามรณะ  10.00 ของอตัรามรณะ 

อตัรามรณะ 100.00 ของอตัรามรณะ 

ไทยปี 2551 

 100.00 ของอตัรามรณะ 

ไทยปี 2551 

 100.00 ของอตัรามรณะ 

ไทยปี 2551 

 100.00 ของอตัรามรณะ 

ไทยปี 2551 
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  การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

อตัราคิดลด (ร้อยละ 1) (7.31)  8.84  (7.04)  8.51 

อตัราการข้ึนเงินเดือน (ร้อยละ 1) 9.45  (7.93)  9.10  (7.65) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ร้อยละ 10) (2.48)  2.70  (2.39)  2.60 

 

24. การบริหารจัดการทุน 

  วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้าง

ทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองตามงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.41 : 1 (ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 เท่ากบั 0.44 : 1) และบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.40 : 1 (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 เท่ากบั 0.48 : 1) 

 

25. สํารองตามกฎหมาย 

  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึง

ไวเ้ป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวน

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองดงักล่าวจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ 

 

26. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ 

 ปี 2560 

  เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2560 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลประจาํปี 2560 สําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560

หุน้ละ 8 บาท เป็นจาํนวนเงิน 96 ลา้นบาท ในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 

  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2559 สําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 รวมจ่ายหุ้นละ 16 

บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 192 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 หุ้นละ 8 บาท เป็นจาํนวน

เงิน 92 ล้านบาท (จากผลการดาํเนินงาน 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559)  และให้จ่ายคร้ังท่ี 2 ใน

วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 หุ้นละ 8 บาท เป็นจาํนวนเงิน 96 ล้านบาท (จากผลการดาํเนินงาน 1 กรกฎาคม 
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2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559) และอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี 2560 เป็นจาํนวนเงิน 

34 ลา้นบาท  

 ปี 2559 

   เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2559 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลประจาํปี 2559 สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

หุน้ละ 8 บาท เป็นจาํนวนเงิน 96 ลา้นบาท จ่ายในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 

  เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล

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

บาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 หุ้นละ 6 บาท เป็นจาํนวนเงิน 72 ลา้นบาท (จากผลการ

ดาํเนินงาน 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558) และให้จ่ายคร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 หุ้นละ 

6 บาท เป็นจาํนวนเงิน 72 ลา้นบาท (จากผลการดาํเนินงาน 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558) และ

อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 33 ลา้นบาท  

 

27. คุณภาพของสินทรัพย์ 

 27.1 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุ 12)  

 27.2 ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุ 13) 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 932,484  941,630  932,484  941,630 

มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 935,574  944,668  935,574  944,668 

มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,849,289  1,877,795  1,849,289  1,877,795 

มากกวา่ 12 เดือน ข้ึนไป 156,367,643  152,603,550  156,367,643  152,603,550 

 รวม 160,084,990  156,367,643  160,084,990  156,367,643 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (160,084,990)  (156,367,643)  (160,084,990)  (156,367,643) 

 

28. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ย

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่าตอบแทนกรรมการ รวมไปถึง

ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืนโดยไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย ์ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ี

กาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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29. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

   รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ตน้ทุนยาและเวชภณัฑ ์ 469,866,546  484,092,145  459,319,981  473,593,920 

ตน้ทุนแล็บและเอก็ซเรย ์ 65,642,525  67,973,743  63,295,872  65,784,649 

ค่าธรรมเนียมแพทย ์ 758,245,776  762,006,560  745,896,586  748,150,209 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 769,408,436  713,832,273  744,056,559  682,773,201 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 33,365,574  29,361,179  33,365,574  29,361,179 

ค่าสาธารณูปโภค 61,859,536  64,928,263  57,672,978  60,854,106 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 193,959,713  178,929,317  184,201,940  162,453,178 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 102,162,319  92,305,871  99,750,959  90,482,896 

ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ 60,840,196  61,823,166  60,840,196  61,823,166 

 

30. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

  30.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยุใ่นกาํไรขาดทุน :        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 140,817,225  154,650,971  140,817,225  154,650,971 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (4,365,989)  (4,010,685)  (3,659,358)  (4,647,634) 

