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บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) ภายใต้ความ
เช่ือมั่นในนโยบาย “อบอุ่น และเช่ียวชาญ” มุ่งเน้นการให้การ
รักษาผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง โดยมีการสนับสนุน
ทางด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างต่อเนื่องเข้ามา ช่วยเสริมการ
ให้การรักษาและบริการกว่า 32 ปี เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้มารับ
บริการท่ีไว้วางใจโรงพยาบาล 
 
ในปี 2563 ท่ีผ่านมานั้น นับเป็นปีท่ีทุกภาคส่วน ท้ังใน
ระดับประเทศและระดับโลก เผชิญปัญหาใหญ่ร่วมกันได้แก่ 
COVID-19 ทางโรงพยาบาลได้พยายามอย่างดีท่ีสุด ในการสร้าง
ความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการรวมถึงบุคลากร และรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ ท่ีจะช่วยในการบริหารจัดการ COVID-19 ให้กับ
โรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการ
ควบคุมโรค โดยเป็นโรงพยาบาลแรกที่เปิดศูนย์ Drive Thru ใน
ประเทศไทย สามารถลดการสัมผัส และปิดโอกาสในการติดเช้ือ 
ท าให้ผู้ท่ีมีความเส่ียงไม่ต้องลงจากพาหนะ และผู้ท่ีไม่มีเช้ือลด
โอกาสในการสัมผัสเช้ือ นอกเหนือจากมาตรการคัดกรองผู้มาใช้
บริการท่ีเคร่งครัด รวมถึงการคัดแยกผู้ป่วยท่ีจะเข้ามารักษาตัว
ในโรงพยาบาล เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้มารับบริการท่านอื่นๆ 
ต่อมา โรงพยาบาลได้พัฒนาไปอีกข้ัน โดยการเปิด คลินิค ไข้ ไอ 
เจ็บคอ (Drive In)  ท่ีมีมาตรการในการลดการสัมผัส แยกผู้มี
ความเส่ียง การฆ่าเช้ือในห้องตรวจด้วยรังสี UV หลังการใช้งาน
ทุกครั้ง ท าให้ผู้ท่ีมารับบริการมีทางเลือกและความมั่นใจ ใน
มาตรฐานความปลอดภัยระหว่างมาใช้บริการ โดยต้ังห่างจาก
อาคารโรงพยาบาลตามเกณฑ์ เพื่อแยกผู้ท่ีอาจจะมีความเส่ียง
จากโรงพยาบาล 

สาสนจ์ากประธานกรรมการ 
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 แม้ในภาวะท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID-19  ท่ีท าให้คนไข้ลดลงจากโรคท่ัวไป แต่ทางโรงพยาบาล
รามค าแหง ยังสามารถรักษาฐานผู้ป่วยโรคซับซ้อน หรือโรคเรื้อรังไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ตอกย้ าถึงความ สามารถ
ของทีมแพทย์ และความเช่ือใจของผู้มารับบริการ นอกจากนั้นทางโรงพยาบาลยังได้เปิดแผนกฟื้นฟูสมรรถภาพ
หัวใจและปอด (Cardiac Rehabilitation Department) ท่ีดูแลโดยผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์การออกก าลังกาย 
(Sport Physiologist) โดยคณะผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา ท่ีจะท าให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่าง
แข็งแรง ตามความเหมาะสมและภาวะของร่างกาย นอกเหนือจากจะช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยแล้ว 
ยังสามารถเพิ่มความฟิตให้กับคนท่ีแข็งแรง รวมถึงช่วยวางแผนให้ถึงเป้าหมายความแข็งแรงตามท่ีต้องการได้อีก
ด้วย 

 จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563  ท่ีคาดว่าจะลดลงร้อยละ 6.0 การบริโภคภาคเอกชนท่ีลดลงร้อยละ 
0.9 และอัตราเงินเฟ้อเฉล่ียท่ีร้อยละ -0.9  โรงพยาบาลรามค าแหงยังคงเดินหน้าโครงการ “โรงพยาบาลรามค าแหง 
2”ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริการ และรองรับ
คนไข้ได้มากขึ้นในอนาคต โดยมีเป้าหมายเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพของกรุงเทพโซนตะวันออก นอกจากนี้
กลุ่มโรงพยาบาลรามค าแหง ได้ลงทุนเพิ่มในโรงพยาบาลวิภารามโดยถือหุ้นร้อยละ 50 และแปลงสถานะมาเป็น
บริษัทย่อย เพื่อสะท้อนศักยภาพของกลุ่มโรงพยาบาลรามค าแหงในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทุกระดับ ส าหรับ
โครงการลงทุนขยายงานไปในพื้นท่ีอื่นๆ โรงพยาบาลรามค าแหงยังคงพิจารณาด้วยความรอบคอบและเหมาะสม
กับสถานการณ์ เพื่อให้ทุกโครงการเป็นไปตามแผนการเติบโตและความมั่นคงของกิจการท่ีต้ังไว้  

 ทางโรงพยาบาลมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยงานต่างๆ ท้ังในการดูแลผู้ป่วยและอ านวยความ
สะดวกผู้มารับบริการ และบุคลากรของโรงพยาบาล เพื่อให้ข้อมูลมีความแม่นย า ถูกต้อง รวดเร็ว โดยพัฒนามา
อย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี จนเห็นผลลัพธ์ผ่าน  Smart OPD Program และ Smart Ward Program ท าให้
แพทย์และพยาบาลสามารถติดตามและดูข้อมูลของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง รวมถึงการท าให้คนไข้มีความ
ปลอดภัยมากขึ้นในการรับการรักษาและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ   อีกท้ังมีการพัฒนา 
Infrastructure Data Center บนระบบคลาวน์ของบริษัท DELL ซึ่งเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ระดับโลก มาใช้
ด าเนินการในเครือข่ายโรงพยาบาลรามค าแหง รวมถึงการเป็นพันธมิตร กับ Apple Inc ในการน าอุปกรณ์ต่างๆ  
เช่น iPad และ iPad mini เข้ามาใช้งาน ในการให้บริการผู้เข้ามาใช้บริการทางโรงพยาบาล นอกจากนั้น 
โรงพยาบาลยังได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ  โครงการ  Muang Thai Life Assurance Hospital Award 
2019  จากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน  จากการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
โดย บริษัท Nielsen เป็นผู้ส ารวจ    

 ในฐานะบริษัทของคนไทย  การเป็นส่วนหนึ่งท่ีดีของสังคม เป็นส่ิงท่ีโรงพยาบาลตระหนักถึงความส าคัญ
โดยเสมอมา  ทางโรงพยาบาลจึงได้สนับสนุนให้มีการท ากิจกรรมตอบแทนสังคม อาทิ เช่น รับบริจาคโลหิต ร่วมกับ
สภากาชาดไทยในปี 2563  จ านวน 4 ครั้ง  ณ ห้องประชุมช้ัน 10 อาคาร 3  โรงพยาบาลรามค าแหง  รวมถึง 

 

โครงการ “อุ่นรัก...ไอราม” ครั้งท่ี 9 ปีท่ี 10  ท่ีรวบรวมอุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์กีฬา  ผ้าห่มกันหนาว  ของเล่น 
และเงินสนับสนุน จ านวน 146,584 บาท  ให้กับโรงเรียนบ้านสาวเอ้  อ าเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ภายใต้
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โครงการ “Go to Buriram ชวนกันมาปัน...ปันนี้เพื่อน้อง” และเพื่ออนุรักษ์ผืนป่า อันเป็นมรดกให้กับลูกหลาน
ชาวไทยสืบไป  ทางโรงพยาบาลในเครือรามค าแหงประกอบด้วย โรงพยาบาลรามค าแหง  โรงพยาบาลเชียงใหม่
ราม   และ โรงพยาบาลลานนา  ได้ร่วมกันมอบเงินเข้า  “กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า” จ านวน 600,000 บาท  พร้อม
กันนั้น  โรงพยาบาลรามค าแหงได้ออกหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยปฐมพยาบาลเป็นปีท่ี 3 ในงานจักรยานระดับ
นานาชาติ  “ปั่นสองน่อง ท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” โดยมีทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมรถพยาบาล ติดต้ัง
อุปกรณ์กู้ชีพประจ าจุดเส้นทางปั่น  เพื่อดูแลนักปั่นท่ีมารวมตัวกว่า 4,000 คน และในการร่วมมือกับ บริษัท ไทย
สมุทรประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  โรงพยาบาลรามค าแหงได้มอบ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และตู้ยาสามัญ
ประจ าบ้าน  เพื่อส่งเสริมสุขภาพน้องๆ เยาวชนของชาติ   ผ่าน โครงการ Ocean Life & Ram Hospital สานฝัน
ให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านพุเตย  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

ทางคณะกรรมการเห็นว่าปี 2564  น่าจะเริ่มเป็นปีท่ีดีขึ้น จากการเริ่มฉีดวัคซีนส าหรับ COVID-19  และ
คงเห็นภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศไทยท่ีดีขึ้นเป็นล าดับ  อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งทาง
คณะกรรมการและทีมงานจะด าเนินการด้วยความรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นท่ีมอบความไว้วางใจ 
และพิจารณาถึงผลกระทบกับทุกภาคส่วนอย่างดีท่ีสุด  เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงของโรงพยาบาล
รามค าแหงและยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย 

 ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ท่ียังให้ความไว้วางใจ  และสนับสนุนการ
ท างานของคณะกรรมการตลอดมา พวกเรายังคงจะด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม รวมถึงยึด
หลักความโปร่งใส ในการบริหารและด าเนินการ  เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  ผู้เข้ามาใช้บริการ  ผู้ท างานทุกท่าน  
และสังคมไทย  เช่นท่ีปฏิบัติเสมอมา 
 

 

      นายแพทย์เอือ้ชาติ กาญจนพิทักษ์ 
            ประธานกรรมการบริษัท 
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รายชือ่กรรมการและรายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ 

 
นายแพทยเ์อื้อชาต ิ กาญจนพิทักษ์  
- 
ประธานกรรมการบริษัท* และกรรมการบริหาร 

- 

 
อายุ  77  ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น  0.94  % 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 
คุณวุฒิการศึกษา 

 2510      แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2514      วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี    
2521      วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย์ ประเทศเยอรมันนี     
2521      ปริญญาเอก Doctor of Medicine จาก University of Essen, Germany    

a 

ประวัติการท างาน  
 2524 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการผู้จัดการ บรษิัท เอฟ แอนด์ เอส’79 จ ากัด 

    (โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก) 
 2531 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 
 2540 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการบริหาร บริษัท สินแพทย์ จ ากัด (โรงพยาบาลสินแพทย์) 
 2543 – ปัจจุบัน     รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คนที่ 1 มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ 
 2544 – ปัจจุบัน     ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิประจ าคณะกรรมาธิการสาสธารณสุข วุฒิสภา 
 2546 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากัด 
 2547 – ปัจจุบัน     กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 
 2548 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จ ากัด (มหาชน) 
 2548 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการบริหาร บริษัท ปิยะศริิ จ ากัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท) 
 2549 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จ ากัด 

2550 – ปัจจุบัน     กรรมการและผู้จัดการมลูนิธิสถาบันโรคไต ภูมิราชนครินทร์ 
2550 – ปัจจุบัน     กรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) (รพ. ลานนา) 
2561 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากัด 
2561 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการบรหิาร บรษิทั บุรีรัมย์รวมแพทย์ จ ากัด 
2562 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการบรหิาร บรษิทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน) 
2562 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการบรหิาร บรษิทั โรงพยาบาลน่าน ราม จ ากัด  

 
หมายเหตุ: * แต่งต้ังเป็นประธานกรรมการบรษิัท เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564



 

รายงานประจ าปี 2563/5 

 

  
นายแพทยว์ิรัตน ์ ชื่นอ่ิม 
 

 กรรมการบริษัท และผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
 

 
อายุ  84  ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 

 2508      แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
      วุฒิบัตร Orthopedics โรงพยาบาลรามาธิบดี 
2517 – 2519     Fellowship Orthopedics Training จาก Hospital of Special Surgery, N. Y.   

 

ประวัติการท างาน 
 2515 – 2524     อาจารย์แผนก Orthopedics โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 2525 – 2530     แพทย์ Orthopedics โรงพยาบาลสมิติเวช 
 2531 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ ผู้อ านวยการ บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 
 2540 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ ผู้อ านวยการ บริษัท สินแพทย์ จ ากัด (โรงพยาบาลสินแพทย์)  

 



 

รายงานประจ าปี 2563/6 

 
 

ทันตแพทยช์ านาญ  ชนะภยั 
 

กรรมการบริษทั และกรรมการผู้จัดการ 

 
อายุ  77   ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น  1.06  % 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 
 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 2511          ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล  

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

 

ประวัติการท างาน 
 2514 – 2530     ทันตแพทย์ประจ าโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 2524 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการบริหาร บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จ ากัด  

    (โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก)  
 2531 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการผู้จัดการ บรษิัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 
 2540 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการบริหาร บริษัท สินแพทย์ จ ากัด (โรงพยาบาลสินแพทย์) 
 2546 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากัด  
            2547 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

2548 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการบริหาร บริษัท  ปิยะศริิ จ ากัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท) 
2549 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการบริหาร บริษัท  โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จ ากัด 
2551 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จ ากัด 

    (มหาชน)    
 2561 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากัด 
 2562 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลน่าน ราม จ ากัด 



 

รายงานประจ าปี 2563/7 

 
 

นายแพทยส์ุธี  ลีละเศรษฐกุล 
 

กรรมการบริษทั และผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย ์
 

 
อายุ  64   ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น  0.01  % 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 

 2524       แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   
2532          แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ประวัติการท างาน  
 2525 – 2526     อาจารย์ภาควิชาเภสัชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2526 – 2529     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   กรมการแพทย์   กระทรวงสาธารณสุข 
 2529 – 2532     แพทย์ประจ าบ้านอายุรกรรม   คณะแพทยศาสตร์   โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 2532 – 2534     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   กรมการแพทย์   กระทรวงสาธารณสุข 
 2534 – ปัจจุบัน        อายุรแพทย์   โรงพยาบาลรามค าแหง 
 2540 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ ผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 



 

รายงานประจ าปี 2563/8 

 
 

นายแพทย์ศิริพงศ์  เหลืองวารินกุล 
 

กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 
 

 
อายุ  61   ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น  2.37 % 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     
 
คุณวุฒิการศึกษา 

2526          แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2530          แพทยศาสตร์วุฒิบัตร โสต นาสิก ลาริงซ์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
2533          ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
2546          Senior Executive Program, Sasin   
2549          Advanced Senior Executive Program (ASEP, Sasin), Kellogg School of 

    Management Western University 

  
ประวัติการท างาน 
 2530 - 2532         อาจารย์ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      
 2533 - ปัจจุบัน     แพทย์ประจ าแผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลรามค าแหง 
 2538 - ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 
 2545 - ปัจจุบัน     รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 
 2546 - ปัจจุบัน     กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  
 2550 - ปัจจุบัน     กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จ ากัด (มหาชน)    
 2562 - ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการบริหาร บริษัท บุรรีัมย์รวมแพทย์ จ ากัด   
 2562 - ปัจจุบัน     กรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 2563 – ปัจจุบัน     ผู้อ านวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลธนบุรี 

 



 

รายงานประจ าปี 2563/9 

 
 

ทันตแพทยเ์จิมพล  ภูมติระกูล 
 

กรรมการบริษทั และผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
 

 
อายุ  60   ปี 
สัดส่วนการถอืหุ้น  0.16  % 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 

2528          ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          ประกาศนียบัตรชั้นสูง ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2537          ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 2550          นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 2555          Advanced Audit Committee Program (I.O.D.) 

2559          Advanced Senior Executive Program (ASEP, Sasin), Kellogg School of 
    Management Western University 

 

ประสบการณ์ท างาน  
 2537 - ปัจจุบัน        กรมการบริษัท และผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร บรษิัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 

2551 – ปัจจุบัน     คณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร โรงพยาบาลสุขุมวิท 
 2555 - 2557      กรรมการรัฐวิสาหกิจ สาขาความเชี่ยวชาญการแพทย์และสาธารณสุข 

2560 - ปัจจุบัน      ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  
2561 - ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากัด 

   



 

รายงานประจ าปี 2563/10 

 
 

นางสาวทัศน์วรรณ  ศิริวงศ ์
 

กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 
 

 
อายุ  46   ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น  0.83  % 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    
บุตรีนางอัญชนา  ศิริวงศ์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

2539          ปริญญาตรี Bachelor of Economics มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
2545          Master of Business Administration (MBA) INSEAD ประเทศฝรัง่เศส   

 

ประวัติการท างาน 
 2539 – 2544     Export Executive บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด ในเครือบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย 
 2546 – 2549     คณะท างานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 2548 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการผู้จัดการบริษัท Babebite Co.,Ltd.   
 2561 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท และ กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 



 

รายงานประจ าปี 2563/11 

 
 

นายแพทย์พชิญ  สมบูรณสิน 
 

กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร 
 

 
อายุ  48   ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น    2.78% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 

 2539           แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ประวัติการท างาน  
 2539 – 2542     แพทย์โรคผิวหนัง โรงพยาบาลรัฐในพ้ืนที่ชนบท  จ. เชียงใหม่ 
 2546 – ปัจจุบัน     แพทย์โรคผิวหนังและศลัยกรรมเลเซอร์  โรงพยาบาลรามค าแหง  
 2553 – 2563     ที่ปรึกษางานทั่วไป (Consultants)  โรงพยาบาลรามค าแหง  
            2564 – ปัจจุบัน       กรรมการบรษิัทและกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 
                                        (ได้รับการแต่งต้ังเมื่อวันที่  8  มกราคม  2564) 

 
  



 

รายงานประจ าปี 2563/12 

 
 

นายยัง-แทก  ปาร์ก (Mr. Young-Taeg Park) 
 

กรรมการบริษทั 
 

 
อายุ  62   ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น    - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 

 2525         Bachelor’s Degree 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 – ปัจจุบัน Chairman and Managing Director, Affinity Equity Partners 
 2561 – ปัจจุบัน Member of the Board of Director, Lock & Lock 
 2562 – ปัจจุบัน       Member of the Board of Directors, Hyundai Commercial 
 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บรษิัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 
 2563 – ปัจจุบัน Member of the Board of Commissioners, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido  

Muncul Tbk 
  

การด ารงต าแหน่งอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
             -  ไม่ม ี



 

รายงานประจ าปี 2563/13 

 
 

นายเบนน่ี ลิม (Mr. Benny Lim) 
 

กรรมการบริษทั 
 

 
อายุ  49   ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น    - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 

 2538         Bachelor of Commerce, Monash University, Australia 

 

ประวัติการท างาน  
 2543 – 2552     Vice President DBS Bank 
 2552 – 2554     Executive Director, UOB Bank 
 2554 – ปัจจุบัน     Managing Director, Affinity Equity Partners 
 2557 – ปัจจุบัน     Member of the Board of Directors, Leoung Hup International Bhd. 
 2558 – ปัจจุบัน     Member of the Board of Directors, Island Hospital Sdn. Bhd. 
 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บรษิัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน)  
 2563 - ปัจจุบัน Member of the Board of Directors, Affinity Equity Partners (S) Pte. Ltd.  

 

การด ารงต าแหน่งอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 Member of the Board of Director, Island Hospital Sdn. Bhd. 



 

รายงานประจ าปี 2563/14 

 
 

นายอีริค มารแ์นนดัส (Mr. Eric Marnandus) 
 

กรรมการบริษทั* 
 

 
อายุ  42  ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น  - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 

 2547 - 2549     Master of Business Administration, University of California, USA 
 2540 - 2543     Bachelor of Science, Operations Research, Cornell University, USA 

 

ประวัติการท างาน  
 2543 – 2547     Associate, Asset Management Division, J.P. Morgan (New York) 

2550 – 2553     Engagement Manager, McKinsey & Company  
2554 – 2556     Associate, Affinity Equity Partners (S) Pte Ltd 

 2556 – ปัจจุบัน     Executive Director, PT Affinity Equity Partners Indonesia 
 2561 – ปัจจุบัน     Member of the Board of Commissioners, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido  

    Muncul Tbk 
2563 – ปัจจุบัน     กรรมการบรษิัท บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหน่งอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 ไม่มี 
 
หมายเหตุ: * แต่งต้ังเป็นกรรมการแทน นายภูมิ วยากรณ์วิจิตร ท่ีลาออกไปเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 



 

รายงานประจ าปี 2563/15 

 
 

นายพินิจ   หิรัญโชต ิ
 

กรรมการบริษทั และ กรรมการอิสระ 
 

 
อายุ  73 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น     
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 

 2515 แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
 2519         วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 
   2531        นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 2537 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2551        บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 2554        บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 

ประวัติการท างาน  
2519 – 2532          หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออรโ์ธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครปฐม 
2532 – 2539          รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนครปฐม  
2539 – 2545          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร 
2545 – 2552          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครปฐม 
2546 – 2561          คณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและบริการสาธารณสุข (พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติฯ  พ.ศ. 2545 ) 
2552 – ปัจจุบัน    ที่ปรึกษากรรมาธิการสาธารณสุขของวุฒิสภา  
2552 – ปัจจุบัน    กรรมการกลางของแพทยสมาคม 
2544 – ปัจจุบัน    กรรมการแพทยสภา  
2558 – ปัจจุบัน    กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ บรษิัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 
2562 – ปัจจุบัน    ประธานกรรมการอ านวยการ  โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

  



 

รายงานประจ าปี 2563/16 

 
 

นายขจติ   หัพนานนท์ 
 

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
 

 
อายุ  83   ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น    0.25% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 

2503     ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอลสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                       
2505    ปริญญาโท  บริหารธุรกิจการจัดการ มหาวิทยาลัยบอลสเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา  

  
ประวัติการท างาน  
 2508 – 2514  ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริษัท ไทยออยส์  จ ากัด  
            2510 – 2517  อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
            2515 – 2518  ผู้จัดการอาวุโสบรษิัท ไทยออยส์  จ ากัด     
            2518 – 2519  ผู้ว่าการไลออนส์สากล ประเทศไทย 
            2522 – ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการ บริษัท เค.เจ. จ ากัด 
            2525 – 2527  กรรมการอ านวยการไลออนส์สากลคนแรกของประเทศไทย 
            2535 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 
            2544 -  2547  ที่ปรึกษาผู้ว่าการกรงุเทพมหานคร 
            2550 – ปัจจุบัน  กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 
            2552 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
 



 

รายงานประจ าปี 2563/17 

 

 
นายประมล  อภริัตน ์

 

กรรมการบริษทั,ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และ กรรมการอิสระ  
 

อายุ  54  ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น  0.12 % 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     -     
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 2536        ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น อิลินอย  สหรัฐอเมริกา 
 2543         ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

 

ประวัติการท างาน 
 2542 – ปัจจุบัน     เจ้าหน้าท่ีศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
 2543 – ปัจจุบัน       กรรมการบรษิัทและกรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 
 2543 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 



 

รายงานประจ าปี 2563/18 

 
 

น.ส. กิตติญารัตน์   จิโรจด ารงค์ชยั 
 

กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
 

 
อายุ  67   ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น    - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 

 2515 – 2519    ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การบัญชี) วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน 
2537 – 2539    ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชฎัชพระนคร (สาขาทรัพยากรมนุษย์) 
2539   Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
                                                                                          

ประวัติการท างาน  
 2522 – 2559      รองผู้อ านวยการกองระบบงานธุรกิจฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ บรษิัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 
              2552 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)                                                       
  
  

การด ารงต าแหน่งอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
             -  ไม่ม ี

 



 

รายงานประจ าปี 2563/19 

 
 

นายดิศพงศ์  ใจภักดมีั่น 
  

กรรมการบริษทั และ กรรมการอิสระ 
 

 
อายุ  44   ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น    - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 2539      ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2545   MBA in Finance, University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวัติการท างาน  
 2539 – 2542  Analyst บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริลลินช์ ภัทร จ ากัด 
 2546 – 2550  Associate Director บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
 2550 – 2551  Vice President – Debt Capital Markets ธนาคาร เจพีมอร์แกนเชส สาขา กรุงเทพฯ 
 2552 – 2555  Head – Investment Banking ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
 2555 – 2557       ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
 2557 – 2561       ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
 2561 – 2563  Executive Advisor บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

2562 – ปัจจุบัน  กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 
 2563 - ปัจจุบัน  กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท ดี แคปปิตอล แอดไวซอรี จ ากัด  

 

การด ารงต าแหน่งอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 ไม่มี 
 

การให้บริการทางวิชาชีพแก่ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
              เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ที่ปรึกษาทางการเงิน)   



 

รายงานประจ าปี 2563/20 

 
 

นางอัญชนา  ศิรวิงศ ์  
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
 

 
อายุ  74  ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น  0.95  % 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     

มารดา  น.ส. ทัศน์วรรณ  ศิริวงศ์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

 -          อนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์   มหาวิทยาลัยมหิดล   

 

ประวัติการท างาน 
 2531 – ปัจจุบัน     รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลรามค าแหง  



 

รายงานประจ าปี 2563/21 

 
 

นางวรรณา  พฤกษ์มหาชยักุล 
 

ผู้จัดการฝ่ายบญัชแีละการเงิน 
 

 
อายุ  64  ปี 
สัดส่วนการถือหุ้น  0.01  % 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    - 
 
คุณวุฒิการศึกษา 

 2522          ปริญญาตรี เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 2530          ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

ประวัติการท างาน 
2531 – ปัจจุบัน     ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงพยาบาลรามค าแหง 



 

รายงานประจ าปี 2563/22 

 
 

นางวรัดดา  ตันทนะเทวินทร ์
 

เลขานุการบริษัท 
 

 
อายุ  59  ปี 
สัดส่วนการถอืหุ้น    - 
 
 
คุณวุฒิการศึกษา 

 2524 – 2529          ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร ์เอกวิชาภาษาอังกฤษ/ โทการสื่อสารมวลชน 
        มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

ประวัติการท างาน  
 2536 – ปัจจุบัน     เจ้าหน้าท่ีแผนกธุรการ บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 
 2551 – ปัจจุบัน     เลขานุการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน)   

  
 



 

รายงานประจ าปี 2563/23 

ขอ้มลูทั่วไปและขอ้มลูส าคญัอืน่ 

 
ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ : บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 
   ประกอบธุรกิจหลักประเภท : โรงพยาบาลเอกชน    
   เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.78 
ท่ีต้ังส านักงานใหญ่ : 436  ถนนรามค าแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10240 
โทรศัพท์ : 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 ล้านบาท โดยเป็นทุนท่ีออกและเรียก                       

ช าระแล้ว 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 240 ล้านหุ้น มูล
ค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท 
(บริษัทได้มีการเปล่ียนแปลงจ านวนหุ้นจาก 12 ล้านหุ้น เป็น 240 ล้าน
หุ้น และเปล่ียนแปลงราคา Par จากหุ้นละ 10 บาท เป็น 0.50 บาท เมื่อ
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562) 

ข้อมูลท่ีอ้างอื่น   
   นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ช้ัน 4  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
62 ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 02-2292800, 02-6545599 
โทรสาร : 02-3591259 

ผู้สอบบัญชี : นางสาวโสรยา   ตินตะสุวรรณ์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8658 
 บริษัท ธรรมนิติ จ ากัด 
 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1  แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ 10800 
โทรศัพท์ :  02-5878080 
โทรสาร   :  02-5860301 



 

รายงานประจ าปี 2563/24 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 
 

บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ก่อต้ังขึ้นโดยกลุ่มแพทย์กลุ่มหนึ่ง คือ 
นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ นายแพทย์วิรัตน์ ช่ืนอิ่ม นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์ 
ทันตแพทย์ช านาญ ชนะภัย นายแพทย์เกษม ศิริกลการ และนายแพทย์อุดม เอื้อจงมานี ในนามของ "บริษัท  
ปรีหทัย จ ากัด" ต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็น "บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด"   

 
เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2531 เปิดด าเนินการในรูปแบบโรงพยาบาล General Hospital ให้บริการ

รักษาพยาบาลโรคท่ัวไปทุกสาขา โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ โรคทุกสาขาพร้อมเครื่องมือการรักษาและ
วินิจฉัยโรคท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกและ ผู้ป่วยในในตลอด 24 ช่ัวโมง มี
รถพยาบาลคอยรับ-ส่งผู้ป่วยตลอดเวลา มีเตียงรับผู้ป่วยใน 115 เตียง   

 
เมื่อวันท่ี  13  พฤษภาคม  2536  ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในนามของ  

"บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน)"  ปัจจุบันมีเตียงรับผู้ป่วยใน 486 เตียง บนเนื้อท่ี  36  ไร่  3 งาน  
83 ตารางวา และ ต้ั งแต่ปี  2553 ทางบริษัท ได้รับ ใบรับรองระบบมาตรฐาน  JCI (Joint Commission 
International Accreditation Standards for Hospital)  ซึ่งเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลรามค าแหงเป็น
โรงพยาบาลท่ีมีมาตรฐานการรักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วยดีและมีความปลอดภัยเทียบเท่าโรงพยาบาลระดับสากล 

 
ต้ังแต่ปี 2534 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ลงทุนขยายธุรกิจโรงพยาบาลผ่านการร่วมลงทุนในบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมอีกหลายแห่ง และเมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาล
วิภาราม จ ากัด เพิ่มเติมท าให้เป็นร้อยละ 50.00 จึงมีสถานะบริษัทย่อย ท าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่ม
บริษัทฯ”) สามารถให้บริการทางการแพทย์ท่ีครอบคลุมผู้ป่วยทุกประเภทในประเทศไทย ท้ังนี้โรงพยาบาลวิภาราม
ได้รับใบรับรองคุณภาพระบบมาตรฐาน HA ขั้น 3 ของกระทรวงสาธารณสุข  

 
ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโรงพยาบาลภายใต้การบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 11 แห่ง และมี

โรงพยาบาลภายใต้การบริหารของบริษัทในเครือและโรงพยาบาลพันธมิตรอีก 16 แห่ง รวมเป็น 27 แห่ง ซึ่งมีเตียง
รองรับผู้ป่วยมากกว่า 4,500 เตียง โดยสามารถรองรับผู้ป่วยท่ัวไป และผู้ป่วยใช้สิทธิตามโครงการสวัสดิการด้าน
สุขภาพรัฐ อาทิ ผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม และผู้ป่วยตามโครงการของส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)       



 

รายงานประจ าปี 2563/25 

 
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ ในการด าเนินงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในภาพรวม 

 
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นในการให้บริการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน จากคณะแพทย์และ

พนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญ เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการได้รับความพอใจสูงสุดในราคายุติธรรม  
         
กลุ่มบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ท่ีจะขยายการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนให้กว้างขวางออกไป ท้ังใน

กรุงเทพและต่างจังหวัด ด้วยคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อเป็นผู้น าของโรงพยาบาลเครือข่ายท่ีใหญ่
ท่ีสุดและรองรับการความต้องการของผู้เข้าใช้บริการท่ัวประเทศ 

 
ค่านิยม (Core Values) ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ 

 



 

รายงานประจ าปี 2563/26 

เหตุการณ์ส าคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
 

ปี เหตุการณ์ส าคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
2561 1) เดือนเมษายน 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จ ากัด ซึ่ง

ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ และเปิดด าเนินการ
มากว่า 27 ปี โดยสัดส่วนเงินลงทุนทุนคิดเป็นร้อยละ 32.37 

2) เดือนสิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย
ราม จ ากัด จากสัดส่วนร้อยละ 40.00 เป็น ร้อยละ 53.69 และแปลงสถานะจาก
บริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย 

2652 1) เดือนมกราคม 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนใน บริษัท เวียงจันทน์ราม อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลขนาด 150 เตียงต้ังอยู่ท่ีกรุงเวียงจันทน์ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งยังอยู่ระหว่างด าเนินการ  โดย
สัดส่วนเงินลงทุนทุนคิดเป็นร้อยละ 70.00 

2) เดือนมกราคม 2562 บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดย บริษัท 
กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) ท าการขายหุ้นท้ังหมด (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
38.24) โดยเป็นการขายหุ้นบางส่วน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  20.00 ให้แก่บริษัท 
Cypress Consolidated Healthcare Pte Ltd ซึ่งเป็นบริษัทโฮลด้ิงเพื่อการลงทุน 
ซึ่งจัดต้ังขึ้นท่ีประเทศสิงคโปร์ ท าให้ Cypress Consolidated Healthcare Pte Ltd 
กลายเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

3) เดือนเมษายน 2562 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีมีมติอนุมัติเปล่ียนแปลงมูลค่า
หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ จากหุ้นละ 10 บาทเป็น หุ้นละ 0.5 บาท และเปล่ียนแปลง
จ านวนหุ้นจาก 15,000,000 หุ้นเป็น 300,000,000 หุ้น  

4) เดือนมิถุนายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ซื้อเงินหุ้นบริษัท โรงพยาบาลราช
ธานี จ ากัด (มหาชน) เป็นสัดส่วนรวม ร้อยละ 4.00 โดยโรงพยาบาลราชธานีมีขนาด 
100 เตียง ต้ังอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเปิดให้บริการเป็นเวลากว่า 27 ปี ซึ่ง
ให้บริการแก่ผู้ป่วยท่ัวไปและผู้ป่วยโครงการประกันสังคม 

5) เดือนสิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากัด 
เป็นสัดส่วนร้อยละ 20 โดยบริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากัด ประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลขนาด 120 เตียง ต้ังอยู่ท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยคาดว่าจะเปิด
ด าเนินงานในปี 2566 

2563 1) วันท่ี 15 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากัด 
ท าให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41.10 เป็นร้อยละ 50.00 จึงได้มีการโอน
เปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย  

2) เดือนธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท รามนครา จ ากัด ท าให้มี
สัดส่วนเพ   ่มข้ึนจากร้อยละ 16.00 เป็นร้อยละ 36.86 โดยมีสถานะเป็นบริษัทร่วม และ
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลขนาด 300 เตียงต้ังอยู่ในเขตสะพานสูง กรุงเทพฯ โดยคาด
ว่าจะเปิดด าเนินการในปี 2566 



 

รายงานประจ าปี 2563/27 

ธรุกิจหลกัของกลุม่บรษิทัฯ 

 

1. ธุรกิจประกอบกิจการสถานพยาบาล 
 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร โดยแพทย์
ผู้เช่ียวชาญในทุกสาขาและบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ ตลอดจนเครื่องมือทางการแพทย์ท่ีทันสมัย แก่ผู้ป่วยท่ัวไป
และผู้ป่วยตามสิทธิสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ อาทิ ผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม (สปส.) และผู้ป่วยตาม
โครงการของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ท้ังผู้ปว่ยนอกและผู้ป่วยใน 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ จัดต้ังศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Centre of Excellence) และมีศูนย์การแพทย์เฉพาะ
ทางเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยอย่างครบวงจร ได้แก่ 

 
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Centre of Excellence) (โรงพยาบาลรามค าแหง) 
1) ศูนย์หัวใจ 24 ช่ัวโมง (Heart Center): 

 แผนกฉุกเฉินโรคหัวใจ 
 คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ 
 แผนกขยายหลอดเลือดหัวใจ 
 การตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ีสูง 
 ศัลยกรรมหัวใจและช่องอก 

2) ศูนย์โรคปวดหลังและคอ (Spine & Neck Center) 
 ส่องกล้องกระดูกข้อไหล่ 
 หมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท 
 การผ่าตัดเปล่ียนหมอนรองกระดูก 

3) ศูนย์เบาหวานและรักษาแผลเบาหวานท่ีเท้า (Diabetic Foot Center) 
4) ศูนย์ระบประสาทและศัลยกรรมทางสมอง (Neurology & Neurosurgery Center) 

 อายุรกรรมประสาท และอัลไซเมอร์ 
 ศัลยกรรมประสาท 

5) ศูนย์หลอดเลือดสมอง (Stroke Center) 
 ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน 
 หลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน 
 หลอดเลือดสมองแตก 

http://ram-hosp.co.th/shendo.htm


 

รายงานประจ าปี 2563/28 

 
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (โรงพยาบาลรามค าแหงและโรงพยาบาลในเครือ) 
1) คลินิกตา 
2) คลินิกหู คอ จมูก 
3) คลินิกระบบทางเดินอาหาร 
4) คลินิกสูติ-นารีเวช 
5) คลินิกเด็ก 
6) คลินิกผิวหนัง ศัลยกรรมเลเซอร์ 
7) คลินิกทันตกรรม 
8) คลินิกอายุรกรรม 
9) คลินิกทางเดินอาหารและตับ 
10) คลินิกเบาหวาน 
11) แผนกศัลยกรรมท่ัวไป 
12) แผนกไต 
13) แผนกกายภาพบ าบัด 
14) แผนกมะเร็ง 
15) แผนกจิตเวช 
16) แผนกโรคทางเดินหายใจ 
17) ศูนย์กระดูกและข้อ 
18) แผนกคัดกรองสุขภาพและอาชีวอนามัย 

 
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีศูนย์ตรวจสุขภาพ ห้องตรวจโรค ห้องพักผู้ป่วย ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต ศูนย์รังสี 

แลป แผนกเภสัชกรรม ห้องฉุกเฉิน และรถพยาบาลท่ีทันสมัยและสามารถรองรับผู้ป่วยได้ครบวงจร  
 

โรงพยาบาลภายใต้การด าเนินงานของบริษัทยอ่ย 
 
โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการภายใต้บริษัทย่อย จะด าเนินการผ่านการส่งกรรมการบางท่านเข้า

ร่วมบริหารในรูปแบบของการให้ค าปรึกษาและแนะน า  ณ 31 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลภายใต้การด าเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีท้ังส้ิน 11 แห่ง โดยเปิดด าเนินการแล้ว 9 แห่ง ได้แก่ 

 



 

รายงานประจ าปี 2563/29 

1) โรงพยาบาลรามค าแหง: โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ขนาด 485 เตียง ต้ังอยู่บนถนนรามค าแหง
เปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยท่ัวไปในปี 2531 ให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร ด้วยแพทย์ผู้เช่ียวชาญและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีปลอดภัยและมีมาตรฐานระดับสากล ปัจจุบันมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์หัวใจ ศูนย์โรคปวดหลังและคอ ศูนย์เบาหวานและรักษาแผลเบาหวาน
ท่ีเท้า ศูนย์ระบประสาทและศัลยกรรมทางสมอง และศูนย์หลอดเลือดสมอง เพื่อรองรับความต้องการ
ของผู้ป่วยของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลในเครือ 

 
2) โรงพยาบาลเมืองเลยราม: โรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง ต้ังอยู่ท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดเลย เปิด

ให้บริการแก่ผู้ป่วยท่ัวไปในปี 2539 
 

3) โรงพยาบาลชัยภูมิราม: โรงพยาบาลเอกชนขนาด 60 เตียง ต้ังอยู่ท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เปิด
ให้บริการแก่ผู้ป่วยท่ัวไปในปี 2549 

 
4) กลุ่มโรงพยาบาลวิภาราม: โรงพยาบาลเอกชนาดขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย 6 โรงพยาบาลในเครือ 

3 โรงพยาบาลสาขา และคลินิกเครือข่ายอีก 3 แห่ง ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และ
ใกล้นิคมอุตสาหกรรมส าคัญของจังหวัดชลบุรี ถือเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเครือข่ายท่ีแข็งแกร่งและมี
บุคลากรทางการแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ให้บริการการรักษาด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทันสมัย 
ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากลและมาตรฐานของ HA ประกอบไปด้วย 

 
4.1) โรงพยาบาลวิภาราม มีส านักงานใหญ่ และ 3 สาขา ให้บริการแก่ผู้ป่วยท่ัวไป ผู้ป่วยสิทธิ
ประกันสังคม ได้แก่ 

 โรงพยาบาล วิภาราม พัฒนาการ (ส านักงานใหญ่) เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 150 
เตียง ต้ังอยู่บนถนนพัฒนาการ ใกล้ส่ีแยกพัฒนาการ ตัดถนนศรีนครินทร์และใกล้มอเตอร์เวย์
สายตะวันออก มุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้บริการรักษาพยาบาลมาต้ังแต่ปี 2541 
ได้รับใบรับรองคุณภาพระบบมาจรฐาน HA ขั้น 3 

 โรงพยาบาล วิภาราม สาขา แหลมฉบัง แต่เดิมคือ โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์เนช่ันแนล 
และเปล่ียนมาเป็น โรงพยาบาล วิภาราม สาขาแหลมฉบังเมื่อปี 2557 มีขนาด 100 เตียง 
ต้ังอยู่ในเทศบาลนครแหลมฉบัง ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและ
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 

 โรงพยาบาล วิภาราม สาขา สมุทสาคร เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง เปิด
ให้บริการในปี 2559 ต้ังอยู่ในเทศบาลเมืองสมุทรสาคร อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

 โรงพยาบาล วิภาราม สาขา สิรินาฎ บึงกุ่ม เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 52 เตียง เปิด
ให้บริการเมื่อปี 2562 ต้ังอยู่ท่ีซอยนวมินทร์ 93 กรุงเทพมหานคร 

 



 

รายงานประจ าปี 2563/30 

4.2) โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 160 เตียง เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2520 
ต้ังอยู่ท่ีซอยรามค าแหง 4 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร และมีคลินิกเครือข่ายอีก 3 แห่ง ปัจจุบัน
ให้บริการแก่ผู้ป่วยท่ัวไป ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม และผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพของรัฐ  
 
4.3) โรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง เปิดให้บริการในปี 
2553 ต้ังอยู่ท่ีถนนแจ้งวัฒนะ ใกล้สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา (สะพานพระราม 4) และอุโมงค์ห้า
แยกปากเกร็ด ปัจจุบันให้บริการแก่ผู้ป่วยท่ัวไป และผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ปัจจุบันได้รับใบรับรอง
คุณภาพระบบมาตรฐาน HA ขั้น 3 
 
4.4) โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง เปิดให้บริการในปี 
2548 ต้ังอยู่ท่ีถนนปู่เจ้าสมิงพราย พระประแดง จังหวัดสมุทรสาคร 
 
4.5) โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 100 เตียง เปิดให้บริการในปี 
2557 ต้ังอยู่บนถนนทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อยู่บนถนนหลักของนิคมอมตะนคร จังหวัด
ชลบุรี ปัจจุบันให้บริการแก่ผู้ป่วยท่ัวไปและผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม และถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรก
ท่ีต้ังขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับพนักงานในโรงงานท่ีต้ังในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร ผู้พักอาศัยโดยรอบและบริเวณใกล้เคียง 
 
4.6) โรงพยาบาลมเหสักข์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 132 เตียง เปิดให้บริการในปี 2519 และ
เข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลวิภารามในปี 2560 ต้ังอยู่ท่ีถนนมเหสักข์ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

 

บริษัท ธุรกิจ 
ทุนจด

ทะเบียน 
สัดส่วน

การถือหุ้น 
จ านวน
เตียง 

ประเภทผู้ป่วยที่ให้บริการ 
ทั่วไป สปส. สปสช. 

