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สาสน์จากคณะกรรมการ 
 
  บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) เปิดด าเนินการตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบนั เนน้
การรักษาโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางพร้อมกบัเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั  และความเช่ียวชาญของบุคคลากร 
ในการดูแลผูม้าใชบ้ริการ เพือ่ใหทุ้กชีวติที่มีคุณค่าไดรั้บความปลอดภยั และการดูแลเอาใจใส่จากผูเ้ช่ียวชาญทุก
ดา้น 
  ทางโรงพยาบาลไดมี้แผนต่าง ๆ ประกอบดว้ยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญในการรักษาโรค หรือภาวะ
เจบ็ป่วยที่มีความยากและซบัซอ้น  เช่น  แผนกศลัยกรรมกระดูกสนัหลงั  “การผา่ตดักระดูกสนัหลงัผา่นกลอ้ง
เอ็นโดสโคป”  เพือ่การรักษาความผดิปกติของกระดูกสนัหลงัที่เรียกวา่ “ เอ็นโดสโคป ” ที่ท  าใหแ้ผลมีขนาดเล็ก 
จากเดิมเหลือ 1 ซม.  ท าใหเ้จบ็นอ้ย  ฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว  ลดปัญหาเสน้ประสาทบาดเจบ็  นอกจากน้ียงัมีการใช้
เทคโนโลย ี TMS ในการรักษาภาวะ “ ซึมเศร้า ”  ใหก้บัผูป่้วยที่ประสบปัญหาภาวะซึมเศร้า  และรักษาอาการ
ออฟฟิตซินโดรม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ช่วยลดปัญหาของคนในวยัท างาน  นอกจากนั้นเพือ่ใหผู้ป่้วย เช่น 
โรคหวัใจ หรือ โรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงผูท้ี่ตอ้งการหรือมีความจ าเป็น   ทางโรงพยาบาลจึงมีแผนกฟ้ืนฟู
และทดสอบสมรรถภาพหวัใจและปอด  โดยใชเ้ทคโนโลย ีCPET (Cardiopulmanary Exercise Testing) เป็นการ
ใชค้่า Vo2Max  เพือ่ประเมินความแขง็แรง   และ วางแผนฟ้ืนฟูสุขภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายใตก้ารดูแล
ของแพทย ์และ ผูเ้ช่ียวชาญเพือ่ใหผู้ม้ารับบริการสามารถกลบัไปใชชี้วติไดใ้กลเ้คียงปกติมากที่สุด เพือ่เพิม่
คุณภาพชีวติของผูม้าใชบ้ริการโรงพยาบาลดียิง่ขึ้น 
  ทางดา้นเคร่ืองมือและเทคโนโลย ี ทางโรงพยาบาลไดล้งทุนในเคร่ืองมือของ บริษทั Siemens 
ไดแ้ก่  เคร่ือง MRI (Magnetic Resonance Imaging)  หรือเคร่ืองตรวจคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  โดยมีเทคโนโลย ี
Angiography หรือ MRI แบบต่อเน่ืองส าหรับการผา่ตดัที่สามารถช่วยดูความผดิปกติของเสน้เลือด  ท  าใหแ้พทย ์
โรคหวัใจสามารถเห็นภาพ 3 มิติ ที่ซบัซอ้น และช่วยในการวเิคราะห์ในการสวนหวัใจ (Intervention) หรือการ
ฉีดสารทึบแสงเพือ่ช่วยแพทยใ์นการรักษาผูเ้ขา้รับบริการ    นอกจากน้ียงัมีเคร่ือง  CT Scan  ( Computerized  
Tomography Scan ) เคร่ืองเอกซเรยค์อมพวิเตอร์ที่มีเทคโนโลยพีเิศษ Tin Filter ที่ช่วยปรับปริมาณรังสีให้
เหมาะสมกบัการตรวจเม่ือเทียบกบัแบบเดิม จาก 30 เท่า เหลือ 2 เท่า   ท  าใหส้ามารถตรวจสอบมะเร็งระยะแรก
เพือ่ท  าการรักษาได ้ นอกจากนั้นยงัมีเคร่ืองแมมโมเกรมส าหรับตรวจมะเร็งทรวงอก และ Blood Automation 
Laboratory  ในการเพิม่ขีดความสามารถในการวนิิจฉยัโรคไดอ้ยา่งรวดเร็ว แม่นย  า  ประกอบการตดัสินใจของ
แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
  และเพือ่รองรับผูม้ารับบริการในปัจจุบนั และขยายการใหบ้ริการที่จ  าเป็นในอนาคต เช่น ศูนย์
รังสีรักษา เป็นตน้  ทางโรงพยาบาลไดเ้ร่ิมด าเนินการสร้างอาคารใหม่ส าหรับใชใ้นการรักษาพยาบาลและขยาย
พื้นที่ โดยอาคารอยูร่ะหวา่งการขอ EIA คาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการไดป้ลายปี 2563  และเพือ่ใหผู้รั้บบริการ 
มัน่ใจ และ อุ่นใจไปกบัมาตรฐานการบริการของโรงพยาบาลวา่เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ทางโรงพยาบาล
รามค าแหงไดรั้บการรับรองจาก JCI (Joint Commission International Accreditation) เป็นคร้ังที่ 4  ในช่วงวนัที่ 
22-26 กรกฎาคม 2562  ท าใหโ้รงพยาบาลไดรั้บการรับรองจาก JCI มาตั้งแต่ปี 2553 เป็นตน้มาอยา่งต่อเน่ือง 
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  นอกเหนือจากหนา้ที่ในการรักษาโรคใหก้บัผูป่้วย  โรงพยาบาลยงัตอ้งการมีส่วนร่วมในการ
สร้างชุมชนที่ดีส าหรับคนไทยทุกคน   จึงมีโครงการต่าง ๆ  ออกมาจากโรงพยาบาลทั้งในระดบัเขต   และระดบั 
ประเทศ  ไดแ้ก่  โครงการหมอรามชวนฟิตพชิิตการวิง่  โดยรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายไดน้ าไปซ้ือรถเขน็   จ  านวน  
50  คนั  เพือ่ส่งมอบใหก้บัส านกังานเขตบางกะปิ  และน าไปเขา้ร่วมโครงการ “ รถเขน็เพือ่ผูป่้วยสูงอาย ุ”  นอก   
เหนือจากการเชิญชวนผูรั้บบริการ  บริษทัคู่สญัญา  เจา้หนา้ที่และบุคลากรของโรงพยาบาล  ร่วมกนับริจาคเลือด 
กบัสภากาชาดไทย  ทุกไตรมาส  โดยจดัที่ชั้น 10 อาคาร 3  โรงพยาบาลรามค าแหง และ ในปี 2562  โรงพยาบาล
ยงัคงร่วมกิจกรรม “ ป่ันสองน่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์คร้ังที่ 12 ”   เพือ่ร่วมดูแลนกัป่ันกวา่ 6,000 
ชีวติ และเพือ่ส่งมอบก าลงัในและเป็นส่วนหน่ึงของการพทิกัษรั์กษาป่าอนัมีคุณค่าของเมืองไทย  โรงพยาบาลได้
มอบเงินสนบัสนุนเพือ่สมทบทุนเขา้ “ กองทุนเพือ่ผูพ้ทิกัษป่์า ”  พร้อมกบัโรงพยาบาลในเครือ เป็นจ านวน 
1,200,000 บาท  เพือ่ใหก้รมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุพ์ชื น าไปดูแลผูพ้ทิกัษป่์าทัว่ประเทศต่อไป  โดย
กิจกรรมทั้งหมดทางโรงพยาบาลไดพ้จิารณาถึงประโยชน์และคุณค่าที่มีต่อชุมชน และประเทศชาติเป็นส าคญั 
    ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2562   มีการเติบโตประมาณ 2.6 %  ลดลงจากปีก่อนที่ขยายตวัร้อยละ  
4.0 %  ปีน้ีเป็นปีที่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่ตน้ปี และไดส่้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยมากกวา่ที่หลายคน
ประเมินไว ้ โดยเฉพาะผลกระทบจากสงครามการคา้ที่ท  าใหภ้าคการส่งออกของไทยที่เดิมคาดวา่จะขยายตวัได้
กลบักลายเป็นหดตวั  ปีน้ีเศรษฐกิจและภาคธุรกิจไทยไดรั้บผลกระทบจากปัญหาเชิงโครงสร้าง  โดยเฉพาะการ
เปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยแีละการเปล่ียนทิศทางการคา้   และการยา้ยฐานการลงทุน   จากผลกระทบของ 
มาตรการกีดกนัทางการคา้ทัว่โลก และ สงครามการคา้ระหวา่งจีนและสหรัฐ   ส าหรับธุรกิจกลุ่มการแพทยไ์ดรั้บ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจและการเมืองนอ้ย  เหตุผลหลกัเกิดจากความตอ้งการใชบ้ริการทางการแพทยข์องไทย
เพิม่ขึ้นต่อเน่ืองจากจ านวนประชากรไทยที่มีอายเุฉล่ียสูงขึ้น ขณะที่หน่วยงานทางการแพทยข์องภาครัฐมีจ านวน
จ ากดั และค่ารักษาพยาบาลของไทยมีราคาถูกแต่มีคุณภาพในระดบัมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปลายปี 2558 ไดเ้ปิด 
AEC  จึงเป็นโอกาสดีที่ธุรกิจการแพทยข์องไทยจะไดมี้โอกาสขยายตวัดีขึ้น ส าหรับโรงพยาบาลรามค าแหง และ
บริษทัยอ่ย มีอตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการรักษาพยาบาลเพิม่ขึ้นจากปีก่อน 3.47 %,  มีส่วนแบ่งก าไรจาก
เงินลงทุนในบริษทัร่วม จ านวน 546.75 ลา้นบาท  และมีอตัราก าไรสุทธิ 26.19 % ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัที่น่าพอใจ  

ในปี 2563  ตั้งแต่ตน้ปีไดเ้กิดเหตุการณ์มีโรคระบาดเกิดขึ้นที่เมืองอู่ฮัน่ ประเทศจีน และไดล้าม 
ไปประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก   โรคระบาดน้ีเกิดจากเช้ือไวรัสสายพนัธุใ์หม่ ซ่ึงท าใหป้อดอกัเสบ มีช่ือทางการวา่ 
COVID-19 (Corona Virus Disease)  เหตุการณ์เช่นน้ีมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทัว่โลก  ท  าใหร้ายไดจ้ากภาค
ธุรกิจท่องเที่ยวหดตวัลงมาก ส่วนธุรกิจทางการแพทยค์งจะไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์น้ีไม่มาก  อยา่งไรก็
ตามทางโรงพยาบาลยงัคงมุ่งมัน่ที่จะพฒันาบริการที่เหมาะสมกบัคนไทย  โดยการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร  
เทคโนโลยทีี่จ  าเป็น เพือ่การพฒันาศกัยภาพ รวมถึงคุณภาพในการรักษา การใหบ้ริการ อยา่งเหมาะสมกบั
ภาวะการด ารงชีวติของคนในปัจจุบนั       เพือ่เป็นทางเลือกของสถานพยาบาลที่เตม็เป่ียมไปดว้ยคุณภาพใหก้บั 
ประชาชน โดยยงัคงจุดแขง็ของโรงพยาบาลในการรักษาโรคต่าง  ๆ  ที่มีความเช่ียวชาญจ าเพาะในการดูแลคน
ไทยจากรุ่นสู่รุ่น  เพือ่การเติบโตที่แขง็แรงและมัน่คงต่อไป 
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คณะกรรมการขอขอบพระคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที่ใหค้วามไวว้างใจ    สนบัสนุนการท างานของ 
คณะกรรมการตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผา่นมา คณะกรรมการยงัคงยดึถือประโยชน์ของผูม้าใชบ้ริการ และผูถื้อ
หุน้ทุกท่านเป็นประการส าคญั  ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรม ดว้ยความโปร่งใสในการด าเนินการ 

 
 
 
 
คณะกรรมการบริหาร 

บริษทั โรงพยาบาล รามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
  คณะกรรมการของบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ    ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระเท่านั้นโดย   ณ   ส้ินปี  2562    มีกรรมการตรวจสอบรวม  3  ท่าน 
กรรมการทั้งหมดมีคุณสมบติัเหมาะสมตามที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท) ก าหนด  หนา้ที่และความ
รับผดิชอบที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ก่  การดูแลและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ให้
เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี     มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอ      ดูแลใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุม
ภายใน  การประเมินความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ     มีการปฏิบตัิตามขอ้ 
ก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  และดูแลกรณีที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการท ารายการระหวา่ง
บริษทักบับุคคลที่เก่ียวโยงกนั 
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  ประกอบดว้ย
กรรมการอิสระที่มิไดด้ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร  จ  านวน 3  ท่าน  ดงัน้ี 

1. นายประมล  อภิรัตน์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. รอ.ขจิต หพัพานนท ์  กรรมการตรวจสอบ  
3. นางสาวกิตติญารัตน์  จิโรจด ารงคช์ยั กรรมการตรวจสอบ 
โดยมี  นายม่ิงภิมุขข ์ ล้ิมจรูญศกัด์ิ     เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ในปี  2562  คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 5  คร้ัง เพือ่ด าเนินงานตามความ
รับผดิชอบที่ไดรั้บมอบหมาย  โดยมีประเด็นที่เป็นสาระส าคญัคือ    

1. สอบทานงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี จากการสอบทานงบ
การเงินและซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร  รวมทั้งการประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารและพจิารณา
ขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าอยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น  และเป็นที่เช่ือถือได ้

2. สอบทานและประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  ทั้งน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่
บริษทัมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และเพยีงพอกบัการป้องกนัความเส่ียงจากการ
ด าเนินงานตามแนวนโยบายและกลยทุธต่์าง ๆ ของบริษทั 

3.  สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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4. พจิารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ นางสาวโสรยา  ตินตะสุวรรณ์   จากบริษทั 
สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั  ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว   

5. พจิารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย    และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษทั 

6. พจิารณาอนุมตัิแผนงานตรวจสอบภายใน    ซ่ึงก าหนดใหมี้ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษทัรวมถึงนโยบาย  แผนงาน  กระบวนการท างาน  และความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

7. พจิารณาอนุมติังบประมาณค่าใชจ่้ายประจ าปี  และอตัราก าลงัของส านกัตรวจสอบภายในองคก์ร 
8. ทบทวน  และประเมินกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ    และเสนอแนะการปรับปรุงเปล่ียนแปลงต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพือ่การอนุมตัิ 
                         คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิงานตามหนา้ที่และความรับผดิชอบที่ไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั  ดว้ยความระมดัระวงัอยา่งเตม็ความสามารถ   ทั้งน้ี  เพือ่ประโยชน์ของบริษทัฯ  ผูถื้อหุน้  
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งปวง   
      
    

                                          
                                                                                             (นายประมล อภิรัตน)์ 
           ประธานกรรมการตรวจสอบ         
                                                                                              25 กุมภาพนัธ ์2563 
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1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 
                    บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)   ไดก่้อตั้งขึ้นโดยกลุ่มแพทย์   ไดเ้ร่ิมเปิดด าเนิน
กิจการ 28 กุมภาพนัธ ์2531 มีเตียงรับผูป่้วยใน 115 เตียง และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน(BOI) ในการประกอบกิจการรักษาพยาบาลเป็นเวลา 5  ปี  
                ในวนัที่ 9 กนัยายน 2534  บริษทัไดรั้บอนุมตัิจากกระทรวงการคลงัเขา้เป็นบริษทัรับอนุญาตใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และในวนัที่  13  พฤษภาคม  2536  ไดด้ าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชน จ ากดั   และเปล่ียนช่ือจาก  " บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั "   เป็น  "บริษทั โรงพยาบาล
รามค าแหง จ ากดั (มหาชน)"   ปัจจุบนับริษทัมีเตียงรับผูป่้วยใน 486 เตียง บนเน้ือที่  36  ไร่  3 งาน  83   ตารางวา 
              อ  านาจในการควบคุมและบริหารงานบริษทัโดยกลุ่มแพทยก์ลุ่มเดิม  ปัจจุบนัมีกรรมการบริหาร 8 
ท่าน   คือ   นายแพทยรั์ชช    สมบูรณสิน,    นายแพทยว์รัิตน์   ช่ืนอ่ิม,    นายแพทย์ เอ้ือชาติ  กาญจนพทิกัษ์ ,    
ทนัตแพทยช์ านาญ  ชนะภยั,   นายแพทยศ์ิริพงศ ์ เหลืองวารินกุล,    นายแพทยสุ์ธี  ลีละเศรษฐกุล ,  ทนัตแพทย์
เจิมพล   ภูมิตระกูล และ นางสาวทศัน์วรรณ  ศิริวงศ์ 

      ลกัษณะการประกอบธุรกิจ - ธุรกิจหลกัเป็นโรงพยาบาล  General Hospital ใหบ้ริการรักษาพยาบาล 
โรคทัว่ไปทุกสาขา  โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมเคร่ืองมือการรักษาและวนิิจฉยัโรคที่ทนัสมยั
และมีประสิทธิภาพสูง   เปิดใหบ้ริการรักษาผูป่้วยนอกและในตลอด 24 ชัว่โมง มีรถพยาบาลคอยรับ-ส่งผูป่้วย
ตลอดเวลา  และตั้งแต่ปี 2553  ทางบริษทัไดรั้บใบรับรองระบบมาตรฐาน JCI (Joint Commission International 
Accreditation Standards for Hospital)  และมีการ Reaccredit คร้ังที่ 1 ในปี 2556,    คร้ังที่ 2 ในปี 2559   และ  
คร้ังที่ 3  ในปี 2562  ซ่ึงเป็นส่ิงที่แสดงใหเ้ห็นวา่โรงพยาบาลรามค าแหงเป็นโรงพยาบาลหน่ึงที่มีมาตรฐานการ
รักษาพยาบาล และดูแลผูป่้วยดีและมีความปลอดภยัเทียบเท่าโรงพยาบาลระดบัสากล 
                    นอกจากน้ี บริษทัยงัไดป้ระกอบธุรกิจเสริมกบัธุรกิจโรงพยาบาลอีก 2 ประเภท คือ                 
                    1.     บริการสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย ์(M.I.CAL.SYSTEM) 
                    2.     ขายเคร่ืองมือแพทยแ์ละเวชภณัฑบ์างประเภท   
                 บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)   มีบริษทัยอ่ย 5 แห่ง และบริษทัร่วม  11  แห่ง  ดงัน้ี 
บริษทัยอ่ย  -   บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จ ากดั  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 60 เตียง    
                       ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัชยัภูมิ 
      -   บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ขนาด  100  เตียง  
                       ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัเลย   
                   -   บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 150 เตียง  
           ตั้งอยูท่ี่ถนนพฒันาการ กรุงเทพฯ  ( เปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ย เม่ือวนัที่ 15 มกราคม 2563) 
        -   บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จ ากดั  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล  อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ  
                       ตั้งอยูถ่นนเพชรบุรี  กรุงเทพฯ       
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                   -   บริษทั โรงพยาบาลเวยีงจนัทน์-ราม อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (Vientiane Ram International            
                       Hospital Limited)  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  
                       ขนาด 150 เตียง  ตั้งอยูท่ี่ เวยีงจนัทน์  ประเทศลาว  อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ     
บริษทัร่วม: -  บริษทั โรงพยาบาลสินแพทย ์จ  ากดั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 287 เตียง   
                       ตั้งอยูท่ี่ถนนรามอินทรา  กรุงเทพฯ  
                   -  บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง 
          ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม่ 
                   -  บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 100 เตียง 
                       ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัพะเยา 
                   -  บริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั (โรงพยาบาลสุขมุวทิ) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาด 80 เตียง 
                       ตั้งอยูถ่นนสุขมุวทิ 22  กรุงเทพฯ  
                   -  บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จ  ากดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  ขนาด 260 เตียง     
                       ตั้งอยูก่รุงเทพฯ  
                   -  บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จ  ากดั (โรงพยาบาลบุรีรัมย-์ราม)  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  
                       ขนาด 90 เตียง  ตั้งอยูท่ี่จงัหวดับุรีรัมย ์  
                   -  บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากดั  ประกอลธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 120 เตียง  

         ตั้งอยูท่ี่ 553 หมู่ 4  ต. ไชยสถาน  อ. เมืองน่าน  จ. น่าน  อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ  
                   -  บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั ประกอบธุรกิจขายและซ่อมเคร่ืองมือแพทย ์ตั้งอยูท่ี่ ถ.บริพตัร์  กรุงเทพฯ  

     -  บริษทั ทิพยบดินทร์ จ  ากดั  ประกอบธุรกิจผลิตน ้ ายาลา้งไตและขายเวชภณัฑ ์  
         ตั้งอยูอ่  าเภอบางพลี  จ. สมุทรปราการ 

                   -  บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั   ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัใหบ้ริการและขายอุปกรณ์ 
                       เก่ียวกบัสนามกอลฟ์   ตั้งอยูท่ี่ 18 หมู่ 7 เลียบคลองสอง  แขวงสามวาตะวนัตก   เขตคลองสามวา        
                       กรุงเทพฯ 
                   -  บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ  ากดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ขนาด  253 เตียง 

         ตั้งอยูท่ี่ 111 หมู่ 3  ถ. โรจนะ   ต. คลองสวนพลู   อ. เมือง   จ. พระนครศรีอยธุยา 13000  
1.1   วสิยัทศัน์   วตัถุประสงค ์  เป้าหมาย  หรือ กลยทุธ ์ ในการด าเนินงานของบริษทัหรือกลุ่มบริษทัใน

ภาพรวม 
        บริษทัและกลุ่มมีวตัถุประสงคท์ี่จะขยายการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใหก้วา้งขวางออกไป  

ทั้งในกรุงเทพ และต่างจงัหวดั  และใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล  เพือ่ที่โรงพยาบาลจะไดมี้  Image ที่ดี
ตลอดไป และเป็นการรองรับ AEC ที่ไดมี้ขึ้นแลว้ตั้งแต่ปลายปี 2558  

1.2   การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่ส าคญั 
        ในปีที่ผา่นมา บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลง และพฒันาการที่ส าคญัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง  อ านาจ

ในการควบคุมบริษทั และลกัษณะการประกอบธุรกิจ  อยา่งมีนยัส าคญั 
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1.3   โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 
        (1)   นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

                             การประกอบธุรกิจของ  บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง  จ  ากดั  ( มหาชน ),  บริษทัยอ่ย,   
บริษทัร่วม   และบริษทัในเครือ  มีความสมัพนัธก์นัดงัน้ี 
                             ก.  กลุ่มบริษทัยอ่ย,   บริษทัร่วม     และบริษทัในเครือ     ที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
 เหมือนทางบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  จะส่งกรรมการบางท่านเขา้ร่วมบริหารในรูปแบบ
ของการใหค้  าปรึกษาและแนะน า   ผูบ้ริหารของบริษทัร่วมจะมีอิสระในการวางนโยบาย  และ  แผนการตลาดใน
พื้นที่ของตนเอง   ทางบริษทัร่วมและบริษทัในเครือจะส่งคนไขใ้หแ้ก่กนัก็ต่อเม่ือบริษทัร่วม และบริษทัในเครือ
นั้นมีเคร่ืองมือไม่พร้อมในการรักษาคนไขร้ายนั้นได ้นอกจากน้ี บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  
ไดส้ัง่ซ้ืออุปกรณ์แพทย ์ เวชภณัฑ ์ มาขายใหบ้ริษทัในเครือ ท าใหบ้ริษทัฯ มีอ านาจต่อรองในการสัง่ซ้ือสูง  
เพราะวา่สัง่ซ้ือคร้ังละจ านวนมาก ๆ  บริษทัจึงสามารถสัง่ซ้ือสินคา้ไดใ้นราคาถูก ท าใหบ้ริษทัยอ่ย ,  บริษทัร่วม   
และบริษทัในเครือ   มีตน้ทุนในราคาถูกลงดว้ย 
                 ข. กลุ่มบริษทัร่วม และบริษทัในเครือที่ประกอบธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัโรงพยาบาลมีอยู ่ 4 แห่ง  
คือ  บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั ประกอบธุรกิจขายเคร่ืองมือแพทยแ์ละซ่อมเคร่ืองมือแพทย ,์  บริษทั สหแพทย ์จ  ากดั   
ท  าการผลิตและจ าหน่ายยา,  บริษทั รีนลัเซิร์ฟ จ ากดั ขายเคร่ืองมือแพทยแ์ละเวชภณัฑท์างดา้นไต  และบริษทั 
ทิพยบดินทร์ จ  ากดั ผลิตน ้ ายาลา้งไต และขายเวชภณัฑ์  บริษทัทั้งส่ีน้ีจะท าการขาย และใหบ้ริการกบัโรงพยาบาล
ในเครือ    โดยจะคิดราคากบัโรงพยาบาลในเครือในราคาพเิศษ  ถูกกวา่ที่ขายใหโ้รงพยาบาลทัว่ไป  

               ค.   กลุ่มบริษทัร่วมและบริษทัในเครือที่ประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ   
                      -  บางแห่งบริษทัจะส่งผูบ้ริหารบางท่านเขา้ไปร่วมบริหาร  ใหค้  าปรึกษาแนะน า  ไดแ้ก่  

บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั    
                      -    บางแห่งจะด าเนินธุรกิจไปเอง    โดยไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ   กบั 

โรงพยาบาล 
        (2)  แผนภาพโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 
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บริษัทร่วม 

รังสิภณัฑ ์
30.00 % 

ร.พ.พะเยา-ราม 
40 % 

ร.พ. สินแพทย ์
32.95 % 

บริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทอ่ืน 

รพ.ขอนแก่นราม 
16.40 %   

ภูมิปัญญา 
16.33 % 

 

รพ.เพชรรัตน์ 
(บจก.บูรณะเวช)  17.90 % 

สหแพทยเ์ภสัช 
10.03 % 

สมุนไพรไทย 
0.30 % 

บริษัทย่อย 

ร.พ.เชียงใหม่-ราม 
42.89 % 

ปิยะศิริ 
34.24 % 

ร.พ.ชยัภูมิ-ราม 
78.04 % 

ร.พ.วิภาวดี 
7.29 % 

บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั  
(มหาชน)((มหาชน) 

ร.พ.วิภา-ราม 
41.10 % 

หลกัทรัพยภ์ทัร 
0.01 % 

เลกาซ่ี กอลฟ์ 
40 % 

บ.อาร์ พลสั แอสเซท 
50 % 

รีนัล เซิร์ฟ 
19.00 % 

บ.รามนครา [บ. เอนคอร์ (2016)] 
17.08 % 

บมจ.อุดรพฒันา 
(1994)   9.33 % 

ร.พ. เมืองเลย-ราม 
77.67 % 

ร.พ.เอกชนบุรีรัมย ์
36.09 % 

บ.ทิพยบดินทร์ 
33.33 % 

ร.พ. เวยีงจนัทน์-ราม 
 อินเตอร์เนชัน่แนล 70 % 

ร.พ.น่าน-ราม 
20 % 

ร.พ.ราชธานี 
4.00 % 



 

 

  



 

  
 

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
 

รายช่ือบริษทั สถานท่ีตั้ง ประเภทธุรกิจ 

จ านวนหุ้นท่ี
ออกและเรียก
ช าระแลว้ 

(หุ้น) 

จ านวนหุ้นท่ี
บริษทัถือ 

(หุ้น) 

อตัราการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. บริษทัโรงพยาบาลชยัภูมิราม 
จ ากดั 

290/42 ถ.ชยัภูมิสีค้ิว 
ต.ในเมือง อ. เมือง  
จ. ชยัภูมิ 36000 

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

2. บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย 
ราม จ ากดั 

546 ม. 1 ถ.มะลิวลัย ์
ต.นาอาน   อ. เมือง  
จ. เลย 42000 

โรงพยาบาลเอกชน 41,473,500 32,213,400 77.67 

3. บริษทั โรงพยาบาล
เวียงจนัทน์-ราม อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั 
(Vientiane Ram International 
Hospital) 

เวียงจนัทน์ 
ประเทศลาว 

โรงพยาบาลเอกชน 
อยูร่ะหว่าง 
ด าเนินการ 

1,200,000,000 
(ลา้นบาท) 

840,000,000 
(ลา้นบาท) 

70.00 

4. บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม 
จ ากดั 

2677  ถ.พฒันาการ  
แขวง / เขต  สวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250 

โรงพยาบาลเอกชน 
(ตั้งแต่ 15 มกราคม

2563) 
200,000,000 100,000,000 50.00 

5. บริษทั อาร์พลสั แอสเซท 
จ ากดั 

ถ. เพชรบุรี  กรุงเทพฯ  โรงพยาบาลเอกชน 
อยูร่ะหว่าง 
ด าเนินการ 

200,000,000 
(จ านวนหุ้นท่ี

ออก) 
99,999,996 50.00 

6. บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่  
ราม จ ากดั 

8  ถ. บุญเรืองฤทธ์ิ 
ต.ศรีภูมิ อ. เมือง  
จ. เชียงใหม่ 

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

7. บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม 
จ ากดั 

660 ม.3 ต.ท่าวงัทอง 
อ. เมือง จ.พะเยา 
56000 

โรงพยาบาลเอกชน 750,000 300,000 40.00 

8. บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

18 ม.7 ถ.เลียบคลอง 
สอง แขวงสามวา- 
ตะวนัออก เขตคลอง
สามวา  กทม.10510 

สนามกอลฟ์ 130,000,000 52,000,000 40.00 

9. บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์
จ ากดั (โรงพยาบาลบุรีรัมย-์

197 ม. 2 ถ.บุรีรัมย-์ 
พุทไธสง ต. ชุมเห็ด  

โรงพยาบาลเอกชน 8,500,000 3,067,325 36.09 
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ราม) อ. เมือง จ. บุรีรัมย ์
31000 

10. บริษทั ปิยะศิริ จ ากดั  
(โรงพยาบาลสุขมุวิท) 

316/32 ซ.สุขมุวิท   
22 ถ.สุขมุวิท  
แขวง/เขต คลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110 

โรงพยาบาลเอกชน 1,760,000 602,624 34.24 

11. บริษทั ทิพยบดินทร์ จ ากดั 559/33 ม. 7 
ต.บางพลีใหญ่  
อ. บางพลี 
จ. สมุทรปราการ 
10540 

ผลิตน ้ายาลา้งไต 
ขายเวชภณัฑ ์

168,000,000 56,000,000 33.33 

12. บริษทั โรงพยาบาล 
สินแพทย์  จ ากดั 

9/99  ถ.รามอินทรา 
กม. 8.5    แขวง/เขต 
คนันายาว  กรุงเทพฯ  

โรงพยาบาลเอกชน 91,000,000 29,983,489 32.95 

13. บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั 170-172/1 (ชั้น 2,3) 
ถ. บริพตัร์ แขวงบา้น
บาตร เขตป้องปราบ
ศตัรูพ่าย กทม. 10100 

ขายและซ่อม
เคร่ืองมือแพทย ์

10,000 3,000 30.00 

14. บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม 
จ ากดั 

553 หมู่ 4 ต. ไชย
สถาน อ. เมืองน่าน 
จ. น่าน 

โรงพยาบาลเอกชน 
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินงาน 

80,000,000 16,000,000 20.00 

15. บริษทั  รีนลั เซิร์ฟ จ  ากดั 719 อาคารเคบีเอม็  
ยนิูต ดี1 ชั้น 19  
ถนนพระรามเกา้ 
แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพ 10310 

ขายเคร่ืองมือแพทย ์
และเวชภณัฑ ์

3,000,000 570,000 19.00 

16. บริษทั บูรณะเวช จ ากดั  
( โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ) 

2/1 ถ.สามคัคีไทย 
ต.ในเมือง อ.เมือง     
จ.เพชรบูรณ์  67000 

โรงพยาบาลเอกชน 7,500,000 1,342,127 17.90 
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17. บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่น 
ราม จ ากดั 

193 ถ. ศรีจนัทร์ 
อ. เมือง จ. ขอนแก่น 
40000 

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

 

18. บริษทั ภูมิปัญญา อินเตอร์ 
เนชัน่แนล จ ากดั  
 

50 ถ.ห้วยแกว้ 
ต.ชา้งเผือก อ. เมือง  
จ. เชียงใหม่ 50300 

สถาบนัศึกษา 6,000,000 980,000 
 

16.33 
 

19. บริษทั เอนคอร์ ( 2016 )  
จ ากดั 

119/129-132 ถ. นวมิ
นทร์ แขวงนวมินทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
10240 

โรงพยาบาลเอกชน 
อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

5,000,000 800,000 16.00 

20. บริษทั สหแพทย ์จ ากดั 450 ซ.พระราม 2 ซอย 
50 แขวงแสมด า เขต
บางขนุเทียนกรุงเทพฯ 
10150 

จ าหน่ายยา 4,286,000 430,000 10.03 

 
รายการที่ 1 ถึง 5  เป็นบริษทัยอ่ย   รายการที่  6  ถึง  20  เป็นบริษทัร่วม และบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  ผูถื้อหุน้ส่วนที่เหลือจาก

ที่โรงพยาบาลรามค าแหงถือในบริษทัยอ่ย   และบริษทัร่วม  ไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในเร่ืองผลประโยชน์ของ
โรงพยาบาล 

       (3)   ขนาดของบริษทัที่ประกอบธุรกิจหลกั  และขนาดของบริษทัอ่ืนที่เปรียบเทียบกบัขนาดของ 
บริษทั และตรวจสอบวา่เป็นไปตามเกณฑห์รือไม่ 

- ไม่มี - 
 

1.4   ความสมัพนัธก์บักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 
- ไม่มี - 
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
       (1)   โครงสร้างรายได ้ แยกตามสายผลิตภณัฑ ์/ กลุ่มธุรกิจ 

   โรงพยาบาลรามค าแหง ประกอบธุรกิจหลกั  คือ  ใหบ้ริการรักษาพยาบาลในรูปแบบ 
โรงพยาบาลเอกชนและมีธุรกิจเสริม  คือ  ขายเคร่ืองมือแพทย์ ,  เวชภณัฑ ์และใหบ้ริการตรวจสอบเคร่ืองมือแพทยใ์หไ้ด้
มาตรฐาน  ในปี 2562    มีรายได ้ 10.02 %  ของรายไดร้วม 
  โรงพยาบาลรามค าแหง  มีบริษทัยอ่ย 5 แห่ง  คือ  โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม ,  โรงพยาบาลเมืองเลย ราม  
และโรงพยาบาลวภิา ราม ไดเ้ปิดด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนแลว้  ส่วน บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จ ากดั และ 
โรงพยาบาลเวยีงจนัทน์ ราม   ด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
 

  โครงสร้างรายได้ 
1. บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  -  งบการเงินรวม 
2. บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  -  งบการเงินเฉพาะ  
3. บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จ ากดั 
4. บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั 
5. บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จ ากดั 
6. บริษทั โรงพยาบาลเวยีงจนัทน์ ราม อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (Vientiane Ram International Hospital  

Limited) 
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บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และ บริษัทย่อย 
 
 2562 2561 2560 

บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล       
    ค่าตรวจรักษาและผา่ตดั    889,484,829.11     17.96      831,758,349.00    14.86      762,158,053.00     18.26  

    ค่ายาและเวชภณัฑ ์  1,584,502,652.23     31.99   1,555,522,179.00    27.78   1,488,081,440.00     35.66  

   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์    348,062,327.08       7.03      328,400,891.00      5.87      326,025,228.00      7.81  

   Lab และ X-Ray    368,532,220.23       7.44      351,611,806.00      6.28      329,462,640.00      7.90  

        อ่ืน ๆ    556,302,720.35     11.23      553,860,353.00      9.89      496,817,909.00     11.91  

  3,746,884,749.00     75.64   3,621,153,578.00    64.67   3,402,545,270.00     81.54  

รายได้อ่ืน ๆ             

   ดอกเบี้ยรับ      13,922,500.00       0.28        15,653,637.00      0.28         9,474,738.00      0.23  

   เงินปันผล    272,633,225.00       5.50      287,445,406.00      5.13      320,924,780.00      7.69  

   อ่ืน ๆ     920,295,743.00     18.58   1,674,819,433.00    29.91      440,052,406.00     10.55  

รวมรายได้  4,953,736,217.00   100.00   5,599,072,054.00   100.00   4,172,997,194.00  100.0  

 
  ผลิตภณัฑ ์/ บริการ  โรงพยาบาลเอกชน 
  ด าเนินงานโดย   ทนัตแพทยช์ านาญ  ชนะภยั  และกรรมการบริหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปี 2562/14 



 

  
 

บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
 

 2562 2561 2560 

บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล       
    ค่าตรวจรักษาและผา่ตดั     826,803,559.26     15.60  815,943,730.00 17.05 754,074,833 17.64 
    ค่ายาและเวชภณัฑ ์  1,507,661,182.12     28.45  1,493,983,724.00 31.21 1,460,846,859 34.18 
   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์     272,098,737.66       5.13  290,325,054.00 6.07 311,343,800 7.28 
   Lab และ X-Ray     330,567,640.85       6.24  331,269,215.00 6.92 319,934,253 7.49 
        อ่ืน ๆ     519,406,448.74       9.80  531,543,751.00 11.11 486,548,760 11.38 
  3,456,537,568.63     65.22  3,463,065,474.00 72.35 3,332,748,505 77.98 

รายได้อ่ืน ๆ         
   ดอกเบี้ยรับ          4,191,353.59       0.08  7,550,049.00 0.16 8,257,016 0.19 
   เงินปันผล     893,455,426.22     16.86  576,294,259.00 12.04 488,995,880 11.44 
   อ่ืน ๆ      945,631,447.25     17.84  739,603,302.00 15.45 443,804,584 10.38 
รวมรายได้  5,299,815,795.69   100.00  4,786,513,084.00 100 4,273,805,985 100 

 
      ผลิตภณัฑ ์/ บริการ  โรงพยาบาลเอกชน 
      ด าเนินงานโดย  ทนัตแพทยช์ านาญ  ชนะภยั  และกรรมการบริหาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานประจ าปี 2562/15 



 

  
 

บริษัท โรงพยาบาลชัยภูม ิราม จ ากดั 
 

 2562 2561 2560 

บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล       
    ค่าตรวจรักษาและผา่ตดั   11,301,664.00     12.75  9,900,579.00 11.79 8,083,220.00 11.43 

    ค่ายาและเวชภณัฑ ์   35,538,248.00     40.08  32,644,279.00 38.87 27,234,581.00 38.50 

   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์   13,196,078.00     14.88  14,847,803.00 17.68 14,681,428.00 20.75 

   Lab และ X-Ray   12,244,671.00     13.81  10,560,667.00 12.57 9,528,387.00 13.46 

        อ่ืน ๆ   15,655,999.00     17.66  14,322,925.00 17.05 10,550,791.00 14.95 

   87,936,660.00     99.18  82,276,253.00 97.96 70,078,407.00 99.05 

รายได้อ่ืน ๆ         

   ดอกเบี้ยรับ           23,647.68      0.03  21,345.05 0.03 25,516.00 0.04 

   อ่ืน ๆ         706,243.00      0.80  1,694,110.11 2.02 644,287.00 0.91 

รวมรายได้   88,666,550.68   100.00  83,991,708.16 100 70,748,210.00 100 

 
 

        ผลิตภณัฑ ์/ บริการ     โรงพยาบาลเอกชน 
        ด าเนินงานโดย     นายอิทธิศกัด์ิ   เอกศกัด์ิ   และ กรรมการบริหาร 
        บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้ 78.04 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปี 2562/16 



 

  
 

บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั 
 

 2562 2561 2560 

บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล       
    ค่าตรวจรักษาและผา่ตดั    17,614,603.96    24.57  14,182,418.00 7.87 14,718,838.00 8.54 
    ค่ายาและเวชภณัฑ ์    75,068,224..00    19.75  67,720,194.00 37.56 59,985,041.00 34.81 
   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์    62,767,511.42    30.02  53,880,850.00 29.88 54,102,619.00 31.40 
   Lab และ X-Ray    26,763,377.40    12.80  23,113,414.00 12.82 22,969,208.00 13.33 
        อ่ืน ๆ    21,240,272.61    10.16  18,560,593.00 10.29 17,442,711.00 10.12 
  203,453,989.39    97.29  177,457,469.00 98.41 169,218,417.00 98.20 

รายได้อ่ืน ๆ         
   ดอกเบี้ยรับ      2,775,707.87      1.33  739,806.00 0.41 8,526.00 0.00 
   อ่ืน ๆ      2,885,440.47      1.38  2,119,638.00 1.18 3,093,724.00 1.80 
รวมรายได้  209,115,137.73   100.00  180,316,913.00 100 172,320,667.00 100 

 
      ผลิตภณัฑ ์/ บริการ    โรงพยาบาลเอกชน 
     ด าเนินงานโดย    นายแพทยบ์ุญชยั  จิตตนาสวสัด์ิ 
     บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้ 77.67 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปี 2562/17 



 

  
 

บริษัท อาร์พลสั แอสเซท จ ากดั 
 

 
 

2562 2561 2560 

บาท % บาท % บาท % 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล       
    ค่าตรวจรักษาและผา่ตดั           -              -              -    
    ค่ายาและเวชภณัฑ ์           -              -              -    
   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์           -              -              -    

   Lab และ X-Ray           -              -              -    
        อ่ืน ๆ           -              -              -    
                    -            -                         -            -                      -           -    

รายได้อ่ืน ๆ             
ดอกเบี้ยรับ 25,125,286.78 100.00 25,974,277.80    2.67  1,192,206.13 100.00 
 อ่ืนๆ(ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น) - - 945,052,057.13   97.33 -        -    
รวมรายได้ 25,125,286.78 100.00 971,026,334.93 100.00 1,192,206.13 100.00 

            

 
         ผลิตภณัฑ ์/ บริการ     โรงพยาบาลเอกชน 
         ด าเนินงานโดย     นายแพทยไ์พบูลย ์ เอกแสงศรี 
         บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้      50 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
                                                                                                                                     

รายงานประจ าปี 2562/18 



 

  
 

โรงพยาบาลเวยีงจนัทน์ ราม (Vientiane Ram International Hospital) 
 

 2562 

บาท % 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล   
    ค่าตรวจรักษาและผา่ตดั   
    ค่ายาและเวชภณัฑ ์   
   ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์   
   Lab และ X-Ray   
        อ่ืน ๆ   
 -  
รายได้อ่ืน ๆ   
   ดอกเบี้ยรับ    
   อ่ืน ๆ    
รวมรายได้ -  

 
          ผลิตภณัฑ ์/ บริการ     โรงพยาบาลเอกชน (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ) 

                       ด าเนินงานโดย     นายธฤต  ช่ืนอ่ิม 
                       บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  ถือหุน้    70 % 

 
        (2)   อธิบายโดยแบ่งตามสายผลิตภณัฑ ์/ กลุ่มธุรกิจตามตารางโครงสร้างรายได ้   

                 บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  ประกอบธุรกิจหลกั คือ โรงพยาบาล 
เอกชน  มีรายไดห้ลกั คือ ค่าตรวจรักษาและผา่ตดั ,  ค่ายาและเวชภณัฑ,์  ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์Lab, X-Ray & อ่ืน ๆ 
และธุรกิจเสริม คือ  รายไดจ้ากการขายเคร่ืองมือแพทย,์  เวชภณัฑ ์และใหบ้ริการสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย ์

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ ์ หรือบริการ 
          โรงพยาบาลรามค าแหง  ประกอบธุรกิจใหบ้ริการรักษาพยาบาลผูป่้วยที่ป่วยดว้ยโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ ทุก
โรค (General Hospital)  โดยแบ่งเป็นผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน  เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง  มีรถพยาบาลคอยรับส่ง
ผูป่้วยตลอด 24 ชัว่โมง 
 
 
 
 

รายงานประจ าปี 2562/19 



 

  
 

  โรงพยาบาลรามค าแหง  มีการใหบ้ริการรักษาพยาบาลโรคต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 โรงพยาบาลรามค าแหงใหบ้ริการตรวจรักษาแก่ผูป่้วย โดยแบ่งเป็น 

1. ผูป่้วยนอก  มีหอ้งตรวจ 109 หอ้ง โดยมีศูนยแ์ละคลินิกเฉพาะโรคต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

   ศนูย์โรคหวัใจ 24 ชัว่โมง 

   ศนูย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า 

   ศนูย์อมัพาตเฉียบพลนั 

   ศนูย์โรคปวดหลงั ปวดคอ 

   คลินิกเบาหวาน 

 

 

  เบาหวานท าไมต้องรักษา 

  อาหารส าหรับผู้ ป่วยเบาหวาน 

  มาตรฐานในการดแูลรักษาผู้ ป่วยเบาหวาน 

  เบาหวานอนัตรายเป็นภยัต่อหลอดเลือดหวัใจ 

   คลินิกระบบทางเดินอาหาร 

  

  อยากรู้ไหมว่าคณุเป็นกรดไหลย้อนหรือเปล่า 

  กล้องแคปซูลส ารวจทางเดินอาหาร 

  การตรวจเชือ้ Helicobacter Pylori 

  เชือ้แบคทีเรีย อี.โค.ไล.โอ. 104 

  มะเร็งล าไส้ใหญ่ 
 

   คลินิกโรคหวัใจ 

  

  บอลลนูขยายหลอดเลือดหวัใจ 

  ท าไมต้องฟืน้ฟูหวัใจและปอด 

  ภยัเงียบ..โรคหวัใจในผู้ ป่วยเบาหวาน 

  รักษาโรคหวัใจตีบด้วยวิธีการผ่าตดั 

  ฟืน้ฟูสมรรถภาพหวัใจและปอด 

  การตรวจ ABI 

  หวัใจเต้นผิดปกต ิ

  หวัใจคณุเป็นอย่างไรด้วย CT 64 สไลซ์ 

  รู้ได้อย่างไรเป็นโรคหวัใจรึเปล่า 

  ความดนัโลหิตสงู 

  คลินิกโรคหวัใจ นวตักรรมใหม ่
 

 

   คลินิกสมองและระบบประสาท  

    โรคสมองเส่ือม 

    การดแูลผู้ ป่วยอลัไซเมอร์ที่บ้าน 

    เส้นประสาที่ 7 อกัเสบ (BELL'S PALSY) 

   คลินิกห ูคอ จมกู  

    แรงดนัน า้ในหผิูดปกต ิ

    โรคหินปนูในหชูัน้ใน 

    ตรวจนอนกรน 

    กายบริหารเพื่อฟืน้ฟูสมรรถภาพการทรงตวั 

   คลินิกตา  

     ท าไมต้องตรวจจอประสาทตา 

     ออฟติคอล การตรวจจอประสาทตา 

  ตรวจจอประสาทตา 

   คลินิกเด็ก  

     ท าอย่างไรเมื่อลกูเป็นสาวก่อนวยั 

       ภาวะตวัเตีย้ในเด็ก 

  ค าถามที่พบบ่อย เกี่ยวกบัโรคมือ เท้า ปาก 

  โรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย 

  การขับเสมหะออกจากปอดและหลอดลม 

  โรคภมูิแพ้ 

  เด็กหายใจอดุตนัขณะหลบั 

  เด็กติดเชือ้ทางเดินปัสสาวะ 

  โรคหืดในเด็ก 

  วคัซีน..ที่พ่อแม่มกัจะลืม 

  เมื่อไหร่..ต้องใช้ยาพ่น 
 

   คลินิดทนัตกรรม 

    ทนัตกรรมจดัฟัน 

     การป้องกนัฟันผใุนเด็ก 

  คลินิกอายรุกรรม 

   ภาวะโรคโลหิตจางจากโรคไตวาย 

  คลินิกผิวหนังและเลเซอร์ 

             Cosmetic 

               การท า Botox 

                             การท า Polaris    

           ลบรอยสกัด้วยเลเซอร์ 

       Eligth ST 

    คลินิกสตูินรีเวช 

            การท าเด็กหลอดแก้ว 

            การท าเด็กหลอดแก้วร่วมกบัการท าอิ๊กซี ่

             ภาวะกระดกูพรุน 

             เยื่อบุมดลกูเจริญผิดที่ 

             อาการเลือดออกผิดปกต ิ

             อาการปวดระด ู

              การท าสตูิบตัร ส าหรับทารกแรกเกิด 

              อลัตร้าซาวน์ 4 มิติ 

              วยัทอง 

    คลินิกกระดกูและข้อ 

    ส่องกล้องกระดกูข้อไหล่ 

   หมอนรองกระดกูสนัหลงัทบัเส้นประสาท 

  หมอนรองกระดกูทบัเส้นประสาท เทคนิคใหม่... 
 