 รวม 136,451,236  150,640,286  137,157,867  150,003,337 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุน        

เบด็เสร็จอ่ืน :        

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

การวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 131,318,369  189,701,383  131,318,369  189,701,383 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน -  (866,348)  -  (866,348) 

 รวม 131,318,369  188,835,035  131,318,369  188,835,035 
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30.2 กระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ และผลคูณของกาํไรทางภาษีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

กาํไรทางบญัชีสาํหรับปี 1,458,567,036  1,277,155,430  1,174,214,513  1,175,295,130 

อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 20  20  20  20 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 291,713,407  255,431,086  234,842,903  235,059,026 

รายการกระทบยอด        

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัใน        

การคาํนวณกาํไรทางภาษี        

- ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ        

กาํไรทางภาษี 1,765,904  2,564,081  4,796,937  9,876,039 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรท่ีไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณ        

กาํไรทางภาษี        

- รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ (64,142,583)  (52,918,432)  (97,756,803)  (91,815,344) 

- ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (91,165,228)  (59,049,878)  -  - 

- ค่าใชจ่้ายท่ีหกัเป็นรายจ่ายไดเ้พิ่มทางภาษี (4,727,890)  (3,116,384)  (4,725,170)  (3,116,384) 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได ้        

รอการตดับญัชี 3,007,626  7,729,813  -  - 

รวมรายการกระทบยอด (155,262,171)  (104,790,800)  (97,685,036)  (85,055,689) 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 136,451,236  150,640,286  137,157,867  150,003,337 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัย่อย-บริษทั โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม จาํกดั มีผล

ขาดทุนทางภาษีสะสมตั้งแต่ปี 2555 และ 2554 ท่ียงัไม่ไดใ้ช้เป็นจาํนวนเงิน 107.08 ล้านบาทและ 

98.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั และบริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั มีผลขาดทุนทางภาษีตั้งแต่ปี 2556 

จาํนวนเงิน 25.42 ลา้นบาท และ 11.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนทางภาษีดงักล่าว เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนวา่บริษทัยอ่ยจะมี

กาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ 

 

30.3  การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใช ้

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 2560  2559 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 1,458,567,036    1,277,155,430   
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 291,713,407  20.00  255,431,086  20.00 

รายการกระทบยอด (155,262,171)  (10.64)  (104,790,800)  (7.60) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 136,451,236  9.36  150,640,286  12.40 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 1,174,214,513    1,175,295,130   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 234,842,903  20.00  235,059,026  20.00 

รายการกระทบยอด (97,685,036)  (8.32)  (85,055,689)  (7.24) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 137,157,867  11.68  150,003,337  12.76 

 

31. กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งปี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

กาํไรสาํหรับปีของบริษทัใหญ่ (บาท) 1,327,461,732  1,137,920,829  1,037,056,646  1,025,291,793 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 12,000,000  12,000,000  12,000,000  12,000,000 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น)        

 กาํไรของบริษทัใหญ่ 110.62  94.83  86.42  85.44 

 

32. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ี

ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้บริษทัและ

บริษทัยอ่ยจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ระดบัที่ 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์

   หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ที่สามารถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) 

สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

 ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง

ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

  บาท 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์         

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 

  - ตราสารทุน 

 

5,512,097,862 

  

- 

  

- 

 

5,512,097,862 

 รวม  5,512,097,862  -  -  5,512,097,862 

 

 ในระหวา่งปี ไม่มีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภทของสินทรัพยท์างการเงิน 

 

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 นอกจากหน้ีสินท่ีปรากฏในงบการเงินแลว้ บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีภาระ

ผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงัน้ี 

  33.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

    บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัในการทาํสัญญาซ้ือท่ีดิน ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และ

ทรัพยสิ์นอ่ืนกบับริษทัในประเทศหลายแห่งจาํนวน 13 สัญญา (เฉพาะกิจการ 10 สัญญา)  มูลค่าตาม

สัญญารวม 1,099.37 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 39.21 ลา้นบาท) บริษทัมีการจ่ายเงินมดัจาํล่วงหนา้ตาม

สัญญาแล้วจาํนวน 551.08 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 18.60 ล้านบาท) บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญา

คงเหลือ 548.29 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 20.61 ลา้นบาท) 