บริษัท โรงพยาบาล รามค าแหง 
จ ากัด (มหาชน) 

โรงพยาบาลรามค าแหง 150.00 - 485 / - - 

บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลยราม 
จ ากัด 

โรงพยาบาลเมืองเลยราม 414.74 100% 100 / - - 

บริษัท ชัยภูมิราม จ ากัด โรงพยาบาลชัยภูมริาม 558.00 100% 60 / - - 
บริษัท โรงพยาบาลเวียงจันทน์-
ราม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  

โรงพยาบาล เวียงจันทน์ราม (ยัง
ไม่เปิดด าเนินงาน) 

100.00 70.00% 150 - - - 

บริษัท อาร์ พลัส แอสเซท จ ากัด 
โรงพยาบาล  
(ยังไม่เปิดด าเนินงาน)  

256.25 50.00% n.a. - - - 

โรงพยาบาลภายใต้กลุ่มวิภาราม 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม 
จ ากัด 

โรงพยาบาลวิภาราม ส านักงาน
ใหญ่ พัฒนาการ 

200.00 50% 150 / / - 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม 
จ ากัด (สาขา) 

โรงพยาบาลวิภาราม สาขาแหลม
ฉบัง 

n.a. - 100 / / - 



 

รายงานประจ าปี 2563/31 

บริษัท ธุรกิจ 
ทุนจด

ทะเบียน 
สัดส่วน

การถือหุ้น 
จ านวน
เตียง 

ประเภทผู้ป่วยที่ให้บริการ 
ทั่วไป สปส. สปสช. 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม 
จ ากัด (สาขา) 

โรงพยาบาลวิภาราม สาขา
สมุทรสาคร 

n.a. - 100 / / - 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม 
จ ากัด (สาขา) 

โรงพยาบาลวิภาราม สาขาสิริ
นาฏ บึงกุ่ม 

n.a. - 52 / / 
- 
 

บริษัท ส่งเสริมพันธ์ จ ากัด โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา 800.00 50.00%/1 160 / / / 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม-ปาก
เกร็ด จ ากัด 

โรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด 550.00 88.46%/1 100 / / - 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม-ชัย
ปราการ จ ากัด 

โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ 700.00 72.17%/1 100 / / - 

บริษัท วิภาราม (อมตะนคร) 
จ ากัด 

โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร 800.00 75.11%/1 100 / / - 

บริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ 
จ ากัด 

โรงพยาบาลมเหสักข์ 400.00 51.72%/1 132 / / - 

 
หมายเหตุ: /1  สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากัด 

 
อัตราการใช้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลภายใต้บริษัทย่อย 
 

ณ 31 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลภายใต้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจ านวนเตียงสูงสุด 1,588 เตียง 
พร้อมให้บริการผู้ป่วยท่ัวไปและผู้ป่วยตามสิทธิสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ โดยมีจ านวนผู้ป่วยนอกท้ังส้ิน 
2,273,964 คน จ านวนวันท่ีผู้ป่วยในเข้ารับบริการจริง 223,296 เตียง หรือคิดเป็นอัตราการใช้บริการเฉล่ียเท่ากับ 
ร้อยละ 43 ของจ านวนเตียงสูงสุด   

ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มโรงพยาบาลวิภาราม มีจ านวนผู้ประกันตนภายใต้โครงการประกันสังคมเฉล่ีย 
454,390 คน  

 
ปี หน่วย 2561 2562 2563 

ผู้ป่วยนอก/1 
จ านวนผู้ป่วยนอกที่เข้าใช้บริการ คร้ัง 574,324  557,152  2,273,964  
   จ านวนผู้ป่วยนอก-คนไข้ท่ัวไป ครั้ง 574,324  557,152  1,067,455  
   จ านวนผู้ป่วยนอก-โครงการสวัสดิการภาครัฐ ครั้ง - - 1,206,509  
ผู้ป่วยใน/1 
จ านวนเตียงสูงสุดที่รองรับได้ เตียง 486  486  1,428  
จ านวนวันที่ผู้ป่วยรับการรักษาจริง เตียง/ปี 84,574  76,226  223,296  

   จ านวนผู้ป่วยใน-คนไข้ท่ัวไป เตียง/ป ี 84,574  76,226  104,752  
   จ านวนผู้ป่วยใน-โครงการสวัสดิการภาครัฐ เตียง/ป ี - - 118,544  



 

รายงานประจ าปี 2563/32 

อัตราการให้บริการผู้ป่วย (Occupancy rate) /2 ร้อยละ 47.68 42.97 42.72 
หมายเหตุ:  
/1 จ านวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปี 2561-2562 เป็นจ านวนผู้ป่วยจากโรงพยาบาลรามค าแหง โดยในปี 2563 เป็น
จ านวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามค าแหงและกลุ่มโรงพยาบาลวิภาราม ภายหลังจากท่ีบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม 
จ ากัด ได้เข้ามาเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ซึ่งก่อนหน้านี้มีสถานะเป็นบริษัทร่วม 
/2 อัตราการให้บริการผู้ป่วย (Occupancy Rate) คิดจากการใช้บริการผู้ป่วยในรวมท้ังหมดต่อจ านวนเตียงสูงสุดท่ี
รองรับได้ 
 
โรงพยาบาลภายใต้การด าเนินงานของบริษัทร่วมและบริษัทในเครือ 
 

นอกจากโรงพยาบาลท่ีบริหารงานภายใต้บริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว ยังมีโรงพยาบาลของกลุ่มบริษัทฯ 
ซึ่งด าเนินการภายใต้บริษัทร่วมและบริษัทในเครือ โดยจะด าเนินการผ่านการส่งกรรมการบางท่านเข้าร่วมบริหารใน
รูปแบบของการให้ค าปรึกษาและแนะน า   ผู้บริหารของบริษัทร่วมจะมีอิสระในการวางนโยบายและแผนการตลาด
ในพื้นท่ีของตนเอง   ทางบริษัทร่วมและบริษัทในเครือจะส่งคนไข้ให้แก่กันก็ต่อเมื่อบริษัทร่วมและบริษัทในเครือนั้น
มีเครื่องมือไม่พร้อมในการรักษาคนไข้รายนั้นได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรายได้เงินปันผลจากการลงทุนใน
บริษัทร่วมและบริษัทในเครืออีกด้วย 
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ณ 31 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลภายใต้การด าเนินงานของบริษัทร่วมและบริษัทในเครือ ได้แก่  
 

บริษัท ธุรกิจ 
สัดส่วนการ

ถือหุ้น 
จ านวน
เตียง 

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จ ากัด โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  42.89% 200 
บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากัด โรงพยาบาลพะเยา ราม 40.00% 100 

บริษัท รามนครา จ ากัด  
โรงพยาบาลราม 2  
(ยังไม่เปิดด าเนินงาน) 

36.86% 300 

บริษัท ปิยะศิริ จ ากัด โรงพยาบาลสุขุมวิท 34.24% 80 
บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์ จ ากัด โรงพยาบาลสินแพทย์ 32.95% 380 
บริษัท บูรณะเวช จ ากัด  โรงพยาบาลเพชรรัตน์ 17.90% 100 
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จ ากัด โรงพยาบาลขอนแก่น ราม 16.40% 300 

บริษัท โรงพยาบาลน่าน ราม จ ากัด 
โรงพยาบาลน่าน ราม 
(ยังไม่เปิดด าเนินงาน) 

13.33% 120 

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน) โรงพยาบาลราชธานี 11.97%/1 253 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) โรงพยาบาลวิภาวดี 11.56%/2 260 
บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จ ากัด โรงพยาบาลเอกอุดร 9.33% 350 

 
หมายเหตุ: /1 บมจ. โรงพยาบาลรามค าแหง ถือหุ้น 4.03% และ บจก. โรงพยาบาลวิภาราม ถือหุ้น 7.94%  
/2 บมจ. โรงพยาบาลรามค าแหง ถือหุ้น 7.26% และ บจก. โรงพยาบาลวิภาราม ถือหุ้น 4.25% 
 
2. ธุรกิจขายเคร่ืองมือแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ และบริการสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ (M.I.CAL.SYSTEM)  

 
บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) ได้ส่ังซื้ออุปกรณ์แพทย์  เวชภัณฑ์  มาขายให้บริษัท

ย่อยและบริษัทในเครือ ท าให้บริษัทฯ มีอ านาจต่อรองในการส่ังซื้อสูง เพราะว่าส่ังซื้อครั้งละจ านวนมากๆ บริษัทฯ
จึงสามารถส่ังซื้อสินค้าได้ในราคาถูก ท าให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือมีต้นทุนค่าเครื่องมือแพทย์ ยา
และเวชภัณฑ์ในราคาถูกลงด้วย ธุรกิจขายเครื่องมือแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ และบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
(M.I.CAL.SYSTEM) ภายใต้การด าเนินงานของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
(1) บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (M.I.CAL.SYSTEM) จัดต้ังขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอบ

เทียบเครื่องมือแพทย์ให้เกิดความมั่นใจว่า เครื่องตรวจ เครื่องวัด เครื่องทดสอบ ซึ่งมีผลต่อ
คุณภาพในการรักษาผู้ป่วย มีความถูกต้องแม่นย า เหมาะสมกับการใช้งานตามท่ีก าหนดไว้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ 3.49 ล้านบาท 
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(2) ขายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์บางประเภท  เช่น  เตียงผ่าตัด โคมไฟ เครื่องต้ม เตียงผู้ป่วย 
ระบบไฟฟ้า เครื่องปั่นเลือด ตู้อบเด็กแบบไม่เคล่ือนท่ี Plate Screw เครื่อง Laser และอื่นๆ ในปี 
2563 มีรายได้ 838.85 ล้านบาท 

(3) บริการปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคห้องแล็ป เพื่อให้บริการกับบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ท่ีมี
เครื่องมือยังไม่พร้อมในการตรวจวิเคราะห์เอง ในปี 2563  มีรายได้ 191.86 ล้านบาท  

 
ณ 31 ธันวาคม 2563 รายได้จากการขายเครื่องมือแพทย์ คลีนิคแลป และบริการสอบเทียบเครื่องมือ

แพทย์ (M.I.CAL.SYSTEM) เท่ากับ 1,034,191,765 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.47 ของรายได้รวม (งบเฉพาะ)  
และเป็นการขายให้กับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทในเครือ เท่ากับ 839,559,127 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
17.43  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัทร่วมท่ีประกอบกิจการขายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมี
ประสบการณ์การผลิต น าเข้า จ าหน่ายยา เวชภัณฑ์ น้ ายาล้างไต ตลอดจนให้บริการซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ 
ได้แก่ 

บริษัท ธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

บริษัท ทิพยบดินทร์ จ ากัด ผลิตน้ ายาล้างไต ขายเวชภัณฑ์  392,840,000 38.18% 
บริษัท รังสิภัณฑ์ จ ากัด ขายและซ่อมเครื่องมือแพทย์ 10,000,000  30.00% 
บริษัท รีนัล เซิร์ฟ จ ากัด ขายเครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์  30,000,000 19.00% 
บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด จ าหน่ายยา  42,860,000 10.03% 

 
บริษัทท้ังส่ีนี้จะท าการขาย และให้บริการกับโรงพยาบาลในเครือ โดยจะคิดราคากับโรงพยาบาลใน

เครือในราคาพิเศษ ต่ ากว่าท่ีขายให้โรงพยาบาลท่ัวไป 
 
3. การลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทในเครือ 

นอกจากธุรกิจกิจการโรงพยาบาลและการจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ บริษัทฯ เล็งเห็น
โอกาสในการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทอื่นๆ ท้ังท่ีเป็นธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล
ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลท่ีสม่ าเสมอทุกปีจากผลประกอบการของบริษัทท่ี
เข้าไปลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากเงินปันผล เท่ากับ 229.04 ล้านบาท 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ 
 

บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย 

 

รายได ้
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล             
รายได้จากกลุ่มผูป้่วยท่ัวไป             

  รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) 1,647,210,243 29.54 1,680,971,985 34.84 2,783,961,479 34.11 

  รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) 1,950,359,249 34.98 1,950,978,953 40.44 2,681,058,932 32.85 
รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป 3,597,569,492 64.52 3,631,950,938 75.28 5,465,020,411 66.96 

รายได้จากโครงการสวัสดกิารภาครัฐ 
 

  
 

    

  โครงการประกันสังคม - 0.00 - 0.00 1,401,800,583 17.17 

  โครงการบัตรประกันสุขภาพ - 0.00 - 0.00 195,771,188 2.40 
รวมรายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ - 0.00 - 0.00 - 19.57 
รายได้จากธุรกิจขายเครื่องมือแพทย์และบริการ
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 490,073,207 8.79 815,624,784 16.90 759,569,228 9.30 

รายได้อื่น           

  รายได้ดอกเบี้ยรับ 15,653,637 0.28 - 0.00 - 0.00 

  รายได้เงินปันผล 287,445,406 5.16 272,633,225 5.65 229,042,021 2.81 

  รายได้อ่ืน 1,184,746,226 21.25 104,670,959 2.17 110,913,454 1.36 
รวมรายได้ท้ังหมด 5,575,487,968 100.00 4,824,879,906 100.00 8,162,116,885 100 

 
 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากัด ได้เปล่ียนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยในปี 2563 ส่งผลให้มี
รายได้กิจการโรงพยาบาลมาจากโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ ซึ่งให้บริการโดยโรงพยาบาลในกลุ่มของ
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากัด ในขณะท่ีปีก่อนหน้ารายได้จากกิจการโรงพยาบาลมาจากการให้บริการผู้ป่วย
ท่ัวไปจาก บริษัทฯ บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิราม จ ากัด และ บริษัท โรงพยาบาล เมืองเลย ราม จ ากัด เท่านั้น 
 
 ปี 2563 ร้อยละ 86.81 ของรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มาจากรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึ่ง
เป็นรายได้จากผู้ป่วยท่ัวไป ร้อยละ 66.96 และรายได้จากสวัสดิการรัฐ ร้อยละ 19.57 รองลงมาคือรายได้จากธุรกิจ
การขายเครื่องมือแพทย์และบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 9.30 และรายได้อื่นคิดเป็น ร้อยละ 
4.17 
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บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 

 

รายได ้
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล             
รายได้จากกลุ่มผูป้่วยท่ัวไป             

  รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) 1,560,999,509 32.77  1,522,911,721 29.51 1,432,529,291 29.73 

  รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) 1,878,501,879 39.44  1,818,692,036 35.25 1,679,714,866 34.87 
รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป 3,439,501,388 72.21 3,341,603,757 64.76 3,112,244,157 64.60 

รายได้จากโครงการสวัสดกิารภาครัฐ 
   

  
  

  โครงการประกันสังคม - 0.00 - 0.00 - 0.00 

  โครงการบัตรประกันสุขภาพ - 0.00 - 0.00 - 0.00 
รวมรายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ - 0.00 - 0.00 - 0.00 

รายได้จากธุรกิจขายเครื่องมือแพทย์และบริการ
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

 
496,603,052 

 
10.43 

 
825,095,340 

 
15.99 

 
1,030,705,746 

 
21.39 

รายได้อื่น       
 

  

  รายได้ดอกเบี้ยรับ 7,550,049 0.16 - 0.00 - 0.00 

  รายได้เงินปันผล 576,294,259 12.10 893,455,426 17.31 640,950,585 13.31 

  รายได้อ่ืน 243,000,250 5.10 100,127,462 1.94 33,638,419 0.70 
รวมรายได้ท้ังหมด 4,762,928,998 100.00 5,160,281,985 100.00 4,817,538,907 100.00 

 
ผลิตภัณฑ์ / บริการ  โรงพยาบาลเอกชน 
ด าเนินงานโดย   ทันตแพทย์ช านาญ  ชนะภัย  และกรรมการบริหาร 
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากัด และบริษัทย่อย ป ี2563 
 

รายได ้
งบรวม 

โรงพยาบาลวิภาราม  
(รวมสาขา) 

โรงพยาบาล 
แพทย์ปัญญา 

โรงพยาบาลวิภาราม 
ปากเกรด็ 

โรงพยาบาลวิภาราม 
ชัยปราการ 

โรงพยาบาลวิภาราม 
อมตะนคร 

โรงพยาบาลมเหสักข์ 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล                             

รายได้จากกลุ่มผูป้่วยท่ัวไป                             

  รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) 1,175,428,311 31.10 684,887,748  32.04 82,831,717 21.44 122,088,679 28.04 30,942,632 65.30 195,814,553 33.75 58,862,982 29.49 

  รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) 883,643,141 23.38 597,272,331 27.94 32,240,452 8.34 72,686,998 16.69 5,786,390 34.70 159,718,254 27.05 15,938,716 7.99 

รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป 2,059,071,452 54.48 1,282,160,079 59.98 115,072,169 29.78 194,775,677 44.73 36,729,022 97.37 355,532,807 61.00 74,801,698 37.48 

รายได้จากโครงการสวัสดกิารภาครัฐ               

  โครงการประกันสังคม 1,401,800,583 37.09 760,798,690 35.59 65,263,413 16.89 232,490,890 53.40 - 0.00 222,000,018 38.09 121,247,572 60.76 

  โครงการบัตรประกันสุขภาพ 195,771,188 5.18 - 0.00 195,771,188 50.67 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

รวมรายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ 1,597,571,771 42.27 760,798,690 35.59 261,034,601 67.56 232,490,890 53.40 - 0.00 222,000,018 38.09 121,247,572 60.76 

รายได้จากธุรกิจขายเครื่องมือแพทย์และ
บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

รายได้อื่น                           

  รายได้ดอกเบี้ยรับ 2,264,163 0.06 242,660 0.01 1,071,929 0.28 896,103 0.21 4,329 0.00 26,008 0.00 23,134 0.01 

  รายได้เงินปันผล 60,606,863 1.60 60,606,863 2.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

  รายได้อ่ืน 60,121,018 1.59 33,895,034 1.58 9,200,028 2.38 7,250,297 1.66 991,276 2.63 5,301,502 0.91 3,482,881 1.75 

รวมรายได้ท้ังหมด 3,779,635,267 100.00 2,137,703,326 100.00 386,378,727 100.00 435,412,968 100.00 37,724,627 100.00 582,860,335 100.00 199,555,285 100.00 

ผลิตภัณฑ์ / บริการ    โรงพยาบาลเอกชน 
ด าเนินงานโดย     นายแพทย์ไพบูลย์  เอกแสงศรี 
บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน)  ถือหุ้น      50 % 



 

รายงานประจ าปี 2563/38 

 
บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จ ากัด  
 

รายได ้
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล             

รายได้จากกลุ่มผูป้่วยท่ัวไป            

  รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD)  41,846,484 49.82       41,878,983 47.23 43,852,135 53.84 

  รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD)  40,429,769 48.14       46,057,677 51.94 36,733,710 45.09 

รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป 82,276,253 97.96 87,936,660 99.18 80,585,845 98.93 

รายได้จากโครงการสวัสดกิารภาครัฐ - 0.00 - 0.00 - 0.00 

  โครงการประกันสังคม - 0.00 - 0.00 - 0.00 

  โครงการบัตรประกันสุขภาพ - 0.00 - 0.00 - 0.00 

รวมรายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ - 0.00 - 0.00 - 0.00 

รายได้จากธุรกิจขายเครื่องมือแพทย์และบริการ
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

- 0.00 - 0.00 - 0.00 

รายได้อื่น - 0.00   0.00 - 0.00 

  รายได้ดอกเบี้ยรับ 21,345 0.02 23,648 0.02 14,395 0.02 

  รายได้เงินปันผล - 0.00 - 0.00 - 0.00 

  รายได้อ่ืน 1,694,110 2.02 706,243 0.80 859,708 1.05 

รวมรายได้ท้ังหมด 83,991,708 100.00 88,666,551 100.00 81,459,948 100.00 

 
ผลิตภัณฑ์ / บริการ    โรงพยาบาลเอกชน 
ด าเนินงานโดย     นายอิทธิศักดิ์   เอกศักดิ์   และ กรรมการบริหาร 
บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน)  ถือหุ้น 78.04 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากัด 

 



 

รายงานประจ าปี 2563/39 

รายได ้
ปี 2561 (ส.ค.-ธ.ค.) ปี 2562 ปี 2563 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล             

รายได้จากกลุ่มผูป้่วยท่ัวไป             

  รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) 44,364,250 57.63     117,224,749 56.06 132,151,742 60.45 

  รายได้จากกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) 31,427,601 40.82       86,229,240 41.23 80,967,215 37.04 

รวมรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป 75,791,851 98.45 203,453,989 97.29 213,118,957 97.49 

รายได้จากโครงการสวัสดกิารภาครัฐ        

  โครงการประกันสังคม - 0.00 - 0.00 - 0.00 

  โครงการบัตรประกันสุขภาพ - 0.00 - 0.00 - 0.00 

รวมรายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ - 0.00 - 0.00 - 0.00 
รายได้จากธุรกิจขายเครื่องมือแพทย์และ
บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

- 0.00 - 0.00 - 0.00 

รายได้อื่น - 0.00   0.00 - 0.00 

  รายได้ดอกเบี้ยรับ 308,252 0.40 2,775,708 1.33 2,979,673  1.36 

  รายได้เงินปันผล -  0.00 - 0.00 - 0.00 

  รายได้อ่ืน 883,183 1.15 2,885,440 1.38 2,499,531  1.15 

รวมรายได้ท้ังหมด 76,983,286 100.00 209,115,138 100.00 218,598,161 100.00 

 
ผลิตภัณฑ์ / บริการ    โรงพยาบาลเอกชน 
ด าเนินงานโดย     นายแพทย์บุญชัย  จิตตนาสวัสด์ิ 
บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน)  ถือหุ้น 77.67 % 
 
หมายเหตุ : บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากัด  ได้เปล่ียนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย เมื่อสิงหาคม 
2561 
 
 
 
 



 

รายงานประจ าปี 2563/40 

 
บริษัท อาร์พลัส แอสเซท จ ากัด 

 

รายได ้
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

รายได้อื่น             

  รายได้ดอกเบี้ยรับ 25,974,278.00 2.68 25,125,287.00 100.00 2,585,421 10.73 

  รายได้อ่ืน (กลับรายการค่าเช่า) - 0.00 - 0.00 21,508,346 89.27 

  รายได้อ่ืน (ก าไรจากการขายสินทรัพย์) 945,052,057.00 97.32 - 0.00 - 0.00 

รวมรายได้ท้ังหมด 971,026,335 100.00 25,125,287 100.00 24,093,767 100.00 

 
 
 
บริษัท โรงพยาบาลเวียงจันทน-์ราม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  

 
ยังไม่เปิดด าเนินการ จึงยังไม่มีรายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
                                                                                                                                     
 

 
 



 

รายงานประจ าปี 2563/41 

 
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม 

บริษัทย่อย 

ร.พ.ชัยภูมิ-ราม 

78.04 % 

บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด  (มหาชน) 

บ.อาร์ พลัส แอสเซท 

50 % 

ร.พ. เมืองเลย-ราม 

77.67 % 

ร.พ. เวียงจันทน์-ราม 

 อินเตอร์เนชั่นแนล 70.00 % 

ร.พ.วิภา-ราม 

50 % 

บริษัทร่วม 

เลกาซี่ กอล์ฟ 

40.00 % 

ปิยะศิร ิ

34.24 % 

รังสิภัณฑ์ 

30.00 % 

ร.พ.พะเยา-ราม 

40.00 % 

ร.พ.เชียงใหม่-ราม 

42.89 % 

ร.พ.เอกชนบุรีรัมย์ 

36.09 % 

บ.ทิพยบดินทร ์

38.18 % 

ร.พ. สินแพทย์ 

32.95 % 

ร.พ.วิภาวดี 

7.26 % 

ร.พ.น่าน-ราม 

13.33 % 

ร.พ.ราชธานี 

4.03 % 

บ.รามนครา  

35.35 % 



 

รายงานประจ าปี 2563/42 

 
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

บริษัทที่เก่ียวข้องและบริษัทอื่น 
 

บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด  (มหาชน) 

บริษัทที่เก่ียวข้องและบริษัทอื่น 

รพ.ขอนแก่นราม 

16.40 %  
หลักทรัพย์ภัทร 

0.01 % 

ภูมิปัญญา 
16.33 % 

สหแพทย์เภสัช 
10.03 % 

รพ.เพชรรัตน ์

(บจก.บูรณะเวช)  
17.90 % 

รีนัล เซิร์ฟ 

19.00 % 

สมุนไพรไทย 
0.30 % 

บมจ.อุดรพัฒนา 
(1994)    
9.33 % 



 
 

รายงานประจ าปี 2563/43 

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
 

 

รายชื่อบริษัท สถานที่ต้ัง ประเภทธุรกิจ 
จ านวนหุ้นที่ออก
และเรียกช าระ

แล้ว (หุ้น) 

จ านวนหุ้นที่
บริษัทถือ 

(หุ้น) 

อัตราการ
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
1. บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิราม 

จ ากัด 
290/42 ถ.ชัยภูมิสคีิ้ว  
ต.ในเมือง อ. เมือง  
จ. ชัยภูมิ 36000 

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

2. บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม 
จ ากัด 

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

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

3. บริษัท โรงพยาบาลเวียงจันทน์-
ราม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(Vientiane Ram  
International Hospital) 

เวียงจันทน์ 
ประเทศลาว 

โรงพยาบาลเอกชน 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

1,200,000,000 
บาท 

840,000,000 
บาท 

70.00 

4. บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม 
จ ากัด 

2677 ถ.พัฒนาการ  
แขวง / เขต  สวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250 

โรงพยาบาลเอกชน 
(ต้ังแต่ 15 มกราคม

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

5. บริษัท อาร์พลัส แอสเซท จ ากัด ถ. เพชรบุรี  กรงุเทพฯ  โรงพยาบาลเอกชน 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

200,000,000 
(จ านวนหุ้นที่

ออก) 
99,999,996 50.00 

6. บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่  
ราม จ ากัด 

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

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

7. บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม 
จ ากัด 

660 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ. 
เมือง จ.พะเยา 56000 โรงพยาบาลเอกชน 750,000 300,000 40.00 

8. บริษัท เลกาซี่กอล์ฟ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

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

สนามกอล์ฟ 130,000,000 52,000,000 40.00 



 

รายงานประจ าปี 2563/44 

 

รายชื่อบริษัท สถานที่ต้ัง ประเภทธุรกิจ 
จ านวนหุ้นที่ออก
และเรียกช าระ

แล้ว (หุ้น) 

จ านวนหุ้นที่
บริษัทถือ 

(หุ้น) 

อัตราการ
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
9. บริษัท ทิพยบดินทร์ จ ากัด 559/33 ม. 7 

ต.บางพลีใหญ่  
อ. บางพลี 
จ. สมุทรปราการ 
10540 

ผลิตน้ ายาล้างไต 
ขายเวชภัณฑ์ 

78,568,000 30,000,000 38.18 

10. บริษัท บุรรีัมย์รวมแพทย์ 
จ ากัด (โรงพยาบาลบุรีรัมย์-
ราม) 

197 ม. 2 ถ.บุรีรัมย์- 
พุทไธสง ต. ชุมเห็ด  
อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ 
31000 

โรงพยาบาลเอกชน 8,500,000 3,067,325 36.09 

11. บริษัท รามนครา จ ากัด 119/129-132 ถ. นวมิ
นทร์ แขวงนวมินทร์เขตบึง
กุ่ม กรุงเทพฯ10240 

โรงพยาบาลเอกชน 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

20,851,809 7,371,864 35.35 

12. บริษัท ปิยะศิริ จ ากัด  
(โรงพยาบาลสุขุมวิท) 

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

โรงพยาบาลเอกชน 1,760,000 602,624 34.24 

13. บริษัท โรงพยาบาล 
สินแพทย์  จ ากัด 

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

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

14. บริษัท รงัสิภัณฑ์ จ ากัด 170-172/1 (ชั้น 2,3) ถ. 
บริพัตร์ แขวงบ้านบาตร 
เขตป้องปราบศัตรูพ่าย 
กทม. 10100 

ขายและซ่อม
เครื่องมือแพทย์ 

10,000 3,000 30.00 

15. บริษัท  รีนัล เซิร์ฟ จ ากัด 719 อาคารเคบีเอ็ม  
ยูนิต ดี1 ชั้น 19  
ถนนพระรามเก้า แขวง
บางกะปิ  
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ 
10310 

ขายเครื่องมือแพทย์ 
และเวชภัณฑ์ 

3,000,000 570,000 19.00 

16. บริษัท บูรณะเวช จ ากัด  
(โรงพยาบาลเพชรรัตน์) 

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

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



 
 

รายงานประจ าปี 2563/45 

 
 รายการท่ี 1 ถึง 5  เป็นบริษัทย่อย   รายการท่ี  6  ถึง  20  เป็นบริษัทร่วม และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  

ผู้ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือจากท่ีโรงพยาบาลรามค าแหงถือในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่เป็นบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ของโรงพยาบาล 

 ขนาดของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลัก  และขนาดของบริษัทอื่นท่ีเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท และ
ตรวจสอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ 
- ไม่มี – 

 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
- ไม่มี - 

รายช่ือบริษัท สถานที่ต้ัง ประเภทธุรกิจ 
จ านวนหุ้นที่ออก
และเรียกช าระ

แล้ว (หุ้น) 

จ านวนหุ้นที่
บริษัทถือ 

(หุ้น) 

อัตราการ
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
17. บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น 

ราม จ ากัด 
193 ถ. ศรีจันทร ์
อ. เมือง จ. ขอนแก่น 
40000 

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

18. บริษัท ภูมิปัญญา อินเตอร์ 
เนชั่นแนล จ ากัด  
 

50 ถ.ห้วยแก้ว 
ต.ช้างเผือก อ. เมือง  
จ. เชียงใหม่ 50300 

สถาบันศึกษา 6,000,000 980,000 16.33 

19. บริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม 
จ ากัด 

553 หมู่ 4 ต. ไชยสถาน 
อ. เมืองน่าน 
จ. น่าน 

โรงพยาบาลเอกชน 
อยู่ระหว่างด าเนินงาน 

15,000,000 2,000,000 13.33 

20. บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด 450 ซ.พระราม 2 ซอย 
50 แขวงแสมด า เขตบาง
ขุนเทียนกรุงเทพฯ 10150 

จ าหน่ายยา 4,286,000 430,000 10.03 
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ภาพรวมอตุสาหกรรม และกลยทุธท์างการตลาดของกลุม่บรษิทัฯ 
 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ได้แก่ 
1. การแพร่ระบาดของโรค COVID-19: ในปี 2563 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลก และการออกมาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาดของภาครัฐ ผ่านการจ ากัดเวลาในการเดินทาง  (Curfew) และการปิดให้บริการสถานท่ีต่างๆ 
(Lockdown) ท าให้ประชาชนมีข้อจ ากัดในการเดินทางมาเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล ประกอบกับความกังวล
ในของการแพร่ระบาดและการติดเช้ือโรค COVID-19 ท าให้ประชาชนจะเข้าใช้บริการทางการแพทย์เฉพาะกรณี
เร่งด่วนหรือมีความจ าเป็นเท่านั้น ท าให้จ านวนคนไข้ท่ีเข้ารับบริการลดลง  ส่งผลให้จ านวนผู้ป่วยท่ีเข้าใช้บริการ
ทางการแพทย์ในครึ่งปีแรกลดลงเป็นอย่างมาก และเริ่มกลับเข้ามาใช้บริการมากข้ึนในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 

 
2. ภาวะเศรษฐกิจหดตัว: ภาวะเศรษฐกิจในไทยและท่ัวโลกท่ีผ่านมามีการขยายตัวต่ า ประกอบกับ

การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจหดตัว ประชาชนระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ท าให้รายได้
จากการให้บริการทางการแพทย์ลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ดี คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยและท่ัวโลกจะกลับมาฟื้น
ตัวในปี 2565 ซึ่งเป็นปจัจัยหนุนการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลอันเป็นปัจจัยพื้นฐานของประชาชน 
 

3. รายได้อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับ COVID-19: ถึงแม้ว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะได้รับผลกระทบเชิง
ลบจากการระบาดของโรค COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตัว แต่โรงพยาบาลมีรายได้ชดเชยจากการบริการ
ตรวจโรค  COVID-19 แบบ  Drive Thru และการให้บริการภายใน  Alternative State Quarantine และ 
Alternative Hospital Quarantine ตลอดจนการขายเครื่องมือแพทย์ส าหรับตรวจ COVID-19 
 

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาล : โรงพยาบาลมีการปรับตัวด้านการ
ให้บริการผ่านการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และควบคุมต้นทุน ตลอดจนปรับลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลให้สอดคล้อง
กับรายได้ท่ีลดลง ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 

5. การปรับเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์ของส านักงานประกันสังคม: ส านักงานประกันสังคมได้
ปรับเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์ต่อหัวในปี 2563 เท่ากับ 3,959 บาท /คน/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ท่ี 3,400 
บาท/คน/ปี โดยส านักงานประกันสังคมจะเป็นผู้ช าระค่ารักษาให้แก่โรงพยาบาลในลักษณะการเหมาจ่ายส าหรับ
ผู้ป่วยนอกท่ัวไป และส าหรับผู้ป่วยในจะจ่ายตามความรุนแรงและความซับซ้อนของโรค ซึ่งการปรับเพิ่มค่าบริการ
ทางการแพทย์ถือเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มโรงพยาบาลวิภารรามท่ีให้บริการแก่ผู้ป่วยภายใต้สวัสดิการสุขภาพของรัฐ 
และช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 

 
6. ประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุ: ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการ

เข้าใช้บริการทางการแพทย์ส าหรับโรคท่ีมีความซับซ้อนและเรื้อรังมากขึ้น เช่น โรคระบบไหลเวียนโลหิต 
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โรคเบาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ ธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพเชิงป้องกัน (Wellness) เป็นท่ีนิยมมากขึ้น ซึ่งเป็น
ช่องทางการเพิ่มรายได้ให้แก่ธุรกิจโรงพยาบาลอีกทางหนึ่ง 
 

7. การขยายตัวของชุมชนเมืองและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC): การขยายตัวของ
ชุมชนเมือง ส่งเสริมให้เกิดการขยายการลงทุนในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับผู้เข้าใช้บริการในพื้นท่ีและ
พื้นท่ีใกล้เคียง อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจโรงพยาบาลมีการพัฒนาการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ การ
ส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ท าให้เพิ่มการลงทุนจากต่างประเทศและเพิ่มจ านวนชาวต่างขาติ
ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวและท างานในประเทศไทย ถือเป็นการเพิ่มฐานผู้เข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

 
8. นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ: รัฐบาลส่งเสริมให้ประเทศไทย เป็นผู้น าทางการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ ซึ่งจะดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามารับการรักษาในประเทศไทยมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลได้ส่งเสริมให้
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่  (New S-Curve) ส่งเสริมให้นักลงทุนเข้ามา
ลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นผ่านสิทธิประโยชน์ด้านภาษี โดยคาดว่าจะมีธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร
ทางการแพทย์ กิจการผลิตช้ินส่วน (Electronic Control and Measurement) ส าหรับเครื่องมือแพทย์ กิจการ
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง 3 ด้าน (หัวใจ มะเร็งและไต) เป็นต้น ส่วน EEC สนับสนุนให้นักลงทุนจัดต้ัง
สถานพยาบาลรองรับการรักษาแบบ Future Medicine การจัดต้ังศูนย์วิจัยและวิเคราะห์ผลแลปต่างๆ  ซึ่งถือเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจโรงพยาบาลท่ีจะสามารถจัดหาวัสดุทางการแพทย์ท่ีทันสมัยในราคาท่ีถูกกว่าการน าเข้า 

 
กลยุทธ์ทางการตลาด 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการบริการท้ังด้านคุณภาพ ราคา ความปลอดภัย ช่องทางการ
ให้บริการ แก่ผู้เข้ารับบริการทุกประเภท ผ่านกลยุทธ์ทางการตลาดและจุดแข็งของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้ 

1. การให้บริการครบวงจร ทุกสาขาและมีการจัดต้ังศูนย์แห่งความเป็นเลิศ : กลุ่มโรงพยาบาล
ภายใต้บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) ให้บริการต้ังแต่ระดับทุติยภูมิจนถึงระดับตติยภูมิ  ด้วย
เทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทันสมัย มีความปลอดภัย ผ่านแพทย์ ผู้เช่ียวชาญฉพาะทางและเจ้าหน้าท่ีท่ีมี
ความสามารถและประสบการณ์ โดยเปิดให้บริการครบทุกสาขาทางการแพทย์ มีส่ิงอ านวยความสะดวก และศูนย์
การแพทย์ครบวงจร นอกจากนี้ โรงพยาบาลรามค าแหง ได้จัดต้ังศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ได้แก่ ศูนย์โรคหัวใจ 24 
ช่ัวโมง แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด (Cardiac Rehabilitation Department) ท่ีดูแลโดยผู้เช่ียวชาญ
ด้านเวชศาสตร์การออกก าลังกาย (Sport Physiologist) โดยคณะผู้เช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา ศูนย์โรค
ปวดหลังและคอ ศูนย์เบาหวานและรักษาแผลเบาหวานท่ีเท้า ศูนย์ระบประสาทและศัลยกรรมทางสมอง และศูนย์
หลอดเลือดสมอง เพื่อรองรับการเข้าใช้บริการของผู้ป่วย และเป็นศูนย์การรับส่งต่อของผู้ป่วยของกลุ่มโรงพยาบาล
ในเครือได้ 

 
2. คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการระดับสากลในราคามาตรฐาน: โรงพยาบาลรามค าแหง

ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI และโรงพยาบาลวิภารามได้ใบรับรองมาตรฐาน HA ขั้น 3 ของกระทรวง
สาธารณสุข และมาตรฐาน ISO9001 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโรงพยาบาลในกลุ่มมีระบบการให้บริการและด าเนินการ
ท่ีระดับสากล มีความปลอดภัยต่อผู้เข้าใช้บริการ นอกจากนี้ ราคาอยู่ในระดับมาตรฐาน โรงพยาบาลมีนโยบายท่ีจะ
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ก าหนดราคาให้อยู่ในเกณฑ์ท่ียุติธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานของตลาด  โดยค านึงถึงประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน
บริเวณนั้นซึ่งมีฐานะการเงินอยู่ในระดับปานกลาง 
 

3. มีเครือข่ายโรงพยาบาลให้บริการครอบคลุมในกรุงเทพ ปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ: ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโรงพยาบาลภายใต้การบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 11 
แห่งครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (ได้แก่โรงพยาบาลรามค าแหง และโรงพยาบาลในกลุ่มวิภาราม) สมุทรสาคร 
(โรงพยาบาลกลุ่มวิภาราม) ชลบุรี (โรงพยาบาลกลุ่มวิภาราม) ชัยภูมิ และเลย ท าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในการรักษาทางการแพทย์ ตลอดจนลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลผ่านการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และ
เครื่องมือทางการแพทย์ส าหรับโรงพยาบาลในเครือ ซึ่งท าให้มีอ านาจต่อรองกับผู้ขายมากขึ้นในร าคาท่ีต่ าลง 
นอกจากนี้ ท่ีต้ังของแต่ละโรงพยาบาล ต้ังอยู่ในเขตชุมชนเมืองของแต่ละจังหวัด และเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่ง
ครอบคลุมการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงพยาบาล และเป็นการลดความเส่ียงของการกระจุกตัวของ
รายได้ 
 

4. กลุ่มผู้ป่วยที่หลากหลาย: กลุ่มโรงพยาบาลให้บริการการรักษาแก่ผู้ป่วยท่ัวไป ซึ่งประกอบไปด้วย
ผู้ป่วยเงินสด ผู้ป่วยท่ีมี contract ระหว่างบริษัทกับโรงพยาบาล และผู้ป่วยประกันสุขภาพภายใต้กรมธรรม์สุขภาพ
ของเอกชน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 66.95 ของรายได้จากการรักษาพยาบาลท้ังหมด นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยใช้สิทธิตาม
โครงการสวัสดิการรัฐ ได้แก่ ผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม และผู้ป่วยตามโครงการของส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.57 ของรายได้จากการรักษาพยาบาลท้ังหมด ตามล าดับ ในปี 2563 ท่ีผ่าน
มา จ านวนผู้ป่วยท่ัวไปลดลงเป็นอย่างมากจากการระบาดโรค  COVID-19 ในขณะท่ีผู้ป่วยตามโครงการ
ประกันสังคม และผู้ป่วยตามโครงการของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีจ านวนลดลงไม่มาก ประกอบ
กับมีการเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์จากส านักงานประกันสังคม จึงถือเป็นการลดผลกระทบจากจ านวนผู้ป่วยท่ี
ลดลงได้อีกทางหนึ่ง 

        
 
 
 
 
5. การท าการตลาดอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม: กลุ่มโรงพยาบาลมีการท าการตลาดอย่างต่อเนื่อง

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ รักษาและเพิ่มฐานลูกค้าของกลุ่มโรงพยาบาล ผ่านการประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ได้แก่ 

 ทางส่ือส่ิงพิมพ์: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วารสารโรงพยาบาล 
 วิทย:ุ FM  92.5 Mhz.,  FM 93.5 Mhz.,  FM 95 Mhz. และ  FM 103.5 Mhz.   
  โทรทัศน์: ช่อง 3,  33SD,  5,  7,  9   
 ป้ายโฆษณากลางแจ้ง: บริเวณถนนรามค าแหง,  ถนนเสรีไทย,  ถนนพัฒนาการ  และ  ถนน

มอเตอร์เวย์ และแหล่งชุมชนใกล้เคียงโรงพยาบาล 
 ส่ืออินเตอร์เน็ต: เว็บไซด์ http://www.ram-hosp.co.th, 

http://www.facebook/ramhospital และ www.vibahram.com 

http://www.ram-hosp.co.th/
http://www.facebook/ramhospital%20และ
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 กิจกรรมเพื่อสังคม CSR อาทิ ร่วมกับสภากาชาดไทยในการรับบริจาคโลหิต การออกหน่วย
แพทย์ฉุกเฉิน การมอบเงินสมทบทุนกองทุนต่างๆ การบริจาคเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วย 

  
การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่าย 

1. บุคลากรทางการแพทย์ : แพทย์ถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญมากส าหรับธุรกิจโรงพยาบาล  
โรงพยาบาลรามค าแหงและโรงพยาบาลในเครือมีแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรคเพียงพอในการให้บริการแต่ละแผนก
การรักษา ในขณะท่ีพยาบาลและเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์อื่นๆ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการให้บริการ การจัดหา
และคัดสรรบุคลากรทางการแพทย์จะผ่านการคัดเลือกโดยผู้อ านวยการด้านการแพทย์และผ่านระบบการแนะน า
เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีประสบการณ์และคุณภาพ นอกจากนี้ โรงพยาบาลรามค าแหงและโรงพยาบาลในเครือมี
ช่ือเสียงมายาวนานจึงท าให้มีบุคลากรสนใจเข้าสมัครท างานอย่างต่อเนื่อง 

 
2. ยาและเวชภัณฑ์: การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์จะผ่านการซื้อตามท้องตลาดเนื่องจากหาซื้อได้ท่ัวไป 

และมีผู้ขายจ านวนมาก แต่ในการรักษาบางประเภทมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์จากต่างประเทศ
เช่นกัน ปัจจุบันผู้ขายรายใหญ่แต่ไม่มีการผูกขาดของกลุ่มโรงพยาบาลได้แก่ บริษัท ดี เค เอส เอช จ ากัด และ 
บริษัท เอฟ อี ซิลลิค จ ากัด นอกจากนี้ยังมีการจัดซื้อเวชภัณฑ์บางประเภทจากบริษัทร่วม 
 

3. อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์: โรงพยาบาลจะใช้เครื่องมือทางการแพทย์ท่ีทันสมัย ซึ่ง
จะต้องส่ังซื้อจาก ต่างประเทศ  เช่น  ประเทศจีน  เกาหลี   เยอรมัน  สหรัฐอเมริกา  ฯลฯ  ถ้าเครื่องมือเหล่านี้มี
ปัญหาทางบริษัทจะส่งคนมาดูแลและซ่อมแซมให้  หรือให้บริษัทท่ีเป็นตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทยเป็น
ผู้ด าเนินการให้  
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ปัจจยัความเสีย่ง (Risk Factors) 
  

ปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ มีท้ังปัจจัยภายในและภายนอก อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ มีกระบวนการติดตาม ควบคุมและป้องกันความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด  
 

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
ในปี 2563 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ปัญหาสงครามการค้า

ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ตลอดจนปัญหาภัยแล้งในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อของภาคครัวเรือน
และเอกชน ท าให้เศรษฐกิจประเทศไทยหดตัวถึงร้อยละ 6.0 จากปีก่อน ซึ่งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คาดการว่าภาวะเศรษฐกิจปี 2564 จะค่อยๆ ขยายตัวที่ร้อยละ 3.5-4.5 จากปีก่อนหน้า ซึ่งได้รับปัจจัยบวกมาจาก
ภาวะอุปสงค์ท่ีขยายตัวสูงขึ้น ความเช่ือมั่นจากการได้รับวัคซีน COVID-19 แรงขับเคล่ือนจากนโยบายภาครัฐใน
การเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณต่างๆ  

ธุรกิจการรักษาพยาบาลถือเป็นปัจจัยพื้นฐานของผู้บริโภค แต่ก็ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีหด
ตัวและก าลังซื้อท่ีลดลงเช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้ป่วยชะลอหรือลดการเข้ารับการรักษา โดยเข้ารับการรักษาเฉพาะ
โรคท่ีจ าเป็นและเร่งด่วน หรือลดช่วงพักรักษาในโรงพยาบาลให้ส้ันลง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการ
ติดตามและประเมินความเส่ียงท่ีมีต่อผลประกอบการอย่างใกล้ชิด พร้อมก าหนดแนวทางและมาตรการการบริหาร
ความเส่ียงให้เหมาะสม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีเครือข่ายโรงพยาบาลท่ีสามารถให้การรักษาโรคท่ีมีความซับซ้อน
และให้บริการผู้ป่วยทุกระดับ ถือเป็นการกระจายความเส่ียงในการบริหารงานและผลกระทบท่ีเกิดจากความผันผวน
ทางเศรษฐกิจได้ 

 
2. ความเสี่ยงจากข้ันตอนและกระบวนการบริหารงาน 

การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ปัญหาความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการให้บริการ หรือ
ความเส่ียงอื่นๆ ท่ีจะกระทบต่อการให้บริการการพยาบาลผู้ป่วย ฝ่ายบริหารถือเป็นนโยบายส าคัญในการบริหาร
ความเส่ียงในองค์กร โดยยึดหลักการความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ (patient safety) โดยเน้นกระบวนการ
การให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งทางโรงพยาบาลได้มีคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงเป็นผู้ประสานงานและติดตามปัญหาความเส่ียงต่างๆ ของโรงพยาบาล เพื่อน าเข้ามาพัฒนาแก้ไข
และป้องกัน ซึ่งจะดูแลครอบคลุมท่ัวทั้งองค์กรในความเส่ียงประเภทต่าง ๆ เช่น ความเส่ียงทางกายภาพ ความ
เส่ียงอันเกิดจากกระบวนการท างาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร เป็นต้น 
ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารเน้นในเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานของกระบวนการท่ี
โรงพยาบาลก าหนดนโยบายไว้  

 
 
 

 
3. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์

ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล แพทย์เป็นบุคลากรท่ีส าคัญมากท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ ได้จัดหาแพทย์ท่ีมีคุณภาพมาประจ าอยู่ท่ีโรงพยาบาล และส่งแพทย์ไปอบรมสัมมนาทางวิชาการท่ีมีการจัด
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ขึ้นท้ังในและต่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ เพื่อแพทย์จะได้น าเอาวิชาความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้กับผู้ป่วย 
นอกจากแพทย์แล้วบุคลากรด้านอื่น ๆ ได้แก่ พยาบาล เภสัช กายภาพ รังสีเทคนิค นักเทคนิคการแพทย์ บัญชี 
ธุรการฯลฯ ก็มีความส าคัญต่อบริษัทฯ เช่นกัน ทางบริษัทฯ จึงได้บริหารและพัฒนาบุคคลากร โดยมุ่งเน้น 

 
1. การพัฒนาสมรรถนะของแพทย์และพนักงาน (High Competent Staff)  
2. ส่งเสริมให้แพทย์และพนักงานมีผลปฏิบัติงานท่ีดี (High Perform Staff) 
3. พัฒนาให้มีความรู้มากขึ้น (Knowledge Management) 
4. ส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันและรักองค์กร (High Engagement)  

 
นอกจากนี้บริษัทฯ จะเน้นในเรื่องความเช่ียวชาญด้านเทคนิค  (Technical Skill) การส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ (High efficiency communication) และให้บริการท่ีดีเลิศแก่ผู้มาใช้บริการ (Excellent Service 
Mind Behavior) บริษัทฯ เช่ือว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรมีประสิทธิภาพ และท าให้บริษัทบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ได้ 

 
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบรัฐ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ด าเนินการ
สถานพยาบาล และต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล กฎหมายเกี่ยวกับบริษัท และกฎหมายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง การเปล่ียนแปลงใดๆ ในการตีความกฎระเบียบในปัจจุบันหรือการประกาศใช้กฎหมาย หรือกฎระเบียบ
ใหม่ หรือการก าหนดนโยบายใหม่ท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีความเข้มงวดมากขึ้น อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ด าเนินการ และปฏิบัติตามมาตรฐานของระบบคุณภาพต่าง ๆ ท่ีส าคัญ อาทิ 
มาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ  HA 
(Hospital Accreditation) ของกระทรวงสาธารณสุข และ ISO9001:2015 ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ด าเนินการและ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน เพื่อควบคุมคุณภาพการรักษาผู้ป่วย และก ากับดูแลความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมรวมถึง
ความเส่ียงในด้านต่าง ๆ ท่ีอาจช่วยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบหรือกฎหมายหมายท่ี
เกี่ยวข้องได้ 

 
 
 
 

5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายโครงการประกันสังคม 
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการประกันสังคมคิดเป็นร้อยละ 17.17 ของรายได้จากการ

รักษาพยาบาลท้ังหมด ท าให้มีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของโครงการประกันสังคม อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มบริษัทฯ เห็นว่าระบบประกันสังคมมีความมั่นคงด้านกองทุนและมีเสถียรภาพในระบบการเบิกจ่าย ซึ่งถึงแม้ว่า
จะมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ก็จะเพื่อให้สอคล้องกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุน
ค่ารักษาพยาบาลตามจริง นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ได้ติดตามนโยบายของโครงการประกันสังคม
อย่างใกล้ชิด ผ่านการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นก่อนจะมีการเปล่ียนแปลงนโยบายต่างๆ อีกท้ังมีการ
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ติดตามและควบคุมต้นทุนค่ารักษาพยาบาลในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการลดความเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป 

 
6. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

การแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาล จะต้องแข่งกันทางด้านคุณภาพและระดับราคาควบคู่กันไป ซึ่งบริษัทฯ 
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและจัดหาเครื่องมือแพทย์ท่ีทันสมัยและปลอดภัย ภายใต้ราคายุติธรรมแก่ผู้
เข้ารับบริการ นอกจากนี้ การมีโรงพยาบาลในเครือข่ายหลายแห่ง และมีการจัดต้ังศูนย์แห่งความเป็นเลิศท่ี
โรงพยาบาลรามค าแหง ถือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับบริการของโรงพยาบาลท่ีจะได้รับบริการทาง
การแพทย์ครบวงจร จากแพทย์และบุคลกรทางการแพทย์ท่ีเช่ียวชาญได้เป็นอย่างดี 

  
7. ความเสี่ยงจากการฟ้องร้อง 

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์มีความเส่ียงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้ป่วยหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท่ีอาจไม่
พอใจในการรักษาพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลอาจจะต้องจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย หรือได้รับผลกระทบต่อช่ือเสียง
ของโรงพยาบาลในอนาคตได้ ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัจจัยความเส่ียงดังกล่าว และได้พัฒนา ติดตามและ
ควบคุมการด าเนินงานของแต่ละโรงพยาบาลเพื่อให้ได้คุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้เข้ารับบริการ ตลอดจนมี
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยเป็นผู้ประสานงานและติดตามปัญหาความเส่ียงต่างๆ ของโรงพยาบาลเพื่อน า
ข้อแนะน าและข้อร้องเรียนจากผู้ป่วยหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องมีพัฒนาและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ รายละเอียดตามท่ี
ปรากฏในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563   

 
 
 
 
 
 
 

 
8. ความเสี่ยงด้านการเงิน 

8.1 ความเสี่ยงด้านการรับช าระค่ารักษาพยาบาล 
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะให้การรักษาผู้ป่วยก่อนได้รับช าระค่ารักษาพยาบาล ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ

เส่ียงจากการไม่ได้รับช าระค่ารักษาพยาบาลได้ครบถ้วน บริษัทฯ จึงมีนโยบายจัดการเพื่อลดความเส่ียงต่างๆ ได้แก่ 
การแจ้งประมาณการค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายล่วงหน้า แจ้งแผนการรักษาและรายงาน
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดพร้อมประเมินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเป็นระยะ พร้อมเสนอให้ผู้รับผิดชอบค่ารักษาทยอยช าระเงินเป็น
งวดเพื่อลดความเส่ียงและเบ่งเบาภาระการช าระค่ารักษาท้ังจ านวนเมื่อรักษาเสร็จส้ิน ส าหรับการเก็บค่ารักษาจาก
บริษัทคู่สัญญา จะมีการคัดเลือกและประเมินเครดิตและสถานะทางการเงินของบริษัทคู่สัญญาก่อน ตลอดจน
ทบทวนสถานะทางการเงินของคู่สัญญาเป็นระยะและมีฝ่ายติดตามทวงหนี้ดูแล เพื่อลดความเส่ียงจากการไม่ได้รับ
ช าระค่ารักษาพยายามตามเทอมการช าระเงินท่ีก าหนดไว้ ส าหรับการรักษาผู้ป่วยภายใต้สิทธิประกันสุขภาพของ
ส านักงานประกันสังคม และส านักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินจากหน่วยงานโดยตรง 
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8.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวกับสถาบันการเงิน โดยเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว คิดเป็นร้อยละ 37.2 ของเงินกู้ท่ีมีกับสถาบันการเงินท้ังหมด ซึ่งกว่าร้อยละ 80 ของเงินกู้ยืมท่ีมี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงจากอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 3 เดือน หรือ 6 เดือน ซึ่งมีความผันผวนค่อนข้างต่ า 
และส่วนท่ีเหลือจะอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MOR, MLR, หรือ THBFIX อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ได้ทุกวงเงิน มีกระแสเงินสดเพียงพอในการช าระคืนเงินกู้ และมีนโยบายในการจัดหา
เงินกู้ยืมต้นทุนการเงินต่ า โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.91 
เท่า  

 
8.3 ความเสี่ยงจากเงินลงทุนที่ด้อยค่า 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลงทุนในบริษัทต่าง ๆ เพื่อหวังผลตอบแทนกลับมาในรูปเงินปันผล  แต่การ
ลงทุนในบางกิจการก็ไม่ประสบความส าเร็จ ท าให้บริษัทฯ ต้องตัดบัญชีด้อยค่าของเงินลงทุนบางรายการ เนื่องจาก
ผลประกอบการประสบผลขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2563 มีการตัดบัญชีด้อยค่าของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะ
กิจการเท่ากับ 60.31 ล้านบาท  

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู้พิจารณาเงื่อนไขและผลตอบแทนท่ีคาด
ว่าจะได้รับจากการลงทุนก่อนลงทุนในแต่ละครั้ง ตลอดจนมีการติดตามผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีเข้าไปร่วม
ลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานและแนวทางการลงทุนในบริษัทนั้นๆ ต่อไป 

 
 
 
 

8.4 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินกู้ยืมคืนจากบริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องกัน 
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน รวม 558.00 ล้านบาท 

อยู่ในรูปต๋ัวแลกเงินและต๋ัวสัญญาใช้เงินระยะเวลา 1 ปี มีอัตราดอกเบ้ียต้ังแต่ร้อยละ 2.70-4.25 เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการของผู้กู้ ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันและมีการช าระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียตรงตามก าหนดเวลา
มาโดยตลอด 

 
9. ความเสี่ยงจากการควบคุมโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจจะใช้สิทธิ์คัดค้าน หรือไม่อนุมัติการลงมติในท่ีประชุมในเรื่องท่ีข้อบังคับหรือกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดให้ต้องนับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงท้ังหมด อย่างไรก็ดี ณ 
31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 รายท่ีถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 20 ดังนี้  

 
1. บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จ ากัด ถือหุ้น 23.02 % 
2. Cypress Consolidated Health Care Pte. Ltd. ,, 20.00 % 

 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายใดมีอ านาจในการควบคุม และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัท 
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โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 
 
รายชื่อผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
 

                กลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  ณ 13 พฤศจิกายน 2563 มดัีงนี้  
 

ล าดับที่ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
%ของจ านวน
หุ้นทั้งหมด 

1. บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จ ากัด 55,246,695 23.02 
2. CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE.LTD. 48,000,000 20.00 
3. บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากัด 17,246,000 7.19 
4. บริษัท สินแพทย์ จ ากัด 16,946,069 7.06 
5. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 11,713,736 4.88 
6. กลุ่มกาญจนพิทักษ์ 10,095,220 4.21 

 ประกอบด้วย  นพ. เอื้อชาติ        กาญจนพิทักษ์ 2,267,000 0.94 
                   นายฤชิษฐ์           กาญจนพิทักษ์ 3,614,500 1.51 
                   น.ส.ฤกขจี           กาญจนพิทักษ์ 4,213,720 1.76 
7. กลุ่มชนะภัย 7,157,700 2.98 

 ประกอบด้วย   ทพ. ช านาญ        ชนะภัย 2,549,980 1.06 
                    นางจินนภา         ชนะภัย (คู่สมรส) 157,720 0.07 
                    น.ส. ดาราพราว    ชนะภัย 2,000,000 0.83 
                    ทพ. ฐิติ              ชนะภัย 2,450,000 1.02 
8. กลุ่มสมบูรณสิน 6,966,040 2.90 

 ประกอบด้วย   นพ. รัชช             สมบูรณสิน 300,000 0.12 
                        นพ. พิชญ            สมบูรณสิน  6,666,040 2.78 
9. กลุ่มศิริวงศ์ 6,284,040 2.62 

 ประกอบด้วย    นางอัญชนา         ศิริวงศ์ 2,284,040 0.95 
                     น.ส. ทัศน์วรรณ    ศิริวงศ์ 2,000,000 0.83 
                     นายสันติ            ศิริวงศ์ 2,000,000 0.83 
10. นพ. ศิริพงศ์      เหลืองวารินกุล 5,699,440 2.37 
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นโยบายการจ่ายเงินปนัผล 
 

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิเฉพาะบริษัท โดยในป ี
2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลรวม 864 ล้านบาท  โดยแบ่งจ่าย 4 ครั้ง ดังนี้ 

 

คร้ังที่ วันที่จ่ายเงินปันผล 
เงินปันผลต่อหุ้น 

(บาท/หุ้น) 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 

เงินปันผลรวม  
(ล้านบาท) 

1 19 กุมภาพันธ์ 2563 0.9 240.00 216.00 

2 17 พฤษภาคม 2563 0.9 240.00 216.00 

3 26 สิงหาคม 2563 0.9 240.00 216.00 

4 27 พฤศจิกายน 2563 0.9 240.00 216.00 

 
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 

 2559 2560 2561 2562 2563 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 94.83 110.62 158.02 5.98 2.63 
เงินปันผลต่อหุ้น  (บาท/หุ้น) 14 16 16 4.8 3.6 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 14.76 14.46 10.13 80 136.88 

 
 ในปี 2563 บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากัด ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1 บาท 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 200 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 ในขณะท่ี บริษัท โรงพยาบาล
ชัยภูมิ ราม จ ากัด บริษัทโรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากัด ยังมีผลขาดทุนจึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลมายังบริษัท 

 เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562  มีการเปล่ียนแปลงราคา Par จากหุ้นละ 10 บาท เป็น 0.50 บาท 
 

ถ้าจะพิจารณาจากก าไรสุทธิเฉพาะบริษัท 
 2559 2560 2561 2562 2563 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 85.44 86.42 113.44 6.42 4.62 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 14 16 16 4.8 3.6 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ(เฉพาะบริษัท)(%) 16.39 18.51 14.10 74.77 77.92 
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โครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษิทัฯ 
 
 
 
 

กรรมการ
ผู้จัดการ 

น.พ. ช านาญ ชนะภัย 

น.พ. เจิมพล ภูมิตระกูล 

คณะกรรมการบริหาร

สายงานบริการ 

น.พ. ช านาญ ชนะภัย 

น.พ. เจิมพล ภูมิตระกูล 

คณะกรรมการบริหาร

สายงานสนับสนุน 

งานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยใน 

น.พ. วิรัตน์ ช่ืนอ่ิม 

น.พ. สุธี ลีละเศรษฐกุล  

คณะกรรมการบริหาร

สายงานแพทย์ 

น.พ. ช านาญ ชนะภัย 

น.พ. เจิมพล ภูมิตระกูล 

น.พ. ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล 

คณะกรรมการบริหาร

สายงานบริหาร 

คณะกรรมการ
บริหาร 
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1. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 16 คน ซึ่งในจ านวนนี้มี
กรรมการอิสระจ านวน 5 คน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1 นายรัชช            สมบูรณสิน/1                    ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 
2 นายวิรัตน ์         ช่ืนอิ่ม กรรมการบริษัท และ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  
3 นายช านาญ        ชนะภัย กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ  
4 นายเอื้อชาติ       กาญจนพิทักษ์/1 กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 
5 นายสุธี             ลีละเศรษฐกุล กรรมการบริษัท และ ผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
6 นายศิริพงศ์         เหลืองวารินกุล กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 
7 นายเจิมพล         ภูมิตระกูล กรรมการบริษัท และ ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
8 นางสาวทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 
9 นายยัง-แทก        ปาร์ค กรรมการบริษัท 
10 นายเบนนี่           ลิม กรรมการบริษัท 
11 นายอีริค             มาร์แนนดัส/2 กรรมการบริษัท 
12 นายพินิจ            หิรัญโชติ           กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ 

13 นายขจิต            หัพนานนท์ 
กรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ 
 และ กรรมการอิสระ 

14 นายประมล   อภิรัตน ์
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และ กรรมการอิสระ      

15 น.ส. กิตติญารัตน์   จิโรจด ารงค์ชัย            
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
และ กรรมการอิสระ 

16 นายดิศพงศ์          ใจภักดีมั่น กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ 
หมายเหตุ:  
/1 ณ 8 มกราคม 2564 แต่งต้ังให้นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ เป็นประธานกรรมการบริษัท แทน นาย
รัชช สมบูรณสิน ท่ีลาออกไป และแต่งต้ัง นายพิชญ สมบูรณสิน เป็นกรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร 
/2 นายอีริค มาร์แนนดัส แต่งต้ังเป็นกรรมการบริษทั แทน นายภูมิ วยากรณ์วิจิตร ท่ีลาออกไปเมื่อวันท่ี 
19 มิถุนายน 2563  

 
กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามแทนบริษัท มี  นายวิรัตน์  ช่ืนอิ่ม นายเอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์ นายช านาญ  

ชนะภัย และ นายรัชช สมบูรณสิน  วิธีการลงนาม  คือ  2 ใน 4 ท่าน (วันท่ี 8 มกราคม 2564 นายรัชช  สมบูรณ
สิน ได้ลาออก และ นายพิชญ  สมบูรณสิน  ได้เข้ามาเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทน)       

 
กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ 5 คน ประกอบด้วย   



 

รายงานประจ าปี 2563/58 

  1.   นายขจิต          หัพพานนท์ 
   2.   นายพินิจ          หิรัญโชติ 

                     3.   นายประมล           อภิรัตน์ 
4.   น.ส. กิตติญารัตน์    จิโรจด ารงค์ชัย  
5.   นายดิศพงศ์           ใจภักดีมั่น    
 

ปี 2563  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง   กรรมการบริหาร 40 ครั้ง  และกรรมการ
ตรวจสอบ 5 ครั้ง  โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้ 

 กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ 

  1.   นายรัชช               สมบูรณสิน 11 39 - 
  2.   นายช านาญ           ชนะภัย 12 39 -  
  3.   นายเอื้อชาติ           กาญจนพิทักษ์ 12 40 - 
  4.   นายวิรัตน์              ช่ืนอิ่ม 11 39 - 
  5.   นายศิริพงศ์            เหลืองวารินกุล 12 40 - 
  6.   นายสุธี                 ลีละเศรษฐกุล 12 40 - 
  7.   นายเจิมพล            ภูมิตระกูล 12 40 5 
  8.   น.ส. ทัศน์วรรณ      ศิริวงศ์ 12 40 - 
  9.   นายยัง-แทก           ปาร์ค - - - 
10.   นายเบนนี่              ลิม - - - 
11.   นายอีริค                มาร์แนนดัส/1 - - - 
12.   นายพินิจ               หิรัญโชติ 4 - - 
13.   นายขจิต               หัพพานนท์ 4 - 5 
14.   นายประมล            อภิรัตน์ 4 - 5 
15.   น.ส. กิตติญารัตน์     จิโรจด ารงค์ชัย 4 - 5 
16.   นายดิศพงศ์            ใจภักดีมั่น 4 - - 

หมายเหตุ: /1  นายอีริค มาร์แนนดัส แต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทแทน นายภูมิ วยากรณ์วิจิตร ท่ีลาออกไปเมื่อวันท่ี 
19 มิถุนายน 2563  
 
2. คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร ดังนี้ 
 
รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1.    นายรัชช        สมบูรณสิน/1 ประธานกรรมการบริษัท และ 

กรรมการบริหาร 
2.    นายช านาญ     ชนะภัย กรรมการผู้จัดการ 
3.    นายวิรัตน ์     ช่ืนอิ่ม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 



 
 

รายงานประจ าปี 2563/59 

4.    นายสุธี     ลีละเศรษฐกุล ผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
5.    นายเอื้อชาติ    กาญจนพิทักษ์/1 กรรมการบริหาร 
6.    นายศิริพงศ์     เหลืองวารินกุล  กรรมการบริหาร 
7.    นายเจิมพล     ภูมิตระกูล ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
8.    น.ส.ทัศน์วรรณ  ศิริวงศ์ กรรมการบริหาร 
9.    นางอัญชนา    ศิริวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
10.  นางวรรณา     พฤกษ์มหาชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
11.  นางวรัดดา      ตันทนะเทวินทร์ เลขานุการบริษัท 

 

 หมายเหตุ: /1 ณ 8 มกราคม 2564 แต่งต้ังให้นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ เป็นประธานกรรมการบรษิัท 
แทนนายรัชช สมบูรณสิน ท่ีลาออกไป และแต่งต้ังนายพิชญ สมบูรณสิน เป็นกรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร  

    
    3. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
               (1)   ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน  
                       (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เท่ากับ 3,280,000 บาท  ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม (บาท) 
นพ. รัชช                  สมบูรณสิน 360,000 
ทพ. ช านาญ              ชนะภัย 360,000 
นพ. วิรัตน์                ช่ืนอิ่ม 360,000 
นพ. เอื้อชาติ             กาญจนพิทักษ์ 360,000 
ท.พ. เจิมพล             ภูมิตระกูล 360,000 
นพ. ศิริพงศ์             เหลืองวารินกุล 360,000 
นพ. สุธี                  ลีละเศรษฐกุล 360,000 
น.ส. ทัศน์วรรณ        ศิริวงศ์ 360,000 
นายขจิต                 หัพนานนท์ 100,000 
นายพินิจ                 หิรัญโชติ 100,000 
นายประมล              อภิรัตน์ 100,000 
น.ส. กิตติญารัตน์       จิโรจด ารงค์ชัย 100,000 

 
                      (ข)   ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร   
                               เงินเดือน        จ านวน   16,188,986   บาท    
                               เบ้ียประชุม      จ านวน  23,496,000   บาท 
              (2)   ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ไม่มี) 
     
   4.  ค่าตอบแทนบุคลากร 



 

รายงานประจ าปี 2563/60 

 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ านวนในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ ค่าเวร
พยาบาลและเงินโบนัส ในป ี2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานดังนี้ 
   

โรงพยาบาล ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท) 
โรงพยาบาล รามค าแหง 616,160,480 
โรงพยาบาล วิภาราม 385,400,000 
โรงพยาบาล ชัยภูมิ ราม 29,098,214 
โรงพยาบาล เมืองเลย ราม 37,233,533 

 
5 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 

บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) บ.ธรรมนิติ จ ากัด 1,580,000 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากัด บ.ธรรมนิติ จ ากัด 970,000 
บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จ ากัด บ.ธรรมนิติ จ ากัด 161,000 
บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากัด บ.ธรรมนิติ จ ากัด 180,000 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชี บ.ธรรมนิติ จ ากัด 368,826 

                                               รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 3,259,826 



 
 

รายงานประจ าปี 2563/61 

การก ากบัดแูลกจิการ 

 
การปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล 15 ข้อ 

 นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้องค์กรมีความมั่นคง อีกท้ัง
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของกิจการ และเป็นการเพิ่มความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้มีการก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการ 

 โดยมุ่งม่ันที่จะด าเนินธุรกิจให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสีย
เช่น โรงพยาบาลมีระบบให้ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบราคาค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้เกิดความโปร่งใส นอกจากนี้ใน
ส่วนของบริษัทประกันท่ีส่งผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลก็มีระบบการเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องท้ังในด้านการ
รักษาพยาบาล ตลอดจนการคิดค่ารักษาพยาบาล 

 ในเร่ืองของความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจท่ีมีความมั่นคงใน
ตัวเอง ทางฝ่ายบริหารได้พยายามดูแลความเส่ียงท้ังในระดับปฏิบัติการ ตลอดจนความเส่ียงทางด้านการเงินความ
เส่ียงท่ีเกิดจากระบบการควบคุม หรือ พ.ร.บ. ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยติดตามและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  

 ในปัจจุบันคณะกรรมการให้ความสนใจและความเข้าใจ และประเมินความเส่ียงท่ีมีผลต่อธุรกิจโดยให้
ความส าคัญกับรายงานทางการเงิน โดยมีแนวทางดังนี้ 

 1. รายงานภายใน ได้แก่ รายงานท่ีน าเสนอฝ่ายจัดการ กรรมการ และ คณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
ติดตามระบบงาน และผลประกอบการรายเดือน 

 2. รายงานภายนอก ทางโรงพยาบาลได้จัดให้มีการายงานงบไตรมาส รายงานในรูปของรายงานประจ าป ี
และการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอื่นๆ 

 3.  นอกจากนี้คณะกรรมการยังถือเป็นความรับผิดชอบในการท่ีจะต้องจัดท ารายงานทางการเงินให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน ควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าป ี

 การควบคุมความเส่ียงโดยการควบคุมภายใน คณะกรรมการมนีโยบายท่ีจะรวบรวมและติดตามความเส่ียง
โดยมีระบบการติดตาม และเฝ้าระวังเพื่อประเมินความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง 

 การควบคุม และตรวจสอบ บริษัทฯ ได้มีการจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ
อย่างสม่ าเสมอทุกเดือน เพื่อติดตามดูผลการด าเนินงาน การควบคุมดูแลต้นทุน ตลอดจนร่วมกันปรับกลยุทธ์
เพื่อให้โรงพยาบาลมีความแข็งแกร่ง และคงไว้ซึ่งศักยภาพการแข่งขันอยู่เสมอ ท้ังนี้ รวมไปถึงโรงพยาบาลร่วมทุน
ในเครือโรงพยาบาลรามค าแหงก็ปฏิบัติเช่นกัน 



 

รายงานประจ าปี 2563/62 

การบริหารงานเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ นโยบายการบริหาร
ของโรงพยาบาล เราตระหนักถึงการดูแลให้เกิดความสมดุลระหว่าง กลุ่มลูกค้า (ผู้ป่วย) กลุ่มแพทย์ผู้ให้การรักษา 
กลุ่มพนักงาน กลุ่มผู้ถือหุ้น  ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  กลุ่มอื่น ๆ  เช่น  กลุ่มลูกค้า  กลุ่มบริษัทประกัน  บริษัท
คู่สัญญา โรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์และให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มต่างๆ อย่าง
เท่าเทียมกัน 

 ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 

 คณะกรรมการได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกัน  เพื่อก าหนดภาระหน้าท่ีของกรรมการบริหาร 
ตลอดจนเป้าหมาย และมีการติดตามการท างานของฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

 คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและมอบหมาย ตลอดจนการติดตามให้การด าเนินงานของบริษัทฯ 
ความก้าวหน้าไปตามทิศทางคณะกรรมการก าหนด ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานของตลาด
หลักทรัพย์โดยเคร่งครัด 

 จริยธรรมธุรกิจ 

 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เป็นธุรกิจท่ีถูกควบคุมด้วยพระราชบัญญัติ และองค์กรของรัฐฯ ค่อนข้างมาก 
เช่น พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 2541 กองประกอบโรคศิลป์ กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของมาตรฐาน
โรงพยาบาล นอกจากนี้การปฏิบัติงานของแพทย์ยังถูกควบคุมโดยแพทยสภาในเรื่องของจรรยาบรรณทาง
การแพทย์ เนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นแพทย์และทันตแพทย์ ซึ่งเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการแพทย์ เนื่องจากจริยธรรม และจรรยาบรรณทางการแพทย์ 
กล่าวคือการด าเนินธุรกิจ ภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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การควบคมุภายในและบริหารจดัการความเสีย่ง 

 
ควบคุมภายใน 

บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน)  ได้ให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ  สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน  
เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ  และมีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมท้ังการใช้ทรัพยากร  การดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกัน  หรือลดความ
ผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การส้ินเปลืองหรือการทุจริต  ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความ
ถูกต้องเช่ือถือได้  รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินการควบคุมภายในซึ่งจัดท าขึ้นโดยส านัก
ตรวจสอบภายใน  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม 

        ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติท่ีดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการมี
ศีลธรรม  จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์  และมีการพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณี  ถ้าพบว่าบุคลากร
ประพฤติปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม  การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  การรับทราบข้อมูลและการ
วินิจฉัยส่ิงท่ีตรวจพบหรือส่ิงท่ีต้องตรวจสอบ  ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการ
พัฒนาการควบคุมภายในและด ารงไว้ซึ่งการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล  โครงสร้างองค์กร การมอบอ านาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบและจ านวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากร
เหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 
       สภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน)  ภาพรวมมีความ
เหมาะสม  และมีส่วนท าให้การควบคุมภายในเพียงพอ  มีประสิทธิผล  เช่น 

 บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างขององค์กรและสายงานบังคับบัญชาท่ีชัดเจนและเหมาะสม มีการมอบ
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อ านาจ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบ รวมทั้งตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน 

 บริษัทฯ ได้วิเคราะห์พื้นฐานความรู้ทางการศึกษา ทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน และประเมิน
ความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมาย และตามค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การคัดเลือก 
การฝึกอบรม การเล่ือนต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น 

 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้ก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม โดยก าหนดนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักมาตรฐานสากล 

 ผู้บริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการท างาน เช่น มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ี
เกี่ยวกับการบัญชี ระบบการจัดการสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผล การตรวจสอบภายในและ
การตรวจสอบภายนอก มีการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

 
2) การบริหารความเสี่ยง 
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     บริษัทฯ ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรท่ีชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมสอดคล้องกันในการท่ีจะท างานให้ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรบุคคลท่ีก าหนดไว้อย่างเหมาะสม 
ฝ่ายบริหารมีการระบุความเส่ียงท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม นอกจากนี้มีกลไกท่ีช้ีให้เห็นถึง
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง เช่น การเปล่ียนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น   

 บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงท าหน้าท่ีก ากับดูแลและก าหนดกรอบความเส่ียงเพื่ อการบริหารจัดการในภาพรวมองค์กร โดยมี
คณะกรรมการจัดการคณะต่างๆ บริหารความเส่ียงงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางท่ีก าหนด ท้ังนี้ 
ครอบคลุมความเส่ียงทางการบริหาร การเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ การบริหารและการจัดการ ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม และความเส่ียงส าคัญอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีชัดเจนครอบคลุมส่ิงท่ีองค์กรต้องการบรรลุ
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานท่ีส าคัญขององค์กร และสอดคล้องเช่ือมโยงกับ
วัตถุประสงค์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ผู้บริหารมีการระบุความเส่ียงในระดับองค์กร และครอบคลุมในทุก
ระดับกิจกรรมท่ีส าคัญ 

 
3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
     บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีท าให้มั่นใจว่า  เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามท่ีฝ่าย

บริหารก าหนดไว้  กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะช้ีให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  เช่น 

 การควบคุมภายในด้านการบริหาร  บริษัทฯ ก าหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและส่ือความให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ  เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมท้ังมีการ
วางแผนการด าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ  และอัตราก าลัง  นอกจากนี้ได้มีการก าหนด
กระบวนการท างานและมีการติดตามผล เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานท่ีก าหนด 

 การควบคุมภายใน ด้านการเงินการบัญชี  บริษัทฯ มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บเงิน 
รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืมทดรอง เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด มีการบันทึกบัญชีครบถ้วน
ถูกต้องและสม่ าเสมอ 

 การควบคุมภายใน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทฯ มีระเบียบและข้อก าหนดว่าด้วยการพัสดุ เพื่อ
น าไปปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งได้ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน เช่น 
อ านาจการอนุมัติ การก าหนดความต้องการพัสดุการตรวจรับ การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ 

 การควบคุมภายใน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถตามท่ีก าหนด  มีระบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  มีการก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบติดตามผลไว้อย่างชัดเจน  มีระบบการให้ข้อมูลและการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

     ในภาพรวมบริษัทฯ มีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยก าหนดให้มีนโยบาย 
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และระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุการด าเนินงานในส่วนท่ีมีความเส่ียงส าคัญและก าหนดกลไกในการ
ควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการด าเนินงานท่ีมิใช่
ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีการก าหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการ
ด าเนินงานกับพนักงานท้ังองค์กร 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการ
ควบคุมติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ท้ังในด้านการสรรหา ค่าตอบแทน หน้าท่ีความรับผิดชอบ การพัฒนา
บุคลากร การปฏิบัติงานของบุคลากรและการส่ือสาร  เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
      บริษัทฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน  การรายงานทางการเงินและการ

ด าเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ท่ีใช้ในการควบคุมและด าเนินกิจกรรมขององค์กร  
รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากภายนอกองค์กรมีการส่ือสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบท่ีช่วย
ให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความ
มั่นใจว่ามีการติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีผลท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 
5) การติดตามประเมินผล 

      บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยก าหนด
วิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการประเมินผลโดยการ
ตรวจสอบของส านักตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้
สอบทานผลการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ กรณีพบข้อท่ีควรปรับปรุงได้มีการ
ก าหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณา
สนองตอบ และมีการวินิจฉัยส่ังการให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

 
      คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและส านัก

ตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล 
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ความรับผดิชอบทีม่ตี่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (Corporate Social 

Responsibilities) 

   
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของ
กิจการและสังคมโดยรวม โดยแยกเป็น CSR in process การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม โดยให้อยู่ในกระบวนการ ท างานหลักของกิจการ และ CSR after process การด าเนินธุรกิจโดย
ค านึงถึงการช่วยเหลือสังคมและชุมชน   
 บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหลักการ CSR  8 ข้อ  ดังนี้ 

1.   การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
 -   การแข่งขันที่เป็นธรรม 
 -   การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น 
 -   การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ 
2.   การต่อต้านการทุจริต 
 -   นโยบายต่อต้านการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์ (ร่วมกับองค์กรอืน่) 
 -   แนวปฏิบัติในหน่วยงานท่ีเป็นไปตามนโยบาย 
 -   การเปิดเผยผลการด าเนินงานและความคืบหน้าในการปฏิบัติ 
3.   การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 -   การน าหลักการแนวทางท่ีเป็นบรรทัดฐานสากลมาใช้ในหน่วยงาน 
 -   นโยบายและแนวปฏิบัติในหน่วยงาน (และข้อตกลงกับองค์กรอื่น) 
 -   มาตรการท่ีส าคัญเกี่ยวกับสิทธิของแรงงาน 
4.   การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 -   การจ้างงานและแรงงานสัมพนัธ์ 
 -   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 -   ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม 
5.   ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 -   สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า 
 -   การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ 
 -   การส่ือสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 
6.   การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 -   การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
 -   การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ 
 -   การปกป้องฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
7.   การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
 -   บทบาทในตลาดและการสร้างแรงงาน 
 -   การมีส่วนร่วมในชุมชน 
 -   การลงทุนทางสังคม และประเมินผลกระทบทางสังคม 
8.   นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR 
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 -  รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงสร้างสรรค์ (Creative CSR) 
 -   การสร้างสรรค์ร่วม (Co-Creation) กับผู้มีส่วนได้เสีย 
 -   การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) 

 
        ในปี  2563   บริษัทฯ ได้ท ากิจกรรมเพื่อสังคม  (CSR in & after Process)   ดังนี ้
 
การด าเนินการด้านสังคม  ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

ความมุ่งมั่นของ บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) เพื่อสร้างการบริการผู้ป่วยท่ีได้มาตรฐาน
ระดับสากล ด้วยการลงทุนในเครื่องมือแพทย์ท่ีทันสมัย (High technology) ตลอดจนการดูแลสภาพแวดล้อมใน
การท างาน และดูแลผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งถือเป็นนโยบายของโรงพยาบาลท่ีปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
จะเห็นได้จากการเข้าสู่ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน Joint Commission International (JCI)  ซึ่งจะมีมาตรฐาน
หลายส่วนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดูแลส่ิงแวดล้อม เช่น กระบวนการป้องกันการติดเช้ือ การแพร่กระจายเช้ือ  
กระบวนการแยกขยะเพื่อท าลาย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีนโยบายในด้านต่าง ๆ ดังนี้   

 
1. โครงการแยกขยะเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม 
       เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล

รามค าแหงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยครอบคลุมการจัดการขยะท้ังหมด ขยะ 
Recycle  ขยะธรรมดา  ขยะติดเช้ือ ท้ังสารคัดหล่ัง เลือด ส่วนประกอบของเลือด รวมท้ังการจัดเก็บเข็มและของมี
คมท่ีสัมผัส ส่ิงเหล่านั้น   (Infection waste)  และขยะอันตราย 

       แบ่งขยะในโรงพยาบาลเป็น 4 กลุ่มใหญ่ และก าหนดให้มีการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง การ
ท าลาย เป็นไปตามท่ีนโยบายก าหนด โดยขยะในโรงพยาบาลรามค าแหง แบ่งเป็น 4 ประเภท 

 
 
 
 
 
 
1.1 ขยะรีไซเคิล   :   ขยะท่ีสามารถน ามาดัดแปลงหรือขายได้   เช่น   กระดาษ  กล่องกระดาษ  
                          ขวดน้ าเกลือแบบแก้ว    ขวดน้ าเกลือพลาสติก  
 สัญลักษณ์     :   ถุงสีขาวใหญ่ 
 

 
1.2 ขยะทั่วไป 

     แบ่งเป็นขยะท่ัวไปมีคมกับขยะท่ัวไปไม่มีคม  
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               1.2.1   ขยะท่ัวไปมีคม  เช่นแก้วน้ า จาน ชาม แตก   
          1.2.2   ขยะท่ัวไปไม่มีคม  เช่น   เศษกระดาษ   เศษอาหาร   กระดาษเช็ดมือ   พลาสติก   
                    อุปกรณ์การแพทย์ท่ีไม่สัมผัสเลือด หรือสารคัดหล่ังผู้ป่วย   

           สัญลักษณ์     :   ถุงสีด าใหญ่         
       

 
 
 
 
             
          1.3  ขยะติดเชื้อ   

     ขยะท่ีเป็นผลมากจากกระบวนการให้การรักษาพยาบาล,  การตรวจวินิจฉัยแยกโรค,   
     การให้ภูมิคุ้มกันซึ่งปนเป้ือนเช้ือโรค    และอาจเป็นสาเหตุท่ีสามารถท าให้เกิดการแพร่กระจาย 
     ของเช้ือได้  
     แบ่งเป็นขยะไม่มีคมติดเช้ือ และขยะมีคมติดเช้ือ 

1.3.1   ไม่มีคมติดเช้ือ เช่น 
(1) ของเหลวหรือสารคัดหล่ัง เช่น เลือด 
(2) ช้ินส่วนมนุษย์ จากห้องผ่าตัด และบางแผนกท่ีเกี่ยวข้องกับอวัยวะหรือช้ินส่วนของ   

       อวัยวะ  เช่น  ช้ินเนื้อ,  เนื้อเยื่อ และเนื้อเยื่ออวัยวะท่ีได้จากการท าหัตถการต่าง ๆ  
(3) วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ท่ีสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด สารคัดหล่ัง 

          (ปัสสาวะ อุจจาระ เสมหะ น้ าหนอง น้ าเหลือง น้ าคล่ า)  
(4) ขยะจากห้องปฏิบัติการ  
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(5) ขวดวัคซีนต่าง ๆ ท่ีท าจากเช้ือส่ิงมีชีวิตชนิดกิน   เช่น    โรคโปลิโอ,      โรคไทฟอยด์ 
                                  ไข้รากสาดชนิดรับประทาน     
                   1.3.2 มีคมติดเช้ือ  

  (1)  Amp วัคซีนท่ีท าจากเช้ือโรคท่ีมีชีวิตชนิดฉีด  เช่น  วัคซีนป้องกันวัณโรคโปลิโอ  
        หัดเยอรมัน  คางทูม  ไวรัสตับอักเสบบี    
  (2)  ของมีคมท่ีใช้ในการรักษาพยาบาล   เช่นใบมีด เข็ม Syringe เน้นท่ีสัมผัสเลือดหรือ  
       สารคัดหล่ังของผู้ป่วยแล้วเท่านั้น 

                   สัญลักษณ์    :  ถุงสีแดงมีฝาปิดใช้เท้าปิดเปิด    กรณีมีคมใช้ภาชนะแข็งกันทะลุ   
มีสัญลักษณ์สากล  (มีสัญลักษณ์โอช่าเป็นรูปเดือนเส้ียว)   
 

     
 

          1.4  ขยะอันตราย  :  ขยะท่ีสามารถท าให้เกิดอันตรายต่อคน  ส่ิงแวดล้อม   เป็นพิษต่อร่างกาย มีพิษ   
                 ติดไฟได้  ระเบิดได้  สารมีฤทธิ์กัดกร่อน  เช่น  กรด / ด่าง  สารกัมมันตรังสี ได้แก่  

   1.4.1    ขยะพิษ   
  1.4.2    ขยะปนเป้ือนยาเคมีบ าบัด  
  1.4.3    สารเคมี   

        1.4.4    ขยะปนเป้ือนกัมมันตรังสี   
          สัญลักษณ์   :  ถุงสีเทา  มีฝาปิด   มีสัญลักษณ์สากล 
 

                                                              
 
 

 ขยะปนเป้ือนยาเคมีบ าบัด จะเก็บรวบรวมไว้ที่โรงพักขยะ บริเวณส าหรับกักเก็บขยะปนเป้ือนยาเคมีบ าบัด 
เพื่อรอบริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากัด ขนส่งไปก าจัดโดยการเผาท าลายท่ีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 1000°C ต่อไป 
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โดยทางโรงพยาบาลเน้นกระบวนการแยกขยะ และการจัดการท่ีเป็นมาตรฐานสากลดังนี้ 
               1)  การท้ิงขยะ          :   เน้นให้ถูกประเภทต้ังแต่แรก บรรจุพอประมาณ3/4 ถุง แม่บ้านแต่ละแผนก    
                                               มัดปากถุงรอการขนย้าย    
               2)  การขนส่ง            :   เจ้าหน้าท่ีขนขยะมารับขยะแต่ละแผนกตามเวลาท่ีก าหนด  โดยรถขนขยะ 
                                              จะปิดมิดชิด  เพื่อส่งพักท่ีเรือนขยะด้านหลัง 
               3)  เรือนพักขยะ        :  เป็นเรือนพักด้านหลัง รพ. แบ่งเป็น 4 โซน แยกชัดเจนโดยห้องขยะติดเช้ือ 
                                              ห้องขยะอันตราย มีกุญแจปิดมิดชิด    ( มีเครื่องปรับอากาศ กรณีบริษัท 
                                              คู่สัญญาไม่มารับตามก าหนด ) 
               4)  ขั้นตอนการท าลาย :  เนื่องจากโรงพยาบาลรามค าแหงไม่มีเรือนเผาขยะ  ขั้นตอนการท าลาย 

                      จะบริษัทคู่สัญญาและกรุงเทพมหานคร มารับทุกวันในตอนเช้า 
 

2.   โครงการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่ ในบุคลากรของโรงพยาบาล ท่ีสัมผัสผู้ป่วย และ
ป้องกันความเส่ียงในการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 

       เนื่องจากทุกปีจะมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนั้น การให้วัดซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับบุคลากรใน
โรงพยาบาล จึงมีความจ าเป็นเพื่อลดการติดเช้ือไข้หวัดใหญ่ในบุคลากร และยังช่วยป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรค
จากบุคลากรไปยังผู้ป่วยท่ีมารับบริการ และระหว่างบุคลากรด้วยกัน  อีกท้ังยังช่วยสร้างภูมิต้านทานต่อโรค ลดการ
ป่วยและเสียชีวิต ลดความสูญเสียจากทางเศรษฐกิจและสังคมได้อีกด้วย 

ดังนั้น ทางโรงพยาบาลจึงให้ความส าคัญและให้บุคลากรท่ีต้องสัมผัสกับผู้ป่วยได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ตามความสมัครใจของบุคลากร จึงได้ด าเนินการโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตามข้อมูลดังนี้  

 

ปี จ านวนบุคคลากรที่เข้าโครงการ งบประมาณที่ใช ้
2559 1,576 1,066,952 
2560 1,672 1,133,616 
2561 1,786 1,266,126 
2562 1,720 1,218,587 
2563 1,833 1,336,257 

 

ซึ่งจากการเฝ้าระวัง และสังเกตพบว่าอัตราการติดเช้ือในระดับบุคคลากรของโรงพยาบาลในช่วงไข้หวัดใหญ่ 
ระบาดมีอัตราลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งโครงการนี้ทางโรงพยาบาลรามค าแหงยังคงให้มีการรณรงค์ และท าอย่าง 
ต่อเนื่องทุกปี 
 
 
 

3.  โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 2563 
               การตรวจคัดกรองสุขภาพนั้นเป็นบริการทางสาธารณสุขเชิงป้องกันเพื่อพยายามค้นหาโรค  หรือภาวะ 
ผิดปกติในประชากรท่ัวไป ซึ่งอาจตรวจต้ังแต่ระยะก่อนเกิดอาการระยะมีอาการแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นโรค  โดย
การตรวจคัดกรองสุขภาพนี้เป็นการต่อสู้กับโรคร้ายท่ีดีท่ีสุด เพราะว่าจะท าให้รู้ว่าเป็นโรคและรักษาได้ ต้ังแต่เนิ่น ๆ 
หรือหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงก่อนท่ีจะเป็นโรคร้ายแรง  ช่วยลดอัตราการป่วย และอัตราการเสียชีวิตได้ เป็นอย่างดี 



 
 

รายงานประจ าปี 2563/71 

      ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงเห็นความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร เพื่อป้องกันการเกิดโรค
และลดอัตราป่วยในบุคลากร  จึงจัดท าโครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 2563 โดยมีข้อมูล ดังนี้  
 

ปี จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ (คน) งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

2560 1,598 2,198,560 
2561 1,642 2,353,027 
2562 1,704 2,466,082 
2563 1,842 2,497,649 

 
          4.  โครงการบ าบัดน้ าเสียของโรงพยาบาล ก่อนระบายออกสู่ชุมชนเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม 
               โรงพยาบาลเป็นสถานท่ีให้บริการรักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีเป็นแหล่งก าเนิดน้ าเสียในชุมชน 
ดังนั้นของเสียท่ีเกิดจากการให้บริการผู้ป่วย  รวมท้ังน้ าเสียท่ีเกิดจากการล้างท าความสะอาดร่างกาย และ อุปกรณ์
ของใช้ต่าง ๆ ก็อาจมีเช้ือโรคหรือส่ิงสกปรกปนเป้ือน  มีโอกาสแพร่กระจายออกสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอกโรงพยาบาล
ได้ 
      ดังนั้น  โรงพยาบาลให้ความส าคัญและจ าเป็นต้องบ าบัดน้ าเสียและฆ่าเช้ือโรคก่อนระบายออกสู่ชุมชน 
เพื่อลดการเกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม  โดยควบคุมและติดตามน้ าท้ิงของโรงพยาบาล ได้แก่  ค่าบีโอดี (BOD)  เฉล่ีย
ให้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยไม่เกิน 20 ตามข้อมูล ดังนี้ 
 

ปี ผลน้ าเสียที่วัดได้ ( BOD ) 

2559 10.30 
2560 14.11 
2561 12.00 
2562 12.84 
2563 11.31 
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              5.   โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย 
โรงพยาบาลรามค าแหงเข้าร่วมโครงการ บริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย   เนื่องจากสภาพ 

ปัจจุบันปริมาณโลหิตท่ีจัดหาได้ในประเทศไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการใช้โลหิต โรงพยาบาล
รามค าแหงตระหนักเห็นความส าคัญมาโดยตลอด  และได้จัดให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีส่วนร่วมท ากิจกรรมด้วย   
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรท่ีมีจิตใจเป็นผู้ให้ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีองค์กรต้องการและเพื่อเป็นการกระตุ้น
ให้ผู้ไม่เคยบริจาคหรือผู้บริจาคโลหิตท่ีบริจาคเพียงปีละ 1 ครั้ง  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมบริจาคโลหิตเป็นบริจาคเป็น
ประจ า เพื่อให้ได้รับโลหิตบริจาคเพียงพอส าหรับผู้ป่วยท่ัวประเทศ 
         โครงการให้โลหิต ให้ชีวิต นี้จะช่วยให้บุคลากรขององค์กรได้เรียนรู้การท ากิจกรรมร่วมกับองค์กร
ภายนอก อันจะท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกท่ีดีและภาคภูมิใจต่อองค์กรโรงพยาบาลรามค าแหงร่วมกัน และยัง
ส่งผลให้พนักงานพร้อมช่วยเหลือสังคม ได้อย่างมหาศาล สร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยตลอดไป  
                     ทางโรงพยาบาลรามค าแหงได้เริ่มจัดท าโครงการรับบริจาคโลหิต ต้ังแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน  
โดยจัดให้มีการรับบริจาคเลือดปีละ 4 ครั้ง   ในปี 2563  ได้จัดให้มีการรับบริจาคโลหิต ดังนี้ 
   ครั้งท่ี 1       วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563  
  ครั้งท่ี 2       วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563   
  ครั้งท่ี 3       วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 

ครั้งท่ี 4      วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 
 
 ผลการด าเนินการ ปี 2563 

จ านวน 
ผู้เข้าร่วมบริจาค 

จ านวนผู้ท่ีสามารถบริจาคได้ จ านวนท่ีได้สุทธิ 
(ยูนิต) บุคคลภายนอก บุคคลภายใน 

ครั้งท่ี 1 :        วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 
214 20 194 196 

ครั้งท่ี 2 :        วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
226 25 201 204 

ครั้งท่ี 3 :        วันท่ี 13 สิงหาคม 2563 
218 23 195 201 

ครั้งท่ี 4 :        วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 
178 20 158 153 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 
  คณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน)  เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ    ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่านั้นโดย   ณ   ส้ินปี  2563    มีกรรมการตรวจสอบรวม  3  ท่าน 
กรรมการท้ังหมดมีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) ก าหนด  หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่  การดูแลและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ให้
เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี     มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ      ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายใน  การประเมินความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ     มีการปฏิบัติตามข้อ 
ก าหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  และดูแลกรณีท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท ารายการระหว่าง
บริษัทกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน)  ประกอบด้วย
กรรมการอิสระท่ีมิได้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร  จ านวน 3  ท่าน  ดังนี้ 

1. นายประมล  อภิรัตน์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. รอ.ขจิต หัพพานนท์  กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวกิตติญารัตน์  จิโรจด ารงค์ชัย กรรมการตรวจสอบ 
โดยมี  นายมิ่งภิมุขข์  ล้ิมจรูญศักดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ในปี  2563  คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมท้ังหมด 5  ครั้ง เพื่อด าเนินงานตามความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีประเด็นท่ีเป็นสาระส าคัญคือ    

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ จากการสอบทานงบ
การเงินและซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร  รวมท้ังการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารและพิจารณา
ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดท าอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน  และเป็นท่ีเช่ือถือได้ 

2. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  ท้ังนี้  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอกับการป้องกันความเส่ียงจากการ
ด าเนินงานตามแนวนโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ของบริษัท 

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ ได้แก่ นางสาวโสรยา  ตินตะสุวรรณ์  จากบริษัท สอบ
บัญชีธรรมนิติ จ ากัด  ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว   

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย    และ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  ท้ังนี้  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัท 

6. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน    ซึ่งก าหนดให้มีความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษัทรวมถึงนโยบาย  แผนงาน  กระบวนการท างาน  และความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

7. พิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปี  และอัตราก าลังของส านักตรวจสอบภายในองค์กร 
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8. ทบทวน  และประเมินกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ    และเสนอแนะการปรับปรุงเปล่ียนแปลงต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อการอนุมัติ  

9. บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในช่วงสถานการณ์ COVID-19  (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือน
ตุลาคม)  โดยได้มีการก าหนดจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล โดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย  ติดสต๊ิกเกอร์ 
แสดงสัญญลักษณ์  ติดต้ังเจลล้างมือประจ าจุดต่าง ๆ ก าหนดการเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing)  เช่น 
ในลิฟท์  เก้าอี้นั่งรอรับยา และ รอพบแพทย์  เป็นต้น  เพื่อให้ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลมั่นใจได้ว่าจะมีความ
ปลอดภัยจาก COVID-19  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบั ติงานตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท  ด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มความสามารถ   ท้ังนี้  เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้น  
และผู้มีส่วนได้เสียท้ังปวง   
      
    

                                          
                                                                           (นายประมล อภิรัตน)์ 
              ประธานกรรมการตรวจสอบ         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานประจ าปี 2563/75 

รายการระหวา่งกนั 

 

 บริษัทฯ มีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย  บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน โดยไม่มีบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเกินร้อยละ 10 โดยมีรายละเอียดรายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 
2563 ดังนี้ 
 

1. เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมและบริษัทที่เก่ียวข้อง 
ผู้ให้กู้ ผู้กู้ ล้านบาท 

บริษัท โรงพยาบาล รามค าแหง จ ากัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม จ ากัด 4.70 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากัด บริษัท สินแพทย์ จ ากัด 158.00 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จ ากัด 65.00 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากัด บริษัท อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด 40.00 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากัด บริษัท เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 268.00 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลเทพากร จ ากัด 16.00 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากัด บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จ ากัด 11.00 

รวมเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมและบริษัทที่เก่ียวข้อง 562.70 

 
2. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้อง 

ผูกู้้ ผูใ้ห้กู้ ล้านบาท 
บริษัท โรงพยาบาล รามค าแหง จ ากัด (มหาชน) บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 5.20 
บริษัท โรงพยาบาล รามค าแหง จ ากัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาล วิภาราม จ ากัด 280.00 
บริษัท โรงพยาบาล รามค าแหง จ ากัด (มหาชน) บริษัท อาร์พลัส แอสเซท จ ากัด 100.00 
บริษัท โรงพยาบาล รามค าแหง จ ากัด (มหาชน) บริษัท รามนครา จ ากัด 170.00 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากัด บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 28.58 

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน  583.78 
 

3. การขายเคร่ืองมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่
เก่ียวข้อง:      
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเครื่องมือและเวชภัณฑ์ให้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันท้ังส้ิน 839.56 ล้านบาท  
 
 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
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  ในการท ารายการระหว่างกันท่ีเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ เช่น การขายเครื่องมือแพทย์
และเวชภัณฑ์ บริษัทฯ จะก าหนดราคาขายต่ ากว่าราคาท่ีขายให้บริษัทท่ัวไปประมาณร้อยละ 10 - 20 โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดท่ีจะได้รับท้ังสองฝ่าย 
 
 รายการระหว่างกันเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมและการกู้ยืมเงิน บริษัทฯ จะก าหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไข
เหมือนกับรายอื่น ๆ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคัญ ท้ังนี้ บริษัทฯ จะจัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ และคณะกรรมการ
บริหารจะพิจารณาอีกครั้งก่อนตัดสินใจท ารายการ 
 
 ท้ังนี้  ในการท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัท โดยท่ีในการอนุมัติรายการดังกล่าวกรรมการหรือผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย  ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงดังกล่าว  
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การวเิคราะห ์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 

Analysis : MD&A)  

 
    1.  ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ (Overview)  