รายงานประจ าปี 2562/20 

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/optica.html
http://ram-hosp.co.th/eye.html
http://ram-hosp.co.th/childen-tall.htm
http://ram-hosp.co.th/hand_foot_mout.htm
http://ram-hosp.co.th/Dek_tarussemai.html
http://ram-hosp.co.th/cough.htm
http://ram-hosp.co.th/pro_alllergy.htm
http://ram-hosp.co.th/obstructive.htm
http://ram-hosp.co.th/prouti.htm
http://ram-hosp.co.th/asthpaed.htm
http://ram-hosp.co.th/vacimp.htm
http://ram-hosp.co.th/nabu.htm
http://www.ram-hosp.co.th/teeth_1.htm
http://www.ram-hosp.co.th/Dek_funfu.html
http://ram-hosp.co.th/anemiarf.htm
http://www.ram-hosp.co.th/skin/cosmetic.htm
http://www.ram-hosp.co.th/skin/botox.htm
http://www.ram-hosp.co.th/skin/polaris.htm
http://www.ram-hosp.co.th/ivf.htm
http://ram-hosp.co.th/icsi.htm
http://ram-hosp.co.th/osteop.htm
http://ram-hosp.co.th/lead_oak.html
http://ram-hosp.co.th/sutibut.html
http://ram-hosp.co.th/Ultrasound-4D.html
http://ram-hosp.co.th/Bone-Densitomete.html
http://ram-hosp.co.th/hnp.htm
http://ram-hosp.co.th/hnpnos.htm


 

  
 

               2.   ผูป่้วยใน ประกอบดว้ย  
    หอ้งพกัผูป่้วย 

(1) หอ้งเด่ียว   -    ธรรมดา 
  -    พเิศษ 
  -    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)    นโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑห์รือบริการที่ส าคญั 
                               -   กลยทุธก์ารแข่งขนั     

                     1.  โรงพยาบาลจะเนน้ในดา้นภาพพจน์การใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ ครบทุกสาขาไม่เจาะจง 
สาขาดา้นใดเป็นพเิศษ  โดยทางโรงพยาบาลจะใหก้ารบริการตรวจรักษาโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขา ไม่ใช่
แพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป   และใชเ้คร่ืองมือทางการแพทยเ์ฉพาะดา้นที่ดี   ทนัสมยั   ซ่ึงจะท าใหก้ารรักษามี 
ประสิทธิภาพ  และถูกตอ้งแม่นย  า 
                                   2.  โรงพยาบาลใหส่้วนลดแก่ลูกคา้ประจ าของโรงพยาบาล   ที่สมคัรเป็นสมาชิกของ 
โรงพยาบาลรามค าแหง 10%  ส าหรับผูท้ี่จ่ายเงินสด และ 7.5% ส าหรับผูท้ี่จ่ายดว้ยเครดิตการ์ด    ดา้นกลุ่มลูกคา้ 
เป้าหมาย โรงพยาบาลก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คือ ผูท้ี่อาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงโรงพยาบาล  บริษทัประกนั
และ บริษทัต่าง ๆ ที่ตั้งอยูใ่นพื้นที่ใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาล    
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ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของโรงพยาบาลเม่ือเทียบกับคู่แข่ง  
 
 ข้อได้เปรียบ    
 1.  ท าเลที่ตั้งของโรงพยาบาล โรงพยาบาลรามค าแหงตั้งอยูบ่นถนนรามค าแหง  ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของ
ชุมชนยา่นผูอ้ยูอ่าศยัหนาแน่นมากที่สุดชุมชนหน่ึง   ตั้งแต่ปี 2549 สนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงอยูใ่นโซนเดียวกบั
โรงพยาบาลไดเ้ปิดด าเนินการ  ท  าใหบ้ริเวณน้ีมีชุมชนหนาแน่นมากขึ้นทุกปี 

  2.   การใหบ้ริการการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามค าแหงจะเนน้การใหบ้ริการการรักษาเฉพาะทางที่  
มีคุณภาพ  กล่าวคือ  การใชแ้พทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาเท่านั้นในการรักษาคนไขจึ้งท าใหผ้ลการรักษาพยาบาล
มีประสิทธิภาพดีกวา่การใชแ้พทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไปท าการตรวจรักษาขั้นตน้ก่อนแลว้จึงส่งต่อแพทยเ์ฉพาะสาขา
ตรวจรักษาอีกคร้ังหน่ึง  ซ่ึงจะท าใหค้นไขต้อ้งเสียค่าใชจ่้าย  และระยะเวลาในการรักษามากขึ้น  
 3.   ราคาอยูใ่นระดบัมาตรฐาน โรงพยาบาลมีนโยบายที่จะก าหนดราคาใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ี่ยติุธรรม และ  
เป็นไปตามมาตรฐานของตลาด  ทั้งน้ีโดยค านึงถึงประชาชนที่อาศยัอยูใ่นบริเวณนั้นซ่ึงมีฐานะการเงินอยูใ่น 
ระดบัปานกลาง  
             4.   หอพกัพยาบาล ขณะน้ีโรงพยาบาลมีหอพกัพยาบาล 4 หลงั  
             5.   ภาพพจน์ (Image) โรงพยาบาลรามค าแหงไดเ้ปิดใหบ้ริการรักษาพยาบาลแก่บุคคลทัว่ไปตั้งแต่ วนัที่  
28 กุมภาพนัธ ์2531 ขณะน้ีครบรอบ 31 ปีแลว้  จ  านวนคนไขข้องโรงพยาบาลก็ มีจ  านวนมาก  การที่โรงพยาบาล
มีคนไขจ้  านวนมากในแต่ละวนั ก็ส่งผลใหมี้แพทยจ์  านวนมากมาติดต่อขอท างานที่น่ี ท  าใหท้างโรงพยาบาล
สามารถคดัเลือกเฉพาะแพทยท์ี่มีความรู้ ความสามารถดีใหก้บัโรงพยาบาลได ้การที่โรงพยาบาลมีแพทยดี์ 
พนกังานดี บริการเยีย่ม ท าใหภ้าพพจน์ของโรงพยาบาลดีในสายตาของประชาชนที่มาใชบ้ริการ  
 6.   ดา้นบุคลากร  โรงพยาบาลรามค าแหงไดเ้ปิดด าเนินกิจการมา 31 ปีแลว้  จ  านวนคนไขข้อง 
โรงพยาบาลมีปริมาณมากพอสมควร  ท  าใหโ้รงพยาบาลรามค าแหงเป็นโรงพยาบาลที่มีศกัยภาพและความมัน่คง
สูงโรงพยาบาลหน่ึง ท าใหมี้พนกังานจ านวนมากมาสมคัรงานที่น่ี   ทางโรงพยาบาลจึงมีโอกาสคดัเลือกบุคลากร
ที่ดีมาท างานใหก้บัโรงพยาบาล 
 
 ข้อเสียเปรียบ  
  1.  ดา้นการจราจร  เน่ืองจากชุมชนดงักล่าวเป็นชุมชนที่มีผูอ้าศยัหนาแน่น ดงันั้นจึงส่งผลในเร่ืองของ
การจราจรที่ติดขดัดว้ย แต่ปัจจุบนั ก าลงัสร้างรถไฟฟ้าใตดิ้นสายสีสม้ยา่นรามค าแหง คาดวา่จะเสร็จในปี 2566  
ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการจราจรไดม้าก 
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 -   การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย   
                        โรงพยาบาลจะขายบริการใหแ้ก่ลูกคา้ 2 ประเภท คือ  
                        1.  ลูกคา้ที่เดินเขา้มาในโรงพยาบาลเอง    ช าระค่าบริการเป็นเงินสดมีประมาณ  71.67 %    ของ 
รายไดท้ั้งหมด 
                      2. ลูกคา้ที่เป็นบริษทั Contract โดยบริษทันั้นจะส่งพนกังานมาท าการรักษาที่โรงพยาบาล แลว้
ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บช าระจากบริษทั Contract โดยตรง มีประมาณ  28.33 %  ของรายไดท้ั้งหมด  ทาง
บริษทัมีนโยบายที่จะเพิม่ลูกคา้ประเภทน้ีใหม้ากขึ้นแต่ก็จะเลือกเฉพาะลูกคา้ที่มีคุณภาพดีเท่านั้น เพือ่ป้องกนัหน้ี
สูญที่อาจจะเกิดขึ้นได ้  
         (ข)   ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 
           ในปีที่ผา่นมาสภาพการแข่งขนัอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยจะแข่งขนัในดา้นคุณภาพ ควบคู่ไป
กบัราคา 
            ปัจจยัแห่งความส าเร็จของโรงพยาบาลเอกชน คือ ภาพลกัษณ์ ( Image) ที่ดีที่จะท าใหผู้ป่้วยเขา้
มารักษาในโรงพยาบาลเอกชน   เน่ืองจากคุณภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแต่ละโรงนั้นไม่สามารถ
เปรียบเทียบกนัไดโ้ดยตรง  ท  าใหค้วามยดืหยุน่ของอุปสงค ์ ( elasticity of demand) สูง  ผูป่้วยสามารถทนต่อการ
เปล่ียนแปลงของราคาไดดี้    โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่สามารถสร้างภาพลกัษณ์ไดดี้    ภาพลกัษณ์ที่ดีของ 
อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนที่ดีเกิดขึ้นจาก 
     1.   คุณภาพของแพทย ์(quality of core product)  โรงพยาบาลใดสามารถคดัเลือกแพทยท์ี่มี
คุณภาพทางดา้นความรู้ความช านาญ และมีศิลปการรักษาพยาบาล ยอ่มท าใหไ้ดรั้บความไวเ้น้ือเช่ือใจจากผูป่้วย 
และมีเคร่ืองมือแพทยท์ี่ทนัสมยั เหมาะสมในเวลานั้น 
                               2.   การท าการตลาดที่เหมาะสม   จะท าใหภ้าพลกัษณ์ของคุณภาพการรักษาพยาบาลใน  
สายตาของผูป่้วยสูงขึ้นและเป็นที่รู้จกัอยา่งกวา้งขวาง  

         ในปี 2562   ทางโรงพยาบาลไดท้  าการตลาดดงัน้ี 
- ลงขอ้มูลสุขภาพ  ในหนงัสือพมิพเ์ดลินิวส์  
- ผา่นส่ือทางวทิย ุFM  92.5 Mhz.,  FM 93.5 Mhz.,  FM 95 Mhz. และ  FM 103.5 Mhz.   
- ผา่นส่ือโทรทศัน์ ช่อง 3,  33SD,  5,  7,  9  
- ป้ายโฆษณากลางแจง้   บริเวณ ถนนรามค าแหง,  ถนนเสรีไทย,  ถนนพฒันาการ  และ  

ถนนมอเตอร์เวย ์
- พฒันาเวบ็ไซด ์http://www.ram-hosp.co.th 
- PR ในส่ือออนไลน์ เช่น http://www.facebook/ramhospital 
- ออกวารสารโรงพยาบาล 3 ฉบบั และจดัส่งใหส้มาชิกทั้ง 3 ฉบบั  

      -     ท ากิจกรรม ปี  2562  ดงัน้ี 
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            1. โรงพยาบาลรามค าแหง ร่วมกบัสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตเพือ่ช่วยเหลือ  
ประชาชนชาวไทย  ในปี  2562  รวม  4  คร้ัง  ณ. หอ้งประชุมชั้น  10   โรงพยาบาลรามค าแหง  
   -   คร้ังที่  1 วนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์2562  
   -   คร้ังที่  2    วนัที่ 13 พฤษภาคม 2562 

    -   คร้ังที่  3 วนัที่ 13 สิงหาคม 2562  
   -   คร้ังที่  4 วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
            2.  มอบเงินสมทบทุนเขา้กองทุนเพือ่ผูพ้ทิกัษป่์า 10 มีนาคม 2562   ผูบ้ริหารโรงพยาบาล  

รามค าแหง   โรงพยาบาลสินแพทย ์   โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  และ  โรงพยาบาลลานนา  ร่วมมอบเงินสมทบ 
ทุนเขา้ “กองทุนเพือ่ผูพ้ทิกัษป่์า”  จ  านวน 1,200,000 บาท  โดยมี  นายธญัญา  เนติธรรมกุล  อธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุพ์ชื  นายจงคลา้ย  วรพงศธร  รองอธิบดีกรมอุทยานฯ  นายกริชสยาม  คงสตรี  หวัหนา้ 
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์ เป็นตวัแทนผูรั้บมอบเม่ือวนัที่ 10 มีนาคม 2562  
                                     3. ออกหน่วยแพทยฉุ์กเฉิน 10 มีนาคม 2562  โรงพยาบาลรามค าแหงออกหน่วยแพทย์
ฉุกเฉินและหน่วยปฐมพยาบาลเป็นปีที่ 2   ในงานป่ันสองน่องท่องอุทยานแห่งชาติ   ดอยอินทนนท ์       ทั้งน้ี 
โรงพยาบาลรามค าแหงไดจ้ดัทีมหน่วยแพทยฉุ์กเฉินและรถพยาบาลที่ติดตั้งอุปกรณ์กูชี้พประจ าที่จุดเสน้ทางป่ัน 
จกัรยาน มุ่งสู่ยอดดอยอินทนนท ์ เพือ่ดูแลสุขภาพและอุบติัเหตุนกัป่ันกวา่ 6,000 คน  พร้อมช่วยเหลือนกัป่ันผู ้
เขา้ร่วมกิจกรรมที่ไดรั้บบาดเจบ็ หรือเกิดอุบติัเหตุใหไ้ดรั้บการรักษาอยา่งทนัท่วงที 
                        4.  หมอรามชวนฟิต 17 มีนาคม 2562    “หมอรามชวนฟิต พชิิตการวิง่”  วนัอาทิตยท์ี่ 17 
มีนาคม 2562  ณ. ศูนยกี์ฬาทางน ้ าบึงหนองบอน  โดยภายในงานไดมี้นกัวิง่กวา่ 1,500 คน รวมทั้งแพทยจ์าก
โรงพยาบาลต่าง ๆ และทีมแพทยจ์ากโรงพยาบาลในเครือรามค าแหง  รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายจะร่วมกบั
ส านกังานเขตบางกะปิเพือ่ใชใ้นโครงการรถเขน็เพือ่ผูป่้วยสูงอายุ 
           5.  ส่งมอบรถเขน็เพือ่ผูป่้วยสูงอาย ุ13 มิถุนายน 2562    นายแพทยสุ์ธี  ลีละเศรษฐกุล,  
ทนัตแพทยเ์จิมพล  ภูมิตระกูล  และ คุณทศัน์วรรณ  ศิริวงศ ์  กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามค าแหง  ส่งมอบ
รถเขน็  จ  านวน  50  คนั  สนบัสนุนโครงการ  “รถเขน็เพือ่ผูป่้วยสูงอาย”ุ  ของส านกังานเขตบางกะปิ  โดยรายได ้
ที่น ามาจดัซ้ือรถเขน็ในคร้ังน้ีมาจากการจดักิจกรรม  “หมอรามชวนฟิต พชิิตการวิง่ # 1”  เม่ือวนัอาทิตยท์ี่ 17  
มีนาคม 2562 ณ. ศูนยกี์ฬาทางน ้ าบึงหนองบอน ที่ผา่นมา โดยมี นางชมจิตร พงษเ์สมา  ผูอ้  านวยการเขตบางกะปิ 
มารับมอบ  ณ. หอ้งประชุมอาคาร  3  ชั้น  10  โรงพยาบาลรามค าแหง    
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2.3   การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
         (ก)   ลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ ์
                 -   ก าลงัการผลิต                                   

  ก าลงัการใ  ก าลงัการใหบ้ริการเตม็ที่ 2562 2561 2560 
             ผูป่้วยใน (จ านวนเตียง) / วนั 486 486 486 
             ผูป่้วยนอก (จ านวนคน) / วนั 2,500 2,500 2,500 
ปริมาณการใหบ้ริการจริง    
             ผูป่้วยใน / วนั 208.8 231.7 228.4 
             ผูป่้วยนอก / วนั 1,526 1,574 1,603 
อตัราการใหก้ าลงัการใหบ้ริการผูป่้วย (Occupancy rate)    
             ผูป่้วยใน  (%) 43.0 47.7 47.0 
             ผูป่้วยนอก  (%) 61.1 63.0 64.1 
อตัราการเพิม่ (ลด) ของปริมาณการใหบ้ริการ    
             ผูป่้วยใน  (%) (9.9) 1.5 (8.9) 
             ผูป่้วยนอก  (%) (3.0) (1.7) 1.1 

 
-   การจดัหาวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑเ์พือ่จ  าหน่าย 

                  วตัถุดิบที่ส าคญัส าหรับโรงพยาบาลเอกชน  คือ 
  1.   แพทย ์

  2.  ยาและเวชภณัฑ ์
       1.  แพทย ์ ถือวา่เป็นวตัถุดิบที่ส าคญัมากส าหรับธุรกิจโรงพยาบาล  โรงพยาบาลรามค าแหง
มีเฉพาะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคเท่านั้นและมีจ านวนมากในแต่ละแผนก 

       2.  ยาและเวชภณัฑ ์ถือวา่เป็นวตัถุดิบที่มีความส าคญัมากส าหรับธุรกิจโรงพยาบาลเช่นเดียว 
กบัแพทย ์ แต่ยาและเวชภณัฑส์ามารถที่จะหาซ้ือไดท้ัว่ไปในทอ้งตลาด  ทั้งน้ีเน่ืองจากผูข้าย (Supplier) มีจ  านวน
มาก  มีใหเ้ลือกทั้งชนิดผลิตในปรนไขบ้างรายก็มีความจ าเป็นตอ้งใชว้ตัถุดิบที่ผลิตจากต่างประเทศ 
            -   จ านวนผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
                 ส าหรับโรงพยาบาลรามค าแหงจดัซ้ือยาและวตัถุดิบจากบริษทัที่จดัจ  าหน่ายทัว่ ๆ ไปไม่มีการผกูขาด
ในสินคา้ดงักล่าว ผูข้ายรายใหญ่ในปัจจุบนัไดแ้ก่ บริษทั ดี เค เอส เอช จ ากดั และ บริษทั เอฟ อี ซิลลิค จ  ากดั 
     ขั้นตอนและเทคโนโลยกีารผลิต 
        ส่วนใหญ่ทางโรงพยาบาลจะใชเ้คร่ืองมือทางการแพทยท์ี่ทนัสมยั       ซ่ึงจะตอ้งสัง่ซ้ือจาก 
ต่างประเทศ  เช่น  ประเทศจีน ,   เกาหลี,    เยอรมนั,  สหรัฐอเมริกา  ฯลฯ  ถา้เคร่ืองมือเหล่าน้ีมีปัญหาทางบริษทั
จะส่งคนมาดูแลและซ่อมแซมให ้ หรือใหบ้ริษทัที่เป็นตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไทยเป็นผูด้  าเนินการให ้  
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                (ข)    ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากกระบวนการใหบ้ริการ 
      -   การด าเนินการเพือ่ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
            หลงัจากขั้นตอนการรักษาพยาบาลจะมีวสัดุใชแ้ลว้  เช่น  ส าลี,  ผา้ก๊อซ,  สายยาง ฯลฯ  ที่มีเลือด 
 น ้ าเหลือง   ของผูป่้วยติดอยู ่ ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งเก็บใส่ถุงสีแดงใหเ้รียบร้อยก่อนที่จะส่งต่อใหร้ถเก็บขยะน าไปทิ้ง
ซ่ึงเป็นการบ่งบอกวา่เป็นของเหลือใชจ้ากโรงพยาบาลที่สามารถแพร่เช้ือไปสู่บุคคลภายนอกได ้     เป็นการส่ง 
สญัญาณใหบุ้คคลภายนอกรู้วา่ส่ิงที่อยูใ่นถุงนั้นตอ้งระมดัระวงั   นอกจากน้ีทางโรงพยาบาลยงัมีบ่อบ าบดัน ้ าเสีย  
2  บ่อ  เพือ่ก าจดัน ้ าเสียก่อนออกไปสู่ภายนอก 

-   ผลของการปฏิบติัจริงในช่วง  3  ปีที่ผา่นมาเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
-   ขอ้พพิาทหรือการถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
     -  ไม่มี  - 

 2.4   งานที่ยงัไม่ส่งมอบ  เฉพาะงานโครงการหรือช้ินงานที่มีมูลค่าสูง และใชเ้วลาในการส่งมอบ 
-  ไม่มี  - 
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3.   ปัจจยัความเส่ียง   (Risk Factors) 
       ปัจจยัความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นกบัทางบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง  จ  ากดั  (มหาชน)  มีดงัน้ี 
 (1)   ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั / กลุ่มบริษทั 
        1.1   ความเส่ียงจากผลการด าเนินงานที่อาจจะไม่แน่นอน   
        1.2   ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผูบ้ริหาร  
        1.3   ความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บเงินกูย้มืคืนจากบริษทัร่วม  
                     1.4   ความเส่ียงจากเงินลงทุนที่ดอ้ยค่า 
                     1.5   ความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้อง  
        1.6    ความเส่ียงจากการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถื้อหุน้  จากกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่   
        1.1   ความเส่ียงจากผลด าเนินงานที่อาจจะไม่แน่นอน มีสาเหตุจากปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร   
                           สาเหตุจากภายในองคก์ร  ไดแ้ก่ 

1.  การบริหารกระบวนการใหบ้ริการรักษาพยาบาล 
2.  การบริหารดา้นพฒันาบุคลากร 
3.  การบริหารการจดัการดา้นการเงินจากการใหบ้ริการรักษาพยาบาล  

                           สาเหตุจากภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่  
1.  ระดบัการแข่งขนัในธุรกิจโรงพยาบาล 
2.  นโยบายรัฐบาล 

                     การบริหารกระบวนการให้บริการรักษาพยาบาล 
                        การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  ปัญหาความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการให้ 
บริการ หรือความเส่ียงอ่ืนๆ ที่จะกระทบต่อการใหบ้ริการการพยาบาลผูป่้วย  ฝ่ายบริหารถือเป็นนโยบายส าคญั  
ในการบริหารความเส่ียงในองคก์ร โดยยดึหลกัการความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นส าคญั (patient safety) โดยเนน้ 
กระบวนการการใหบ้ริการรักษาพยาบาลผูป่้วย  เพือ่ใหผู้ป่้วยไดรั้บความปลอดภยัสูงสุด     ซ่ึงทางโรงพยาบาล  
ไดมี้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงในองคก์ร  โดยเป็นผูป้ระสานงานและติดตามปัญหาความเส่ียงต่างๆ ของ 
โรงพยาบาล    เพือ่น าเขา้มาพฒันาแกไ้ขและป้องกนั  ซ่ึงจะดูแลครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์รในความเส่ียงประเภท 
ต่าง ๆ  อาทิเช่น   ความเส่ียงทางกายภาพ,   ความเส่ียงอนัเกิดจากกระบวนการท างาน,    ความปลอดภยั     และ  
อาชีวอนามยั  ดา้นสิทธิผูป่้วย  และจริยธรรมองคก์รฯลฯ  ขณะเดียวกนัฝ่ายบริหารก็จะเนน้ในเร่ืองการพฒันา  
บุคลากรใหเ้ขา้ใจ และปฏิบติัตามมาตรฐานของกระบวนการที่โรงพยาบาลก าหนดนโยบายไว ้ เพือ่ใหแ้ต่ละ 
หน่วยงานก าหนดมาตรฐานงานขึ้น และมีการสอนจนเช่ียวชาญ และปฏิบติัไดอ้ยา่งดี   
  นอกจากน้ีการก าหนดตวัช้ีวดัในแต่ละเร่ืองของความเส่ียง ก็ถือเป็นเร่ืองส าคญัที่จะตอ้งท าอยา่ง  
ต่อเน่ือง เพือ่ติดตามผลลพัธใ์นการติดตามความเส่ียงในแต่ละเร่ืองในแต่ละหน่วยงาน  ตั้งแต่ปี 2553  ทาง 
โรงพยาบาลไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน JCI  (Joint  Commission  International  Accreditation  Standards  for  
Hospitals)  และมีการ Reaccredit คร้ังที่ 1 ในปี 2556, คร้ังที่ 2 ในปี 2559  คร้ังที่ 3 ปี 2562   และทางโรงพยาบาล
ไดถื้อปฏิบติัการรักษาพยาบาลผูป่้วยตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดบัสากลตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบนั 
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         การบริหารด้านพฒันาบุคลากร 
  ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล     แพทยเ์ป็นบุคลากรที่ส าคญัมากที่มีผลกระทบต่อการ 
ด าเนินธุรกิจ  ทางโรงพยาบาลไดพ้ยายามจดัหาแพทยท์ี่มีคุณภาพมาประจ าอยูท่ี่โรงพยาบาล  และส่งแพทยไ์ป
อบรมสมัมนาทางวชิาการที่มีการจดัขึ้นทั้งในและต่างประเทศอยา่งสม ่าเสมอ  เพือ่แพทยจ์ะไดน้ าเอาวชิาความรู้
และนวตักรรมใหม่ ๆ มาใชก้บัผูป่้วย  นอกจากแพทยแ์ลว้บุคลากรดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  พยาบาล  เภสชั  กายภาพ  
รังสีเทคนิค  นกัเทคนิคการแพทย ์ บญัชี  ธุรการฯลฯ   ก็มีความส าคญัต่อบริษทัเช่นกนั  ทางบริษทัจึงไดบ้ริหาร
และพฒันาบุคคลากร โดยมุ่งเนน้ 

1. การพฒันาสมรรถนะของแพทยแ์ละพนกังาน (High Competent Staff)  
2. ส่งเสริมใหแ้พทยแ์ละพนกังานมีผลปฏิบติังานที่ดี (High Perform Staff) 
3. พฒันาใหมี้ความรู้มากขึ้น (Knowledge Management) 
4. ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความผกูพนัและรักองคก์ร (High Engagement)  

              นอกจากน้ีบริษทัจะเนน้ในเร่ืองความเช่ียวชาญดา้นเทคนิค (Technical Skill),     การส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพ(High efficiency communication) และใหบ้ริการที่ดีเลิศแก่ผูม้าใชบ้ริการ (Excellent Service Mind 
Behavior) บริษทัเช่ือวา่กลยทุธด์งักล่าวจะช่วยใหบุ้คลากรมีประสิทธิภาพ และท าใหบ้ริษทับรรลุเป้าหมายที่วาง
ไวไ้ด ้   

      การบริหารการจดัการด้านการเงนิ 
  บริษทัมีนโยบายบริหารความเส่ียงดา้นการเงินจากการใหบ้ริการรักษาพยาบาลโดยเนน้ลด
ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลที่อยูใ่นระบบเครดิต (สินเช่ือ)  และระบบเงินสด 
ไม่ได ้ดงัน้ี 
    1.  ระบบสินเช่ือ มีการวางแผนและควบคุมการใหเ้ครดิตค่ารักษาพยาบาลอยา่งเคร่งครัด ก่อนที่
บริษทัจะก าหนดใหลู้กคา้นั้นเป็นคู่สญัญา      บริษทัจะมีการวเิคราะห์เครดิตและฐานะการเงินของลูกคา้อยา่ง 
รอบคอบวา่เป็นลูกคา้ชั้นดี ไม่มีปัญหาดา้นการเงินจึงจะใหเ้ครดิต  หลงัจากนั้นจะมีการติดตามดูสถานะของ
คู่สญัญาเป็นระยะ ๆ วา่ ณ. เวลานั้นไม่มีปัญหาดา้นการเงินและมีการติดตาม ทวงถามหน้ีเป็นระยะ ๆ 
  2.  ระบบเงินสด  เป็นระบบที่ผูป่้วยตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายดว้ยตนเอง  ในกรณีที่ไม่ใช่ฉุกเฉิน  
ทางบริษทัจะประมาณค่าใชจ่้ายส าหรับการรักษาพยาบาลทั้งหมดใหใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงและแจง้ใหผู้ป่้วย
ทราบ  เพือ่ผูป่้วยจะไดท้ราบถึงงบประมาณที่ตอ้งใชจ่้ายทั้งหมด  และตดัสินใจวา่จะท าการรักษาหรือไม่  ใน
กรณีที่ผูป่้วยเขา้รับการรักษาจะมีการทยอยเรียกช าระเงินทุก 3 วนั  เพือ่เป็นการแบ่งเบาภาระผูป่้วย ไม่ตอ้งช าระ
ทีเดียวทั้งหมด 
      นโยบายดงักล่าวจะช่วยใหบ้ริษทัลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินไม่ได ้โดยปกติ
ผูป่้วยของโรงพยาบาลจะช าระเป็นเงินสดประมาณ 71.67% และเป็นเครดิต 28.33 % จะเห็นวา่ผูป่้วยที่ใหสิ้นเช่ือ 
มีเพยีง 28.33 % เท่านั้น  ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินไม่ได ้จึงมีไม่มาก 

                     ระดบัการแข่งขนัในธุรกจิโรงพยาบาล 
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  การแข่งขนัในธุรกิจโรงพยาบาล จะตอ้งแข่งกนัทางดา้นคุณภาพ และระดบัราคาควบคู่กนัไป  
ถา้โรงพยาบาลสามารถรักษาระดบัคุณภาพใหดี้ มีภาพลกัษณ์ที่ดี จะท าใหโ้รงพยาบาลนั้นมีจุดแขง็ และสามารถ
ยนืหยดัอยูใ่นธุรกิจน้ีไดน้าน  นอกจากน้ียงัตอ้งพจิารณาถึงระดบัราคาจะตอ้งยติุธรรม ไม่สูงจนเกินไป,  สภาวะ
ของการแข่งขนั  ถา้เศรษฐกิจของประเทศไม่ดีจะมีการแข่งขนัสูง  โดยเนน้ในเร่ืองของราคา ในทางตรงกนัขา้ม
ถา้เศรษฐกิจดีจะไม่แข่งขนัดา้นราคาแต่จะแข่งขนัดา้นคุณภาพและบริการ   ในปี  2562  ระดบัของการแข่งขนัใน
ธุรกิจโรงพยาบาลอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทางดา้นโรงพยาบาลรามค าแหงไดเ้นน้ในเร่ืองคุณภาพดีและราคา
ยติุธรรมมาเป็นระยะเวลานานแลว้  ทางโรงพยาบาลจึงคาดวา่ความเส่ียงที่จะเกิดกบับริษทัคงจะมีนอ้ยมาก 

        นโยบายของรัฐบาล 
              ปัจจุบนันโยบายของรัฐบาล คือ ใหบ้ริการรักษาฟรีส าหรับผูมี้บตัรทอง  นโยบายน้ีปรับปรุงมา
จากนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค  ในอดีตทางโรงพยาบาลไม่ไดรั้บผลกระทบจากนโยบายน้ี  ในอนาคตก็คาด
วา่จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากนโยบายรักษาฟรีเช่นกนั 
            1.2   ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผูบ้ริหาร 

      ผูบ้ริหารของโรงพยาบาลในปัจจุบนัเป็นผูท้ี่มีทศันวสิยัที่กวา้งไกล      ไดพ้ยายามท าใหโ้รงพยาบาล  
เป็นโรงพยาบาลที่ทนัสมยัมีคุณภาพและรักษาเสถียรภาพทางดา้นการเงินไวอ้ยา่งมัน่คง จะเห็นไดจ้ากการที่
ผูบ้ริหารสามารถน าโรงพยาบาลผา่นพน้ช่วงวกิฤตการณ์มาได ้และมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 
ผูบ้ริหารชุดน้ีไดต้ระหนกัดีวา่การใหบ้ริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนจะช่วยแบ่งเบาภาระจากภาค 
รัฐ   ทางโรงพยาบาลจึงไดว้างนโยบายก าหนดราคาขายที่ยติุธรรมต่อผูม้าใชบ้ริการ และมีคุณภาพของการรักษา
ที่ดี    ดงันั้นในอนาคตถา้มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารใหม่ก็อาจจะท าใหมี้ปัจจยัเส่ียงต่อผลการด าเนินงานได้ 
           1.3    ความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บเงินกูย้มืคืนจากบริษทัร่วม และบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  

      ณ. 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัฯ ยงัคงมียอดเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม 1 แห่ง   คือ 
      บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั เป็นหน้ีคา้งช าระเงินตน้และดอกเบี้ย ดงัน้ี 

               เงินตน้              ดอกเบี้ย  
ยอดยกมา 1 ม.ค. 2562 เป็นหน้ีคา้งช าระ 45,000,000 480,000 บาท 
ระหวา่งปี 2562 ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น  3,600,000 บาท 
ระหวา่งปี 2562 ช าระเงินตน้และดอกเบี้ย                  - (3,600,000) บาท 
ยอดคงเหลือ ณ. 31 ธ.ค. 2562 เป็นหน้ีคา้งช าระ 45,000,000       480,000 บาท 
           
 
 
 
 
            1.4   ความเส่ียงจากเงินลงทุนที่ดอ้ยค่า 

      ผูบ้ริหารมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษทัต่าง ๆ เพือ่หวงัผลตอบแทนกลบัมาในรูปเงินปันผล  แต่การ
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ลงทุนในบางกิจการก็ไม่ประสบความส าเร็จ ท าใหบ้ริษทัตอ้งตดับญัชีดอ้ยค่าของเงินลงทุนบางรายการ เน่ืองจาก
ผลประกอบการในปี 2562 ประสบผลขาดทุน  ในปี 2562  มีการตดับญัชีดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงัน้ี 

      1.  เงินลงทุนในโรงพยาบาลชยัภูมิ ราม  มีการตดับญัชีดอ้ยค่า จ  านวน 9 ลา้นบาท     เน่ืองจาก
โรงพยาบาลรามค าแหงถือหุน้ในโรงพยาบาลชยัภูมิ 78.04 %  จึงเป็นผูหุ้น้รายใหญ่  ถา้โรงพยาบาลรามค าแหง
ไม่ลงทุนต่อไป โรงพยาบาลชยัภูมิก็อาจจะตอ้งหยดุกิจการ  ทางโรงพยาบาลรามค าแหงยงัคาดหวงัวา่ในอนาคต 
โรงพยาบาลชยัภูมิน่าจะมีผลประกอบการที่ดี     และมีก าไรพอที่จะจ่ายเงินปันผลกลบัมาใหโ้รงพยาบาล 
รามค าแหงได ้

      2.  เงินลงทุนในบริษทั อาร์พลสั แอสเซท จ ากดั  ในปี 2562  มีการตดับญัชีดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
จ านวน 84 ลา้นบาท  เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการขาดทุน  
       3.   เงินลงทุนใน บริษทั เลกาซ่ี กอลป์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในปี 2562 มีการตดับญัชีดอ้ยค่า จ  านวน   
34 ลา้นบาท 
            1.5   ความเส่ียงของหุน้จากการถูกฟ้องร้อง  
                    ณ.   31  ธนัวาคม  2562   ผูป่้วยบางรายที่มาท าการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล  และไม่พอใจผล 
ของการรักษา อาจเน่ืองจากมีการส่ือสารที่คลาดเคล่ือนไม่เขา้ใจกนั จึงท าใหเ้กิดการฟ้องร้องและยงัอยูใ่นขึ้น
ตอนของศาลอยู ่5 คดี    คดีที่ 1  อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลฎีกา,   คดีที่ 2  อยูร่ะหวา่งการพจิารณาชองศาล
ฎีกาวา่จะรับฎีกาของโจทกห์รือไม่,    คดีที่ 3  อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลฎีกาจะรับฏีกาของโจทกห์รือไม่,    
คดีที่ 4  อยูร่ะหวา่งศาลนดัฟังค  าพพิากษา,   คดีที่  5  เกิดขึ้นในปี 2562 คดีอยูร่ะหวา่งศาลนดัสืบพยานโจทก ์  
และ คดีสุดทา้ย  ตั้งแต่ปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัค่านายหนา้ในการติดต่อเช่าที่ดินของ
บริษทัยอ่ย   โดยมีทุนทรัพยท์ี่ฟ้องร้องจ านวน 53.14 ลา้นบาท   ศาลชั้นตน้มีค  าพพิากษาใหย้กฟ้อง  และปัจจุบนั
อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลอุทธรณ์ บริษทัคาดวา่มูลค่าของความเสียหายทั้งหมดมีไม่มาก  เม่ือเทียบกบั
รายไดข้องสินทรัพยร์วมของบริษทั  
            1.6   ความเส่ียงจากการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผูถื้อหุน้ จากกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ 
                    บริษทัไม่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่ถือหุน้ถึง 25 %  ปัจจุบนับริษทัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ 2 รายที่  ถือหุน้ 
ตั้งแต่ 20 % ดงัน้ี  

1. บริษทั เอฟ แอนด ์เอส 79 จ ากดั ถือหุน้ 22.95 % 
2. CYPRESS CONSOLIDATED HEALTH CARE PTE.LTD. ,, 20.00 % 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่อาจจะใชสิ้ทธ์ิคดัคา้น หรือไม่อนุมติัการลงมติในที่ประชุม    ในเร่ืองที่ขอ้บงัคบัหรือกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง ก าหนดใหต้อ้งนบัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูมี้สิทธ์ิออกเสียงทั้งหมด 
 
 
 
                   ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั   ผูบ้ริหารรู้ถึงปัญหาที่จะก่อใหเ้กิดขึ้นเป็นอยา่งดี  จึงได้
บริหารงานดว้ยความระมดัระวงั   ไม่ใหเ้กิดปัญหาเร่ืองภาพพจน์ของ
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โรงพยาบาล  ซ่ึงเป็นส่วนที่ส าคญัมากส าหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน   ผูบ้ริหารตอ้งสามารถรักษาช่ือเสียงและ
คุณภาพของโรงพยาบาลใหดี้   จึงจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ   ปัจจุบนับริษทัก็สามารถรักษาช่ือเสียง
และคุณภาพของการรักษาพยาบาลไวไ้ดดี้ ในเร่ืองของคุณภาพ บริษทั ก็เลือกที่จะปฏิบติัตามมาตรฐาน JCI ซ่ึง
เป็นมาตรฐานสากลส าหรับโรงพยาบาล         
           (2)   ความเส่ียงต่อการลงทุนของผูถื้อหลกัทรัพย ์
                   -   บริษทัไม่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่  ที่ถือหุน้ตั้งแต่ 75 %   ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั   จึงไม่มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายใดมีอ านาจในการควบคุมบริษทั และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษทั 
        -    ความเส่ียงจากผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูบ้ริหารมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เน่ืองจากมีกิจการที่  
แข่งขนักบับริษทั    (ไม่มี)   
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 
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       ขอ้มูลทัว่ไป 
   ช่ือ     : บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
   ประกอบธุรกิจหลกัประเภท  : โรงพยาบาลเอกชน   ภายใตช่ื้อ 

       โรงพยาบาลรามค าแหง 
   เลขทะเบียนบริษทั   : บมจ. 78  

                ที่ต ั้งส านกังานใหญ่   : 436  ถนนรามค าแหง  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ 
       กรุงเทพมหานคร 10240 

   โทรศพัท์    : 02-7439999,  02-3740200-16 
      02-7322000,  02-7320478-87 
   โทรสาร    : 02-3740804 
   Home Page    : www.ram-hosp.co.th 
   E-mail    :  ramhospital@hotmail.com 

    ทุนจดทะเบียน    : มูลค่า 150 ลา้นบาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียก 
                                                                                               ช าระแลว้ 120 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ  านวน  
       240 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไว ้หุน้ละ 0. 50 บาท 
       (บริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้จาก 12 ลา้น    
                                                                                               หุน้ เป็น 240 ลา้นหุน้ และเปล่ียนแปลงราคา Par  
                                                                                               จากหุน้ละ 10 บาท เป็น 0.50 บาท เม่ือวนัที่ 28  
                                                                                               พฤษภาคม 2562) 
    ขอ้มูลที่อา้งอ่ืน 
    นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
       ชั้น 4  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
       62 ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110  
       โทรศพัท ์ : 02-2292800, 02-6545599  
       โทรสาร : 02-3591259 
    ผูส้อบบญัชี    :  นางสาวโสรยา   ตินตะสุวรรณ์  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขที่ 8658 
       บริษทั ธรรมนิติ จ  ากดั  
       267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1  แขวงบางซ่ือ  
       เขตบางซ่ือ 10800  
       โทรศพัท ์ :  02-5878080 
       โทรสาร   :  02-5860301 
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5.   ผู้ถือหุ้น 
       (1)  รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
                กลุ่มผูถื้อหุน้ที่ถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก  ณ.  29 พฤศจิกายน 2562  มีดงัน้ี  

ล าดับที ่ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
%ของจ านวน
หุ้นทั้งหมด 

1. บริษทั เอฟแอนดเ์อส 79 จ ากดั 55,002,095 22.92 
2. CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE 

PTE.LTD. 
48,000,000 20.00 

3. บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั 17,246,000 7.19 
4. บริษทั สินแพทย ์จ  ากดั 16,946,069 7.06 
5. บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จ  ากดั (มหาชน) 11,713,736 4.88 
6. กลุ่มกาญจนพิทักษ์ 10,095,220 4.21 
 ประกอบดว้ย   นพ. เอ้ือชาติ        กาญจนพทิกัษ ์ 2,267,000 0.94 
                         นายฤชิษฐ ์           กาญจนพทิกัษ ์ 3,614,500 1.51 
                         น.ส.ฤกขจี           กาญจนพทิกัษ ์ 4,213,720 1.76 

7. กลุ่มชนะภัย 7,157,700 2.98 
 ประกอบดว้ย   ทพ. ช านาญ        ชนะภยั 2,549,980 1.06 
                         นางจินนภา         ชนะภยั (คู่สมรส) 157,720 0.07 
                         น .ส. ดาราพราว  ชนะภยั 2,000,000 0.83 
                         ทพ. ฐิติ               ชนะภยั 2,450,000 1.02 

8. กลุ่มสมบูรณสิน 6,966,040 2.90 
 ประกอบดว้ย   นพ. รัชช             สมบูรณสิน 300,000 0.12 
                             นพ. พชิญ            สมบูรณสิน  6,666,040 2.78 

9. กลุ่มศิริวงศ์ 6,284,040 2.62 
 ประกอบดว้ย    นางอญัชนา         ศิริวงศ ์ 2,284,040 0.95 
                          น.ส. ทศัน์วรรณ  ศิริวงศ ์ 2,000,000 0.83 
                          นายสนัติ             ศิริวงศ ์ 2,000,000 0.83 

10. นพ. ศิริพงศ ์     เหลืองวารินกุล 5,699,440 2.37 
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ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
 

รายการที่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี            ค่าสอบบัญชี 

1 บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) บ.ธรรมนิติ จ  ากดั 1,495,000 

2 บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จ ากดั บ.ธรรมนิติ จ  ากดั 161,000 

3 บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั บ.ธรรมนิติ จ  ากดั 180,000 

4 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการสอบบญัชี บ.ธรรมนิติ จ  ากดั 148,938 

                                                รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 1,984,938 

 
6.   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
                  หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด   คณะกรรมการของบริษทัมีนโยบายเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกปี  ในปี 2562  บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
จากเดิมจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิเฉพาะบริษทั เป็น “ จ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20 
ของก าไรสุทธิเฉพาะบริษทั ”    

        ในปี  2562 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลรวม 1,152 ลา้นบาท  โดยแบ่งจ่าย 4 คร้ัง ดงัน้ี 
จ่ายคร้ังที่ 1 20  มีนาคม 2562 ไดจ่้ายเงินปันผล หุน้ละ  30  บาท  (จ านวนหุน้   12 ลา้นหุน้) 
       ,,       2 24 พฤษภาคม 2562 ,,     ,,      30    ,,           (       ,,   12     ,,       ) 
       ,,       3   6 กนัยายน 2562 ,,     ,,   0.90    ,,  (       ,, 240     ,,       ) 
       ,,       4 13 ธนัวาคม 2562 ,,     ,,   0.90    ,,  (       ,, 240     ,,       ) 

        ส าหรับบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จ ากดั และโรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั  
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ เฉพาะบริษทัหลงัจากช าระภาษีแลว้ ในปี 2562 บริษทั
ยอ่ยยงัมีผลขาดทุนจึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลมายงับริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 

 
ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 

 2557 2558 2559 2560 2561 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ 79.80 84.86 94.83 110.62 158.02 
เงินปันผลต่อหุน้ 12 12 14 16 16 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 15.04 14.14 14.76 14.46 10.13 
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7.   โครงสร้างการจัดการ 
 7.1   คณะกรรมการบริษทั 
        -   รายช่ือและต าแหน่งของกรรมการ,   จ านวนคร้ังการประชุม   และจ านวนคร้ังที่กรรมการแต่ละรายเขา้ร่วม
ประชุมในปี 2562 
                คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 16 คน  และในจ านวนน้ีเป็นกรรมการอิสระ 5 คน 
        ณ. วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 16 คน ดงัน้ี 
 