 

  33.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

    ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการชําระค่า

บาํรุงรักษาเคร่ืองมือแพทยแ์ละค่าเช่าป้ายโฆษณาและค่าเช่าท่ีดินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ภาระตาม

สัญญาคงเหลือดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

จ่ายชาํระภายใน        

1 ปี 22,133,638  27,036,666  19,060,897  26,286,666 

2-5 ปี 17,977,256  27,245,936  8,565,325  17,114,246 

มากกวา่ 5 ปี 109,245,634  111,598,617  -  - 
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 149,356,528  165,881,219  27,626,222  43,400,912 

  33.3 การคํ้าประกนั 

    บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารพาณิชยอ์อกหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

และคํ้าประกนัศาล เป็นจาํนวนเงิน 8.60 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 8.07 ลา้นบาท) และบริษทัมีภาระ

ผกูพนัตัว๋เงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและหนงัสือคํ้าประกนัการออกสินคา้วงเงินจาํนวน 28.00 ลา้นบาท 

 

  33.4 คดีฟ้องร้อง 

    (ก) บริษทัถูกคนไขฟ้้องร้องเรียกค่าเสียหายเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลจาํนวน 4 คดี โดยมีทุน

ทรัพยท่ี์ฟ้องร้องจาํนวนรวม 55.74 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

คดีความ  ความคืบหนา้ของคดี 

1. ทุนทรัพย ์0.55 ลา้นบาท  ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ คดีอยูร่ะหวา่งศาล

นดัฟังคาํสั่งของศาลฎีกา 

2. ทุนทรัพย ์1.98 ลา้นบาท  ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ คดีอยู่ระหว่างศาล

นดัฟังคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลอุทธรณ์ 

3. ทุนทรัพย ์10.91 ลา้นบาท  คดีอยูร่ะหวา่งการขอขยายอุทธรณ์คาํพิพากษา 

4. ทุนทรัพย ์42.30 ลา้นบาท  คดีอยูร่ะหวา่งศาลชั้นตน้นดัฟังคาํพิพากษา 

 

    บริษทัจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทั   

เห็นวา่คดีความยงัมีความไม่แน่นอน 

 

    (ข) ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัค่านายหนา้ในการติดต่อเช่าท่ีดินของ

บริษทัยอ่ยโดยมีทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องจาํนวน 53.14 ลา้นบาท จนถึงวนัท่ีในรายงาน คดีความดงักล่าว

อยู่ระหว่างการสืบพยานโจทก์ บริษทัและบริษทัย่อยยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบ

การเงิน เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยเห็นว่าคาํฟ้องดังกล่าวไม่มีข้อผูกพนัตาม

กฎหมายท่ีจะทาํใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งรับผดิชอบต่อโจทก ์

 

34. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  บริษทัมีรายการบญัชีจาํนวนหน่ึงซ่ึงเกิดกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้

และค่าใชจ่้ายเกิดจากรายการท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว รายการดงักล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจตาม

ราคาตลาด ยกเวน้การคิดอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมซ่ึงบริษทัจะคิดเท่ากบัอตัราตน้ทุนท่ีกูย้ืมมา และรายการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยหุ์้นทุนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงซ้ือขายในราคาท่ีตกลงร่วมกนั บุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัมีความสัมพนัธ์กบักิจการโดยการถือหุน้หรือการมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั ดงัน้ี 
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  งบการเงินน้ีจึงรวมผลของรายการดงักล่าวตามเกณฑท่ี์กาํหนดขา้งตน้ 

บริษทั / บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัร่วม  ดูหมายเหตุ 9  

บริษทัยอ่ย  ดูหมายเหตุ 10  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ดูหมายเหตุ 11  

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  เป็นผูถื้อหุน้ และ/หรือกรรมการ 

บริษทั เอฟ แอนด ์เอส 79 จาํกดั  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน)  กรรมการร่วมกนัและเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่  

  บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั 

   

รายการ  นโยบายราคา 

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย ์  ราคาเป็นไปตามเกณฑร์าคาท่ีคิดกบัลูกคา้

ทัว่ไปโดยหกัส่วนลดร้อยละ 10 - 20 

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและค่าบริการเคร่ืองมือแพทย ์  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ดอกเบ้ียรับ   