ในปี 2563  การด าเนินงานของ บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน)  และ บริษัทย่อย  มี
รายได้จากการรักษาพยาบาลผู้ป่วย  ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของโรงพยาบาล  เพิ่มขึ้นร้อยละ 94.46 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีก่อน  เนื่องจากวันท่ี 15 มกราคม 2563  บริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มข้ึนอีก 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลวิภาราม   จึงท า
ให้มีรายได้ในงบรวมเพิ่มจ านวนขึ้นมาก  และปีนี้มีก าไรสุทธิลดลงร้อยละ  64.29 ท้ังนี้เพราะปี 2563 เกิดการ
แพร่กระจาย ของโรค COVID-19 ไปท่ัวโลก  ท าให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ าไปท่ัวโลก  ในธุรกิจโรงพยาบาลก็
ได้รับผลกระทบเช่นกัน  รายได้จากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแต่ละแห่งลดลง  รายได้จากธุรกิจเสริม  คือ  
ขายเวชภัณฑ์และอุปกรณ์แพทย์ ก็ลดลงเช่นกัน   ปีนี้มีก าไรสุทธิลดลง 845.17 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 64.29 
เมื่อเปรียบเทียบ กับปีก่อน 

 
 ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2563  มีการหดตัวท่ีร้อยละ – 6.1  ขณะท่ีปี 2562  มีการขยายตัวร้อยละ 2.6  
ผลกระทบหลักของเศรษฐกิจเกิดจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท่ีแพร่ไปท่ัวโลก  ปัจจัยเรื่องวัคซีนเป็นตัว
แปรส าคัญต่อการก าหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลก  ในปีนี้ภาคการท่องเท่ียและธุรกิจอื่น ๆ ได้รับผลกระทบมาก 
โดยจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องจากภาครัฐและสภาบันการเงิน  ในปีนี้จะพบว่าผู้ประกอบ
ขนาดกลางและเล็กเริ่มทยอยปิดตัวลงมาก  ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่พยายามลดหรือบริหารต้นทุนมากขึ้น 
 

ส าหรับอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนโดยรวมจะอยู่สภาพหดตัวเช่นกัน     การแข่งขันในอุตสาหกรรม 
โรงพยาบาลเอกชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยแข่งขันในด้านราคา และคุณภาพ  ทางโรงพยาบาลรามค าแหงได้
ก าหนดนโยบายไว้ว่าให้บริการรักษาพยาบาลให้ดีท่ีสุด ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีมีอยู่ และก าหนดราคายุติธรรม ไม่
สูงเกินไป เนื่องจากลูกค้าของโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นคนระดับกลาง  ทางโรงพยาบาลเน้นให้บริการรักษาผู้ป่วย
ทุกโรค แต่ละโรคจะมีแพทย์ผู้เช่ียวชาญสาขานั้น ๆ ดูแล   
 
 ทางบริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย  ประกอบธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียว 
คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ถือว่าเป็นธุรกิจท่ีให้บริการด้านสุขภาพท่ีมีความส าคัญ  ต่อการด ารงชีวิต  เนื่องจาก
เป็นธุรกิจท่ีสามารถพัฒนาไปพร้อมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมท้ังช่วยให้บริการทางด้านการแพทย์แก่
ประชาชน  และมีธุรกิจเสริมคือ การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (M.I. Calibration) และขายเวชภัณฑ์   เครื่องมือ
แพทย์บางชนิด  แต่ธุรกิจเสริมยังมีขนาดเล็กเพียงร้อยละ  9.31 ของรายได้รวม (งบรวม) 
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     2.   ผลการด าเนินงาน และ ความสามารถในการท าก าไร 
 ผลการด าเนินงานของบริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน)   ในปี 2563   มีดังนี ้
 
 1.  รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย มีรายได้รวม 8,162.12 ล้านบาท   
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ  69.17 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
           1.1  ปี 2563 บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก  1 แห่ง คือ   
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากัด  จึงท าให้รายได้ของบริษัทฯ ในงบการเงินรวมมีจ านวนเพิ่มขึ้นมาก  รายได้ของ
บริษัทฯ แยกเป็นรายได้จากโรงพยาบาล 

-  รามค าแหง จ านวน   4,344.00   ล้านบาท 
-  วิภาราม ,,   3,506.48        ,, 
-  ชัยภูมิ ราม ,,       77.56        ,, 
-  เมืองเลย ราม  ,,     212.48        ,, 
-  บริษัท อาร์พลัส แอสเซท จ ากัด ,,       21.60        ,, 
                              รวม                      8,162.12        ,, 

  บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากัด ได้เปล่ียนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ต้ังแต่ 15 มกราคม 
2563 โดยรายได้จากกิจการรักษาพยาบาลโดยรวมแล้ว ปี 2563  เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากับร้อยละ  94.46 
            

–  โรงพยาบาลรามค าแหง  
รายละเอียดเปรียบเทียบจ านวนคนไข้นอก  คนไข้ใน  รายได้คนไข้นอก  รายได้คนไข้ใน  รายได้รวมจาก

การรักษาพยาบาล ปี 2562 และ ปี 2563 
 % เพิ่มขึ้น(ลดลง) ปี 2562 ปี 2563 
จ านวนคนไข้นอก      (ครั้ง) (11.43) 537,940 476,441 
จ านวนเตียงคนไข้      (เตียง) (18.09) 73,447 60,158 
รายได้คนไข้นอก       (บาท) (5.93) 1,522,911,721 1,432,529,291 
รายได้คนไข้ใน          (บาท) (7.64) 1,818,692,036 1,679,714,866 
รายได้รวม               (บาท) (6.86) 3,341,603,757 3,112,244,157 

  
รายได้คนไข้นอกลดลงร้อยละ 5.93 เนื่องจากจ านวนคนไข้นอกลดลงร้อยละ 11.43 และราคาสินค้าต่อ 1 

คน สูงขึ้นร้อยละ 6.21  ท้ังนี้ รายได้คนไข้ในลดลงร้อยละ 7.64 เนื่องจากจ านวนการใช้เตียงคนไข้ลดลงร้อยละ 
18.09 แต่ราคาสินค้าต่อ 1 เตียง เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.76  
 

-  โรงพยาบาลวิภาราม 
             โรงพยาบาลวิภาราม  มีรายได้จากกิจการรักษาพยาบาล 2 ประเภท คือ  

   1)  รายได้จากคนไข้ท่ัวไปท่ีเดินเข้ามารักษาในโรงพยาบาล ในปี 2563  มีจ านวน 2,059,071,452 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 56.31 
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   2) รายได้จากโครงการประกันสังคมและของส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ ในปี 2563 มีจ านวน 
1,597571,771 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.69 

 
          1.2 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ ในปี 2563 จ านวน 759.57 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อน จ านวน  56.06 ล้านบาท 
 
 1.3 รายได้เงินปันผล ในปี 2563 มีรายได้เงินปันผลลดลงจากปี 2562 จ านวน 43.59 ล้านบาท 
รายละเอียดมีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
บริษัท ปี 2562 ปี 2563 

สหแพทย์เภสัช 0.86 2.15 
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ (บริษัท บูรณะเวช จ ากัด) 5.70 5.70 
โรงพยาบาลขอนแก่น ราม 2.62 2.62 
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ ากัด 0.01 0.01 
หลักทรัพย์ภัทร (PTSEC) 0.09 0.12 
หลักทรัพย์เผ่ือขายในตลาด 263.35 218.44 
             รวม 272.63 229.04 
   

1.4  บริษัทมีรายได้ค่าเช่าสถานท่ีและอื่น ๆ ในปี 2563  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน  6.24 ล้านบาท 
 

2.  ค่าใช้จ่ายของบริษัท และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี ้  
          หน่วย : ล้านบาท 
   ปี 2562 ปี 2563 
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 2,478.48 5,732.14 
ต้นทุนขายอุปกรณ์ และ เครื่องมือแพทย์  602.33 491.88 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 496.15 1,259.58 
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 248.04 - 
ต้นทุนทางการเงิน 46.17 211.00 
ต้นทุนทางการเงิน  (สุทธิ) 30.23 179.93 
สัดส่วนต้นทุนในการรักษาพยาบาล / รายได้จากการรักษาพยาบาล 68.24 81.16 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร / รายได้จากการรักษาพยาบาล 13.66 17.83 

 
จะเห็นว่าสัดส่วนของต้นทุนในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการบริหาร / รายได้ จากการรักษาพยาบาล  ใน
ปี 2563 สูงกว่าปี 2562   ประมาณร้อยละ  17.09 ท้ังนี้เนื่องจากต้นทุนในการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการ
บริหารของโรงพยาบาลวิภาราม สูงกว่าโรงพยาบาลรามค าแหง  สัดส่วนของต้นทุนในการรักษาพยาบาลและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เฉพาะโรงพยาบาลรามค าแหง และโรงพยาบาลวิภาราม เป็นดังนี้ 
 รามค าแหง วิภาราม 



 

รายงานประจ าปี 2563/80 

สัดส่วนต้นทุนในการรักษาพยาบาล / รายได้จากการรักษาพยาบาล 71.82 88.38 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร / รายได้จากการรักษาพยาบาล 11.77 22.26 
 
       3.   บริษัทมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  ดังนี้ 
           หน่วย : ล้านบาท 

บริษัท ปี 2562 ปี 2563 

บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จ ากัด 122.15 14.54 
บริษัท รังสิภัณฑ์ จ ากัด 0.01   0.01 
บริษัท สินแพทย์ จ ากัด 102.31   3.05 
บริษัท ปิยะศิริ จ ากัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท) 46.01 48.98 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 52.02 36.65 
บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากัด 18.27  8.94 
บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จ ากัด 226.30 - 
บริษัท เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (18.85) (31.05) 
บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จ ากัด 6.74   9.21 
บริษัท ทิพยบดินทร์ จ ากัด (15.18) (35.11) 
บริษัท โรงพยาบาลเวชธานี จ ากัด (มหาชน) 6.85     47.85 
บริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากัด 0.11        0.18 
บริษัท รามนครา จ ากัด -       (1.61) 
บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จ ากัด           -        18.03 
             รวม 546.75       119.67 

  

       4.   ผลก าไรจากการด าเนินงานและก าไรสุทธิ 
  ในปีนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเส่ือม

ราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA)  จ านวน 1,544.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 203.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
11.63 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ จ านวน 469.41 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 
จ านวน 845.17 ล้าน  คิดเป็นร้อยละ 64.29 
   ในปี 2563 โรงพยาบาลรามค าแหงมีผลประกอบการลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเนื่องจากผลกระทบ
จากการระบาดของโรค COVID-19 แต่อย่างไรกต็ามบริษัทฯ ยังมีความสามารถในการท าก าไรท่ีดี  โดยพิจารณา
จากอัตราส่วนทางการเงิน  ดังนี้ 
 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.20 0.54 0.40 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)   (ROE) 16.12 11.71 5.12 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.80 8.58 2.76 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.18 0.42 0.91 
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (%) 0.38 0.33 0.36 



 
 

รายงานประจ าปี 2563/81 

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 30.83 30.84 20.43 
EBIT Margin (%)  43.86  28.51        9.97    
อัตราก าไรสุทธิ  31.37  26.19   7.60 

 
  จะเห็นว่าอัตราก าไรขั้นต้น  EBIT Margin   อัตราก าไรสุทธิ  และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)   

ของบริษัทฯ ในปี 2563  เท่ากับร้อยละ  20.43,  9.97,  7.60  และ  5.12 ซึ่งถือว่ามีความสามารถในการท าก าไร
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน    
 
3.    ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 
                    (1)   ลักษณะการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นขายเงินสด ส าหรับปี 2563 
โรงพยาบาลรามค าแหง  จะมีการขายเงินสดร้อยละ 71.73 ขายเครดิตร้อยละ 28.27 การขายให้เครดิตร้อยละ  
28.27 นั้นจะเป็นลูกหนี้ประเภทบริษัทขนาดกลางและใหญ่ท่ัวไปท่ีเป็นคู่สัญญากับทางโรงพยาบาล บริษัทประกัน
ชีวิต บริษัทประกันภัยและกรมแรงงาน   บริษัทเหล่านี้จะไม่ค่อยมีปัญหาการช าระเงิน   ปัญหามีอยู่บ้างเล็กน้อย
ตรงท่ีเงื่อนไขของการส่งผู้ป่วยมารับการรักษาพยาบาลจะยกเว้นบางโรคหรือยกเว้นค่าใช้จ่ายบางอย่าง  แต่ทาง
ผู้ป่วยไม่ยอมส ารองจ่ายส่วนท่ียกเว้นขอให้ทางโรงพยาบาลเรียกเก็บกับทางบริษัทท้ังจ านวนเครดิตท่ีทาง
โรงพยาบาล ให้คือ 2 เดือน 
          การขายเงินสด ร้อยละ 71.73 นั้น ก็จะมีปัญหาอยู่บ้างส าหรับกรณีท่ีผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน และ
ผู้ป่วยบางรายไม่มีเงินช าระเมื่อรับการรักษาพยาบาลหายดีแล้ว ใน 1 ปี ปกติจะมีอยู่ประมาณร้อยละ 0.01-0.5 
ของยอดขาย  ในปี 2563 มีการต้ังหนี้สงสัยจะสูญ 4.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของยอดขาย  รายละเอียด
ของลูกหนี้การค้าท่ีมีอายุมากกว่า 3 เดือนของโรงพยาบาลรามค าแหง มีดังนี้  
 

อายุลูกหนี ้
บาท 

ป ี2563 ปี 2562 

มากกว่า  3  เดือน  ถึง    6  เดือน 36,050,047 29,206,270 
มากกว่า  6  เดือน  ถึง  12  เดือน 35,600,403 11,787,419 
มากกว่า 12 เดือน  ขึ้นไป 33,685,493 7,883,087 
                                               รวม 105,335,943 48,876,776 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 8,814,387 14,807595 

 
        ในปี 2563  บริษัทฯ คิดว่าได้ต้ังส ารองค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น จ านวน 8.81 ล้าน  
หรือคิดเป็นร้อยละ 8.37 ของลูกหนี้การค้าท่ีมีอายุมากกว่า  3  เดือนขึ้นไป 
 
        (2)   สินค้าคงเหลือและการเสื่อมสภาพหรือล้าสมัย 
                        ในปี 2563 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือท่ีล้าสมัยจากธุรกิจการขายเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นธุรกิจ
เสริม  จ านวน 15,842,757 บาท  และบริษัทได้ปรับเป็นต้นทุนขายส าหรับปีนี้แล้ว  แต่ในธุรกิจการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วย  ได้แก่  ยา   เวชภัณฑ์ ฯลฯ   ไม่มีสินค้าคงเหลือเส่ือมสภาพ  หรือล้าสมัย 



 

รายงานประจ าปี 2563/82 

               ในปี 2563 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ (สุทธิ) สูงถึง 712,062,149 บาท  ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้า
คงเหลือ ในแผนกขายอุปกรณ์แพทย์ และ เวชภัณฑ์  ซึ่งเก็บไว้ขาย  มีจ านวนสูงถงึ 629,716,800 บาท  และมีการ
หักค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้า จ านวน 50,255,604 บาท  ส่วนสินค้าคงเหลือในธุรกิจรักษาพยาบาลผู้ป่วย มี
จ านวน 82,345,349 บาท  
 
                 (3)   เงินลงทุน   ค่าความนิยม   และการด้อยค่า 
     - เงินลงทุนในบริษัทย่อย  ณ 31 ธันวาคม 2563   มีราคาทุน  ดังนี้ 

              ราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย 
 บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จ ากัด 435,490,000 120,315,550 
 บริษัท อาร์ พลัส แอสเซท จ ากัด 128,124,905 56,649,843 
 บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากัด 282,241,000 239,753,332 
 บริษัท โรงพยาบาลเวียงจันทน์ ราม อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 70,000,000 66,864,763 
 บริษัท โรงพยาบาลวิภา ราม จ ากัด 2,628,650,901 3,029,772,104 
 หัก  บัญชีด้อยค่าเงินลงทุนใน- บริษัทย่อยบริษัท ชัยภูมิ ราม จ ากัด (237,253,000) - 
                                     - บริษัท อาร์พลัส แอสเซท จ ากัด   (84,000,000)                   - 
  3,223,253,806 3,509,355,592 
    

      - เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ 31 ธันวาคม 2563 มีราคาทุน ดังนี้  
   1) ส่วนท่ี บมจ. โรงพยาบาลรามค าแหง ถือ  3,485,370,093.00 บาท 

                        2) ส่วนท่ี บจก. โรงพยาบาลวิภาราม ถือ          1,076,968,914.00 บาท 
                                                                   รวม      4,562,339,007.00 บาท                                                                                                     
                                                 มีราคาคิดตามวิธีส่วนได้เสีย  6,991,439,781.00 บาท 
         รายละเอียดมีดังนี้ 

              ราคาทุน         วิธีส่วนได้เสีย 
1. บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จ ากัด 47,617,004 838,172,159 
2. บริษัท รังสิภัณฑ์ จ ากัด 3,000,000 920,752 
3.   บริษัท สินแพทย์ จ ากัด 886,646,242 1,402,949,887 
4. บริษัท ปิยะศิริ จ ากัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท) 199,939,110 177,259,012 
5. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 560,112,526 1,828,644,412 
6. บริษัท โรงพยาบาลพะเยา ราม จ ากัด 107,000 92,441,495 
7. บริษัท เลกาซี่กอล์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 686,800,000 618,708,494 
8. บริษัท บุรีรัมย์รวมแพทย์ จ ากัด 122,696,200 130,721,810 
9.   บริษัท ทิพยบดินทร์ จ ากัด 150,000,000 51,637,572 

10. บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน) 285,154,691 890,470,519 
11. บริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากัด 20,000,000 21,294,022 
12. บริษัท รามนครา จ ากัด 737,186,400 735,572,325 
13 บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จ ากัด  - 202,647,322 



 
 

รายงานประจ าปี 2563/83 

    
 หัก  ตัดบัญชีด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม   
       บริษัท รังสิภัณฑ์ จ ากัด      (3,000,000)                         - 
       บริษัท เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด      (97,384,000) 
       บริษัท ทิพยบดินทร์ จ ากัด                    - (113.505,080) 
   6,991,439,781 3,485,370,093 

 
จะเห็นว่าบริษัทร่วมที่มีการด้อยค่า  ได้แก่ 
 1.  บริษัท รังสิภัณฑ์ จ ากัด มีราคาทุน 3,000,000 บาท  ณ 31 ธันวาคม 2563  มีราคาตามวิธีส่วนได้เสีย
เพียง 920,752 บาท   แสดงว่ามีการด้อยค่าของสินทรัพย์  2,079,248 บาท 
 2.  บริษัท ปิยะศิริ จ ากัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท) มีราคาทุน 199,939,110 บาท   ณ 31 ธันวาคม 2563 มี
ราคาตามวิธีส่วนได้เสียเพียง 177,259,012 บาท  แสดงว่ามีการด้อยค่าของสินทรัพย์  22,680,098 บาท 
 3.  บริษัท เลกาซี่กอล์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด    มีราคาทุน 686,800,000 บาท   ณ 31 ธันวาคม 2563 มี
ราคา  618,708,494 บาท   แสดงว่ามีการด้อยค่าของสินทรัพย์  68,091,506 บาท  
 4.  บริษัท ทิพยบดินทร์ จ ากัด   มีราคาทุน 150,000,000 บาท  ณ 31 ธันวาคม 2563  มีราคาตามวิธี
ส่วนได้เสียเพียง  51,637,572 บาท  แสดงว่ามีการด้อยค่าของสินทรัพย์  98,362428 บาท 
 5.  บริษัท รามนครา จ ากัด  มีราคาทุน 737,186,400 บาท  ณ  31 ธันวาคม 2563  มีราคาตามวิธีส่วน
ได้เสีย  735,572,325 บาท  แสดงว่ามีการด้อยค่าของสินทรัพย์  1,614,075 บาท 
           

บริษัทร่วมอื่นๆ นอกจาก บริษัท รังสิภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ปิยะศิริ จ ากัด บริษัท เลกาซี่กอล์ฟ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด บริษัท ทิพยบดินทร์ จ ากัด และ บริษัท รามนครา จ ากัด มีราคาตามวิธีส่วนได้เสียเพิ่มข้ึนจากราคาทุน  
เมื่อพิจารณาโดยรวมจะเห็นว่าสินทรัพย์มีราคาสูงขึ้น 
 
                 (4)  ส่วนประกอบส าคัญของทรัพย์สินอืน่และสาเหตุการเปลี่ยนแปลง 
                      สินทรัพย์อื่นนอกจากลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ และเงินลงทุนแล้ว ยังมีรายการดังต่อไปนี ้
   - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทพยายามบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะเงินสดเก็บไว้มากจะท าให้ได้ผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียรับน้อยลง แต่ถ้าเก็บไว้ไม่
เพียงพอก็จะท าให้ธุรกิจสะดุดและติดขัดได้ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทถือเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดไว้ 
616.02 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนอยู่ 396.45 ล้านบาท 
 
   - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วยรายการ สต๊อกส่วนท่ีเป็นครุภัณฑ์และเบ็ดเตล็ด 18.97
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 15.46 ล้านบาท รายได้ค้างรับ 16.89 ล้านบาท เงินวางประกนั 25.02 ล้านบาท
เงินมัดจ าท่ีทางบริษัทจ่ายซื้อของแผนก MI Cal 10.36 ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.50 ล้านบาท และอื่นๆ ซึ่งเป็น
รายการท่ีเกิดขึ้นตามปกติในการด าเนินธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 104.36 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน
อยู่ 49.35 ล้านบาท 
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- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 8,134.54 ล้านบาท 

ประกอบด้วย 
1. เงินลงทุนในบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  จ านวน 3,722.28 ล้านบาท 
2. เงินลงทุนในบริษัท เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)           ,, 1,804.37 ,, 
3. เงินลงทุนในบริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน)             ,,   537.89 ,, 
4. เงินลงทุนในบริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ                 ,, 1,956.59 ,, 
5. เงินลงทุนในบริษัทท่ัวไป                                             ,,   113.41 ,, 

 
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2563 มี

จ านวน 63.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 47.99 ล้านบาท    
 

   - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วยรายการภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย จ านวน 106.81 ล้านบาท 
เงินมัดจ าท่ีทางบริษัทจะต้องจ่ายเมื่อตกลงซื้อสินค้า จ านวน 44.14 ล้านบาท และอื่นๆ   ณ 31 ธันวาคม 2563  มี
จ านวน  163.17 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  68.38 ล้านบาท 
 
     บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ในปี 2563 เท่ากับ ร้อยละ 2.76 ลดลงจากปีก่อน  
เนื่องจากในปี 2563  บริษัทมีการลงทุนสินทรัพย์จ านวนมาก  และยังไม่ได้รับผลตอบแทนกลับคืนมา 
 
4.   สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทนุ 
      (1)   แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
 -  แหล่งท่ีมาของเงินทุน ในปี 2563 มีดังนี ้

1. เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมด าเนินงาน 894,637,730 บาท 
2. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 509,385,925 ,, 
3. รับช าระเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น 1,400,000 ,, 
4. รับช าระเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 1,318,500,000 ,, 
5. รับช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 45,000,000 ,, 
6. รับคืนเงินมัดจ าค่าสินทรัพย์ 116,174,496 ,, 
7. เงินรับจากการขายตราสารทุน 305,529,149 ,, 
8. เงินรับจากการขายอุปกรณ์ 5,369,436 ,, 
9. เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 169,314,726 ,, 

10. รับเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้อง 927,000,000 ,, 
11. รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากาถาบันการเงิน 2,146,000,000 ,, 
12. เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน 208,645,950 ,, 
13. เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทร่วม 229,623,759 ,, 
14. เงินปันผลรับจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องและบริษัทอื่น 18,192,671 ,, 
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15. ดอกเบ้ียรับ     32,623,784 ,, 
                                                            รวม 6,927,397,626 ,, 

              -  แหล่งใช้ไปของเงินทุนในปี 2563   มีดังนี ้
1. ซื้อตราสารทุน  1,411,657,395 บาท 
2. ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม 499,089,576 ,, 
3. ซื้อเงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 40,311,290 ,, 
4. ซื้อท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 914,818,849 ,, 
5. ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7,581,471 ,, 
6. จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 1,276,500,000 ,, 
7. จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น  81,400,000 ,, 
8. จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้อง 756,000,000 ,, 
9. จ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว 707,039,992 ,, 

10. จ่ายหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 5,027,563 ,, 
11. จ่ายคืนทุนให้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 384,375,016 ,, 
12. จ่ายค่าหุ้นจากบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 64,602,949 ,, 
13. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น 18,492 ,, 
14. จ่ายเงินปันผล 964,965,600 ,, 
15. ดอกเบ้ียจ่าย   210,457,516 ,, 

                                                            รวม 7,323,845,709 ,, 
 สุทธิปี 2563  ใช้ไป     396,448,083 ,, 

 
              -  ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน โดยพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน    
                 ในปี 2563   บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สิน : ส่วนทุน   เท่ากับ   0.91 : 1 
                 จะเห็นบริษัทมีหนี้สินร้อยละ 91 ของส่วนทุน  ซึ่งเป็นอัตราส่วนท่ีใกล้เคียงกับธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนท่ัวไป โดยปกติธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะต้องลงทุนใน Fixed Asset สูง (ลงทุนในอาคารผู้ป่วย และซื้อ
อุปกรณ์แพทย์)  อัตราส่วนของหนี้สิน : ส่วนทุน  เท่ากับ 1:1  โดยประมาณ 
 
 
 
      (2)   รายจ่ายลงทุน   อธิบายวัตถุประสงค์และแหล่งเงินทุน      
     ในปี 2563  บริษัทฯ มีรายจ่ายท่ีมีลักษณะเป็นการลงทุน  ดังนี้ 
   1.   ซื้อท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ์แพทย์,  เครื่องใช้ส านักงาน และอื่น ๆ   จ านวน 827.67 ล้านบาท  
                  -  ท่ีดิน ในปี 2563  บริษัทซื้อท่ีดินเพิ่มขึ้น 272.25 ล้านบาท 
                  -  อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ในปี 2563 มีการสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างเพิ่มขึ้น จ านวน 24.78 
ล้านบาท 
                  -  อาคารระหว่างก่อสร้าง  ในปี 2563  มีการก่อสร้างอาคารและยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จ านวน 94.03 
ล้านบาท 
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          -  เครื่องใช้ทางการแพทย์ มีการซื้อเพิ่ม 308.27 ล้านบาท และมีการจ าหน่ายออกไป  จ านวน  
20.17 ล้านบาท  เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์เจริญรุดหน้าไปมากและมีการเปล่ียนแปลงบ่อย  ท าให้
ทางโรงพยาบาลต้องลงทุนในส่วนนี้มาก เพื่อท าให้โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลช้ันหนึ่ง ท่ีมีเครื่องมือแพทย์ทันสมัย 
         - นอกจากนี้ยังมีการลงทุนเพิ่มทางด้านเครื่องใช้ส านักงาน เครื่องเรือน ยานพาหนะ และอื่น ๆ ซึ่ง
เป็นการลงทุนตามปกติของการด าเนินกิจการท่ีจะต้องมีการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนของเก่าท่ีช ารุด หรือ 
ล้าสมัย 
       แหล่งเงินทุนท่ีใช้ :  เงินทุนจากการด าเนินงานของบริษัท 
 
            2. ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน มีจ านวน 1,498.40 ล้านบาท เป็น
การลงทุนระยะยาว เพื่อหาผลตอบแทนกลับในรูปเงินปันผล และเป็นการเพิ่มพันธมิตรในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
ท าให้บริษัทฯ สามารถร่วมบริหารงานและพึ่งพากันได้ ท าให้บริษัทฯ มีอ านาจต่อรองสูงขึ้น  ต้นทุนขายจะถูกลง 
       แหล่งเงินทุนท่ีใช้ :  เงินทุนจากการด าเนินงานของบริษัท และกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศ 
 
      (3)   ความเพียงพอของสภาพคล่อง 
   บริษัทฯ มีสภาพคล่องดีในการด าเนินกิจการ  เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจท่ีส่วนใหญ่จะ 
ขายเป็นเงินสด  ส าหรับโรงพยาบาลรามค าแหง ในปี 2563  มีการขายเป็นเงินสด ร้อยละ 71.73 มีการขายเป็น
เครดิตเพียงร้อยละ 28.27 นอกจากนี้บริษัทยังมีผลประกอบการเป็นก าไรสุทธิร้อยละ 7.60 ถ้าพิจารณาทางด้าน
อัตราส่วนสภาพคล่อง  (LIQUIDITY RATIO) มีดังนี้  
     อัตราส่วนสภาพคล่อง           =   0.40 
     อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว          =   0.22       (0.18) 
     อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด         =   0.13       (0.19) 
  ถ้าพิจารณาสภาพคล่องในรูปของสินทรัพย์หมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียน  จะเห็นว่าบริษัทมีสินทรัพย์ 
หมุนเวียนน้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน คือมีสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 40 ของหนี้สินหมุนเวียน  
 

อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = 8.47   (13.51) 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย = 43.09  (27.02) 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = 9.04  (45.59) 
ระยะเวลาขายเฉล่ีย = 40.38  (8.01) 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ = 15.26   (21.08) 
ระยะเวลาช าระหนี ้ = 23.92   (17.31) 
Cash Cycle = 59.55   (17.72) 

           ถ้าพิจารณา ด้านขายและลูกหนี้การค้า  จะเห็นว่าระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียเท่ากับ 43.09 (27.02) วัน 
      ด้านต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือจะเห็นว่าระยะเวลาขายเฉล่ียเท่ากับ        40.38 (8.01)   วัน 
      ด้านซื้อและเจ้าหนี้การค้า          จะเห็นว่าระยะเวลาช าระหนี้เท่ากับ        23.92 (17.72) วัน 
  ดังนั้น Cash Cycle ของโรงพยาบาล       =     43.09 + 40.38 – 23.92   =  59.55 วัน 
           ถ้าพิจารณาเฉพาะธุรกิจรักษาพยาบาล      =     27.02 + 8.01 – 17.31    =  17.72 วันเท่านั้น 
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      (4)   ความสามารถในการช าระหนี้และการปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมท่ีส าคัญ ความสามารถในการหา 
แหล่งเงินทุนเพิ่มเติม 
   ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีความสามารถในการช าระหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมได้
ครบถ้วน  จนท าให้บริษัทฯ ได้รับเครดิตท่ีดีจากสถาบันการเงิน  ประกอบกับทางโรงพยาบาลมี ท่ีดินจ านวนมาก
และยังมีสินทรัพย์ถาวรอื่น  ท าให้บริษัทมีความสามารถในการหาเงินทุนเพิ่มเติมได้ง่าย   เนื่องจากบริษัทฯ มีผล
ประกอบการดีและสินทรัพย์ถาวรท่ีมั่นคง 

 ปี 2563 ปี 2562 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย 6.77 25.11 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน 0.09 0.11 

          
จะเห็นว่าอัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย และความสามารถช าระภาระผูกพัน ในปี 2563 น้อยกว่า  

ปี 2562 เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรต่ ากว่าปี 2562 แต่บริษัทก็สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด  เนื่องจาก
บริษัทฯ มีก าไรและเงินสดเพียงพอท่ีจะช าระหนี้ได้ 
 
5.   ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 
      ไม่มี 
 
 
 
 
6.   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 
  

1. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาล ด้วยเศรษฐกิจท่ีหดตัวและมีความผันผวน
จากปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโรค COVID-19 สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ส่งผล
ให้ประชาชนลดหรือชะลอการใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงการชะลอการเข้ารับบริการทางการแพทย์ แต่อย่างไรก็ดี จากความ
มั่นใจในวัคซีน COVID-19 ท่ีเริ่มฉีดให้แก่ภาคประชาชนในไทยและท่ัวโลกในปี 2564 แนวโน้มการเปิดประเทศให้มี
การเดินทางระหว่างประเทศได้ เป็นการสร้างความเช่ือมั่นและส่งเสริมให้เศรษฐกิจกลับมาขยายตัว ถึงแม้ว่า
ภาวการณ์แข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลจะสูงขึ้น แต่กลุ่มบริษัทฯ มีโรงพยาบาลเครือข่ายและโรงพยาบาลพันธมิตร
ท่ีแข็งแกร่ง ท่ีสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ทุกประเภทท่ัวประเทศไทย ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล และ
ราคายุติธรรม ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเข้มแข็งของกลุ่มบริษัทฯ 

 
2. การเปล่ียนแปลงเกณฑ์การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของส านักงานประกันสังคม ในปี 2563 บริษัทฯ 

มีบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จ ากัด ซึ่งมีรายได้จากโครงการประกันสังคม คิดเป็นร้อย
ละ 17.17 ของรายได้รวม (งบการเงินรวม) การเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์หรืออัตราค่าบริการทางการแพทย์จะส่งผล
กระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตามการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานประกันสังคมอย่างใกล้ชิด ตลอดจนควบคุมต้นทุนการรักษาพยาบาล เพื่อเป็นการลดความเส่ียงและ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบของส านักงานประกันสังคมดังกล่าว  



 

รายงานประจ าปี 2563/88 

 
 



 
 

รายงานประจ าปี 2563/89 

ขอ้มลูของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยเ์พ่ิมเตมิ 

 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1)  ของบริษัทฯ ท่ีแสดงไว้ใน www.sec.or.th 

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


 

รายงานประจ าปี 2563/90 

 
งบการเงนิทีผ่า่นการตรวจสอบแลว้ และ รายงานของผู้ตรวจสอบบญัช ี

ทีไ่ดร้บัอนญุาต 

 



  
บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)  
 
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการ
บญัชีที่ส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน)   
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที่
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่ก  าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจา้ไดรั้บ
เพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงือ่นไขต่อกรณีต่อไปน้ี 
 1) ข้าพเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 บริษัทได้เขา้ซ้ือหุ้นในบริษัท 
โรงพยาบาลวิภาราม จ ากัด ซ่ึงถือเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดย ณ วนัที่รายงาน บริษทัอยูร่ะหว่างด าเนินการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์ี่ไดม้าที่ระบุได้และหน้ีสินที่รับมาและการปันส่วนมูลค่ายติุธรรมของ
รายการ ณ วนัที่ซ้ือกิจการ อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดใ้ชมู้ลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชีจากงบการเงิน ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัที่ใกลเ้คียง ณ วนัซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยดงักล่าว รวมทั้งพจิารณาถึงปัจจยัต่างๆ 
ที่อาจจะกระทบต่อขอ้มูลดงักล่าวเป็นมูลค่าของส่ิงตอบแทนที่ไดรั้บจากการซ้ือกิจการคร้ังน้ี รวมทั้งวดัมูลค่า
ของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยดงักล่าวตามสดัส่วนของหุน้ที่
ถือ และบนัทึกผลต่างระหว่างราคาซ้ือกบัมูลค่าของส่ิงตอบแทนที่ได้รับจากการซ้ือกิจการดงักล่าวไวใ้นค่า
ความนิยมเป็นจ านวนเงิน 234.44 ลา้นบาท  
 กระบวนการวดัมูลค่าน้ีจะถูกด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินกว่าหน่ึงปี       
นับจากวนัที่ ซ้ือกิจการ ตามที่ก  าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3  “การรวมธุรกิจ”         
โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า บริษทัจะท าการปรับยอ้นหลงัประมาณการที่เคยรับรู้ไว ้ณ วนัที่
ซ้ือกิจการ และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพิ่มเติม และบญัชีต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้สะทอ้นผลของขอ้มูล
เพิม่เติมที่ไดรั้บที่เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มที่มีอยู ่ณ วนัที่ซ้ือกิจการ 
 2) ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 43 ตามที่บริษทัไดเ้ขา้ท าการซ้ือหุ้น
บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั ซ่ึงถือเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในปี 2561 และบริษทัไดท้  าการปรับปรุง
งบการเงินเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที่ระบุไดร้วมทั้งค่าความนิยม ณ วนัที่ซ้ือกิจการไม่
ถูกตอ้ง โดยบริษทัไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบเก่ียวกบัรายการดงักล่าว 
 3) ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3 เน่ืองด้วยผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บริษทัและบริษัทย่อยได้จดัท างบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราว
ส าหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบญัชีเพือ่รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวชิาชีพบญัชีมาถือปฏิบตัิ  
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
  เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคญัที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบ
วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได ้
น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
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การรับรู้รายไดจ้ากการรักษาพยาบาลทัว่ไป 
  เน่ืองจากรายไดจ้ากการรักษาพยาบาลเป็นรายการที่มีมูลค่าที่เป็นสาระส าคญัในงบการเงิน
ของกลุ่มบริษทัเป็นจ านวนเงิน 3,747 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 76 ของรายไดร้วม นอกจากน้ีรายไดจ้ากกิจการ
โรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ ไดแ้ก่ รายได้จากการขายยาและเวชภณัฑ์ รายได้ค่าบริการทางการแพทย ์
รายได้ค่าห้องผู ้ป่วย เป็นต้น รวมถึงมีส่วนลดที่ท  ากับคู่สัญญาต่างๆ โดยเงื่อนไขของคู่สัญญาก็มีความ
หลากหลาย ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้ความส าคญัเป็นพิเศษเก่ียวกบัจ านวน มูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้
ของกลุ่มบริษทั  
  ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาล โดยการประเมินและทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เก่ียวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถาม
ผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งเพื่อทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมที่กลุ่มบริษทัออกแบบไว ้
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอย่างตรวจสอบเอกสารประกอบรายการค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 
ตรวจสอบในช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชีและตรวจสอบใบลดหน้ีที่กลุ่มบริษัทออกหลังวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย เพือ่ตรวจสอบความผดิปกติที่อาจเกิดขึ้น
ของรายการค่ารักษาพยาบาลตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีที่ท  าผา่นใบส าคญัทัว่ไป 
 
การรับรู้รายไดจ้ากประกนัสงัคม 
  บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากประกนัสงัคมจากการเขา้ร่วมท าสญัญาจา้งใหบ้ริการทางการแพทยต์าม
พระราชบญัญติัประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซ่ึงบริษทัย่อยจะไดรั้บเงินจากส านักงานประกนัสังคมในส่วนของ
ผูป้ระกนัตนที่เลือกใชสิ้ทธิรักษาพยาบาลกบัโรงพยาบาล นอกจากนั้น บริษทัยอ่ยยงัไดรั้บรายไดค้่าบริการทาง
การแพทยจ์ากกรณีโรคที่มีภาระเส่ียงและโรคที่มีค่าใชจ่้ายสูงส่วนเพิ่มอีก แต่รายไดส่้วนเพิ่มดงักล่าวการไดรั้บ
เงินในแต่ละคร้ังตอ้งผ่านการพิจารณาจากส านักงานประกนัสังคมและการพิจารณาตอ้งใชร้ะยะเวลานาน ใน
กรณีที่บริษทัยอ่ยไดใ้ห้บริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกันตนแลว้และทางบริษทัยอ่ยมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่า
รักษาพยาบาลตามสญัญาจา้งใหบ้ริการทางการแพทย ์ฝ่ายบริหารจึงไดจ้ดัท าประมาณการรายไดค้่าบริการทาง
การแพทยก์รณีโรคที่มีภาระเส่ียงและโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซ่ึงเป็นการประมาณการทางบญัชีที่ส าคญัที่ฝ่าย
บริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูง รวมทั้งตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญในการพิจารณาอตัราความรุนแรงของโรคเพื่อใชใ้น
การประมาณการรายได ้ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัในการรับรู้รายไดจ้ากประกนัสงัคม  
  ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจในกระบวนการประมาณการรายไดค้่าบริการทางการแพทยก์รณีโรค
ที่มีภาระเส่ียงและโรคที่มีค่าใชจ่้ายสูง โดยตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเช่ือของขอ้มูลของผูป้ระกนัตนที่
ใชใ้นการค านวณประมาณการรายได ้ประเมินความเหมาะสมของอตัราความรุนแรงของโรคโดยเปรียบเทียบ
กบัหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขตามประกาศของส านักงานประกนัสังคม ทดสอบการค านวณประมาณการ
รายไดค้่าบริการทางการแพทยก์รณีโรคที่มีภาระเส่ียงและโรคที่มีค่าใชจ่้ายสูง รวมถึงเปรียบเทียบขอ้มูลการรับ
เงินในระหวา่งงวดและวเิคราะห์หาสาเหตุของผลต่างเทียบกบัที่ประมาณการรายไดค้่าบริการทางการแพทยไ์ว ้
รวมถึงการตรวจสอบการรับเงินค่าบริการทางการแพทยก์รณีโรคที่มีภาระเส่ียงและโรคที่มีค่าใชจ่้ายสูงภายหลงั
ส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
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การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด 
ขา้พเจา้ให้ความส าคญัเร่ืองการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้อยูใ่น

ความตอ้งการของตลาดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 เน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว
ไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการวดัมูลค่า 
โดยการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะไดรั้บจากเงินลงทุนนั้น รวมถึงการก าหนดอตัราคิด
ลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซ่ึงท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกับการมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

ขา้พเจา้ได้ประเมินและท าความเขา้ใจการก าหนดแบบจ าลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของ
บริษทัเลือกใช ้โดยท าความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะของธุรกิจ
หรือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้  าการทดสอบขอ้สมมติที่ส าคญัที่ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะไดรั้บในอนาคตจากเงินลงทุนที่จดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทั โดยการเปรียบเทียบประมาณการกระแส
เงินสดในอดีตกบัผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณ
การกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และพจิารณาอตัราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษทัเลือกใช้
โดยการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของเงินลงทุนและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบ
การค านวณมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวตามแบบจ าลองทางการเงิน  

 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

ขา้พเจา้ให้ความส าคญัเร่ืองการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และ 13 เน่ืองจากการประเมินค่าเผื่อการดอ้ยค่าดงักล่าวถือ
เป็นประมาณการทางบญัชีที่ส าคญัที่ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอยา่งสูงระบุหน่วยสินทรัพยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด
และการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะไดรั้บนั้น รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและ
อตัราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียงในการแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วม 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามฝ่ายบริหารถึงแผนการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน การประเมินผลการ
ประกอบการในอดีต ผลประกอบการในปัจจุบนั และแผนการในอนาคตพจิารณาว่ามีปัจจยัใดหรือไม่ ที่แสดง
ให้เห็นวา่จะเกิดการดอ้ยค่า และการใชข้อ้สมมติฐานต่าง ๆ รวมถึงการคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของ
บริษทัยอ่ยที่จดัท  าโดยฝ่ายบริหาร และทดสอบการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนของบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วม 
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ข้อมูลอ่ืน  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที่อยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
   ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
   ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและ
พจิารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ที่มีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที่ไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกับผูมี้หน้าที่ในการก ากับดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าที่ในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลที่แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในที่ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ  าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า         
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม
ความเห็นของขา้พเจา้อยูด่้วย ความเช่ือมั่นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ข ัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
รวมและ            งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
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  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบตัิงานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพยีงพอ
และเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดรั้บสรุปวา่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที่เก่ียวขอ้ง หรือถ้า
การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดรั้บจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง   

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบที่ท  าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที่ควรหรือไม่  

 ได้รับหลักฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในเร่ืองต่างๆ ที่ส าคญัซ่ึงรวมถึง
ขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบ
การเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่ม
บริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าที่ในการก ากับดูแลในเร่ืองต่างๆ ที่ส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขต  
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว ้ประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  ขา้พเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจา้ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ที่ในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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  จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูมี้หน้าที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคญั
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะ
มีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   
  ผูส้อบบญัชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาวโสรยา   
ตินตะสุวรรณ์ 
 
 
 
 

(นางสาวโสรยา  ตินตะสุวรรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8658 

 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
วนัที่ 1 มีนาคม 2564 
 
 

 



ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 1 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31

ธนัวาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มกราคม 2562 ธนัวาคม 2563 ธนัวาคม 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 616,022,062           1,012,470,145        889,923,077           390,656,667           306,601,141           

ลูกหนี�การคา้ 6, 40 1,273,594,735        573,175,865           351,206,594           533,115,934           556,488,743           

เงินให้กูย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7, 40 558,000,000           345,000,000           345,000,000           -                         -                         

ส่วนที�ถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึ�งปี

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 15 -                         -                         -                         1,200,000              -                         

สินคา้คงเหลือ 8 753,997,107           622,586,286           566,922,597           661,806,545           612,753,843           

เงินปันผลคา้งรับ 33 45,885,067            790,000                 -                         145,885,068           790,000                 

 สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 40 104,364,826           55,013,618            28,373,208            35,128,554            23,323,414            

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 3,351,863,797        2,609,035,914        2,181,425,476        1,767,792,768        1,499,957,141        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากประจาํที�ติดภาระคํ�าประกนั 9 3,836,427              1,195,080              1,187,452              -                         -                         

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 10 8,134,536,291        -                         -                         8,049,858,175        -                         

เงินลงทุนเผื�อขาย 11 -                         7,027,512,537        4,994,603,815        -                         7,027,512,537        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 6,991,439,781        6,510,189,355        5,575,191,630        3,485,370,093        4,077,400,447        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                         -                         -                         3,223,253,806        993,130,890           

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 14 -                         313,411,345           193,411,345           -                         313,411,345           

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 15, 41 -                         45,000,000            45,000,000            3,500,000              45,000,000            

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 17 348,156,947           -                         -                         -                         -                         

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 7,651,846,636        1,853,442,977        2,059,939,699        1,559,007,299        1,495,036,202        

สิทธิการเช่าที�ดิน -                         -                         22,624,809            -                         -                         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 19 221,478,653           -                         -                         -                         -                         

ค่าความนิยม 20 302,280,309           16,907,345            16,907,345            -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 21 63,573,111            15,580,232            9,718,542              14,346,308            15,580,232            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 25,167,311            24,994,306            28,267,464            -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 163,172,734           94,794,968            40,191,446            42,785,446            87,571,953            

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 23,905,488,200      15,903,028,145      12,987,043,547      16,378,121,127      14,054,643,606      

รวมสินทรัพย์ 27,257,351,997      18,512,064,059      15,168,469,023      18,145,913,895      15,554,600,747      

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 1 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31

ธนัวาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มกราคม 2562 ธนัวาคม 2563 ธนัวาคม 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

หนี� สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�น

จากสถาบนัการเงิน 23 5,608,795,333        4,054,909,560        882,567,738           4,113,219,601        4,052,172,294        

เจา้หนี�การคา้ 40 518,452,156           297,353,371           257,722,657           330,406,105           283,518,497           

ส่วนของหนี� สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 27 1,140,709,992        -                         55,000,000            745,400,000           -                         

หนี� สินตามสัญญาเช่า 28 6,689,380              -                         -                         -                         -                         

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 24, 40 203,778,146           5,200,000              6,000,000              555,200,000           5,200,000              

เงินกูย้มืระยะสั�นจากบุคคลอื�น 25 345,620,000           172,500,000           176,350,000           172,500,000           172,500,000           

เจา้หนี�ทรัพยสิ์น 26 28,540,639            44,338,782            36,621,496            6,140,956              23,549,096            

เงินปันผลคา้งจ่าย 33 100,000,000           -                         -                         -                         -                         

เจา้หนี�ค่าหุ้น 40 -                         -                         -                         -                         3,210,000              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 73,855,639            96,953,849            231,193,534           72,038,596            93,103,951            

ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 194,033,611           105,538,618           102,942,786           100,241,057           98,200,974            

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 136,645,145           44,553,483            37,195,344            21,842,201            18,603,669            

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 40 45,280,290            31,620,812            34,521,285            8,404,099              31,463,263            

รวมหนี� สินหมุนเวยีน 8,402,400,331        4,852,968,475        1,820,114,840        6,125,392,615        4,781,521,744        

หนี� สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 27 1,985,316,026        -                         -                         1,170,600,000        -                         

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 301,327,604           325,220,823           261,527,692           254,525,556           310,191,225           

หนี� สินตามสัญญาเช่า 28 4,465,496              -                         -                         -                         -                         

ประมาณการหนี� สินผลประโยชน์พนกังาน 29 283,548,245           131,791,942           86,743,876            132,464,595           117,093,677           

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 27,191,142            8,580,894              6,433,635              18,235,130            7,129,329              