ล าดับที ่ ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายรัชช                    สมบูรณสิน ประธานกรรมการบริษทั และ กรรมการบริหาร 
2. นายวรัิตน์                ช่ืนอ่ิม ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล และ กรรมการบริหาร 
3. นายช านาญ              ชนะภยั กรรมการผูจ้ดัการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายเอ้ือชาติ             กาญจนพทิกัษ ์                   กรรมการบริษทั และ กรรมการบริหาร 
5. นายสุธี                    ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริษทั และ กรรมการบริหาร 
6. นายศิริพงศ ์             เหลืองวารินกุล กรรมการบริษทั และ กรรมการบริหาร 
7. นายเจิมพล               ภูมิตระกูล กรรมการบริษทั และ กรรมการบริหาร 
8. นางสาวทศัน์วรรณ  ศิริวงศ์ กรรมการบริษทั และ กรรมการบริหาร 
9. นายพนิิจ                  หิรัญโชติ           กรรมการบริษทั และ กรรมการอิสระ 

10. นายขจิต                    หพันานนท ์
กรรมการบริษทั,  กรรมการตรวจสอบ 
 และ กรรมการอิสระ 

11. นายประมล      อภิรัตน์ 
กรรมการบริษทั,   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และ กรรมการอิสระ      

12. น.ส. กิตติญารัตน์     จิโรจด ารงคช์ยั            
กรรมการบริษทั,   กรรมการตรวจสอบ 
และ กรรมการอิสระ 

13. นายยงั-แทก   ปาร์ค กรรมการบริษทั 
14. นายเบนน่ี   ลิม กรรมการบริษทั 
15. นายภูมิ                     วยากรณ์วจิิตร  กรรมการบริษทั 
16. นายดิศพงศ ์             ใจภกัดีมัน่  กรรมการบริษทั และ กรรมการอิสระ 

 
กรรมการที่มีอ  านาจลงนามแทนบริษทั มี  นายรัชช  สมบูรณสิน,  นายวรัิตน์  ช่ืนอ่ิม,   นายเอ้ือชาติ  กาญจนพทิกัษ ์ 

และ  นายช านาญ  ชนะภยั     วธีิการลงนาม  คือ  2 ใน 4 ท่าน                               
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กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 5 คน ประกอบดว้ย   
  1.   นายขจิต          หพัพานนท ์

   2.   นายพนิิจ          หิรัญโชติ 
                            3.   นายประมล            อภิรัตน์ 

4.   น.ส. กิตติญารัตน์   จิโรจด ารงคช์ยั  
5.   นายดิศพงศ ์           ใจภกัดีมัน่     
 

ปี 2562  มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 12 คร้ัง,   กรรมการบริหาร 40 คร้ัง  และกรรมการตรวจสอบ  
5 คร้ัง  โดยมีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

 
 กรรมการบริษทั กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ 
  1.   นายรัชช                สมบูรณสิน 11 39 - 
  2.   นายช านาญ           ชนะภยั 12 39 -  
  3.   นายเอ้ือชาติ          กาญจนพทิกัษ ์ 12 40 - 
  4.   นายวรัิตน์             ช่ืนอ่ิม 11 39 - 
  5.   นายศิริพงศ ์          เหลืองวารินกุล 12 40 - 
  6.   นายสุธี                 ลีละเศรษฐกุล 12 40 - 
  7.   นายเจิมพล           ภูมิตระกูล 12 40 5 
  8.   น.ส. ทศัน์วรรณ   ศิริวงศ ์ 11 33 - 
  9.  นายประมล           อภิรัตน์ 4 - 5 
10.  นายขจิต                หพัพานนท ์ 4 - 5 
11.  น.ส. กิตติญารัตน์  จิโรจด ารงคช์ยั 4 - 5 
12.  นายพนิิจ               หิรัญโชติ 4 - - 
13.   นายยงั-แทก         ปาร์ค  - - - 
14.   นายเบนน่ี            ลิม - - - 
15.   นายภูมิ                วยากรณ์วจิิตร  1 - - 
16.   นายดิศพงศ ์        ใจภกัดีมัน่  4 - - 
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7.2   ผูบ้ริหาร 
         -   รายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหาร 
                           ณ. วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัมีผูบ้ริหาร จ านวน  10  ท่าน  ดงัน้ี 
                 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1.    นายรัชช     สมบูรณสิน ประธาน และ กรรมการบริหาร 
2.    นายช านาญ     ชนะภยั กรรมการผูจ้ดัการ 
3.    นายวรัิตน์     ช่ืนอ่ิม  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
4.    นายสุธี     ลีละเศรษฐกุล ผูอ้  านวยการฝ่ายการแพทย ์
5.    นายเอ้ือชาติ    กาญจนพทิกัษ ์ กรรมการบริหาร 
6.    นายศิริพงศ์     เหลืองวารินกุล  กรรมการบริหาร 
7.    นายเจิมพล     ภูมิตระกูล กรรมการบริหาร 
8.    นางสาวทศัน์วรรณ  ศิริวงศ ์ กรรมการบริหาร 
9.    นางอญัชนา    ศิริวงศ์ รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
10.  นางวรรณา      พฤกษม์หาชยักุล ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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OPD 
ยานพาหนะ 
Call Center                  
โภชนาการ 
จ่ายกลาง 

แม่บ้าน              

 
 
 

 
   

คณะกรรมการบริหาร 

 
 กรรมการผู้จัดการ 

ท.พ.ช านาญ   ชนะภัย 

คณะกรรมการบริหาร 
สายงานแพทย ์

 

น.พ.วิรัตน์   ชื่นอิ่ม 

น.พ.สุธี  ลีละเศรษฐกุล 

คณะกรรมการบริหาร 
สายงานบริการ 

 

ท.พ.ช านาญ   ชนะภัย 

ท.พ.เจิมพล    ภูมิตระกูล 

คณะกรรมการบริหาร 
สายงานสนับสนุน 

 

ท.พ.ช านาญ   ชนะภัย 

ท.พ.เจิมพล   ภูมิตระกูล 

คณะกรรมการบริหาร 
สายงานบริหาร 

 

ท.พ.ช านาญ   ชนะภัย 
ท.พ.เจิมพล    ภูมิตระกูล 
น.พ.ศิริพงศ์  เหลืองวารินกุล 

 

   
  เวรเปล 
  ER 
  เวชระเบียน 
  เภสัชกรรม 
  LAB 
  เอกซเรย ์
  การเงิน 
  รับผูป่้วยใน 
  บริการลูกคา้สัมพนัธ์ 
  ทนัตกรรม 
  กายภาพบ าบดั 
  โอเปอเรเตอร์ 
 

 แพทยป์ระจ า 
 แพทยเ์วร 

งานผู้ป่วยนอก 

ประชาสมัพนัธ ์
บตัรบน 

การเงินนอก 
การเงินใน 

งานผู้ป่วยใน 

WARD หน่วยงานพิเศษ 

W 1/4 
W 1/5 
W 1/6 
W 1/7 
W 2/4 
W 2/5 
W 2/6 
W 2/7 
W 2/8 
W 3/5 
W 3/6 
W 3/7 
W 3/8 
W 3/9 

ไตเทียม 

ห้องเดก็อ่อน 

ห้องคลอด 
ห้องผา่ตดั 
ห้องพกัฟ้ืน 

ICU. C 
ICU. B 
CCU 
Cath Lab 
GI  Scope 
 

- ศลัยกรรม & กระดูก 
- สูตินรีเวช 
- หู  คอ  จมูก  & ตา 
- อายุรกรรมหัวใจ 
- อายุรกรรมทรวงอก 
- อายุรกรรม 
       - ศูนยส์มอง 
       - เบาหวาน 
       - ผวิหนัง 
       - ตรวจสุขภาพ 

- เดก็ 
- GI 

 

คอมพิวเตอร์ 
ซ่อมบ ารุง 
บุคคล    
พฒันาบุคลากร  
พฒันาระบบองคก์ร   
ช่างเคร่ืองมือแพทย ์     

งานความสะอาด 
งานบริการอาหาร 
ห้องผา้ 
รักษาความปลอดภยั 

บญัชี-การเงิน    
ธุรการ    
เคร่ืองมือแพทย-์และเวชภณัฑ ์  
จดัซ้ือ   
สต๊อก 
การตลาด 
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       7.3   ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
               (1)   ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน  
                       (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการรวม 13 ราย  เท่ากบั 3,380,000 บาท  ในปี 2562 โดยเป็นค่าตอบแทน 
                              ในรูปเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

นพ. รัชช                  สมบูรณสิน จ านวนเงิน 360,000 บาท 
ทพ. ช านาญ             ชนะภยั ,, 360,000 ,, 
นพ. วรัิตน์                ช่ืนอ่ิม ,, 360,000 ,, 
นพ. เอ้ือชาติ             กาญจนพทิกัษ์ ,, 360,000 ,, 
ท.พ. เจิมพล              ภูมิตระกูล ,, 360,000 ,, 
น.พ. ศิริพงศ ์            เหลืองวารินกุล ,, 360,000 ,, 
น.พ. สุธี                   ลีละเศรษฐกุล ,, 360,000 ,, 
นางสาวทศัน์วรรณ  ศิริวงศ์ ,, 360,000 ,, 
นายขจิต                   หพันานนท ์ ,, 100,000 ,, 
นายพนิิจ                  หิรัญโชติ ,, 100,000 ,, 
นายประมล              อภิรัตน์ ,, 100,000 ,, 
น.ส. กิตติญารัตน์     จิโรจด ารงคช์ยั ,, 100,000 ,, 
นายดิศพงศ ์             ใจภกัดีมัน่  ,, 100,000 ,, 

                      (ข)   ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร   
                              ในปี 2562  มีกรรมการบริหาร 12 ราย โดยจ่ายในรูปของ 
                               เงินเดือน        จ  านวน   16,166,000  บาท    
                               เบี้ยประชุม     จ  านวน  20,885,000   บาท 
              (2)   ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ       (ไม่มี ) 
       7.4  บุคลากร 

 บริษทั  มีพนกังานทั้งหมด  2,201 คน  โดยในปี  2562  บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนใหก้บัพนกังานจ านวน 
ทั้งส้ิน 668,146,421 บาท ไดแ้ก่  เงินเดือน   ค่าล่วงเวลา   ค่าครองชีพ   ค่าเวรพยาบาลและเงินโบนสั   นอกจากน้ี
บริษทัยอ่ย   
  -  ร.พ. ชยัภูมิ ราม  ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกบับริษทั    รวม  30,162,027 บาท  
 - ร.พ.  เมืองเลย ราม ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกบับริษทั รวม  37,434,007 บาท  
 
 
 

รายงานประจ าปี 2562/39 



 

 
 
 

8.   การก ากบัดูแลกจิการ 
      การปฏิบตัิตามหลกับรรษทัภิบาล 15 ขอ้ 

 นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพือ่ใหอ้งคก์รมีความมัน่คง อีกทั้งเป็น
การเพิม่ประสิทธิภาพการแข่งขนัของกิจการ และ เป็นการเพิม่ความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่าย จึงไดมี้การก าหนดนโยบายในการบริหารจดัการ 

 โดยมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเฉพาะผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย
เช่น โรงพยาบาลมีระบบใหผู้ป่้วยสามารถตรวจสอบราคาค่ารักษาพยาบาล เพือ่ใหเ้กิดความโปร่งใส นอกจากน้ี
ในส่วนของบริษทัประกนัที่ส่งผูป่้วยเขา้มาในโรงพยาบาลก็มีระบบการเขา้มาตรวจสอบความถูกตอ้งทั้งในดา้น
การรักษาพยาบาล ตลอดจนการคิดค่ารักษาพยาบาล 

 ในเร่ืองของความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ  เน่ืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที่มีความมัน่คง
ในตวัเอง ทางฝ่ายบริหารไดพ้ยายามดูแลความเส่ียงทั้งในระดบัปฏิบติัการ ตลอดจนความเส่ียงทางดา้นการเงิน
ความเส่ียงที่เกิดจากระบบการควบคุม หรือ พ.ร.บ. ที่เปล่ียนแปลงไป โดยติดตามและควบคุมใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ี่
เหมาะสม  

 ในปัจจุบนัคณะกรรมการใหค้วามสนใจและความเขา้ใจ  และประเมินความเส่ียงที่มีผลต่อธุรกิจโดยให้
ความส าคญักบัรายงานทางการเงิน โดยมีแนวทางดงัน้ี 

 1. รายงานภายใน ไดแ้ก่ รายงานที่ส าเสนอฝ่ายจดัการ  กรรมการ และ คณะกรรมการ  เพือ่พจิารณา
ติดตามระบบงาน และผลประกอบการรายเดือน 

 2. รายงานภายนอก ทางโรงพยาบาลไดจ้ดัใหมี้การายงานงบไตรมาส รายงานในรูปของรายงานประจ าปี 
และการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอ่ืนๆ 

 3. นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัถือเป็นความรับผดิชอบ ในการที่จะตอ้งจดัท ารายงานทางการเงินให้
ถูกตอ้งครบถว้น ควบคู่ไปกบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี 

 การควบคุมความเส่ียงโดยการควบคุมภายใน  คณะกรรมการมีนโยบายที่จะรวบรวมและติดตามความ
เส่ียงโดยมีระบบการติดตาม และเฝ้าระวงัเพือ่ประเมินความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง 
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 การควบคุม และตรวจสอบ บริษทัไดมี้การจดัใหมี้การประชุมเพือ่ติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ
อยา่งสม ่าเสมอทุกเดือน เพือ่ติดตามดูผลการด าเนินงาน การควบคุมดูแลตน้ทุน ตลอดจนร่วมกนัปรับกลยทุธ์
เพือ่ใหโ้รงพยาบาลมีความแขง็แกร่ง และคงไวซ่ึ้งศกัยภาพการแข่งขนัอยูเ่สมอ ทั้งน้ี รวมไปถึงโรงพยาบาลร่วม
ทุนในเครือโรงพยาบาลรามค าแหงก็ปฏิบติัเช่นกนั 

 การบริหารงานเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง  ๆ นโยบายการบริหาร
ของโรงพยาบาล เราตระหนกัถึงการดูแลใหเ้กิดความสมดุล ระหวา่ง กลุ่มลูกคา้  (ผูป่้วย), กลุ่มแพทยผ์ูใ้หก้าร
รักษา , กลุ่มพนกังาน ,กลุ่มผูถื้อหุน้ ตลอดจนกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย กลุ่มอ่ืนๆ เช่นกลุ่มลูกคา้  กลุ่มบริษทัประกนั 
บริษทัคู่สญัญา โรงพยาบาลมีความมุ่งมัน่ที่จะด าเนินกิจการดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละใหค้วามเป็นธรรมกบักลุ่ม
ต่างๆอยา่งเท่าเทียมกนั 

 ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 

 คณะกรรมการไดมี้การก าหนดวสิยัทศัน์    และพนัธกิจร่วมกนั   เพือ่ก าหนดภาระหนา้ที่ของกรรมการ 
บริหารตลอดจนเป้าหมาย และมีการติดตามการท างานของฝ่ายบริหารอยา่งต่อเน่ือง เพือ่สร้างความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนั และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

 คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบาย  และมอบหมาย ตลอดจนการติดตามใหก้ารด าเนินงานของบริษทัมี
ความกา้วหนา้ไปตามทิศทางคณะกรรมการก าหนด ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานของ
ตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด 

 จริยธรรมธุรกิจ 

 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  เป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมดว้ยพระราชบญัญติั และองคก์รของรัฐฯ ค่อนขา้งมาก  
เช่น พระราชบญัญติัสถานพยาบาล  2541 , กองประกอบโรคศิลป์ กระทรวงสาธารณสุข ในเร่ืองของมาตรฐาน
โรงพยาบาลนอกจากน้ีการปฏิบติังานของแพทยย์งัถูกควบคุมโดยแพทยสภาในเร่ืองของจรรยาบรรณทาง
การแพทย ์ เน่ืองจากผูบ้ริหารส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลรามค าแหงเป็นแพทยแ์ละทนัตแพทย์ ซ่ึงเขา้ใจถึงแนว
ทางการปฏิบตัิหนา้ที่ตามจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการแพทย ์เน่ืองจากจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการ
แพทย ์กล่าวคือการด าเนินธุรกิจ ภารกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ  

 

คณะกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่ดูแลองคก์รใหด้ าเนินการไปตามเป้าหมายที่วางไว ้ หรือเสมือนตวัผูถื้อหุน้ คอย
ตรวจสอบและดูแลในการจดัการบริษทั ซ่ึงบางส่วนมีกฎหมายก ากบัใหต้อ้งปฏิบติัหนา้ที่เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนปฏิบตัิตามมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัโดยเคร่งครัด   นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัมีหนา้ที่ในการใหค้วามเห็น 
ชอบกบังานที่กฎหมายก าหนด  ไดแ้ก่  การเสนอแต่งตั้งกรรมการผูส้อบบญัชี และการประกาศจ่ายเงินปันผล 
เป็นตน้ 
 

ในส่วนการด าเนินกิจการของบริษทั   คณะกรรมการจะถูกมอบหมายใหรั้บผดิชอบในฐานะผูเ้ฝ้าติดตาม  และ 
ประเมินผลของฝ่ายจดัการอยา่งสม ่าเสมอไดแ้ก่ 
 

1)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆโดยระบบการติดตามตรวจสอบภายในเพือ่ป้องกนั 
     ความเส่ียงและร่วมจดัการแกปั้ญหาต่างๆอยา่งรวดเร็วและทนัการณ์ 
 

2)  ติดตามและประเมินผล ก าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายจดัการ พนกังาน เพือ่ใหใ้กลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียของตลาด 
      แรงงาน  ตลอดจนวางแนวทางในการสรรหาและพฒันาบุคลากรใหเ้กิดประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนัได ้
 

3)  ติดตามและตรวจสอบ    ตลอดจนการประเมินความเส่ียงทางดา้นการเงิน   เพือ่ใหเ้กิดความแน่ใจวา่ระบบ 
     รายงานทางการเงิน และการตรวจสอบมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลใหมี้กระบวนการควบคุมภายใน  
     การติดตามและประเมินความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

4)  ติดตามและดูแลปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ และผูถื้อหุน้รวมทั้งการ 
     ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัในทางมิชอบและการกระท าที่ไม่ถูกตอ้งในรายการระหวา่งบุคคลที่เก่ียวขอ้งในการน้ี 
     คณะกรรมการก าหนดใหค้ณะกรรมการแต่ละท่านมีสิทธิอนุมติัขอเงินฉุกเฉินไดใ้นวงเงินไม่เกินหน่ึงแสน 
     บาทถว้น  การอนุมติัเงินมากกวา่น้ีจะตอ้งผา่นที่ประชุมคณะกรรมการ    และมีกรรมการผูมี้อ  านาจอยา่งนอ้ย  
     2 ท่าน ตามที่ระบุไว ้เป็นผูอ้นุมตั ิ
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การก ากบัดูแลกจิการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

                          คณะกรรมการฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการบริหารดูแลกิจการที่ดี ตามหลกัของบรรษทั

ธรรมาภิบาล โดยมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจใหเ้กิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ซ่ึงคณะกรรมการฯ   ไดใ้หน้โยบาย

แก่กรรมการที่เขา้ร่วมท างานกบับริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม  โดยเฉพาะการใหน้โยบายโดยตรงกบัคณะกรรมการ

ในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม  

       ในเร่ืองของความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือเป็นธุรกิจที่มี

ความมัน่คง ซ่ึงตอ้งดูแลคนไขต้ามจรรยาบรรณทางการแพทย ์ทางฝ่ายคณะกรรมการบริหารจึงมีเนน้เร่ืองการมี

ระบบคุณภาพที่ไดม้าตรฐาน     ความเส่ียงในเร่ืองสิทธิผูป่้วย       ความเส่ียงในเร่ืองอ่ืน ๆ      ในระบบปฏิบตัิการ 

นอกจากนั้นความเส่ียงในเร่ืองระบบการเงิน การรายงานทางการเงิน  มาตรฐานทางบญัชี และการประเมินความ

เส่ียงทางดา้นการเงิน ที่มีผลต่อธุรกิจ  โดยก าหนดแนวทางคลา้ยกบัการท างานของ บมจ.โรงพยาบาลรามค าแหง 

จ ากดั  (มหาชน) โดยมีแนวทางดงัน้ี 

      ระบบการรายงานภายในคณะกรรมการ        มีแนวทางใหมี้การประชุมเพือ่รายงานในระดับ 

กรรมการบริหาร เพือ่พฒันาระบบงานและแกไ้ขปัญหาเป็นรายอาทิตย ์และรายงานผลประกอบการเป็นรายเดือน 

      ระบบการรายงานภายนอก  คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้ระบบการรายงานผลประกอบการรายไตร

มาส และ ระบบรายงานในรูปแบบรายงานประจ าปี  ตามมาตรฐานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยควบคู่

ไปกบัการรายงานของผูต้รวจสอบบญัชี ในรายงานประจ าปี 

      นโยบายการเปิดเผยขอ้มูล ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน .  การท ารายการบุคคลที่เก่ียว

โยง การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการท ารายการอ่ืนๆที่ส าคญั  ทางคณะกรรมการฯ จะรายงานตามมาตรฐานการ

บญัชี ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบรับอนุญาต ตามหลกัการและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

      ส าหรับขอบเขตและอ านาจของกรรมการและผูบ้ริหารที่เป็นตวัแทนของบริษทัมีหนา้ที่ ก  าหนด 

นโยบาย ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการและ / หรือมติตามที่คณะกรรมการฯ ก าหนดในวาระส าคญั เช่น การออกเสียง

ในวาระที่ตอ้งใชเ้สียงผูถื้อหุน้มากกวา่ 50 % ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงโดยทัว่ไป

กรรมการที่เป็นตวัแทนก็จะน าเขา้ปรึกษากบัคณะกรรมการฯ ในการประชุมเครือข่ายทุกเดือนอยูแ่ลว้ 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัมีนโยบายและวธีิการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลภายในของบริษทั   ซ่ึงยงัไม่เปิด 

เผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พือ่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน  รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ดงัน้ี  

1. ใหค้วามรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่าง ๆ เก่ียวกบัหนา้ที่ที่ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์

ของตน  คู่สมรส  และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

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

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.  บริษทัจะด าเนินการแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบวา่ ผูบ้ริหารที่ไดรั้บทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระส าคญั  

ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์  พงึระมดัระวงัในการท ารายการซ้ือ ขาย  โอน  หรือ  รับโอน 

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงเวลาก่อนที่งบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน  และหา้ม  

ไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลที่เป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน 

 นอกจากบทลงโทษซ่ึงก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  พ.ศ. 2535     และ  

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  หากกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานของบริษทัฝ่าฝืน 

และ / หรือ ไม่ปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัในเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ โดยใชข้อ้มูลภายใน  กรรมการ   

ผูบ้ริหาร  หรือพนกังานผูน้ั้นจะถูกพจิารณาตามมาตรการทางวนิยั  และ / หรือ  ตามกฎหมายแลว้แต่กรณี 
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9.  CSR  (Corporate Social Responsibilities) 
  บริษทัและบริษทัยอ่ย  ไดต้ระหนกัถึงความรับผดิชอบที่มีต่อสงัคม   ส่ิงแวดลอ้ม   เพือ่ความ
ย ัง่ยนืของกิจการและสงัคมโดยรวม   โดยแยกเป็น 
  -   CSR in process   การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  โดยให้
อยูใ่นกระบวนการ ท างานหลกัของกิจการ 
  -    CSR after process  การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงการช่วยเหลือสงัคมและชุมชน   
  บริษทัไดด้ าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหลกัการ CSR  8 ขอ้  ดงัน้ี 

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
2. การต่อตา้นการทุจริต 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
5. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
7. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 
8. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม  CSR 

1.   การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
 -   การแข่งขนัที่เป็นธรรม  
 -   การเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น  
 -   การส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่ธุรกิจ  
2.   การต่อตา้นการทุจริต 
 -   นโยบายต่อตา้นการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์ (ร่วมกบัองคก์รอ่ืน)  
 -   แนวปฏิบติัในหน่วยงานที่เป็นไปตามนโยบาย  
 -   การเปิดเผยผลการด าเนินงานและความคืบหนา้ในการปฏิบตัิ  
3.   การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 -   การน าหลกัการแนวทางที่เป็นบรรทดัฐานสากลมาใชใ้นหน่วยงาน  
 -   นโยบายและแนวปฏิบติัในหน่วยงาน (และขอ้ตกลงกบัองคก์รอ่ืน)  
 -   มาตรการที่ส าคญัเก่ียวกบัสิทธิของแรงงาน  
4.   การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
 -   การจา้งงานและแรงงานสมัพนัธ์  
 -   อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
 -   ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม  
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5.   ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
 -   สุขภาพและความปลอดภยัของลูกคา้  
 -   การแสดงฉลากผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
 -   การส่ือสารการตลาดและความเป็นส่วนตวัของลูกคา้  
6.   การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 -   การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื  
 -   การป้องกนัและลดผลกระทบจากมลพษิ  
 -   การปกป้องฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ  
7.   การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 
 -   บทบาทในตลาดและการสร้างแรงงาน  
 -   การมีส่วนร่วมในชุมชน  
 -   การลงทุนทางสงัคม และประเมินผลกระทบทางสงัคม  
8.   นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม  CSR 
 -  รูปแบบความรับผดิชอบต่อสงัคมเชิงสร้างสรรค ์(Creative CSR) 
 -   การสร้างสรรคร่์วม (Co-Creation)   กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 -   การคิดคน้และพฒันานวตักรรมทางสงัคม  ( Social Innovation) 
 
      ในปี  2562  บริษทัไดท้  ากิจกรรมเพือ่สงัคม  (CSR in & after Process)   ดงัน้ี 
การด าเนินการด้านสังคม  ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

ความมุ่งมัน่ของ บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) เพือ่สร้างการบริการผูป่้วยที่ได้
มาตรฐานระดบัสากล ดว้ยการลงทุนในเคร่ืองมือแพทยท์ี่ทนัสมยั ( High technology) ตลอดจนการดูแล
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และดูแลผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงถือเป็นนโยบายของโรงพยาบาลที่ปฏิบติั
มาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการเขา้สู่ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน  Joint Commission International (JCI)  
ซ่ึงจะมีมาตรฐานหลายส่วนที่เก่ียวเน่ืองกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้ม เช่น กระบวนการป้องกนัการติดเช้ือ การ
แพร่กระจายเช้ือ  กระบวนการแยกขยะเพือ่ท  าลาย ฯลฯ ซ่ึง รพ.รามค าแหง ไดมี้นโยบายในดา้นต่าง ดงัน้ี   

1. โครงการแยกขยะเพ่ือดูแลส่ิงแวดล้อม 
       เพือ่เป็นแนวทางในการประกนัคุณภาพดา้นการป้องกนั และควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

รามค าแหงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกนัโดยคลอบคลุมการจดัการขยะทั้งหมด ขยะ 
Recycle  ขยะธรรมดา  ขยะติดเช้ือ ทั้งสารคดัหลัง่ เลือด ส่วนประกอบของเลือด รวมทั้งการจดัเก็บเขม็และของมี
คมที่สมัผสั ส่ิงเหล่านั้น   (Infection waste)  และขยะอนัตราย 

       แบ่งขยะในโรงพยาบาลเป็น 4 กลุ่มใหญ่ และก าหนดใหมี้การคดัแยก การจดัเก็บ การขนส่ง การ
ท าลาย เป็นไปตามที่นโยบายก าหนด  
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       ขยะในโรงพยาบาลรามค าแหง แบ่งเป็น 4 ประเภท  
1.1 ขยะรีไซเคลิ  :   ขยะที่สามารถน ามาดดัแปลงหรือขายได ้ เช่นกระดาษ  กล่องกระดาษ ขวด

น ้ าเกลือแบบแกว้   ขวดน ้ าเกลือพลาสติก  
 สญัลกัษณ์     :  ถุงสีขาวใหญ่ 

 
1.2 ขยะทั่วไป 

  แบ่งเป็นขยะทัว่ไปมีคมกบัขยะทัว่ไปไม่มีคม  
1.2.1 ขยะทัว่ไปมีคม  เช่นแกว้น ้ า จาน ชาม แตก   
1.2.2 ขยะทัว่ไปไม่มีคม  เช่นเศษกระดาษ เศษอาหาร กระดาษเช็ดมือ พลาสติก   อุปกรณ์

การแพทยท์ี่ไม่สมัผสัเลือดหรือสารคดัหลัง่ผูป่้วย   
      สญัลกัษณ์  :  ถุงสีด าใหญ่         
       

 
 
 
 

1.3 ขยะติดเช้ือ  
:  ขยะที่เป็นผลมากจากกระบวนการใหก้ารรักษาพยาบาล, การตรวจวนิิจฉยัแยกโรค, การใหภู้มิคุม้กนั
ซ่ึงปนเป้ือนเช้ือโรค และอาจเป็นสาเหตุที่สามารถท าใหเ้กิดการแพร่กระจายของเช้ือได ้แบ่งเป็น 
ขยะไม่มีคมติดเช้ือและขยะมีคมติดเช้ือ 

1.3.1 ไม่มีคมติดเช้ือ เช่น 
(1) ของเหลวหรือสารคดัหลัง่ เช่น เลือด 
(2) ช้ินส่วนมนุษย ์จากหอ้งผา่ตดั และบางแผนกที่เก่ียวขอ้งอวยัวะหรือช้ินส่วนของ    
             อวยัวะ เช่น ช้ินเน้ือ , เน้ือเยือ่ และเน้ือเยือ่อวยัวะที่ไดจ้ากการท าหตัถการต่างๆ  
(3) วสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์ที่สมัผสักบัเลือด ส่วนประกอบของเลือด สารคดัหลัง่ 
            (ปัสสาวะ อุจจาระ เสมหะ น ้ าหนอง น ้ าเหลือง น ้ าคล ่า)  
(4) ขยะจากหอ้งปฏิบตัิการ  
(5) ขวดวคัซีนต่างๆ ที่ท  าจากเช้ือส่ิงมีชีวติชนิดกิน เช่น โรคโปลิโอ, โรคไทฟอยดไ์ข ้ 
            รากสาดชนิดรับประทาน   
                                
                      

 

ขยะท่ัวไป 
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                      1.3.2  มีคมติดเช้ือ  
(1)  Amp วคัซีนที่ท  าจากเช้ือโรคที่มีชีวติชนิดฉีด เช่นวคัซีนป้องกนัวณัโรคโปลิโอ หดั
เยอรมนั คางทูม  ไวรัสตบัอกัเสบบี    
(2)   ของมีคมที่ใชใ้นการรักษาพยาบาล   เช่นใบมีด  เขม็  Syringe  เนน้ที่สมัผสัเลือดหรือ
สารคดัหลัง่ของผูป่้วยแลว้เท่านั้น 

สญัลกัษณ์ : ถุงสีแดงมีฝาปิดใชเ้ทา้ปิดเปิด    กรณีมีคมใชภ้าชนะแขง็กนัทะลุ   
มีสญัลกัษณ์สากล  (มีสญัลกัษณ์โอช่าเป็นรูปเดือนเส้ียว)   

     
1.4  ขยะอันตราย : ขยะที่สามารถท าใหเ้กิดอนัตรายต่อคน ส่ิงแวดลอ้ม เป็นพษิต่อร่างกาย มีพษิ  ติด

ไฟได ้ ระเบิดได ้ สารมีฤทธ์ิกดักร่อน  เช่น  กรด / ด่าง  สารกมัมนัตรังสี ไดแ้ก่ 
1.4.1 ขยะพษิ   
1.4.2 ขยะปนเป้ือนยาเคมีบ าบดั  
1.4.3 สารเคมี   
1.4.4 ขยะปนเป้ือนกมัมนัตรังสี   

  สญัลกัษณ์    :  ถุงสีเทา  มีฝาปิด   มีสญัลกัษณ์สากล 

   
  ขยะปนเป้ือนยาเคมีบ าบดั จะเก็บรวบรวมไวท้ี่โรงพกัขยะ บริเวณส าหรับกกัเก็บขยะปนเป้ือนยาเคมี
บ าบดั เพือ่รอบริษทักรุงเทพธนาคม จ ากดั ขนส่งไปก าจดัโดยการเผาท าลายที่อุณหภูมิไมนอ้ยกวา่ 1000 C 
ต่อไป 

โดยทางโรงพยาบาลเนน้กระบวนการแยกขยะ และการจดัการที่เป็นมาตรฐานสากลดงัน้ีการทิ้งขยะ     :  
เนน้ใหถู้กประเภทตั้งแต่แรก บรรจุพอประมาณ3/4 ถุง แม่บา้นแต่ละแผนกมดัปากถุงรอการขนยา้ย    

1)  
2) การขนส่ง       :  เจา้หนา้ที่ขนขยะมารับขยะแต่ละแผนกตามเวลาที่ก  าหนด  โดยรถขนขยะ

จะปิดมิดชิด  เพือ่ส่งพกัที่เรือนขยะดา้นหลงั 
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3) เรือนพกัขยะ  :  เป็นเรือนพกัดา้นหลงัโรงพยาบาล  แบ่งเป็น 4 โซน แยกชดัเจนโดยหอ้ง
ขยะติดเช้ือ   หอ้งขยะอนัตราย  มีกุญแจปิดมิดชิด  (มีเคร่ืองปรับอากาศกรณีบริษทัคู่สญัญา
ไม่มารับตามก าหนด ) 

4) ขั้นตอนการท าลาย  :  เน่ืองจากโรงพยาบาลรามค าแหงไม่มีเรือนเผาขยะ  ขั้นตอนการ
ท าลายจะบริษทัคู่สญัญาและกรุงเทพมหานคร มารับทุกวนัในตอนเชา้ 

 
2.  โครงการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือไข้หวัดใหญ่  ในบุคลากรของโรงพยาบาล ที่สมัผสัผูป่้วย และ

ป้องกนัความเส่ียงในการระบาดของไขห้วดัใหญ่ 
      เน่ืองจากในปี 2552 ไดเ้กิดการระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่ชนิก A H1N1 2009 ในประเทศไทย อีก

ทั้งประเทศไทยเป็นที่มีความเส่ียงต่อการระบาดของโรคไขห้วดันกทั้งในคนและสตัว ์ จึงตอ้งป้องกนัการผสม 
ขา้มสายพนัธุร์ะหวา่งเช้ือไขห้วดัใหญ่และไขห้วดันก  ที่อาจท าใหเ้กิดเช้ือไขห้วดัใหญ่กลายพนัธุท์ี่สามารถ ท า
ใหเ้กิดโรครุนแรงเหมือนเช้ือไขห้วดันกได ้
       การใหว้ดัซีนไขห้วดัใหญ่ใหก้บับุคลากรในโรงพยาบาล  จึงมีความจ าเป็นเพือ่ลดการติดเช้ือไข ้หวดั
ใหญ่ในบุคลากร และยงัช่วยป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือโรคจากบุคลากรไปยงัผูป่้วยที่มารับบริการ และ   
ระหวา่งบุคลากรดว้ยกนั  อีกทั้งยงัช่วยสร้างภูมิตา้นทานต่อโรค ลดการป่วยและเสียชีวติ  ลดความสูญเสียจาก
ทางเศรษฐกิจและสงัคมไดอี้กดว้ย 
       ดงันั้น   ทางโรงพยาบาลจึงใหค้วามส าคญัและใหบุ้คลากรที่ตอ้งสมัผสักบัผูป่้วยไดรั้บวคัซีนไขห้วดั  
ใหญ่ตามความสมคัรใจของบุคลากร จึงไดด้ าเนินการโครงการน้ีมาอยา่งต่อเน่ือง จนถึงปัจจุบนั ตาม ขอ้มูลดงัน้ี  

 

ปี จ านวนบุคคลากรที่เข้าโครงการ งบประมาณที่ใช้ 
2558 1,582 1,071,062 
2559 1,576 1,066,952 
2560 1,672 1,133,616 
2561 1,786 1,266,126 
2562 1,720 1,218,587 

 

ซ่ึงจากการเฝ้าระวงั และสงัเกตพบวา่ อตัราการติดเช้ือในระดบับุคคลากรของโรงพยาบาล ในช่วง  ไขห้วดัใหญ่
ระบาด มีอตัราลดลงอยา่งชดัเจน  ซ่ึงโครงการน้ีทางโรงพยาบาลรามค าแหงยงัคงใหมี้การรณรงค ์และท าอยา่ง
ต่อเน่ืองทุกปี 
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3.  โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 2562 
การตรวจคดักรองสุขภาพนั้นเป็นบริการทางสาธารณสุขเชิงป้องกนัเพือ่พยายามคน้หาโรคหรือ  

ภาวะผดิปกติในประชากรทัว่ไป  ซ่ึงอาจตรวจตั้งแต่ระยะก่อนเกิดอาการ  ระยะมีอาการแลว้แต่ยงัไม่ทราบวา่เป็น 
โรค  โดยการตรวจคดักรองสุขภาพน้ีเป็นการต่อสูก้บัโรคร้ายที่ดีที่สุด เพราะวา่จะท าใหรู้้วา่เป็นโรคและรักษาได ้
ตั้งแต่เน่ิน ๆ หรือหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงก่อนที่จะเป็นโรคร้ายแรง  ช่วยลดอตัราการป่วย และอตัราการเสียชีวติได ้
เป็นอยา่งดี 
  ดงันั้นทางโรงพยาบาลจึงเห็นความส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร เพือ่ป้องกนัการ
เกิดโรคและลดอตัราป่วยในบุคลากร  จึงจดัท าโครงการตรวจสุขภาพพนกังานประจ าปี 2562 โดยมีขอ้มูล ดงัน้ี  
 

ปี จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ (คน) งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

2560 1,598 2,198,560 
2561 1,642 2,353,027 
2562 1,704 2,466,082 

 
              4.     โครงการบ าบัดน ้าเสียของโรงพยาบาล ก่อนระบายออกสู่ชุมชนเพ่ือดูแลส่ิงแวดล้อม 

โรงพยาบาลเป็นสถานที่ใหบ้ริการรักษาผูป่้วย ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงที่เป็นแหล่งก าเนิดน ้ าเสียใน 
ชุมชน  ดงันั้นของเสียที่เกิดจากการใหบ้ริการผูป่้วย  รวมทั้งน ้ าเสียที่เกิดจากการลา้งท าความสะอาดร่างกาย และ 
อุปกรณ์ของใชต่้าง ๆ ก็อาจมีเช้ือโรคหรือส่ิงสกปรกปนเป้ือน  มีโอกาสแพร่กระจายออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
โรงพยาบาลได ้
        ดงันั้น   โรงพยาบาลใหค้วามส าคญัและจ าเป็นตอ้งบ าบดัน ้ าเสียและฆ่าเช้ือโรคก่อนระบายออก
สู่ชุมชน เพือ่ลดการเกิดมลพษิต่อส่ิงแวดลอ้ม  โดยควบคุมและติดตามน ้ าทิ้งของโรงพยาบาล ไดแ้ก่  ค่าบีโอดี 
(BOD)  เฉล่ียใหอ้ยูใ่นเกณฑต์ามมาตรฐานที่ก  าหนดโดยไม่เกิน 20 ตามขอ้มูล ดงัน้ี 
 

ปี ผลน ้าเสียที่วัดได้ ( BOD ) 

2559 10.30 
2560 14.11 
2561 12.00 
2562 12.84 
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              5.     โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย 
โรงพยาบาลรามค าแหงเขา้ร่วมโครงการ บริจาคโลหิตร่วมกบัสภากาชาดไทย   เน่ืองจากสภาพ 

ปัจจุบนัปริมาณโลหิตที่จดัหาไดใ้นประเทศไม่เพยีงพอเม่ือเทียบกบัปริมาณความตอ้งการใชโ้ลหิต   โรงพยาบาล
รามค าแหงตระหนกัเห็นความส าคญัมาโดยตลอด  และไดจ้ดัใหบุ้คลากรของโรงพยาบาลมีส่วนร่วมท ากิจกรรม
ดว้ย   เพือ่ส่งเสริมใหบุ้คลากรที่มีจิตใจเป็นผูใ้หซ่ึ้งเป็นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ี่องคก์รตอ้งการและเพือ่เป็น
การกระตุน้ใหผู้ไ้ม่เคยบริจาคหรือผูบ้ริจาคโลหิตที่บริจาคเพยีงปีละ 1 คร้ัง  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมบริจาคโลหิต
เป็นบริจาคเป็นประจ า เพือ่ใหไ้ดรั้บโลหิตบริจาคเพยีงพอส าหรับผูป่้วยทัว่ประเทศ 
         โครงการใหโ้ลหิต ใหชี้วติ น้ีจะช่วยใหบุ้คลากรขององคก์รไดเ้รียนรู้การท ากิจกรรมร่วมกบั
องคก์รภายนอก อนัจะท าใหบุ้คลากรเกิดความรู้สึกที่ดีและภาคภูมิใจต่อองคก์รโรงพยาบาลรามค าแหงร่วมกนั 
และยงัส่งผลใหพ้นกังานพร้อมช่วยเหลือสงัคม ไดอ้ยา่งมหาศาล สร้างคุณค่าใหก้บัสงัคมไทยตลอดไป  
                      ทางโรงพยาบาลรามค าแหงไดเ้ร่ิมจดัท าโครงการรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนั  
โดยจดัใหมี้การรับบริจาคเลือดปีละ 3 – 4 คร้ัง  ในปี 2562 ไดจ้ดัใหมี้การรับบริจาคโลหิต ดงัน้ี 
   คร้ังที่ 1       วนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์2562  
  คร้ังที่ 2       วนัที่ 13 พฤษภาคม 2562   
  คร้ังที่ 3       วนัที่ 13 สิงหาคม 2562 

คร้ังที่ 4      วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
 
 ผลการด าเนินการ ปี 2562 

จ านวน 
ผูเ้ขา้ร่วมบริจาค 

จ านวนผูท้ี่สามารถบริจาคได ้ จ  านวนที่ไดสุ้ทธิ 
(ยนิูต) บุคคลภายนอก บุคคลภายใน 

คร้ังที่ 1 :        วนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์2562 
218 25 193 183 

คร้ังที่ 2 :        วนัที่ 13 พฤษภาคม 2562 
204 30 174 178 

คร้ังที่ 3 :        วนัที่ 13 สิงหาคม 2562 
171 29 125 154 

คร้ังที่ 4 :        วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
220 23 176 199 
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10.   การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง 

        ควบคุมภายใน 
บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง  

โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ  สอบทานการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน  เพือ่มุ่งเนน้ใหร้ะบบการควบคุมภายในมีความเพยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ  และมี
ประสิทธิผลประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมทั้งการใชท้รัพยากร  การดูแลรักษาทรัพยสิ์น  การป้องกนั  
หรือลดความผดิพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การส้ินเปลืองหรือการทุจริต  ระบบบญัชีและรายงานทางการ
เงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้ รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ 
 ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการประเมินการควบคุมภายในซ่ึงจดัท าขึ้นโดยส านกั
ตรวจสอบภายใน  โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 

  ผูบ้ริหารและบุคลากรมีทศันคติที่ดีและเอ้ือต่อการควบคุมภายใน ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการมี
ศีลธรรม  จรรยาบรรณและความซ่ือสตัย ์ และมีการพจิารณาด าเนินการตามควรแก่กรณี  ถา้พบวา่บุคลากร
ประพฤติปฏิบติัที่ไม่เหมาะสม  การยอมรับความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  การรับทราบขอ้มูลและการ
วนิิจฉยัส่ิงที่ตรวจพบหรือส่ิงที่ตอ้งตรวจสอบ  ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผูบ้ริหารเหมาะสมต่อการ
พฒันาการควบคุมภายในและด ารงไวซ่ึ้งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  โครงสร้างองคก์ร การมอบอ านาจ
หนา้ที่ความรับผดิชอบและจ านวนผูป้ฏิบติังานเหมาะสมกบังานที่ปฏิบติั  นโยบายและการปฏิบติัดา้นบุคลากร
เหมาะสมในการจูงใจและสนบัสนุนผูป้ฏิบตัิงาน 
  สภาพแวดลอ้มของการควบคุมของบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  ภาพรวมมีความ
เหมาะสม และมีส่วนท าใหก้ารควบคุมภายในเพยีงพอ  มีประสิทธิผล  เช่น 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงสร้างขององคก์รและสายงานบงัคบับญัชาที่ชดัเจนและเหมาะสม มีการ 

              มอบอ านาจหนา้ที่และความรับผดิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร พนกังานทุกคนทราบถึงบทบาท     

              อ านาจ หนา้ที่ และความรับผดิชอบ รวมทั้งตระหนกัถึงหนา้ที่ความรับผดิชอบของตน 

 บริษทั ฯ ไดว้เิคราะห์พื้นฐานความรู้ทางการศึกษา ทกัษะที่จ  าเป็นในการปฏิบติังาน และ 
             ประเมินความรู้ความช านาญในการปฏิบตัิงาน เพือ่ใหบุ้คลากรมีความรู้ ทกัษะ และ  
             ความสามารถในการปฏิบตัิงานที่ไดรั้บมอบหมาย และตามค าบรรยายลกัษณะงาน (Job  
             Description) 
 บริษทั ฯ ก าหนดนโยบายและวธีิบริหารทรัพยากรบุคคลไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การ 
             คดัเลือก การฝึกอบรม การเล่ือนต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นตน้ 
 
 บริษทั ฯ และบริษทัในกลุ่มไดก้ าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบั 
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                           ความซ่ือสตัยแ์ละจริยธรรม โดยก าหนดนโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดีตามหลกั 
                           มาตรฐานสากล คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทั ฯ ไดป้ระชุมร่วมกนัไตรมาสละ  
                           1 คร้ัง เพือ่ก ากบัดูแลใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์รปฏิบติัตามนโยบายที่ก  าหนด 

 ผูบ้ริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการท างาน เช่น มีทศันคติที่ดีและสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ที่ 
             เก่ียวกบัการบญัชี ระบบการจดัการสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผล การ    
             ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก มีการบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัการด าเนินงานที่  
             ส าคญั 
2) การบริหารความเส่ียง 
บริษทั ฯ ก าหนดวตัถุประสงคร์ะดบัองคก์รที่ชดัเจน วตัถุประสงคร์ะดบัองคก์รและวตัถุประสงคร์ะดบั

กิจกรรมสอดคลอ้งกนัในการที่จะท างานใหส้ าเร็จดว้ยงบประมาณและทรัพยากรบุคคลที่ก  าหนดไวอ้ยา่ง
เหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเส่ียงทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร บริษทั ฯ มีการวเิคราะห์ความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม นอกจากน้ีมี
กลไกที่ช้ีใหเ้ห็นถึงความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง เช่น การเปล่ียนแปลงวธีิการจดัการ เป็นตน้   

 บริษทั ฯ มีการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร โดยมีคณะกรรมการ 

               บริหารความเส่ียงท าหนา้ที่ก  ากบัดูแลและก าหนดกรอบความเส่ียงเพือ่การบริหาร  จดัการใน  

               ภาพรวมองคก์ร โดยมีคณะกรรมการจดัการคณะต่าง ๆ บริหารความเส่ียงงานที่อยูใ่นความ 

               รับผดิชอบตามกรอบแนวทางที่ก  าหนด ทั้งน้ี ครอบคลุมความเส่ียงทางการบริหาร การเงิน การ 

               ประกอบธุรกิจ การปฏิบติัการ การบริหารและการจดัการ ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ 