 - บริษทัร่วม   อตัราตามท่ีธนาคารคิดกบับริษทัใหญ่ 

  และอตัราร้อยละ 1.65 - 2.70 และร้อยละ 

8 ต่อปี 

ค่าตรวจวนิิจฉยัโรคและค่าบริการทางการแพทยจ่์าย  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ซ้ือยา  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ดอกเบ้ียจ่าย  ตามอตัราของธนาคารบวก 0.25  

และอตัราร้อยละ 4.00 - 4.50 
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  รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

   รายการบนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินปี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ลูกหน้ีการคา้        

 -  บริษทัยอ่ย -  -  2,300,176  4,191,916 

 -  บริษทัร่วม 58,266,891  68,315,108  58,266,891  68,315,108 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 61,886,065  74,291,739  61,886,065  74,291,739 

 รวม 120,152,956  142,606,847  122,453,132  146,798,763 

รายไดค้า้งรับ        

 -  บริษทัร่วม 586,895  439,754  586,895  439,754 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 97,687  92,362  97,687  92,362 

  รวม 684,582  532,116  684,582  532,116 

เงินให้กูย้มืระยะสั้น        

 -  บริษทัร่วม 479,000,000  31,000,000  -  - 

  รวม 479,000,000  31,000,000  -  - 

เงินปันผลคา้งรับ        

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

  รวม -  15,973,945  -  15,973,945 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ        

 - บริษทัร่วม        

  ดอกเบ้ียคา้งรับ 161,462,209  156,850,162  160,590,294  156,850,162 

  หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (160,084,991)  (156,367,643)  (160,084,991)  (156,367,643) 

  ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 1,377,218  482,519  505,303  482,519 

เงินให้กูย้มืระยะยาว         

 -  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 1,189,252  805,313  1,189,252  805,313 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,494,467  1,799,448  1,494,467  1,799,448 

  รวม 2,683,719  2,604,761  2,683,719  2,604,761 

เงินกูย้มืระยะสั้น          

 -  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 76,100,000  56,200,000  76,100,000  56,200,000 

  รวม 76,100,000  56,200,000  76,100,000  56,200,000 

เจา้หน้ีค่าหุ้น        

 -  บริษทัยอ่ย -  -  13,210,000  24,210,000 

  รวม -  -  13,210,000  24,210,000 

ดอกเบ้ียรับล่วงหนา้        

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

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย          

 -  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 187,237  146,398  187,237  146,398 

  รวม 187,237  146,398  187,237  146,398 

เงินปันผลท่ีบริษทัใหญ่จ่ายให้บริษทัร่วม        

 -  บริษทัร่วม 18,918,800  16,518,600  -  - 

  รวม 18,918,800  16,518,600  -  - 

 

รายการท่ีเก่ียวขอ้งในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและบริการ        

  ทางการแพทย ์        

 - บริษทัยอ่ย -  -  219,794  272,781 

 -  บริษทัร่วม 21,766,676  21,532,628  21,766,676  21,532,628 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,409,983  7,767,418  11,409,983  7,767,418 

  รวม 33,176,659  29,300,046  33,396,453  29,572,827 

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์        

 -  บริษทัยอ่ย -  -  4,398,117  5,367,247 

 -  บริษทัร่วม 174,066,694  229,531,925  174,066,694  229,531,925 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 196,106,517  142,572,676  196,106,517  142,572,676 

  รวม 370,173,211  372,104,601  374,571,328  377,471,848 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและค่าบริการเคร่ืองมือแพทย ์        

 -  บริษทัยอ่ย -  -  86,384  164,421 

 -  บริษทัร่วม 3,568,472  3,999,742  3,568,472  3,999,742 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,311,837  1,691,311  2,311,837  1,691,311 

  รวม 5,880,309  5,691,053  5,966,693  5,855,474 

ดอกเบ้ียรับ        

 -  บริษทัร่วม 8,990,642  8,793,139  7,817,930  7,947,706 

  รวม 8,990,642  8,793,139  7,817,930  7,947,706 

รายไดเ้งินปันผล        

-  บริษทัร่วม 168,071,100  194,484,561  168,071,100  194,484,561 

-  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,108,800  4,796,600  6,108,800  4,796,600 
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  รวม 174,179,900  199,281,161  174,179,900  199,281,161 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ค่าตรวจรักษาวินิจฉยัโรคและค่าบริการ        