รวมหนี� สินไม่หมุนเวยีน 2,601,848,513        465,593,659           354,705,203           1,575,825,281        434,414,231           

รวมหนี� สิน 11,004,248,844      5,318,562,134        2,174,820,043        7,701,217,896        5,215,935,975        

บาท
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น



ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 1 ณ วนัที� 31 ณ วนัที� 31

ธนัวาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มกราคม 2562 ธนัวาคม 2563 ธนัวาคม 2562

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 32

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 150,000,000           150,000,000           15,000,000            150,000,000           

หุ้นสามญั 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 150,000,000           

ทุนที�ออกและเรียกชาํระแลว้

หุ้นสามญั 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 120,000,000           120,000,000           120,000,000           120,000,000           

หุ้นสามญั 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 120,000,000           

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 15,000,000            15,000,000            15,000,000            15,000,000            15,000,000            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,627,037,822      10,637,784,135      10,295,573,087      9,206,396,670        8,794,177,210        

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,323,012,033        1,864,447,320        1,582,565,025        1,103,299,329        1,409,487,562        

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 12,085,049,855      12,637,231,455      12,013,138,112      10,444,695,999      10,338,664,772      

ส่วนของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 4,168,053,298        556,270,470           980,510,868           -                         -                         

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 16,253,103,153      13,193,501,925      12,993,648,980      10,444,695,999      10,338,664,772      

รวมหนี� สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 27,257,351,997      18,512,064,059      15,168,469,023      18,145,913,895      15,554,600,747      

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุ

- 10 -

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่

รายได้

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 40 7,062,592,182 3,631,950,938 3,112,244,157 3,341,603,757

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเครื�องมือแพทย์ 40 759,569,228    815,624,784    1,030,705,746  825,095,340     

รายไดอื้�น

รายไดเ้งินปันผล 10, 11, 12, 13, 14, 40 229,042,021    272,633,225    640,950,585     893,455,426     

อื�นๆ 40 110,913,454    104,670,959    33,638,419      100,127,462     

รวมรายได้ 8,162,116,885 4,824,879,906 4,817,538,907  5,160,281,985  

ค่าใชจ้่าย

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 40 5,732,140,083 2,478,484,516 2,235,285,183  2,224,422,244  

ตน้ทุนขายอุปกรณ์และเครื�องมือแพทย์ 40 491,879,580    602,328,969    763,016,099     611,799,525     

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 40 1,259,581,230 496,147,090    366,452,490     440,093,922     

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  12, 13 -                  248,042,872    60,308,080      95,000,000      

รวมค่าใชจ้่าย 7,483,600,893 3,825,003,447 3,425,061,852  3,371,315,691  

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 678,515,992    999,876,459    1,392,477,055  1,788,966,294  

รายไดท้างการเงิน 40 30,286,596      13,922,500      267,137           3,600,000        

ตน้ทุนทางการเงิน 40 210,999,976    46,173,941      138,567,282     62,061,112      

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 119,665,024    546,750,639    -                   -                   

กาํไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 617,467,636    1,514,375,657 1,254,176,910  1,730,505,182  

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 35 148,057,982    199,790,965    145,990,919     189,993,423     

กาํไรสาํหรับปี 469,409,654    1,314,584,692 1,108,185,991  1,540,511,759  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

- 11 -

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 11 -                      336,190,777       -                      336,190,777 

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัรายการที�อาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ 35 -                      (67,238,155) -                      (67,238,155)

ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอื�นในบริษทัร่วม 11 -                      16,673,319 -                      -                      

-                      285,625,941 -                      268,952,622 

รายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (425,878,439) -                      (425,878,439) -                      

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์ประกนัภยั 29 -                      (9,239,711) -                      (8,869,950)

ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัรายการที�อาจไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ 22, 35 85,175,688 1,615,750 85,175,688 1,773,990            

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นในบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,465,405 (16,216,726) -                      -                      

(336,237,346) (23,840,687) (340,702,751) (7,095,960)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (336,237,346) 261,785,254 (340,702,751) 261,856,662 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 133,172,308       1,576,369,946    767,483,240        1,802,368,421     

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 632,057,300       1,435,586,470    1,108,185,991 1,540,511,759     

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (162,647,646) (121,001,778) -                      -                      

469,409,654       1,314,584,692    1,108,185,991 1,540,511,759     

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 296,026,904       1,697,485,331    767,483,240 1,802,368,421     

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (162,854,596) (121,115,385) -                      -                      

133,172,308       1,576,369,946    767,483,240 1,802,368,421     

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 36

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2.63 5.98                    4.62 6.42                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 12 -

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

บาท



ส่วนของส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ที�ไม่มีอาํนาจ ผุถื้อหุ้น
ที�ออกและ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงั ผลต่างจากการ รวมองคป์ระกอบอื�น ผูถื้อหุ้น ควบคุม
ชาํระแลว้ ทุนสาํรอง ในตราสารทุนที�กาํหนดให้ ไม่เกิดขึนจริง ซือหุ้นในบริษทัยอ่ย ของส่วนของ บริษทัใหญ่ ในบริษทัยอ่ย

ตามกฎหมาย วดัมูลค่ายติุธรรมผา่น จากเงินลงทุน จากส่วนไดเ้สียที�ไม่มี ผูถื้อหุ้น
ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น ในบริษทัร่วม อาํนาจควบคุม

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 ตามที�รายงานในงวดก่อน 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  
รายการปรับปรุง

รายการปรับปรุงจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 42 -                     -                      23,904,324 -                                    -                            (1,170,138) (1,170,138) 22,734,186 30,415,267 53,149,453         
ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 (ปรับปรุงใหม่) 120,000,000 15,000,000 10,295,573,087  1,677,155,428                 (49,143,882) (45,446,521) 1,582,565,025 12,013,138,112 980,510,868          12,993,648,980  
เงินปันผล 33 -                     -                      (1,073,391,988) -                                    -                            -                           -                            (1,073,391,988) (333,125,013) (1,406,517,001)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไรสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                     -                      1,435,586,470    -                                    -                            -                           -                            1,435,586,470    (121,001,778) 1,314,584,692 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                     -                      (19,983,434) 285,625,941                     (3,743,646) -                           281,882,295 261,898,861 (113,607) 261,785,254 

ส่วนของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยเพิมขึนจากทุนเรียกชาํระ -                     -                      -                      -                                    -                            -                           -          -          30,000,000 30,000,000 
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 120,000,000 15,000,000         10,637,784,135  1,962,781,369 (52,887,528) (45,446,521) 1,864,447,320         12,637,231,455  556,270,470          13,193,501,925  

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 ตามที�รายงานในงวดก่อน 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  
รายการปรับปรุง

รายการปรับปรุงจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 42 -                     -                      19,137,064         -                                    -                            (1,170,138) (1,170,138) 17,966,926         29,044,689            47,011,615         
ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 120,000,000 15,000,000         10,637,784,135 1,962,781,369 (52,887,528) (45,446,521) 1,864,447,320 12,637,231,455 556,270,470 13,193,501,925
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชีเนื�องจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติั 4 -                     -                      110,076,210       34,514,518                       -                            -                           34,514,518              144,590,728       1,184,421              145,775,149       
ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 120,000,000 15,000,000         10,747,860,345 1,997,295,887 (52,887,528) (45,446,521) 1,898,961,838 12,781,822,183 557,454,891 13,339,277,074
ผลต่างจากการเปลี�ยนสดัส่วนการซือหุ้นในบริษทัยอ่ย

จากส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                     -                      -                      -                                    -                            (238,787,013) (238,787,013) (238,787,013) -                          (238,787,013)
เงินปันผล 33 -                     -                      (809,893,262) -                                    -                            -                           -                            (809,893,262) (200,000,000) (1,009,893,262)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไรสาํหรับปี -                     -                      632,057,300       -                                    -                            -                           -                            632,057,300       (162,647,646) 469,409,654       
ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                     -                      1,132,396           (325,639,553) (11,523,239) -                           (337,162,792) (336,030,396) (206,950) (336,237,346)

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน -                     -                      55,881,043         -                                    -                            -                           -                            55,881,043         -                          55,881,043         
ส่วนของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากรับเงินคืนทุน -                     -                      -                      -                                    -                            -                           -                            -                      (384,375,015) (384,375,015)
ส่วนของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยเพิมขึนจากทุนเรียกชาํระ -                     -                      -                      -                                    -                            -                           -                            -                      186,000,000          186,000,000       
ส่วนของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยเพิมขึนจากการซือธุรกิจ -                     -                      -                      -                                    -                            -                           -                            -                      4,171,828,018       4,171,828,018    
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 120,000,000      15,000,000         10,627,037,822  1,671,656,334                 (64,410,767) (284,233,534) 1,323,012,033         12,085,049,855  4,168,053,298       16,253,103,153  

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

- 13 -

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563
บาท



ทุนเรือนหุ้น องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น รวม

ที�ออกและ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน ส่วนของ

ชาํระแลว้ ทุนสาํรอง ตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่า ผูถื้อหุ้น

ตามกฎหมาย ยติุธรรมผา่นขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 120,000,000              15,000,000          8,412,761,411      1,140,534,940                                 9,688,296,351        

เงินปันผล 33 -                             -                       (1,152,000,000) -                                                  (1,152,000,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไรสาํหรับปี -                             -                       1,540,511,759      -                                                  1,540,511,759        

กาํไรเบด็เสร็จอื�น-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                             -                       (7,095,960) 268,952,622                                    261,856,662           

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

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 - ตามที�เคยรายงานไว้ 120,000,000              15,000,000          8,794,177,210      1,409,487,562                                 10,338,664,772       

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชีเนื�องจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบติั 4 -                             -                       112,152,426        34,514,518                                      146,666,944           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 120,000,000              15,000,000          8,906,329,636      1,444,002,080                                 10,485,331,716       

เงินปันผล 33 -                             -                       (864,000,000) -                                                  (864,000,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไรสาํหรับปี -                             -                       1,108,185,991      -                                                  1,108,185,991        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น-สุทธิจากภาษีเงินได้

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน -                             -                       -                       (340,702,751) (340,702,751)

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน 10 -                             -                       55,881,043          -                                                  55,881,043             

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 120,000,000              15,000,000          9,206,396,670      1,103,299,329 10,444,695,999       

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไรสะสม
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 617,467,636 1,514,375,657 1,254,176,910 1,730,505,182 

ปรับกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน

หนี� สูญและหนี�สงสยัจะสูญ 29,653,097 1,403,908 4,790,527 7,643,580 

กลบัรายการค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญของเงินใหกู้ย้ืมและดอกเบี�ยคา้งรับ (1,200,000) (1,200,000) (1,200,000) (1,200,000)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 15,633,862 (12,705,993) 15,842,758 (12,705,993)

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 716,496,765 187,714,215 193,638,812 158,720,053 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                      248,042,872 60,308,080 95,000,000 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน -                      (58,874,445) -                      (58,874,445)

กาํไรจากการขายและเลิกใชท้รัพยสิ์น (1,318,063) (959,833) (1,266,567) (959,833)

รายไดเ้งินปันผล (229,042,021) (272,633,225) (640,950,585) (893,455,426)

ดอกเบี�ยรับ (31,075,341) (15,948,010) (548,798) (4,191,353)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 42,937,695 36,608,347 16,898,746 31,598,132 

กาํไร (ขาดทุน) อื�น (35,294) -                      (35,294) -                      

ดอกเบี�ยจ่าย 210,999,976 46,173,941 138,567,282 62,061,112 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (119,665,024) (546,750,639) -                      -                      

เงินสดจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบ

ของสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 1,250,853,288 1,125,246,795 1,040,221,871 1,114,141,009 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

ลูกหนี�การคา้ 161,269,521 (223,373,179) 29,147,814 (230,296,977)

สินคา้คงเหลือ (71,847,303) (42,957,696) (64,895,460) (42,716,754)

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (52,392,370) 2,906,029 (12,284,593) 3,632,996 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (8,762,052) (993,585) (5,220,910) 21,805 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม)่

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

เจา้หนี�การคา้ (44,246,707) 39,630,714 46,887,608 43,979,646 

หนี� สินหมุนเวียนอื�น (63,703,270) 6,360,254 (20,244,523) 24,250,141 

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 9,663,502 2,147,258 11,105,799 774,584 

เงินสดจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน (12,957,869) (799,992) (1,527,828) (692,192)

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 1,167,876,740 908,166,598 1,023,189,778 913,094,258 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (273,239,010) (331,988,074) (174,212,991) (166,548,651)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 894,637,730        576,178,524        848,976,787 746,545,607 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,318,500,000 -                      -                      -                      

เงินจ่ายจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (1,276,500,000) -                      -                      -                      

เงินรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 45,000,000          -                      45,300,000 -                      

เงินจ่ายเพื�อใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั -                      -                      (5,000,000) -                      

เงินจ่ายค่าซื�อตราสารทุน (1,411,657,395) (1,925,150,719) (1,411,657,395) (1,925,150,719)

เงินรับจากการขายตราสารทุน 305,529,149        287,307,219        305,529,149 287,307,219        

เงินจ่ายค่าซื�อเงินลงทุนในบริษทัร่วม (499,089,576) (595,879,694) (499,089,576) (595,879,694)

เงินรับจากการลดทุนในบริษทัร่วม -                      -                      384,374,984 -                      

เงินจ่ายค่าซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      (1,343,686,050) (70,000,000)

เงินจ่ายค่าซื�อเงินลงทุนในบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัและบริษทัอื�น (40,311,290) (121,000,000) (40,000,000) (120,000,000)

จ่ายชาํระเจา้หนี�ค่าหุน้เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      (3,210,000) (10,000,000)

เงินจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (914,818,849) (193,494,222) (268,853,611) (180,899,931)

เงินรับจากการขายอุปกรณ์ 5,369,436            960,000               1,315,000 960,000               

เงินจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,581,471) (8,949,516) (3,153,620) (8,949,516)

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั (18,492) (7,628) -                      -                      

เงินจ่ายค่ามดัจาํค่าสินทรัพย์ 116,174,496 (55,304,017) 50,007,416 (53,699,018)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน 208,645,950        262,905,585        208,645,950 262,905,585        

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 229,623,759        287,697,214        179,236,028 287,697,214        

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      100,000,000 333,124,987        

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัและบริษทัอื�น 18,192,671          9,287,640            7,973,540 9,287,640            

เงินสดรับจากดอกเบี�ยรับ 32,623,784          17,251,571          2,165,786 5,391,354            

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,870,317,828) (2,034,376,567) (2,290,102,399) (1,777,904,879)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

บาท



2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) 509,385,925 3,172,341,822 61,047,307 3,173,513,796 

เงินรับจากเงินกูย้ืมระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 927,000,000        -                      1,514,000,000 400,000,000 

เงินจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (756,000,000) (800,000) (964,000,000) (1,093,800,000)

เงินรับจากเงินกูย้ืมระยะสั�นจากบุคคลอื�น 1,400,000            1,900,000            -                      1,900,000 

เงินจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั�นจากบุคคลอื�น (81,400,000) (5,750,000) -                      (5,750,000)

เงินจ่ายหนี�ตามสญัญาเช่าการเงิน (5,027,563) -                      -                      -                      

เงินรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 2,146,000,000 -                      2,146,000,000 -                      

เงินจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (707,039,992) (55,000,000) (230,000,000) (44,000,000)

เงินจ่ายคืนทุนใหส่้วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (384,375,016) -                      -                      -                      

เงินปันผลจ่าย (964,965,600) (1,485,125,013) (864,000,000) (1,152,000,000)

เงินรับค่าหุน้จากส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 169,314,726        -                      -                      -                      

เงินจ่ายค่าหุน้จากบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (64,602,949) -                      -                      -                      

จ่ายดอกเบี�ยจ่าย (210,457,516) (46,821,698) (137,866,169) (62,708,869)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 579,232,015 1,580,745,111 1,525,181,138 1,217,154,927 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ�มขึ�น (ลดลง) (396,448,083) 122,547,068 84,055,526 185,795,655        

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 616,022,062 1,012,470,145 390,656,667 306,601,141        

การเปิดเผยเพิ�มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที�มิใช่เงินสดประกอบดว้ย

เจา้หนี�ทรัพยสิ์นเพิ�มขึ�น (ลดลง) (98,972,751) 7,717,285 (17,408,140) 14,965,630 

เจา้หนี�ค่าหุน้ลดลง -                      10,000,000          -                      10,000,000 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัั  (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกัอบงบกัารเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 สถานะของบริษทั 
   บริษทัเป็นนิติบุคคลจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัเม่ออันัทีอ 21 มิถุนายน 2536  
 1.2 สถานทีอตั้งของบริษทั 
   บริษทัตั้งอยูท่ีอ เลขทีอ 436 ถนนรามค าแหง แขังหัั หมาก เขตบางกะปิ จงัหัดักรุงเทพมหานคร  
 1.3 ลกัษณะธุรกิจ 
   บริษทัประกอบธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจทีอใหก้ารสนบัสนุนดา้นการแพทย ์
 
2. หลักัเกัณฑ์ในกัารจั ท างบกัารเงิน 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 
    งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีทีอกฎหมายก าหนดตามพระราชบญัญติััชิาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยไดถ่้อปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ท  าขึ้นตาม
แบบก าหนดรายการยอ่ทีอตอ้งมีในงบการเงินส าหรับบริษทัมหาชนจ ากัด ทีอก  าหนดโดยประกาศกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรังพาณิชย ์ออกตามคัามในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 

    งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเัน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่อนในนโยบาย
การบญัชี 

    งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีอบริษทัใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าั 

 
 2.2 หลกัเกณฑก์ารจดัท างบการเงินรัม 
  ก) งบการเงินรัมน้ีได้รัมงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ยกบัส่ันไดเ้สียในบริษทัร่ัม ดงัน้ี 
        อตัราส่ันของการถ่อหุ้น 
      (ร้อยละของจ านันหุ้นจดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจการ  ทีอตั้งส านักงานใหญ่  2563  2562 
บริษทัย่อยและบริษทัร่ัมทีอบริษทัถ่อโดยตรง         
บริษทัย่อย         
 บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จ ากดั  โรงพยาบาล  ชยัภูมิ  78.04  78.04 
 บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  50.00  50.00 
 บริษทั โรงพยาบาลเม่องเลย ราม จ ากดั  โรงพยาบาล  เลย  77.67  77.67 
 บริษทั โรงพยาบาลเัยีงจนัทน์ ราม         
      อินเตอร์เนชัอนแนล จ ากดั  โรงพยาบาล  ประเทศลาั  70.00  70.00 
 บริษทั โรงพยาบาลัภิาราม จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  50.00                - 
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        อตัราส่ันของการถ่อหุ้น 
      (ร้อยละของจ านันหุ้นจดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจการ  ทีอตั้งส านักงานใหญ่  2563  2562 
บริษทัร่ัม         
 บริษทั โรงพยาบาลัภิาราม จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร                -  41.10 
 บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั  โรงพยาบาล  เชียงใหม่  42.89  42.89 
 บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จ ากดั  โรงพยาบาล  พะเยา  40.00  40.00 
 บริษทั รังสิภณัฑ ์จ  ากดั ซ่อมเคร่อองม่อแพทย ์  กรุงเทพมหานคร  30.00  30.00 
 บริษทั สินแพทย ์จ  ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  32.95  32.95 
 บริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  34.24  34.24 
 บริษทั โรงพยาบาลัภิาัดี จ  ากดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  7.09  7.29 
 บริษทั เลกาซีอ กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ  ากดั  สนามกอลฟ์  กรุงเทพมหานคร  40.00  40.00 
 บริษทั บุรีรัมยร์ัมแพทย ์จ  ากดั  โรงพยาบาล  บุรีรัมย ์  36.09  36.09 
 บริษทั ทิพยบดินทร์ จ  ากดั  ขายเคร่อองม่อแพทย ์  กรุงเทพมหานคร  38.18  33.33 
 บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ  ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล  พระนครศรีอยุธยา  4.03  4.00 
 บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากดั  โรงพยาบาล  น่าน  14.00  14.00 
 บริษทั  รามนครา จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  35.35                - 
บริษทัย่อยและบริษทัร่ัมทีอถ่อโดยบริษทัย่อยบริษทั โรงพยาบาลัภิาราม จ ากดั  
บริษทัย่อย          
 บริษทั โรงพยาบาลัภิาราม (อมตะนคร) จ  ากดั โรงพยาบาล  ชลบุรี  75.11  75.11 
 บริษทั ส่งสัมพนัธ์ จ  ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  50.00  50.00 
 บริษทั โรงพยาบาลัภิาราม-ปากเกร็ด จ  ากดั  โรงพยาบาล  นนทบุรี  88.46  88.46 
 บริษทั โรงพยาบาลมเหสักข ์จ  ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  51.72  51.72 
 บริษทั ัภิาราม-ชยัปราการ จ ากดั  โรงพยาบาล  สมุทรปราการ  72.17  49.29 
บริษทัร่ัม         
 บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จ  ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  20.00  20.00 
 บริษทั โรงพยาบาลัภิาัดี จ  ากดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  4.27                - 
 บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ  ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล  พระนครศรีอยุธยา  7.94                - 
 บริษทั เลกาซีอ กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ  ากดั  สนามกอลฟ์  กรุงเทพมหานคร  6.19                - 
บริษทัย่อยและบริษทัร่ัมทีอถ่อโดยบริษทัร่ัมบริษทั สินแพทย ์จ  ากดั       
บริษทัย่อย         
 บริษทั สินแพทย ์เทพารักษ ์จ  ากดั  โรงพยาบาล  สมุทรปราการ  81.00  81.00 
 บริษทั สินแพทย ์บางนา จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  50.00  50.00 
 บริษทั เอส.ที.ริช จ  ากดั  ซ้่อ-ขาย

อสังหาริมทรัพย ์
 กรุงเทพมหานคร  99.94  99.94 

 บริษทั กรีนัิั  เทรนนิอง เซ็นเตอร์ จ  ากดั  ฝึกอบรม  กรุงเทพมหานคร  99.94  99.94 
 บริษทั สินแพทย ์ธนบุรี จ  ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  100.00  100.00 
 บริษทั สินแพทย ์นครปฐม จ ากดั 
  (เดิมช่ออบริษทั ปฐมเัช จ ากดั) 

 โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  100.00  100.00 

 บริษทั สินแพทย ์ล  าลูกกา จ ากดั   โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  100.00  100.00 
 บริษทั ั.ีเอส. เมดิคอล จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  80.00  80.00 
 บริษทั สินแพทย ์นครสัรรค ์จ  ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  50.00  50.00 
 บริษทั สินแพทย ์อุบลราชธานี จ  ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  100.00  100.00 
 บริษทั สินแพทย ์สุัรรณภูมิ จ  ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  60.00  60.00 
 บริษทั เซเนสเทีย จ  ากดั  การจดัท าซอฟตแ์ัร์  กรุงเทพมหานคร  60.00                - 
 บริษทั เมดิคอลคอมเพลก็ซ์ รามอินทรา จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  100.00                - 
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        อตัราส่ันของการถ่อหุ้น 
      (ร้อยละของจ านันหุ้นจดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจการ  ทีอตั้งส านักงานใหญ่  2563  2562 
บริษทัร่ัม         
 บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จ  ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  40.00  40.00 
 บริษทั โรงพยาบาลัภิาัดี จ  ากดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  8.69  8.84 
 บริษทั โรงพยาบาลัภิาราม จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  9.39  12.25 
 บริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  6.31  6.31 
 บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  50.00  50.00 
 บริษทั เอส เมดิคอล จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  32.50  32.50 
 บริษทั โรงพยาบาลัภิาราม (อมตะนคร) จ  ากดั โรงพยาบาล  ชลบุรี  20.00  20.00 
 บริษทั ัภิาราม-ชยัปราการ จ ากดั  โรงพยาบาล  สมุทรปราการ  26.29  26.29 
 บริษทัย่อยและบริษทัร่ัมทีอถ่อโดยบริษทัร่ัมบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั     
บริษทัย่อย         
  บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จ  ากดั  โรงพยาบาล  เชียงใหม่  100.00  100.00 
  บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง เชียงใหม่ จ  ากดั โรงพยาบาล  เชียงใหม่  64.74  63.91 

บริษทัร่ัม         
  บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จ  ากดั  โรงพยาบาล  ล าปาง  25.44  25.44 

 
  เม่ออันัทีอ 12 กนัยายน 2562 บริษทัไดร่้ัมลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลเัียงจนัทน์ ราม อินเตอร์
เนชัอนแนล จ ากดั จ  านัน 7 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจ านันเงิน 70 ลา้นบาท ผลจากการซ้่อ
หุน้ดงักล่าัท าให้บริษทัมีสดัส่ันการถ่อหุน้ในบริษทัดงักล่าัเป็นสดัส่ันร้อยละ 70 บริษทัไดช้ าระค่า
หุน้แล้ั ทั้งจ  านัน 
 เม่ออันัทีอ 15 มกราคม 2563 บริษทัไดซ้่้อเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลัภิาราม จ ากดั ท  าให้
มีสัดส่ันการถ่อหุ้นเพิอมขึ้นจากร้อยละ 41.10 เป็นร้อยละ 50.00 จึงได้มีการโอนเปลีอยนประเภทเงิน
ลงทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่ัมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัได้รัมงบการเงินของบริษทั
ดงักล่าัในการจดัท างบการเงินรัมตั้งแต่ันัทีอ 15 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

  ข) ในการจดัท างบการเงินรัมถ่อหลักเกณฑ์การรัมเฉพาะบริษทัย่อยซึอ งบริษทั โรงพยาบาล
รามค าแหง จ ากัด (มหาชน) มีอ านาจในการคับคุมหลังจากได้ตดัยอดคงเหล่อและรายการ
ระหัา่งกนัทีอเป็นสาระส าคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามบญัชีของ
บริษทั และส่ันของผูถ่้อหุน้ของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรัมน้ีแล้ั   

  ค) นโยบายการบญัชีทีอส าคญัของบริษทัยอ่ยในส่ันของรายการบญัชีทีอเหม่อนกนัใชน้โยบายการ
บญัชีเช่นเดียักบับริษทัใหญ่ 

  ง) ส่ันไดเ้สียทีอไม่มีอ านาจคับคุม หมายถึงส่ันไดเ้สียในบริษทัยอ่ยทีอไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซึอ ง
ไดแ้สดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่ันทีอเป็นส่ันของผูถ่้อหุน้บริษทัใหญ่ 
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 2.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
   ในระหั่างปี บริษทัและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีคัาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึอ งจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ทีอมีรอบระยะเัลาบญัชีทีอเริอมในหร่อหลงัันัทีอ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าัได้รับการปรับปรุงหร่อจดัให้มีขึ้นเพ่ออให้มีเน้่อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหั่างประเทศ โดยส่ันใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกีอยักบััธีิปฏิบติัทางการบญัชีและ
การให้แนัปฏิบตัิทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเัน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปน้ีทีอมีการเปลีอยนแปลงหลกัการส าคญัซึองสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
  มาตรฐานกัารรายงานทางกัารเงินกัลุ่มเคร่ืองมือทางกัารเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่อองม่อทางการเงิน ประกอบด้ั ย มาตรฐานและ
การตีคัามมาตรฐาน จ านัน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีอ 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่อองม่อทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีอ 9 เคร่อองม่อทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัทีอ 32  การแสดงรายการเคร่อองม่อทางการเงิน 
การตีคัามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีอ 16  การป้องกันคัามเสีอยงของเงินลงทุน

สุทธิในหน่ัยงานต่างประเทศ 
การตีคัามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีอ 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินด้ั ย 

ตราสารทุน 
 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าัขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเกีอยักบัการจดัประเภท
และการัดัมูลค่าเคร่อองม่อทางการเงินด้ั ยมูลค่ายติุธรรมหร่อราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลักการเกีอยักับัิธีการค านัณการด้อยค่าของเคร่อองม่อทางการเงินโดยใช้
แนัคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีอคาดั่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกีอยักับการบญัชีป้องกนัคัาม
เสีอยง รัมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่อองม่อทางการเงิน และเม่ออมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใชจ้ะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีคัามมาตฐานการบญัชี
และแนัปฏิบตัิทางการบญัชีบางฉบบัทีอมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 
มาตรฐานกัารรายงานทางกัารเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีอ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับทีอ  17 เร่อ อง 
สัญญาเช่า และการตีคัามมาตรฐานบญัชีทีอเกีอยัขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้  าหนดหลกัการของการ
รับรู้รายการ การัดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่า
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รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีอมีระยะเัลาในการเช่ามากกั่า 12 เด่อน    
เัน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต  อา 

  การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลีอยนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี    ฉบบั
ทีอ 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหร่อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียักนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัทีอ 17 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่อองม่อทางการเงิน และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัทีอ 16 มาใช ้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมา
ของก าไรสะสม ณ ันัทีอ 1 มกราคม 2563  (Modified Retrospective Approach) และไม่ปรับยอ้นหลงังบ
การเงินปีก่อนทีอแสดงเปรียบเทียบ ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้
เป็นคร้ังแรก ไดแ้สดงไัใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4  

 
แนวปฏิบัติทางกัารบัญชี เร่ือง มาตรกัารผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกัเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกัระทบจากัสถานกัารณ์กัารแพร่ระบา ของโรคติ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาัชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นัปฏิบตัิทางการบญัชี เร่ออง มาตรการผอ่นปรนชัอั คราัส าหรับ
ทางเล่อกเพิอมเติมทางบญัชีเพ่ออรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้่อไัรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีัตัถุประสงค์เพ่ออลดผลกระทบในบางเร่อองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพ่ออให้เกิดคัามชัดเจนในัิธีปฏิบัติทางบัญชีใน
ช่ังเัลาทีอยงัมีคัามไม่แน่นอนเกีอยักบัสถานการณ์ดงักล่าั 

แนัปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าัไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ออันัทีอ 22 เมษายน 2563 
และมีผลบงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยทีอมีรอบระยะเัลารายงาน
ส้ินสุดภายในช่ังเัลาระหัา่งันัทีอ 1 มกราคม 2563 ถึงันัทีอ 31 ธนััาคม 2563  
 บริษัทและบริษทัย่อยเล่อกใช้มาตรการผ่อนปรนชัอัคราัส าหรับทางเล่อกเพิอมเติมทางบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 
 - เล่อกทีอจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลทีอมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information)  
มาใช้ั ดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีอคาดัา่จะเกิดขึ้น ในกรณีทีอใช้ั ธีิการอยา่งง่ายในการัดัมูลค่า
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีอคาดัา่จะเกิดขึ้น 
 - เล่อกทีอจะัดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนทีอไม่อยูใ่นคัามต้องการของตลาดด้ัยมูลค่า
ยตุิธรรม ณ ันัทีอ 1 มกราคม 2563 

-    เล่อกทีอจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถ่อเป็นขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐาน                   
การบญัชี ฉบบัทีอ 36 เร่ออง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 
 2.4   มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

   ในระหั่างปี สภาัชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาัชิาชีพบญัชี และลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ั ส าหรับกรอบแนัคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินจากปี 2562 เป็นจ านันหลายฉบบั โดยให้ถ่อปฏิบติักบังบการเงิน



- 23 - 
 

 

ส าหรับรอบระยะเัลาบญัชีทีอเริอมตน้ในหร่อหลงัันัทีอ 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป ซึอ งการปรับปรุง
ดงักล่าัเกิดจากการปรับปรุง/แกไ้ขหลกัการดงัต่อไปน้ี 

     กัารปรับปรุงกัารอ้างอิงกัรอบแนวค ิในมาตรฐานกัารรายงานทางกัารเงิน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัประกอบด้ั ยการอา้งอิงหร่อการอา้งถึง “IASC’s 
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอ้างอิง
กรอบแนัคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไดป้รับการอา้งอิงหร่อการอา้งถึงบางส่ันทีอกล่าั
ขา้งตน้ให้เป็นปัจจุบนัและท าการปรับปรุงอ่อนๆเพ่อออธิบายใหช้ัดเจนขึ้นั่าเอกสารแต่ละฉบบันั้นเป็น
การอา้งอิง “กรอบแนัคิด” ของปีใด 
 
กัรอบแนวค ิส าหรับกัารรายงานทางกัารเงิน 

กรอบแนัคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบด้ั ย การปรับปรุงค านิยามของสินทรัพย์
และหน้ีสิน เกณฑใ์นการรัมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน นอกจากน้ียงัรัมถึงหลกัการใหม่และ
แนัปฏิบตัิทีอไดถู้กเพิอมเติมเขา้ไป ดงัต่อไปน้ี 

1. การัดัมูลค่า ซึองรัมถึงปัจจยัทีอตอ้งพจิารณาในการเล่อกเกณฑใ์นการัดัมูลคา่ 
2. การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล ซึอ งรัมถึงเม่ออใดทีอจะจดัประเภทรายการรายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่อน 
3. กิจการทีอเสนอรายงาน 
4. เม่ออใดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะถูกเอาออกจากงบการเงนิ 
กรอบแนัคิด ยงัไดอ้ธิบายให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบาทของคัามสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแล

รักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ คัามระมดัระังั และคัามไม่แน่นอนของการัดัมูลค่าในการ
รายงานทางการเงิน 

 
     ค านิยามของธุรกัิจ 

  ค านิยามของธุรกิจ ทีอปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีอ 3 เร่ออง การรัม
ธุรกิจ ไดอ้ธิบายให้ชดัเจนขึ้นถึงค  านิยามของธุรกิจ โดยมีัตัถุประสงคเ์พ่ออช่ัยให้กิจการใช้ในการ
ก าหนดั่ารายการคา้นั้นตอ้งบนัทึกรายการเป็น “การรัมธุรกิจ” หร่อ “การซ้่อสินทรัพย”์ หร่อไม่ 
การปรับปรุงมีดงัน้ี 

1. อธิบายให้ชัดเจนขึ้ นในเร่อ องการพิจารณาั่าเป็น “ธุรกิจ” นั้ น กลุ่มของกิจกรรมและ
สินทรัพยท์ีอไดม้าตอ้งรัมถึงขอ้มูลปัจจยัน าเขา้และกระบันการทีอส าคญัเป็นอยา่งน้อยซึอ ง
เม่ออน ามารัมกนัมีส่ันอยา่งมีนยัส าคญัท าใหเ้กิดคัามสามารถในการสร้างผลผลิต 

2. ตัดเร่อองการประเมินั่าผูร่้ัมตลาดสามารถทดแทนปัจจัยน าเข้าหร่อกระบันการทีอ 
ขาดหายไปใดๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได ้ออกจากมาตรฐานฯ 

3. เพิอมแนัปฏิบัติและตััอย่างเพ่ออประกอบคัามเข้าใจเพ่ออช่ัยให้กิจการประเมินั่า    
กระบันการทีอส าคญัไดถู้กซ้่อหร่อไม่ 
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4. ท าให้นิยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลงโดยการให้คัามสนใจในตัั ของสินคา้
และบริการทีอให้กับลูกคา้และตัดเร่อองการอ้างอิงคัามสามารถในการลดต้นทุนออกจาก
มาตรฐานฯ 

5. เพิอมเร่อองการทดสอบคัามตั้งใจเป็นทางเล่อก ซึอ งอนุญาตให้ท  าการประเมินอยา่งง่ายั่า
กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยท์ีอไดม้าไม่ใช่ธุรกิจหร่อไม่ 

 
  ค านิยามของความมีสาระส าคญั 

ค านิยามของคัามมีสาระส าคญั ท าใหเ้กิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีอ 1 เร่ออง การ
น าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบับทีอ  8 เร่ออง นโยบายการบัญชี การเปลีอยนแปลง
ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด และท าให้เกิดการปรับปรุงซึองเป็นผลทีอส่บเน่อองไปมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัอ่อนการปรับปรุงช่ัยท าให้เกิดคัามเขา้ใจมากยิองขึ้นของค านิยามของ
คัามมีสาระส าคญัโดย 

1. การท าให้ค  านิยามเป็นแนัทางเดียักันของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ 
กรอบแนัคิดเพ่ออหลีกเลีอยงคัามสบัสนทีออาจเกิดขึ้นจากคัามแตกต่างของค านิยาม 

2. การรัมขอ้ก าหนดสนับสนุนเขา้ไัด้้ัยกันของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัทีอ 1 เร่ออง การ
น าเสนองบการเงนิ ในค านิยามเพ่ออท าใหค้  านิยามมีคัามชดัเจนมากขึ้นและอธิบายถึงการ
น าคัามมีสาระส าคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนขึ้น 

3. การน าแนัปฏิบตัิทีอมีอยูข่องค านิยามของคัามมีสาระส าคญัมาไัใ้นทีอเดียักนัร่ัมกนั
กบัค านิยาม 

 
กัารปฏิรูปอัตรา อกัเบีย้อ้างอิง 

การปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอา้งอิง ท าให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีอ 
9 เร่ออง เคร่อองม่อทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีอ 7 เร่ออง การเปิดเผยขอ้มูล
เคร่อองม่อทางการเงิน การปรับปรุงนั้ นได้ปรับเปลีอยนขอ้ก าหนดของการบัญชีป้องกันคัามเสีอยง
โดยเฉพาะเพ่ออเป็นการบรรเทาผลกระทบทีออาจเกิดขึ้นจากคัามไม่แน่นอนทีอเกิดจากการปฏิรูปอัตรา
ดอกเบี้ยอา้งอิง เช่น อตัราดอกเบี้ยอา้งอิงทีอก  าหนดจากธุรกรรมการกูย้ม่ (interbank offer rates-IBORs) 
นอกจากน้ี การปรับปรุงไดก้ าหนดให้กิจการใหข้อ้มูลเพิอมเติมกบันักลงทุนเกีอยักบัคัามสัมพนัธ์ของ
การป้องกนัคัามเสีอยงทีอไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากคัามไม่แน่นอนใด ๆ นั้น 

 
ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหั่างการประเมินผลกระทบที ออาจมีต่องบ

การเงินในปีทีอเริอมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าัมาถ่อปฏิบติั 
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 2.5 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีอ 16 เร่ออง สญัญาเช่า 
สภาัชิาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีอ 16 เร่ออง สญัญาเช่า และ

ไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ออันัทีอ 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรับปรุงดงัน้ี 
 1. การยินยอมลดค่าเช่าทีอเกีอยัขอ้งกับ COVID-19 ซึอ งมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่ันัทีอ 1 มิถุนายน 

  2563 ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถ่อปฏิบติัก่อนันัทีอมีผลบงัคบัใช้ได ้การปรับปรุงน้ีเพ่ออเป็น
  การผอ่นปรนในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่า โดยไม่จ าเป็นตอ้งประเมินัา่การยนิยอมลดค่าเช่า
  ทีอเกิดขึ้ นอันเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเข้า
  เง่ออนไขตามทีอระบุไั ้ถ่อเป็นการเปลีอยนแปลงสญัญาเช่าหร่อไม่ โดยให้บนัทึกการยนิยอม
  ลดค่าเช่านั้นเสม่อนัา่ไม่ใช่การเปลีอยนแปลงสญัญาเช่า  

 2. เพิอมขอ้ก าหนดส าหรับขอ้ยกเัน้ชัอั คราัทีอเกิดขึ้นจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ ยอ้างอิง โดย
  กิจการตอ้งถ่อปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าักบังบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเัลา
  บญัชีทีอเริอมในหร่อหลังันัทีอ 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถ่อปฏิบัติ
  ก่อนันัทีอมีผลบงัคบัใชไ้ด ้

 
ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหั่างการประเมินผลกระทบที ออาจมีต่องบ

การเงินในปีทีอเริอมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าัมาถ่อปฏิบติั 
 

3. นโยบายกัารบัญชีที่ส าคญั 
 3.1 การรับรู้รายได ้
  รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่ันใหญ่ประกอบด้ั ยรายไดค้่ารักษาพยาบาล 

ค่าหอ้งพกั ค่ายา โดยจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ออไดใ้หบ้ริการหร่อเม่ออส่งมอบสินคา้แล้ั  
  รายได้จากการขายอุปกรณ์ และเคร่อองม่อแพทย ์รับรู้เม่ออได้โอนอานาจคับคุมในสินคา้ให้แก่

ลูกคา้แล้ั  กล่าัค่อ เม่ออมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดย
ไม่รัมภาษีมูลค่าเพิอม 

  รายไดค้่าเช่า รายไดค้่าทีอปรึกษาและการจดัการ และรายไดอ่้อนบนัทึกเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
  เงินปันผลรับ บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ออบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

  ดอกเบี้ยรับ บนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนทีอแทจ้ริง 
 
3.2 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
   ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะ
สั้นทีอมีสภาพคล่องสูง ซึอ งถึงก าหนดจ่ายค่นภายในระยะเัลาไม่เกิน 3 เด่อนนับจากันัทีอได้มาและ  
ไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
 

 3.4 ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่อน และค่าเผ่ออหน้ีสงสยัจะสูญ 
  ถ่อปฏิบตัติ ั้งแต่ันัทีอ 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการค้ารับรู้เม่ออเริอมแรกด้ัยจ านันเงินของสิองตอบแทนทีอปราศจากเง่ออนไขในการ 
ไดรั้บช าระ ในกรณีทีอมีส่ันประกอบดา้นการจดัหาเงินทีอมีนัยส าคญัจะรับรู้ด้ั ยมูลค่าปัจจุบนัของสิอง
ตอบแทน 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านันมูลค่าสุทธิทีอจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผ่ออผล
ขาดทุนดา้นเครดิตทีอคาดัา่จะเกิดขึ้น โดยใช้ั ิธีการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัทีอ 9 ในการัดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีอคาดั่าจะเกิดขึ้น ซึอ งก าหนดให้
พิจารณาผลขาดทุนทีอคาดั่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหน้ีและรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ี
การคา้ ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตทีอคาดัา่จะเกิดขึ้น ลูกหน้ีการคา้จะถูกจดักลุ่มตามันัทีอครบ
ก าหนดช าระ อัตราคัามเสียหายทีอคาดั่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับประัตัิการช าระเงินและขอ้มูลผล
ขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตซึอ งมีการปรับเพ่ออสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่ังหน้าเกีอยักบั
ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคทีอมีผลต่อคัามสามารถของลูกคา้ในการช าระหน้ีและปรับอตัราการสูญเสีย
ในอดีตตามการเปลีอยนแปลงทีอคาดการณ์ไัใ้นปัจจยัเหล่าน้ี ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไร
หร่อขาดทุนภายใตค้่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
  ถ่อปฏบิตัิก่อนันัทีอ 1 มกราคม 2563 

 ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่อนแสดงตามมูลค่าสุทธิทีอจะไดรั้บ ส าหรับค่าเผ่ออหน้ีสงสยัจะสูญประมาณ
การจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่อนแต่ละรายทีอคาดัา่จะไม่ไดรั้บช าระหน้ี 

 
 3.5 สินคา้คงเหล่อ  

  สินคา้คงเหล่อ แสดงในราคาทุน หร่อมูลค่าสุทธิทีอจะไดรั้บแล้ั แต่ราคาใดจะต อากัา่ ราคาทุน
ของสินคา้ค  านัณตามัธีิเขา้ก่อนออกก่อน  
  ตน้ทุนสินคา้คงเหล่อ ประกอบด้ั ย ตน้ทุนทั้งหมดในการซ้่อและตน้ทุนอ่อนๆ ทีอเกิดขึ้นเพ่ออให้
สินคา้คงเหล่อนั้นอยูใ่นสถานทีอและอยูใ่นสภาพทีอเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  
  ตน้ทุนในการซ้่อ ประกอบด้ั ย ราคาซ้่อและค่าใช้จ่ายทีอเกีอยัขอ้งกับการซ้่อสินคา้นั้น เช่น 
อากรขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอ่อนๆซึอ งเกีอยัขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึอ งสินคา้ และหกัด้ั ยส่ันลด
การคา้และเงินทีอไดรั้บค่นจากการซ้่อสินคา้ 
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  มูลค่าสุทธิทีอจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาทีอคาดัา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจ หกัด้ั ยประมาณ
การตน้ทุนทีอจ  าเป็นตอ้งจ่ายไปเพ่ออใหข้ายสินคา้ได ้

  สินคา้กลุ่มอุปกรณ์แพทย ์และเคร่อองม่อแพทย ์บริษทัมีการพจิารณาตั้งค่าเผ่ออการลดมูลค่าของ
สินคา้ ส าหรับสินคา้ทีอมีอาย ุ3 ปีขึ้นไป ในอตัราร้อยละ 100 

 
 3.6 เคร่อองม่อทางการเงนิ 
 ถ่อปฏิบติัตั้งแต่ันัทีอ 1 มกราคม 2563 
  ณ ันัทีอรับรู้รายการเม่ออเริอมแรก บริษัทและบริษัทย่อยต้องรับรู้สินทรัพยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินด้ั ยมูลค่ายติุธรรม ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินทีอไม่ได้ั ดั
มูลค่าด้ั ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหร่อขาดทุนจะรับรู้ด้ั ยมูลค่ายติุธรรม บักหร่อหักด้ั ยตน้ทุนการ
ท ารายการซึองเกีอยัขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหร่อการออกสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
นั้น ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินทีอัดัมูลค่าด้ั ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหร่อ
ขาดทุน ตน้ทุนการท ารายการใหรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหร่อขาดทุน 

 
 การจดัประเภทรายการและการัดัมูลค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
  การจดัประเภทรายการขึ้นอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน

และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการัดัมูลค่าเป็นสินทรัพย์

ทางการเงินัดัมูลค่าในภายหลงัด้ั ยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินทีอัดัมูลค่าในภายหลงั
ด้ั ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่อน และสินทรัพยท์างการเงินทีอัดัมูลค่าในภายหลงัด้ั ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหร่อขาดทุน 

  ตราสารทุนสามารถจ าแนกและไม่สามารถเปลีอยนแปลงไดต้ามประเภทของการัดัมูลค่าได้
สองประเภท ไดแ้ก่ การัดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหร่อขาดทุนหร่อการัดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่อนซึองไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไัใ้นก าไรหร่อขาดทุนในภายหลงั  

  การัดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีขึ้นอยูก่บัโมเดลทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์าง
การเงิน การัดัมูลค่าตราสารหน้ีสามารถท าได ้3 ัิธี โดยขึ้นอยูก่ ับการจดัประเภทตราสารหน้ีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

- ราคาทุนตดัจ าหน่าย  สินทรัพยท์างการเงินตอ้งัดัมูลค่าด้ั ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเม่ออบริษทั
และบริษทัยอ่ยถ่อครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจทีอมีัตัถุประสงคก์ารถ่อ
ครองสินทรัพยท์างการเงินเพ่ออรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินซึอ งท าให้เกิดกระแสเงินสดซึอ งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบี้ ย
จากยอดคงเหล่อของเงินตน้ในันัทีอก  าหนดไั ้รายไดด้อกเบี้ ยจากสินทรัพยท์างการเงิน
ดงักล่าัตอ้งค านัณโดยใช้ั ธีิอตัราดอกเบี้ยทีอแทจ้ริง ก าไรหร่อขาดทุนทีอเกิดขึ้นจากการตดั
รายการจะรับรู้โดยตรงในก าไรหร่อขาดทุน  
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- มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่อน สินทรัพยท์างการเงินตอ้งัดัมูลค่าด้ั ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่อนเม่ออบริษัทและบริษัทย่อยถ่อครองสินทรัพยท์าง
การเงินตามโมเดลธุรกิจทีอ มีัตัถุประสงค์เพ่ออรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพ่ออขาย
สินทรัพยท์างการเงิน และข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึอ งท าให้เกิด
กระแสเงินสด ซึอ งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบี้ ยจากยอดคงเหล่อของเงินตน้ในันัทีอ
ก  าหนดไั ้การเปลีอยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่อน เม่ออมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน ก าไรหร่อขาดทุนสะสมทีอเคยรับรู้
รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่อนจะต้องจดัประเภทรายการใหม่เขา้ก าไรหร่อขาดทุน 
รายไดด้อกเบี้ยจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าัตอ้งค านัณโดยใช้ั ธีิอตัราดอกเบี้ยทีอแทจ้ริง 

- มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหร่อขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินทีอไม่เขา้เง่ออนไขการัดัมูลค่า
ด้ั ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหร่อัดัมูลค่าด้ั ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่อน ตอ้ง
ัดัมูลค่าด้ั ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหร่อขาดทุน ก าไรหร่อขาดทุนทีอเกิดจากตราสารหน้ีทีอ
ัดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน จะรับรู้เป็นก าไรหร่อขาดทุน  

เงินปันผลทีอไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก าไรหร่อขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอ่้อน
เม่ออบริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิทีอจะไดรั้บเงินปันผล 

  การเปลีอยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินทีอัดัมูลค่าด้ั ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนจะรับรู้เป็นก าไรขาดทุนอ่อนในงบก าไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการ
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ของตราสารทุนทีอัดัมูลค่าด้ั ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่อนจะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปลีอยนแปลงอ่อน ๆ ในมูลค่ายติุธรรม 

 
 การจดัประเภทรายการและการัดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 
  หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดัดัมูลค่าภายหลังด้ัยราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยใช้ัิธีดอกเบี้ ยทีอ

แทจ้ริงทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนทีอเกิดขึ้นจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่าย
ตามัิธีดอกเบี้ ยทีอแทจ้ริงจะรับรู้ในส่ันของก าไรหร่อขาดทุน โดยการค านัณมูลค่าราคาทุนตัด
จ าหน่ายค านึงถึงส่ันลดหร่อส่ันเกินมูลค่า รัมถึงค่าธรรมเนียมหร่อตน้ทุนทีอถ่อเป็นส่ันหนึองของ
อตัราดอกเบี้ยทีอแทจ้ริงนั้นด้ั ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามัิธีดอกเบี้ยทีอแทจ้ริงแสดงเป็นส่ันหนึอ งของ
ตน้ทุนทางการเงินในส่ันของก าไรหร่อขาดทุน  

 
 การรับรู้รายการและการตดัรายการ 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหร่อหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะเม่ออบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของสัญญาของเคร่อองม่อทาง
การเงินนั้น การซ้่อหร่อขายสินทรัพยท์างการเงินตามัิธีปกติตอ้งรับรู้รายการในันัซ้่อขาย ซึอ งเป็น
ันัทีอบริษทัและบริษทัยอ่ยตกลงทีอจะซ้่อหร่อขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการ
เฉพาะเม่ออสิทธิตามสัญญาทีอจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงนิหมดอาย ุหร่อเม่ออบริษทั
และบริษทัยอ่ยโอนสินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอนคัามเสีอยงและผลตอบแทนของคัามเป็น
เจา้ของเก่อบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงิน 
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 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีอคาดั่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินทีอ

ัดัมูลค่าด้ัยัิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ทีอมีการด้อยค่าด้านเครดิต
เกิดขึ้นก่อน  บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาการเปลีอยนแปลงในคัามเสีอยงดา้นเครดิตของสินทรัพย์
ทางการเงินเป็นระดบั และก าหนดัิธีการัดัค่าเผ่ออผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านัณดอกเบี้ยทีอ
แทจ้ริงทีอแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเัน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ทีอไม่มีองคป์ระกอบเกีอยักบั
การจดัหาเงินทีอมีนัยส าคญั ซึอ งบริษัทและบริษทัย่อยใช้ัิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ออผล
ขาดทุนทีอคาดัา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ

 
ถ่อปฏิบติัก่อนันัทีอ 1 มกราคม 2563 

  เงินลงทุนเผ่ออขาย 
   เงินลงทุนเผ่ออขายเป็นการลงทุนในตราสารทุนในคัามตอ้งการของตลาด ซึอ งจะถ่อไัโ้ดยไม่

ระบุช่ังเัลาและอาจขายเพ่ออเสริมสภาพคล่องไดแ้สดงเป็นเงินลงทุนระยะยาั เัน้แต่กรณีทีอฝ่าย
บริหารตั้งใจจะถ่อไัไ้ม่เกิน 1 ปี จะแสดงเป็นเงินลงทุนชัอั คราั  

   เงินลงทุนเผ่ออขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนค านัณ ณ 
ันัทีอในงบการเงนิจากราคาเสนอซ้่อล่าสุด ณ ส้ินันัท าการสุดทา้ยของงัด มูลค่ายติุธรรมของหน่ัย
ลงทุนค านัณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่ัยลงทุน ณ ส้ินันัท าการสุดทา้ยของงัดทีอประกาศ
โดยบริษทัจดัการกองทุน การเปลีอยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผ่ออขายบนัทึกเป็นรายการ
แยกต่างหากภายใตอ้งคป์ระกอบอ่อนของส่ันของผูถ่้อหุ้น และจะบนัทึกเป็นก าไรหร่อขาดทุนในงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ออบริษทัไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนนั้น ราคาของเงินลงทุนทีอจ  าหน่ายค านัณโดย
ัธีิถัั เฉลีอย แต่ถา้การลดลงของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนทีอถ่อไัเ้ป็นการลดลงอยา่งถาัร ขาดทุน
จากการลดราคาเงินลงทุนนั้นจะถ่อเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าทีอเกิดขึ้นจริงและจะรัมอยูใ่นการ
ค านัณก าไรขาดทุนส าหรับงัด  

 
   เงินลงทุนทัอั ไป - ในเงินลงทุนบริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนัและบริษทัอ่อน 

   บริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนั หมายถึง กิจการทีอบริษทัถ่อหุ้นน้อยกั่าร้อยละ 20 และหร่อกิจการทีอมี
ผูบ้ริหาร ผูถ่้อหุ้นรายใหญ่หร่อผูท้ีอเกีอยัขอ้งกบับุคคลดงักล่าับางส่ันร่ัมกนัไม่ั่าในทางตรงหร่อ
ทางออ้ม  

   บริษทัอ่อน หมายถึง กิจการทีอบริษทัถ่อหุน้แต่ไม่มีอ านาจคับคุมหร่อมีส่ันร่ัมในการก าหนด
นโยบายใด ๆ  

   เงินลงทุนทัอั ไปในบริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนัและบริษทัอ่อน แสดงด้ั ยัิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ออ
การด้อยค่าเงินลงทุน (ถ้ามี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะบนัทึกเป็นขาดทุนในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ 
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3.7  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
   บริษทัยอ่ย หมายถึง กิจการทีอบริษทัมีอ านาจในการคับคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงาน 

ซึองโดยทัอั ไปแล้ั บริษทัจะถ่อหุน้ทีอมีสิทธิออกเสียงมากกัา่กึองหนึอง 
   ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยบนัทึกด้ั ยัธีิราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ออการ

ดอ้ยค่าเงินลงทุน (ถา้มี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะบนัทึกเป็นขาดทุนส าหรับงัดในงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

 3.8  เงนิลงทุนในบริษทัร่ัม 
   บริษทัร่ัม หมายถึง กิจการทีออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัของบริษทั กล่าัค่อ มี

อ านาจในการเขา้ไปมีส่ันร่ัมในการตดัสินใจเกีอยักบันโยบายทางการเงิน และการด าเนินงานของ
กิจการ แต่ไม่ถึงระดบัทีอจะคับคุมนโยบายดงักล่าั ในงบการเงินรัม เงินลงทุนในบริษทัร่ัมแสดง
โดยัิธีส่ันไดเ้สีย หากบริษทัร่ัมมีผลขาดทุนเกินทุนจะรับรู้ส่ันไดเ้สียในเงินลงทุนดงักล่าัเพียง
เท่ากบัศูนยเ์ท่านั้น และในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงนิลงทุนในบริษทัร่ัมแสดงด้ั ยัธีิราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผ่ออการด้อยค่าเงินลงทุน (ถา้มี) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะบนัทึกเป็นขาดทุน
ส าหรับงัดในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
3.9 ค่าคัามนิยม 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยใช้ั ิธีซ้่อส าหรับการบนัทึกบญัชีการรัมธุรกิจและัดัมูลค่าตน้ทุนการ
ซ้่อธุรกิจด้ั ยมูลค่ายติุธรรมของผลรัมของสิองตอบแทนทีอโอน ณ ันัทีอซ้่อ และจ านันของส่ันของผู ้
ทีอไม่มีอ านาจคับคุมในผูถู้กซ้่อ ในการรัมธุรกิจแต่ละคร้ัง บริษทัและบริษทัยอ่ยจะัดัมูลค่าส่ัน
ของผูท้ีอไม่มีอ านาจคับคุม (ถา้มี) ในบริษทัยอ่ยด้ัยมูลค่ายติุธรรมหร่อมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิทีอ
ระบุไดข้องผูถู้กซ้่อตามสดัส่ันของหุน้ทีอถ่อโดยผูท้ีอไม่มีอ านาจคับคุมนั้น 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนทีอเกีอยัขอ้งกบัการซ้่อธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายในงัดทีอตน้ทุน
ดงักล่าัเกิดขึ้นและเม่ออไดรั้บบริการ 
 ค่าคัามนิยมจากการรัมธุรกิจ ค่อ ส่ันต่างของตน้ทุนการรัมธุรกิจทีอสูงกั่าส่ันไดเ้สียของ
บริษทัในมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีอระบุไดข้องบริษทัยอ่ย หากตน้ทุนการรัมธุรกิจต อากั่า
ส่ันไดเ้สียของบริษทัในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีอระบุไดข้องบริษทัยอ่ย บริษทัจะรับรู้ส่ัน
ต่างน้ีเป็นก าไรในก าไรขาดทุนทนัที 
 ค่าคัามนิยมจากการรัมธุรกิจ บนัทึกในราคาทุน ณ ันัทีอซ้่อกิจการ และหลงัจากนั้นค่าคัาม
นิยมจะัดัค่าด้ั ยราคาทุนหักค่าเผ่ออการดอ้ยค่าสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าในค่าคัามนิยม ไม่
สามารถโอนกลบัได ้

 
 3.10 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ออการลงทุน 

 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ออการลงทุนของบริษทัยอ่ยแสดงด้ั ยัธีิราคาทุนหกัค่าเส่ออมราคาสะสมและ
ค่าเผ่ออการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 ค่าเส่ออมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ออการลงทุน ประเภทอาคารใหเ้ช่าค  านัณจากราคาทุน
โดยัิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี ค่าเส่ออมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ออ
การลงทุนรัมอยูใ่นการค านัณผลการด าเนินงาน 
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3.11 ทีอดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 ทีอดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนหักด้ัยค่าเส่ออมราคา
สะสม และค่าเผ่ออการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 ราคาทุนรับรู้เม่ออเริอมแรกทีอได้สินทรัพยม์ารัมถึงตน้ทุนทางตรงอ่อนๆ ทีอเกีอยักับการจดัหา
สินทรัพยเ์พ่ออให้สินทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมทีอจะใช้ได้ตามัตัถุประสงค์ รัมทั้งตน้ทุนในการร้่อ
ถอน ขนยา้ย และการบูรณะสถานทีอตั้งของสินทรัพยซึ์องเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 
 รายจ่ายทีอเกีอยักับการต่อเติม การต่ออายุ หร่อการปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีขึ้น ซึอ งท  าให้ราคา
เปลีอยนแทนในปัจจุบนัของสินทรัพยเ์พิอมขึ้นอยา่งเป็นสาระส าคญัจะรัมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์
ส าหรับค่าซ่อมแซม และบ ารุงรักษารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเัลาบญัชีทีอเกิดขึ้น 
 ค่าเส่ออมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านัณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหล่อของสินทรัพยโ์ดย
ัธีิการและอายกุารใหป้ระโยชน์ ดงัน้ี 
 อาคารและอุปกรณ์ทีอไดม้าก่อนปี 2533 ค  านัณค่าเส่ออมราคาโดยัธีิกองทุนจม (Sinking Fund 
Method) ตั้งแต่ปี 2533 จนกระทัองถึงันัทีอ 22 ตุลาคม 2542 ค านัณค่าเส่ออมราคาโดยัธีิเสน้ตรง ตั้งแต่
ั ันทีอ  23 ตุลาคม 2542 ค านัณค่าเส่อ อมราคาโดยัิธี Double Declining Balance Method ยกเั้น 
ยานพาหนะ ค านัณค่าเส่ออมราคาโดยัธีิเสน้ตรง 
 อายกุารใหป้ระโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์โดยประมาณเป็นดงัน้ี 

รายการ  ปี 
อาคาร  10, 20 และ 30 
สิองปลูกสร้าง  5, 10 และ 30 
เคร่อองใชท้างการแพทยแ์ละทัอั ไป  5 และ 10 
เคร่อองตกแต่งและติดตั้ง  5 และ 10 
ยานพาหนะ  5 และ 10 

  
 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่คิดค่าเส่ออมราคา ส าหรับทีอดินและสินทรัพยท์ีออยูร่ะหัา่งก่อสร้าง 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทันมูลค่าคงเหล่อและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยคิดค่าเส่ออมราคาส าหรับส่ันประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่ัน
แยกต่างหากจากกนัเม่ออส่ันประกอบแต่ละส่ันนั้นมีตน้ทุนทีอมีนยัส าคญัเม่ออเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น  
 ค่าเส่ออมราคารัมอยูใ่นการค านัณผลการด าเนินงาน 
 ก าไรหร่อขาดทุนจากการจ าหน่ายทีอดิน อาคารและอุปกรณ์ ค  านัณจากผลต่างระหั่างเงินสด
รับสุทธิกบัราคาตามบญัชีและรับรู้เป็นรายไดอ่้อน หร่อคา่ใชจ่้ายอ่อนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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3.12 ตน้ทุนการกูย้ม่ 
 ตน้ทุนการกูย้่มของเงินกูท้ีอใชใ้นการจดัหาหร่อก่อสร้างสินทรัพยท์ีอตอ้งใช้ระยะเัลานานใน
การท าให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชห้ร่อขาย ไดถู้กน าไปรัมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกัา่สินทรัพย์
นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมทีอจะใชไ้ดต้ามประสงค ์ ส่ันตน้ทุนการกู้ยม่อ่อนถ่อเป็นค่าใชจ่้ายในงัดทีอ
เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ม่ ประกอบด้ั ย ดอกเบี้ยและตน้ทุนอ่อนทีอเกิดขึ้นจากการกูย้ม่นั้น 
 

3.13 สินทรัพยไ์ม่มีตัั ตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตัั ตนเป็นโปรแกรมคอมพิั เตอร์รอตดัจ่าย แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและค่าเผ่ออการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจ าหน่ายค านัณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยัิธีเสน้ตรง
ระยะเัลา 5 - 10 ปี 

 
3.14 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ีอไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงนิ 

  ณ ันัทีอในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัจะประเมินั่ามีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพย์ั ่ามีการด้อยค่า
หร่อไม่ หากสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัจะประมาณมูลค่าทีอคาดั่าจะได้รับค่นของ
สินทรัพย ์หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกัา่มูลค่าทีอคาดั่าจะไดรั้บค่น บริษทัจะรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ะถูก
กลบัรายการเม่ออมูลค่าทีอคาดั่าจะไดรั้บค่นเพิอมขึ้นในภายหลงัและจะกลบัรายการไดไ้ม่เกินกั่ามูลค่า
ตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ออมราคาสะสมหร่อค่าตดัจ าหน่าย มูลค่าทีอจะไดรั้บค่นของสินทรัพย ์หมายถึง 
มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หร่อมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขาย 
 

3.15 ตราสารอนุพนัธ ์
 บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายการสญัญาอนุพนัธ์เม่ออเริอมแรกด้ั ยมูลค่ายติุธรรม ณ ันัทีอเขา้ท  า
สญัญาและัดัมูลค่าต่อมาในภายหลงัด้ั ยมูลค่ายติุธรรมโดยรับรู้การเปลีอยนแปลงของมูลค่ายติุธรรม
ในภายหลงัในส่ันของก าไรหร่อขาดทุน 
   ตราสารอนุพนัธ์ทีอมีอายสุัญญาคงเหล่อมากกั่า 12 เด่อนและยงัไม่ถึงก าหนดช าระภายใน 12 
เด่อน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเัยีนอ่อนหร่อหน้ีสินไม่หมุนเัยีนอ่อน และแสดงตราสารอนุพนัธอ่์อนเป็น
สินทรัพยห์มุนเัยีนหร่อหน้ีสินหมุนเัยีน 

 
3.16 สญัญาเช่า 

  ถ่อปฏิบติัตั้งแต่ันัทีอ 1 มกราคม 2563 
ณ ันัเริอมตน้สัญญา บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินั่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหร่อประกอบด้ั ย

สัญญาเช่าหร่อไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหร่อประกอบด้ั ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้
สิทธิในการคับคุมการใชสิ้นทรัพยท์ีอระบุไดส้ าหรับช่ังเัลาหนึองเพ่ออการแลกเปลีอยนกบัสิองตอบแทน 
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บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินอายสุญัญาเช่าตามระยะเัลาทีอบอกเลิกไม่ไดท้ีอระบุในสญัญาเช่า
หร่อตามระยะเัลาทีอเหล่ออยูข่องสัญญาเช่าทีอมีผลอยู ่ณ ันัทีอน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมา
ใชเ้ป็นคร้ังแรก (ณ ันัทีอ 1 มกราคม 2563) โดยรัมระยะเัลาตามสิทธิเล่อกในการขยายอายสุัญญา
เช่าหากมีคัามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีอจะใชสิ้ทธิเล่อกนั้นและระยะเัลาตามสิทธิเล่อกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า หากมีคัามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีอจะไม่ใชสิ้ทธิเล่อกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึง
ผลกระทบของการเปลีอยนแปลงในเทคโนโลย ีและ/หร่อ การเปลีอยนแปลงของสภาพแัดลอ้มต่าง ๆ 
ทีอเกีอยัขอ้งกบัการต่ออายขุองสญัญาเช่าดงักล่าั เป็นตน้ 

 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ผูเ้ช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ับรู้ ณ ันัทีอสัญญาเช่าเริอมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหัก
ค่าเส่ออมราคาสะสมและค่าเผ่ออการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงด้ั ยการัดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าัประกอบด้ั ย จ  านันเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจาก
การัดัมูลค่าเริอมแรก ตน้ทุนทางตรงทีอเกิดขึ้น และการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใดๆทีอจ่ายช าระ ณ 
ันัทีอสัญญาเช่าเริอมมีผลหร่อก่อนันัทีอสัญญาเริอมมีผลหักสิองจูงใจตามสัญญาเช่าทีอไดรั้บ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ัมถึงประมาณการตน้ทุนทีอจะเกิดขึ้นส าหรับผูเ้ช่าใน
การร้่อและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานทีอตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหร่อการบูรณะ
สินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามทีอก  าหนดไัใ้นขอ้ตกลงและเง่ออนไขของสัญญาเช่า 

ค่าเส่ออมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านัณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยัิธีเส้นตรง
ตามอายขุองสัญญาเช่า หร่ออายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละ
ประเภท 

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าทีอยงั
ไม่ไดจ้่ายช าระ ณ ันัทีอสัญญาเช่าเริอมมีผล การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าดงักล่าัประกอบด้ั ย การ
จ่ายช าระคงทีอ (รัมถึงการจ่ายช าระคงทีอโดยเน้่อหา) หักลูกหน้ีสิองจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และ
จ านันเงินทีอคาดั่าผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหล่อ นอกจากน้ี การจ่ายช าระ
ตามส ัญญาเช่ายงัรัมถึงราคาใชส้ ิทธิของสิทธิการเล ่อกซ่้อ  หากม ีคัามแน่นอนอยา่ง
สมเหตุสมผลทีอบริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชสิ้ทธิเล่อกนั้น และการจ่ายช าระค่าปรับเพ่ออการยกเลิก
สัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นั่าบริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชสิ้ทธิเล่อกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า  

บริษัทและบริษัทยอ่ยค านัณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตรา
ดอกเบี้ยการกูย้ม่ส่ันเพิอม ณ ันัทีอสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบี้ยตามนยัของหน้ีสินสญัญาเช่านั้น
ไม่สามารถก าหนดได้ ทั้ งน้ีอัตราดอกเบี้ ยการกู้ย่มส่ันเพิอมอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาลปรับด้ั ยค่าคัามเสีอยงทีอเหมาะสมตามระยะเัลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากันัทีอ
สัญญาเช่าเริอมมีผลบริษทัและบริษทัยอ่ยจะัดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิอมขึ้นเพ่ออสะทอ้น
ดอกเบี้ยจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า และลดลงเพ่ออสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าทีอจ่ายช าระแล้ั  



- 34 - 
 

 

นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยจะัดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ออมีการเปลีอยนแปลงอายุ
สัญญาเช่า จ  านันเงินทีอตอ้งจ่ายช าระ หร่อการประเมินสิทธิการเล่อกในการซ้่อสินทรัพยอ์า้งอิง 
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึอ งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต  อา 

บริษทัและบริษทัยอ่ยเล่อกใชข้อ้ยกเัน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น 
(สัญญาเช่าทีอมีอายสุัญญาเช่า 12 เด่อนหร่อน้อยกั่านับจากันัทีอสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการ
เล่อกซ้่อ) และสัญญาเช่าซึอ งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต  อา จ  านันเงินที อจ่ายช าระตามสัญญาเช่า
ดงักล่าัจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่ันของก าไรหร่อขาดทุนตามัิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 
  ถ่อปฏิบติัก่อนันัทีอ 1 มกราคม 2563 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 
 สญัญาเช่าทรัพยสิ์นทีอคัามเสีอยงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้ห้เช่าจะถูก
จดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกการจ่ายช าระภายใต้สัญญาเช่า
ด าเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายโดยัธีิเสน้ตรงตลอดระยะเัลาของการเช่า 

 
สญัญาเช่าการเงนิ 
 สญัญาเช่าทรัพยสิ์นทีอมีคัามเสีอยงและผลตอบแทนของคัามเป็นเจา้ของส่ันใหญ่ไดโ้อนให้ผู ้
เช่าทรัพยสิ์น จะถูกจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินถูกบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้ัย
มูลค่ายตุิธรรมของทรัพยสิ์นทีอเช่า  หร่อมูลค่าปัจจุบนัของจ านันเงินขั้นต อาทีอตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 
แล้ั แต่จ  านันใดจะต อากั่า โดยจ านันเงินทีอตอ้งจ่ายแต่ละคร้ังจะแบ่งเป็นเงินส่ันของหน้ีสินและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ออให้อตัราดอกเบี้ ยคงทีอต่อหน้ีสินคงคา้ง ยอดคงเหล่อของภาระผูกพนัตาม
สัญญาเช่าการเงินจะถูกบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาั ดอกเบี้ยจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตลอด
อายขุองสัญญาเช่า ทรัพยสิ์นทีอจดัหาโดยสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ออมราคาตามอายกุารใช้งาน
โดยประมาณของทรัพยสิ์นนั้น 

 
3.17 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่อน 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่อน แสดงในราคาทุน 
 

3.18 การประมาณการหน้ีสิน 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ออมีคัามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการ
เกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหร่อจากการอนุมานอนัเป็นผลส่บเน่อองมาจากเหตุการณ์ใน
อดีต ภาระผูกพนัดังกล่าัคาดั่าจะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพ่ออจ่ายช าระภาระ
ผกูพนัและจ านันทีอตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ออถ่อ รายจ่ายทีอจะไดรั้บค่นบนัทึกเป็น
สินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ออการไดรั้บค่นคาดั่าจะไดรั้บอยา่งแน่นอนเม่ออไดจ่้ายช าระประมาณ
การหน้ีสินไปแล้ั  

 
3.19 การจดัสรรก าไรสะสม 
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 การจดัสรรก าไรสะสมเป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 โดยบริษทั 
จะจดัสรรส ารองเม่ออไดรั้บอนุมตัิจากทีอประชุมผูถ่้อหุน้ 

3.20 ผลประโยชน์พนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 
 บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินเด่อน ค่าจา้ง โบนัส  และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ออเกิดรายการ 

 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระส าหรับเงินชดเชยทีอตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ออออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึอ งบริษทัถ่อั่าเงินชดเชยดังกล่าัเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ส าหรับพนกังาน 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยค านัณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน
โดยใช้ั ิธีคิดลดแต่ละหน่ัยทีอประมาณการไั ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีอยัชาญอิสระ
ได้ท  าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าัตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั ซึอ งหลกัการประมาณการ
ดงักล่าัตอ้งใชข้อ้สมมติทีอหลากหลาย รัมถึงขอ้สมมติเกีอยักบัอตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเด่อนใน
อนาคต อตัราการเปลีอยนแปลงในจ านันพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 
 ผลก าไรหร่อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains 
and losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่อนโดยถ่อเป็นส่ันหนึองของก าไรสะสม 

 
3.21 บุคคลหร่อกิจการทีอเกีอยัขอ้งกนั 

 บุคคลหร่อกิจการทีอเกีอยัขอ้งกันหมายถึง บุคคลหร่อกิจการทีอมีอ  านาจคับคุมบริษัท ถูก
คับคุมโดยบริษทัไม่ั่าจะเป็นทางตรงหร่อทางออ้ม หร่ออยูภ่ายใตก้ารคับคุมเดียักนักบับริษทั 
รัมถึงบริษทัทีอท  าหน้าทีอถ่อหุ้น บริษทัยอ่ย และกิจการทีอเป็นบริษทัยอ่ยในเคร่อเดียักนั นอกจากน้ี
บุคคลหร่อกิจการทีอเกีอยัขอ้งกนัยงัหมายรัมถึงบริษทัร่ัมและบุคคลซึอ งถ่อหุ้นทีอมีสิทธิออกเสียงไม่
ั่าทางตรงหร่อทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญักับบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหร่อ
พนักงานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครััทีอใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าั และกิจการทีอเกีอยัขอ้ง
กบับุคคลเหล่านั้น 
 ในการพิจารณาคัามสัมพนัธ์ระหัา่งบุคคลหร่อกิจการทีอเกีอยัขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ
บริษทัค านึงถึงเน้่อหาของคัามสมัพนัธม์ากกัา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 
3.22 ภาษีเงินได ้

 ภาษีเงินได ้ประกอบด้ั ยภาษีเงนิไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี ) ตามจ านันทีอจะต้องจ่าย ค านัณตาม
หลกัเกณฑ์แห่งประมัลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ของก าไรก่อนภาษีเงินได ้หลงัจาก
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ปรับปรุงบักกลบัด้ั ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ซึอ งไม่สามารถถ่อเป็นรายจ่ายในการค านัณภาษีและหักออก
ด้ั ยรายการทีอไดรั้บยกเัน้หร่อไม่ถ่อเป็นรายไดใ้นการค านัณภาษี 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะค านัณขึ้นจากผลแตกต่างชัอั คราัระหั่าง
มูลค่าตามบญัชีกับฐานภาษีของสินทรัพยห์ร่อหน้ีสินนั้ น ณ ันัส้ินรอบระยะเัลารายงาน รายการ
เปลีอยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีหร่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในก าไรขาดทุน เัน้แต่ในส่ันทีอเกีอยักับ
รายการทีอรับรู้โดยตรงในส่ันของผูถ่้อหุน้หร่อก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่อน 
 ผลแตกต่างชัอั คราัทีอใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ออมีคัาม
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนัา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพยีง
พอทีอจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได ้และผลแตกต่างชัอั คราัทีอตอ้งเสีย
ภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้
เม่ออเกิดผลจากผลแตกต่างชัอัคราั ต่อไปน้ี การรับรู้ค่าคัามนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์ร่อ
หน้ีสินในคร้ังแรกซึอ งเป็นรายการทีอไม่ใช่การรัมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุน
ทางบญัชีหร่อทางภาษีและผลแตกต่างทีอเกีอยัขอ้งกับเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการร่ัมคา้หาก
เป็นไปได้ั า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีถูกัดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้ าหรับงัดทีอ
บริษทัและบริษทัยอ่ยคาดัา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหร่อจะจ่ายช าระ
หน้ีสินภาษีเงินได้ โดยใช้อตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรทีอมีผลบงัคบัใช้อยูห่ร่อทีอคาดไดค้่อนขา้ง
แน่นอนัา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเัลาทีอรายงาน  
 ณ ันัส้ินรอบระยะเัลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทันและปรับลดมูลค่า เม่ออมีคัามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ั่าบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษี เงินได้รอการตดับัญชีทั้ งหมดหร่อบางส่ันมาใช้
ประโยชน์ได ้
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะหักกลบกันได้ก็
ต่อเม่ออกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่ัยงานจดัเก็บภาษีหน่ัยงานเดียักนั 
 

3.23 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ่้นฐาน 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ่้นฐาน ค  านัณโดยการหารก าไรส าหรับปี ด้ั ยจ านันหุ้นสามญัทีอออกจ าหน่าย
ถัั เฉลีอยถ่ังน ้ าหนกั ณ ันัส้ินงัดบญัชี  

 
3.24 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 รายการทีอเป็นเงินตราต่างประเทศไดบ้นัทึกไัเ้ป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลีอยน ณ ันัทีอเกิด
รายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทีอเป็นเงินตราต่างประเทศทีอมียอดคงเหล่อ ณ ันัทีอในงบแสดงฐานะ
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การเงินไดบ้นัทึกไัเ้ป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีอยน ณ ันัทีอในงบแสดงฐานะการเงิน ก าไรหร่อ
ขาดทนุจากการแปลงค่าไดบ้นัทึกเป็นรายไดห้ร่อค่าใชจ่้ายในงัดปัจจุบนั 

3.25 การัดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่อองม่อทางการเงิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยใช้ั ิธีราคาตลาดในการัดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซึอ ง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอเกีอยัขอ้งก าหนดให้ตอ้งัดัมูลค่าด้ั ยมูลค่ายติุธรรม ยกเัน้ใน
กรณีทีอไม่มีตลาดทีอมีสภาพคล่อง หร่อไม่สามารถหาราคาเสนอซ้่อขายในตลาดทีอมีสภาพคล่องได ้
บริษทัและบริษัทย่อยจะใช้ัิธีราคาทุนหร่อัิธีรายได้ในการัดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินดงักล่าัแทน 

  ล าดบัชั้นของมูลค่ายตุิธรรม 
  ระดบัทีอ 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้่อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีอมีสภาพคล่องส าหรับ

สินทรัพยห์ร่อหน้ีสินอยา่งเดียักนั 
  ระดบัทีอ 2 ใชข้อ้มูลอ่อนนอกเหน่อจากราคาเสนอซ้่อขายซึอ งรัมอยูใ่นระดบั 1 ทีอสามารถ

สังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หร่อโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีอ
ค  านัณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยห์ร่อหน้ีสินนั้น  

  ระดบัทีอ 3  ใชข้อ้มูลที อไม่สามารถสังเกตได  ้เช่น ขอ้มูลเกีอยักบักระแสเงินในอนาคตทีอ
กิจการประมาณขึ้น  

 
 3.26 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชีทีอส าคญั 

   ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลย
พินิจและการประมาณการในเร่อองทีอมีคัามไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ
ดังกล่าัน้ีส่งผลกระทบต่อจ านันเงินทีอแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีอแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลทีอเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านันทีอประมาณการไั ้การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการทีอส าคญัมีดงัน้ี 

 
  ค่าเผ่ออผลขาดทุนดา้นเครดิตทีอคาดัา่จะเกิดขึ้นของลูกหน้ี 

ในการประมาณค่าเผ่ออผลขาดทุนด้านเครดิตทีอคาดั่าจะเกิดขึ้ นของลูกหน้ี ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีอคาดัา่จะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละ
ราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงนิในอดีต อายขุองหน้ีทีอคงคา้งและสภาัะเศรษฐกิจทีอเป็นอยู่
ในขณะนั้น เป็นตน้ 

 
 ค่าเผ่ออการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหล่อ  
  ในการประมาณค่าเผ่ออการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหล่อ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนทีอคาดัา่จะเกิดขึ้นจากสินคา้คงเหล่อนั้น โดยค่าเผ่ออการลดลงของมูลค่าสุทธิทีอ
จะไดรั้บพิจารณาจากราคาทีอคาดั่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักด้ั ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น 
และค่าเผ่ออส าหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ออนไหัชา้หร่อเส่ออมคุณภาพพจิารณาจากอายโุดยประมาณของ
สินคา้แต่ละชนิด จ านันค่าเผ่ออการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหล่อทีอประมาณได ้เม่ออน ามาเปรียบเทียบ
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กบัจ านันเดิมทีอมีในบญัชี ค่าเผ่ออการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหล่อทั้งทีอลดลงและเพิอมขึ้นจะแสดงเป็น
ค่าใชจ่้ายภายใตห้ัั ขอ้ตน้ทุนขายในส่ันของก าไรหร่อขาดทุน 

 รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 
  รายได้ค่าบริการทางการแพทยค์า้งรับเป็นรายไดค้่าบริการทางการแพทยท์ีอยงัไม่ได้รับจาก

ส านกังานประกนัสงัคม ซึองบริษทัไม่สามารถทราบจ านันเงนิทีอจะไดรั้บแน่นอน ผูบ้ริหารของบริษทั
จึงได้ประมาณการรายได้ค้างรับดังกล่าัตามหลักเกณฑ์ ัิธีการและเง่ออนไขตามทีอก  าหนดโดย
หน่ัยงานดงักล่าัและจากจ านันเงินทีอไดรั้บจริงคร้ังล่าสุดคับคู่ไปกบัภาัะการณ์ในปัจจุบนั 

 
ค่าเผ่ออการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
 ในการพิจารณาค่าเผ่ออการดอ้ยค่าของเงินลงทุน โดยฝ่ายบริหารพจิารณาจากผลประกอบการของ
บริษทันั้นได้ลดลงอย่างมีสาระส าคญัและเป็นระยะเัลานานหร่อมีขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า การทีอจะ
สรุปั่าเงินลงทุนดงักล่าัไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญัหร่อเป็นระยะเัลานานหร่อไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใช้
ดุลยพนิิจของฝ่ายบริหาร 

 
สญัญาเช่า 
การก าหนดอายสุญัญาเช่าทีอมีสิทธิการเล่อกในการขยายอายสุญัญาเช่าหร่อยกเลิกสญัญาเช่า  

บริษทัและบริษทัย่อยก าหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเัลาทีอบอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า 
โดยรัมระยะเัลาตามสิทธิเล่อกในการขยายอายสุัญญาเช่า หากมีคัามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีอ
จะใชสิ้ทธิเล่อกนั้น และระยะเัลาตามสิทธิเล่อกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีคัามแน่นอนอยา่ง
สมเหตุสมผลทีอจะไม่ใชสิ้ทธิเล่อกนั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินั่าบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยมีคัามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหร่อไม่ทีอจะใชสิ้ทธิเล่อกในการขยายอายสุญัญาเช่า
หร่อทีอจะไม่ใช้สิทธิเล่อกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแัดล้อมทีอ
เกีอยัขอ้งทั้งหมดทีอท  าให้เกิดสิองจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับบริษทัและบริษทัยอ่ยในการใช้สิทธิ
เล่อกนั้น ภายหลงัจากันัทีอสญัญาเช่ามีผล บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินอายสุญัญาเช่าใหม่หากมี
เหตุการณ์หร่อสถานการณ์ทีอมีนัยส าคญัซึอ งอยูภ่ายใตก้ารคับคุมและส่งผลต่อคัามแน่นอนอยา่ง
สมเหตุสมผลทีอจะใชสิ้ทธิเล่อก 
 
การก าหนดอตัราดอกเบี้ยการกูย้มืส่วนเพิม่-ผูเ้ช่า 

บริษทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบี้ยตามนยัของสญัญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจ าเ  ็ นตอ้งใช้
ดุลยพนิิจในการก าหนดอตัราดอกเบี้ยการกูย้มืส่วนเพิม่ของบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
โดยอัตราดอกเบี้ ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเ  ็ นอัตราดอกเบี้ ยที่บริษทัจะตอ้งจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จ  าเ  ็ น
เพือ่ให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท์ี่มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ
ที่คลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกั็ระกนัที่คลา้ยคลึง 
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 ค่าเส่ออมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ออการลงทุน 
   ในการค านัณค่าเส่ออมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ออการลงทุน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการ

ประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหล่อเม่ออเลิกใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ออการลงทุน 
และตอ้งทบทันอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหล่อใหม่หากมีการเปลีอยนแปลงเกิดขึ้น 

   นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ออการลงทุนในแต่
ละช่ังเัลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดัา่มูลค่าทีอคาดัา่จะไดรั้บค่นต อากัา่มูลค่าตาม
บญัชีของสินทรพัยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจทีอเกีอยัขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้
และค่าใชจ่้ายในอนาคตซึองเกีอยัเน่อองกบัสินทรัพยน์ั้น 

   ในการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ออการลงทุน ฝ่ายบริหารใช้ัิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาดโดยอา้งอิงจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมในงัดปัจจุบนัโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 

 
 ค่าเส่ออมราคาของทีอ ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ และค่าตัดจ าหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตัั ตน 
   ในการค านัณค่าเส่ออมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ และค่าตัด

จ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตัั ตน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหล่อเม่ออเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทันอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่า
คงเหล่อใหม่หากมีการเปลีอยนแปลงเกิดขึ้น 

   นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีอดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์
สิทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตัั ตน ในแต่ละช่ังเัลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดั่า
มูลค่าทีอคาดัา่จะไดรั้บค่นต อากั่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้
ดุลยพนิิจทีอเกีอยัขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึองเกีอยัเน่อองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
  ค่าคัามนิยม  
    ในการบนัทึกและัดัมูลค่าของค่าคัามนิยม ณ ันัทีอไดม้า ตลอดจนการทดสอบการ

ดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดทีอคาดั่าจะไดรั้บในอนาคตจาก
สินทรพัย ์หร่อหน่ัยของสินทรัพยท์ีอก่อใหเ้กิดเงินสด รัมทั้งการเล่อกอตัราคิดลดทีอเหมาะสมในการ
ค านัณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   

   สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้ส าหรับผลแตกต่างชัอัคราัทีอใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีทีอไม่ไดใ้ช้เม่ออมีคัามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ั่าจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอทีอจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัอั คราัและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณ
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การั่าคัรรับรู้จ านันสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านันเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านัน
ก าไรทางภาษีทีอคาดัา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่ังเัลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  
   หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้ นตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึอ งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด 
อตัราการขึ้นเงินเด่อนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลีอยนแปลงในจ านันพนกังาน เป็นตน้ 

 
 มูลค่ายตุิธรรมของเคร่อองม่อทางการเงินและตราสารอนุพนัธ ์
  ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่อองม่อทางการเงินทีอรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ทีอไม่มี

การซ้่อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้่อขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่อองม่อทางการเงินดังกล่าั โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการ
ประเมินมูลค่า ซึอ งตัั แปรทีอใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตัั แปรทีอมีอยูใ่นตลาด โดย
ค านึงถึงคัามเสีอยงทางดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลคัามสัมพนัธ ์และการเปลีอยนแปลงของมูลค่า
ของเคร่อองม่อทางการเงินในระยะยาั ทั้งน้ีการเปลีอยนแปลงของสมมติฐานทีอเกีอยัขอ้งกบัตัั แปรทีอใช้
ในการค านัณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมทีอแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผย
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 
คดีฟ้องร้อง   
 หน้ีสินทีออาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีทีอถูกฟ้องร้องในคดีทีอฝ่ายบริหารพิจารณาั่าจะมีผลเสียหายเกิดขึ้นโดยบริษทัและ
บริษทัยอ่ยจะประมาณการหน้ีสินดงักล่าั ณ ันัส้ินรอบระยะเัลารายงาน 

  
4. ผลสะสมจากักัารเปลี่ยนแปลงนโยบายกัารบัญชีเน่ืองจากักัารน ามาตรฐานกัารรายงานทางกัารเงินใหม่มา

ถือปฏิบัติ  
  ตามทีอกล่าัในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มเคร่อองม่อทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัทีอ 16 มาถ่อปฏิบตัิในระหัา่ง
ปีปัจจุบนั โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ล่อกปรับผลสะสมจากการเปลีอยนแปลงนโยบายการบญัชีโดยปรับปรุง
กบัก าไรสะสม ณ ันัทีอ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงัดก่อนทีอแสดงเปรียบเทียบ 

จากการเปลีอยนแปลงนโยบายการบญัชีเน่อองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าัขา้งตน้มา
ถ่อปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
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 บาท 

 งบการเงินรัม 

 ณ ันัทีอ  
31 ธันัาคม 2562 

(หลงัปรับปรุง) 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่ม

เคร่อองม่อทางการเงิน 

 ณ ันัทีอ  
1 มกราคม 2563 

งบแส งฐานะกัารเงิน      
ลูกหน้ีการคา้  573,175,865  10,120,660  583,296,525 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเัยีนอ่อน -  7,513,692,030  7,513,692,030 
เงินลงทุนเผ่ออขาย 7,027,512,537  (7,027,512,537)  - 
เงินลงทุนระยะยาัอ่อน 313,411,345  (313,411,345)  - 
รัมสินทรัพย ์ 18,512,064,059  182,888,808  18,694,952,867 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 325,220,823  37,113,659  362,334,482 
รัมหน้ีสิน 5,318,562,134  37,113,659  5,355,675,793 

ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,637,784,135  110,076,210  10,747,860,345 

องคป์ระกอบอ่อนของส่ันของผูถ้่อหุ้น 1,864,447,320  34,514,518  1,898,961,838 
รัมส่ันของผูถ้่อหุ้นของบริษทัใหญ่ 12,637,231,455  144,590,728  12,781,822,183 

ส่ันของส่ันไดเ้สียทีอไม่มีอ  านาจคับคุม 556,270,470  1,184,421  557,454,891 
รัมส่ันของผูถ้่อหุ้น 13,193,501,925  145,775,149  13,339,277,074 

 
  บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ ันัทีอ  
31 ธันัาคม 2562 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่ม

เคร่อองม่อทางการเงิน 

 ณ ันัทีอ  
1 มกราคม 2563 

งบแส งฐานะกัารเงิน      
ลูกหน้ีการคา้ 556,488,743  10,565,532  567,054,275 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเัยีนอ่อน -  7,513,692,030  7,513,692,030 
เงินลงทุนเผ่ออขาย 7,027,512,537  (7,027,512,537)  - 
เงินลงทุนระยะยาัอ่อน 313,411,345  (313,411,345)  - 
รัมสินทรัพย ์ 15,554,600,747  183,333,680  15,737,934,427 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 310,191,225  36,666,736  346,857,961 
รัมหน้ีสิน 5,215,935,975  36,666,736  5,252,602,711 

ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,794,177,210  112,152,426  8,906,329,636 
องคป์ระกอบอ่อนของส่ันของผูถ้่อหุ้น 1,409,487,562  34,514,518  1,444,002,080 
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รัมส่ันของผูถ้่อหุ้น 10,338,664,772  146,666,944  10,485,331,716 
  
 เคร่อองม่อทางการเงิน 

ผลกระทบทีอมีต่อก าไรสะสม ณ ันัทีอ 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ ันัทีอ 31 ธันัาคม 2562 (หลงัปรับปรุง) 10,637,784,135  8,794,177,210 
การเพิอมขึ้นจากค่าเผ่ออผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ 6,376,210  8,452,426 
การเพิอมขึ้นจากขาดทุนทีอยงัไม่เกิดขึ้นจากการัดัมูลค่าเงินลงทุน 103,700,000  103,700,000 
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ ันัทีอ 1 มกราคม 2563 เฉพาะผลกระทบ 
   จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีอ 9 มาถ่อปฏิบตัิ 

 
10,747,860,345 

  
8,906,329,636 

 
การจดัประเภทและการัดัมูลค่า 
 ณ ันัทีอ 1 มกราคม 2563 (ันัทีอถ่อปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมิน
โมเดลธุรกิจทีอใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงนิ ดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรัม 
  มูลค่ายุติธรรมผา่น

ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่อน 

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย  รัม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ ันัทีอ 1 มกราคม 2563       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  -  1,012,470,145  1,012,470,145 
ลูกหน้ีการคา้   -  583,296,525  583,296,525 
เงินให้กูย้่มระยะส้ันแก่กิจการทีอเกีอยัขอ้งกนั  -  345,000,000  345,000,000 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเัยีนอ่อน  7,513,692,030  -  7,513,692,030 
เงินให้กูย้่มระยะยาัแก่กิจการทีอเกีอยัขอ้งกนั  -  45,000,000  45,000,000 
รัมสินทรัพยท์างการเงิน  7,513,692,030  1,985,766,670  9,499,458,700 

 
  บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 มูลค่ายุติธรรมผา่น 
ก าไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่อน 

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย  รัม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ ันัทีอ 1 มกราคม 2563   -     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  -  306,601,141  306,601,141 
ลูกหน้ีการคา้   -  567,054,275  567,054,275 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเัยีนอ่อน  7,513,692,030  -  7,513,692,030 
เงินให้กูย้่มระยะยาัแก่กิจการทีอเกีอยัขอ้งกนั  -  45,000,000  45,000,000 
รัมสินทรัพยท์างการเงิน  7,513,692,030  918,655,416  8,432,347,446 
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 ณ ันัทีอ 1 มกราคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ไดก้  าหนดให้หน้ีสินทางการเงนิัดัมูลค่าด้ั ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหร่อขาดทุน 
 สินทรัพยท์างการเงินทีอต้องัดัด้ัยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่อน ณ ันัทีอ  
1 มกราคม 2563 มีรายการดงัต่อไปน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพย์ทางกัารเงนิไม่หมุนเวยีนอ่ืน    
เงินลงทุนในตราสารทุน 7,513,692,030  7,513,692,030 
รัมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเัียนอ่อน 7,513,692,030  7,513,692,030 
 
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการลูกหน้ีการคา้ทีอตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตทีอคาด
ัา่จะเกิดขึ้น บริษทัละบริษทัยอ่ยมีรายการลูกหน้ีการคา้ทีอตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตทีอ
คาดัา่จะเกิดขึ้น 
 
ลูกหน้ีการคา้ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามัธีิอยา่งง่าย (Simplified approach) ในการัดัมูลค่าของผล
ขาดทุนดา้นเครดิตทีอคาดัา่จะเกิดขึ้นตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 
 การกระทบยอดค่าเผ่ออผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ ณ ันัทีอ 31 ธันัาคม 2562 กบัค่าเผ่ออผลขาดทุน
ลูกหน้ีการคา้ ณ ันัทีอ 1 มกราคม 2563 มีดงัน้ี  
 บาท 
 งบการเงินรัม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ค่าเผ่ออผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้    
ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2562 32,769,062  14,807,595 
ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาทีอมีต่อก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (10,120,660)  (10,565,532) 
ค่าเผ่ออผลขาดทุน ณ ันัทีอ 1 มกราคม 2563 22,648,402  4,242,063 

 
5. เงินส และรายกัารเทียบเท่าเงินส  

 บาท 
 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

เงินสด 5,417,787  1,744,593   950,000    950,000  
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 480,498,960  884,763,396  360,116,236  250,942,055  
เงินฝากประเภทกระแสรายันั 129,466,734  125,334,655  29,590,431   54,709,086  
เงินฝากประจ า 3 เด่อน 638,581  627,501  -  - 
  รัม 616,022,062  1,012,470,145  390,656,667  306,601,141 
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เงินฝากประเภทกระแสรายันัมียอดเครดิต ซึอ งบริษทัไดท้  าสัญญาโอนเงินอตัโนมตัิจากบญัชีออมทรัพย์
เขา้บญัชีกระแสรายันัในการเบิกเกินบญัชี (เม่ออมีเช็คขึ้นเงิน) 

6. ลูกัหนี้กัารค้า  
  ลูกหน้ีการคา้ ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายหุน้ีทีอคา้งช าระไดด้งัน้ี  

  บาท 
  งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเัลาคา้งช าระ  2563  2562  2563  2562 
รายไดค้า้งรับ  514,321,246  -  -  - 
ลูกหน้ีการคา้         
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  374,422,683  215,787,662  241,501,774  204,226,617 
 เกินก าหนด         
  ไม่เกิน 3 เด่อน  257,690,083  324,889,303  195,092,604  318,192,945 
  3 เด่อน ถึง 6 เด่อน  47,634,063  27,113,825  36,050,047  29,206,270 
  6 เด่อน ถึง 12 เด่อน  60,153,648  13,006,783  35,600,403  11,787,419 
  มากกั่า 12 เด่อน ข้ึนไป  113,885,001  25,147,354  33,685,493  7,883,087 
 รัม  1,368,106,724  605,944,927  541,930,321  571,296,338 
 หัก ค่าเผ่ออผลขาดทุนทีอคาดั่าจะเกิดข้ึน  (94,511,989)  -  (8,814,387)  - 
 หัก  ค่าเผ่ออหน้ีสงสัยจะสูญ  -  (32,769,062)  -  (14,807,595) 
 สุทธิ  1,273,594,735  573,175,865  533,115,934  556,488,743 