               ส่ิงแวดลอ้ม และความเส่ียงส าคญัอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ 

 บริษทั ฯ มีการก าหนดวตัถุประสงคข์ององคก์รที่ชดัเจนครอบคลุมส่ิงที่องคก์รตอ้งการบรรล 
               วตัถุประสงคร์ะดบักิจกรรมเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างานที่ส าคญัขององคก์ร และสอดคลอ้ง  
               เช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคแ์ละแผนยทุธศาสตร์ขององคก์ร ผูบ้ริหารมีการระบุความเส่ียงใน  
               ระดบัองคก์ร และครอบคลุมในทุกระดบักิจกรรมที่ส าคญั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รายงานประจ าปี 2562/53 



 

 
 
 

บริษทั ฯ มีนโยบายและวธีิปฏิบติังานที่ท  าใหม้ัน่ใจวา่  เม่ือน าไปปฏิบติัแลว้จะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่าย
บริหารก าหนดไว ้ กิจกรรมเพือ่การควบคุมจะช้ีใหผู้ป้ฏิบติังานเห็นความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบติังาน
เพือ่ใหเ้กิดความระมดัระวงัและสามารถปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงค ์ เช่น 

การควบคุมภายในดา้นการบริหาร  บริษทั ฯ ก าหนดพนัธกิจและวตัถุประสงคข์ององคก์รเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและส่ือความใหบุ้คลากรทุกคนเขา้ใจ  เพือ่ใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์พร้อมทั้งมีการ
วางแผนการด าเนินงาน การจดัสรรทรัพยากร งบประมาณ  และอตัราก าลงั  นอกจากน้ีไดมี้การก าหนด
กระบวนการท างานและมีการติดตามผล เพือ่ใหบุ้คลากรปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบติั
ตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และมาตรฐานที่ก  าหนด 

 การควบคุมภายใน ดา้นการเงินการบญัชี  บริษทั ฯ มีการควบคุมภายในเก่ียวกบัการเก็บเงิน  

             รักษาเงิน  การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยมืทดรอง เป็นไปตามระเบียบที่ก  าหนด มีการ 

             บนัทึกบญัชีครบถว้นถูกตอ้งและสม ่าเสมอ 

 การควบคุมภายใน ดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง บริษทั ฯ มีระเบียบและขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการพสัดุฃ 
              เพือ่น าไปปฏิบติัในการจดัซ้ือจดัจา้ง  ซ่ึงไดก้  าหนดหนา้ที่ความรับผดิชอบในการจดัซ้ือจดัจา้ง  
              ไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น อ านาจการอนุมติั การก าหนดความตอ้งการพสัดุการตรวจรับ การควบคุม 
              และการเก็บรักษาพสัดุ 
 การควบคุมภายใน ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพือ่ใหไ้ดบุ้คลากรที่ 

                           มีความรู้ความสามารถตามที่ก  าหนด  มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม  มีการ 
                           ก าหนดหนา้ที่ความรับผดิชอบ  มาตรฐานการปฏิบติังาน และระบบติดตามผลไวอ้ยา่งชดัเจน   
                           มีระบบการใหข้อ้มูลและการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพเพยีงพอ 

ในภาพรวมบริษทั ฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพยีงพอและมีประสิทธิผล โดยก าหนดใหมี้นโยบาย 
และระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบุการด าเนินงานในส่วนที่มีความเส่ียงส าคญัและก าหนดกลไกใน
การควบคุมเพือ่ป้องกนัและลดขอ้ผดิพลาด มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการด าเนินงานที่
มิใช่ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ฯ มีการก าหนดใหใ้ชด้ชันี
วดัผลการด าเนินงานกบัพนกังานทั้งองคก์ร 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ มีการวางระบบดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการ 
ควบคุมติดตามประเมินผลอยา่งเพยีงพอ ทั้งในดา้นการสรรหา ค่าตอบแทน หนา้ที่ความรับผดิชอบ การพฒันา
บุคลากร การปฏิบตัิงานของบุคลากรและการส่ือสาร  เพือ่ใหพ้นกังานมีความรู้ความสามารถและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 
 
 
 

4)  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล รายงานประจ าปี 2562/54 



 

 
 
 

บริษทั ฯ มีระบบขอ้มูลสารสนเทศที่เก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติังาน  การรายงานทางการเงินและการ
ด าเนินงาน การปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ที่ใชใ้นการควบคุมและด าเนินกิจกรรมขององคก์ร  
รวมทั้งขอ้มูลสารสนเทศที่ไดจ้ากภายนอกองคก์รมีการส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารและผูใ้ชภ้ายในองคก์รในรูปแบบที่
ช่วยใหผู้รั้บขอ้มูลสารสนเทศปฏิบติัหนา้ที่ตามความรับผดิชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้
ความมัน่ใจวา่มีการติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกองคก์รที่มีผลท าใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

5) การติดตามประเมินผล 

บริษทั ฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบติังานโดยก าหนดวธีิ
ปฏิบติังานเพือ่ติดตามการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
ปฏิบติังานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผูค้วบคุมงานและผูมี้หนา้ที่เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีมีการประเมินผลโดยการ
ตรวจสอบของส านกัตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 
ไดส้อบทานผลการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษทั ฯ อยา่งสม ่าเสมอ กรณีพบขอ้ที่ควรปรับปรุงไดมี้
การก าหนดวธีิปฏิบติั เพือ่ใหค้วามมัน่ใจวา่ ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานไดรั้บการพจิารณา
สนองตอบ และมีการวนิิจฉยัสัง่การใหด้ าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องทนัที 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในซ่ึงประเมินโดยผูบ้ริหารและส านกั
ตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบ
บญัชีของบริษทั ฯ ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีความเพยีงพอและมีประสิทธิผล 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11.    รายการระหว่างกนั 
รายงานประจ าปี 2562/55 



 

 
 
 

 บริษทัฯ มีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษทัยอ่ย,  บริษทัร่วม และบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั โดยไม่มี
บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเกินร้อยละ 10 ไดแ้ก่   
             (1)   รายละเอียดรายการระหวา่งกนั  ในปี 2562 
                      1.   เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม  
   เงินใหกู้ย้มืบริษทัร่วม   มี 1 แห่ง  คือ บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั  
   ณ. 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัฯ ยงัคงมียอดเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วม 1 แห่ง  คือ  

    บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั  เป็นหน้ีคา้งช าระเงินตน้ และดอกเบี้ย ดงัน้ี 
    เงินตน้        ดอกเบี้ย  
ยอดยกมา 1 ม.ค. 2562               เป็นหน้ีคา้งช าระ 45,000,000 480,000 บาท 
ระหวา่งปี 2562                          ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น - 3,600,000 ,, 
ระหวา่งปี 2562                          ช าระเงินตน้และดอกเบี้ย                   - (3,600,000) ,, 
ยอดคงเหลือ  ณ. 31 ธ.ค. 2562   เป็นหน้ีคา้งช าระ 45,000,000 480,000 ,, 

         2.   เงินกูย้มืระยะสั้น   
                   สืบเน่ืองจากในปี 2540-2541 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่าอยา่งรุนแรง สถาบนัการเงินมีปัญหามาก
ไม่ยอมปล่อยสินเช่ือใหก้บัลูกคา้   ท  าใหท้างโรงพยาบาลขาดเงินทุนหมุนเวยีน ทางโรงพยาบาลจึงแกไ้ข 
วกิฤตการณ์ โดยการกูเ้งินจากบุคคลใกลชิ้ด และบุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั  เช่น แพทย ์โดยใหอ้ตัราดอกเบี้ยประมาณ 
MLR-2  และมีระยะเวลากู ้3 เดือน   เม่ือครบก าหนดแลว้จะเรียกคืนหรือฝากต่อก็ได ้  ทางโรงพยาบาลไดท้  าการ
กูเ้งินประเภทน้ีตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบนั   ณ.  31 ธนัวาคม 2562  มีจ  านวนเงินกูย้มื 177 ลา้นบาท และในจ านวน
น้ีเป็นของ     นายแพทย ์เอ้ือชาติ    กาญจนพทิกัษ ์  5,200,000  บาท  
                 3.   มีการขายเคร่ืองมือ และเวชภณัฑท์างการแพทยใ์หก้บับริษทัยอ่ย,   บริษทัร่วม  และบริษทัที่  
เก่ียวขอ้งกนั  ในปี 2562  มียอดขาย จ านวน  771.66  ลา้นบาท    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั 
  ในการท ารายการระหวา่งกนัที่เป็นไปตามลกัษณะการประกอบ

รายงานประจ าปี 2562/56 



 

 
 
 

ธุรกิจปกติ เช่น  กายขายเคร่ืองมือแพทย ์
และเวชภณัฑ ์ บริษทัจะก าหนดราคาขายต ่ากวา่ราคาที่ขายใหบ้ริษทัทัว่ไปประมาณ  10-20 %   โดยค านึงถึง 
ผลประโยชน์สูงสุดที่จะไดรั้บทั้ง 2 ฝ่าย   
 รายการระหวา่งกนัเก่ียวกบัเงินใหกู้ย้มื   และการกูย้มืเงิน    บริษทัจะก าหนดอตัราดอกเบี้ยและเง่ือนไข  
เหมือนกบัรายอ่ืน ๆ โดยบริษทัจะค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั    ทั้งน้ี บริษทัจะจดัให้  
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็น  และสมเหตุสมผลของรายการ  และ 
คณะกรรมการบริหารจะพจิารณาอีกคร้ังก่อนตดัสินใจท ารายการ 
 ทั้งน้ี  ในการท ารายการระหวา่งกนั บริษทัฯ จะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค  าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมตลอด
ถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทั  โดยที่ในการอนุมติัรายการดงักล่าวกรรมการหรือผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย  ไม่มีสิทธ์ิออก 
เสียงดงักล่าว    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั รายงานประจ าปี 2562/57 



 

 
 
 

 
บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ผลการด าเนินงาน (ลา้นบาท) 2562 2561 2560 
   รายไดร้วม 4,953.74 5,599.07 4,173.00 
   ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเส่ือมราคา และรายจ่ายรอ 
   ตดับญัชี    (EBITDA) 

 
1,748.27 

 
2,837.09 

 
1,745.34 

   ก าไรสุทธิ 1,320.72 2,243.64 1,322.12 
ฐานะการเงิน (ลา้นบาท)    
   สินทรัพยร์วม 18,465.39 15,099.83 16,477.58 
   หน้ีสินรวม 5,318.90 2,159.33 4,798.13 
   ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 527.23 950.10 556.46 
   ส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั 12,619.26 11,990.40 11,122.99 
อตัราส่วนทางการเงิน    
   อตัราก าไรขั้นตน้(%) 30.84 30.83 30.09 
   อตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม (%) 26.19 31.37 28.68 
   อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.42 0.18 0.43 
   อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 11.71 16.12 12.80 
   อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 8.58 11.80 8.53 
ขอ้มูลต่อหุน้    
   จ  านวนหุน้ที่ออก (ลา้นหุน้) 240 12 12 
   ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) (E.P.S.) 6 155.20 110.62 
   มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้(บาท) 54.78 1,089.45 926.92 
   เงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ (บาท) 4.80 16.00 16.00 
   ราคาปิดต่อหุน้ ณ. วนัส้ินปี (บาท) 152 2,220 2,970 
   P/E ratio 25.33 16.83 26.84 
 
หมายเหตุ :-  บริษทั ไดมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้จาก 12 ลา้นหุน้เป็น 240 ลา้นหุน้ และเปล่ียนแปลงราคา Par       
                     จากหุน้ละ 10 บาท เป็น 0.50 บาท  เม่ือวนัที่ 28 พฤษภาคม 2562 
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13.  การวเิคราะห์ และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)  
     1.   ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจและการเปล่ียนแปลงที่มีนยัส าคญั (Overview)  
  ในปี 2562 การด าเนินงานของบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)   และ  บริษทัยอ่ย  มี
รายไดจ้ากการรักษาพยาบาลผูป่้วย  ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของโรงพยาบาลเพิม่ขึ้น 3.47 % เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
และมีก าไรสุทธิลดลง 41.13 %  รายไดจ้ากธุรกิจหลกัเพิม่ขึ้นเล็กนอ้ย  การขายเวชภณัฑแ์ละอุปกรณ์แพทย์
เพิม่ขึ้น  แต่ปีน้ีบริษทัมีก าไรลดลง 922.92 ลา้นบาท  เน่ืองจากปี 2561 บริษทัมีก าไรจากการกลบัรายการค่าเผือ่
หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบี้ยคา้งรับจากบริษทัร่วมสูงกวา่ปีน้ี จ  านวน 207 ลา้นบาท และปีก่อน
บริษทัยอ่ยมีก าไรจากการขายที่ดิน จ  านวน 938.51 ลา้นบาท  ในขณะที่ปีน้ีไม่มีก าไรจากรายการดงักล่าว  จึงท า
ใหก้ าไรสุทธิของบริษทัลดลงจากปีก่อนถึง 41.13 %  
 ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2562 มีการขยายตวัร้อยละ 2.6  ลดลงจากปีก่อนที่ขยายตวัร้อยละ 4.0  ในปี 2562 
ขยายตวัเพยีง 2.6 %  ถือวา่ต  ่าสุดในรอบ 5 ปีที่ผา่นมา  ส าหรับระดบัมหภาคเศรษฐกิจโลกจะยงัไม่สดใสต่อเน่ือง  
จากปีที่ผา่นมา  ทั้งการขึ้น ๆ ลง ๆ ของความสมัพนัธร์ะหวา่งสหรัฐกบัจีน  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผูส่้งออกสินคา้
ไปจีน  ส าหรับการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศนั้น  ยงัไม่น่าจะเป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจใหเ้ติบโตได ้ 
ประกอบกบัประเทศไทยเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายอุยา่งเตม็ตวั  ท  าใหอ้ตัราการออมจะสูงกวา่อตัราการลงทุน  ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทดว้ยเช่นกนั  ในปีน้ีจะพบวา่ผูป้ระกอบการขนาดกลางและยอ่ยเร่ิมทยอยปิดตวัลงมาก
ขี้น  ส าหรับองคก์รขนาดใหญ่จะพยายามลดหรือบริหารตน้ทุนกนัมากขึ้น  สุดทา้ยแลว้ก็คงจะมีการลดจ านวน
พนกังาน  ส าหรับองคก์รที่ตดัสินใจไม่ลดพนกังานนั้น เร่ืองของการ Reskills / Upskills จะเป็นโจทยท์ี่ทา้ทาย 
แต่มีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่   

ส าหรับอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนโดยรวมจะทรงตวัอยูก่บัที่      การแข่งขนัในอุตสาหกรรม 
โรงพยาบาลเอกชนอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยแข่งขนัในดา้นราคา และคุณภาพ  ทางโรงพยาบาลรามค าแหงได้
ก าหนดนโยบายไวว้า่ใหบ้ริการรักษาพยาบาลใหดี้ที่สุด ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มที่มีอยู ่และก าหนดราคายติุธรรม 
ไม่สูงเกินไป เน่ืองจากลูกคา้ของโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นคนระดบักลาง  ทางโรงพยาบาลเนน้ใหบ้ริการรักษา
ผูป่้วยทุกโรค แต่ละโรคจะมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญสาขานั้น ๆ ดูแล  ทางโรงพยาบาลคาดวา่การที่ไดเ้ปิด AEC แลว้ใน
ปลายปี 2558 จะท าใหท้างโรงพยาบาลมีผูป่้วยมากขึ้น เน่ืองจากไทยเป็นประเทศที่มีช่ือเสียงดีทางการแพทยใ์น
เอเชีย จึงคาดวา่ในอนาคตไทยจะไดเ้ป็นศูนยก์ลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of Asia)  ทางโรงพยาบาล
รามค าแหงก็คาดวา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากการเปิด AEC น้ี  คือท าใหมี้ผูป่้วยมาใชบ้ริการมากขึ้น   โดยเป็น
ผูป่้วยจากต่างประเทศ เช่น  พม่า  เขมร  ลาว  ฟิลิปปินส์ ฯลฯ    
 ทางบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  ประกอบธุรกิจหลกัเพยีงอยา่งเดียว 
คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือวา่เป็นธุรกิจที่ใหบ้ริการดา้นสุขภาพที่มีความส าคญั  ต่อการด ารงชีวติ  เน่ืองจาก
เป็นธุรกิจที่สามารถพฒันาไปพร้อมกบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งช่วยใหบ้ริการทางดา้นการแพทย์
แก่ประชาชน  และมีธุรกิจเสริมคือ การสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย ์ (M.I. Calibration) และขายเวชภณัฑ ์  
เคร่ืองมือแพทย ์บางชนิด  แต่ธุรกิจเสริมยงัมีขนาดเล็กเพยีง  10.02 %  ของรายไดร้วม   
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2. ผลการด าเนินงาน และ ความสามารถในการท าก าไร 
       ผลการด าเนินงานของบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)   ในปี 2562   มีดงัน้ี 

 1.   บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)   และ บริษทัยอ่ย  มีรายไดร้วม 4,953.74 ลา้นบาท   
ลดลงจากปีก่อน  11.53 % โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
                     1.1  บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)   และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 
ในปี 2562  จ านวน  3,746.88 ลา้นบาท    ซ่ึงเพิม่ขึ้นจากปีก่อน  3.47 %   โดยแยกเป็นรายไดจ้ากโรงพยาบาล 
  -   รามค าแหง   จ านวน  3,455.49  ลา้นบาท 
  -   ชยัภูมิ-ราม                                 จ านวน                    87.94  ลา้นบาท 

-   เมืองเลย-ราม                 จ านวน                   203.45  ลา้นบาท 
                   3,746.88   ลา้นบาท 

        รายละเอียดเปรียบเทียบจ านวนคนไขน้อก  คนไขใ้น  รายไดค้นไขน้อก  รายไดค้นไขใ้น  รายได้
รวมจากการด าเนินกิจการปี 2562 และ ปี 2561  ของโรงพยาบาลรามค าแหง 
 
 % เพิ่มขึน้(ลดลง) 2562 2561 
จ านวนคนไขน้อก       (คร้ัง) (2.99) 557,152 574,324 
จ านวนเตียงคนไข ้      (เตียง) (9.87) 76,226 84,574 
รายไดค้นไขน้อก        (บาท) 0.34 1,583,436,946  1,578,085,714 
รายไดค้นไขใ้น           (บาท) (0.63) 1,873,100,622  1,884,999,760 
รายไดร้วม                   (บาท) (0.19) 3,456,537,568  3,463,065,474 
  
รายไดค้นไขน้อกเพิม่ขึ้น 0.34 %  เน่ืองจากจ านวนคนไขน้อกลดลง  2.99  %  และราคาสินคา้ต่อ 1 คน สูงขึ้น 
3.43 %   
รายไดค้นไขใ้นลดลง 0.63 %  เน่ืองจากจ านวนการใชเ้ตียงคนไขล้ดลง 9.87 % แต่ราคาสินคา้ต่อ 1 เตียง เพิม่ขึ้น 
10.25 %  
รายไดจ้ากกิจการรักษาพยาบาลโดยรวมแลว้ ปี 2562   เพิม่ขึ้นจากปี 2561  =  3.47 % 
                     1.2  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายเคร่ืองมือแพทย ์ เวชภณัฑ ์ ในปี 2562  จ านวน 815.62 ลา้นบาท  
เพิม่ขึ้นจากปีก่อน จ านวน  325.55 ลา้นบาท 
         1.3  รายไดเ้งินปันผล ในปี 2562  มีรายไดเ้งินปันผลลดลงจากปี 2561  จ านวน 14.82 ลา้นบาท 
รายละเอียดมีดงัน้ี 
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หน่วย : ลา้นบาท 
   บริษัท ปี 2562 ปี 2561 
สหแพทยเ์ภสชั 0.86 0.86 
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ (บริษทั บูรณะเวช จ ากดั) 5.70 5.70 
โรงพยาบาลขอนแก่น ราม 2.62 2.62 
บริษทั ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย จ ากดั 0.01 0.01 
หลกัทรัพยภ์ทัร (PTSEC) 0.09 0.05 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในตลาด 263.35 278.21 
             รวม 272.63 287.45 

 
1.4   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเงินใหกู้ย้มืและดอกเบี้ยคา้งรับโอนกลบัในปี 2562  มีจ  านวน  1.20 ลา้นบาท 

                                                                                                                                                     หน่วย : ลา้นบาท 
   ปี 2562 ปี 2561 
    ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเงินใหกู้ย้มื และดอกเบี้ยคา้งรับโอนกลบั 1.20 208.21 

                                                                                                                                        หน่วย : ลา้นบาท 
   ปี 2562 ปี 2561 
   โรงพยาบาลรามค าแหงไดรั้บเงินกูย้มืคืนจากโรงพยาบาลพะเยา ราม       - 1.2 
                           -  โรงพยาบาลเมืองเลย ราม  - 92.36 
                           -   ดอกเบี้ยคา้งรับคืนจากโรงพยาบาลเมืองเลย ราม                      -  114.65 
                                                                        รวม          - 208.21 

  
            1.5  ปี 2561 บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของโรงพยาบาลรามค าแหง  มีก าไรจาก
การขายท่ีดิน  จ านวน 945 ลา้นบาท  และบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  มีขาดทุนจากการทุบ
ตึก  จ  านวน 6.5 ลา้นบาท  สุทธิแลว้ บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั  มีก าไรจากการขายทรัพยสิ์น จ านวน 
938.50 บา้นบาท   ในขณะที่ปี 2562 ไม่มี              

   ปี 2562 ปี 2561 
                          ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น  - 938.50 

 
1.6   บริษทัมีรายไดด้อกเบี้ยรับ ในปี 2562  ลดลงจากปีก่อน จ านวน 1.73 ลา้นบาท 
1.7   ในปี 2562 บริษทัมีก าไรจากการขายเงินลงทุน จ านวน 58.87 ลา้นบาท ในขณะที่ปี 2561  ไม่มี  
1.8   บริษทัมีรายไดค้่าเช่าสถานที่และอ่ืน ๆ ในปี 2562  เพิม่ขึ้นจากปีก่อน จ านวน  6.57 ลา้นบาท 
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2.   ค่าใชจ่้ายของบริษทั และบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี 
          หน่วย : ลา้นบาท 
   ปี 2562 ปี 2561 
ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 2,553.20 2,442.74 
ตน้ทุนขายอุปกรณ์ และ เคร่ืองมือแพทย ์ 614.09 407.46 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 516.93 486.11 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 248.04 56.89 
ตน้ทุนทางการเงิน 46.17 61.87 
ตน้ทุนทางการเงิน  (สุทธิ) 32.25 46.22 
สดัส่วนตน้ทุนในการรักษาพยาบาล / รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 68.14 67.46 
สดัส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหาร / รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 13.80 13.42 

  
      จะเห็นวา่สดัส่วนของตน้ทุนในการรักษาพยาบาล และค่าใชจ่้ายในการบริหาร / รายไดจ้ากการรักษา 

พยาบาล ในปี 2562 สูงกวา่ปี 2561 ประมาณ 1.06 %   
 
       3.    บริษทัมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  ดงัน้ี 
           หน่วย : ลา้นบาท 

   บริษัท ปี 2562 ปี 2561 
บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จ ากดั 122.15 70.64 
บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั 0.01 (0.03) 
บริษทั สินแพทย ์จ  ากดั 102.31 296.85 
บริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั (โรงพยาบาลสุขมุวทิ) 46.01 (6.25) 
บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จ  ากดั (มหาชน) 52.02 50.99 
บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 18.27 15.88 
บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จ ากดั 226.30 73.33 
บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (18.85) (11.05) 
บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จ  ากดั 6.74 3.12 
บริษทั ทิพยบดินทร์ จ  ากดั (15.18) (48.07) 
บริษทั โรงพยาบาลเวชธานี จ  ากดั (มหาชน) 6.85 - 
บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากดั     0.11           - 
             รวม 546.75 445.41 
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       4.    บริษทัมีขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ ดงัน้ี 
 ปี 2562 ปี 2561 
บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ จ  ากดั - 56.89 
บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จ ากดั 248.04          - 
 248.04   56.89 

       5.    ในปีน้ีบริษทั และบริษทัยอ่ย มีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA)  จ านวน 1,748.26 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน 1,088.82 ลา้นบาท คิดเป็น 38.38% 
 จากที่กล่าวมาขา้งตน้ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ จ  านวน  1,320.72  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 
จ านวน 922.92 ลา้น  คิดเป็นร้อยละ 41.13 
 ในปี  2562  โรงพยาบาลจะมีผลประกอบการดีเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน   และโรงพยาบาลยงัมีความ 
สามารถในการท าก าไรที่ดี  โดยพจิารณาจากอตัราส่วนทางการเงิน  ดงัน้ี 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.54 1.20 0.40 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)   (ROE) 11.71 16.12 12.80 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 8.58 11.80 8.56 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.42 0.18 0.43 
อตัราส่วนหมุนเวยีนทรัพยสิ์น (%) 0.33 0.38 0.30 
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 30.84 30.83 30.09 
EBIT Margin (%) 28.51 43.86 33.52 
อตัราก าไรสุทธิ 26.19 31.37 28.68 
 จะเห็นวา่อตัราก าไรขั้นตน้,  EBIT Margin,   อตัราก าไรสุทธิ  และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE)  
ของบริษทั ในปี 2562  เท่ากบั  30.84,   28.51,   26.19  และ  11.71  (%)   ซ่ึงถือวา่มีความสามารถในการท าก าไร
อยูใ่นเกณฑดี์  เม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืน ๆ ที่อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั    
             3.    ความสามารถในการบริหารทรัพยสิ์น 
                    (1)   ลกัษณะการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นขายเงินสด     ส าหรับปี 2562 
โรงพยาบาลรามค าแหง   จะมีการขายเงินสด  71.67 %   ขายเครดิต  28.33 %   การขายใหเ้ครดิต  28.33  %   นั้น
จะเป็นลูกหน้ีประเภทบริษทัขนาดกลางและใหญ่ทัว่ไปที่เป็นคู่สญัญากบัทางโรงพยาบาล,     บริษทัประกนัชีวติ,    
บริษทัประกนัภยัและกรมแรงงาน   บริษทัเหล่าน้ีจะไม่ค่อยมีปัญหาการช าระเงิน   ปัญหามีอยูบ่า้งเล็กนอ้ยตรงที่
เง่ือนไขของการส่งผูป่้วยมารับการรักษาพยาบาลจะยกเวน้บางโรคหรือยกเวน้ค่าใชจ่้ายบางอยา่ง  แต่ทางผูป่้วย
ไม่ยอมส ารองจ่ายส่วนที่ยกเวน้ขอใหท้างโรงพยาบาลเรียกเก็บกบัทางบริษทัทั้งจ  านวน  เครดิตที่ทางโรงพยาบาล 
ใหค้ือ 2 เดือน 
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            การขายเงินสด  71.67 %  นั้น  ก็จะมีปัญหาอยูบ่า้งส าหรับกรณีที่ผูป่้วยเป็นผูป่้วยฉุกเฉิน และผูป่้วย
บางรายไม่มีเงินช าระเม่ือรับการรักษาพยาบาลหายดีแลว้  ใน 1 ปี ปกติจะมีอยูป่ระมาณ 0.01-0.5 % ของยอดขาย  
แต่ในปี  2562  มีการตดัหน้ีสูญจ านวนสูงถึง 29.13 ลา้นบาท   คิดเป็น 0.84%  ของยอดขาย  เน่ืองจากในปีน้ีมี
การตดัหน้ีสูญที่เกิดจากลูกหน้ีการคา้    ในอดีตที่คาดวา่จะเก็บเงินไม่ไดแ้น่นอนและยงัคงคา้งอยูใ่นบญัชีออกไป
หมด   รายละเอียดของลูกหน้ีการคา้ที่มีอายมุากกวา่ 3 เดือน  มีดงัน้ี 

อายุลูกหนี้ 
บาท 

              2562             2561 
มากกวา่  3  เดือน  ถึง    6  เดือน 27,113,825 38,038,127 
มากกวา่  6  เดือน  ถึง  12  เดือน 13,006,783 6,236,709 
มากกวา่ 12 เดือน  ขึ้นไป 25,147,354 55,188,006 
                                               รวม 65,267,962 99,462,842 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 32,769,062 60,494,952 

        ในปี 2562  บริษทัคิดวา่ไดต้ั้งส ารองค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเพยีงพอแลว้  เพราะวา่ไดต้ั้งไวสู้งถึง
50.21 %  ของลูกหน้ีการคา้ที่มีอายมุากกวา่  3  เดือนขึ้นไป 
        (2)   สินคา้คงเหลือและการเส่ือมสภาพหรือลา้สมยั 
                            ในปี 2562  บริษทัมีสินคา้คงเหลือที่ลา้สมยัจากธุรกิจการขายเคร่ืองมือแพทย ์ ซ่ึงเป็นธุรกิจ
เสริม  จ  านวน 12,705,993 บาท  และบริษทัไดป้รับเป็นตน้ทุนขายส าหรับปีน้ีแลว้  แต่ในธุรกิจการรักษาพยาบาล
ผูป่้วย  ไดแ้ก่  ยา   เวชภณัฑ ์ฯลฯ   ไม่มีสินคา้คงเหลือเส่ือมสภาพ  หรือลา้สมยั 
                ในปี 2562 บริษทัมีสินคา้คงเหลือ (สุทธิ) สูงถึง 656,999,132 บาท  ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้
คงเหลือ ในแผนกขายอุปกรณ์แพทย ์และ เวชภณัฑ ์ ซ่ึงเก็บไวข้าย  มีจ  านวน สูงถึง 546,942,223 บาท  และมีการ
หกัค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ จ  านวน 34,412,846 บาท  ส่วนสินคา้คงเหลือในธุรกิจรักษาพยาบาลผูป่้วย มี
จ  านวน 110,056,909 บาท  
                     (3)   เงินลงทุน   ค่าความนิยม   และการดอ้ยค่า 
     -  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  ณ. 31 ธนัวาคม 2562   มีราคาทุน  ดงัน้ี 

                    ราคาทุน   วิธีส่วนได้เสีย 
1. บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จ ากดั 435,490,000 134,729,790 
2. บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จ ากดั 512,499,890 428,110,791 
3. บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั 282,241,000 221,146,741 
4. บริษทั โรงพยาบาลเวยีงจนัทน์ ราม อินเตอร์เนชัน่แนง จ ากดั 70,000,000 69,475,348 
 หกั  บญัชีดอ้ยค่าเงินลงทุนใน- บริษทัยอ่ยบริษทั ชยัภูมิ ราม จ ากดั (223,100,000)                     - 
                                                - บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จ ากดั   (84,000,000)                    - 
     993,130,890   853,462,670 
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     -  เงินลงทุนในบริษทัร่วม  ณ.  31 ธนัวาคม 2562  มีราคาทุน                          4,077,400,447  บาท 
                                                                                    มีราคาคิดตามวธีิส่วนไดเ้สีย    6,510,189,355     ,, 
       
   รายละเอียดมีดงัน้ี 

                     ราคาทุน                   วิธีส่วนได้เสีย 
1. บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จ ากดั 47,617,004 845,481,462 
2. บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั 3,000,000 909,573 
3.   บริษทั สินแพทย ์จ  ากดั 886,646,242 1,516,020,970 
4. บริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั (โรงพยาบาลสุขมุวทิ) 199,939,110 132,316,659 
5. บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จ  ากดั (มหาชน) 560,112,526 810,588,716 
6. บริษทั โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากดั 107,000 83,337,240 
7. บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จ ากดั 1,284,964,851 2,013,590,349  
8. บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 686,800,000 589,776,218 
9.   บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จ  ากดั 122,696,200 127,643,824 

10. บริษทั ทิพยบดินทร์ จ  ากดั 150,000,000 86,746,077 
11. บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ  ากดั (มหาชน) 283,251,514 282,667,309 
12. บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากดั 20,000,000 21,110,958 

 หกั ตดับญัชีดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม   
        บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั      (2,150,000)                         - 
        บริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั     (68,200,000)                         - 
        บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั     (97,384,000)                         - 
    4,077,400,447    6,510,189,355  

จะเห็นวา่บริษทัร่วมที่มีการดอ้ยค่า  ไดแ้ก่ 
 1.   บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั  มีราคาทุน 3,000,000 บาท   ปัจจุบนัมีราคาตามวธีิส่วนไดเ้สียเพยีง    
909,573 บาท   แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2,090,427 บาท 
 2.      บริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั (โรงพยาบาลสุขมุวทิ)  มีราคาทุน 199,939,110 บาท   ปัจจุบนัมีราคาตามวธีิ 
ส่วนไดเ้สียเพยีง 132,316,659 บาท  แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 67,622,451 บาท 
 3.      บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั    มีราคาทุน 686,800,000 บาท    ปัจจุบนัมีราคา  
589,776,218 บาท  แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์97,023,782 บาท  
 4.     บริษทั ทิพยบดินทร์ จ  ากดั   มีราคาทุน 150,000,000 บาท  ณ. 31 ธนัวาคม 2562  มีราคาตามวธีิ
ส่วนไดเ้สียเพยีง  86,746,077   บาท  แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 63,253,923 บาท 
 5.      บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ  ากดั (มหาชน) มีราคาทุน 283,251,514 บาท   ณ. 31 ธนัวาคม 2562 
มีราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย 282,667,309 บาท  แสดงวา่มีการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์584,205 บาท   
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      บริษทัร่วมอ่ืน ๆ  นอกจาก   บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั,    บริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั,    บริษทั เลกาซ่ีกอลฟ์  
(ประเทศไทย) จ ากดั,  บริษทั ทิพยบดินทร์ จ  ากดั และบริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ  ากดั (มหาชน) มีราคาตามวธีิ
ส่วนไดเ้สียเพิม่ขึ้นจากราคาทุน  เม่ือพจิารณาโดยรวมจะเห็นวา่สินทรัพยมี์ราคาสูงขึ้น 
     -   เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
       เงินลงทุนในกิจการที่เก่ียวขอ้ง และบริษทัอ่ืน  มีการบนัทึกในราคาทุน มีจ านวน 417,111,345 บาท
และมีการตดับญัชีดอ้ยค่าอยู ่2  แห่ง คือ  บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  มีราคาทุน 98,000,000 บาท  
ไดต้ดับญัชีดอ้ยค่าทั้งจ  านวน และบริษทั รีนลัเซร์ป จ ากดั มีราคาทุน 5,700,000 บาท ไดต้ดับญัชีดอ้ยค่าทั้ง
จ  านวนแลว้ มูลค่าเงินลงทุนในกิจการที่เก่ียวขอ้งและบริษทัอ่ืน-สุทธิเท่ากบั 313,411,345 บาท  
     -  เงินลงทุนเผือ่ขาย ณ. 31 ธนัวาคม 2562 มีราคาทุน                       5,265,653,084   บาท 
                                                                                  มีก าไรที่ยงัไม่เกิดขึ้น     1,761,859,453     ,, 
                                                                                  มูลค่ายติุธรรม                7,027,512,537      ,, 
                    (4)  ส่วนประกอบส าคญัของทรัพยสิ์นอ่ืนและสาเหตุการเปล่ียนแปลง 
                           สินทรัพยอ่ื์นนอกจากลูกหน้ี,  สินคา้คงเหลือ  และเงินลงทุนแลว้ ยงัมี 
  -  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  บริษทัพยายามบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ใหมี้ประสิทธิภาพมากที่สุด  เพราะเงินสดเก็บไวม้ากจะท าใหไ้ดผ้ลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยรับนอ้ยลง  แต่ถา้เก็บ
ไวไ้ม่เพยีงพอก็จะท าใหธุ้รกิจสะดุดและติดขดัได ้ ณ. 31 ธนัวาคม 2562   บริษทัถือเงินสด  และรายการเทียบเท่า
เงินสดไว ้ 1,012.47  ลา้นบาท  มากกวา่ปีก่อนอยู ่ 122.55 ลา้นบาท 
  -  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  ประกอบดว้ยรายการ  ลูกหน้ีค่าหุน้ 30  ลา้นบาท,  สตอ๊กส่วนที่เป็น
ครุภณัฑแ์ละเบด็เตล็ด 6.96 ลา้นบาท,   ค่าใชจ่้าย จ่ายล่วงหนา้ 5.16 ลา้นบาท,  รายไดค้า้งรับ  1.05 ลา้นบาท เงิน
มดัจ าที่ทางบริษทัจ่ายซ้ือของแผนก MI Cal  6.55 ลา้นบาท,  ภาษีมูลค่าเพิม่ 2.89 ลา้นบาท   และอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็น
รายการที่เกิดขึ้นตามปกติ  ในการด าเนินธุรกิจ  ณ . 31 ธนัวาคม 2562  มีจ  านวน 55.80 ลา้นบาท  เพิม่ขึ้นจากปี
ก่อนอยู ่ 27.43 ลา้นบาท 
  -  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ประกอบดว้ย  โปรแกรมคอมพวิเตอร์รอตดัจ่าย  ณ . 31 ธนัวาคม 2562 
มีจ  านวน  15.58 ลา้นบาท  เพิม่ขึ้นจากปีก่อน 5.86 ลา้นบาท   ในปี 2562 มีการซ้ือโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพิม่ขึ้น
เพยีง 8.95 ลา้นบาท   
  -  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  ประกอบดว้ยรายการเงินค ้าประกนัที่ทางบริษทัเรียกเก็บจาก
บริษทัที่มารับเหมาก่อสร้าง  เพือ่ประกนัผลงานระยะหน่ึงตามสญัญา ,   เงินมดัจ าที่ทางบริษทัจะตอ้งจ่ายเม่ือตก
ลงซ้ือสินคา้ จ  านวน 88.75 ลา้นบาท  และอ่ืน ๆ   ณ . 31 ธนัวาคม 2562  มีจ  านวน  94.79 ลา้นบาท  เพิม่ขึ้นจากปี
ก่อน  54.60 ลา้นบาท 
 บริษทัมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ในปี 2562 =  8.58 %   ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑดี์ 
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4.   สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน 
      (1)   แหล่งที่มาและใชไ้ปของเงินทุน  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
 -  แหล่งที่มาของเงินทุน ในปี 2562  มีดงัน้ี 

1. เงินสดสุทธิไดจ้ากกิจกรรมด าเนินงาน 576,178,524 บาท 
2. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,172,341,822  ,, 
3. รับช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 1,900,000 ,, 
4. เงินรับจากการขายเงินลงทุนเผือ่ขาย 287,307,219 ,, 
5. รับเงินจากการขายอุปกรณ์ 960,000 ,, 
6. เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผือ่ขาย 262,905,585 ,, 
7. เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษทัร่วม 287,697,214 ,, 
8. เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการที่เก่ียวขอ้งและบริษทัอ่ืน 9,287,640 ,, 
9. ดอกเบี้ยรับ     17,251,571 ,, 

                                                            รวม 4,615,829,575  ,, 
              -  แหล่งใชไ้ปของเงินทุนในปี 2562   มีดงัน้ี 

1. ซ้ือเงินลงทุนเผือ่ขาย  1,925,150,719  บาท 
2. ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 595,879,694 ,, 
3. ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัที่เก่ียวขอ้ง 121,000,000 ,, 
4. ซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 193,494,222 ,, 
5. ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,949,516 ,, 
6. จ่ายเงินมดัจ าค่าทรัพยสิ์น 55,304,017 ,, 
7. จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน  5,750,000 ,, 
8. จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลที่เก่ียวขอ้ง 800,000 ,, 
9. จ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว 55,000,000 ,, 

10. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค ้าประกนัเพิม่ขึ้น 7,628 ,, 
11. จ่ายเงินปันผล 1,485,125,013  ,, 
12. ดอกเบี้ยจ่าย     46,821,698 ,, 

                                                            รวม 4,493,282,507  ,, 
 สุทธิปี 2562  ไดม้า    122,547,068  ,, 
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            -  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน  โดยพจิารณาจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุน    
                ในปี 2562   บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสิน : ส่วนทุน   =   0.42 : 1 
                จะเห็นบริษทัมีหน้ีสินเพยีง 42 %  ของส่วนทุน   ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัมีความมัน่คงทางโครงสร้าง 
                เงินทุน   โดยปกติธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะตอ้งลงทุนใน Fixed Asset สูง     (ลงทุนในอาคารผูป่้วย  
                และซ้ืออุปกรณ์แพทย)์     อตัราส่วนของหน้ีสิน : ส่วนทุน   =   1 : 1   โดยประมาณ 
       (2)   รายจ่ายลงทุน   อธิบายวตัถุประสงคแ์ละแหล่งเงินทุน      
     ในปี 2562  บริษทัมีรายจ่ายที่มีลกัษณะเป็นการลงทุน  ดงัน้ี 
   1.   ซ้ือที่ดิน,  อาคาร,  อุปกรณ์แพทย,์  เคร่ืองใชส้ านกังาน และอ่ืน ๆ   จ  านวน  203.55 ลา้นบาท  
                      -    ที่ดิน ในปี 2562  บริษทัไม่ไดซ้ื้อที่ดินเพิม่ คงมีจ านวนที่ดินเท่าเดิม 
         -     อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ในปี 2562 มีการสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างเพิม่ขึ้น จ  านวน 13.44    
ลา้นบาท 
                      -    อาคารระหวา่งก่อสร้าง  ในปี 2562  มีการก่อสร้างอาคารและยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ จ  านวน 76.03  
ลา้นบาท 
          -    เคร่ืองใชท้างการแพทย ์ มีการซ้ือเพิม่ 78.32 ลา้นบาท และมีการจ าหน่ายออกไป  จ  านวน 42.01 
ลา้นบาท   เน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยทีางการแพทยเ์จริญรุดหนา้ไปมาก  และมีการเปล่ียนแปลงบ่อย  ท  าให้
ทางโรงพยาบาลตอ้งลงทุนในส่วนน้ีมาก  เพือ่ท  าใหโ้รงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลชั้นหน่ึง  ที่มีเคร่ืองมือแพทย์
ทนัสมยั 
         -   นอกจากน้ียงัมีการลงทุนเพิม่ทางดา้นเคร่ืองใชส้ านกังาน,  เคร่ืองเรือน,  ยานพาหนะ และอ่ืน ๆ 
ซ่ึงเป็นการลงทุนตามปกติของการด าเนินกิจการที่จะตอ้งมีการซ้ืออุปกรณ์เพิม่ขึ้นเพือ่ทดแทนของเก่าที่ช ารุด 
หรือลา้สมยั 
              แหล่งเงินทุนที่ใช ้:  เงินทุนจากการด าเนินงานของบริษทั 
           2.   ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย,  บริษทัร่วม และบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั มีจ  านวน 796.88 ลา้นบาท  เป็นการ
ลงทุนระยะยาว เพือ่หาผลตอบแทนกลบัในรูปเงินปันผล   และเป็นการเพิม่พนัธมิตรในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
ท าใหบ้ริษทัสามารถร่วมบริหารงานและพึ่งพากนัได ้ ท  าใหบ้ริษทัมีอ านาจต่อรองสูงขึ้น  ตน้ทุนขายจะถูกลง 
              แหล่งเงินทุนที่ใช ้:  เงินทุนจากการด าเนินงานของบริษทั และกูจ้ากสถาบนัการเงินภายใน 
ประเทศ 
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        (3)   ความเพยีงพอของสภาพคล่อง 
      บริษทัมีสภาพคล่องดีในการด าเนินกิจการ  เน่ืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที่ส่วนใหญ่
จะขายเป็นเงินสด  ส าหรับโรงพยาบาลรามค าแหง ในปี 2562  มีการขายเป็นเงินสด 71.67 %  มีการขายเป็น
เครดิตเพยีง  28.33 %    นอกจากน้ีบริษทัยงัมีผลประกอบการเป็นก าไรสุทธิ  26.19 %   ถา้พจิารณาทางดา้นอตัรา 
ส่วนสภาพคล่อง  (LIQUIDITY RATIO) มีดงัน้ี  
      อตัราส่วนสภาพคล่อง       =   0.54 
      อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว      =   0.33         (0.25) 
      อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด      =   0.17         (0.54) 
 ถา้พจิารณาสภาพคล่องในรูปของสินทรัพยห์มุนเวยีน และหน้ีสินหมุนเวยีน  จะเห็นวา่บริษทัมี 
สินทรัพยห์มุนเวยีนนอ้ยกวา่หน้ีสินหมุนเวยีน คือมีสินทรัพยห์มุนเวยีน 54 %  ของหน้ีสินหมุนเวยีน  

อตัราหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ = 9.87   (20.55) 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย = 36.98  (17.76) 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ = 5.31  (38.31) 
ระยะเวลาขายเฉล่ีย = 68.74  (9.53) 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี =    11.37   (14.07) 
ระยะเวลาช าระหน้ี = 32.10   (25.94) 
Cash Cycle = 73.62   (1.35) 

              ถา้พจิารณา ดา้นขายและลูกหน้ีการคา้             จะเห็นวา่ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียเท่ากบั 36.98 (17.76) วนั 
        ดา้นตน้ทุนขายและสินคา้คงเหลือจะเห็นวา่ระยะเวลาขายเฉล่ียเท่ากบั       68.74 (9.53)   วนั 
        ดา้นซ้ือและเจา้หน้ีการคา้              จะเห็นวา่ระยะเวลาช าระหน้ีเท่ากบั       32.10 (25.94) วนั 
 ดงันั้น Cash Cycle ของโรงพยาบาล         =     36.98 + 68.74 - 32.10   =  73.62 วนั 
              ถา้พจิารณาเฉพาะธุรกิจรักษาพยาบาล      =     17.76 + 9.53 - 25.94     =   1.35 วนัเท่านั้น 
      (4)   ความสามารถในการช าระหน้ีและการปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืที่ส าคญั      ความสามารถในการหา 
แหล่งเงินทุนเพิม่เติม 
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง  มีความสามารถในการช าระหน้ี   และปฏิบติั
ตามเง่ือนไขการกูย้มืไดค้รบถว้น      จนท าใหบ้ริษทัไดรั้บเครดิตที่ดีจากสถาบนัการเงิน     ประกอบกบัทาง 
โรงพยาบาลมีที่ดินจ านวนมาก และยงัมีสินทรัพยถ์าวรอ่ืน   ท  าใหบ้ริษทัมีความสามารถในการหาเงินทุนเพิม่เติม
ไดง่้าย   เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการดีและสินทรัพยถ์าวรที่มัน่คง 
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 ปี 2562 ปี 2561 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย 25.11  27.35 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั 0.11    0.65 