  ทางการแพทยจ่์าย        

 -  บริษทัร่วม 2,093,045  904,304  2,093,045  904,304 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 367,707  250,330  367,707  250,330 

  รวม 2,460,752  1,154,634  2,460,752  1,154,634 

ซ้ือยาและเวชภณัฑ ์        

 -  บริษทัร่วม 207,580  241,160  207,580  241,160 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,460,186  8,793,716  9,460,186  8,793,716 

  รวม 9,667,766  9,034,876  9,667,766  9,034,876 

ดอกเบ้ียจ่าย        

 -  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,147,516  3,037,475  3,147,516  3,037,475 

  รวม 3,147,516  3,037,475  3,147,516  3,037,475 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

 -  ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,694,793  29,187,207  32,694,793  29,187,207 

 -  ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 670,781  173,972  670,781  173,972 

  รวม 33,365,574  29,361,179  33,365,574  29,361,179 

 

35. ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงาน 

   บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัใน 2 ส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานตามชนิดของบริการใน

เขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 

ประเภทส่วนงาน  ลกัษณะของบริการตามส่วนงาน 

ส่วนงานโรงพยาบาล  โรงพยาบาลทัว่ไป 

ส่วนงานอ่ืนๆ  ขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์

 

   ผลการดาํเนินงานไดร้ับการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอโดยผูม้ ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานซ่ึงก็คือกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ

ประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัและบริษทัย่อยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึง

วดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์ผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงเป็นเกณฑ์เดียวกบัที่ใช้ในการวดั

กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 
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   รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานโรงพยาบาล 

 

ส่วนงานขายอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือแพทย ์  

รวม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

รายได ้          3,402,545,270  3,379,484,505  407,080,557  426,220,680  3,809,625,827  3,805,705,185 

ตน้ทุน               (2,348,591,330)  (2,309,150,252)  (314,806,693)  (309,660,482)  (2,663,398,023)  (2,618,810,734) 

กาํไรขั้นตน้ 1,053,953,940  1,070,334,253  92,273,864  116,560,198  1,146,227,804  1,186,894,451 

รายไดอ่ื้น (ค่าใชจ่้ายอ่ืน) ท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้           

ดอกเบ้ียรับ         9,474,738  9,560,977 

เงินปันผลรับ         320,924,780  264,898,065 

รายไดอ่ื้น         32,971,849   36,028,549 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (414,050,663)  (413,554,321) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน         -  (5,700,000) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (92,807,614)  (96,221,681) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        455,826,142  295,249,390 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (136,451,236)  (150,640,286) 

กาํไรสาํหรับปี         1,322,115,800  1,126,515,144 

 

36. เคร่ืองมือทางการเงิน 

36.1 การบริหารความเส่ียง 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารความเส่ียงทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนในสินทรัพยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมภายในองค์กรโดยทัว่ไป 

และไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์ทางการเงินใด ๆ 
 

36.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน เงิน

ให้กูย้ ืมระยะสั้น เงินให้กูย้ ืมระยะยาว เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาว 

ทั้งน้ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัเชื่อวา่ความผนั

ผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษทัและบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอ่ืน

เพือ่ป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 

 (ร้อยละ)  ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

   ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.125 - 0.75  348,584,450  -  2,886,501  351,470,951 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  -  276,203,858  276,203,858 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.65 - 2.70  -  479,000,000  -  479,000,000 

เงินลงทุน -  -  -  11,412,810,165  11,412,810,165 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.50 - 8.00  -  45,000,000  -  45,000,000 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 

 จากสถาบนัการเงิน 

 

2.85 - 3.45 

  

86,164,451  

 

1,700,000,000  

 

-  1,786,164,451 

เจา้หน้ีการคา้ -  -  -  211,901,453  211,901,453 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.00 - 4.50  -  76,100,000  -  76,100,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 4.00 - 4.50  -  683,168,862  -  683,168,862 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.00 - 3.625  160,040,000  -  -  160,040,000 

เจา้หน้ีอ่ืนและหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  1,425,099,009  1,425,099,009 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 