 จะเห็นวา่อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย  และความสามารถช าระภาระผกูพนั  ในปี 2562  นอ้ย  
กวา่ปี 2561 เน่ืองจากในปี 2562 บริษทัมีก าไรต ่ากวา่ปี 2561 แต่บริษทัก็สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด  
เน่ืองจากบริษทัมีก าไรและเงินสดเพยีงพอที่จะช าระหน้ีได ้
5.   ภาระผกูพนัดา้นหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล   (ไม่มี) 
6.   ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
 1.   ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผูบ้ริหาร   ผูบ้ริหารของโรงพยาบาลในปัจจุบนัเป็นผูท้ี่มีทศันวสิยัที่กวา้ง 
ไกล  ไดพ้ยายามท าใหโ้รงพยาบาลมีคุณภาพโดยจดัหาแพทยท์ี่ดีและซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทยท์ี่ทนัสมยัมาใช ้
ในโรงพยาบาล  นอกจากน้ียงัไดใ้หค้วามส าคญักบัการรักษาเสถียรภาพทางดา้นการเงินไวอ้ยา่งมัน่คง  จะเห็นได้
จากการที่ผูบ้ริหารสามารถท าใหโ้รงพยาบาลเป็นระดบัแนวหนา้  ในระยะเวลา 30 ปีที่ผา่นมา  สามารถน ามาพา
บริษทัผา่นพน้วกิฤตในปี 2540 มาได ้ดงันั้น ในอนาคต ถา้มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารใหม่ก็อาจจะท าใหมี้ปัจจยั
เส่ียงต่อผลการด าเนินงานได ้
       ธุรกิจโรงพยาบาล  ส่ิงที่ส าคญั คือ  Image ของโรงพยาบาล  ถา้เราสามารถรักษาไวไ้ด ้ธุรกิจน้ีก็จะ
สามารถด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 
 2.   นโยบายรัฐบาล   ในอนาคตถา้รัฐบาลมีนโยบายใหบ้ริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนดีเทียบเท่า  
หรือใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาลเอกชน   และมีการอ านวยความสะดวก  จดัหาแพทยแ์ละพยาบาลที่ดีมาใหบ้ริการ 
และคิดค่ารักษาพยาบาลต ่ากวา่โรงพยาบาลเอกชน    โรงพยาบาลเอกชนก็จะไดรั้บผลกระทบจากนโยบายน้ี 
       ทางบริษทัไดพ้ยายามปรับปรุงกลยทุธอ์ยูต่ลอดเวลา  โดยดูปัจจยัรอบขา้งดว้ย   ถา้ในอนาคตมีการ
แข่งขนั ดา้นราคา   ทางโรงพยาบาลก็จะตอ้งพยายามลดตน้ทุนใหต้  ่าลง  เพือ่ที่จะไดก้ าหนดราคาขายที่ต  ่าลงได ้  
ทางโรงพยาบาลไดย้ดึถือคุณภาพของการรักษาพยาบาลที่ดีและราคายตุิธรรมมาตลอด 30 ปี 
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เอกสารแนบที่   1 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท 
    

นายแพทย์รัชช    สมบูรณสิน  

 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ 
อาย ุ   81   ปี 
สดัส่วนการถือหุน้ 0.12  % 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -    2504   ปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล   

-    2512   Diplomat  American  Board  of  Radiology 
-    2514   Certificate  In  Neuroradiology 

ประวัติการท างาน 
 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 
 2531 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ   บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  
 2538 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ   บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จ ากดั  

2546 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร     บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จ ากดั 
 2548 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร     บริษทั  ปิยะศิริ  จ  ากดั  ( โรงพยาบาลสุขมุวทิ ) 
 2551 – ปัจจุบนั     ประธารกรรมการ   บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ  ากดั(มหาชน)-รพ.ลานนา 
 2553 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร     บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จ  ากดั (มหาชน  
  
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปี 2562/72 



 

 
 
 

ทนัตแพทย์ช านาญ  ชนะภยั 
 

ต าแหน่ง  กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
อาย ุ   76   ปี 
สดัส่วนการถือหุน้ 1.06  % 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -    2511     ทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัมหิดล  

-    2520    Cosmetic   Restoration   N.Y. ,  U.S.A. 
ประวัติการท างาน 
 2514 – 2530     ทนัตแพทยป์ระจ าโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 2524 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร บริษทั เอฟ แอนด ์เอส ’79 จ ากดั (โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก )  
 2531 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
 2540 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั สินแพทย ์จ  ากดั (โรงพยาบาลสินแพทย)์  
 2546 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จ ากดั  
              2547 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จ  ากดั (มหาชน) 

2548 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั  ปิยะศิริ จ  ากดั ( โรงพยาบาลสุขมุวทิ ) 
2549 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั  โรงพยาบาลชยัภูมิ ราม จ ากดั 
2551 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ธุรกิจการแพทย ์จ  ากดั ( มหาชน )    

    หรือ  โรงพยาบาลลานนา  
 2561 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั  
 2562 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลน่าน ราม จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปี 2562/73 



 

 
 
 

นายแพทย์วรัิตน์     ช่ืนอิม่ 
 
ต าแหน่ง  กรรมการบริหารและผูอ้  านวยการ 
อาย ุ   83  ปี 
สดัส่วนการถือหุน้ - 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 
 
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 

ประวัติการท างาน 
 2515 – 2524     อาจารยแ์ผนก  ภาค Orthopedics  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 2525 – 2530     แพทย ์ Orthopedics  โรงพยาบาลสมิติเวช 
 2531 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหารและผูอ้  านวยการ   บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
 2540 – ปัจจุบนั     ผูอ้  านวยการ   บริษทั  สินแพทย ์ จ  ากดั  ( โรงพยาบาลสินแพทย ์) 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
รายงานประจ าปี 2562/74 



 

 
 
 

นายแพทย์เอือ้ชาติ  กาญจนพทิกัษ์ 
 

ต าแหน่ง   กรรมการบริหาร 
อาย ุ   76   ปี 
สดัส่วนการถือหุน้  0.94  % 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -  จบแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ( รุ่น 4 )    2510  

-   แพทยฝึ์กหดั  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้    2510 – 2511 
-  แพทยป์ระจ าบา้นโสต 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 

ประวัติการท างาน  
 2515 – 2522     อาจารยภ์าควชิาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์    คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 2524 – ปัจจุบนั     กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอฟ แอนด ์เอส’79 จ ากดั ( โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก ) 
 25 31 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร  บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
 2538 – 2542     ประธานราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทยแ์ห่งประเทศไทย  
 2540 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร บริษทั  บริษทั สินแพทย ์จ  ากดั  (โรงพยาบาลสินแพทย)์ 
 2543 – ปัจจุบนั     รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนที่  1  มูลนิธิวชิรเวชวทิยาลยัเฉลิมพระเกียรติ 
 2544 – ปัจจุบนั     ที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิประจ าคณะกรรมาธิการสาสธารณสุข  วฒิุสภา  
 2546 – ปัจจุบนั     กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร  บริษทั โรงพยาบาลวภิา ราม จ ากดั  
 2547 – ปัจจุบนั     กรรมการ / กรรมการบริหาร  บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จ  ากดั (มหาชน) 
 2548 – ปัจจุบนั     กรรมการ   บริษทั โรงพยาบาลเจา้พระยา จ  ากดั (มหาชน) 
 2548 – ปัจจุบนั     กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั ( โรงพยาบาลสุขมุวทิ ) 
 2549 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จ  ากดั  

2550 – ปัจจุบนั     กรรมการและผูจ้ดัการมูลนิธิสถาบนัโรคไต  ภูมิราชนครินทร์  
2550 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร บริษทั เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย ์จ  ากดั (มหาชน) หรือ รพ. ลานนา  
2561 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั  
2561 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จ  ากดั  
2562 – ปัจจุบนั       ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ  ากดั (มหาชน)  
2562 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลน่าน ราม จ ากดั  

 
รายงานประจ าปี 2562/75 



 

 
 
 

นายแพทย์ศิริพงศ์    เหลืองวารินกลุ 
 
ต าแหน่ง  กรรมการบริหาร 
อาย ุ   60   ปี 
สดัส่วนการถือหุน้ 2.37 % 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร     
 
คุณวุฒิการศึกษา 

-    จบแพทยศาสตร์บณัฑิต   มหาวทิยาลยัขอนแก่น   พ.ศ.  2526      
-    แพทยศาสตร์วฒิุบตัร  โสต นาสิก ลาริงซ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ .ศ.  2530 
-    ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ( NIDA )  พ.ศ.  2533 
-    Senior  Executive  Program,  Sasin  ( SEP  17, 2003 ) 
-    Advanced  Senior  Executive  Program ( ASEP, Sasin ), Kellogg  School  of  Management      

                   Western  University   ( 2006 ) 
 -    Advanced  Senior  Executive  Program  ( ASEP, Sasin ), Kellogg  School  of  Management 
      Western  University  ( 2010 ) 
ประวัติการท างาน 
 2530 - 2532         อาจารยภ์าควชิาโสต นาสิก ลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น      
 2533 - ปัจจุบนั     แพทยป์ระจ าแผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลรามค าแหง 
 2538 - ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  
 2545 - ปัจจุบนั     รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  
 2546 - ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  
 2550 - ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา  
 2562 - ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จ  ากดั   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานประจ าปี 2562/76 



 

 
 
 

นายแพทย์สุธี  ลลีะเศรษฐกลุ 
 
ต าแหน่ง   กรรมการบริหาร 
อาย ุ    63   ปี 
สดัส่วนการถือหุน้  0.01  % 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -  2524    แพทยศาสตร์บณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวทิยาลยัมหิดล   

-  2532     แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญอายรุกรรม  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวทิยาลยัมหิดล 
ประวัติการท างาน  
 2525 – 2526     อาจารยภ์าควชิาเภสชัศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ม . มหิดล 
 2526 – 2529     สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ   กรมการแพทย ์  กระทรวงสาธารณสุข 
 2529 – 2532     แพทยป์ระจ าบา้นอายรุกรรม   คณะแพทยศาสตร์   โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 2532 – 2534     สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ   กรมการแพทย ์  กระทรวงสาธารณสุข 
 2534 – ปัจจุบนั       อายรุแพทย ์  โรงพยาบาลรามค าแหง 
 2540 – ปัจจุบนั     กรรมการบริหาร   บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานประจ าปี 2562/77 



 

 
 
 

ทนัตแพทย์เจมิพล    ภูมติระกลู 
 

ต าแหน่ง   กรรมการบริหาร และผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
อาย ุ    59   ปี 
สดัส่วนการถือหุน้  0.16  % 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 

-    ทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 -    ประกาศนียบตัรชั้นสูง   ผูเ้ช่ียวชาญสาขาทนัตกรรมประดิษฐ ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 -    ปริญญาโท ( M.B.A.)  คณะบริหารธุรกิจ    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ( NIDA ) 
 -    นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการอบรม 
 -    ประกาศนียบตัรโครงการอบรมผูบ้ริหารระดบัสูง  Advance senior  executive program (A.S.E.P.I. ) 
       Kellog  graduate  school  of  management, Northwestern  University  :  U.S.A. 

-    ประกาศนียบตัรโครงการอบรมผูบ้ริหารระดบัสูง    สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
     แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ( S.E.P.17 ) 
-    หลกัสูตร  Director  Certification  Program    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย (  I.O.D. )   
-    หลกัสูตร  Advance  Audit  Committee  Programe  
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย (  I.O.D. )    ปี   9/2555              

ประสบการณ์ท างาน  
 -     กรรมการบริหาร  บริษทั  โรงพยาบาลรามค าแหง  จ  ากดั (มหาชน) 

-     คณะเจา้หนา้ที่บริหาร  โรงพยาบาลสุขมุวทิ   ปี  2551 - ปัจจุบนั 
 -     อนุกรรมการศึกษาราคากลางทนัตกรรม   ในโครงการหลกัประกนัสุขภาพ   ทนัตแพทยสภา 
 -     อนุกรรมการศึกษาและติดตามผลกระทบการเปิดเสรีการคา้บริการ  ( FTA )   สาขาทนัตกรรม  
                    ทนัตแพทยสภา 
 -    ผูบ้ริหารโครงการหลกัสูตร   พฒันาผูบ้ริหารโรงพยาบาล  โดย   สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่ง                  

     ประเทศไทย 
 -    ผูจ้ดัการระบบคุณภาพและที่ปรึกษาระบบคุณภาพ  ISO  9000  โรงพยาบาลรามค าแหง  และ 
                   โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลรามค าแหง 
      
 
 

    
รายงานประจ าปี 2562/78 



 

 
 
 

นางสาวทศัน์วรรณ  ศิริวงศ์ 

 
ต าแหน่ง   กรรมการบริหาร  
อาย ุ    45   ปี 
สดัส่วนการถือหุน้  0.83  % 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร     บุตรี  นางอญัชนา  ศิริวงศ ์
 
คุณวุฒิการศึกษา 

-    ปริญญาตรี Bachelor of Economics มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ปี 2539 
-    Master of Business Administration (MBA) INSEAD ประเทศฝร่ังเศส  ปี 2545 

 
ประวัติการท างาน 
 2539 – 2544 -  Export Executive บริษทั เหล็กสยามยามาโตะ จ ากดั  ในเครือบริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย 
 2546 – 2549 -  คณะท างานที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม 
 2548 – ปัจจุบนั -  กรรมการผูจ้ดัการบริษทั Babebite Co.,Ltd.   
 2561 – ปัจจุบนั -  กรรมการบริหาร บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานประจ าปี 2562/79 



 

 
 
 

  นายประมล  อภรัิตน์ 
 

ต าแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  
อาย ุ   53   ปี 
สดัส่วนการถือหุน้ 0.12 % 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร     -     
 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -   ปริญญาตรี  ศิลปะศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์น อิลินอย  สหรัฐอเมริกา 
 -   ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
ประวัติการอบรม 
 -   ISO 9000  และ การจดัการคุณภาพ  JF Consultant Limited USA.    
 
ประวัติการท างาน 
 2542 – ปัจจุบนั      เจา้หนา้ที่ศูนยธุ์รกิจต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)  
 2543 – ปัจจุบนั        กรรมการอิสระ บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
 2543 – ปัจจุบนั        ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานประจ าปี 2562/80 



 

 
 
 

นายยงั-แทก  ปาร์ก (Mr. Young-Taeg Park) 
 
ต าแหน่ง   กรรมการบริษทั 
อาย ุ    60   ปี 
สดัส่วนการถือหุน้  - 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -  2525    BA In Economics, Sungkyunkwan University   

-  2541    MBA, The Wharton School, University of Pennsylvanla 
 

ประวัติการท างาน  
 2541 – 2543     General Manager, Samsung Electronics 
 2543 – 2547     Partner/Head of Korea, UBS Capital Asia Pacific 
 2547 – ปัจจุบนั     Chairman and Managing Director, Affinity Equity Partners 
 2561 – ปัจจุบนั     Member of the Board of Director, Lock & Lock 
 2562 – ปัจจุบนั       Member of the Board of Directors, Hyundai Commercial 
  
การด ารงต าแหน่งอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
             -  ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปี 2562/81 



 

 
 
 

นายเบนน่ี ลมิ (Mr. Benny Lim) 
 
ต าแหน่ง   กรรมการบริษทั 
อาย ุ    47   ปี 
สดัส่วนการถือหุน้  - 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -  2547    Bachelor of Commerce, Monash University, Australia 
 
ประวัติการท างาน  
 2543 – 2552     Vice President DBS Bank 
 2552 – 2554     Executive Director, UOB Bank 
 2554 – ปัจจุบนั     Managing Director, Affinity Equity Partners 
 2557 – ปัจจุบนั     Member of the Board of Directors, Leoung Hup International Bhd. 
 2558 – ปัจจุบนั       Member of the Board of Directors, Island Hospital Sdn. Bhd. 

 
การด ารงต าแหน่งอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 Member of the Board of Director, Island Hospital Sdn. Bhd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปี 2562/82 



 

 
 
 

นายภูม ิ วยากรณ์วจิติร 
 
ต าแหน่ง   กรรมการบริษทั 
อาย ุ    35   ปี 
สดัส่วนการถือหุน้  - 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -  2549     BA in Economics, Bates College 
 -  2555     MBA, the Wharton School, University of Pennsylvania  
 
ประวัติการท างาน  
 2549 – 2553     Associate, Estee Lauders Companies 
 2555 – 2557     Associate, Deutsche Bank, NY 
 2557 – ปัจจุบนั     Vice President, Affinity Equity Partners  
 2561 – ปัจจุบนั     Member of the Board of Director, Island Hospital Sdn. Bhd. 

 
การด ารงต าแหน่งอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 Member of the Board of Director, Island Hospital Sdn. Bhd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปี 2562/83 



 

 
 
 

นายดศิพงศ์  ใจภกัดมีัน่ 
  
ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ 
อาย ุ    43   ปี 
สดัส่วนการถือหุน้  - 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -  2539     ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการเงินการธนาคาร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 -  2545  MBA in Finance, University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ประวัติการท างาน  
 2539 – 2542  Analyst บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริลลินช ์ภทัร จ  ากดั 
 2546 – 2550  Associate Director บริษทัหลกัทรัพย ์บาร์เคลย ์แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 
 2550 – 2551  Vice President – Debt Capital Markets ธนาคาร เจพมีอร์แกนเชส สาขา กรุงเทพฯ 
 2552 – 2555  Head – Investment Banking ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 2555 – 2557        ผูบ้ริหารฝ่ายพฒันาธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 2557 – 2561        ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวาณิชธนกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)  
 2561 – ปัจจุบนั    Executive Advisor บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 ไม่มี 
 
การให้บริการทางวิชาชีพแก่ บริษัทฯ   บริษัทย่อย     บริษัทร่วม   หรือ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
              เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (ที่ปรึกษาทางการเงิน)   

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปี 2562/84 



 

 
 
 

นางอญัชนา    ศิริวงศ์  
 

 
ต าแหน่ง  รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
อาย ุ   73 ปี 
สดัส่วนการถือหุน้ 0.95  % 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    -    มารดา  น.ส. ทศัน์วรรณ  ศิริวงศ ์
 
คุณวุฒิการศึกษา 
 -    อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ ์  มหาวทิยาลยัมหิดล   
 
ประวัติการท างาน 
 2531 – ปัจจุบนั  โรงพยาบาลรามค าแหง ( โรงพยาบาลเอกชน)  
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปี 2562/85 



 

 
 
 

นางวรรณา    พฤกษ์มหาชัยกลุ 
 

ต าแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
อาย ุ   63 ปี 
สดัส่วนการถือหุน้ 0.01  % 
ความสมัพนัธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
 
 -    ปริญญาตรี     เอกการบญัชี       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 -    ปริญญาโท    MBA      มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการท างาน 
  
2531 – ปัจจุบนั  โรงพยาบาลรามค าแหง ( โรงพยาบาลเอกชน) 

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปี 2562/86 



 

 
 
 

นางวรัดดา   ตันทนะเทวนิทร์ 
 
 
ต าแหน่ง      เลขานุการบริษทั 
อาย ุ       58 ปี 
สดัส่วนการถือหุน้     - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 
   2524 – 2529          ปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์   เอกวชิาภาษาองักฤษ  / โทการส่ือสารมวลชน 
        มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
ประวัติการท างาน  
   2536 – ปัจจุบนั     เจา้หนา้ที่แผนกธุรการ  บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง  จ  ากดั (มหาชน) 
   2551 – ปัจจุบนั     เลขานุการบริษทั   บริษทั  โรงพยาบาลรามค าแหง   จ  ากดั ( มหาชน )   
 
 

รายงานประจ าปี 2562/87 



 

  
 

 
15.   ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัที่ออกหลกัทรัพยเ์พิม่เติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
        (แบบ 56-1)  ของบริษทัที่แสดงไวใ้น www.sec.or.th 
 

รายงานประจ าปี 2562/88 

http://www.sec.or.th/


  
บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

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

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  
 
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ รวมและงบกระแสเงินสด รวมส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการ
บญัชีที่ส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  โดยถูกตอ้งตามที่ควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ ขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที่ก  าหนดโดย
สภาวชิาชีพบญัชี  ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอ่ื นๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจา้ไดรั้บ
เพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีต่อไปน้ี 
 1. ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.5 (1) ในการน าเสนองบการเงิน รวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัวธีิการค านวณค่าเส่ือม
ราคาใหม่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวธีิการค านวณเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ ขอ้มูลเปรียบเทียบที่น าเสนอเป็นขอ้มูลที่
ปรับปรุงใหม่แลว้ในเร่ืองดงักล่าว  

 2. ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.5 (2) และ 11 ตามที่บริษทัไดเ้ขา้ท  า
การซ้ือหุน้บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั ซ่ึงถือเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยบริษทัไดด้ าเนินการใหมี้
การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที่ระบุได ้ณ วนัที่ซ้ือกิจการแลว้เสร็จในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ดงันั้น 
บริษทัจึงไดท้  าการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที่ระบุได้
รวมทั้งค่าความนิยม ณ วนัที่ซ้ือกิจการ จากที่เคยบนัทึกไวเ้ดิม ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงิน
สดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ที่แสดงเปรียบเทียบไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงัจากผลกระทบของรายการ
ปรับปรุงดงักล่าว 

 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
  เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนยัส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบ
วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได ้
น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพจิารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 
การรับรู้รายไดจ้ากการรักษาพยาบาลทัว่ไป 
  เน่ืองจากรายไดจ้ากการรักษาพยาบาลเป็นรายการที่มีมูลค่าที่เป็นสาระส าคญัในงบการเงิน
ของกลุ่มบริษทัเป็นจ านวนเงิน 3,747 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  76 ของรายไดร้วม  นอกจากน้ีรายไดจ้ากกิจการ
โรงพยาบาลมีหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายยาและเวชภณัฑ ์รายไดค้่าบริการทางการแพทย ์
รายไดค้่าหอ้งผูป่้วย เป็นตน้ รวมถึงมีส่วนลดที่ท  ากบัคู่สญัญาต่างๆ  โดยเง่ือนไขของคู่สญัญาก็มีความ
หลากหลาย ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษเก่ียวกบั จ านวน มูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้
ของกลุ่มบริษทั  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล โดยการประเมินและทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของ กลุ่มบริษทัที่เก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถาม
ผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งเพือ่ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมที่ กลุ่มบริษทัออกแบบไว ้
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในระหวา่งปี 
ตรวจสอบในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชีและตรวจสอบใบลดหน้ีที่ กลุ่มบริษทัออกหลงัวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย เพือ่ตรวจสอบความผดิปกติที่อาจเกิดขึ้น
ของรายการค่ารักษาพยาบาลตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีที่ท  าผา่นใบส าคญัทัว่ไป 
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เงินลงทุน 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 10 11 และ 12 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมี
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เป็นจ านวนเงินรวม 6,592.66 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 
5,070.53 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีเงินลงทุนเผือ่ขาย เป็นจ านวนเงินรวม 
7,027.51 ลา้นบาท และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เป็นจ านวนเงินรวม 313.41 ลา้นบาท รายการเงินลงทุนดงักล่าว
เป็นรายการที่มีจ  านวนเงินที่มีสาระส าคญัในงบแสดงฐานะการเงิน และในระหวา่งปีกลุ่มบริษทัมีรายการก าไร
จากการขายเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน เงิน 58.87 ลา้นบาท และส่วน
แบ่งก าไรจากเงินลงทุนภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมเป็นจ านวน เงิน 634.72 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นรายการ
ที่มีสาระส าคญัในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอยา่งสูงในการพจิารณาเร่ือง
การบนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว 

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบเงินลงทุนดงักล่าว โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายใน
ที่เก่ียวขอ้งโดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการ
ควบคุมที่ออกแบบไว ้ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งตรวจสอบเอกสารการซ้ือขายเงินลงทุน ทดสอบการค านวณก าไร
ขาดทุนจากรายการขายเงินลงทุน และการวดัมูลค่าเงินลงทุนประเภทต่าง ๆ วา่เป็นไปตามนโยบายบญัชีของ
บริษทั ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการบนัทึกส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สียวา่เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจกระบวนการในการพจิารณาการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนของฝ่ายบริหาร และสอบทานขอ้สมมติฐานและวธีิการที่ฝ่ายบริหารใชใ้นการค านวณหามูลค่าที่
คาดวา่จะไดรั้บคืนของเงินลงทุน 

 
ข้อมูลอ่ืน  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที่อยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
   ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
   ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที่เก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน  คือ การอ่านและ
พจิารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ที่มีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที่ไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที่ในการก ากบัดูแล  เพือ่ใหผู้มี้หนา้ที่ในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลที่แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหนา้ที่รับผดิชอบในการจดัท าและ น าเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในที่ผูบ้ริหารพจิารณาวา่จ าเป็นเพือ่ใหส้ามารถจดัท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
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  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมิน
ความสามารถของ กลุ่มบริษทั และบริษทั ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก กลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หนา้ที่ในการก ากบัดูแลมีหนา้ที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่          
งบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของ ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม
ความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็ จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
รวมและ            งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการ
สงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็ นสาระส าคญัใน
งบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและ
ปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพยีงพอ
และเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงที่เกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบ
วธีิการตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ื องของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดรั้บสรุปวา่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของ กลุ่มบริษทัและบริษทั ใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที่มีสาร ะส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที่เก่ียวขอ้ง  หรือถา้
การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็ นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่ ั บ
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หลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดรั้บจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง   

*****/5 
 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบที่ท  าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที่ควรหรือไม่  

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอยา่งเพยีงพอในเร่ืองต่างๆ ที่ส าคญัซ่ึงรวมถึง
ขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพือ่แสดงความเห็นต่องบ
การเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่ม
บริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ที่ในการก ากบัดูแล ในเร่ืองต่างๆ ที่ส าคญั ซ่ึงรวมถึง ขอบเขต   
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ที่ในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ที่ในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูมี้หนา้ที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญั
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะ
มีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   
  ผูส้อบบญัชีที่รับผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาวโสรยา   
ตินตะสุวรรณ์ 
 
 
 
 

(นางสาวโสรยา  ตินตะสุวรรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8658 

 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2563



 
 

 

 



ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 1

ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561 มกราคม 2561 ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561 มกราคม 2561

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ 

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 1,012,470,145     889,923,077        351,470,951        306,601,141        120,805,486        170,406,985

ลูกหน้ีการคา้  5, 35 573,175,865        351,206,594        276,203,858        556,488,743        333,835,346        273,464,933

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 35 345,000,000        345,000,000        479,000,000        -                      -                                           -  

ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      30,000,000          -                      -                      30,000,000

สินคา้คงเหลือ 7 622,586,286        566,922,597        568,774,112        612,753,843        557,331,096        564,334,493

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 35 55,803,618          28,373,208          20,293,584          24,113,414          27,306,411          19,281,470

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,609,035,914     2,181,425,476     1,725,742,505     1,499,957,141     1,039,278,339     1,057,487,881

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนั 8 1,195,080           1,187,452                                -  -                      -                                           -  

เงินลงทนุเผ่ือขาย 9 7,027,512,537     4,994,603,815     5,512,097,862     7,027,512,537     4,994,603,815     5,512,097,862

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 10 6,510,189,355     5,575,191,630     5,707,300,958     4,077,400,447     3,483,520,753     3,603,768,753

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 -                      -                                           -  993,130,890        1,016,130,890     737,989,890

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 12 313,411,345        193,411,345        193,411,345        313,411,345        193,411,345        193,411,345

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13, 35 45,000,000          45,000,000          15,000,000          45,000,000          45,000,000          15,000,000

ดอกเบ้ียคา้งรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14 -                      -                                           -  -                      -                                           -  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 15 1,783,680,134     1,982,504,557     3,140,063,721     1,495,036,202     1,453,462,034     1,471,640,434

สิทธิการเช่าท่ีดิน 16 -                      22,624,809          23,399,830          -                      -                                           -  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 15,580,232          9,718,542           14,202,049          15,580,232          9,718,542           14,202,049

ค่าความนิยม 11 25,706,005          25,706,005          -                      -                      -                                           -  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 39,284,089          28,267,464          26,931,284          -                      -                                           -  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 94,794,968          40,191,446          23,719,494          87,571,953          33,894,739          20,050,737

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 15,856,353,745   12,918,407,065   14,656,126,543   14,054,643,606   11,229,742,118   11,568,161,070

รวมสินทรัพย์ 18,465,389,659   15,099,832,541   16,381,869,048   15,554,600,747   12,269,020,457   12,625,648,951

บาท

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์

งบการเงินรวม
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บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 1

ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561 มกราคม 2561 ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561 มกราคม 2561

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ 

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 19 4,054,909,560     882,567,738        1,786,164,451     4,052,172,294     878,658,498        1,786,091,241

เจา้หน้ีการคา้ 35 297,353,371        257,722,657        211,901,453        283,518,497        239,538,851        209,395,421

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23 -                      55,000,000          116,040,000        -                      44,000,000          116,040,000

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20, 35 5,200,000           6,000,000           76,100,000          5,200,000           699,000,000        76,100,000

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลอ่ืน 21 172,500,000        176,350,000        683,168,862        172,500,000        176,350,000        683,168,862

เจา้หน้ีทรัพยสิ์น 22 44,338,782          36,621,496          555,356,364        23,549,096          8,583,466           4,420,154

เจา้หน้ีค่าหุน้ 10, 35 -                      -                                           -  3,210,000           13,210,000          13,210,000

เงินรับล่วงหนา้ค่าขายท่ีดิน                      -                       -  647,955,000                             -                       -                       -  

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 96,953,849          231,193,534        73,457,789          93,103,951          69,709,343          73,457,789

ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 105,538,618        102,942,786        103,691,191        98,200,974          96,956,496          101,887,006

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 44,553,483          37,195,344          38,659,955          18,603,669          15,590,166          20,082,131

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 35 31,620,812          34,521,285          5,978,710           31,463,263          10,777,860          4,823,636

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 4,852,968,475     1,820,114,840     4,298,473,775     4,781,521,744     2,252,374,680     3,088,676,240

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                      -                       -  44,000,000                               -                       -  44,000,000

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 325,558,038        246,040,663        378,397,629        310,191,225        244,676,894        378,397,629

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 131,791,942        86,743,876          68,873,570          117,093,677        77,317,787          67,360,886

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,580,894           6,433,635           8,385,647           7,129,329           6,354,745           8,320,798

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 465,930,874        339,218,174        499,656,846        434,414,231        328,349,426        498,079,313

รวมหน้ีสิน 5,318,899,349     2,159,333,014     4,798,130,621     5,215,935,975     2,580,724,106     3,586,755,553

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

บาท



ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 1

ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561 มกราคม 2561 ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561 มกราคม 2561

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ 

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทนุเรือนหุน้ 27

ทนุจดทะเบียน

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 150,000,000        150,000,000        

หุน้สามญั 15,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 150,000,000        150,000,000        150,000,000        150,000,000      

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุน้สามญั 240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 120,000,000        120,000,000        

หุน้สามญั 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 120,000,000        120,000,000        120,000,000        120,000,000

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทนุส ารองตามกฎหมาย 15,000,000          15,000,000          15,000,000          15,000,000          15,000,000          15,000,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,618,647,071   10,271,668,763   8,591,590,034     8,794,177,210     8,412,761,411     7,243,424,541

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,865,617,458     1,583,735,163     2,321,706,659     1,409,487,562     1,140,534,940     1,660,468,857

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 12,619,264,529   11,990,403,926   11,048,296,693   10,338,664,772   9,688,296,351     9,038,893,398

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 527,225,781        950,095,601        535,441,734        -                      -                                           -  

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 13,146,490,310   12,940,499,527   11,583,738,427   10,338,664,772   9,688,296,351     9,038,893,398

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 18,465,389,659   15,099,832,541   16,381,869,048   15,554,600,747   12,269,020,457   12,625,648,951

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

- 8 -

บาท

งบการเงินรวม



2562 2561 2562 2561

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่

รายได้

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 35 3,746,884,749    3,621,153,578    3,456,537,568   3,463,065,474   

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์ 35 815,624,784       490,073,207       825,095,340      496,603,052      

รายไดอ่ื้น

รายไดเ้งินปันผล 9, 10, 11, 12, 35 272,633,225       287,445,406       893,455,426      576,294,259      

ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 15 -                     938,508,487       -                    -                     

กลบัรายการคา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 13, 14 1,200,000           208,205,017       1,200,000          208,205,017      

อ่ืน ๆ 9, 35 117,393,459       53,686,359         102,527,462      42,345,282        

รวมรายได้ 4,953,736,217    5,599,072,054    5,278,815,796   4,786,513,084   

คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 35 2,553,200,701    2,442,744,596    2,304,875,912   2,302,881,542   

ตน้ทุนขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์ 602,328,968       398,213,810       611,799,525      404,743,655      

คา่ใชจ่้ายในการขาย 11,758,934         9,246,647           11,758,934        9,246,647          

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 35 516,933,484       486,111,085       462,815,131      402,079,655      

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 10, 11 248,042,872       56,889,724         95,000,000        72,684,000        

ตน้ทุนทางการเงิน 35 46,173,941         61,874,740         62,061,112        75,234,246        

รวมคา่ใชจ่้าย 3,978,438,900    3,455,080,602    3,548,310,614   3,266,869,745   

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 546,750,639       445,409,124       -                    -                     

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,522,047,956    2,589,400,576    1,730,505,182   1,519,643,339   

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 30 201,325,426       345,759,061       189,993,423      158,306,469      

ก าไรส าหรับปี 1,320,722,530    2,243,641,515    1,540,511,759   1,361,336,870   

- 9 -
บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2562 2561 2562 2561

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 9 336,190,777 (649,917,396) 336,190,777 (649,917,396)

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ 30 (67,238,155) 129,983,479 (67,238,155) 129,983,479 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 9 16,673,319 (178,710,942) -                    -                     

285,625,941 (698,644,859) 268,952,622 (519,933,917)

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (3,743,646) (10,763,957) -                    -                     

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ (12,473,080) 18,627 -                    -                     

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์ประกนัภยั 24 (9,239,711) -          (8,869,950) -                     

ภาษีเงินไดข้องขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์ประกนัภยั 18, 30 1,615,750 -          1,773,990          -                     

(23,840,687) (10,745,330) (7,095,960) -                     

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 261,785,254 (709,390,189) 261,856,662 (519,933,917)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 1,582,507,784    1,534,251,326    1,802,368,421   841,402,953      

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 1,440,353,730    1,862,886,704    1,540,511,759   1,361,336,870   

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (119,631,200) 380,754,811 -                    -                     

1,320,722,530    2,243,641,515    1,540,511,759   1,361,336,870   

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 1,702,252,590    1,153,496,515    1,802,368,421   841,402,953      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (119,744,806) 380,754,811 -                    -                     

1,582,507,784    1,534,251,326    1,802,368,421   841,402,953      

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 31

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 6.00                    7.76                    6.42                  5.67                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 10 -
บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท



ส่วนของส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ
ทนุเรือนหุ้น รวมส่วนของ ท่ีไม่มีอ  านาจ ผุถื้อหุ้น
ท่ีออกและ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก าไร (ขาดทนุ) ท่ียงั ก าไร (ขาดทนุ) ท่ียงั ผลต่างจากการ รวมองคป์ระกอบอ่ืน ผูถื้อหุ้น ควบคุม
ช าระแลว้ ทนุส ารอง ไม่เกิดข้ึนจริงจากการ ไม่เกิดข้ึนจริง ซ้ือหุ้นในบริษทัยอ่ย ของส่วนของ บริษทัใหญ่ ในบริษทัยอ่ย

ตามกฎหมาย วดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย จากเงินลงทนุ จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี ผูถื้อหุ้น
ในบริษทัร่วม อ านาจควบคุม

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ตามท่ีรายงานในงวดก่อน 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     

รายการปรับปรุง

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี - ค่าเส่ือมราคา 2.5 (1) -                    -                    (74,693,966) -                                -                         -          -                         (74,693,966) (21,018,446) (95,712,412)

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 (ปรับปรุงใหม)่ 120,000,000 15,000,000 8,591,590,034 2,375,800,287 (38,379,925) (15,713,703) 2,321,706,659 11,048,296,693 535,441,734 11,583,738,427

ผลต่างจากการเปล่ียนสดัส่วนการซ้ือหุ้นในบริษทัยอ่ย

จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (ปรับปรุงใหม)่ -                    -                    -                      -                                -                         (28,562,680) (28,562,680) (28,562,680) 28,562,680 -                        

เงินปันผล 28 -                    -                    (182,826,602) -                                -                         -                          -                         (182,826,602) -                         (182,826,602)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี

ก าไรส าหรับปี (ปรับปรุงใหม)่ -                    -                    1,862,886,704     -                                -                         -                          -                         1,862,886,704      380,754,811 2,243,641,515       

ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                    -                    18,627                 (698,644,859) (10,763,957) -                          (709,408,816) (709,390,189) -                         (709,390,189)

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากทนุเรียกช าระ  (ปรับปรุงใหม)่ -                    -                    -                      -                                -                         -                          -                         -                       5,336,376               5,336,376 
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ปรับปรุงใหม)่ 120,000,000 15,000,000        10,271,668,763    1,677,155,428                (49,143,882) (44,276,383) 1,583,735,163        11,990,403,926    950,095,601           12,940,499,527     

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ตามท่ีรายงานในงวดก่อน 120,000,000 15,000,000        10,379,703,116    1,677,155,428                (49,143,882) (55,066,177) 1,572,945,369        12,087,648,485    985,704,078           13,073,352,563     

รายการปรับปรุง

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี - ค่าเส่ือมราคา 2.5 (1) -                    -                    (141,138,913) -                                -                         -                          -                         (141,138,913) (20,228,120) (161,367,033)

รายการปรับปรุงจากการซ้ือธุรกิจ 2.5 (2) -                    -                    33,104,560 -                                -                         10,789,794             10,789,794             43,894,354 (15,380,357) 28,513,997 

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 (ปรับปรุงใหม)่ 120,000,000 15,000,000        10,271,668,763    1,677,155,428                (49,143,882) (44,276,383) 1,583,735,163 11,990,403,926    950,095,601           12,940,499,527     

เงินปันผล 28 -                    -                    (1,073,391,988) -                                -                         -                          -                         (1,073,391,988) (333,125,013) (1,406,517,001)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี

ก าไรส าหรับปี -                    -                    1,440,353,730     -                                -                         -                          -                         1,440,353,730      (119,631,200) 1,320,722,530 

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                    -                    (19,983,434) 285,625,941                  (3,743,646) -                          281,882,295 261,898,861 (113,607) 261,785,254 

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากทนุเรียกช าระ -                    -                    -                      -                                -                         -                          -          -          30,000,000 30,000,000 
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 120,000,000      15,000,000        10,618,647,071    1,962,781,369 (52,887,528) (44,276,383) 1,865,617,458        12,619,264,529    527,225,781           13,146,490,310     

- 11 -

บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท
งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่
ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอ่ืนของ รวม
ท่ีออกและ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของ
ช าระแลว้ ทุนส ารอง ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงั ผูถื้อหุน้

ตามกฎหมาย ไม่เกิดข้ึนจริงจากการ
หมายเหตุ วดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 120,000,000             15,000,000           7,243,424,541            1,660,468,857                 9,038,893,398         
เงินปันผล 28 -                            -                        (192,000,000) -                                   (192,000,000)
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 
ก าไรส าหรับปี -                            -                        1,361,336,870            -                                   1,361,336,870         
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            -                        -                              (519,933,917) (519,933,917)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 120,000,000             15,000,000           8,412,761,411            1,140,534,940                 9,688,296,351         
เงินปันผล 28 -                            -                        (1,152,000,000) -                                   (1,152,000,000)
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 
ก าไรส าหรับปี -                            -                        1,540,511,759            -                                   1,540,511,759         
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            -                        (7,095,960) 268,952,622                    261,856,662            

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 120,000,000             15,000,000           8,794,177,210            1,409,487,562                 10,338,664,772       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

- 12 -
บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ



2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,522,047,956 2,589,400,576 1,730,505,182 1,519,643,339 

ปรับกระทบก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 1,403,908 4,785,555 7,643,580 4,578,988 

กลบัรายการคา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ (1,200,000) (208,205,017) (1,200,000) (208,205,017)

ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ (12,705,993) 8,618,626 (12,705,993) 8,618,626 

คา่เส่ือมราคา 176,170,690 182,781,951 155,632,227 166,391,691 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่าย 3,087,826 2,254,125 3,087,826 2,254,125 

สิทธิการเช่าตดัจ่าย 783,401 775,021 -                      -                      

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 248,042,873 -          -                      -                      

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุน -                      56,889,724 95,000,000 72,684,000 

ขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุน -                      35,287,087         -          -                      

(ก าไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน (58,874,445) 6,436,397           (58,874,445) 6,436,397           

ก าไรจากการขายและเลิกใชท้รัพยสิ์น (959,833) (938,508,487) (959,833) 6,543,570 

รายไดเ้งินปันผล (272,633,225) (287,445,406) (893,455,426) (576,294,259)

ดอกเบ้ียรับ (15,948,010) (15,653,637) (4,191,353) (7,550,049)

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 36,608,347 10,771,043 31,598,132 9,956,901 

ดอกเบ้ียจ่าย 46,173,941 61,874,740 62,061,112 75,234,246 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (546,750,639) (445,409,124) -                      -                      

เงินสดจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบ

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 1,125,246,797 1,064,653,174 1,114,141,009 1,080,292,558 

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้ (223,373,179) (41,307,572) (230,296,977) (62,199,280)

สินคา้คงเหลือ (42,957,696) (2,205,441) (42,716,754) (1,615,228)

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,906,028 (7,994,793) 3,632,996 (7,701,369)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (993,586) 100,124 21,805 83,000 
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บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม)่

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้ 39,630,714 30,365,163 43,979,646 30,143,430 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,360,254 24,482,008 24,250,141 (1,334,651)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,147,258 (1,952,012) 774,584 (1,966,052)
เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (799,992) -          (692,192) -          

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 908,166,598 1,066,140,651 913,094,258 1,035,702,408 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (331,988,074) (193,203,358) (166,548,651) (165,792,170)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 576,178,524        872,937,293        746,545,607 869,910,238        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      479,000,000 -                      -                      
เงินจ่ายจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      (345,000,000) -                      -                      
เงินรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      800,000              -                      92,356,702         
เงินจ่ายคา่ซ้ือเงินลงทุนเผ่ือขาย (1,925,150,719) (176,277,832) (1,925,150,719) (176,277,832)
เงินรับคา่ขายเงินลงทุนเผ่ือขาย 287,307,219        37,418,086         287,307,219        37,418,086         
เงินจ่ายคา่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (595,879,694) (268,503,000) (595,879,694) (268,503,000)
เงินรับจากการลดทุนในบริษทัร่วม -                      320,000,000 -                      320,000,000 
เงินจ่ายคา่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      (70,000,000) (282,074,000)
เงินจ่ายคา่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (121,000,000) -                      (120,000,000) -                      
จ่ายช าระเจา้หน้ีคา่หุ้นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      (10,000,000) -                      
เงินจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (193,494,222) (672,057,054) (180,899,931) (143,376,470)
เงินรับคา่ขายอุปกรณ์ 960,000              2,238,891,291     960,000              1,745,710           
เงินรับล่วงหนา้คา่ขายท่ีดินลดลง -                      (647,955,000) -                      -                      
เงินจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (8,949,516) (885,700) (8,949,516) (885,700)
เงินรับคา่ขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                      5,931,716           -                      5,931,716 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั (7,628) (572,839) -                      -                      
เงินจ่ายคา่มดัจ าคา่สินทรัพย์ (55,304,017) (25,657,758) (53,699,018) (25,657,758)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 262,905,585        277,822,642        262,905,585        277,822,642        
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 287,697,214        288,848,853        287,697,214        288,848,853        
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      333,124,987        -                      
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน 9,287,640           9,273,890           9,287,640           9,273,890           
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 17,251,571         15,131,039         5,391,354           120,673,547        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (2,034,376,567) 1,536,208,334 (1,777,904,879) 257,296,386 

- 14 -
บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 3,172,341,822 (907,572,871) 3,173,513,796 (907,432,743)

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      3,000,000           400,000,000 826,000,000        

เงินจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (800,000) (103,100,000) (1,093,800,000) (203,100,000)

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 1,900,000           10,000,000         1,900,000 10,000,000         

เงินจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน (5,750,000) (516,818,862) (5,750,000) (516,818,862)

เงินจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (55,000,000) (146,040,000) (44,000,000) (116,040,000)

เงินปันผลจ่าย (1,485,125,013) (192,000,000) (1,152,000,000) (192,000,000)

เงินรับคา่หุ้นจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                      46,290,000         -                      -                      

จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (46,821,698) (66,086,449) (62,708,869) (77,416,518)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 1,580,745,111 (1,872,328,182) 1,217,154,927 (1,176,808,123)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 122,547,068 536,817,445 185,795,655        (49,601,499)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย ณ วนัซ้ือธุรกิจ -                      1,634,681 -                      -                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 889,923,077 351,470,951 120,805,486        170,406,985        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 1,012,470,145 889,923,077 306,601,141        120,805,486        

การเปิดเผยเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย

เจา้หน้ีทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 7,717,285 (518,734,868) 14,965,630 4,163,312 

เจา้หน้ีคา่หุ้นลดลง 10,000,000         -                      10,000,000 -                      

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 สถานะของบริษทั 
   บริษทัเป็นนิติบุคคลจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัที่ 21 มิถุนายน 2536  
 1.2 สถานที่ตั้งของบริษทั 
   บริษทัตั้งอยูท่ี่ เลขที่ 436 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 1.3 ลกัษณะธุรกิจ 
   บริษทัประกอบธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจที่ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการแพทย ์
 
2. หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
    งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีที่กฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํขึ้นตาม
แบบกาํหนดรายการยอ่ที่ตอ้งมีในงบการเงินสาํหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ที่กาํหนดโดยประกาศกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

    งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบาย
การบญัชี 

    งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที่บริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
 2.2 หลกัเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 
  ก) งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั  (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ยกบัส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ดงัน้ี 
        อตัราส่วนของการถือหุ้น 
      (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจการ  ที่ตั้งสาํนักงานใหญ่  2562  2561 
บริษทัย่อยและบริษทัร่วมที่บริษทัถือโดยตรง         
บริษทัย่อย         
 บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ชยัภูมิ  78.04  78.04 
 บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  50.00  50.00 
 บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  เลย  77.67  77.67 

 บริษทั โรงพยาบาลเวยีงจนัทน์ ราม         
     อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  โรงพยาบาล  ประเทศลาว  70.00  - 
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      อตัราส่วนของการถือหุ้น 
      (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจการ  ที่ตั้งสาํนักงานใหญ่  2562  2561 
บริษทัร่วม         
 บริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  41.10  41.10 
 บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  เชียงใหม่  42.89  42.89 
 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 โรงพยาบาลวภิาวดี จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  7.29  7.06 
 บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  สนามกอลฟ์  กรุงเทพฯ  40.00  40.00 
 บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั  โรงพยาบาล  บุรีรัมย ์  36.09  34.85 
 บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  ขายเคร่ืองมือแพทย ์  กรุงเทพฯ  33.33  33.33 
 บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  พระนครศรีอยุธย

า 
 4.00                - 

 บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  น่าน  14.00                - 
บริษทัย่อยและบริษทัร่วมที่ถือโดยบริษทัร่วมบริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั  
บริษทัย่อย          
 บริษทั โรงพยาบาลวภิาราม (อมตะนคร) จาํกดั โรงพยาบาล  ชลบุรี  75.11  75.11 
 บริษทั ส่งสัมพนัธ์ จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  50.00  50.00 
 บริษทั โรงพยาบาลวภิาราม-ปากเกร็ด จาํกดั  โรงพยาบาล  นนทบุรี  88.46  88.46 
 บริษทั โรงพยาบาลมเหสักข ์จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  51.72  51.72 
บริษทัร่วม         
 บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  20.00  20.00 
 บริษทั วภิาราม-ชยัปราการ จาํกดั  โรงพยาบาล  สมุทรปราการ  49.29  23.57 
บริษทัย่อยและบริษทัร่วมที่ถือโดยบริษทัร่วมบริษทั สินแพทย ์จาํกดั       
บริษทัย่อย         
 บริษทั สินแพทย ์เทพารักษ ์จาํกดั  โรงพยาบาล  สมุทรปราการ  81.00  81.00 
 บริษทั สินแพทย ์บางนา จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  50.00  50.00 
 บริษทั เอส.ที.ริช จาํกดั  ซ้ือ-ขายอสังหาริมทรัพย์  กรุงเทพฯ  99.94  99.94 
 บริษทั กรีนววิ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั  ฝึกอบรม  กรุงเทพฯ  99.94  99.94 
 บริษทั สินแพทย ์ธนบุรี จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  100.00  100.00 
 บริษทั ปฐมเวช จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  100.00  100.00 
 บริษทั สินแพทย ์ลาํลูกกา จาํกดั  
         (เดิมช่ือบริษทั โรงพยาบาลธัญญเวช จาํกดั) 

 โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  100.00  100.00 

 บริษทั ว.ีเอส. เมดิคอล จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  80.00  80.00 
 บริษทั สินแพทย ์นครสวรรค ์จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  50.00  50.00 
 บริษทั สินแพทย ์อุบลราชธานี จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  100.00  100.00 
 บริษทั สินแพทย ์สุวรรณภูมิ จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  60.00                - 
บริษทัร่วม         
 บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  40.00  40.00 
 บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  8.84  8.80 
 บริษทั โรงพยาบาลวภิาราม 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 เอส เมดิคอล จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพฯ  32.50  32.50 
 บริษทั โรงพยาบาลวภิาราม (อมตะนคร) จาํกดั โรงพยาบาล  ชลบุรี  20.00  20.00 
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 บริษทั วภิาราม-ชยัปราการ จาํกดั  โรงพยาบาล  สมุทรปราการ  26.29  26.29 
         
       อตัราส่วนของการถือหุ้น 
       (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน) 
 บริษทั  ประเภทกิจการ  ที่ตั้งสาํนักงานใหญ่  2562  2561 
 บริษทัย่อยและบริษทัร่วมที่ถือโดยบริษทัร่วมบริษทัโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั     
 บริษทัย่อย         
 บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จาํกดั  โรงพยาบาล  เชียงใหม่  100.00  100.00 
 บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง เชียงใหม่ จาํกดั  โรงพยาบาล  เชียงใหม่  63.91  - 
 บริษทัร่วม         
 บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จาํกดั  โรงพยาบาล  ลาํปาง  25.44  25.44 

 
 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั ทาํใหมี้สดัส่วนการถือหุน้
เพิม่ขึ้นจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 77.67 จึงไดมี้การโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน จากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัไดร้วมงบการเงินของบริษทัดงักล่าวในการจดัทาํงบ
การเงินรวมตั้งแต่วนัที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป 

  เม่ือวนัที่ 12 กนัยายน  2562 บริษทัไดร่้วมลงทุนในบ ริษทั โรงพยาบาลเวยีงจนัทน์ ราม 
อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จาํนวน 7 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 70 ลา้นบาท ผล
จากการซ้ือหุน้ดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเป็นสดัส่วนร้อยละ 70 
บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน 

 
  ข) ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือหลกัเกณฑก์ารรวมเฉพาะบริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทั  โรงพยาบาล

รามคาํแหง จาํกดั (มหาชน ) มีอาํนาจในการควบคุมหลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการ
ระหวา่งกนัที่เป็นสาระสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามบญัชีของ
บริษทั และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

  ค) นโยบายการบญัชีที่สาํคญัของบริษทัยอ่ยในส่วนของรายการบญัชีที่เหมือนกนัใชน้โยบายการ
บญัชีเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 

  ง) ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยที่ไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซ่ึง
ไดแ้สดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนที่เป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 

 
 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึง
มีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562  มา
ถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพือ่ใหมี้
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
และอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการ
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รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

 2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 
 ในระหวา่งปี สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตัิทางการบญัชี ฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงจ านวน
หลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่  
1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพือ่ให้
มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุน

สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตรา

สารทุน 
 มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที่
คาดวา่จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีจะน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 เร่ือง สญัญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีที่เก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้  าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การ
วดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสญัญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิง
นั้นมีมูลค่าต  ่า การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที่ 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17 
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 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบ
การเงินในปีที่เร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 2.5 การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
  กลุ่มบริษทัมีการปรับปรุงงบการเงินงวดก่อน ดงัน้ี 
  (1) การเปล่ียนวธีิคาํนวณค่าเส่ือมราคา 

 ในปี 2562 บริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนวธีิการคาํนวณค่าเส่ือมราคาเพือ่ใหใ้ชว้ธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบั
บริษทัใหญ่ ซ่ึงจากเดิมวธีิกองทุนจม (Sinking fund) และวธีิเสน้ตรงมาเป็นวธีิ Double Declining 
Balance Method  ดงันั้น บริษทัไดป้รับปรุงยอ้นหลงังบการเงินรวมปีก่อนแสดงเปรียบเทียบเสมือนหน่ึง
วา่บริษทัยอ่ยไดใ้ชว้ธีิการคาํนวณค่าเส่ือมราคาเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่มาโดยตลอด โดยมีผลกระทบต่อ
งบการเงินรวม ดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2561  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 

 

 

ตามท่ีแสดงไวเ้ดิม 

 รายการปรับปรุง

เพิ่มขึ้น(ลดลง)  ปรับปรุงใหม่ 

 

ตามท่ีแสดงไวเ้ดิม 

 รายการปรับปรุง

เพิ่มขึ้น(ลดลง)  ปรับปรุงใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  2,091,047,375  (201,708,791)  1,889,338,584  3,259,704,236  (119,640,515)  3,140,063,721 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  5,195,131  40,097,546  45,292,677  3,003,182  23,928,102  26,931,284 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  244,676,894  (244,212)  244,432,682  378,397,629  -  378,397,629 

กาํไรสะสม  10,379,703,117  (141,138,913)  10,238,564,204  8,666,284,000  (74,693,966)  8,591,590,034 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  985,704,078  (20,228,120)  965,475,958  556,460,180  (21,018,446)  535,441,734 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ตามที่แสดงไวเ้ดิม  รายการปรับปรุง 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ      

สาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561      

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 2,445,327,830  (3,747,331)  2,441,580,499 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 460,636,035  (622,329)  460,013,706 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 345,129,337  873,932  346,003,269 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี      

  ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 1,896,227,091  2,705,402  1,898,932,493 

  ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มี      



- 21 - 
 

 

  อาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 380,182,611  790,326  380,972,937 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 7.90  0.01  7.91 

  (2) การซ้ือธุรกิจ 
 ในวนัที่ 15 สิงหาคม 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัในบริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั  
จ  านวน 1.36 ลา้นหุน้ คิดเป็นร้อยละ 53.69 ของทุนที่ช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว บริษทัถือรายการ
ดงักล่าวเป็นการรวมธุรกิจ ในปี 2561 บริษทัก าหนดมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที่ระบุไดท้ี่น ามา
รวม ณ วนัซ้ือกิจการโดยใชร้าคาตามบญัชีของบริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั เป็นการชัว่คราว 
เน่ืองจากในขณะนั้นบริษทัอยูร่ะหวา่งการค านวณหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที่ซ้ือ บริษทัจึง
แสดงผลต่างของจ านวนเงินจ่ายกบัสินทรัพยสุ์ทธิที่ไดม้าในรายการ “ส่วนเกินของเงินลงทุนที่สูงกวา่
ส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของผูถู้กซ้ือ” บริษทัไดด้ าเนินการใหมี้การวดั
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที่ระบุได ้ณ วนัที่ซ้ือกิจการแลว้เสร็จในไตรมาสที่  3 ปี 2562 ซ่ึงอยู่
ภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่าไม่เกินกวา่หน่ึงปี นบัจากวนัที่ซ้ือกิจการ ตามที่ก  าหนดไวใ้นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ ดงันั้น บริษทัไดป้รับปรุงยอ้นหลงั
เก่ียวกบัการรับรู้มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที่ระบุไดร้วมทั้งค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจจากที่
เคยรับรู้ไวเ้ดิม โดยมีผลกระทบต่องบการเงินรวม ดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ตามท่ีแสดงไวเ้ดิม  รายการปรับปรุง 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,889,338,584  93,165,972  1,982,504,556 
ส่วนเกินของเงินลงทุนท่ีสูงกว่าส่วนไดเ้สีย      

ของผูซ้ื้อในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์      
สุทธิของผูถู้กซ้ือ 71,724,787  (71,724,787)  - 

ค่าความนิยม -  25,706,005  25,706,005 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 45,292,677  (1,513,188)  43,779,489 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 244,432,682  17,120,006  261,552,688 
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,238,564,204  33,104,560  10,271,668,764 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,572,945,368  10,789,795  1,583,735,163 
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมใน      

ในบริษทัยอ่ย 965,475,958  (15,380,357)  950,095,601 
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 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ตามท่ีแสดงไวเ้ดิม  รายการปรับปรุง 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ      
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561      

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 2,441,580,499  1,164,098  2,442,744,597 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 460,013,706  35,344,024  495,357,730 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 346,003,269  (244,207)  345,759,062 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี      
  ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 1,898,932,493  (36,045,788)  1,862,886,705 
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี      
  อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 380,972,937   (218,126)  380,754,811 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 7.91  (0.15)  7.76 

 
3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 
 3.1 การรับรู้รายได ้
  รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดค้่ารักษาพยาบาล 

ค่าหอ้งพกั ค่ายา โดยจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการหรือเม่ือส่งมอบสินคา้แลว้ 
  รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์ และเคร่ืองมือแพทย ์รับรู้เม่ือไดโ้อนอานาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่

ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 

  รายไดค้่าเช่า รายไดค้่าที่ปรึกษาและการจดัการ และรายไดอ่ื้นบนัทึกเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
  เงินปันผลรับ บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

  ดอกเบี้ยรับ บนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที่แทจ้ริง 
 
3.2 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
   ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 
3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะ
สั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที่ไดม้าและ   
ไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

 
3.4 ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
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  ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืนแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บ สาํหรับค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญประมาณ
การจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแต่ละรายที่คาดวา่จะไม่ไดรั้บชาํระหน้ี 

3.5 สินคา้คงเหลือ  
  สินคา้คงเหลือ แสดงในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุน
ของสินคา้คาํนวณตามวธีิเขา้ก่อนออกก่อน  
  ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือและตน้ทุนอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นเพือ่ให้
สินคา้คงเหลือนั้นอยูใ่นสถานที่และอยูใ่นสภาพที่เป็นอยูใ่นปัจจุบนั  
  ตน้ทุนในการซ้ือ ประกอบดว้ย ราคาซ้ือและค่าใชจ่้ายที่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น 
อากรขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้ และหกัดว้ยส่วนลด
การคา้และเงินที่ไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ 
  มูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บเป็นการประมาณราคาที่คาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจ หกัดว้ยประมาณ
การตน้ทุนที่จาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพือ่ใหข้ายสินคา้ได ้

  สินคา้กลุ่มอุปกรณ์แพทย ์และเคร่ืองมือแพทย ์บริษทัมีการพจิารณาตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าของ
สินคา้ สาํหรับสินคา้ที่มีอาย ุ3 ปีขึ้นไป ในอตัราร้อยละ 100 

 
3.6 เงินลงทุน 
  เงินลงทุนเผือ่ขาย 

   เงินลงทุนเผือ่ขายเป็นการลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด ซ่ึงจะถือไวโ้ดยไม่
ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพือ่เสริมสภาพคล่องไดแ้สดงเป็นเงินลงทุนระยะยาว เวน้แต่กรณีที่ฝ่าย
บริหารตั้งใจจะถือไวไ้ม่เกิน 1 ปี จะแสดงเป็นเงินลงทุนชัว่คราว  

   เงินลงทุนเผือ่ขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนคาํนวณ ณ 
วนัที่ในงบการเงินจากราคาเสนอซ้ือล่าสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวด  มูลค่ายติุธรรมของหน่วย
ลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน  ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวดที่ประกาศ
โดยบริษทัจดัการกองทุน การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายบนัทึกเป็นรายการ
แยกต่างหากภายใตอ้งคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ และจะบนัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือบริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนนั้น ราคาของเงินลงทุนที่จาํหน่ายคาํนวณโดย
วธีิถวัเฉล่ีย แต่ถา้การลดลงของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนที่ถือไวเ้ป็นการลดลงอยา่งถาวร ขาดทุน
จากการลดราคาเงินลงทุนนั้นจะถือเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่เกิดขึ้นจริงและจะรวมอยูใ่นการ
คาํนวณกาํไรขาดทุนสาํหรับงวด  

 
  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

   บริษทัร่วม หมายถึง กิจการที่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัของบริษทั กล่าวคือ มี
อาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงิน และการดาํเนินงานของ
กิจการ แต่ไม่ถึงระดบัที่จะควบคุมนโยบายดงักล่าว ในงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดง
โดยวธีิส่วนไดเ้สีย หากบริษทัร่วมมีผลขาดทุนเกินทุนจะรับรู้ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนดงักล่าวเพยีง
เท่ากบัศูนยเ์ท่านั้น และในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงดว้ยวธีิราคาทุนสุทธิ
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จากค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน (ถา้มี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะบนัทึกเป็นขาดทุน
สาํหรับงวดในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
   บริษทัยอ่ย หมายถึง กิจการที่บริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึง 
   ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยบนัทึกดว้ยวธีิราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การ

ดอ้ยค่าเงินลงทุน (ถา้มี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะบนัทึกเป็นขาดทุนสาํหรับงวดในงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
  เงินลงทุนทัว่ไป - ในเงินลงทุนบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน 

   บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั หมายถึง กิจการที่บริษทัถือหุน้นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 และหรือกิจการที่มี
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวบางส่วนร่วมกนัไม่วา่ในทางตรงหรือ
ทางออ้ม  

   บริษทัอ่ืน หมายถึง กิจการที่บริษทัถือหุน้แต่ไม่มีอาํนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกาํหนด
นโยบายใด ๆ  

   เงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน แสดงดว้ยวธีิราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่
การดอ้ยค่าเงินลงทุน (ถา้มี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะบนัทึกเป็นขาดทุนในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
 3.7 ค่าความนิยม 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิซ้ือสาํหรับการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจและวดัมูลค่าตน้ทุนการ
ซ้ือธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรมของผลรวมของส่ิงตอบแทนที่โอน ณ วนัที่ซ้ือ และจาํนวนของส่วนของผู ้
ที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง บริษทัและบริษทัยอ่ยจะวดัมูลค่าส่วน
ของผูท้ี่ไม่มีอาํนาจควบคุม (ถา้มี) ในบริษทัยอ่ยดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิที่
ระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่ไม่มีอาํนาจควบคุมนั้น 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนที่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที่ตน้ทุน
ดงักล่าวเกิดขึ้นและเม่ือไดรั้บบริการ 

  ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ คือ ส่วนต่างของตน้ทุนการรวมธุรกิจที่สูงกวา่ส่วนไดเ้สียของ
บริษทัในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที่ระบุไดข้องบริษทัยอ่ย หากตน้ทุนการรวมธุรกิจตํ่ากวา่
ส่วนไดเ้สียของบริษทัในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที่ระบุไดข้องบริษทัยอ่ย บริษทัจะรับรู้ส่วน
ต่างน้ีเป็นกาํไรในกาํไรขาดทุนทนัที 

  ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ บนัทึกในราคาทุน ณ วนัที่ซ้ือกิจการ และหลงัจากนั้นค่าความ
นิยมจะวดัค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าในค่าความนิยม ไม่
สามารถโอนกลบัได ้
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 3.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
   ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน  อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคา

สะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
   ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกที่ไดสิ้นทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ที่เก่ียวกบัการจดัหา

สินทรัพยเ์พือ่ใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมที่จะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงค ์รวมทั้งตน้ทุนในการร้ือ
ถอน ขนยา้ย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

  รายจ่ายที่เก่ียวกบัการต่อเติม การต่ออาย ุหรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์หดี้ขึ้น ซ่ึงทาํใหร้าคา
เปล่ียนแทนในปัจจุบนัของสินทรัพยเ์พิม่ขึ้นอยา่งเป็นสาระสาํคญัจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์
สาํหรับค่าซ่อมแซม และบาํรุงรักษารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดขึ้น 

   ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย
วธีิการและอายกุารใหป้ระโยชน์ ดงัน้ี 

   อาคารและอุปกรณ์ที่ไดม้าก่อนปี 2533 คาํนวณค่าเส่ือมราคาโดยวธีิกองทุนจม (Sinking Fund 
Method) ตั้งแต่ปี 2533 จนกระทัง่ถึงวนัที่ 22 ตุลาคม 2542 คาํนวณค่าเส่ือมราคาโดยวธีิเสน้ตรง ตั้งแต่
วนัที่ 23 ตุลาคม 2542 คาํนวณค่าเส่ือมราคาโดยวธีิ Double Declining Balance Method ยกเวน้ 
ยานพาหนะ คาํนวณค่าเส่ือมราคาโดยวธีิเสน้ตรง 

   อายกุารใหป้ระโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์โดยประมาณเป็นดงัน้ี  
รายการ  ปี 

อาคาร 10, 20 และ 30 
ส่ิงปลูกสร้าง 5, 10 และ 30 
เคร่ืองใชท้างการแพทยแ์ละทัว่ไป 5 และ 10 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5 และ 10 
ยานพาหนะ 5 และ 10 

 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่คิดค่าเส่ือมราคา สาํหรับที่ดินและสินทรัพยท์ี่อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วน

แยกต่างหากจากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนที่มีนยัสาํคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น  

  ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
  กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณจากผลต่างระหวา่งเงินสด

รับสุทธิกบัราคาตามบญัชีและรับรู้เป็นรายไดอ่ื้น หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
 3.9 ตน้ทุนการกูย้มื 
  ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท้ี่ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท์ี่ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน

การทาํใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพย์
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นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมที่จะใชไ้ดต้ามประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที่
เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบี้ยและตน้ทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นจากการกูย้มืนั้น 

 3.10 สิทธิการเช่าที่ดิน 
   สิทธิการเช่าที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม 
   ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่าที่ดินคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวธีิเสน้ตรงตามอายุ

ของสิทธิการเช่า 411 เดือน 
 
 3.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นโปรแกรมคอมพวิเตอร์รอตดัจ่าย แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่าย

สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเสน้ตรง
ระยะเวลา 5 - 10 ปี 

 
 3.12 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
  ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัจะประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์า่มีการดอ้ยค่า

หรือไม่ หากสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัจะประมาณมูลค่าที่คาดวา่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย ์หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าที่คาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ะถูก
กลบัรายการเม่ือมูลค่าที่คาดวา่จะไดรั้บคืนเพิม่ขึ้นในภายหลงัและจะกลบัรายการไดไ้ม่เกินกวา่มูลค่า
ตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจาํหน่าย มูลค่าที่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง 
มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขาย  

 
 3.13 สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
  สญัญาเช่าทรัพยสิ์นที่ความเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้หเ้ช่าจะถูก

จดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกการจ่ายชาํระภายใตส้ญัญาเช่า
ดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายโดยวธีิเสน้ตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า 

 
 3.14 สญัญาเช่าการเงิน 
  สญัญาเช่าทรัพยสิ์นที่มีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนใหผู้ ้

เช่าทรัพยสิ์น จะถูกจดัเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินถูกบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ย
มูลค่ายติุธรรมของทรัพยสิ์นที่เช่า  หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 
แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ โดยจาํนวนเงินที่ตอ้งจ่ายแต่ละคร้ังจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหน้ีสินและ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพือ่ใหอ้ตัราดอกเบี้ยคงที่ต่อหน้ีสินคงคา้ง ยอดคงเหลือของภาระผกูพนัตาม
สญัญาเช่าการเงินจะถูกบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ดอกเบี้ยจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอ ด
อายขุองสญัญาเช่า ทรัพยสิ์นที่จดัหาโดยสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตามอายกุารใชง้าน
โดยประมาณของทรัพยสิ์นนั้น 
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 3.15 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน แสดงในราคาทุน 
 
 3.16 เคร่ืองมือทางการเงิน 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบการเงินที่

เป็นตราสารอนุพนัธเ์พือ่การเก็งกาํไรหรือเพือ่การคา้ 
  เคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงในงบการเงินประกอบดว้ยเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีการคา้ 

เงินใหกู้ย้มื เจา้หน้ีการคา้ เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้มืระยะยาว 
ภาษีเงินไดแ้ละค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับ
รายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ที่เก่ียวขอ้ง 

 
 3.17 การใชป้ระมาณการทางการบญัชี 
  ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้าร  

ประมาณและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที่เก่ียวกบัรายได ้ค่าใชจ่้าย 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีที่อาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงผลที่เกิดขึ้น
จริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที่ประมาณไว ้

 
 3.18 การประมาณการหน้ีสิน 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการ

เกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ใน
อดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลใหต้อ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพือ่จ่ายชาํระภาระ
ผกูพนัและจาํนวนที่ตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายที่จะไดรั้บคืนบนัทึกเป็น
สินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอนเม่ือไดจ่้ายชาํระประมาณ
การหน้ีสินไปแลว้ 

 
 3.19 การจดัสรรกาํไรสะสม 
  การจดัสรรกาํไรสะสมเป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ .ศ. 2535 โดยบริษทั 

จะจดัสรรสาํรองเม่ือไดรั้บอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
 
 3.20 ผลประโยชน์พนกังาน 
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั  และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็น

ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
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     ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที่ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน  

  บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน
โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้( Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ
ไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการ
ดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติที่หลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

  ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ( Actuarial gains 
and losses) สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรสะสม 

 
 3.21 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 
  บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม

โดยบริษทัไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั
ที่ทาํหนา้ที่ถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการที่เป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการ
ที่เก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญักบับริษทั  ผูบ้ริหารสาํคญั  กรรมการหรือพนกังานของบริษทั
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการที่เก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

  ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ
บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธม์ากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 
 3.22 ภาษีเงินได ้

 ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินได้ (ถา้มี) ตามจาํนวนที่จะตอ้งจ่าย คาํนวณตามหลกัเกณฑ์

แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกาํไรก่อนภาษีเงินได้ หลงัจากปรับปรุงบวก
กลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหกัออกดว้ยรายการที่
ไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่ง

มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีหรือค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนที่
เก่ียวกบัรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   ผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคต
เพยีงพอที่จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้และผลแตกต่างชัว่คราวที่ตอ้ง
เสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่
ถูกรับรู้เม่ือเกิดผลจากผลแตกต่างชัว่คราว ต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้
สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษีและผลแตกต่างที่เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
กิจการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้าํหรับงวด
ที่บริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่าย
ชาํระหน้ีสินภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือที่คาดได้
ค่อนขา้งแน่นอนวา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาที่รายงาน  

   ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทาง
ภาษีในอนาคตเพยีงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ได ้
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหกักลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั 
 

 3.23 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปี ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัที่ออกจาํหน่าย

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ณ วนัส้ินงวดบญัชี  
 
 3.24 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่

เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กาํไรหรือ
ขาดทุนจากการแปลงค่าไดบ้นัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงวดปัจจุบนั 
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 3.25 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชีที่สาํคญั 
  ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย

พนิิจและการประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการ
ดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที่แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที่ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพนิิจ
และการประมาณการที่สาํคญัมีดงัน้ี 

 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 
  ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนที่คาดวา่จะเกิดขึ้นจากลูกหน้ี โดยคาํนึงถึงอายขุองหน้ีที่คงคา้ง 
 
 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  
  ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนที่คาดวา่จะเกิดขึ้นจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสุทธิที่
จะไดรั้บพจิารณาจากราคาที่คาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น  
และค่าเผือ่สาํหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพจิารณาจากอายโุดยประมาณของ
สินคา้แต่ละชนิด จาํนวนค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือที่ประมาณได ้เม่ือนาํมาเปรียบเทียบ
กบัจาํนวนเดิมที่มีในบญัชี ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งที่ลดลงและเพิม่ขึ้นจะแสดงเป็น
ค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
  ในการพจิารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน โดยฝ่ายบริหาร พจิารณาจากผลประกอบการ

ของบริษทันั้นไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การที่
จะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้ง
ใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบริหาร 

 
 สญัญาเช่า  
  ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน 

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพือ่พจิารณาวา่บริษทัได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท์ี่เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
  ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณ

อายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุ
การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

  นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที่คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตาม
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บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจที่เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้
และค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าความนิยม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
  ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที่ไดม้า ตลอดจน

การทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวา่จะ
ไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิด
ลดที่เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

 
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะรับรู้ สาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวที่ใชห้กัภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพยีง
พอที่จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณ
การวา่ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพจิารณาถึงจาํนวน
กาํไรทางภาษีที่คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  
  หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึ้นตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 
 คดีฟ้องร้อง   
  หน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการ

ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องในคดีที่ฝ่ายบริหารพจิารณาวา่จะมีผลเสียหายเกิดขึ้นโดยบริษทัและ
บริษทัยอ่ยจะประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

เงินสด 1,744,593  1,736,723   950,000   950,000 
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 884,763,396  910,850,605  250,942,055   138,794,017 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 125,334,655  (23,285,296)   54,709,086   (18,938,531) 
เงินฝากประจาํ 3 เดือน 627,501  621,045  -  - 
 รวม 1,012,470,145  889,923,077  306,601,141  120,805,486 
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  เงินฝากประเภทกระแสรายวนัมียอดเครดิต ซ่ึงบริษทัไดท้าํสญัญาโอนเงินอตัโนมตัิจากบญัชีออม
ทรัพยเ์ขา้บญัชีกระแสรายวนัในการเบิกเกินบญัชี (เม่ือมีเช็คขึ้นเงิน) 

 
5. ลูกหนี้การค้า  
  ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายหุน้ีที่คา้งชาํระไดด้งัน้ี  

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเวลาคา้งชาํระ  2562  2561  2562  2561 
ลูกหน้ีการคา้         
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  215,787,662  164,428,494  204,226,617  154,359,191 
 เกินกาํหนด         
  ไม่เกิน 3 เดือน  324,889,303  147,810,210  318,192,945  142,634,319 
  3 เดือน ถึง 6 เดือน  27,113,825  38,038,127  29,206,270  36,605,785 
  6 เดือน ถึง 12 เดือน  13,006,783  6,236,709  11,787,419  4,534,176 
  มากกวา่ 12 เดือน ขึ้นไป  25,147,354  55,188,006  7,883,087  31,995,688 
 รวม  605,944,927  411,701,546  571,296,338  370,129,159 
 หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (32,769,062)  (60,494,952)  (14,807,595)  (36,293,813) 
 สุทธิ  573,175,865  351,206,594  556,488,743  333,835,346 

   
  สาํหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญมีการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ตน้ปี 60,494,952  42,163,291  36,293,813  41,276,166 
บวก  ตั้งเพิม่ในระหวา่งปี 1,403,908  25,142,881  7,643,580  1,828,867 
หกั    หน้ีสูญ (29,129,798)  (6,811,220)  (29,129,798)  (6,811,220) 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -ปลายปี 32,769,062  60,494,952  14,807,595  36,293,813 

 
6. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  ให้กูย้มืเพ่ิม  รับชาํระคืน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31      ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2561      ธนัวาคม 2562 
บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 280,000,000  -  -  280,000,000 
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บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จาํกดั 65,000,000  -  -  65,000,000 
 รวม 345,000,000  -  -  345,000,000 
 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  ให้กูย้มืเพ่ิม  รับชาํระคืน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31      ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2560      ธนัวาคม 2561 
บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 479,000,000  280,000,000  (479,000,000)  280,000,000 
บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จาํกดั -  65,000,000  -  65,000,000 
 รวม 479,000,000  345,000,000  (479,000,000)  345,000,000 

 
งบการเงินรวม 

บริษทัยอ่ย บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั ไดใ้หกู้ย้มืเงินแก่บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 
ในรูปตัว๋แลกเงิน มีกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีการคิดดอกเบี้ยในอตัรา  
ร้อยละ 2.20 - 2.70 ต่อปี และ ร้อยละ 1.65 - 2.70 ต่อปี ตามลาํดบั โดยชาํระดอกเบี้ยทุกเดือน เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่
มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

บริษทัยอ่ย บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม  จาํกดั ไดใ้หกู้ย้มืเงินแก่บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั บริษทั 
โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จาํกดั ในรูปตัว๋แลกเงิน มีกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถามและมีการคิดดอกเบี้ยในอตัรา 
ร้อยละ 4.25 ต่อปี โดยชาํระดอกเบี้ยทุกเดือน เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 
7. สินค้าคงเหลือ  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ยา 66,193,817  63,162,612  59,648,843  56,813,185 
เวชภณัฑ ์ 43,196,508  42,098,327  40,243,890  39,086,901 
อุปกรณ์แพทยแ์ละเคร่ืองมือแพทย ์ 540,360,047  503,571,752  540,360,047  503,571,752 
กรอบแว่นตาและอ่ืน ๆ 666,584  588,342  331,733  357,694 
สินคา้ฝากขาย 6,582,176  4,620,403  6,582,176  4,620,403 

 รวม 656,999,132  614,041,436  647,166,689  604,449,935 
หัก ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ (34,412,846)  (47,118,839)  (34,412,846)  (47,118,839) 

สุทธิ 622,586,286  566,922,597  612,753,843  557,331,096 
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รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ลา้สมยั สาํหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

และ 2561 ดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 
ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 47,118,839  38,500,213 
ยอดเพิม่ขึ้น (ลดลง) ในระหวา่งปี (12,705,993)  8,618,626 
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 34,412,846  47,118,839 
  
มูลค่าสินคา้คงเหลือที่ปรับลดลงและ    

รับรู้เป็นตน้ทุนขายสาํหรับปี (12,705,993)  8,618,626 
 

8. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกัน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยไดน้าํเงินฝากธนาคารพาณิชยซ่ึ์งเป็นเงินฝากออมทรัพย์

และเงินฝากประจาํที่มีกาํหนดระยะเวลา 3 เดือน อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 0.375 - 0.90 ต่อปี และ 0.05 - 0.90 ต่อปี 
ตามลาํดบั  ซ่ึงสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยเงินฝากประจาํได ้ไปคํ้าประกนัการ ใช้ไฟฟ้า ตามงบการเงินรวม          
จาํนวนเงิน 1.20 ลา้นบาท และ 1.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
9. เงินลงทุนเผ่ือขาย 

 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 เงินลงทุน 

ราคาทุน 

 เงินลงทุน 

มูลค่ายุติธรรม 

 เงินลงทุน 

ราคาทุน 

 เงินลงทุน 

มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด        

 - หุ้นสามญั 5,265,653,084  5,265,653,084  3,568,935,139  3,568,935,139 

กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย -  1,761,859,453  -  1,425,668,676 

 รวมเงินลงทุนเผือ่ขายในมูลค่ายุติธรรม 5,265,653,084  7,027,512,537  3,568,935,139  4,994,603,815 

 
 บาท 
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 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 
เงินปันผล 263,345,585  278,171,516 

กาํไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย มีดงัน้ี 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
รายการ 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2561 

 ระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2561 

 ระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2562 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ             
 วดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย  1,425,668,676  336,190,777  1,761,859,453  1,425,668,676  336,190,777  1,761,859,453 
หัก หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (285,133,736)  (67,238,155)  (352,371,891)  (285,133,736)  (67,238,155)  (352,371,891) 

 บริษทั             
 ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขายสุทธิจากภาษีเงินได ้          
  ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ -  268,952,622  -  -  268,952,622  - 

 บริษทัร่วม :             
  บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  (331,480)  (1,223,605)  (1,555,085)  -  -  - 
  บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  60,082,614  2,029,091  62,111,705  -  -  - 
  บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  16,858,626  (15,633,972)  1,224,654   -  -  - 
  บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  20,423,928  18,284,404  38,708,332  -  -  - 
  บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  439,586,800  13,217,401  452,804,201  -  -  - 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนใน
    บริษทัร่วมในงบการเงินรวม 

  
- 

 
 16,673,319  - 

  
- 

  
- 

  
- 

 รวม  1,677,155,428  285,625,941  1,962,781,369  1,140,534,940  268,952,622  1,409,487,562 

 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

รายการ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 ระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 ระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2561 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ             

 วดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย  2,075,586,072  (649,917,396)  1,425,668,676  2,075,586,072  (649,917,396)  1,425,668,676 

หัก หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (415,117,215)  129,983,479  (285,133,736)  (415,117,215)  129,983,479  (285,133,736) 

 บริษทั             

 ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขายสุทธิจากภาษีเงินได ้          

  ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ -  (519,933,917)  -  -  (519,933,917)  - 

 บริษทัร่วม :             

  บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  2,743,201  (3,074,681)  (331,480)  -  -  - 

  บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  79,439,686  (19,357,072)  60,082,614  -  -  - 

  บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  15,795,559  1,063,067  16,858,626  -  -  - 

  บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  21,942,299  (1,518,371)  20,423,928  -  -  - 
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  บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  595,410,685  (155,823,885)  439,586,800  -  -  - 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนใน

    บริษทัร่วมในงบการเงินรวม 

  

- 

  

(178,710,942) 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

 รวม  2,375,800,287  (698,644,859)  1,677,155,428  1,660,468,857  (519,933,917)  1,140,534,940 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม  2562 และ 2561 บริษทัได้ ซ้ือเงินลงทุน เผือ่ขายเป็นจาํนวนเงิน
1,925.15 ลา้นบาท และ 176.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงในจาํนวนดงักล่าวเป็นการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั ธนบุรี 
เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวนเงิน 1,596.06 ลา้นบาท และ 45.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนเผือ่ขายมีราคาทุนรวม 228.43 
ลา้นบาท และ 41.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั และราคาขายรวม 287.30 ลา้นบาท และ 34.71 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
บริษทัมีกาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน รวมจาํนวนเงิน 58.87 ลา้นบาท และ (6.44) ลา้นบาท ตามลาํดบั  

  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไดมี้การนาํใบหุน้สามญัจากการลงทุนในตราสารทุนใน
ความตอ้งการของตลาดบางส่วน ราคาทุนรวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 2,174.03 ลา้นบาท และ 861.38 ลา้น
บาท ตามลาํดบั ไปคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 19 และ 23) 

   
10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

      บาท 

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ทุนชาํระแลว้ (บาท)  สัดส่วนเงินลงทุน %  วธีิส่วนไดเ้สีย   วธีิราคาทุน   

ช่ือบริษทั  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

1. บริษทั รพ. เชียงใหม่ราม จาํกดั  400,000,000  400,000,000  42.89  42.89  845,481,462  740,297,822  47,617,004  47,617,004 

2. บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั  10,000,000  10,000,000  30.00  30.00  909,573  904,366  3,000,000  3,000,000 

3. บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  1,000,000,000  910,000,000  32.95  32.95  1,516,020,970  1,260,276,357  886,646,242  649,414,242 

4. บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  176,000,000  176,000,000  34.24  34.24  132,316,659  99,785,597  199,939,110  199,939,110 

5. บริษทั รพ. วภิาวดี จาํกดั (มหาชน)  1,326,461,728  1,319,936,825  7.29  7.06  810,588,716  720,586,464  560,112,526  508,909,546 

6. บริษทั รพ.พะเยาราม จาํกดั  7,500,000  7,500,000  40.00  40.00  83,337,240  83,675,050  107,000  107,000 

7. บริษทั รพ. วภิาราม  จาํกดั  1,654,800,000  1,654,800,000  41.10  41.10  2,013,590,349  1,837,497,932  1,284,964,851  1,284,964,851 

 8. บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์                 

  (ประเทศไทย) จาํกดั  1,300,000,000  1,300,000,000  40.00  40.00  589,776,218  608,622,848  686,800,000  686,800,000 

 9. บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั  85,000,000  85,000,000  36.09  34.85  127,643,824  121,619,564  122,696,200  118,503,000 

10. บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  450,000,000  450,000,000  33.33  33.33  86,746,077  101,925,630  150,000,000  150,000,000 

11. บริษทั รพ.ราชธานี จาํกดั (มหาชน) 300,000,000  -  4.00  -  282,667,309  -  283,251,514  - 

12. บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั  150,000,000  -  14.00  -  21,110,958  -  20,000,000  - 

 รวม          6,510,189,355  5,575,191,630  4,245,134,447  3,649,254,753 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม               

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

 - บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั          -  -  (68,200,000)  (100,200,000) 

 - บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั           -  -  (97,384,000)  (63,384,000) 

 รวม          6,510,189,355  5,575,191,630  4,077,400,447  3,483,520,753 
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 เงินปันผล รับจากบริษทัร่วมสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

      บาท 

    ลกัษณะความ  เงินปันผล 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  สมัพนัธ์  2562  2561 

1. บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  42,891,667  64,337,501 

2. บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั  ซ่อมเคร่ืองมือแพทย ์  ผูถื้อหุ้นร่วมกนั  -  - 

3. บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  109,390,312  119,933,956 

4. บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  -  - 

5. บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  37,299,912  33,569,921 

6. บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  18,000,000  3,000,000 

7. บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  68,007,475  68,007,475 

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

9. บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  4,907,848  - 

10. บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  ขายเคร่ืองมือแพทย ์  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  -  - 

11. บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  7,200,000  - 

12. บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  -  - 

  รวม      287,697,214  288,848,853 

 
  ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วม มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  

บริษทั  2562  2561 
บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั 122,148,698  70,644,627 
บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั 5,208  (26,634) 
บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 102,317,670  296,847,692 
บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั 46,010,745  (6,245,020) 
บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จาํกดั (มหาชน) 52,018,511  50,991,188 
บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั 18,276,755  15,877,019 
บริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั 226,302,040  73,326,112 
บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (18,846,629)  (11,048,054) 
บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั 6,738,908  3,116,564 
บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั (15,179,553)  (48,074,370) 
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บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) 6,847,328  - 
บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั 110,958  - 
 รวม 546,750,639  445,409,124 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสําคญั 
  บาท 

  บริษทั รพ. เชียงใหม่ราม จาํกดั  บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  บริษทั รพ.วิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  บริษทั รพ. วิภาราม จาํกดั  บริษทั เลกาซ่ี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั  บริษทั ร.พ. ราชธานี จาํกดั (มหาชน) 

  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

สินทรัพยห์มุนเวียน  651,624,221  486,979,795  666,906,888  592,930,292  1,719,571,972  1,526,349,154  1,388,504,810  1,546,617,269  122,623,470  104,457,073  626,239,789  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  6,437,398,299  5,424,196,092  15,098,800,472  11,144,436,427  17,910,282,714  14,021,032,036  8,633,510,885  8,295,662,905  2,434,587,442  2,512,892,690  1,355,858,747  - 

                         

หน้ีสินหมุนเวียน  1,474,176,031  1,312,270,827  4,970,715,365  3,948,667,277  5,359,016,320  4,002,962,854  2,408,809,572  2,507,952,876  971,186,232  956,093,882  237,652,145  - 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  1,470,602,254  1,124,441,850  4,516,656,070  2,747,245,867  3,899,170,995  2,168,931,960  1,762,923,145  1,730,463,494  13,554,450  11,810,356  58,847,009  - 

                         

รายได ้  2,496,895,015  2,216,200,750  3,476,069,805  2,883,588,869  6,872,661,356  6,655,236,482  4,884,914,393  4,022,576,847  214,254,872  189,449,427  1,766,288,700  - 

                         

กาํไรสําหรับปี  352,414,258  205,260,139  371,611,840  906,183,567  992,799,564  876,408,405  566,934,445  236,693,465                (47,311,961)                (40,148,132)  357,914,869  - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปี  259,122,998         (261,029,880)  121,892,452        (106,941,905)  462,409,997         (303,451,691)         (335,458,461)              (439,367,780)  -  -             (5,712,911)  - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี  611,537,256           (55,769,741)  493,504,292  799,241,662  1,455,209,561  572,956,714         231,475,985            (202,674,315)               (47,311,961)                (40,148,132)  352,201,959  - 

                         

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหว่างปี  42,891,667  64,337,501  109,390,312  119,933,956  37,299,912  33,569,921  68,007,475  68,007,475  -  -  7,200,000  - 

                         

กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม 
                         

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม  3,986,329,006  3,474,463,210  5,027,209,446  4,134,458,813  7,788,586,411  7,107,325,582  5,082,575,089  5,039,341,866  966,582,121  1,021,622,721  1,395,815,864  - 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัร่วม (ร้อยละ)  42.89  42.89  32.95  32.95  7.29  7.06  41.10  41.10  40.00  40.00  4.00  - 

ค่าความนิยม  -  -  -  -  278,334,310  244,966,262  -  -  203,796,713  203,796,713  226,834,674  - 

กาํไรท่ียงัไม่เกดิขึ้นจริงท่ีบริษทัร่วมลงทุนในบริษทั         (846,336,732)         (725,620,802)  (117,636,508)           (77,117,213)           (63,815,371)           (54,159,544)  -              (149,822,601)  -  -  -  - 

อ่ืน ๆ            (17,918,317)           (24,278,647)  (22,808,035)           (24,910,608)  28,281,827  28,002,560           (75,348,012)                (83,848,974)                     (653,343)                  (3,822,953)  -  - 

มูลค่าตามบญัชีของบริษทัร่วม  845,481,462  740,297,822  1,516,020,970  1,260,276,357  810,588,716  720,586,464  2,013,590,349  1,837,497,932  589,776,218  608,622,848  282,667,309  - 
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    ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมทั้งหมดที่แต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั 
 บาท 
  2562  2561 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากกิจการที่ยงัดาํเนินงาน  55,963,022  (35,352,441) 
ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอ่ืน  (14,094,249)  1,063,067 
ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จรวม  41,868,773  (34,289,374) 
ผลรวมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัร่วม  451,064,331  407,910,206 

 
   จาํนวนเงินปันผลที่บริษทัร่วมไดรั้บจากบริษทั ซ่ึงไดถู้กนาํมาตดัรายการระหวา่งกนัในการ

คาํนวณส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 มีดงัน้ี 

   บาท 
บริษทัร่วม   2562  2561 

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  35,504,685  5,917,447 
บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  29,684,631  1,356,785 
บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จาํกดั (มหาชน)  6,859,628  553,715 
บริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั  6,559,067  1,345,450 
 รวม  78,608,011  9,173,397 

 
  เงินลงทุนในบริษทั สินแพทย ์จาํกดั 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัที่ 2 สิงหาคม 2562 ไดมี้มติใหซ้ื้อหุน้ สามญัเพิม่ทุนของ
บริษทั สินแพทย ์จาํกดั บริษทัได้ลงทุนเพิม่ในสดัส่วนเดิมร้อยละ 32.95 จาํนวน 2.97 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 
80 บาท เป็นจาํนวนเงิน 237.23 ลา้นบาท บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน 
 

  เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จาํกดั (มหาชน) 
 เม่ือวนัที่ 25 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดซ้ื้อหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จาํกดั (มหาชน)  จาํนวน 
30.11 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 1.70 บาท เป็นจาํนวนเงิน 51.20 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ทั้งจาํนวน ผล
จากการซ้ือหุน้ดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวจากเดิมสดัส่วนร้อยละ 7.06 เป็น
สดัส่วนร้อยละ 7.29 และทาํใหมี้ผลต่างจากการเปล่ียนสดัส่วนจาํนวน 3.77 ลา้นบาท โดยบนัทึกรายการใน
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม 
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  เงินลงทุนในบริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั  

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัไดโ้อนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนในบริษทั ปิยะศิริ จาํกดั จาํนวน  (32.00) ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีผลประกอบการ 
ดีขึ้น และสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดต้ั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนจาํนวน 5.20 ลา้น
บาท เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีผลประกอบการขาดทุน 
 

  เงินลงทุนในบริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัได้ตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุนในบริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน  34 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีผล
ประกอบการขาดทุน 
 ในระหวา่งปี 2561 บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  ไดล้ดทุนโดยการลดจาํนวนหุน้จากเดิม 
210 ลา้นหุน้ เป็น 130 ลา้นหุน้ และคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อตัราหุน้ละ 10 บาท บริษทัไดรั้บเงินคืนทุนเป็น
จาํนวนเงิน 320 ลา้นบาท การลดทุนดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัไดพ้จิารณาบนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 63.38 ลา้นบาท และมีผลขาดทุนจากการลดทุนตามวธีิส่วน
ไดเ้สียในงบการเงินรวม จาํนวน 56.89 ลา้นบาท และไดแ้สดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จแลว้ 
 

  เงินลงทุนในบริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั 
 ในปี 2562 บริษทัไดซ้ื้อหุน้ของบริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย์ จาํกดั จาํนวน 0.10 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 40 
บาท เป็นจาํนวนเงิน 4.19 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน ผลจากการซ้ือหุน้ดงักล่าวทาํให้
บริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวจากเดิมสดัส่วนร้อยละ 34.85 เป็นสดัส่วนร้อยละ 36.09 และทาํให้
มีผลต่างจากการเปล่ียนสดัส่วนจาํนวนเงิน 0.13 ลา้นบาท โดยบนัทึกรายการในส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมในงบการเงินรวม 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2561 ไดมี้มติใหซ้ื้อหุน้ของบริษทั บุรีรัมย์
รวมแพทย ์จาํกดั จาํนวน 2.75 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 40 บาท เป็นจาํนวนเงิน 110.07 ลา้นบาท และเม่ือวนัที่ 3 
พฤษภาคม 2561 บริษทัไดเ้ขา้ทาํการซ้ือหุน้ดงักล่าวแลว้ พร้อมทั้งจ่ายชาํระค่าหุน้ทั้งจาํนวน ผลจากการซ้ือหุน้
ดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นสดัส่วนร้อยละ 32.37  
 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัที่ 2 กรกฎาคม 2561 ไดมี้มติใหซ้ื้อหุน้ของบริษทั 
บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั จาํนวน 0.21 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 40 บาท เป็นจาํนวนเงิน 8.44 ลา้นบาท บริษทัได้
จ่ายชาํระค่าหุน้ทั้งจาํนวน ผลจากการซ้ือหุน้ดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวจากเดิม
สดัส่วนร้อยละ 32.37 เป็นสดัส่วนร้อยละ 34.85 และทาํใหมี้ผลต่างจากการเปล่ียนสดัส่วนจาํนวน 0.60 ลา้น
บาท โดยแสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนในงบการเงินรวม 