 (ร้อยละ)  ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

   ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.125 - 0.75  153,304,077  -  4,587,909  157,891,986 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  -  299,227,772  299,227,772 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.65  -  31,000,000  -  31,000,000 

เงินลงทุน -  -  -  10,030,022,099  10,030,022,099 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.50 - 8.00  -  45,000,000  -  45,000,000 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 

 จากสถาบนัการเงิน 

 

2.85 - 3.45 

  

18,016,178  

 

1,860,000,000  

 

-  

 

1,878,016,178 

เจา้หน้ีการคา้ -  -  -  205,190,045  205,190,045 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.00 - 4.50  -  56,200,000  -  56,200,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 4.00 - 4.50  -  667,418,862  -  667,418,862 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.00 - 3.625  347,680,000  -  -  347,680,000 

เจา้หน้ีอ่ืนและหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  954,883,317  954,883,317 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 

 (ร้อยละ)  ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

   ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.125 - 0.75  167,604,336  -  2,802,649  170,406,985 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  -  273,464,933  273,464,933 

เงินลงทุน -  -  -  10,044,567,850  10,044,567,850 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.50 - 8.00  -  45,000,000  -  45,000,000 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น          

 จากสถาบนัการเงิน 2.07 - 3.30  86,091,241  1,700,000,000  -  1,786,091,241 

เจา้หน้ีการคา้ -  209,395,421  -  -  209,395,421 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.00 - 4.50  -  76,100,000  -  76,100,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 4.00 - 4.50  -  683,168,862  -  683,168,862 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.00 - 3.625  160,040,000  -  -  160,040,000 

เจา้หน้ีอ่ืนและหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  217,880,716  217,880,716 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 

 (ร้อยละ)  ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

   ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 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 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.50 - 8.00  -  45,000,000  -  45,000,000 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น          

 จากสถาบนัการเงิน 2.85 - 3.45  17,677,477  1,860,000,000  -  1,877,677,477 

เจา้หน้ีการคา้ -  -  -  201,886,549  201,886,549 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.00 - 4.50  -  56,200,000  -  56,200,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 4.00 - 4.50  -  667,418,862  -  667,418,862 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.00 - 3.625  347,680,000  -  -  347,680,000 

เจา้หน้ีอ่ืนและหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน -  -  -  237,215,696  237,215,696 
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36.3 ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ 

  บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม

ระยะสั้ นและระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ

กาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น บริษทัไม่คาดวา่จะไดรั้บ

ความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีดงักล่าว นอกเหนือไปจากท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ี

สงสัยจะสูญไวแ้ลว้ 
 

36.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

  บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ เน่ืองจากธุรกรรมทางการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทาํธุรกิจภายในประเทศ 
 

36.5 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัของ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัรวมทั้งจดัหาวงเงินสินเช่ือ

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงินต่างๆ เพื่อสาํรองในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเพื่อลดผลกระทบจากความ

ผนัผวนของกระแสเงินสด 
 

36.6 มูลค่ายติุธรรม 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินมีอตัราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ฝ่ายบริหาร

ของบริษทัเช่ือวา่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจะไม่แตกต่างอยา่งเป็น

สาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี 
 

37.    มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

   สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่  

   โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี  

1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง น โยบ ายก ารบัญ ชี  การเป ล่ี ยน แป ล ง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือ

จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ก ารบัญ ชี แล ะ ก ารรายงาน โค รงก าร

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาประกนัภยั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ

การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียใน

กิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10      

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

ดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15       

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25       

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง

ภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27      

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29      

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทาน

บริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31      

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32      

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาก

การร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย

สัญญาเช่าหรือไม่ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน 

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการ

บญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองการ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ

รุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและ

การดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 

(ปรับปรุง 2560) 

เ ร่ื อ ง  ข้ อ จํ า กั ด สิ น ท รั พ ย์ ต า ม โ ค ร ง ก า ร

ผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้ นตํ่ าและ

ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐาน

การบัญ ชี  ฉ บับ ท่ี  19 (ป รับ ป รุง 2560) เร่ือง 

ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต

สาํหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

 

   ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ

ตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ขา้งตน้จะไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

 

38. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 
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