   
  เงินลงทุนในบริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ไดมี้มติใหซ้ื้อหุน้ของบริษทั  ทิพย
บดินทร์ จาํกดั จาํนวน 56 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ  2.68 บาท เป็นจาํนวนเงิน 150 ลา้นบาท และเม่ือวนัที่ 28 
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พฤศจิกายน 2561 บริษทัไดเ้ขา้ทาํการซ้ือหุน้ดงักล่าวแลว้ พร้อมทั้งจ่ายชาํระค่าหุน้ทั้งจาํนวน ผลจากการซ้ือ
หุน้ดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นสดัส่วนร้อยละ 33.33  

  เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน)  
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัที่ 27 มิถุนายน 2562 ไดมี้มติใหซ้ื้อหุน้ของบริษทั 
โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 12 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 23.60 บาท เป็นจาํนวนเงิน 283.20 
ลา้นบาท และเม่ือวนัที่ 28 มิถุนายน 2562 บริษทัไดเ้ขา้ทาํการซ้ือหุน้ดงักล่าวแลว้ พร้อมทั้งจ่ายชาํระค่าหุน้เม่ือ
วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 ผลจากการซ้ือหุน้ดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็น
สดัส่วนร้อยละ 4 นอกจากน้ีกรรมการท่านหน่ึงของบริษทัเขา้เป็นประธานกรรมการบริษทัดงักล่าวดว้ย  ซ่ึงถือ
วา่บริษทัมีอิทธิพลต่อการดาํเนินงานของบริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) ดงันั้นบริษทับนัทึกเงิน
ลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
  เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั 

 เม่ือวนัที่ 6 กนัยายน 2562 บริษทัไดร่้วมลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั จาํนวน 2 ลา้นหุน้ 
ในราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท ผลจากการซ้ือหุน้ดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการลงทุน
ในบริษทัดงักล่าวเป็นสดัส่วนร้อยละ 13.33 บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน 
 เม่ือวนัที่ 4 กนัยายน 2562 บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั ไดร่้วมลงทุนใน บริษทั 
โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั จาํนวน 0.10 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท ผลจาก
การซ้ือหุน้ดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัยอ่ยมีสดัส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.67 บริษทัยอ่ย
ไดช้าํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน 
 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2562 และ 2561 บริษทัไดมี้การนาํใบหุน้สามญัจากการลงทุนในบริษทัร่วม
บางส่วนราคาทุนรวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 295.93 ลา้นบาท ไปคํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 19) 
 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
        งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ทุนชาํระแลว้ (บาท)  สัดส่วนเงินลงทุน %  วิธีส่วนไดเ้สีย (บาท)   วิธีราคาทุน (บาท) 

 

ช่ือบริษทั 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

 2562  2561 

บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั  558,000,000  558,000,000  78.04  78.04  134,729,790  144,754,707  435,490,000  435,490,000 

บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั 1,025,000,000  1,025,000,000  50.00  50.00  428,110,791  880,254,060  512,499,890  512,499,890 

บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั 414,735,000  414,735,000  77.67  77.67  221,146,741  213,079,751  282,241,000  282,241,000 

บริษทั โรงพยาบาลเวียงจนัทน์ ราม                                          

       อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  100,000,000             -  70.00             -  69,475,348             -  70,000,000             - 

          รวม         853,462,670  1,238,088,518  1,300,230,890  1,230,230,890 

 หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน                 

 บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั      -  -  (223,100,000)  (214,100,000) 

 บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั      -  -  (84,000,000)  - 
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 รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         853,462,670  1,238,088,518  993,130,890  1,016,130,890 

 
  เงินปันผลจากบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ดงัต่อไปน้ี 

      บาท 
      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  ลกัษณะความสมัพนัธ์  2562  2561 

 บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั              -              - 

 บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  333,124,987              - 

 บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั              -              - 

 บริษทั โรงพยาบาลเวียงจนัทน์ ราม                                  

       อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั              -              - 

     333,124,987              - 

 
บริษทัยอ่ยที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสาํคญั 

  บริษทัไดร้วมบริษทัยอ่ย 4 แห่ง ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่มีสาระสาํคญั 
  สัดส่วนของความเป็นเจา้ของและ  บาท 

  สิทธิในการออกเสียงท่ีถือโดยส่วน  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจดัสรรสําหรับ  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ช่ือบริษทั  ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (ร้อยละ)  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  สะสม 

  2562  2561  2562  2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

 2562  2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั  21.96  21.96             (2,566,007)             (1,750,235)  37,784,036  40,604,989 

บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั  50.00  50.00         (119,018,248)  387,267,543  428,110,791  880,254,052 

บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั  22.33  22.33  2,177,906             (4,762,497)  31,555,805  29,236,560 

บริษทั โรงพยาบาลเวียงจนัทน์ ราม              

       อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั   30.00                       -                (224,851)                       -  29,775,149                       - 

รวม            (119,631,200)  380,754,811  527,225,781  950,095,601 
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      ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยก่อนตดัรายการระหวา่งกนั มีดงัน้ี 
 บาท 

 บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั  บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จาํกดั  บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั  บริษทั โรงพยาบาลเวียงจนัทน์ ราม 
อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  
(ปรับปรุงใหม่) 

 2562  2561 

สินทรัพยห์มุนเวียน 21,172,837  13,815,372  902,811,246  1,737,092,063  94,554,605  87,307,532  99,979,577  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 264,246,168  269,165,627  -  254,772,808  140,624,882  149,051,004  -  - 
                
หน้ีสินหมุนเวียน 11,958,760  10,550,178  46,589,665  231,356,758  24,102,416  35,051,238  729,079  - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 4,179,197  1,939,039  -  -  10,612,768  7,625,640  -  - 
                
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 37,784,036  40,604,989  428,110,791  880,254,052  31,555,805  29,236,560  29,775,149  - 
                
รายได ้ 88,991,708  83,991,708  25,125,287  971,026,335  208,020,281  78,037,500  -  - 
                
กาํไรขาดทุนสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ 
 ควบคุม 

 
(2,566,007) 

  
(1,750,235) 

  
(119,018,248) 

  
387,267,543 

  
2,177,906 

  
(4,762,497) 

  
(224,851) 

 - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สีย                
 ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม            (254,947)  -  -  -  141,340  -  -  - 
                
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -  -  333,124,987  -  -  -  -  - 
                
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (2,531,668)  1,770,942  (195,304,520)  (7,828,381)  19,059,131  18,761,585  (20,423)  - 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (4,458,522)  (3,782,152)  718,228,848  597,437,115  486,187  (66,325,718)  -  - 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 10,925,115  326,220  (666,334,687)  (2,132,013)  (13,304,505)  47,536,860  70,000,000  - 

กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 3,934,925  (1,684,990)  (143,410,359)  587,476,721  6,240,813  (27,273)  69,979,577  - 
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 เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ - ราม จาํกดั 
   เม่ือวนัที่ 12 มีนาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติใหซ้ื้อหุน้เพิม่ทุนส่วนที่เหลือ

ของ 
บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั จาํนวน 672,100 หุน้ในราคาหุน้ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 67.21 ลา้น
บาท ผลจากการซ้ือหุน้ดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวจากเดิมร้อยละ 66 เป็น
สดัส่วนร้อยละ 78.04 และทาํใหมี้ผลต่างจากการซ้ือหุน้บริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 
15.71 ลา้นบาท โดยแสดงรายการในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม และไดท้ยอยจ่ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าว  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไดช้าํระค่าหุน้สะสมแลว้เป็นจาํนวนเงิน 64 ลา้นบาท และ 54 ลา้น
บาท ตามลาํดบั และมีเจา้หน้ีค่าหุน้คงเหลือจาํนวนเงิน 3.21 ลา้นบาท และ 13.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัไดพ้จิารณาบนัทึกค่า
เผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั จาํนวน 9 ลา้นบาท และ 4.10 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีผลประกอบการขาดทุน  
 

  เงินลงทุนในบริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั 
  สาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัได้ พจิารณาบนัทึกค่า เผือ่การ

ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั จาํนวน  84 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีผล
ประกอบการขาดทุน 
 ตามรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ของบริษทั         
อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั ไดมี้มติพเิศษอนุมติัให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัในสดัส่วน 3 ใน 4 ของทุนจด
ทะเบียน จากเดิม 200 ลา้นหุน้ ลดลงจาํนวน 150 ลา้นหุน้ คงเหลือจาํนวน 50 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 
768.75 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระคืนผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัที่ 7 มกราคม 2563 
 

  เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลเวยีงจนัทน์ ราม อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
  เม่ือวนัที่ 12 กนัยายน  2562 บริษทัไดร่้วมลงทุนในบ ริษทั โรงพยาบาลเวยีงจนัทน์ ราม             

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จาํนวน 7 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 70 ลา้นบาท ผลจากการ
ซ้ือหุน้ดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวเป็นสดัส่วนร้อยละ 70 บริษทัได้ชาํระค่า
หุน้แลว้ทั้งจาํนวน 

 
  เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั 
  เม่ือวนัที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติใหซ้ื้อหุน้ส่วนที่ ยงัไม่ไดจ้าํหน่าย

ของบริษทั โรงพยาบาล เมืองเลย ราม จาํกดั จาํนวน  1.36 ลา้นหุน้ในราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 
13.63 ลา้นบาท ผลจากการซ้ือหุน้ดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวจากเดิมร้อยละ 
40 เป็นสดัส่วนร้อยละ 53.69 ของทุนเรียกชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว ถือเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ทั้งน้ี
บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน 
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  ในระหวา่ง ปี 2562 บริษทัไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพือ่ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์ี่
ไดม้าที่ระบุไดแ้ละหน้ีสินที่รับมา และปันส่วนมูลค่ายติุธรรมของรายการ ณ วนัที่ ซ้ือธุรกิจ ซ่ึงบริษทัไดรั้บ
รายงานการประเมินที่เสร็จสมบูรณ์จากผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าวแลว้ บริษทัไดป้ฏิบติัและรับรู้รายการ
การซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่  3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ ซ่ึง
ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดที่โอนใหแ้ละมูลค่ายติุธรรมที่รับรู้ ณ วนัที่ซ้ือ สาํหรับสินทรัพยท์ี่ไดม้าและ
หน้ีสินที่รับมาแต่ละประเภทที่สาํคญั ณ วนัที่ซ้ือธุรกิจ ประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 
 บาท 
สินทรัพย ์  
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,634,681 
 ลูกหน้ีการคา้ 35,730,599 
 สินคา้คงเหลือ 4,561,670 
 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,722,655 
 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 100,000 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 163,320,614 
 เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั 614,612 
 สินทรัพยภ์าษีเงินได ้ 17,287,587 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,344,659 
หน้ีสิน  
 เงินเบิกเกินบญัชี (3,976,157) 
 เจา้หน้ีการคา้ (15,456,041) 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (30,000,000) 
 ค่าตอบแทนแพทยค์า้งจ่าย (4,148,671) 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,463,918) 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (41,000,000) 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (398,000) 
 เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัใหญ่ (91,556,702) 
 ดอกเบ้ียคา้งจ่ายบริษทัใหญ่ (113,978,491) 
 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (17,457,549) 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (7,099,263) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (88,217,715) 
หัก  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 40,853,624 
หัก  มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีถืออยูก่่อน 35,287,086 
ส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือ (12,077,005) 
ค่าความนิยม 25,706,005 
ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ - เงินสดจ่าย (ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 13,629,000 
หัก  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัท่ีซ้ือ (1,634,681) 
กระแสเงินสดจ่ายในการซ้ือธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดรั้บ 11,994,319 
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  ในการจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรับ ปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม  2562 บริษทัไดพ้จิารณารายการมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท์ี่ไดม้าและหน้ีสินที่รับมาจากการรวมธุรกิจคร้ังน้ีและบนัทึกผลต่างระหวา่งราคาซ้ือ
กบัมูลค่าของส่ิงตอบแทนที่ไดรั้บจากการซ้ือธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชีค่าความนิยม  เป็นจาํนวน 25.71 ลา้น
บาท บริษทัทาํการปรับยอ้นหลงัประมาณการที่เคยรับรู้ไว ้ณ วนัซ้ือธุรกิจ และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
เพิม่เติมและบญัชีต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งเพือ่ใหส้ะทอ้นผลของขอ้มูลเพิม่เติมที่ไดรั้บที่เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและ
สถานการณ์แวดลอ้มที่มีอยู ่ณ วนัที่ซ้ือธุรกิจ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.5 (2) 

 
12. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

   เงินลงทุนในกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน เป็นเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน ถือเป็น
เงินลงทุนทัว่ไป ประกอบดว้ย 

    บาท 

  สัดส่วนเงินลงทุน %  งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษทั  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

กจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั (ถือหุน้ ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั)           

1.บริษทั โรงพยาบาลขอนแกน่ราม 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 สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั  10.03  10.03  49,450,000  49,450,000  49,450,000  49,450,000 

4. บริษทั รามนครา จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั เอนคอร์ (2016) จาํกดั)  17.08  16.00  200,000,000  80,000,000  200,000,000  80,000,000 

 รวมเงินลงทุนในกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั      367,465,100  247,465,100  367,465,100  247,465,100 

หกั  ค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั           

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

 รวมเงินลงทุนในกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั - สุทธิ      269,465,100  149,465,100  269,465,100  149,465,100 

บริษทัอ่ืน (ถือหุน้แต่ไม่มีอาํนาจควบคุม)           

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

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

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

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

9. 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  ค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน             

 - 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 

รวมมูลค่าเงินลงทุนในกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน - สุทธิ   313,411,345  193,411,345  313,411,345  193,411,345 
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      ทุนชาํระแลว้ (บาท)  เงินปันผล (บาท) 

ช่ือบริษทั  ประเภทกจิการ  ลกัษณะความสัมพนัธ์  2562  2561  2562  2561 

กจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั (ถือหุน้ ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั)           
1.บริษทั โรงพยาบาลขอนแกน่ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  80,000,000  80,000,000  2,624,400  2,624,400 
2. บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  การศึกษา  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  600,000,000  600,000,000  -  - 
3. บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั  ผลิตยา  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  42,860,000  42,860,000  860,000  860,000 
4. บริษทั รามนครา จาํกดั       
      (เดิมช่ือ บริษทั เอนคอร์ (2016) จาํกดั) 

 
โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั  1,170,915,000  500,000,000  -  - 

บริษทัอ่ืน (ถือหุน้แต่ไม่มีอาํนาจควบคุม)             
5. บริษทั บูรณะเวช จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั  75,000,000  75,000,000  5,704,040  5,704,040 
6. บริษทั ผลิตภณัฑ์สมุนไพรไทย จาํกดั  ผลิตยา  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั  80,000,000  80,000,000  8,400  6,000 
7. บริษทั อุดรพฒันา (1994)  จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั  300,000,000  300,000,000  -  - 
8. บริษทั หลกัทรัพยภ์ทัร จาํกดั (มหาชน)  ธุรกจิการเงิน  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั  800,000,000  800,000,000  90,800  79,450 
9. บริษทั รีนลั เซิร์ฟ จาํกดั  ขายเคร่ืองมือแพทย ์  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั  30,000,000  30,000,000  -  - 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ          9,287,640  9,273,890 

   
  เงินลงทุนในบริษทั รามนครา จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั เอนคอร์ (2016) จาํกดั) 
  เม่ือวนัที่ 11 มีนาคม  2562 บริษทั รามนครา จาํกดั  ได้เรียกชาํระค่าหุน้ เพิม่ ทุนเป็นจาํนวนเงิน         

120 ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวไปแลว้ทั้งจาํนวน บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิม่ทุน
กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัที่ 27 กนัยายน 2562 ผลจากการซ้ือหุน้ทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการลงทุนใน
บริษทัดงักล่าวเป็นร้อยละ 17.08 

 
13. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  2562  2561  2562  2561 
บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม  จาํกดั  45,000,000  45,000,000  45,000,000  45,000,000 
หัก ส่วนที่ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี  -  -  -  - 
 สุทธิ  45,000,000  45,000,000  45,000,000  45,000,000 

 
 รายการที่เพิม่ขึ้นและลดลงระหวา่งปี สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ  รายการในระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ 
 

ช่ือบริษทั 
 ณ วนัที่ 31  

ธันวาคม 2561 
 ให้กูย้ืมเพิ่ม  รับชาํระคืน  ณ วนัที่ 31  

ธันวาคม 2562 
บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  45,000,000  -  -  45,000,000 
หัก ส่วนที่ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี  -      - 
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  45,000,000      45,000,000 
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 บาท 

  งบการเงินรวม 
  ยอดคงเหลือ  รายการในระหวา่งปี  ลดลงจาก  ยอดคงเหลือ 

 
ช่ือบริษทั 

 ณ วนัที่ 31  
ธันวาคม 2560 

 ให้กูย้ืมเพิ่ม  รับชาํระคืน  การซ้ือธุรกิจ 
(หมายเหตุ 11) 

 ณ วนัที่ 31  
ธันวาคม 2561 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  45,000,000  -  -  -  45,000,000 
บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั  92,356,702  -  (800,000)  (91,556,702)  - 
 รวม  137,356,702  -  (800,000)  (91,556,702)  45,000,000 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ           
บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั  (92,356,702)  -  800,000  91,556,702  - 
 รวม  (92,356,702)  -  800,000  91,556,702  - 
รวมเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั  45,000,000        45,000,000 
หัก ส่วนที่ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี  (30,000,000)        - 
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  15,000,000        45,000,000 

 
 บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยอดคงเหลือ  รายการในระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ 

 
ช่ือบริษทั 

 ณ วนัที่ 31  
ธันวาคม 2560 

 ให้กูย้ืมเพิ่ม  รับชาํระคืน  ณ วนัที่ 31  
ธันวาคม 2561 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  45,000,000  -  -  45,000,000 
บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั  92,356,702  -  (92,356,702)  - 
 รวม  137,356,702  -  (92,356,702)  45,000,000 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ         
บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั  (92,356,702)  -  92,356,702  - 
 รวม  (92,356,702)  -  92,356,702  - 
รวมเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั  45,000,000      45,000,000 
หัก ส่วนที่ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี  (30,000,000)      - 
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  15,000,000      45,000,000 

  เม่ือวนัที่ 2 ตุลาคม 2561 บริษทัไดรั้บชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวจากบริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย 
ราม จาํกดั จาํนวนเงิน 91.56 ลา้นบาท บริษทัจึงกลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าว
ทั้งจาํนวน 

ในปี  2546 บริษทัไดท้าํสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีกบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีการปรับปรุง
เก่ียวกบัเง่ือนไขในการชาํระหน้ี ดงัน้ี 

บริษทั  เง่ือนไขการจ่ายชาํระ 
บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั 1. ชาํระเงินตน้ทุกเดือนๆ ละไม่ตํ่ากว่า 100,000 บาท จนกว่าจะชาํระเสร็จส้ิน 
 2. ดอกเบ้ียในอตัรา MLR ของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ตั้งพกัไวแ้ละ

ชาํระหลงัจากท่ีชาํระเงินตน้เสร็จส้ิน 
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   ในปี 2551 และปี 2552 บริษทัไดใ้หกู้ย้มืเงินแก่บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั ในรูปตัว๋
แลกเงินเป็นจาํนวนเงิน 45 ลา้นบาท คิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยชาํระ
ดอกเบี้ยทุกเดือน บริษทัไดต่้ออายกุารชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืเงินดงักล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลาคราวละ 2 ปี 

14. ดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  2562  2561  2562  2561 
บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  45,786,796  46,986,796  45,786,796  46,986,796 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (45,786,796)  (46,986,796)  (45,786,796)  (46,986,796) 
ดอกเบี้ยคา้งรับจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  -  -  -  - 

   
  ดอกเบี้ยคา้งรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาว ซ่ึงเกิดจากการทาํสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีจะตั้งพกัไว ้และ

จะไดรั้บชาํระหลงัจากที่ชาํระเงินตน้เสร็จส้ิน บริษทัจึงตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ สาํหรับดอกเบี้ยคา้งรับไว ้
ทั้งจาํนวน และแสดงไวภ้ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

  เม่ือวนัที่ 2 ตุลาคม 2561 บริษทัไดรั้บชาํระคืนดอกเบี้ยคา้งรับจากบริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม 
จาํกดั จาํนวนเงิน 114.65 ลา้นบาท บริษทัจึงกลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของดอกเบี้ยคา้งรับดงักล่าว
ทั้งจาํนวน 

 
15.   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  รายการเพ่ิมข้ึนและลดลงระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31   รายการท่ีเพ่ิม  รายการท่ีจาํหน่าย  ณ วนัท่ี 31  
 ธนัวาคม 2561      ธนัวาคม 2562 
 (ปรับปรุงใหม่)       
ราคาทุน        

ท่ีดินยงัไม่ใชด้าํเนินงาน 36,649,735  -  -  36,649,735 
ท่ีดิน 1,081,019,148  -  -  1,081,019,148 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5,760,650  -  -  5,760,650 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 1,836,230,178  13,443,279  -  1,849,673,457 
เคร่ืองใชท้างการแพทย์ 1,556,112,279  78,322,797  (42,008,500)  1,592,426,576 
เคร่ืองใชท้างการแพทย ์- MICAL 65,133,336  6,805  -  65,140,141 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 239,608,888  25,784,688  (2,328,296)  263,065,280 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 143,347,756  593,912  -  143,941,668 
เคร่ืองใชท้ัว่ไป 114,252,917  4,521,700  (239,320)  118,535,297 
ยานพาหนะ 134,077,887  4,840,000  (2,650,000)  136,267,887 
งานระหวา่งก่อสร้างอาคาร 31,767,406  76,034,717  -  107,802,123 
 รวม 5,243,960,180  203,547,898  (47,226,116)  5,400,281,962 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (1,194,236,639)   (77,865,301)  -  (1,272,101,940) 
เคร่ืองใชท้างการแพทย์ (1,437,270,020)   (63,870,862)  42,008,498  (1,459,132,384) 
เคร่ืองใชท้างการแพทย ์- MICAL (60,635,664)   (3,525,034)  -  (64,160,698) 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน (223,415,232)   (13,168,054)  2,328,148  (234,255,138) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (136,390,136)   (2,704,299)  -  (139,094,435) 
เคร่ืองใชท้ัว่ไป (102,011,320)   (6,167,652)  239,305  (107,939,667) 
ยานพาหนะ (107,496,612)   (8,869,488)  2,649,998  (113,716,102) 
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 รวม (3,261,455,623)   (176,170,690)  47,225,949  (3,390,400,364) 
หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า        

ท่ีดิน -      (226,201,464) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,982,504,557      1,783,680,134 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  รายการเพ่ิมข้ึนและลดลงระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31   เพ่ิมข้ึนจาก  รายการท่ีเพ่ิม  รายการท่ีจาํหน่าย  รายการรับโอน  ณ วนัท่ี 31  
 ธนัวาคม 2560  การซ้ือธุรกิจ 

(หมายเหตุ 11) 
     (โอนออก)  ธนัวาคม 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
ราคาทุน            

ท่ีดินยงัไม่ใชด้าํเนินงาน 281,205,856  -  -  -  (244,556,121)  36,649,735 
ท่ีดิน 2,016,624,027  40,919,000  64,082,000  (1,285,162,000)  244,556,121  1,081,019,148 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5,760,650  -  -  -  -  5,760,650 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 1,579,324,363  250,892,866  18,882,334  (12,869,385)  -  1,836,230,178 
เคร่ืองใชท้างการแพทย์ 1,441,415,307  66,594,341  48,717,113  (614,482)  -  1,556,112,279 
เคร่ืองใชท้างการแพทย ์- MICAL 64,910,673  -  222,663  -  -  65,133,336 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 228,336,069  8,360,180  5,270,252  (2,357,613)  -  239,608,888 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 124,464,570  17,736,452  1,146,734  -  -  143,347,756 
เคร่ืองใชท้ัว่ไป 99,997,828  10,076,634  4,216,012  (37,557)  -  114,252,917 
ยานพาหนะ 125,590,208  4,899,300  10,733,379  (7,145,000)  -  134,077,887 
งานระหวา่งก่อสร้างอาคาร 28,601,206  -  10,097,724  (6,931,524)  -  31,767,406 
 รวม 5,996,230,757  399,478,773  163,368,211  (1,315,117,561)  -  5,243,960,180 

ค่าเส่ือมราคาสะสม            
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  (973,640,051)  (139,797,965)  (84,304,364)  3,505,741  -  (1,194,236,639) 
เคร่ืองใชท้างการแพทย์  (1,315,596,796)  (59,598,941)  (62,683,556)  609,273  -  (1,437,270,020) 
เคร่ืองใชท้างการแพทย ์- MICAL  (55,898,740)  -  (4,736,924)  -  -   (60,635,664) 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน  (207,023,366)  (7,736,238)  (11,009,586)  2,353,958  -  (223,415,232) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  (114,785,652)  (17,608,556)  (3,995,928)  -  -  (136,390,136) 
เคร่ืองใชท้ัว่ไป  (86,261,824)  (9,370,636)  (6,416,415)  37,555  -  (102,011,320) 
ยานพาหนะ  (102,960,607)  (2,045,823)  (9,635,178)  7,144,996  -  (107,496,612) 
 รวม  (2,856,167,036)  (236,158,159)  (182,781,951)  13,651,523  -  (3,261,455,623) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 3,140,063,721          1,982,504,557 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ยอดคงเหลือ  รายการเพ่ิมข้ึนและลดลงระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31   รายการท่ีเพ่ิม  รายการท่ีจาํหน่าย  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2561      ธนัวาคม 2562 
ราคาทุน        
 ท่ีดินยงัไม่ใชด้าํเนินงาน 36,649,735  -  -  36,649,735 
 ท่ีดิน 799,498,684  -  -  799,498,684 
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5,760,650  -  -  5,760,650 
 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 1,319,717,818  13,443,279  -  1,333,161,097 
 เคร่ืองใชท้างการแพทย์ 1,409,219,518  73,928,021  (42,008,500)  1,441,139,039 
 เคร่ืองใชท้างการแพทย ์- MICAL 65,133,335  6,805  -  65,140,140 
 เคร่ืองใชส้าํนกังาน 224,385,255  25,520,535  (2,328,296)  247,577,494 
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 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 117,995,488  301,740  -  118,297,228 
 เคร่ืองใชท้ัว่ไป 94,408,150  3,295,174          (239,320)  97,464,004 
 ยานพาหนะ 125,285,126  4,840,000  (2,650,000)  127,475,126 
 งานระหวา่งก่อสร้างอาคาร 31,767,406  75,871,008  -  107,638,414 
 รวม 4,229,821,165  197,206,562  (47,226,116)  4,379,801,611 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ยอดคงเหลือ  รายการเพ่ิมข้ึนและลดลงระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31   รายการท่ีเพ่ิม  รายการท่ีจาํหน่าย  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2561      ธนัวาคม 2562 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (900,005,119)  (62,806,504)  -  (962,811,623) 
 เคร่ืองใชท้างการแพทย์ (1,308,321,210)  (60,113,892)  42,008,498  (1,326,426,604) 
 เคร่ืองใชท้างการแพทย์ - MICAL (60,635,663)  (3,525,035)  -  (64,160,698) 
 เคร่ืองใชส้าํนกังาน (209,287,122)  (12,921,115)  2,328,148  (219,880,089) 
 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (112,263,149)  (2,449,926)  -  (114,713,075) 
 เคร่ืองใชท้ัว่ไป (84,211,646)  (5,581,887)  239,305  (89,554,228) 
 ยานพาหนะ (101,635,222)  (8,233,868)  2,649,998  (107,219,092) 
  รวม (2,776,359,131)  (155,632,227)  47,225,949  (2,884,765,409) 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,453,462,034      1,495,036,202 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ยอดคงเหลือ  รายการเพ่ิมข้ึนและลดลงระหวา่งปี  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31   รายการท่ีเพ่ิม  รายการท่ีจาํหน่าย  รายการรับโอน  ณ วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2560      (โอนออก)  ธนัวาคม 2561 
ราคาทุน          
 ท่ีดินยงัไม่ใชด้าํเนินงาน 281,205,856  -  -  (244,556,121)  36,649,735 
 ท่ีดิน 490,860,563  64,082,000  -  244,556,121  799,498,684 
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5,760,650  -  -  -  5,760,650 
 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 1,313,704,869  18,882,334  (12,869,385)  -  1,319,717,818 
 เคร่ืองใชท้างการแพทย์ 1,365,214,048  44,619,952  (614,482)  -  1,409,219,518 
 เคร่ืองใชท้างการแพทย ์- MICAL 64,910,673  222,662  -  -  65,133,335 
 เคร่ืองใชส้าํนกังาน 221,543,796  5,199,072  (2,357,613)  -  224,385,255 
 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 117,065,964  929,524  -  -  117,995,488 
 เคร่ืองใชท้ัว่ไป 90,762,524  3,683,183  (37,557)  -  94,408,150 
 ยานพาหนะ 121,696,747  10,733,379  (7,145,000)  -  125,285,126 
 งานระหวา่งก่อสร้างอาคาร 22,533,707  9,233,699  -  -  31,767,406 
 รวม 4,095,259,397  157,585,805  (23,024,037)  -  4,229,821,165 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (830,938,846)  (72,572,014)  3,505,741  -  (900,005,119) 
 เคร่ืองใชท้างการแพทย์ (1,249,777,208)  (59,153,275)  609,273  -  (1,308,321,210) 
 เคร่ืองใชท้างการแพทย์ - MICAL (55,898,740)  (4,736,923)  -  -  (60,635,663) 
 เคร่ืองใชส้าํนกังาน (200,810,924)  (10,830,156)  2,353,958  -  (209,287,122) 
 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (108,501,603)  (3,761,546)  -  -  (112,263,149) 
 เคร่ืองใชท้ัว่ไป (78,193,220)  (6,055,981)  37,555  -  (84,211,646) 
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 ยานพาหนะ (99,498,422)  (9,281,796)  7,144,996  -  (101,635,222) 
  รวม (2,623,618,963)  (166,391,691)  13,651,523  -  (2,776,359,131) 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,471,640,434        1,453,462,034 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2562  2561 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 176,170,690  182,781,951  155,632,227  166,391,691 
ดอกเบ้ียถือเป็นตน้ทุนทรัพยสิ์นสําหรับปี 1,342,047  48,670  1,342,047  48,670 
อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละต่อปี) 3.25-3.75  3.25  3.25-3.75  3.25 

  
 บริษทัยอ่ย - บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั 
   1. เม่ือวนัที่  28 เมษายน  2559 บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาซ้ือที่ดินและโอนกรรมสิทธ์ิจาํนวน  3 

โฉนด ในราคารวมค่าใชจ่้ายที่เก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนรวม  1,057.39 ลา้นบาท และมีการจ่ายชาํระค่าที่ดินโดย
ผอ่นชาํระเป็นรายงวดตามที่กาํหนดในสญัญาโดยงวดสุดทา้ยจ่ายชาํระภายในวนัที่ 30 ธนัวาคม 2561 และมี
การชาํระค่าดอกเบี้ยของราคาค่าซ้ือที่ดินคา้งชาํระ จาํนวน 19,200,000 บาท โดยผอ่นชาํระอตัราเดือนละ 
600,000 บาท ตั้งแต่พฤศจิกายน 2561 ถึงมิถุนายน 2564 รวม 32 งวดเดือน 

   เม่ือวนัที่ 20 เมษายน 2561 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระค่าซ้ือที่ดินส่วนที่เหลือจาํนวนเงิน 350 ลา้น
บาท ก่อนกาํหนดตามสญัญาทาํใหคู้่สญัญาตอ้งขนยา้ยทรัพยสิ์นออกไปจากที่ดินภายในวนัที่ 15 พฤษภาคม 
2561 รวมทั้งเสียสิทธิอ่ืนตามสญัญาเดิม ทาํใหคู้่สญัญาเรียกร้องค่าเสียหายจากการขาดประโยชน์อนัพงึมี
ตามสญัญาเดิมเป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระแลว้เม่ือวนัที่ 20 เมษายน 2561 และ
เพือ่เป็นการชดเชยความเสียหายจากค่าขาดผลประโยชน์บริษทัยอ่ยจึงตกลงยอมชาํระเงินใหแ้ก่คู่สญัญาเป็น
จาํนวนเงิน 4.2 ลา้นบาท โดยจะชาํระใหน้บัตั้งแต่เดือนเมษายน  2561 ถึงเดือนตุลาคม 2561 ในอตัรา  
เดือนละ 600,000 บาท (รวม 7 งวดเดือน) 

   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระค่าที่ดินเป็นจาํนวนเงิน 1,062.49  ลา้น
บาท และ 1,055.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั คงเหลือเป็นเจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์นจาํนวน 20.62 ลา้นบาท และ 27.74 ลา้น
บาท ตามลาํดบั 

   2. เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2559 บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อที่ดินและโอนกรรมสิทธ์ิจาํนวน 1 โฉนด ใน
ราคารวมค่าใชจ่้ายที่เก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนรวม 276.41 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระค่าที่ดินดงักล่าว
แลว้จาํนวน 266.41 ลา้นบาท คงเหลือคา้งชาํระจาํนวน 10 ลา้นบาท  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยงั
ไม่ไดจ่้ายชาํระเน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการฟ้องร้อง (ดูหมายเหตุ 34.4 (ค)) 

   3. เม่ือวนัที่ 8 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาจะซ้ือจะขายที่ดินกบับริษทัในประเทศ 2 
แห่ง เน้ือที่ดินรวมประมาณ  3-2-39.9 ไร่ ในราคาขายรวม 2,591.82 ลา้นบาท  โดยค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินและค่าใชจ่้ายอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดิน ผูจ้ะขายเป็น
ผูรั้บผดิชอบและเม่ือวนัที่ 6 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยไดโ้อนกรรมสิทธ์ิที่ดินใหก้บัคู่สญัญา (ผูจ้ะซ้ือที่ดิน) 
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ทั้ง 2 แห่งแลว้และไดบ้นัทึกกาํไรจากการขายที่ดินดงักล่าว (สุทธิจากค่าใชจ่้ายที่เก่ียวขอ้งกบัการขาย) เป็น
จาํนวน 945.05 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

   บริษทัยอ่ย - บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั ไดมี้การเปล่ียนแผนการดาํเนินธุรกิจในส่วนของ
ที่ดินที่ซ้ือมาจาํนวน 226.20 ลา้นบาท ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยคาดวา่สินทรัพยด์งักล่าวจะไม่ก่อใหเ้กิด
กระแสเงินสดต่อกิจการ จึงพจิารณาบนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าของที่ดินดงักล่าวทั้งจาํนวน 

   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยถ์าวรที่คาํนวณค่าเส่ือม
ราคาครบแลว้ และยงัมีการใชง้านอยู ่โดยมีราคาทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 2,026.22 ลา้นบาท และ 1,828.17 
ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 1,864.06 ลา้นบาท และ 1,742.08 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํที่ดินและส่ิงปลูกสร้างบางส่วนไปจดจาํนอง เพือ่เป็นหลกัประกนั สาํหรับ
เงินเบิกเกินบญัชี  เงินกูย้มืระยะสั้น  และเงินกูย้มืระยะยาว จากสถาบนัการเงิน ของบริษทั และบริษทัยอ่ย        
(ดูหมายเหตุ 19 และ 23) 

 
16. สิทธิการเช่าที่ดิน  

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 22,624,809  23,399,830 
หกั ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (783,401)  (775,021) 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (21,841,408)  - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี -  22,624,809 

 
  บริษทัยอ่ย - บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จ ากดั 

  บริษทัยอ่ยมีค่าเช่ากบับุคคล อ่ืน ภายใตส้ญัญาเช่าและใหเ้ขา้ใชท้ี่ดินเป็นเวลา 411 เดือน (ตั้งแต่
วนัที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2590) โดยมีรายละเอียดอตัราค่าเช่ารายเดือนตามที่กาํหนดใน
สญัญาคงเหลือ ดงัน้ี  

  ปีที่   1 - 10 ในอตัราเดือนละ 195,351 บาท 
  ปีที่ 11 - 20 ในอตัราเดือนละ 334,888 บาท 
  ปีที่ 21 - 30 ในอตัราเดือนละ 474,424 บาท 

    รวมค่าเช่าตลอดระยะเวลาตามสญัญาเป็นเงิน 120,559,616 บาท 
  สิทธิการเช่ามูลค่าตามบญัชี จาํนวน เงิน  13.92 ลา้นบาท ผูใ้หเ้ช่าใหผู้เ้ช่าดาํเนินการจดทะเบียน

ภาระจาํยอมที่ดินแปลงขา้งเคียงสิทธิการเช่า แต่ผูเ้ช่ายงัไม่ไดด้าํเนินการจดทะเบียนภาระจาํยอม ดงักล่าว 
ดงันั้นผูใ้หเ้ช่า จึงดาํเนินการฟ้องร้องผูเ้ช่า (ดูหมายเหตุ  34.4 (ง) และ (จ) ) 

  เม่ือวนัที่  17 พฤษภาคม  2562 ผูใ้หเ้ช่าไดท้าํหนงัสือบอกเลิกสญัญาเช่าและใหเ้ขา้ใชท้ี่ดินตามสิทธิ
การเช่า โดยอา้งวา่ผูเ้ช่าไม่ดาํเนินการพฒันาที่ดินตามกาํหนดเวลาในเง่ือนไขของสญัญาซ่ึงผูเ้ช่าไดแ้จง้
เหตุขดัขอ้งใหท้ราบเก่ียวกบัการจดสิทธิการเช่าที่ดินส่วนที่จะพฒันาร่วมกนักบัที่ดินของผูใ้หเ้ช่าโดย
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ผูใ้หเ้ช่ารับทราบ แลว้ แต่ผูใ้หเ้ช่าขอใชสิ้ทธิของผู ้ ให้เช่า  ณ ปัจจุบนับริษทัยอ่ยยงัไม่ไดด้าํเนินการตามที่
ผูใ้หเ้ช่าทาํหนงัสือแจง้กบับริษทัยอ่ย ดงันั้นผูใ้หเ้ช่าจึงดาํเนินการฟ้องร้องบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 34.4 
(ฉ) และ (ช)) มูลค่าตามบญัชีจาํนวนเงิน  7.92 ลา้นบาทต่อไป    

  ในปี 2562 ฝ่ายบริหารไดพ้จิารณาเก่ียวกบัสิทธิการเช่าขา้งตน้แลว้ คาดวา่จะไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต จึงพจิารณาบนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสิทธิการเช่าทั้งจ  านวน 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31       ณ วนัท่ี 31  
 ธนัวาคม 2561      ธนัวาคม 2562 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย 37,673,001  8,949,516               -  46,622,517 
หัก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่ายสะสม (27,954,459)  (3,087,826)              -  (31,042,285) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย - สุทธิ 9,718,542      15,580,232 

 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31       ณ วนัท่ี 31  
 ธนัวาคม 2560      ธนัวาคม 2561 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย 40,985,617  2,619,100  (5,931,716)  37,673,001 
หัก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่ายสะสม (26,783,568)  (2,254,125)  1,083,234  (27,954,459) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย - สุทธิ 14,202,049      9,718,542 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่ายสาํหรับปี 3,087,826  2,254,125  3,087,826  2,254,125 
 
18. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

    บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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    2562  2561 

 (ปรับปรุงใหม่) 

  2562  2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  39,284,089  28,267,464  42,180,665  40,456,842 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (325,558,037)  (246,040,663)  (352,371,890)  (285,133,736) 

  (286,273,948)  (217,773,199)  (310,191,225)  (244,676,894) 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 6,172,157  (3,450,155)  -  2,722,002 
 ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ 9,423,768  (2,541,199)  -  6,882,569 
 ค่าเผ่ือดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,397,359  (240,000)  -  9,157,359 
 ค่าเส่ือมราคาสะสม 40,097,546  (813,457)  -  39,284,089 
 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 16,976,746  6,948,794  1,615,750  25,541,290 
 ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 3,681,943  (3,681,943)  -  - 

รวม 85,749,519  (3,777,960)  1,615,750  83,587,309 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า        
 เงินลงทุนเผ่ือขาย (285,133,736)  -  (67,238,155)  (352,371,891) 
 ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์        
 จากการซ้ือธุรกิจ (18,388,982)  899,616  -  (17,489,366) 

รวม (303,522,718)  899,616  (67,238,155)  (369,861,257) 
สุทธิ (217,773,199)      (286,273,948) 

 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  เพ่ิมข้ึนจากการ  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2560 
(ปรับปรุงใหม่) 

 ซ้ือธุรกิจ 
(หมายเหตุ 11) 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          
 ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 5,910,007  -  262,150  -  6,172,157 
 ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ 7,700,043  -  1,723,725  -  9,423,768 
 ค่าเผ่ือดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

9,637,359 
  

- 
  

(240,000) 
  

- 
  

9,397,359 
 ค่าเส่ือมราคาสะสม 23,928,103  17,287,587  (1,118,144)  -  40,097,546 
 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 13,472,177  1,419,853  2,084,716  -  16,976,746 
 ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 3,003,182  -  678,761  -  3,681,943 

รวม 63,650,871  18,707,440  3,391,208  -  85,749,519 
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หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          
 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า          
 เงินลงทุนเผ่ือขาย (415,117,215)  -  -  129,983,479  (285,133,736) 
 ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรม          
 ของสินทรัพยจ์ากการซ้ือธุรกิจ -  (18,877,401)  488,419  -  (18,388,982) 

รวม (415,117,215)  (18,877,401)  488,419  129,983,479  (303,522,718) 
สุทธิ (351,466,344)        (217,773,199) 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2561 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 6,172,157  (3,450,155)  -  2,722,002 

 ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ 9,423,768  (2,541,199)  -  6,882,569 

 ค่าเผ่ือดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,397,359  (240,000)  -  9,157,359 

 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 15,463,558  6,181,188  1,773,990  23,418,736 

รวม 40,456,842  (50,166)  1,773,990  42,180,666 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า        

 เงินลงทุนเผ่ือขาย (285,133,736)  -  (67,238,155)  (352,371,891) 

รวม (285,133,736)  -  (67,238,155)  (352,371,891) 

สุทธิ (244,676,894)      (310,191,225) 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2560 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 5,910,007  262,150  -  6,172,157 

 ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ 7,700,043  1,723,725  -  9,423,768 

 ค่าเผ่ือดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,637,359  (240,000)  -  9,397,359 

 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 13,472,177  1,991,381  -  15,463,558 

รวม 36,719,586  3,737,256  -  40,456,842 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
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 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า        

 เงินลงทุนเผ่ือขาย (415,117,215)  -  129,983,479  (285,133,736) 

รวม (415,117,215)  -  129,973,479  (285,133,736) 

สุทธิ (378,397,629)      (244,676,894) 

 
 

 
19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 84,909,560  52,567,738  82,172,294  48,658,498 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากธนาคาร 3,970,000,000  830,000,000  3,970,000,000  830,000,000 

   รวม 4,054,909,560  882,567,738  4,052,172,294  878,658,498 

    
   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 7 วงเงิน จาํนวนรวม 

155 ลา้นบาทและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 2 วงเงิน จาํนวนรวม 13 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบี้ย      
ร้อยละ MOR ต่อปี  

   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์  11 แห่ง 
และ  
7 แห่ง เป็นเงินรวม 4,055 ลา้นบาท และ 3,105 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นเงินกูย้มืใน รูปตัว๋สญัญาใชเ้งินมีอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน และมีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 1.90 - 2.80 ต่อปี และร้อยละ 2.20 - 3.30 ต่อปี ตามลาํดบั 

   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินเบิกเกินบญัชีวงเงิน 155 ลา้นบาท และเงินกูย้มืระยะ
สั้นบางส่วนวงเงินรวม  2,905 ลา้นบาท และ 2,355 ลา้นบาท ตามลาํดบั ค ํ้าประกนัโดยที่ดินและส่ิงปลูก
สร้างและเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างการแพทยบ์างส่วนกรรมสิทธ์ิของบริษทัและบริษทัยอ่ย ใบหุน้สามญั จาก
การลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด และบริษทัร่วมบางส่วนกรรมสิทธ์ิของบริษทั และโดย
กรรมการส่วนหน่ึงของบริษทัและบริษทัยอ่ย  และเงินกูย้มืระยะสั้นบางส่วนวงเงินรวม  1,150 ลา้นบาทและ 
750 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไม่มีหลกัประกนั 

 
20. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 
ยอดยกมา 6,000,000  76,100,000  699,000,000  76,100,000 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 11) -  30,000,000  -  - 
กูเ้พิ่มระหวา่งปี -  3,000,000  400,000,000  826,000,000 
จ่ายชาํระระหวา่งปี (800,000)  (103,100,000)  (1,093,800,000)  (203,100,000) 
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ยอดยกไป 5,200,000  6,000,000  5,200,000  699,000,000 

        
อตัราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) 3.75  2.70 - 4.50  2.20 - 3.75  2.70 - 4.50 

 
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืโดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน

หรือ 
ตัว๋แลกเงินกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

 
 
 

21. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 
ยอดคงเหลือยกมา 176,350,000  683,168,862  176,350,000  683,168,862 
กูเ้พิ่มระหวา่งปี 1,900,000  10,000,000  1,900,000  10,000,000 
จ่ายชาํระคืนระหวา่งปี (5,750,000)  (516,818,862)  (5,750,000)  (516,818,862) 
ยอดคงเหลือยกไป 172,500,000  176,350,000  172,500,000  176,350,000 
        
อตัราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) 3.75 - 4.25  3.75 - 4.50  3.75 - 4.25  3.75 - 4.50 
        

  เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนเป็นเงินกูย้มืโดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งินหรือตัว๋แลกเงินระยะเวลา 3 
เดือน หรือเม่ือทวงถาม 

 
22. เจ้าหนี้ทรัพย์สิน  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์ 23,713,887  8,881,402  23,549,096  8,583,466 
เจา้หน้ีค่าซ้ือที่ดิน 20,624,895  27,740,094  -  - 

 รวม 44,338,782  36,621,496  23,549,096  8,583,466 

   
  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือค่าที่ดินคา้งชาํระจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท  ของ

บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระเน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการฟ้องร้อง (ดูหมายเหตุ 34.4 (ค)) 
 

23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 2562  2561  2562  2561 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน        
 วงเงิน 450 ลา้นบาท -  22,500,000  -  22,500,000 
 วงเงิน 130 ลา้นบาท -  21,500,000  -  21,500,000 
 วงเงิน 123 ลา้นบาท  -  11,000,000  -  - 
รวม -  55,000,000  -  44,000,000 
หกั ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  (55,000,000)  -  (44,000,000) 
 สุทธิ -  -  -  - 

 
 

  การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี 55,000,000  160,040,000  44,000,000  160,040,000 
เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 11) -  41,000,000  -  - 
จ่ายคืนระหว่างปี (55,000,000)  (146,040,000)  (44,000,000)  (116,040,000) 
ยอดคงเหลือปลายปี -  55,000,000  -  44,000,000 

 
  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ  2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง เป็นจาํนวนเงิน  1,303 ลา้นบาท และ  703 ลา้นบาท  (เฉพาะกิจการเป็น
จาํนวนเงิน  1,180 ลา้นบาท และ 580 ลา้นบาท) ตามลาํดบั ดงัน้ี  

 23.1 เม่ือวนัที่ 25 มีนาคม  2557 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญากูย้มืเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
แห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 450 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดๆ ทุกเดือน เดือนละ  7.5  
ลา้นบาท โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนนบัจากวนัเบิกใชเ้งินกูง้วดแรก และ
ตอ้งชาํระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายใน 5 ปี นบัจากวนัเบิกใชเ้งินกูง้วดแรก บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระดอกเบี้ย
ทุกส้ินเดือนในอตัราดงัน้ี 

ระยะเวลานบัตั้งแต่วนัที่เบิกเงินกูง้วดแรก  อตัราดอกเบี้ย (ต่อปี) 
ปีที่ 1 - 3  FDR + 2% 
ปีที่ 4 - 5  FDR + 2.25% 

 
 23.2  เม่ือวนัที่ 25 มีนาคม  2557 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญากูย้มืเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ

แห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 130 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดๆ ทุกเดือนเดือนละ  2.17 ลา้น
บาท โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน นบัจากวนัเบิกใชเ้งินกูง้วดแรก และตอ้ง
ชาํระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายใน 5 ปี นบัจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก 

ระยะเวลานบัตั้งแต่วนัที่เบิกเงินกูง้วดแรก  อตัราดอกเบี้ย (ต่อปี) 
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ปีที่ 1 - 3  FDR + 2% 
ปีที่ 4 - 5  FDR + 2.25% 

 
 23.3 เม่ือวนัที่ 17 พฤษภาคม 2556 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสญัญากูย้มืเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่ง

หน่ึง 1 วงเงินจาํนวน 123 ลา้นบาท เงินกูมี้กาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายใน 7 ปี นบัตั้งแต่วนัเบิก
เงินกูง้วดแรก ปลอดชาํระเงินตน้ 13 เดือน นบัตั้งแต่วนัที่เบิกเงินกูง้วดแรก อตัราดอกเบี้ยร้อยละ  
MLR - 2 ต่อปี มีกาํหนดชาํระดอกเบี้ยทุกส้ินเดือนโดยมีเง่ือนไขการจ่ายคืนเงินตน้เป็นรายงวด ดงัน้ี 

งวดที่  จาํนวนเงิน (บาท : งวด) 
1 - 36  1,500,000.00 

37 เป็นตน้ไป  2,000,000.00 
23.4 เม่ือวนัที่ 6 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสญัญากูย้มืเงินกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง

วงเงินจาํนวน 600 ลา้นบาท เพือ่ใชล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั โดย
บริษทัจะเบิกเงินกูไ้ดไ้ม่เกินอตัราร้อยละ 45 ของมูลค่าการเพิม่ทุนในบริษทั โรงพยาบาลวภิาราม 
จาํกดั โดยบริษทัจะตอ้งเบิกใชว้งเงินกูใ้หเ้สร็จส้ินภายใน 2 เดือนนบัจากวนัที่ทาํสญัญา กาํหนดชาํระ
คืนเงินตน้เป็นงวดๆ ทุกเดือน จาํนวน 60 งวด เดือนละ 10 ลา้นบาท โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัทาํการ
สุดทา้ยของเดือนที่มีการเบิกเงินกูง้วดแรก และตอ้งชาํระหน้ีใหเ้สร็จส้ินภายใน 5 ปีนบัจากวนัทาํ
สญัญาฉบบัน้ี บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระดอกเบี้ยทุกส้ินเดือน ในอตัรา THBFIX บวกดว้ยส่วนต่าง 
(spred) ในอตัราร้อยละ 1.75 ต่อปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยงัไม่มีการเบิกเงินกูด้งักล่าว 

     
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองที่ดิ น

อาคารและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัและบริษทัยอ่ย และใบหุน้สามญัจากการลงทุนในตราสารทุนในความ
ตอ้งการของตลาด (ดูหมายเหตุ 9 และ 15) 

 
24. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
   งบแสดงฐานะการเงิน 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ ตน้ปี 86,743,876  68,873,570  77,317,787  67,360,886 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 11) -  7,099,263  -  - 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (799,992)  -  (692,192)  - 
ตน้ทุนบริการในอดีตและดอกเบี้ย        
      - การแกไ้ขในโครงการผลประโยชน์พนักงาน        
         หลงัออกจากงาน 20,172,816  -  17,269,961  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบี้ย 16,435,531  10,771,043  14,328,171  9,956,901 
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 9,239,711  -  8,869,950  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ ปลายปี 131,791,942  86,743,876  117,093,677  77,317,787 
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   ค่าใชจ่้ายที่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ตน้ทุนบริการในอดีตและดอกเบ้ีย 20,172,816  -  17,269,961  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย        

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 10,169,559  6,702,551  8,922,490  6,202,296 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,217,694  790,091  852,083  648,677 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 789,174  504,859  789,174  504,859 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 4,259,104  2,773,542  3,764,424  2,601,069 
 16,435,531  10,771,043  14,328,171  9,956,901 

รวม 36,608,347  10,771,043  31,598,132  9,956,901 
 ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ร้อยละ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

อตัราคิดลด 1.83 - 1.91  3.58 - 3.62  1.88  3.58 

อตัราการเพิ่มขึ้นของ

เงินเดือน 

4.05 - 5.66  3.90 - 4.30  4.05  3.90 

อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน 0.00 - 18.75  0.00 - 27.03  0.00 - 18.75  0.00 - 16.40 

อตัราการทุพพลภาพ 10.00 ของอตัรามรณะ  10.00 ของอตัรามรณะ  10.00 ของอตัรามรณะ  10.00 ของอตัรามรณะ 

อตัรามรณะ 100.00 ของอตัรามรณะ 

ไทยปี 2560 

 100.00 ของอตัรามรณะ 

ไทยปี 2551 

 100.00 ของอตัรามรณะ 

ไทยปี 2560 

 100.00 ของอตัรามรณะ 

ไทยปี 2551 

  
  การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานที่สาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

อตัราคิดลด         
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1  (15,842,325)  (9,258,743)  (13,575,521)  (7,805,080) 
ลดลงร้อยละ 1  19,397,423  11,249,208  16,593,495  9,450,519 

อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน         
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1  18,721,393  12,860,923  16,041,321  10,891,199 
ลดลงร้อยละ 1  (15,659,035)  (9,680,858)  (13,435,934)  (8,079,507) 

อตัราการเปลี่ยนแปลงในจาํนวนพนักงาน         
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  (6,209,177)  (2,952,611)  (5,618,744)  (2,662,704) 
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  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

ลดลงร้อยละ 10  6,794,384  3,203,853  6,152,027  2,900,513 

 
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดล้งราชกิจจานุเบกษาแลว้ เม่ือวนัที่ 5 เมษายน 2562 โดย    กาํหนด

อตัราค่าชดเชยเพิม่เติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปใหมี้สิทธิ
ไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนัโดย
พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยบริษทั และบริษทั
ยอ่ยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุน 

 
 
 
25. การบริหารจัดการทุน 

  วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที่ส าคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้าง
ทางการเงินที่เหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองตามงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.40 : 1 (ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 0.18 : 1) และบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.50 : 1 (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
เท่ากบั 0.27 : 1) 

 
26. ส ารองตามกฎหมาย 

  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึง
ไวเ้ป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองดงักล่าวจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
27. ทุนเรือนหุ้น 

  ตามมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2562 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิ ให้
เปล่ียนแปลงจาํนวนและมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษทัจากเดิมหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท และ
จาํนวนหุน้สามญัเพิม่ขึ้นจากเดิม 15 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวน 300 ลา้นหุน้ ในขณะที่ทุนจดทะเบียนของบริษทั
ยงัคงเดิม โดยบริษทัจดทะเบียนแกไ้ขจาํนวน และมูลค่าหุน้ที่ตราไว้ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัที่ 28 พฤษภาคม 2562 

 
28. เงินปันผลจ่าย 
 บริษทั 

 ปี 2562 
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   ตามมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมตัิให้
จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2561           จ่ายหุ้นละ 68 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 816 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัที่ 16 
พฤศจิกายน 2561 หุน้ละ 8 บาท เป็นจาํนวนเงิน 96 ลา้นบาท (จากผลการดาํเนินงานวนัที่ 1 มกราคม 2561 
ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2561) และจ่ายคร้ังที่ 2 ในวนัที่ 20 มีนาคม 2562 หุน้ละ 30 บาท เป็นจาํนวนเงิน 360 
ลา้นบาท (จากผลการดาํเนินงานวนัที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561) และใหจ่้ายคร้ังที่ 3 ใน
วนัที่ 24 พฤษภาคม 2562 หุน้ละ 30 บาท เป็นจาํนวนเงิน 360 ลา้นบาท 

   เม่ือวนัที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังที่ 2/2562 ไดมี้มติใหจ่้ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลประจาํปี 2562 สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 
2562 หุน้ละ 0.90 บาท เป็นจาํนวนเงิน 216 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้ในวนัที่ 6 กนัยายน 2562 

   เม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังที่ 3/2562 ไดมี้มติใหจ่้ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลประจาํปี 2562 สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน  
2562 หุน้ละ 0.90 บาท เป็นจาํนวนเงิน 216 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้ในวนัที่ 13 ธนัวาคม 2562 

 
 ปี 2561 
   เม่ือวนัที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังที่ 2/2561 ไดมี้มติใหจ่้ายเงินปัน

ผลระหวา่งกาลประจาํปี 2561 สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 
2561 หุน้ละ 8 บาท เป็นจาํนวนเงิน 96 ลา้นบาท จ่ายในวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2561 

  เม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล
ประจาํปี 2560 สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2560 รวมจ่ายหุน้ละ 16 
บาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2560 หุน้ละ 8 บาท เป็นจาํนวนเงิน 96 ลา้นบาท (จากผลการ
ดาํเนินงาน 1 มกราคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560) และใหจ่้ายคร้ังที่ 2 ในวนัที่ 22 พฤษภาคม 2561 หุน้ละ 8 
บาท เป็นจาํนวนเงิน 96 ลา้นบาท (จากผลการดาํเนินงาน 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2560)  

 
 บริษทัยอ่ย 
  ตามมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ของบริษทัยอ่ย - บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั เม่ือ

วนัที่ 27 มีนาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปี 2561 สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่ วนัที่ 1 
มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 หุน้ละ 6.5 บาท สาํหรับหุน้ที่เรียกชาํระเตม็จาํนวนแลว้ จาํนวน 50 
ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 325 ลา้นบาท และ หุน้ละ  2.275 บาท สาํหรับหุน้ที่เรียกชาํระ  3.5 บาทต่อหุน้ 
จาํนวน 150 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 341.25 ลา้นบาท  รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 666.25 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้าย
ไปแลว้เม่ือวนัที่ 28 มีนาคม  2562 และใหต้ั้งสาํรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของจาํนวนกาํไรจดัสรรเป็น
จาํนวนเงิน 39 ลา้นบาท 

 
29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
   รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที่สาํคญัดงัต่อไปน้ี  
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 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

 2562  2561 

ตน้ทุนยาและเวชภณัฑ ์ 488,004,826  482,469,539  451,571,068  461,684,425 

ตน้ทุนแลบ็และเอก็ซเรย ์ 72,232,850  63,887,650  63,573,934  59,141,610 

ค่าธรรมเนียมแพทย ์ 824,983,182  798,761,217  752,755,232  758,909,784 

ค่าใชบ้ริการภายนอกทางการแพทย ์ 49,404,867  26,793,651  11,891,663  11,746,133 

ค่าใชจ่้ายพนักงาน 923,865,355  813,729,757  835,075,048  754,715,470 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 58,960,300  41,338,455  44,970,036  40,738,455 

ค่าสาธารณูปโภค 68,471,182  63,701,029  58,352,515  57,228,051 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 180,041,917  185,811,097  158,720,053  168,645,816 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 90,899,127  100,090,279  86,880,575  96,721,055 

ค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 73,036,558  60,393,408  73,036,558  60,162,280 

30.  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
  30.1  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  

  ประกอบดว้ย  
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2562  2561 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :        
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 198,447,082  349,638,688  189,943,257  162,043,725 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 2,878,344  (3,879,627)  50,166  (3,737,256) 
 รวม 201,325,426  345,759,061  189,993,423  158,306,469 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
การวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 67,238,155  (129,983,479)  67,238,155  (129,983,479) 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,615,750)                  -  (1,773,990)  - 

 รวม 65,622,405  (129,983,479)  65,464,165  (129,983,479) 
 

 30.2 กระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ และผลคูณของกาํไรทางภาษีกบัอตัราภาษีที่ใชส้าํหรับ
   ปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 2562  2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

 2562  2561 

ก าไรทางบญัชีส าหรับปี 1,522,047,956  2,589,400,576  1,730,505,182  1,519,643,339 
อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 20  20  20  20 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้ านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 304,409,592  517,880,115  346,101,036  303,928,668 
รายการกระทบยอด        
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหักใน        
การค านวณก าไรทางภาษี        
- ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณ        
ก าไรทางภาษี 61,279,710  (21,709,355)  24,312,763  (25,810,873) 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือก าไรท่ีไม่ตอ้งน ามาค านวณ        
ก าไรทางภาษี        
- รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ (51,389,249)  (57,117,635)  (175,553,689)  (114,887,406) 
- ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (109,350,128)  (89,081,825)  -  - 
- ค่าใชจ่้ายท่ีหักเป็นรายจ่ายไดเ้พ่ิมทางภาษี (4,866,687)  (4,917,855)  (4,866,687)  (4,923,920) 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได ้        
รอการตดับญัชี 1,242,188  705,616  -  - 

รวมรายการกระทบยอด (103,084,166)  (172,121,054)  (156,107,613)  (145,622,199) 
รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 201,325,426  345,759,061  189,993,423  158,306,469 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมที่ยงัไม่ไดใ้ชเ้ป็น
จาํนวนเงิน 87.80 ลา้นบาท และ 126.92 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนทางภาษีดงักล่าว เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนวา่บริษทัยอ่ยจะ
มีกาํไรทางภาษีเพยีงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ 

 
 30.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีที่แทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีที่ใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัที่  31 

   ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 (ปรับปรุงใหม่) 
 จ านวนภาษี 

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 
 จ านวนภาษี 

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี 1,522,047,956    2,589,400,576   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที่ใช ้ 304,409,592  20.00  517,880,115  20.00 
รายการกระทบยอด (103,084,166)  (6.77)  (172,121,054)  (6.65) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที่แทจ้ริงถวัเฉลี่ย 201,325,426  13.23  345,759,061  13.35 

        
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 
 จ านวนภาษี 

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 
 จ านวนภาษี 

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี 1,730,505,182    1,519,643,339   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที่ใช ้ 346,101,036  20.00  303,928,668  20.00 
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รายการกระทบยอด (156,107,613)  (9.02)  (145,622,199)  (9.58) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีที่แทจ้ริงถวัเฉลี่ย 189,993,423  10.98   158,306,469  10.42 
 
31. ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ที่ออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งงวดหลงัจากไดป้รับจาํนวนหุน้สามญัเพือ่สะทอ้นผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวต้ามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27 และกาํไรต่อหุน้ขั้น
พื้นฐานของ ปีก่อนไดถู้กคาํนวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือนวา่การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวไ้ดเ้กิดขึ้น
ตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกที่เสนอรายงาน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 

 
2561 

(ปรับปรุงใหม่) 
 

2562 
 

2561 

กาํไรสาํหรับปีของบริษทัใหญ่ (บาท) 1,440,353,730  1,862,886,704  1,540,511,759  1,361,336,870 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนัก (หุ้น) 240,000,000  240,000,000  240,000,000  240,000,000 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)        
 กาํไรของบริษทัใหญ่ 6.00  7.76  6.42  5.67 

32. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที่
ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้บริษทัและ
บริษทัยอ่ยจะใชว้ธีิราคาทุนหรือวธีิรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน  
ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 ระดบัที่ 1 ใชข้อ้มูล ราคาเสนอ ซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง ) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์
   หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั  
 ระดบัที่ 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ที่สามารถสงัเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที่คาํนวณมาจากราคาตลาด ) 
สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

 ระดบัที่ 3 ใชข้อ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตได้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณ
ขึ้น 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แยก
แสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

  ระดบัที่ 1  ระดบัที่ 2  ระดบัที่ 3  รวม 
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สินทรัพย์         
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 
  - ตราสารทุน 

 
7,027,512,537 

  
- 

  
   - 

 
7,027,512,537 

 รวม  7,027,512,537  -  -  7,027,512,537 

 
  บาท 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

  ระดบัที่ 1  ระดบัที่ 2  ระดบัที่ 3  รวม 
สินทรัพย์         
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 
  - ตราสารทุน 

 
4,994,603,815 

  
- 

  
- 

 
4,994,603,815 

 รวม  4,994,603,815  -  -  4,994,603,815 
 
 ในระหวา่ง ปี ไม่มีการ เปล่ียนแปลงการจดัประเภทของสินทรัพยท์างการเงิน  
 
 
 

33.  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่  31 ธนัวาคม 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี  
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี   เพ่ิม (ลด)*  เงินสดเพ่ิม (ลด)  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561      31 ธนัวาคม 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 882,567,738  3,172,341,822  -  4,054,909,560 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,000,000  (800,000)  -  5,200,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 176,350,000  (3,850,000)  -  172,500,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 55,000,000  (55,000,000)  -  - 

รวม 1,119,917,738  3,112,691,822  -  4,232,609,560 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31  เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิม (ลด)  การไดม้าซ่ึง  ณ วนัท่ี 

 ธนัวาคม 2560      บริษทัยอ่ย  31 ธนัวาคม 2561 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31  เพ่ิม (ลด)*  เพ่ิม (ลด)  การไดม้าซ่ึง  ณ วนัท่ี 

 ธนัวาคม 2560      บริษทัยอ่ย  31 ธนัวาคม 2561 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น 

 จากสถาบนัการเงิน 

 

1,786,164,451 

  

(907,572,871) 

  

- 

  

3,976,158 

  

882,567,738 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 76,100,000  (100,100,000)  -  30,000,000  6,000,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 683,168,862  (506,818,862)  -         -  176,350,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 160,040,000  (146,040,000)  -  41,000,000  55,000,000 

รวม 2,705,473,313  (1,660,531,733)  -  74,976,158  1,119,917,738 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี   เพ่ิม (ลด)*  เงินสดเพ่ิม (ลด)  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561      31 ธนัวาคม 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 878,658,498  3,173,513,796  -  4,052,172,294 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 699,000,000  (693,800,000)  -  5,200,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 176,350,000  (3,850,000)  -  172,500,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 44,000,000  (44,000,000)  -  - 

รวม 1,798,008,498  2,431,863,796  -  4,229,872,294 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   เพ่ิม (ลด)*  เงินสดเพ่ิม (ลด)  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2560      31 ธนัวาคม 2561 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,786,091,241  (907,432,743)  -  878,658,498 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 76,100,000  622,900,000  -  699,000,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 683,168,862  (506,818,862)  -  176,350,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 160,040,000  (116,040,000)  -  44,000,000 

รวม 2,705,400,103  (907,391,605)  -  1,798,008,498 

 
*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจาํนวนเงินสดรับและเงินสดชาํระคืนในงบกระแสเงินสด 

 
34. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึน้ 
  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 นอกจากหน้ีสินที่ปรากฏในงบการเงินแลว้ บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีภาระ

ผกูพนัและหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้น ดงัน้ี 
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  34.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
   34.1.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการทาํสญัญาซ้ือที่ดิน ครุภณัฑท์างการแพทยแ์ละ

 ทรัพยสิ์นอ่ืนกบับริษทัในประเทศหลายแห่งจาํนวน  17 สญัญา  (เฉพาะกิจการ  16 สญัญา)  
 มูลค่าตามสญัญารวม 146.21 ลา้นบาท  (เฉพาะกิจการ  145.39 ลา้นบาท) บริษทัมีการจ่ายเงิน
 มดัจาํล่วงหนา้ตามสญัญาแลว้จาํนวน 88.64 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 88.47 ลา้นบาท) บริษทัมี
 ภาระผกูพนัตามสญัญาคงเหลือ 57.57 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 56.92 ลา้นบาท)  

  34.1.2 บริษทัมีภาระผกูพนัในการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  และบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัเป็น
จาํนวนเงิน 2,040 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้แลว้เป็นจาํนวนเงิน 290 ลา้นบาท บริษทั
มีภาระผกูพนัที่จะตอ้งจ่ายค่าหุน้ที่ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระอีกเป็นจาํนวนเงิน 1,750 ลา้นบาท 

 
  34.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงาน 
    ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการชาํระค่า

บาํรุงรักษาเคร่ืองมือแพทยแ์ละค่าเช่าป้ายโฆษณาและค่าเช่าที่ดินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ภาระตาม
สญัญาคงเหลือดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

จ่ายชาํระภายใน        
1 ปี 16,428,216  29,340,464  11,996,501  26,316,475 
2 - 5 ปี 28,895,473  10,972,889  19,518,614  1,596,030 
มากกว่า 5 ปี 108,276,732  107,183,881             -  103,500 
 153,600,421  147,497,234  31,515,115  28,016,005 

  34.3 การคํ้าประกนั 
    บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารพาณิชยอ์อกหนงัสือคํ้าประกนัการใช้

ไฟฟ้า และการซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์เป็นจาํนวนเงิน 9.38 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 8.36 
ลา้นบาท) และบริษทัมีภาระผกูพนัตัว๋เงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและหนงัสือคํ้าประกนัการออกสินคา้
วงเงินจาํนวน 13.57 ลา้นบาท 

 
  34.4 คดีฟ้องร้อง 
       (ก) บริษทัถูกคนไขฟ้้องร้องเรียกค่าเสียหายเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลจาํนวน  5 คดี โดยมีทุนทรัพยท์ี่

 ฟ้องร้องจาํนวนรวม 108.28 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
คดีความ  ความคืบหนา้ของคดี 

ปี 2559   
1. ทุนทรัพย ์1.98 ลา้นบาท  ศาลชั้นตน้พพิากษายกฟ้องโจทก ์ต่อมาศาลอุทธรณ์

พพิากษาใหบ้ริษทัชาํระเงิน 0.18 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดี
อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลฎีกา 

ปี 2560   
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2. ทุนทรัพย ์10.91 ลา้นบาท  ศาลชั้นตน้พพิากษาใหบ้ริษทัชาํระเงิน 0.55 ลา้นบาท 
ต่อมาศาลอุทธรณ์พพิากษาใหย้กฟ้องโจทก ์ปัจจุบนัคดี
อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลฎีกาวา่จะรับฎีกาของ
โจทกห์รือไม่ 

3. ทุนทรัพย ์42.30 ลา้นบาท  ศาลชั้นตน้พพิากษาใหย้กฟ้องโจทก ์ต่อมาศาลอุทธรณ์
ไดพ้พิากษายนืตามศาลชั้นตน้ ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่ง
การพจิารณาของศาลฎีกาวา่จะรับฎีกาของโจทกห์รือไม่ 

ปี 2561   
4. ทุนทรัพย ์47.80 ลา้นบาท  คดีอยูใ่นระหวา่งศาลนดัฟังคาํพพิากษา 
ปี 2562   
5. ทุนทรัพย ์5.29 ลา้นบาท  คดีอยูร่ะหวา่งศาลนดัสืบพยานโจทก ์
   

    เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นวา่คดีความยงัมีความไม่แน่นอน บริษทัจึงยงัไม่ไดบ้นัทึก
ประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน 

 
   (ข) ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัค่านายหนา้ในการติดต่อเช่าที่ดินของบริษทั

 ยอ่ยโดยมีทุนทรัพยท์ี่ฟ้องร้องจาํนวนเงิน 53.14 ลา้นบาท ศาลชั้นตน้มีคาํพพิากษาใหย้กฟ้อง
 โจทกแ์ละปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลอุทธรณ์ ฝ่ายบริหารพจิารณาแลว้วา่บริษทั
 และบริษทัยอ่ยจะไม่มีผลเสียจากคดีดงักล่าวจึงไม่บนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน  

   (ค) ในปี 2561 บริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัคดีเช็ค โดยมีทุนทรัพยท์ี่ฟ้องร้องจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท 
ศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์พจิารณาใหบ้ริษทัยอ่ยชาํระเงินจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาทพร้อมดอกเบี้ย 
7.5 ต่อปีของเงินตน้  ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งพจิารณาวา่จะใชสิ้ทธิฎีกาคาํพพิากษาต่อไปหรือไม่ 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวไวใ้นบญัชีเจา้หน้ีค่าซ้ือที่ดิน จาํนวนเงิน 10 ลา้น
บาท รวมทั้งบนัทึกดอกเบี้ยคา้งจ่ายเป็นจาํนวนเงิน 1.36 ลา้นบาทไวใ้นงบการเงินแลว้ 

   (ง) ในปี 2561 บริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องใหด้าํเนินการจดทะเบียนภาระจาํยอมที่ดินและเรียกค่าเสียหายจาก
มูลละเมิด โดยทุนทรัพยท์ี่ฟ้องร้องจาํนวนเงิน 204 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยไดใ้หก้ารปฏิเสธคาํฟ้อง
ของโจทก ์ต่อมาเม่ือวนัที่ 22 กรกฎาคม 2562 บริษทัยอ่ยไดฟ้้องร้องกลบัคู่กรณีดงักล่าวเก่ียวกบัการ
ทาํผดิสญัญา จงใจกระทาํละเมิด และขอใหคู้่กรณีจดทะเบียนสิทธิการเช่าที่ดิน และเรียกค่าเสียหาย
เป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท คู่กรณีใหก้ารและฟ้องแยง้บริษทัยอ่ยเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 
50.50 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งสืบพยานโจทกแ์ละจาํเลย 

     เม่ือวนัที่ 28 มกราคม 2563 คดีที่บริษทัยอ่ยถูกฟ้องขา้งตน้ ทุนทรัพยท์ี่ฟ้องร้องจาํนวน
เงิน  204 ลา้นบาท ผลของคดีส้ินสุดแลว้ โดยโจทกย์ืน่คาํร้องขอถอนคาํฟ้อง 

   (จ) ในปี 2562 บริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเร่ือง การจดทะเบียนภาระจาํยอมใหก้บัโจทกแ์ละขอใหบ้ริษทั
ยอ่ยและบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นจาํเลยที่ 2 ดาํเนินการเพกิถอนการจดทะเบียนภาระจาํยอม  หากไม่
สามารถทาํไดใ้หช้ดใชค้่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน  50 ลา้นบาท  และโจทกข์อใหศ้าลคุม้ครอง
ชัว่คราวไวร้ะหวา่งพจิารณาคดี บริษทัยอ่ยคดัคา้นการขอคุม้ครองชัว่ครางของโจทก ์เน่ืองจาก
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บริษทัยอ่ยเห็นวา่ โจทกไ์ม่ไดรั้บความเสียหายอยา่งแทจ้ริงและไม่มีสิทธิที่จะใชท้ี่ดินพพิาทเป็น
ทางภาระจาํยอม ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการไต่สวนคุม้ครองชัว่คราว  

   (ฉ) ในปี 2562 บริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้อง ร่วมกบับริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นจาํเลยที่ 2 เร่ือง การจดทะเบียน
ภาระจาํยอม และไม่ชอบธรรมในการทาํการซ้ือขายที่ดิน ( 29 ตร.ว.) ที่แบ่งไวเ้ป็นถนนไปทาํ
โครงการฯ ขอใหจ้าํเลยทั้ง 2 จดทะเบียนภาระจาํยอมให ้หากจดทะเบียนไม่ไดใ้หช้ดใชค้่าเสียหาย
เป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดย้ืน่คาํใหก้ารวา่ ไดป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงโดยจดภาระจาํ
ยอมตามบนัทึกที่ตกลงกนัครบถว้นแลว้ ที่ดินส่วนพพิาทที่เป็นของบริษทัยอ่ย  ไม่ไดป้ระสงคใ์ห้
เป็นแนวถนนภาระจาํยอม การขอใชภ้าระจาํยอมของโจทกเ์กินส่วนนอกเหนือขอ้ตกลง และที่ดิน
โจทกมิ์ไดอ้ยูติ่ดกนักบัที่ดินพพิาท ที่ดินพพิาทไม่สามารถใชผ้า่นเขา้ออกสู่ทางสาธารณะได ้
ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการไกล่เกล่ียของศูนยไ์กล่เกล่ียประนีประนอมยอมความ  

   (ช) ในปี 2562 บริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องใหด้าํเนินการส่งมอบคืนพื้นที่เช่า ใหก้บัโจทก ์เน่ืองจากโจทก์
บอกเลิกสญัญาเช่าแลว้แต่กบัครอบครองที่ดินไม่ได ้เน่ืองจากมีบุคคลภายนอกใชป้ระโยชน์อยู ่ 
หากยงัไม่คืนพื้นที่โจทกเ์รียกค่าเช่าในอตัรา เดือนละ 500,000 บาท บริษทัยอ่ยไดย้ืน่คาํใหก้ารแก้
คดีในประเด็นที่ไม่ไดเ้ป็นฝ่ายผดิสญัญาต่อโจทก ์แต่โจทกร่์วมก่อปัญหาเป็นเหตุไม่อาจลงทุนได ้
การบอกเลิกการเช่าของโจทกไ์ม่ชอบดว้ยกฎหมาย ค่าเช่าตามที่โจทกอ์า้งสูงเกินกวา่อตัราค่าเช่าที่
บริษทัยอ่ยเคยชาํระตามขอ้ตกลง  ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการไกล่เกล่ียประนีประนอมยอมความ
ของศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พพิาท  

เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเห็นวา่คดีความตาม (ง) - (ช)  ยงัมีความไม่แน่นอน บริษทัยอ่ย
จึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน  

 
35. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
  บริษทัมีรายการบญัชีจาํนวนหน่ึงซ่ึงเกิดกบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้

และค่าใชจ่้ายเกิดจากรายการที่มีกบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว รายการดงักล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจตาม
ราคาตลาด ยกเวน้การคิดอตัราดอกเบี้ยเงินใหกู้ย้มืซ่ึงบริษทัจะคิดเท่ากบัอตัราตน้ทุนที่กูย้มืมา และรายการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยหุ์น้ทุนกบั กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั  ซ่ึงซ้ือขายในราคาที่ตกลงร่วมกนั บุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวขอ้งกนัมีความสมัพนัธก์บักิจการโดยการถือหุน้หรือการมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั ดงัน้ี 

  งบการเงินน้ีจึงรวมผลของรายการดงักล่าวตามเกณฑท์ี่กาํหนดขา้งตน้ 
บริษทั / บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษทัร่วม  ดูหมายเหตุ 10  
บริษทัยอ่ย  ดูหมายเหตุ 11  
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  ดูหมายเหตุ 12  
บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั  เป็นผูถื้อหุน้ และ/หรือกรรมการ 
บริษทั เอฟ แอนด ์เอส 79 จาํกดั  กรรมการร่วมกนั 
บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน)  กรรมการร่วมกนัและเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่  
  บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั 
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รายการ  นโยบายราคา 

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย ์  ราคาเป็นไปตามเกณฑร์าคาที่คิดกบัลูกคา้
ทัว่ไปโดยหกัส่วนลดร้อยละ 10 - 30 

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
รายไดค้่าที่ปรึกษาและค่าบริการเคร่ืองมือแพทย ์  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
ดอกเบี้ยรับ   
 - บริษทัร่วม   อตัราร้อยละ 2.20 - 2.70 ร้อยละ 4.25 และ

ร้อยละ 8 ต่อปี (ปี 2561; ร้อยละ 1.65 - 2.70 
ร้อยละ 4.25 และร้อยละ 8 ต่อปี) 

ค่าตรวจวนิิจฉยัโรคและค่าบริการทางการแพทยจ่์าย  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
ซ้ือยา  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
ดอกเบี้ยจ่าย  อตัราร้อยละ 2.20 - 3.75 ต่อปี (ปี 2561; 

ร้อยละ 2.70 - 4.50 ต่อปี) 
   
 
 
 
 
  รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัที่สาํคญั มีดงัน้ี 
   รายการบนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินปี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 
ลูกหน้ีการคา้        
 -  บริษทัย่อย -  -  7,174,902  2,735,491 
 -  บริษทัร่วม 107,231,647  111,781,321  107,231,647  111,781,321 
 -  บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 284,543,448  78,305,640  284,543,448  78,305,640 
 รวม 391,775,095  190,086,961  398,949,997  192,822,452 

รายไดค้า้งรับ        
 -  บริษทัร่วม 331,452  237,564  331,452  237,564 
 -  บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 139,849  114,237  139,849  114,237 
  รวม 471,301  351,801  471,301  351,801 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน        
 -  บริษทัร่วม 280,000,000  280,000,000  -  - 
 -  บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 65,000,000  65,000,000  -  - 
  รวม 345,000,000  345,000,000  -  - 

ดอกเบี้ยคา้งรับ - สุทธิ        
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 - บริษทัร่วม 480,000  583,562  480,000  480,000 
 รวม 480,000  583,562  480,000  480,000 

เงินให้กูย้ืมระยะยาว - สุทธิ        
 - 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 885,634  901,358  885,634  901,358 
 -  บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 1,855,658  1,641,577  1,855,658  1,641,577 
 รวม 2,741,292  2,542,935  2,741,292  2,542,935 

เงินกูย้ืมระยะส้ัน          
 - บริษทัย่อย -  -  -  693,000,000 
 -  บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั 5,200,000  6,000,000  5,200,000  6,000,000 
 รวม 5,200,000  6,000,000  5,200,000  699,000,000 

เจา้หน้ีค่าหุ้น          
 - บริษทัย่อย -  -  3,210,000  13,210,000 
 รวม -  -  3,210,000  13,210,000 

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

เงินปันผลที่บริษทัใหญ่จ่ายให้บริษทัร่วม        
 - บริษทัร่วม 228,016,024  20,111,200  -  - 
 รวม 228,016,024  20,111,200  -  - 

รายการที่เก่ียวขอ้งในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์       
 - บริษทัย่อย -  -  301,814  682,268 
 -  บริษทัร่วม 20,165,288  19,863,774  20,165,288  19,863,774 
 -  บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 12,637,900  9,305,190  12,637,900  9,305,190 

 รวม 32,803,188  29,168,964  33,105,002  29,851,232 

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์        
 -  บริษทัย่อย -  -  9,470,557  6,529,845 
 -  บริษทัร่วม 300,890,038  243,881,135  300,890,038  243,881,135 
 -  บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 461,299,130  219,423,037  461,299,130  219,423,037 

  รวม 762,189,168  463,304,172  771,659,725  469,834,017 

รายไดค้่าที่ปรึกษาและค่าบริการเคร่ืองมือแพทย์        
 -  บริษทัย่อย -  -  129,266  74,984 
 -  บริษทัร่วม 5,093,511  3,797,647  5,093,511  3,797,647 
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 -  บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 2,678,752  1,929,170  2,678,752  1,929,170 

  รวม 7,772,263  5,726,817  7,901,529  5,801,801 

รายไดเ้งินปันผล        
 -  บริษทัร่วม 287,697,215  288,848,853  287,697,215  288,848,853 
 -  บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 3,484,400  3,484,400  3,484,400  3,484,400 

  รวม 291,181,615  292,333,253  291,181,615  292,333,253 

ดอกเบี้ยรับ        
 -  บริษทัร่วม 11,160,000  7,379,514  3,600,000  6,693,887 
 -  บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 2,762,500  663,116  -  - 

  รวม 13,922,500  8,042,630  3,600,000  6,693,887 

ขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน        
 -  บริษทัร่วม -  4,336,287  -  4,336,287 
 -  บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั -  1,595,429  -  1,595,429 

  รวม -  5,931,716  -  5,931,716 

ค่าตรวจรักษาวนิิจฉัยโรคและค่าบริการ        
  ทางการแพทยจ่์าย        
 -  บริษทัร่วม 1,859,478  3,518,892  1,859,478  3,518,892 
 -  บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 379,790  396,805  379,790  396,805 

  รวม 2,239,268  3,915,697  2,239,268  3,915,697 

        
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ซ้ือยาและเวชภณัฑ ์        
 -  บริษทัร่วม -  142,310  -  142,310 
 -  บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 12,758,863  9,994,474  12,758,863  9,994,474 

  รวม 12,758,863  10,136,784  12,758,863  10,136,784 

ดอกเบี้ยจ่าย        
 -  บริษทัย่อย -  -  16,167,860  17,496,962 
 -  บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั 215,055  3,111,262  215,055  3,111,262 

  รวม 215,055  3,111,262  16,382,915  20,608,224 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        
 -  ผลประโยชน์ระยะส้ัน 54,031,883  40,621,619  43,862,613  40,021,619 
 -  ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,928,417  716,836  1,107,423  716,836 

  รวม 58,960,300  41,338,455  44,970,036  40,738,455 
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 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ย
ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เก่ียวขอ้ง  และค่าตอบแทนกรรมการ รวมไปถึง
ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืนโดยไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย ์ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลที่
กาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
36. ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัใน  2 ส่วนงานดาํเนินงานที่รายงานตามชนิดของ
บริการในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี  

ประเภทส่วนงาน  ลกัษณะของบริการตามส่วนงาน 
ส่วนงานโรงพยาบาล  โรงพยาบาลทัว่ไป 
ส่วนงานอ่ืนๆ  ขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์

    
   ผลการดาํเนินงานไดรั้บการสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานซ่ึงก็คือกรรมการผูจ้ดัการ เพือ่ใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและ
ประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑผ์ลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงเป็นเกณฑเ์ดียวกบัที่ใชใ้นการวดั
กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน  

   รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน ดาํเนินงาน สาํหรับ ปีส้ินสุดวนัที่  31 
ธนัวาคม  2562 และ 2561 มีดงัน้ี  

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานโรงพยาบาล  ส่วนงานขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์  รวม 

 2562  2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

 2562  2561  2562  2561 

รายได ้          3,746,884,749  3,621,153,578  815,624,784  490,073,207  4,562,509,533  4,111,226,785 

ตน้ทุน               (2,553,200,701)  (2,442,744,596)  (602,328,968)  (398,213,810)  (3,155,529,669)  (2,840,958,406) 

ก าไรขั้นตน้ 1,193,684,048  1,178,408,982  213,295,816  91,859,397  1,406,979,864  1,270,268,379 

รายไดอ่ื้น (ค่าใชจ่้ายอ่ืน) ท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้           

โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ      1,200,000  208,205,017 

เงินปันผลรับ         272,633,225  287,445,406 

ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น        -  938,508,487 

รายไดอ่ื้น         117,393,459  53,686,359 

ค่าใชจ่้ายในการขาย         (11,758,934)  (9,246,647) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (516,933,484)  (486,111,085) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์         (248,042,872)  (56,889,724) 
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ตน้ทุนทางการเงิน         (46,173,941)  (61,874,740) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        546,750,639  445,409,124 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (201,325,426)  (345,759,061) 

ก าไรส าหรับปี         1,320,722,530  2,243,641,515 
 

37. เคร่ืองมือทางการเงิน 
37.1 การบริหารความเส่ียง 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารความเส่ียงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมภายในองคก์รโดยทัว่ไป 
และไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธท์างการเงินใด ๆ 

 
37.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ย 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ยเน่ืองจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน เงิน
ใหกู้ย้มืระยะสั้น เงินใหกู้ย้มืระยะยาว เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาว  
ทั้งน้ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรือมี
อตัราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัเช่ือวา่ความ ผนั
ผวนของอตัราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษทัและบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงิน
อ่ืนเพือ่ป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินที่สาํคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบี้ยไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 

 (ร้อยละ)  ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

   ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.125 - 0.625  127,079,248  -  885,390,897  1,012,470,145 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  -  573,175,865  573,175,865 

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 2.20 - 4.25  -  345,000,000  -  345,000,000 

เงินลงทุน -  -  -  13,851,113,237  13,851,113,237 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 8.00  -  45,000,000  -  45,000,000 

เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั 0.375 -  0.90  1,195,080  -  -  1,195,080 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น 

 จากสถาบนัการเงิน 

 

1.90 - 2.80 

 

84,909,560  3,970,000,000  

 

-  4,054,909,560 

เจา้หน้ีการคา้ -  -  -  297,353,371  297,353,371 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลและกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 3.75  -  5,200,000  -  5,200,000 
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เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 3.75 - 4.25  -  172,500,000  -  172,500,000 

เจา้หน้ีอ่ืนและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  323,005,544  323,005,544 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 

 (ร้อยละ)  ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

   ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.125 - 0.75  911,471,650  -  (21,548,573)  889,923,077 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  -  351,206,594  351,206,594 

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 1.65 - 4.25  -  345,000,000  -  345,000,000 

เงินลงทุน -  -  -  10,763,206,790  10,763,206,790 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 4.50 - 8.00  -  45,000,000  -  45,000,000 

เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั 0.90 - 1.05  1,187,452  -  -  1,187,452 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น 

 จากสถาบนัการเงิน 

 

2.85 - 3.45 

  

52,567,738  

 

830,000,000  

 

-  882,567,738 

เจา้หน้ีการคา้ -  -  -  257,722,657  257,722,657 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลและกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 2.70 - 4.50  -  6,000,000  -  6,000,000 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 3.75 - 4.50  -  176,350,000  -  176,350,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.00 - 3.625  55,000,000  -  -  55,000,000 

เจา้หน้ีอ่ืนและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  442,474,445  442,474,445 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 

 (ร้อยละ)  ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

   ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.125 - 0.625  250,942,055  -  55,659,086  306,601,141 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  -  556,488,743  556,488,743 

เงินลงทุน -  -  -  12,411,455,219  12,411,455,219 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 8.00  -  45,000,000  -  45,000,000 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น          

 จากสถาบนัการเงิน 1.90 - 2.80  82,172,294  3,970,000,000  -  4,052,172,294 

เจา้หน้ีการคา้ -  -  -  283,518,497  283,518,497 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลและกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 3.75  -  5,200,000  -  5,200,000 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 3.75 - 4.25  -  172,500,000  -  172,500,000 
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เจา้หน้ีอ่ืนและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  268,130,953  268,130,953 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 

 (ร้อยละ)  ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

   ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.125 - 0.75  138,794,017  -  (17,988,531)  120,805,486 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  -  333,835,346  333,835,346 

เงินลงทุน -  -  -  9,687,666,803  9,687,666,803 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 4.50 - 8.00  -  45,000,000  -  45,000,000 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น          

 จากสถาบนัการเงิน 2.07 - 3.30  48,658,498  830,000,000  -  878,658,498 

เจา้หน้ีการคา้ -  -  -  239,538,851  239,538,851 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลและกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 2.70 - 4.50  -  699,000,000  -  699,000,000 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 3.75 - 4.50  -  176,350,000  -  176,350,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.00 - 3.625  44,000,000  -  -  44,000,000 

เจา้หน้ีอ่ืนและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  -  -  214,827,331  214,827,331 

37.3 ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้มื

ระยะสั้นและระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ
กาํหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม ดงันั้น บริษทัไม่คาดวา่จะไดรั้บ
ความเสียหายที่เป็นสาระสาํคญัจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีดงักล่าว นอกเหนือไปจากที่ไดต้ั้งค่าเผือ่
หน้ีสงสยัจะสูญไวแ้ลว้ 

 
37.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ เน่ืองจากธุรกรรมทางการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทาํธุรกิจภายในประเทศ 
 
37.5 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัของ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใหเ้พยีงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัรวมทั้งจดัหาวงเงินสินเช่ือ
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงินต่างๆ เพือ่สาํรองในกรณีที่มีความจาํเป็นและเพือ่ลดผลกระทบจากความ
ผนัผวนของกระแสเงินสด 
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37.6 มูลค่ายติุธรรม 
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินที่แสดงไวใ้นงบการเงินมีอตัราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบี้ยคงที่ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ายบริหาร
ของบริษทัเช่ือวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจะไม่แตกต่างอยา่งเป็น
สาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี 

 
38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

1)  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัที่ 9 มกราคม 2563 ไดมี้มติใหซ้ื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนใน
 บริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั ตามสดัส่วนเดิม  จาํนวน 14,187,720 หุน้ ในราคาหุน้ละ 42 บาท 
 เป็นจาํนวนเงิน 595.88 ลา้นบาท ซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนส่วนที่ผูถื้อหุน้เดิมสละสิทธ์ิ จาํนวน 
 16,300,977 หุน้ ในราคาหุน้ละ 42 บาท เป็นจาํนวนเงิน 684.64 ลา้นบาท และซ้ือหุน้สามญัเดิมจาก  
 ผูถื้อหุน้บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 1,503,828 หุน้ ในราคาหุน้ละ 42 บาท เป็นจาํนวนเงิน 63.16 
 ลา้นบาท รวมทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน 1,343.68 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุน้ในวนัที่ 15 
 มกราคม 2563 ผลจากการซ้ือหุน้ดงักล่าว ทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวจากเดิม
 ร้อยละ 41.10 เป็นสดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนเรียกชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว ทาํใหเ้ปล่ียนสถานะ
 จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตั้งแต่วนัที่ 15 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

2)  เม่ือวนัที่ 4 กุมภาพนัธ ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังที่ 1/2563 ไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันผล
 ระหวา่งกาล คร้ังที่ 3 จากผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่  30 กนัยายน 2562 
 หุน้ละ 0.90 บาท เป็นจาํนวนเงิน 216 ลา้นบาท โดยจ่ายในวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2563 

 
39. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการของบริษทัเม่ือวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์ 2563 