 
  ส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 ค่าเผ่ออผลขาดทุนทีอคาดัา่จะเกิดขึ้นและส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ   
31 ธนััาคม 2562 ค่าเผ่ออหน้ีสงสยัจะสูญมีการเคล่ออนไหั ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ณ ันัทีอ 1 มกราคม (หมายเหตุ 4) 22,648,402  60,494,952  4,242,063  36,293,813 

เพิอมขึ้นจากการซ้่อธุรกิจ (หมายเหต ุ12) 43,349,097  -  -  - 

บัก   ตั้งเพิอมในระหัา่งปี 29,653,097  1,403,908  4,790,527  7,643,580 

หัก    หน้ีสูญ (1,138,607)  (29,129,798)  (218,203)  (29,129,798) 

ณ ันัทีอ 31 ธันัาคม 94,511,989  32,769,062  8,814,387  14,807,595 
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7. เงินให้กัู้ยืมระยะส้ันแก่ักัิจกัารที่เกัี่ยวข้องกััน 

   บาท 
   งบการเงินรัม 
   ยอดคงเหล่อ  เพิอมขึ้นจาก  ให้กูย้่มเพิอม  รับช าระค่น  ยอดคงเหล่อ 
 อตัราดอกเบี้ย  ณ ันัทีอ 31  ซ้่อธุรกิจ      ณ ันัทีอ 31 
 (ร้อยละต่อปี)  ธันัาคม 2562  (หมายเหตุ 13)      ธันัาคม 2563 
บริษทั สินแพทย ์จ ากดั 2.70 - 3.75  280,000,000  -  266,000,000  (388,000,000)  158,000,000 
บริษทั โรงพยาบาลัภิาัดี จ  ากดั (มหาชน) 3.75  -  -  185,000,000  (185,000,000)  - 
บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จ ากดั 4.00  65,000,000  -  -  -  65,000,000 
บริษทั อินโนเัชัอน เทคโนโลยี จ  ากดั 4.15  -  50,000,000  10,000,000  (20,000,000)  40,000,000 
บริษทั เลกาซีอ กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 4.15  -  205,000,000  443,000,000  (380,000,000)  268,000,000 
บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จ ากดั 4.25  -  -  31,500,000  (15,500,000)  16,000,000 
บริษทั เอฟแอนดเ์อส 79 จ  ากดั 3.75 - 4.10  -  -  341,000,000  (330,000,000)  11,000,000 
 รัม   345,000,000  255,000,000  1,276,500,000  (1,318,500,000)  558,000,000 

 
   บาท 
   งบการเงินรัม 
   ยอดคงเหล่อ  ใหกู้ย้ม่เพิอม  รับช าระค่น  ยอดคงเหล่อ 
 อตัราดอกเบี้ย  ณ ันัทีอ 31      ณ ันัทีอ 31 
 (ร้อยละต่อปี)  ธันัาคม 2561      ธันัาคม 2562 
บริษทั สินแพทย ์จ  ากดั 2.20 - 2.70  280,000,000  -  -  280,000,000 
บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จ ากดั 4.25  65,000,000  -  -  65,000,000 
 รัม   345,000,000  -  -  345,000,000 

 
งบการเงินรัม 

บริษัทยอ่ยได้ให้กู ้ย่มเงินแก่บริษัททีอเกีอยัขอ้งกันในรูปตั๋ั แลกเงินและตั๋ั สัญญาใช้เงินระยะเัลา 1 ปี    
และก าหนดจ่ายค่นเม่ออทังถาม โดยช าระดอกเบี้ยทุกเด่อน เงินใหกู้ย้ม่ดงักล่าัไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

 
8. สินค้าคงเหลือ  

 บาท 
 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
ยา 96,907,782  66,193,817  52,081,872  59,648,843 
เัชภณัฑ ์ 76,375,784  43,196,508  29,899,222  40,243,890 
อุปกรณ์แพทยแ์ละเคร่อองม่อแพทย ์ 620,893,121  540,360,047  620,893,121  540,360,047 
กรอบแั่นตาและอ่อน ๆ 1,252,345  666,584  364,255  331,733 
สินคา้ฝากขาย 8,823,679  6,582,176  8,823,679  6,582,176 
 รัม 804,252,711  656,999,132  712,062,149  647,166,689 
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หัก ค่าเผ่ออการลดมูลค่าของสินคา้ (50,255,604)  (34,412,846)  (50,255,604)  (34,412,846) 
สุทธิ 753,997,107  622,586,286  661,806,545  612,753,843 

รายการเปลีอยนแปลงของค่าเผ่ออการลดมูลค่าสินคา้ล้าสมัย ส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 
และ 2562 ดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหล่อยกมาตน้ปี 34,412,846  47,118,839  34,412,846  47,118,839 
เพิอมข้ึนจากการซ้่อธุรกิจ (หมายเหตุ 13) 208,895  -  -  - 
ยอดเพิอมข้ึน (ลดลง) ในระหั่างปี 15,633,863  (12,705,993)  15,842,758  (12,705,993) 
ยอดคงเหล่อยกไปปลายปี 50,255,604  34,412,846  50,255,604  34,412,846 
        
มูลค่าสินคา้คงเหล่อทีอปรับเพิอมข้ึน (ลดลง) และ        

รับรู้เป็นตน้ทุนขายส าหรับปี 15,633,863  (12,705,993)  15,842,758  (12,705,993) 
 
9. เงินฝากัธนาคารที่ติ ภาระค า้ประกััน 

ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยไดน้ าเงินฝากธนาคารพาณิชยซึ์อ งเป็นเงินฝากออมทรัพย์
และเงินฝากประจ าทีอมีก  าหนดระยะเัลา 3 เด่อน อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 0.10 - 0.90 ต่อปี และ 0.375 - 0.90  ต่อปี 
ตามล าดับ ซึอ งสามารถเบิกถอนดอกเบี้ ยเงินฝากประจ าได้ ไปค ้ าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามงบการเงินรัม         
จ  านันเงนิ 3.84 ลา้นบาท และ 1.20 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
10. สินทรัพย์ทางกัารเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

   บาท 
 งบการเงินรัม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
สินทรัพยท์างการเงินทีอัดัมูลค่าด้ั ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน    
 ตราสารอนุพนัธ ์    
 สญัญาซ้่อขายเงินตราต่างประเทศล่ังหนา้ 35,294  35,294 
สินทรัพยท์างการเงินทีอัดัมูลค่าด้ั ยมูลค่ายติุธรรม    
    ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่อน    
    ตราสารทุนในคัามตอ้งการของตลาด 6,427,662,375  6,427,662,375 
      บัก ก าไรทีอยงัไม่เกิดขึ้นจากการัดัมูลค่า  1,335,981,013  1,335,981,013 
 7,763,643,388  7,763,643,388 
    ตราสารทุนทีอไม่ไดอ้ยูใ่นคัามตอ้งการของตลาด 303,289,461  217,111,345 
     บัก ก าไรทีอยงัไม่เกิดขึ้นจากการัดัมูลค่า 67,568,148  69,068,148 
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 370,857,609  286,179,493 
  รัม 8,134,536,291  8,049,858,175 

 ส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธันัาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษัทย่อยได้รับเงินปันผลจากเงิน
ลงทุนขา้งตน้ ดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

เงินปันผล 229,042,021  263,345,585  218,822,889  263,345,585 
 

10.1 เงินลงทุนในตราสารทุนในคัามตอ้งการของตลาด 
ส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 บริษทัไดซ้่้อเงินลงทุนในตราสารทุนในคัามตอ้งการ

ของตลาดเป็นจ านันเงิน 1,411.66 ลา้นบาท ซึองในจ านันดงักล่าัเป็นการซ้่อเงินลงทุนในบริษทั ธนบุรี 
เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านันเงิน 1,092.19 ลา้นบาท และบริษทัไดข้ายเงินลงทุนในตรา
สารทุนในคัามตอ้งการของตลาดมีราคาทุนรัม 249.65 ลา้นบาท และราคาขายรัม 305.53 ล้านบาท 
บริษทัมีก าไรจากการขายเงินลงทุน รัมจ านันเงิน 55.88 ลา้นบาท ซึอ งไดเ้คยรับรู้ไัใ้นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่อนและโอนออกมาไัใ้นบญัชีก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตามทีอแสดงไัใ้นงบแสดงการ
เปลีอยนแปลงส่ันของผูถ่้อหุ้น นอกจากน้ี บริษทัไดรั้บรู้เงินปันผลรับ จ านันเงิน 208.22 ลา้นบาท ใน
ส่ันของก าไรหร่อขาดทุน 

  ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 บริษทัไดมี้การน าใบหุ้นสามญัจากการลงทุนในตราสารทุนในคัาม
ตอ้งการของตลาดบางส่ัน ราคาทุนรัมเป็นจ านันเงินประมาณ ลา้นบาท 4,131.73 ไปค ้าประกนัเงิน
กูย้ม่ระยะสั้นและระยะยาัจากสถาบนัการเงนิ (ดูหมายเหตุ 23 และ 27) 

 
10.2 เงินลงทนุในตราสารทุนทีอไม่ไดอ้ยูใ่นคัามตอ้งการของตลาด 

 ณ ันัทีอ  31 ธันัาคม 2563 เงินลงทุนในตราสารทุนทีอไม่ได้อยู่ในคัามตอ้งการของตลาด 
ประกอบด้ั ย 

      อตัราส่ันร้อยละ  บาท 

      ของการลงทุน  ราคาทุน   เงินปันผล 

    ทุนทีอช าระแล้ั   งบการเงินรัม  งบการเงิน  งบการเงินรัม  งบการเงิน  งบการเงินรั ม  งบการเงิน 
ช่ออบริษทั  ประเภทกจิการ  (บาท)    เฉพาะกจิการ    เฉพาะกจิการ    เฉพาะกจิการ 

1.บริษทั โรงพยาบาลขอนแกน่ราม จ ากดั  โรงพยาบาล  80,000,000  16.40  16.40  20,015,100  20,015,100  2,624,400  2,624,400 
2. บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัอนแนล จ ากดั  การศึกษา  600,000,000  16.33  16.33  98,000,000  98,000,000  -  - 
3. บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั  ผลิตยา  42,860,000  10.03  10.03  49,450,000  49,450,000  2,150,000  2,150,000 
4. บริษทั โรงพยาบาลเจา้พระยา จ ากดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  589,010,360  6.81    -  76,076,826  -  9,629,131  - 
5. บริษทั อินโนเัชัอน เทคโนโลย ีจ ากดั   ทีอปรึกษา  75,000,000  3.00    -  8,290,000  -  575,000  - 
6. บริษทั กาญจนบุรี เฮลท ์เซ็นเตอร์ จ ากดั  โรงพยาบาล  60,000,000  2.50    -  1,500,000  -  15,000  - 
7. บริษทั โรงพยาบาลกาญจนบุรี เมโมเรียล จ ากดั  โรงพยาบาล  105,627,200  8.24    -  131,290  -  -  - 
8. บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จ ากดั  โรงพยาบาล  30,000,000  0.20    -  180,000  -  -  - 
9. บริษทั บูรณะเัช จ ากดั  โรงพยาบาล  75,000,000  17.90  17.90  15,193,400  15,193,400  5,704,040  5,704,040 
10. บริษทั ผลิตภณัฑ์สมุนไพรไทย จ ากดั  ผลิตยา  80,000,000  0.30  0.30  240,000  240,000  6,000  6,000 
11. บริษทั อุดรพฒันา (1994) จ ากดั  โรงพยาบาล  300,000,000  9.33  9.33  28,000,000  28,000,000  -  - 
12. บริษทั หลกัทรัพยภ์ทัร จ ากดั (มหาชน)  ธุรกจิการเงิน  800,000,000  0.01  0.01  512,845  512,845  113,500  113,500 
13. บริษทั รีนลั เซิร์ฟ จ ากดั  ขายเคร่อองม่อแพทย ์  30,000,000  19.00  19.00  5,700,000  5,700,000  -  - 
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          303,289,461  217,111,345  20,817,071  10,597,940 
บัก ก  าไรทีอยงัไม่เกดิขึ้นจากการัดัมูลค่าเงินลงทุน        67,568,148  69,068,148  -  - 

  รัมเงินลงทุนในมูลค่ายตุิธรรม          370,857,609  286,179,493  20,817,071  10,597,940 

11. เงินลงทุนในหลักัทรัพย์เผ่ือขาย 
 บาท 
 ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2562 
 งบการเงินรัม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินลงทุน 

ราคาทุน 
 เงินลงทุนมูลค่า

ยติุธรรม 
 เงินปันผล 

เงินลงทุนในตราสารทุนในคัามตอ้งการของตลาด      
 - หุ้นสามญั 5,265,653,084  5,265,653,084  263,345,585 
ก าไรทีอยงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการัดัมูลค่าเงินลงทุน -  1,761,859,453  - 
 รัมเงินลงทุนในมูลค่ายติุธรรม 5,265,653,084  7,027,512,537  263,345,585 

 
ส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2562 ก าไร (ขาดทุน) ทีอยงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการัดัมูลค่าเงินลงทุน

เผ่ออขาย มีดงัน้ี 
  บาท 
  งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

รายการ 
 ณ ันัทีอ 31  
ธนััาคม 2561 

 ระหัา่งปี  ณ ันัทีอ 31  
ธนััาคม 2562 

 ณ ันัทีอ 31  
ธนััาคม 2561 

 ระหัา่งปี  ณ ันัทีอ 31  
ธนััาคม 2562 

ก าไรทีอยงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการัดัมูลค่า             
  เงินลงทุนเผ่ออขาย  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             
 ผลก าไรจากการัดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ออขายสุทธิจากภาษีเงินได ้          
  ในงบการเงินรัมและงบการเงินเฉพาะกิจการ -  268,952,622  -  -  268,952,622  - 
 บริษทัร่ัม :             
  บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั  (331,480)  (1,223,605)  (1,555,085)  -  -  - 
  บริษทั สินแพทย ์จ ากดั  60,082,614  2,029,091  62,111,705  -  -  - 
  บริษทั ปิยะศิริ จ ากดั  16,858,626  (15,633,972)  1,224,654   -  -  - 
  บริษทั โรงพยาบาลัิภาัดี จ ากดั (มหาชน)  20,423,928  18,284,404  38,708,332  -  -  - 
  บริษทั โรงพยาบาลัิภาราม จ ากดั  439,586,800  13,217,401  452,804,201  -  -  - 
 ส่ันแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่อนใน
    บริษทัร่ัมในงบการเงินรัม 

  
- 

 
 16,673,319  - 

  
- 

  
- 

  
- 

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

   
  ส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2562 บริษทัไดซ้่้อเงนิลงทุนเผ่ออขายเป็นจ านันเงิน1,925.15        ลา้น

บาท ซึอ งในจ านันดงักล่าัเป็นการซ้่อเงินลงทุนในบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านัน
เงิน 1,596.06 ลา้นบาท  

  ส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2562 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนเผ่ออขายมีราคาทุนรัม 228.43 ลา้นบาท 
และราคาขายรัม 287.30 ลา้นบาท บริษทัมีก าไรจากการขายเงินลงทุน รัมจ านันเงิน 58.87 ลา้นบาท  
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  ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2562 บริษทัไดมี้การน าใบหุ้นสามญัจากการลงทุนในตราสารทุนในคัามตอ้งการ
ของตลาดบางส่ัน ราคาทุนรัมเป็นจ านันเงินประมาณ 2,174.03 ลา้นบาท ไปค ้าประกนัเงินกูย้ม่ระยะสั้นและ
ระยะยาัจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 23 และ 27) 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 บาท 

 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ัิธีส่ันไดเ้สีย   ัิธีราคาทุน   

ช่ออบริษทั  2563  2562  2563  2562 

1. บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั  838,172,159  845,481,462  47,617,004  47,617,004 
2. บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั  920,752  909,573  3,000,000  3,000,000 
3. บริษทั สินแพทย ์จ ากดั  1,402,949,887  1,516,020,970  886,646,242  886,646,242 
4. บริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั  177,259,012  132,316,659  199,939,110  199,939,110 
5. บริษทั โรงพยาบาลัิภาัดี จ  ากดั (มหาชน)  1,828,644,412  810,588,716  560,112,526  560,112,526 
6. บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จ ากดั  92,441,495  83,337,240  107,000  107,000 
7. บริษทั โรงพยาบาลัิภาราม  จ  ากดั  -  2,013,590,349  -  1,284,964,851 

 8. บริษทั เลกาซีอ กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ  ากดั  618,708,494  589,776,218  686,800,000  686,800,000 
 9. บริษทั บุรีรัมยร์ัมแพทย ์จ ากดั  130,721,810  127,643,824  122,696,200  122,696,200 
10. บริษทั ทิพยบดินทร์ จ  ากดั  51,637,572  86,746,077  150,000,000  150,000,000 
11. บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ  ากดั (มหาชน)  890,470,519  282,667,309  285,154,691  283,251,514 
12. บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากดั   21,294,022  21,110,958  20,000,000  20,000,000 
13. บริษทั รามนครา จ ากดั  735,572,325  -  737,186,400  - 
14. บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จ  ากดั  202,647,322  -  -  - 

 รัม  6,991,439,781  6,510,189,355  3,699,259,173  4,245,134,447 

หกั ค่าเผ่ออการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่ัม         
 - บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั  -  -  (3,000,000)  (2,150,000) 
 - บริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั  -  -  -  (68,200,000) 
 - บริษทั เลกาซีอ กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ  ากดั   -  -  (97,384,000)  (97,384,000) 
 - บริษทั ทิพยบดินทร์ จ  ากดั  -  -  (113,505,080)  - 

 รัม  6,991,439,781  6,510,189,355  3,485,370,093  4,077,400,447 

 
      สัดส่ันเงินลงทุน % 

    ทุนช าระแล้ั  (บาท)  งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ช่ออบริษทั  ประเภทกจิการ  ลกัษณะคัามสัมพนัธ์  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

1. บริษทั รพ. เชียงใหม่ราม จ ากดั  โรงพยาบาล  ผูถ้่อหุน้/กรรมการร่ัมกนั  400,000,000  400,000,000  42.89  42.89  42.89  42.89 

2. บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั  ซ่อมเคร่อองม่อแพทย ์  ผูถ้่อหุ้นร่ัมกนั  10,000,000  10,000,000  30.00  30.00  30.00  30.00 

3. บริษทั สินแพทย ์จ ากดั  โรงพยาบาล  ผูถ้อ่หุ้น/กรรมการร่ัมกนั  1,000,000,000  1,000,000,000  32.95  32.95  32.95  32.95 

4. บริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั  โรงพยาบาล  ผูถ้่อหุ้น/กรรมการร่ัมกนั  176,000,000  176,000,000  34.24  34.24  34.24  34.24 

5. บริษทั รพ. ัภิาัดี จ  ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล  ผูถ้่อหุ้น/กรรมการร่ัมกนั  1,357,586,558  1,326,461,728  9.17  7.29  7.09  7.29 

6. บริษทั รพ.พะเยาราม จ ากดั  โรงพยาบาล  ผูถ้่อหุ้น/กรรมการร่ัมกนั  7,500,000  7,500,000  40.00  40.00  40.00  40.00 

7. บริษทั รพ. ัภิาราม  จ  ากดั  โรงพยาบาล  ผูถ้่อหุ้น/กรรมการร่ัมกนั             -  1,654,800,000             -             41.10             -          41.10 

 8. บริษทั เลกาซีอ กอลฟ์                 

  (ประเทศไทย) จ  ากดั  สนามกอลฟ์  ผูถ้อ่หุ้น/กรรมการร่ัมกนั  1,300,000,000  1,300,000,000  43.10  40.00  40.00  40.00 

 9. บริษทั บุรีรัมยร์ัมแพทย ์จ ากดั  โรงพยาบาล  ผูถ้่อหุน้/กรรมการร่ัมกนั  85,000,000  85,000,000  36.09  36.09  36.09  36.09 

10. บริษทั ทิพยบดินทร์ จ  ากดั  ขายเคร่อองม่อแพทย ์  ผูถ้่อหุ้น/กรรมการร่ัมกนั  392,840,000  450,000,000  38.18  33.33  38.18  33.33 

11. บริษทั รพ.ราชธานี จ  ากดั (มหาชน) โรงพยาบาล  ผูถ้อ่หุ้น/กรรมการร่ัมกนั  300,000,000  300,000,000  8.00  4.00  4.03  4.00 
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12. บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากดั  โรงพยาบาล  ผูถ้่อหุ้น/กรรมการร่ัมกนั  150,000,000  150,000,000  14.52  14.00  14.00  14.00 

13. บริษทั รามนครา จ ากดั โรงพยาบาล  ผูถ้อ่หุ้น/กรรมการร่ัมกนั  2,085,180,900  - - 35.35  -  35.35  - 

14. บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จ  ากดั โรงพยาบาล  ผูถ้่อหุ้น/กรรมการร่ัมกนั  100,000,000  - - 10.00  -  -  - 

   
 เงินปันผลจากบริษทัร่ัมส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 2562 ดงัต่อไปน้ี 

  บาท 
  เงนิปันผลรับ 
  งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ออบริษทั  2563  2562  2563  2562 
1. บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั  42,891,667  42,891,667  42,891,667  42,891,667 
2. บริษทั รังสิภณัฑ ์จ  ากดั  -  -  -  - 
3. บริษทั สินแพทย ์จ  ากดั  115,321,112  109,390,312  115,321,112  109,390,312 
4. บริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั  1,807,872  -  1,807,872  - 
5. บริษทั โรงพยาบาลัภิาัดี จ  ากดั (มหาชน)  68,699,175  37,299,912  43,317,234  37,299,912 
6. บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จ ากดั  -  18,000,000  -  18,000,000 
7. บริษทั โรงพยาบาลัภิาราม จ ากดั  -  68,007,475  -  68,007,475 
8. บริษทั เลกาซีอ กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ  ากดั  -  -  -  - 
9. บริษทั บุรีรัมยร์ัมแพทย ์จ  ากดั  6,134,810  4,907,848  6,134,810  4,907,848 
10. บริษทั ทิพยบดินทร์ จ  ากดั  -  -  -  - 
11. บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ  ากดั (มหาชน)  37,660,791  7,200,000  12,655,000  7,200,000 
12. บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากดั  -  -  -  - 
13. บริษทั รามนครา จ ากดั  -  -  -  - 
14. บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จ  ากดั  -  -  -  - 

 รัม  272,515,427  287,697,214  222,127,695  287,697,214 
 
  ส่ันแบ่งก าไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่ัม มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรัม  

บริษทั  2563  2562 
บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั 14,543,922  122,148,698 
บริษทั รังสิภณัฑ ์จ  ากดั 11,179  5,208 
บริษทั สินแพทย ์จ ากดั 3,044,284  102,317,670 
บริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั 48,981,793  46,010,745 
บริษทั โรงพยาบาลัภิาัดี จ  ากดั (มหาชน) 36,646,302  52,018,511 
บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จ ากดั 8,940,555  18,276,755 
บริษทั โรงพยาบาลัภิาราม จ ากดั                  -  226,302,040 
บริษทั เลกาซีอ กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ  ากดั (31,051,531)  (18,846,629) 
บริษทั บุรีรัมยร์ัมแพทย ์จ ากดั 9,212,795  6,738,908 
บริษทั ทิพยบดินทร์ จ  ากดั (35,108,505)  (15,179,553) 
บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ  ากดั (มหาชน) 47,846,490  6,847,328 
บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากดั 183,063  110,958 
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บริษทั รามนครา จ ากดั (1,614,075)                   - 
บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จ  ากดั 18,028,752                   - 
 รัม 119,665,024  546,750,639 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่ัมทีอมีสาระส าคญั     

  บาท 

  บริษทั รพ. เชียงใหม่ราม จ ากดั  บริษทั สินแพทย ์จ ากดั  บริษทั รพ.ัภิาัดี จ  ากดั (มหาชน)  บริษทั รพ. ัภิาราม จ ากดั  บริษทั เลกาซีอ กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ  ากดั  บริษทั ร.พ. ราชธานี จ ากดั (มหาชน)  บริษทั รามนครา จ ากดั 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยห์มุนเัยีน  378,767,675  651,624,221  630,486,229  666,906,888  1,529,164,098  1,719,571,972  -  1,388,504,810  89,179,078  122,623,470  440,500,689  575,546,982  622,474,984  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเัยีน  6,332,694,568  6,437,398,299  15,639,197,271  15,098,800,472  19,452,349,658  17,910,282,714  -  8,633,510,885  2,377,618,842  2,434,587,442  1,458,834,341  1,109,859,515  1,539,420,228  - 

                             

หน้ีสินหมุนเัยีน  1,262,744,734  1,474,176,031  5,122,214,509  4,970,715,365  5,312,726,924  5,359,016,320  -  2,408,809,572  970,878,521  971,186,232  340,289,107  225,395,110  81,068,268  - 

หน้ีสินไม่หมุนเัยีน  1,329,855,148  1,470,602,254  5,165,692,831  4,516,656,070  5,121,192,655  3,899,170,995  -  1,762,923,145  17,044,462  13,554,450  57,794,344  60,209,776  -  - 

                             

รายได ้  2,033,403,411  2,496,895,015  3,325,384,178  3,476,069,805  6,338,250,035  6,872,661,356  -  4,884,914,393  169,327,193  214,254,872  1,878,400,371  1,901,824,675  327,395  - 

                             

ก  าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  106,935,672  352,414,258  43,374,540  371,611,840  412,028,692  992,799,564  -  566,934,445  (97,725,357)  (47,311,961)  413,623,561  396,539,622  (1,187,473)  - 

ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่อนส าหรับปี  (164,798,310)  259,122,998  (198,365,274)  121,892,452  34,663,265  462,409,997  -  (335,458,461)  -  -  2,826,407   (5,789,627)  -  - 

ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรัมส าหรับปี  (57,862,638)  611,537,256  (154,990,734)  493,504,292  446,691,957  1,455,209,561  -  231,475,984  (97,725,357)   (47,311,961)  416,449,968  390,749,995  (1,187,473)  - 

                             

เงินปันผลรับจากบริษทัร่ัมระหัา่งปี  42,891,667  42,891,667  115,321,112  109,390,312  68,699,175  37,299,912  -  68,007,475  -  -  37,660,791  7,200,000  -  - 

                             

กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชขีองส่ันไดเ้สียของบริษทัร่ัมทีอรับรู้ในงบการเงินรัม     

                             

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่ัม  3,824,505,248  3,986,329,006  4,516,479,846  5,027,209,446  8,170,653,758  7,788,586,411  -  5,082,575,089  898,979,113  966,582,121  1,496,137,422  1,395,815,864  2,080,826,944  - 

สัดส่ันการถ่อหุ้นของบริษทัในบริษทัร่ัม (ร้อยละ)  42.89  42.89  32.95  32.95  11.24  7.29  -  41.10  46.19  40.00  11.97  4.00  35.35  - 

ค่าคัามนิยม  -  -  -  -  952,940,572  278,334,310  -  -  203,796,713  203,796,713  711,382,869  226,834,674  -  - 

ก  าไรทีอยงัไม่เกดิขึ้นจริงทีอบริษทัร่ัมลงทุนในบริษทั  (781,244,809)  (846,336,732)  (63.815,655)  (117,636,508)  (41,669,326)  (63,815,371)  -  -  -  -  -  -  -  - 

อ่อน ๆ   (20,913,333)  (17,918,317)  (21,414,567)  (22,808,035)  (1,008,316)  28,281,827  -  (75,348,012)  (326,672)  (653,343)  -  -  -  - 

มูลค่าตามบญัชีของบริษทัร่ัม  838,172,159  845,481,462  1,402,949,887  1,516,020,970  1,828,644,412  810,588,716  -  2,013,590,349  618,708,494  589,776,218  890,470,519  282,667,309  735,572,325  - 
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    ขอ้มูลทางการเงินโดยรัมของบริษทัร่ัมทั้งหมดทีอแต่ละรายไม่มีสาระส าคญั 
 บาท 
  2563  2562 
ส่ันแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากกิจการทีอยงัด าเนินงาน  32,220,880  55,963,022 
ส่ันแบ่งก าไรเบด็เสร็จอ่อน  (2,067,865)  (14,094,249) 
ส่ันแบ่งก าไรเบด็เสร็จรัม  30,153,015  41,868,773 
ผลรัมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัร่ัม  474,274,664  451,064,331 

 
   จ านันเงินปันผลทีอบริษทัร่ัมได้รับจากบริษัท ซึอ งได้ถูกน ามาตดัรายการระหั่างกันในการ

ค านัณส่ันแบ่งก าไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่ัมในงบการเงินรัมส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 

   บาท 
บริษทัร่ัม  2563  2562 

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั  26,628,514  35,504,685 
บริษทั สินแพทย ์จ  ากดั  22,187,058  29,684,631 
บริษทั โรงพยาบาลัภิาัดี จ  ากดั (มหาชน)  5,291,166  6,859,628 
บริษทั โรงพยาบาลัภิาราม จ ากดั            -  6,559,067 
 รัม  54,106,738  78,608,011 

 
  เงินลงทนุในบริษทั สินแพทย ์จ  ากดั 

 ตามมติทีอประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ออันัทีอ 2 สิงหาคม 2562 ไดมี้มติให้ซ้่อหุ้นสามญัเพิอมทุนของ
บริษทั สินแพทย ์จ  ากดั บริษทัไดล้งทุนเพิอมในสัดส่ันเดิมร้อยละ 32.95 จ านัน 2.97 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 
80 บาท เป็นจ านันเงิน 237.23 ลา้นบาท บริษทัไดช้ าระค่าหุน้แล้ั ทั้งจ  านัน 
 

  เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลัภิาัดี จ  ากดั (มหาชน) 
 เม่ออันัทีอ 25 พฤษภาคม 2562 บริษทัได้ซ้่อหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลัิภาัดี จ  ากดั (มหาชน) จ านัน 
30.11 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 1.70 บาท เป็นจ านันเงิน 51.20 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุน้ทั้งจ  านัน ผล
จากการซ้่อหุ้นดังกล่าัท าให้บริษทัมีสัดส่ันการถ่อหุ้นในบริษทัดงักล่าัจากเดิมสัดส่ันร้อยละ 7.06 เป็น
สัดส่ันร้อยละ 7.29 และท าให้มีผลต่างจากการเปลีอยนสัดส่ันจ านัน 3.77 ล้านบาท โดยบนัทึกรายการใน
ส่ันแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่ัมในงบการเงนิรัม 
 

  เงินลงทุนในบริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั  
 ส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัไดพ้ิจารณาโอนกลบัค่าเผ่ออการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ปิยะศิริ จ  ากดั ทั้งจ  านันเป็นเงิน 68.20 ลา้นบาท เน่อองจากบริษทัดงักล่าัมีผล
ประกอบการดีขึ้น  
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  เงินลงทุนในบริษทั เลกาซีอ กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ  ากดั  

 ส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2562 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัไดต้ั้งค่าเผ่ออการดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุนในบริษทั เลกาซีอ กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ  ากดั จ  านันเงิน 34.00 ลา้นบาท เน่อองจากบริษทัดงักล่าัมีผล
ประกอบการขาดทุน 
 

  เงินลงทุนในบริษทั บุรีรัมยร์ัมแพทย ์จ  ากดั 
 ในปี 2562 บริษทัไดซ้่้อหุน้ของบริษทั บุรีรัมยร์ัมแพทย ์จ ากดั จ านัน 0.10 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 40 
บาท เป็นจ านันเงิน 4.19 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นแล้ั ทั้งจ  านัน ผลจากการซ้่อหุ้นดงักล่าัท าให้
บริษทัมีสดัส่ันการถ่อหุน้ในบริษทัดงักล่าัจากเดิมสดัส่ันร้อยละ 34.85 เป็นสดัส่ันร้อยละ 36.09 และท าให้
มีผลต่างจากการเปลีอยนสดัส่ันจ านันเงิน 0.13 ลา้นบาท โดยบนัทึกรายการในส่ันแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่ัมในงบการเงินรัม 

   
  เงินลงทุนในบริษทั ทิพยบดินทร์ จ  ากดั 

 ตามมติทีอประชุมัิสามญัผูถ่้อหุ้นของบริษทัร่ัม - บริษทั ทิพยบดินทร์ จ  ากดั คร้ังทีอ 1/2563 เม่ออันัทีอ 
20 กรกฎาคม 2563 ผู ้ถ่อหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ทิพยบดินทร์ จ  ากัด ลดทุนจดทะเบียนแบบ
เฉพาะเจาะจง ของผูถ่้อหุน้ซึองเป็นบุคคลทีอไม่เกีอยัขอ้งกบับริษทั จ  านันเงิน 57.16 ลา้นบาท ท าใหทุ้น      จด
ทะเบียนเดิม จ านัน 450 ลา้นบาท คงเหล่อ 392.84 ลา้นบาท โดยลดจ านันหุ้นให้เหล่อหุน้สามญั จ านัน 
78,568,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 5 บาท จึงท าใหส้ัดส่ันการถ่อหุน้ของบริษทัเพิอมขึ้นจากร้อยละ 33.33 เป็นร้อย
ละ 38.18 ท าให้มีผลต่างจากการเปลีอยนสัดส่ันจ านันเงิน (6.17) ลา้นบาท โดยบนัทึกรายการในส่ันแบ่ง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่ัมในงบการเงินรัม 
 ส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัได้ตั้งค่าเผ่ออการดอ้ยค่าของ      
เงนิลงทุนในบริษทั ทิพยบดินทร์ จ ากดั จ  านัน 113.51 ลา้นบาท เน่อองจากบริษทัดงักล่าัมีผลประกอบการ
ขาดทุน 
 

  เงินลงทนุในบริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ  ากดั (มหาชน) 
 ตามมติทีอประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ออันัทีอ  27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติให้ ซ้่อหุ้นของบริษัท 
โรงพยาบาลราชธานี จ  ากัด (มหาชน) จ านัน 12 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 23.60 บาท เป็นจ านันเงิน 283.20 
ลา้นบาท และเม่ออันัทีอ 28 มิถุนายน 2562 บริษทัไดเ้ขา้ท าการซ้่อหุน้ดงักล่าัแล้ั  พร้อมทั้งจ่ายช าระค่าหุ้นเม่ออ
ันัทีอ 1 กรกฎาคม 2562 ผลจากการซ้่อหุ้นดังกล่าัท าให้บริษัทมีสัดส่ันการลงทุนในบริษทัดังกล่าัเป็น
สดัส่ันร้อยละ 4 นอกจากน้ีกรรมการท่านหนึอ งของบริษทัเขา้เป็นประธานกรรมการบริษทัดงักล่าัด้ั ย ซึอ งถ่อ
ัา่บริษทัมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของบริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ  ากดั (มหาชน) ดงันั้นบริษทับนัทึกเงิน
ลงทุนในบริษทัดงักล่าัเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่ัม 
 เม่ออันัทีอ 25 มีนาคม 2563 บริษทัไดซ้่้อหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ  ากดั (มหาชน) จ านัน 0.10 
ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 19.03 บาท เป็นจ านันเงิน 1.90 ล้านบาท ผลจากการซ้่อหุ้นดังกล่าัท าให้บริษทัมี
สดัส่ันการลงทุนในบริษทัดงักล่าัจากเดิมสัดส่ันร้อยละ 4 เป็นสัดส่ันร้อยละ 4.03 และท าให้มีผลต่างจาก
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การเปลีอยนสัดส่ันจ านันเงิน (1.48) ลา้นบาท โดยบนัทึกรายการในส่ันแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่ัมในงบการเงินรัม  

  เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากดั 
 เม่ออันัทีอ 6 กนัยายน 2562 บริษทัไดร่้ัมลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากดั จ  านัน 2 ลา้นหุ้น 
ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจ านันเงิน 20 ลา้นบาท ผลจากการซ้่อหุ้นดงักล่าัท าให้บริษทัมีสัดส่ันการ
ลงทุนในบริษทัดงักล่าัเป็นสดัส่ันร้อยละ 14.00 บริษทัไดช้ าระค่าหุน้แล้ั ทั้งจ  านัน 
 เม่ออันัทีอ  4 กันยายน 2562 บริษัทย่อย - บริษัท โรงพยาบาลเม่องเลย ราม จ ากัด ได้ร่ัมลงทุนใน
บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากดั จ  านัน 0.10 ลา้นหุ้น ในราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นจ านันเงิน 1 ลา้นบาท 
ผลจากการซ้่อหุน้ดงักล่าัท าให้บริษทัยอ่ยมีสัดส่ันการลงทุนในบริษทัดงักล่าัเป็นสัดส่ันร้อยละ 0.67 
บริษทัยอ่ยไดช้ าระค่าหุน้แล้ั ทั้งจ  านัน 
 

  เงนิลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลัภิาราม จ ากดั  
 บริษทัได้ซ้่อเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลัิภาราม จ ากัด ท าให้มีสัดส่ันการถ่อหุ้นเพิอมขึ้นจาก    
ร้อยละ 41.10 เป็นร้อยละ 50.00 จึงได้มีการโอนเปลีอยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่ัมเป็น     
เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหต ุ13) 
 

  เงนิลงทุนในบริษทั รามนครา จ ากดั 
   เม่ออันัทีอ 24 มกราคม 2563 บริษทั รามนครา จ ากัด ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิอมทุนล่ังหน้าเป็น      
จ  านันเงิน 40 ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นดงักล่าัแล้ั ทั้งจ  านัน บริษทัดงักล่าัไดด้ าเนินการ
จดทะเบียนเพิอมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรังพาณิชยแ์ล้ั เม่ออันัทีอ 27 เมษายน 2563 

   ตามมติทีอประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ออันัทีอ 17 สิงหาคม 2563 ไดม้ีมติให้ซ้่อหุ้นสามญั
ส ่ั น ทีอ 
ผูจ้องหุ้นเดิมสละสิทธ์ิของบริษทั รามนครา จ ากดั จ  านัน 2,833,620 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท ผล
จากรายการดงักล่าัท าให้บริษทัมีสัดส่ันการถ่อหุ้นจากเดิมร้อยละ 17.08 เป็นร้อยละ 27.33 ของทุนจด
ทะเบียน ส่งผลใหบ้ริษทัดงักล่าัเปลีอยนสถานะจากบริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนัเป็นบริษทัร่ัม 

   ตามมติทีอประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ออันัทีอ 14 ธนััาคม 2563 ไดม้ีมติให้ซ้่อหุ้นสามญั
ส ่ั น ทีอ 
ผูจ้องหุ้นเดิมสละสิทธ์ิของบริษทั รามนครา จ ากดั จ  านัน 2,381,210 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท เป็น
จ านันเงินรัม 238.12 ลา้นบาท ผลจากรายการดงักล่าัท าให้บริษทัมีสัดส่ันการถ่อหุ้นจากเดิมร้อยละ 
27.33 เป็นร้อยละ 35.35 ของทุนจดทะเบียน  

 
 การค ้าประกนั 
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 ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยได้มีการน าใบหุ้นสามญัจากการลงทุนใน
บริษทัร่ัมบางส่ันราคาทุนรัมเป็นจ านันเงิน 496.08 ล้านบาท และ 295.93 ล้านบาท ตามล าดับ (เฉพาะ
กิจการเป็นจ านันเงิน 295.93 ล้านบาท) ไปค ้ าประกันเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ย่มระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน (ดูหมายเหตุ 23) 
 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
        งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ทุนช าระแล้ั  (บาท)  สัดส่ันเงินลงทุน %  ัิธีส่ันไดเ้สีย (บาท)   ัิธีราคาทุน (บาท) 

ช่ออบริษทั  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

1. บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จ ากดั 558,000,000  558,000,000  78.04  78.04  120,315,550  134,729,790  435,490,000  435,490,000 

2. บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จ ากดั 256,250,000  1,025,000,000  50.00  50.00  52,649,843  428,110,791  128,124,905  512,499,890 

3. บริษทั โรงพยาบาลเม่องเลย ราม จ ากดั 207,367,500  414,735,000  77.67  77.67  239,753,332  237,271,653  282,241,000  282,241,000 

4. บริษทั โรงพยาบาลเัียงจนัทน์ ราม                                          

       อินเตอร์เนชัอนแนล จ ากดั  286,000,000  100,000,000  70.00   70.00  66,864,763  69,475,348  70,000,000  70,000,000 

5. บริษทั โรงพยาบาลัิภาราม จ ากดั 2,000,000,000      -  50.00      -  3,029,772,104  -  2,628,650,901  - 

          รัม         3,509,355,592  869,587,582  3,544,506,806  1,300,230,890 

 หกั   ค่าเผ่ออการดอ้ยค่าเงินลงทุน                

 บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จ ากดั      -  -  (237,253,000)  (223,100,000) 

 บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จ ากดั      -  -  (84,000,000)  (84,000,000) 

 รัมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย         3,509,355,592  869,587,582  3,223,253,806  993,130,890 

   
  เงินปันผลจากบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 2562 ดงัต่อไปน้ี 

      บาท 
      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ออบริษทั  ประเภทกิจการ  ลกัษณะคัามสมัพนัธ ์  2563  2562 

1. บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จ ากดั  โรงพยาบาล  ผูถ่้อหุ้น/กรรมการร่ัมกนั              -              - 
2. บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จ ากดั  โรงพยาบาล  ผูถ่้อหุ้น/กรรมการร่ัมกนั              -  333,124,987 
3. บริษทั โรงพยาบาลเม่องเลย ราม จ ากดั โรงพยาบาล  ผูถ่้อหุ้น/กรรมการร่ัมกนั              -              - 
4. บริษทั โรงพยาบาลเัียงจนัทน์ ราม                                  
     อินเตอร์เนชัอนแนล จ ากดั  โรงพยาบาล  ผูถ่้อหุ้น/กรรมการร่ัมกนั              -              - 

5. บริษทั โรงพยาบาลัิภาราม จ ากดั โรงพยาบาล  ผูถ่้อหุ้น/กรรมการร่ัมกนั  200,000,000              - 

     200,000,000  333,124,987 

 
บริษทัยอ่ยทีอมีส่ันไดเ้สียทีอไม่มีอ านาจคับคุมทีอมีสาระส าคญั 

  บริษทัไดร้ัมบริษทัยอ่ย 5 แห่ง ซึองมีส่ันไดเ้สียทีอไม่มีอ านาจคับคุมทีอมีสาระส าคญั 
  สัดส่ันของคัามเป็นเจา้ของและ  บาท 

  สิทธิในการออกเสียงทีอถ่อโดยส่ัน  ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จจดัสรรส าหรับ  ส่ันไดเ้สียทีอไม่มีอ านาจคับคุม 

ช่ออบริษทั  ไดเ้สียทีอไม่มีอ านาจคับคุม (ร้อยละ)  ส่ันไดเ้สียทีอไม่มีอ านาจคับคุม  สะสม 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

1. บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จ ากดั  21.96  21.96  (3,991,426)             (2,566,007)  33,727,953  37,784,036 

2. บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จ ากดั  50.00  50.00  8,914,067         (119,018,248)  52,649,843  428,110,791 
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3. บริษทั โรงพยาบาลเม่องเลย ราม จ ากดั  22.33  22.33  1,962,539  807,328  61,313,972  60,600,494 

4. บริษทั โรงพยาบาลเัียงจนัทน์ ราม              

       อินเตอร์เนชัอนแนล จ ากดั   30.00  30.00  (1,118,822)                (224,851)  214,656,327  29,775,149 

5. บริษทั โรงพยาบาลัิภาราม จ ากดั  50.00  -  (168,414,004)  -  3,805,705,203  - 

รัม      (162,647,646)  (121,001,778)  4,168,053,298  556,270,470 
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      ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยก่อนตดัรายการระหัา่งกนั มีดงัน้ี 
 บาท 

 บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จ ากดั  บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จ ากดั  บริษทั โรงพยาบาลเม่องเลย ราม จ ากดั  บริษทั โรงพยาบาลเัียงจนัทน ์ราม 

อินเตอร์เนชัอนแนล จ ากดั 

 บริษทั โรงพยาบาลัิภาราม จ ากดั 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562   2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยห์มุนเัียน 18,934,235  21,172,837  118,955,870  902,811,246  109,915,725  94,554,605  67,907,207  99,979,577  1,853,728,041  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเัียน 154,727,701  264,246,168  -  -  226,781,402  226,385,639  213,900,000  -  8,100,912,144  - 

                    

หน้ีสินหมุนเัียน 9,805,484  11,958,760  13,656,184  46,589,665  35,991,697  24,102,416  285,934  729,079  2,799,147,724  - 

หน้ีสินไม่หมุนเัียน 8,612,950  4,179,197  -  -  26,124,274  25,642,366  -  -  1,229,346,838  - 

                    

ส่ันไดเ้สียทีอไม่มีอ านาจคับคุม 33,727,953  37,784,036  52,649,843  428,110,791  61,313,972  60,600,494  214,656,327  29,775,149  3,805,705,203  - 

                    

รายได ้ 81,460,011  88,991,708  24,093,767  25,125,287  218,598,160  208,020,281  -  -  3,785,577,336  - 

                    

ก  าไรขาดทุนส าหรับปีส่ันของส่ันไดเ้สีย 

 ทีอไม่มีอ านาจคับคุม 

 

(3,991,426) 

  

(2,566,007) 

  

8,914,067 

  

(119,018,248) 

  

1,962,539 

  

807,328 

  

(1,118,822) 

  

(224,851) 

 

(168,414,004) 

  

- 

ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่อนส าหรับปีส่ันของ                    

 ส่ันไดเ้สียทีอไม่มีอ านาจคับคุม  -  (254,947)  -  -   -  141,340  -  -  (206,950)  - 

                    

เงินปันผลจ่ายแกส่่ันไดเ้สียทีอไม่มีอ านาจคับคุม  -  -   -  333,124,987  -  -  -  -  200,000,000  - 

                    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรม

ด าเนินงาน 

(6,479,468)  (2,531,668)  (27,606,487)  (195,304,520)  29,495,876  19,059,131  (17,092,553)  (20,423)  34,541,060  - 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (1,593,715)  (4,458,522)  182,585,421  718,228,848  (27,223,684)  486,187  -  -  (936,998,257)  - 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน 6,688,554  10,925,115  (768,860,365)  (666,334,687)  7,794,941  (13,304,505)  -  70,000,000  885,465,593  - 

กระแสเงินสดเพิอมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (1,384,629)  3,934,925  (613,881,431)  (143,410,359)  10,067,133  6,240,813  (17,092,553)  69,979,577  (16,991,604)  - 
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 เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ - ราม จ ากดั 
   เม่ออันัทีอ 12 มีนาคม 2557 ทีอประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้ซ้่อหุ้นเพิอมทุนส่ันทีอเหล่อ

ข อ ง 
บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จ ากดั จ  านัน 672,100 หุ้นในราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านันเงิน 67.21 ลา้น
บาท ผลจากการซ้่อหุ้นดังกล่าัท าให้บริษทัมีสัดส่ันการถ่อหุ้นในบริษทัดังกล่าัจากเดิมร้อยละ 66 เป็น
สดัส่ันร้อยละ 78.04 และท าให้มีผลต่างจากการซ้่อหุน้บริษทัยอ่ยจากส่ันไดเ้สียทีอไม่มีอ านาจคับคุมจ านัน 
15.71 ลา้นบาท โดยแสดงรายการในส่ันของผูถ่้อหุ้นในงบการเงินรัม และไดท้ยอยจ่ายช าระค่าหุ้นดงักล่าั 
ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 บริษทัไดช้ าระค่าหุน้ครบแล้ั ทั้งจ  านัน 
 ส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 2562 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัไดพ้จิารณาบนัทึกค่า
เผ่ออการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จ ากดั จ  านัน 14.15 ลา้นบาท และ 9 ลา้นบาท 
ตามล าดบั เน่อองจากบริษทัดงักล่าัมีผลประกอบการขาดทุน  
 

  เงนิลงทุนในบริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จ ากดั 
  ส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2562 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัไดพ้ิจารณาบนัทึกค่าเผ่ออการ

ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จ ากดั จ  านันเงิน 84 ลา้นบาท เน่อองจากบริษทัดงักล่าัมี
ผลประกอบการขาดทุน 

ตามมติทีอประชุมัิสามัญผูถ่้อหุ้นของบริษัท อาร์ พลัส แอสเซท จ ากัด คร้ังทีอ  1/2562 เม่ออันัทีอ 21 
พฤศจิกายน 2562 ผูถ่้อหุน้ไดมี้มติพิเศษอนุมตัิใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัลงในสดัส่ัน 3 ใน 4 ของทุนจด
ทะเบียนโดยลดจ านันหุ้นลงจากเดิม 200 ล้านหุ้น ลดลงจ านัน 150 ล้านหุ้น คงเหล่อจ านัน 50 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้นทีอช าระแล้ั  หุ้นละ 5.125 บาท เป็นจ านันเงินรัม 768.75 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระค่นผู ้
ถ่อหุน้แล้ั เม่ออันัทีอ 7 มกราคม 2563 โดยบริษทัไดรั้บช าระค่าหุน้ค่นเป็นจ านันเงิน 384.37 ลา้นบาท 

ตามมติทีอประชุมัิสามัญผู ้ถ่อหุ้นของบริษัท อาร์ พลัส แอสเซท จ ากัด คร้ังทีอ  1/2563 เม่ออันัทีอ  4 
ธนััาคม 2563 ผูถ่้อหุ้นไดมี้มติพิเศษอนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยลดจ านันหุ้นลงจากเดิม 50 
ลา้นหุ้น ลดลงจ านัน 18.75 ลา้นหุ้น คงเหล่อจ านัน 31.25 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นทีอช าระแล้ั  หุ้นละ 5.125 บาท 
เป็นจ านันเงินรัม 96.09 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระค่นผูถ่้อหุน้แล้ั เม่ออันัทีอ 25 มกราคม 2564 โดย
บริษทัไดรั้บช าระค่าหุน้ค่นเป็นจ านันเงนิ 48.05 ลา้นบาท 

 
  เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลเัยีงจนัทน์ ราม อินเตอร์เนชัอนแนล จ ากดั 
  เม่อ อั ันทีอ  12 กันยายน  2562 บ ริษัท ได้ ร่ัมลงทุน ในบ ริษัท  โรงพยาบาลเัียงจันทน์  ราม             
อินเตอร์เนชัอนแนล จ ากดั จ านัน 7 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นจ านันเงิน 70 ลา้นบาท ผลจากการ
ซ้่อหุ้นดงักล่าัท าให้บริษทัมีสัดส่ันการถ่อหุ้นในบริษทัดงักล่าัเป็นสัดส่ันร้อยละ 70 บริษทัไดช้ าระค่า
หุน้แล้ั ทั้งจ  านัน 
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เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลัภิาราม จ ากดั 
ตามมติทีอประชุมกรรมการบริษทัเม่ออันัทีอ 9 มกราคม 2563 ไดมี้มติให้ซ้่อหุ้นสามญัเพิอมทุนในบริษทั 

โรงพยาบาลัิภาราม จ ากัด ตามสัดส่ันเดิม จ านัน 14,187,720 หุ้น ในราคาหุ้นละ 42 บาท เป็นจ านันเงิน 
595.88 ลา้นบาท ซ้่อหุ้นสามญัเพิอมทุนส่ันทีอผูถ่้อหุ้นเดิมสละสิทธ์ิ จ  านัน 16,300,977 หุ้น ในราคาหุ้นละ 42 
บาท เป็นจ านันเงิน 684.64 ลา้นบาท และซ้่อหุน้สามญัเดิมจากผูถ่้อหุน้บริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนัจ านัน 1,503,828 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 42 บาท เป็นจ านันเงิน 63.16 ลา้นบาท รัมทั้งส้ินเป็นจ านันเงิน 1,343.68 ลา้นบาท โดย
ไดจ่้ายช าระเงินค่าหุ้นในันัทีอ 15 มกราคม 2563 ผลจากการ ซ้่อหุน้ดงักล่าั ท าให้บริษทัมีสัดส่ันการถ่อหุ้น
ในบริษทัดงักล่าัจากเดิมร้อยละ 41.10 เป็นสดัส่ันร้อยละ 50.00 ของทุนเรียกช าระแล้ั ของบริษทัดงักล่าั ท า
ใหเ้ปลีอยนสถานะจากเงินลงทุนในบริษทัร่ัมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตั้งแต่ันัทีอ 15 มกราคม 2563 เป็นตน้
ไป 

มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชีของบริษทั โรงพยาบาลัภิาราม จ ากดั ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2562 ซึอ ง
เป็นันัทีอใกลเ้คียงทีอสุดกบัันัซ้่อธุรกิจซึองไดร้ัมอยูใ่นงบการเงินรัมของบริษทั มีดงัน้ี 

 บาท 
สินทรัพย ์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 158,772,947 
ลูกหน้ีการคา้ 881,231,161 
เงินใหกู้ย้ม่ระยะสั้นแก่บริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนั 255,000,000 
สินคา้คงเหล่อ 75,197,379 
สินทรพัยห์มุนเัยีนอ่อน 27,369,746 
เงินฝากประจ าทีอติดภาระค ้าประกนั 2,622,854 
เงินลงทุนในบริษทัร่ัม 1,850,029,461 
เงินลงทุนทัอั ไปในบริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนั  84,366,826 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ออการลงทุน 362,650,653  
ทีอดิน อาคารและอุปกรณ์  5,650,557,895 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 6,271,285 
สินทรพัยไ์ม่มีตัั ตน  59,391,395  
ค่าคัามนิยม 50,931,724  
เงินมดัจ าค่าสินทรัพย ์ 73,257,836 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีอจ่าย  79,794,595 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเัยีนอ่อน 1,807,140 
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 บาท 
หน้ีสิน  
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ม่ระยะสั้นจากสถาบนัการเงนิ 1,044,499,848 
เจา้หน้ีการคา้ 265,345,492 
ส่ันของหน้ีสินทีอถึงก าหนดช าระภายในหนึองปี  
    เงนิกูย้ม่ระยะยาัจากสถาบนัการเงนิ 477,039,992 
    หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4,198,978 
เงินกูย้ม่ระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนั 27,578,146 
เงินกูย้ม่ระยะสั้นจากบุคคลอ่อน 253,120,000 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 73,174,608 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 67,485,275 
ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 84,801,911 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 97,838,651 
หน้ีสินหมุนเัยีนอ่อน 73,227,645 
เงินกูย้ม่ระยะยาัจากสถาบนัการเงิน 1,210,026,018 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงนิ 6,908,183 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35,188,635 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  121,776,477 
หน้ีสินไม่หมุนเัยีนอ่อน 8,946,745 
สินทรัพยสุ์ทธิ 5,768,096,293 
หกั  ส่ันไดเ้สียทีอไม่มีอ านาจคับคุม 2,884,048,147 
หกั  ส่ันไดเ้สียทีอถ่ออยูเ่ดิม 1,774,803,336 
ส่ันของสินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้่อ 1,109,244,810 
ค่าคัามนิยม 234,441,240 
สิองตอบแทนในการซ้่อ - เงินสดจ่าย (ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 1,343,686,050 
หกั  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัทีอซ้่อ (158,772,947) 
กระแสเงินสดจ่ายในการซ้่อกิจการ - 
         สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีอไดรั้บ 1,184,913,103 

  
 ในการจดัท างบการเงินรัมส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 บริษทัใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตาม
บญัชีจากงบการเงิน ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2562 ของบริษทัขา้งตน้ รัมทั้งพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆทีออาจจะ
กระทบต่อขอ้มูลดงักล่าัเป็นมูลค่าของสิองตอบแทนทีอไดรั้บจากการซ้่อธุรกิจคร้ังน้ี รัมทั้งัดัมูลค่าของ



- 60 - 
 

 

ส่ันได้เสียทีอไม่มีอ านาจคับคุมด้ัยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่ันของหุ้นทีอถ่อและบนัทึกผลต่าง
ระหัา่งราคาซ้่อกบัมูลค่าของสิองตอบแทนทีอไดรั้บจากการซ้่อธุรกิจดงักล่าัไัใ้นบญัชีค่าคัามนิยม  
 อยา่งไรก็ตาม บริษทัขา้งตน้อยูร่ะหัา่งด าเนินการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทีอ
ไดม้าจากการรัมธุรกิจ ดงันั้นบริษทัยงัไม่ไดรั้บรู้รายการปรับปรุงด้ั ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ
ดงักล่าัในงบการเงินรัมส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารคาดัา่การประเมิน
มูลค่ายติุธรรมดงักล่าัจะเสร็จภายใน 12 เด่อนนับจากันัทีอซ้่อ กระบันการัดัมูลค่าจะถูกด าเนินการให้
แล้ั เสร็จภายในระยะเัลาไม่เกินกัา่หนึองปีนบัจากันัทีอซ้่อกิจการ ตามทีอก  าหนดไัใ้นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัทีอ 3 “การรัมธุรกิจ” โดยในระหั่างช่ังระยะเัลาในการัดัมูลค่า บริษทัจะท าการปรับ
ยอ้นหลงัประมาณการทีอเคยรับรู้ไั ้ณ ันัทีอซ้่อกิจการ และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพิอมเติม และบญัชีต่าง ๆ 
ทีอเกีอยัขอ้ง เพ่ออใหส้ะทอ้นผลของขอ้มูลเพิอมเติมทีอไดรั้บทีอเกีอยักบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แัดลอ้มทีอมีอยู ่
ณ ันัทีอซ้่อกิจการ 
 

14. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
        บาท 

        ณ ันัทีอ 31 ธันัาคม 2562 

        งบการเงินรัม /   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ช่ออบริษทั  ประเภทกจิการ  ทุนช าระแล้ั  (บาท)  สัดส่ันเงินลงทุน %  ราคาทุน  เงินปันผล 

กจิการทีอเก ีอยัขอ้งกนั (ถ่อหุน้ ผูบ้ริหารและผูถ่้อหุน้รายใหญ่ร่ัมกนั)         
1.บริษทั โรงพยาบาลขอนแกน่ราม จ ากดั  โรงพยาบาล  80,000,000  16.40  20,015,100  2,624,400 
2. บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัอนแนล จ ากดั  การศึกษา  600,000,000  16.33  98,000,000     - 
3. บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ  ากดั  ผลิตยา  42,860,000  10.03  49,450,000  860,000 
4. บริษทั รามนครา จ ากดั   โรงพยาบาล  1,170,915,000  17.08  200,000,000     - 

 รัมเงินลงทุนในกจิการทีอเก ีอยัขอ้งกนั        367,465,100  3,484,400 
หกั  ค่าเผ่ออจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในกจิการทีอเก ีอยัขอ้งกนั           

 - บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัอนแนล จ ากดั        (98,000,000)     - 

 รัมเงินลงทุนในกจิการทีอเก ีอยัขอ้งกนั - สุทธิ        269,465,100  3,484,400 

บริษทัอ่อน (ถ่อหุน้แต่ไม่มีอ านาจคับคุม)           
5. บริษทั บูรณะเัช จ ากดั  โรงพยาบาล  75,000,000  17.90  15,193,400  5,704,040 
6. บริษทั ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย จ ากดั  ผลิตยา  80,000,000  0.30  240,000  8,400 
7. บริษทั อุดรพฒันา (1994) จ ากดั  โรงพยาบาล  300,000,000  9.33  28,000,000     - 
8. บริษทั หลกัทรัพยภ์ทัร จ  ากดั (มหาชน)  ธุรกจิการเงิน  800,000,000  0.01  512,845  90,800 
9. บริษทั รีนลั เซิร์ฟ จ ากดั  ขายเคร่อองม่อแพทย ์  30,000,000  19.00  5,700,000     - 

 รัมเงินลงทุนในบริษทัอ่อน        49,646,245  5,803,240 
หกั  ค่าเผ่ออจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัอ่อน           

 - บริษทั รีนลั เซิร์ฟ จ ากดั        (5,700,000)    - 

 รัมเงินลงทุนในบริษทัอ่อน - สุทธิ        43,946,245  5,803,240 

รัมมูลค่าเงินลงทุนในกจิการทีอเก ีอยัขอ้งกนัและบริษทัอ่อน - สุทธิ      313,411,345  9,287,640 

   
  เงินลงทุนในบริษทั รามนครา จ ากดั  

  เม่ออันัทีอ  11 มีนาคม 2562 บริษัท รามนครา จ ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้นเพิอมทุนเป็นจ านันเงิน  
120 ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุน้ดงักล่าัไปแล้ั ทั้งจ  านัน บริษทัดงักล่าัไดจ้ดทะเบียนเพิอมทุน
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กบักระทรังพาณิชยแ์ล้ั เม่ออันัทีอ 27 กนัยายน 2562 ผลจากการซ้่อหุ้นท าให้บริษทัมีสัดส่ันการลงทุนใน
บริษทัดงักล่าัเป็นร้อยละ 17.08 

15. เงินให้กัู้ยืมระยะยาวแก่ักัิจกัารที่เกัี่ยวข้องกััน 
  บาท 
  งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ออบริษทั  2563  2562  2563  2562 
บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม  จ  ากดั  -  45,000,000  -  45,000,000 
บริษทั โรงพยาบาลชยัภูม-ิราม จ ากดั  -  -  4,700,000  - 
หัก  ส่ันทีอถึงก าหนดรับช าระภายในหนึองปี  -  -  (1,200,000)  - 
    สุทธิ  -  45,000,000  3,500,000  45,000,000 

 
 รายการทีอเพิอมขึ้นและลดลงระหัา่งปี สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 
  งบการเงินรัม 

  ยอดคงเหล่อ  รายการในระหัา่งปี  ยอดคงเหลอ่ 
 

ช่ออบริษทั 
 ณ ันัทีอ 31  

ธันัาคม 2562 
 ให้กูย้่มเพิอม  รับช าระค่น  ณ ันัทีอ 31  

ธันัาคม 2563 
บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จ ากดั  45,000,000  -  (45,000,000)  - 

 
 บาท 

  งบการเงินรัม 
  ยอดคงเหล่อ  รายการในระหัา่งปี  ยอดคงเหล่อ 

 
ช่ออบริษทั 

 ณ ันัทีอ 31  
ธันัาคม 2561 

 ให้กูย้่มเพิอม  รับช าระค่น  ณ ันัทีอ 31  
ธันัาคม 2562 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จ ากดั  45,000,000  -  -  45,000,000 
 

 บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหล่อ  รายการในระหัา่งปี  ยอดคงเหล่อ 
 

ช่ออบริษทั 
 ณ ันัทีอ 31  

ธันัาคม 2562 
 ให้กูย้่มเพิอม  รับช าระค่น  ณ ันัทีอ 31 

ธันัาคม 2563 
บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จ ากดั  45,000,000  -  (45,000,000)  - 
บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จ ากดั  -  5,000,000  (300,000)  4,700,000 

รัม  45,000,000  5,000,000  (45,300,000)  4,700,000 
 

   บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหล่อ  รายการในระหัา่งปี  ยอดคงเหล่อ 
 

ช่ออบริษทั 
 ณ ันัทีอ 31  

ธันัาคม 2561 
 ให้กูย้่มเพิอม  รับช าระค่น  ณ ันัทีอ 31  

ธันัาคม 2562 
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บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จ ากดั  45,000,000  -  -  45,000,000 

 
  ในปี 2551 และปี 2552 บริษทัไดใ้ห้กูย้ม่เงินแก่บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จ ากดั ในรูปตั๋ั แลกเงิน
เป็นจ านันเงิน 45 ล้านบาท คิดดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี เป็นระยะเัลา 2 ปี โดยช าระดอกเบี้ ยทุก
เด่อน บริษทัไดต่้ออายกุารช าระค่นเงินให้กูย้ม่เงินดงักล่าัออกไปอีกเป็นระยะเัลาคราัละ 2 ปี และในปี 
2563 บริษทัไดรั้บช าระค่นเงินใหกู้ย้ม่ดงักล่าัแล้ั ทั้งจ  านัน 

  เม่ออันัทีอ  10 สิงหาคม 2563 บริษัทได้ให้กู ้ย่มเงินแก่บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม จ ากัด โดยท า
สัญญาเงินกู้เป็นจ านันเงิน 5 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.25 ต่อปี เป็นระยะเัลา 4 ปี 3 เด่อน 
โดยช าระดอกเบี้ยทุกเด่อน และช าระเงินตน้ทุกไตรมาส ไตรมาสละ 300,000 บาท จนกัา่จะช าระเสร็จส้ิน 

   
16.  อกัเบีย้ค้างรับจากักัิจกัารที่เกัี่ยวข้องกััน 

  บาท 
  งบการเงินรัม/งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ช่ออบริษทั  2563  2562 
บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จ ากดั  44,586,796  45,786,796 
หกั  ค่าเผ่ออผลขาดทุนทีอคาดัา่จะเกิดขึ้น /  
   ค่าเผ่ออหน้ีสงสยัจะสูญ 

  
(44,586,796) 

  
(45,786,796) 

ดอกเบี้ยคา้งรับจากกิจการทีอเกีอยัขอ้งกนั - สุทธิ  -  - 
   

  ในปี 2546 บริษทัไดท้  าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบับริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จ ากดั ซึองดอกเบี้ย
คา้งรับจากเงินใหกู้ย้ม่ระยะยาัจะไดรั้บช าระหลงัจากทีอช าระเงินตน้เสร็จส้ิน บริษทัจึงตั้งค่าเผ่ออผลขาดทุนทีอ
คาดัา่จะเกิดขึ้น ส าหรับดอกเบี้ยคา้งรับไั ้ทั้งจ  านัน และแสดงไัภ้ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเัยีน 

 
17. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือกัารลงทุน 

 บาท 
 งบการเงินรัม 

 ยอดคงเหล่อ  รายการเพิอมขึ้นและลดลงระหัา่งปี  ยอดคงเหล่อ 

 ณ ันัทีอ 31
ธันัาคม 2562 

 เพิอมขึ้นจากการ 
ซ้่อธุรกิจ 

(หมายเหตุ 13) 

 รายการทีอ 
เพิอมขึ้น 

 รายการทีอ 
จ าหน่าย 

 ณ ันัทีอ 31
ธันัาคม 2563 

ราคาทุน          
อาคารชุด -  435,186,648  -  -  435,186,648 

 รัม -  435,186,648  -  -  435,186,648 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารชุด -  (72,535,995)  (14,493,706)  -  (87,029,701) 
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 รัม -  (72,535,995)  (14,493,706)  -  (87,029,701) 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ออการลงทุน - สุทธิ -  362,650,653      348,156,947 
 

   บาท 
  2563  2562 

ค่าเส่ออมราคาส าหรับปี  14,493,706  - 
 
  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ออการลงทุนของบริษทัยอ่ยเป็นห้องชุดพกัอาศยัราคาทุน 435.19 ลา้นบาท และไดมี้การ

ประเมินราคาในปี 2561 โดยผูป้ระเมินอิสระ หอ้งชุดพกัอาศยัมีมูลค่ายติุธรรมเป็นจ านันเงิน 501.57 ลา้นบาท 
  บริษทัย่อยได้จดจ านองห้องชุดในราคาทุน 435.19 ลา้นบาท เพ่ออค  ้ าประกนัเงินกู้ยม่ระยะยาัจาก

สถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 27) 
 
18.   ที่ ิน อาคารและอุปกัรณ์ 

 บาท 

 งบการเงินรัม 

 ยอดคงเหล่อ  รายการเพิอมข้ึนและลดลงระหั่างปี  ยอดคงเหล่อ 

 ณ ันัทีอ 31   เพิอมข้ึนจาก  รายการทีอเพิอม  รายการทีอจ  าหน่าย  รับโอน  ณ ันัทีอ 31  

 ธันัาคม 2562  การซ้่อธุรกจิ      (โอนออก)  ธันัาคม 2563 

 (ปรับปรุงใหม่)  (หมายเหตุ 13)         

ราคาทุน            

ทีอดิน 1,117,668,883  2,278,307,943  272,254,843  -  4,883,200  3,673,114,869 

ส่ันปรับปรุงทีอดิน 5,760,650  10,303,868  -  -  -  16,064,518 

อาคารและสิองปลูกสร้าง 1,930,225,555  3,531,244,125  24,784,804  -  109,377,000  5,595,631,484 

เคร่อองใชท้างการแพทย ์ 1,657,353,005  1,604,116,196  308,267,760  (20,174,903)  -  3,549,562,058 

เคร่อองใชส้ านกังาน 263,065,280  410,965,625  43,643,714  (947,441)  (2,343,300)  714,383,878 

เคร่อองตกแต่งและติดตั้ง 143,941,668  871,624,086  60,931,966  (5,000)  834,720  1,077,327,440 

เคร่อองใชท้ัอั ไป 118,535,297  50,761,649  6,598,893  (6,605,309)  -  169,290,530 

ยานพาหนะ 136,267,887  115,760,105  17,157,375  (5,870,000)  -  263,315,367 

งานระหั่างกอ่สร้างอาคาร 107,802,123  31,655,184  94,032,068  -  (112,751,620)  120,737,755 

 รัม 5,480,620,348  8,904,738,781  827,671,423  (33,602,653)  -  15,179,427,899 

ค่าเส่ออมราคาสะสม            

ส่ันปรับปรุงทีอดิน            -  (319,166)  -  -  -  (319,166) 

อาคารและสิองปลูกสร้าง (1,281,904,262)  (1,208,740,475)  (241,748,401)  -  -  (2,732,393,138) 

เคร่อองใชท้างการแพทย ์ (1,524,066,303)  (952,175,307)  (229,169,550)  16,213,586  -  (2,689,197,574) 

เคร่อองใชส้ านกังาน (234,255,138)  (299,487,074)  (53,249,204)  910,000  -  (586,081,416) 

เคร่อองตกแต่งและติดตั้ง (139,094,435)  (669,209,440)  (121,260,013)  817  -  (929,563,071) 

เคร่อองใชท้ัอั ไป (107,939,667)  (46,498,450)  (6,717,558)  6,556,883  -  (154,598,792) 

ยานพาหนะ (113,716,102)  (77,750,974)  (23,629,560)  5,869,994  -  (209,226,642) 

 รัม (3,400,975,907)  (3,254,180,886)  (675,774,286)  29,551,280  -  (7,301,379,799) 

หกั ค่าเผ่ออการดอ้ยค่า            
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ทีอดิน (226,201,464)          (226,201,464) 

ทีอดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,853,442,977          7,651,846,636 

 
 

 บาท 
 งบการเงินรัม 
 ยอดคงเหล่อ  รายการเพิอมข้ึนและลดลงระหั่างปี  ยอดคงเหล่อ 
 ณ ันัทีอ 31   รายการทีอเพิอม  รายการทีอจ  าหน่าย  ณ ันัทีอ 31  
 ธันัาคม 2561      ธันัาคม 2562 
 (ปรับปรุงใหม่)      (ปรับปรุงใหม่) 
ราคาทุน        

ทีอดิน 1,117,668,883  -  -  1,117,668,883 
ส่ันปรับปรุงทีอดิน 5,760,650  -  -  5,760,650 
อาคารและสิองปลูกสร้าง 1,916,782,276  13,443,279  -  1,930,225,555 
เคร่อองใชท้างการแพทย ์ 1,621.031,903  78,329,602  (42,008,500)  1,657,353,005 
เคร่อองใชส้ านกังาน 239,608,888  25,784,688  (2,328,296)  263,065,280 
เคร่อองตกแต่งและติดตั้ง 143,347,756  593,912  -  143,941,668 
เคร่อองใชท้ัอั ไป 114,252,917  4,521,700  (239,320)  118,535,297 
ยานพาหนะ 134,077,887  4,840,000  (2,650,000)  136,267,887 
งานระหั่างกอ่สร้างอาคาร 31,767,406  76,034,717  -  107,802,123 
 รัม 5,324,298,566  203,547,898  (47,226,116)  5,480,620,348 

ค่าเส่ออมราคาสะสม        
อาคารและสิองปลูกสร้าง (1,196,937,893)   (84,966,369)  -  (1,281,904,262) 
เคร่อองใชท้างการแพทย ์ (1,498,107,674)   (67,967,127)  42,008,498  (1,524,066,303) 
เคร่อองใชส้ านกังาน (223,415,232)   (13,168,054)  2,328,148  (234,255,138) 
เคร่อองตกแต่งและติดตั้ง (136,390,136)   (2,704,299)  -  (139,094,435) 
เคร่อองใชท้ัอั ไป (102,011,320)   (6,167,652)  239,305  (107,939,667) 
ยานพาหนะ (107,496,612)   (8,869,488)  2,649,998  (113,716,102) 
 รัม (3,264,358,867)   (183,842,989)  47,225,949  (3,400,975,907) 

หกั ค่าเผ่ออการดอ้ยค่า        
ทีอดิน -      (226,201,464) 
ทีอดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,059,939,699      1,853,442,977 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 ยอดคงเหล่อ  รายการเพิอมข้ึนและลดลงระหั่างปี  ยอดคงเหล่อ 
 ณ ันัทีอ 31   รายการทีอเพิอม  รายการทีอจ  าหน่าย  รายการรับโอน  ณ ันัทีอ 31 
 ธันัาคม 2562      (โอนออก)  ธันัาคม 2563 
ราคาทุน          
 ทีอดิน 836,148,419  -  -  -  836,148,419 
 ส่ันปรับปรุงทีอดิน 5,760,650  -  -  -  5,760,650 
 อาคารและสิองปลูกสร้าง 1,333,161,097  14,326,229  -  92,373,818  1,439,861,144 
 เคร่อองใชท้างการแพทย ์ 1,506,279,179  171,073,674  -  -  1,677,352,853 
 เคร่อองใชส้ านกังาน 247,577,494  16,408,461  (26,215)  -  263,959,740 
 เคร่อองตกแต่งและติดตั้ง 118,297,228  4,237,757  -  -  122,534,985 
 เคร่อองใชท้ัอั ไป 97,464,004  3,666,556  (6,605,309)  -  94,525,251 
 ยานพาหนะ 127,475,126  5,929,600  (5,820,000)  -  127,584,726 
 งานระหั่างกอ่สร้างอาคาร 107,638,414  37,628,520  -  (92,373,818)  52,893,116 
 รัม 4,379,801,611  253,270,797  (12,451,524)  -  4,620,620,884 
ค่าเส่ออมราคาสะสม          
 อาคารและสิองปลูกสร้าง (962,811,623)  (67,930,223)  -  -  (1,030,741,846) 
 เคร่อองใชท้างการแพทย ์ (1,390,587,302)  (90,200,407)  -  -  (1,480,787,709) 
 เคร่อองใชส้ านกังาน (219,880,089)  (16,522,860)  26,214  -  (236,376,735) 
 เคร่อองตกแต่งและติดตั้ง (114,713,075)  (2,017,443)  -  -  (116,730,518) 
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 เคร่อองใชท้ัอั ไป (89,554,228)  (4,454,327)  6,556,884  -  (87,451,671) 
 ยานพาหนะ (107,219,092)  (8,126,008)  5,819,994  -  (109,525,106) 
  รัม (2,884,765,409)  (189,251,268)  12,403,092  -  (3,061,613,585) 
 ทีอดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,495,036,202        1,559,007,299 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 ยอดคงเหล่อ  รายการเพิอมข้ึนและลดลงระหั่างปี  ยอดคงเหล่อ 
 ณ ันัทีอ 31   รายการทีอเพิอม  รายการทีอจ  าหน่าย  ณ ันัทีอ 31 
 ธันัาคม 2561      ธันัาคม 2562 
ราคาทุน        
 ทีอดิน 836,148,419  -  -  836,148,419 
 ส่ันปรับปรุงทีอดิน 5,760,650  -  -  5,760,650 
 อาคารและสิองปลูกสร้าง 1,319,717,818  13,443,279  -  1,333,161,097 
 เคร่อองใชท้างการแพทย ์ 1,474,352,853  73,934,826  (42,008,500)  1,506,279,179 
 เคร่อองใชส้ านกังาน 224,385,255  25,520,535  (2,328,296)  247,577,494 
 เคร่อองตกแต่งและติดตั้ง 117,995,488  301,740  -  118,297,228 
 เคร่อองใชท้ัอั ไป 94,408,150  3,295,174          (239,320)  97,464,004 
 ยานพาหนะ 125,285,126  4,840,000  (2,650,000)  127,475,126 
 งานระหั่างกอ่สร้างอาคาร 31,767,406  75,871,008  -  107,638,414 
 รัม 4,229,821,165  197,206,562  (47,226,116)  4,379,801,611 
ค่าเส่ออมราคาสะสม        
 อาคารและสิองปลูกสร้าง (900,005,119)  (62,806,504)  -  (962,811,623) 
 เคร่อองใชท้างการแพทย ์ (1,368,956,873)  (63,638,927)  42,008,498  (1,390,587,302) 
 เคร่อองใชส้ านกังาน (209,287,122)  (12,921,115)  2,328,148  (219,880,089) 
 เคร่อองตกแต่งและติดตั้ง (112,263,149)  (2,449,926)  -  (114,713,075) 
 เคร่อองใชท้ัอั ไป (84,211,646)  (5,581,887)  239,305  (89,554,228) 
 ยานพาหนะ (101,635,222)  (8,233,868)  2,649,998  (107,219,092) 
  รัม (2,776,359,131)  (155,632,227)  47,225,949  (2,884,765,409) 
 ทีอดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,453,462,034      1,495,036,202 

 
 บาท 

 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
   (ปรับปรุงใหม่)     

ค่าเส่ออมราคาส าหรับปี 675,774,286  183,842,989  189,251,268  155,632,227 
ดอกเบ้ียถ่อเป็นตน้ทุนทรัพยสิ์นส าหรับปี 434,609  1,342,047  434,609  1,342,047 
อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุน (ร้อยละต่อปี) 2.42  3.25-3.75  2.42  3.25-3.75 

 
   ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยถ์าัรทีอค  านัณค่าเส่ออม

ราคาครบแล้ั  และยงัมีการใชง้านอยู ่โดยมีราคาทุนเป็นจ านันเงนิประมาณ 2,523.23 ลา้นบาท และ 2,026.22  
ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็นจ านันเงิน 1,950.69 ลา้นบาท และ 1,864.06 ลา้นบาท) ตามล าดบั 
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  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ าทีอดินและสิองปลูกสร้างบางส่ันไปจดจ านอง เพ่ออเป็นหลกัประกนั ส าหรับ
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ย่มระยะสั้น และเงินกู้ย่มระยะยาัจากสถาบนัการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย        
(ดูหมายเหตุ 23 และ 27) 

 
 

19. สินทรัพย์สิทธิกัารใช้ 
   บาท 
   งบการเงินรัม 
   ณ ันัทีอ 31 

ธันัาคม 2562 
 เพิอมขึ้น  ลดลง  ณ ันัทีอ 31 

ธันัาคม 2563 
ทีอดิน   -  227,122,439  -  227,122,439 
หัก ค่าเส่ออมราคาสะสม   -  (5,643,786)  -  (5,643,786) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ     -      221,478,653 

 
 บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลเัยีงจนัทน์ ราม อินเตอร์เนชัอนแนล จ ากดั 

 เม่ออันัทีอ 1 มิถุนายน 2563 บริษัทได้ท  าสัญญาเช่าทีอดินจ านัน 13,749 ตารางเมตร ทีอ เัียงจนัทน์ 
ประเทศลาั ระยะเัลาเช่า 30 ปี จากันัทีอ 1 มิถุนายน 2563 ถึงันัทีอ 31 พฤษภาคม 2593 และสามารถต่ออายไุด ้
ฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาั่าตดัจ าหน่ายสิทธิการใชท้ีอดินเป็นระยะเัลา 60 ปี รัมถึงบริษทัตอ้งจ่ายค่า
เช่ารายปี 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐ 

 
20. ค่าความนิยม 
  ประกอบด้ั ย 

 บาท 
 งบการเงินรัม 
 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม่) 
1. บริษทั โรงพยาบาลเม่องเลย ราม จ ากดั โดยบริษทั 16,907,345  16,907,345 
2. บริษทั โรงพยาบาลัภิาราม จ ากดั โดยบริษทั 234,441,240  - 
3. บริษทั โรงพยาบาลมเหสกัข ์จ ากดั โดย 

 บริษทั โรงพยาบาลัภิาราม จ ากดั 8,764,456  - 
4. บริษทั ัภิาราม-ชยัปราการ จ ากดั โดย 

 บริษทั โรงพยาบาลัภิาราม จ ากดั 42,167,268  - 
   รัม 302,280,309  16,907,345 

 
21. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บาท 
 งบการเงินรัม 
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 ยอดคงเหล่อ  เพิอมขึ้น  เพิอมขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลอ่ 
 ณ ันัทีอ 31   จากการซ้่อธุรกิจ      ณ ันัทีอ 31  
 ธันัาคม 2562  (หมายเหตุ 13)      ธันัาคม 2563 
โปรแกรมคอมพิัเตอร์รอตดัจ่าย 46,622,517  118,019,447  9,186,471               -  173,828,435 
หัก โปรแกรมคอมพิัเตอร์ตดัจ่ายสะสม (31,042,285)  (58,628,052)  (20,584,987)              -  (110,255,324) 
โปรแกรมคอมพิัเตอร์รอตดัจ่าย - สุทธิ 15,580,232        63,573,111 

 
 บาท 
 งบการเงินรัม 
 ยอดคงเหล่อ  เพิอมขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหล่อ 
 ณ ันัทีอ 31       ณ ันัทีอ 31  
 ธันัาคม 2561      ธนััาคม 2562 
โปรแกรมคอมพิัเตอร์รอตดัจ่าย 37,673,001  8,949,516  -  46,622,517 
หัก โปรแกรมคอมพิัเตอร์ตดัจ่ายสะสม (27,954,459)  (3,087,826)  -  (31,042,285) 
โปรแกรมคอมพิัเตอร์รอตดัจ่าย - สุทธิ 9,718,542      15,580,232 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหล่อ  เพิอมขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหล่อ 
 ณ ันัทีอ 31       ณ ันัทีอ 31  
 ธันัาคม 2562      ธนััาคม 2563 
โปรแกรมคอมพิัเตอร์รอตดัจ่าย 46,622,517  3,153,620               -  49,776,137 
หัก โปรแกรมคอมพิัเตอร์ตดัจ่ายสะสม (31,042,285)  (4,387,544)              -  (35,429,829) 
โปรแกรมคอมพิัเตอร์รอตดัจ่าย - สุทธิ 15,580,232      14,346,308 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหล่อ  เพิอมขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหล่อ 
 ณ ันัทีอ 31       ณ ันัทีอ 31  
 ธันัาคม 2561      ธันัาคม 2562 
โปรแกรมคอมพิัเตอร์รอตดัจ่าย 37,673,001  8,949,516  -  46,622,517 
หัก โปรแกรมคอมพิัเตอร์ตดัจ่ายสะสม (27,954,459)  (3,087,826)  -  (31,042,285) 
โปรแกรมคอมพิัเตอร์รอตดัจ่าย - สุทธิ 9,718,542      15,580,232 

 
 บาท 
 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
โปรแกรมคอมพิัเตอร์ตดัจ่ายส าหรับปี 20,584,987  3,087,826  4,387,544  3,087,826 
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22. สินทรัพย์ภาษีเงินไ ้รอกัารตั บัญชีและหนี้สินภาษีเงินไ ้รอกัารตั บัญชี 
  สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

    บาท 

    งบการเงินรัม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2563  2562 
(ปรับปรุงใหม่) 

  2563  2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  25,167,311  24,994,306  47,224,276  42,180,665 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (301,327,604)  (325,220,823)  (301,749,832)  (352,371,890) 

  (276,160,293)  (300,226,517)  (254,525,556)  (310,191,225) 

 
การเปลีอยนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

ส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรัม 

 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบจาก  เพิอมข้ึนจากการ  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหั่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ ันัทีอ 31  

ธันัาคม 2562 

(ปรับปรุงใหม่) 

 มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัทีอ 9 

 ซ้่อธุรกจิ 

(หมายเหตุ 13) 

 ในก  าไร 

ขาดทุน 

 ในก  าไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่อน 

 ณ ันัทีอ 31  

ธันัาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :            

 ค่าเผ่ออผลขาดทุนทีอคาดั่าจะเกดิข้ึน 2,722,002  (3,715,118)  12,638,606  4,668,607  -  16,314,097 

 ค่าเผ่ออการลดมูลค่าสินคา้ 6,882,569  -  -  3,168,551  -  10,051,120 

 ค่าเผ่ออดอกเบ้ียคา้งรับจากกจิการทีอเก ีอยัขอ้งกนั 9,157,359  -  -  (240,000)  -  8,917,359 

 ค่าเส่ออมราคาสะสม 39,284,089  -  72,581,797  (5,099,991)  -  106,765,895 

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 25,541,290  -  22,793,971  5,474,294  -  53,809,555 

รัม 83,587,309  (3,715,118)  108,014,374  7,971,461  -  195,858,026 

หน้ีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี :            

 ก  าไรจากการัดัมูลค่าเงินลงทุน (352,371,891)  (34,553,630)  -  -  85,175,688  (301,749,833) 

 ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์            

 จากการซ้่อธุรกจิ (31,441,935)  -  (142,916,995)  4,090,444  -  (170,268,486) 

รัม (383,813,826)  (34,553,630)  (142,916,995)  4,090,444  85,175,688  (472,018,319) 

สุทธิ (300,226,517)          (276,160,293) 
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 บาท 

 งบการเงินรัม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหัา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ ันัทีอ 31  

ธนััาคม 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

 ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่อน 

 ณ ันัทีอ 31  

ธนััาคม 2562 

(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

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

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

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

 ค่าเส่ออมราคาสะสม 40,097,546  (813,457)  -  39,284,089 

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 16,976,746  6,948,794  1,615,750  25,541,290 

 ค่าเช่าทีอดินคา้งจ่าย 3,681,943  (3,681,943)  -  - 

รัม 85,749,519  (3,777,960)  1,615,750  83,587,309 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ก าไรทีอยงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการัดัมลูค่า        
 เงินลงทุนเผ่ออขาย (285,133,735)  -  (67,238,156)  (352,371,891) 
 ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์        
 จากการซ้่อธุรกิจ (33,876,011)  2,434,076  -  (31,441,935) 

รัม (319,009,746)  2,434,076  (67,238,156)  (383,813,826) 
สุทธิ (233,260,227)      (300,226,517) 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหัา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ ันัทีอ 31  

ธนััาคม 2561 
 ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่อน 
 ณ ันัทีอ 31  

ธนััาคม 2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ค่าเผ่ออหน้ีสงสยัจะสูญ 6,172,157  (3,450,155)  -  2,722,002 
 ค่าเผ่ออการลดมลูค่าสินคา้ 9,423,768  (2,541,199)  -  6,882,569 
 ค่าเผ่ออดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการทีอเกีอยัขอ้งกนั 9,397,359  (240,000)  -  9,157,359 
 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 15,463,558  6,181,188  1,773,990  23,418,736 

รัม 40,456,842  (50,166)  1,773,990  42,180,666 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ก าไรทีอยงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการัดัมูลค่า        
 เงินลงทุนเผ่ออขาย (285,133,736)  -  (67,238,155)  (352,371,891) 

รัม (285,133,736)  -  (67,238,155)  (352,371,891) 
สุทธิ (244,676,894)      (310,191,225) 

 
23. เงินเบิกัเกัินบญัชีและเงินกัู้ยืมระยะส้ันจากัสถาบันกัารเงิน 

 บาท 

 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบจาก  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหัา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ ันัทีอ 31  

ธนััาคม 2562 
 มาตรฐานการ

รายงานทาง
การเงินฉบบัทีอ 9 

 ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่อน 

 ณ ันัทีอ 31  
ธนััาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          
 ค่าเผ่ออผลขาดทุนทีอคาดัา่จะเกิดข้ึน 2,722,002  (2,113,106)  1,153,982  -  1,762,878 
 ค่าเผ่ออการลดมูลค่าสินคา้ 6,882,569  -  3,168,551  -  10,051,120 
 ค่าเผ่ออดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการทีอเกีอยัขอ้ง

กนั 
9,157,359                -  (240,000)  -  8,917,359 

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 23,418,735                -  3,074,184  -  26,492,919 
รัม 42,180,665  (2,113,106)  7,156,717  -  47,224,276 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          
 ก าไรจากการัดัมูลค่าเงินลงทุน (352,371,890)  (34,553,630)                -  85,175,688  (301,749,832) 

รัม (352,371,890)  (34,553,630)                -  85,175,688  (301,749,832) 
สุทธิ (310,191,225)        (254,525,556) 
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 2563  2562  2563  2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 120,665,333  84,909,560  83,219,601  82,172,294 
เงินกูย้่มระยะส้ันจากธนาคาร 5,488,130,000  3,970,000,000  4,030,000,000  3,970,000,000 

   รัม 5,608,795,333  4,054,909,560  4,113,219,601  4,052,172,294 

ังเงิน (ลา้นบาท)        
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร 320  168  155  155 
เงินกูย้่มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 5,445  4,055  4,165  4,055 
อตัราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)        
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - MOR 

+ ร้อยละ 0.75 
 MOR   MOR   MOR  

เงินกูย้่มระยะส้ันจากธนาคาร 1.60 - 3.79  1.90 - 2.80  1.60 - 2.80  1.90 - 2.80 

 
   ณ ันัทีอ  31 ธันัาคม 2563 และ 2562 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ย่มระยะสั้นค  ้ าประกันโดยทีอดิน 

และสิองปลูกสร้างและเคร่อองม่อเคร่อองใช้ทางการแพทยบ์างส่ันของบริษทัและบริษัทยอ่ยใบหุ้นสามัญ 
จากการลงทุนในตราสารทุนในคัามตอ้งการของตลาดของบริษทัและบริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนั และเงนิลงทุน
ในบริษทัร่ัมบางส่ันของบริษทัและบริษทัยอ่ย และโดยกรรมการส่ันหนึองของบริษทัและบริษทัยอ่ย และ
เงินกู้ย่มระยะสั้ นของบริษัทบางส่ันังเงินรัม  1,260  ล้านบาทและ  1,150 ล้านบาท ตามล าดับ 
ไม่มีหลกัประกนั 

24. เงินกัู้ยืมระยะส้ันจากับุคคลและกัิจกัารที่เกัี่ยวข้องกััน  
   บาท 
   งบการเงินรัม 
   ยอดคงเหล่อ  เพิอมขึ้นจาก  ให้กูย้่มเพิอม  รับช าระค่น  ยอดคงเหล่อ 
 อตัราดอกเบี้ย  ณ ันัทีอ 31  ซ้่อธุรกิจ      ณ ันัทีอ 31 
 (ร้อยละต่อปี)  ธันัาคม 2562  (หมายเหตุ 13)      ธันัาคม 2563 
บคุคลทีอเกีอยัขอ้งกนั 3.75  5,200,000  27,578,146  1,000,000  -  33,778,146 
บริษทั สินแพทย ์จ  ากดั 3.25 - 4.00  -  -  266,000,000  (266,000,000)  - 
บริษทั เอฟแอนดเ์อส 79 
จ ากดั 

4.25  -  -  490,000,000  (490,000,000)  - 

บริษทั รามนครา จ ากดั 3.75  -  -  170,000,000  -  170,000,000 
 รัม   5,200,000  27,578,146  927,000,000  (756,000,000)  203,778,146 

 
   บาท 
   งบการเงินรัม 
   ยอดคงเหล่อ  ให้กูย้่มเพิอม  รับช าระค่น  ยอดคงเหล่อ 
 อตัราดอกเบี้ย  ณ ันัทีอ 31      ณ ันัทีอ 31 
 (ร้อยละต่อปี)  ธันัาคม 2561      ธันัาคม 2562 
บุคคลทีอเกีอยัขอ้งกนั 3.75  6,000,000  -  (800,000)  5,200,000 
 รัม   6,000,000  -  (800,000)  5,200,000 

 
   บาท 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ยอดคงเหล่อ  ให้กูย้่มเพิอม  รับช าระค่น  ยอดคงเหล่อ 
 อตัราดอกเบี้ย  ณ ันัทีอ 31      ณ ันัทีอ 31 
 (ร้อยละตอ่ปี)  ธันัาคม 2562      ธันัาคม 2563 
บคุคลทีอเกีอยัขอ้งกนั 3.75  5,200,000  -  -  5,200,000 
บริษทั โรงพยาบาลัภิาราม จ ากดั 4.15  -  640,000,000  (360,000,000)  280,000,000 
บริษทั สินแพทย ์จ ากดั 3.25 - 4.00  -  204,000,000  (204,000,000)  - 
บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จ ากดั 2.20  -  110,000,000  (10,000,000)  100,000,000 
บริษทั เอฟแอนดเ์อส 79 จ ากดั 4.25  -  390,000,000  (390,000,000)  - 
บริษทั รามนครา จ ากดั 3.75  -  170,000,000  -  170,000,000 
 รัม   5,200,000  1,514,000,000  (964,000,000)  555,200,000 

 
   บาท 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ยอดคงเหล่อ  ให้กูย้่มเพิอม  รับช าระค่น  ยอดคงเหล่อ 
 อตัราดอกเบี้ย  ณ ันัทีอ 31      ณ ันัทีอ 31 
 (ร้อยละต่อปี)  ธันัาคม 2561      ธันัาคม 2562 
บคุคลทีอเกีอยัขอ้งกนั 3.75  6,000,000  -  (800,000)  5,200,000 
บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จ ากดั 2.20 - 2.70  693,000,000  400,000,000  (1,093,000,000)   - 
 รัม   699,000,000  400,000,000  (1,093,800,000)  5,200,000 

 
   เงินกูย้ม่ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการทีอเกีอยัขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ม่โดยการออกตั๋ั สญัญาใชเ้งิน

ห ร่ อ 
ตั๋ั แลกเงินก าหนดจ่ายค่นเม่ออทังถาม 

25. เงินกัู้ยืมระยะส้ันจากับุคคลอ่ืน 
 บาท 
 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหล่อยกมา 172,500,000  176,350,000  172,500,000  176,350,000 
เพิอมขึ้นจากการซ้่อธุรกิจ (หมายเหต ุ13) 253,120,000  -  -  - 
กูเ้พิอมระหัา่งปี 1,400,000  1,900,000  -  1,900,000 
จ่ายช าระค่นระหัา่งปี (81,400,000)  (5,750,000)  -  (5,750,000) 
ยอดคงเหล่อยกไป 345,620,000  172,500,000  172,500,000  172,500,000 

        
อตัราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) 3.75  3.75 - 4.25  3.75  3.75 - 4.25 

 
  เงินกูย้ม่ระยะสั้นจากบุคคลอ่อนเป็นเงินกูย้ม่โดยการออกตั๋ั สญัญาใชเ้งนิหร่อตั๋ั แลกเงินระยะเัลา 3 

เด่อน หร่อเม่ออทังถาม 
 

26. เจ้าหนี้ทรัพย์สิน  
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 บาท 
 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
เจา้หน้ีค่าซ้่อเคร่อองม่อแพทย ์ 15,005,379  23,713,887  6,140,956  23,549,096 
เจา้หน้ีค่าซ้่อทีอดิน 13,535,260  20,624,895  -  - 
 รัม 28,540,639  44,338,782  6,140,956  23,549,096 

   
  ณ ันัทีอ  31 ธันัาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหล่อค่าทีอดินคา้งช าระจ านันเงิน 10 ล้านบาท ของ

บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดจ่้ายช าระเน่อองจากอยูร่ะหัา่งการฟ้องร้อง (ดูหมายเหตุ 39.4 (ค)) 
 

27. เงินกัู้ยืมระยะยาวจากัสถาบันกัารเงิน 
 บาท 
 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินกูย้ม่จากสถาบนัการเงิน 3,126,026,018  -  1,916,000,000  - 
หกั ส่ันทีอถึงก าหนดช าระภายในหนึองปี (1,140,709,992)  -  (745,400,000)  - 
 สุทธิ 1,985,316,026  -  1,170,600,000  - 

 
 
 
  การเปลีอยนแปลงของเงินกูย้ม่ระยะยาัส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหล่อตน้ปี -  55,000,000  -  44,000,000 
เพิอมขึ้นจากการซ้่อธุรกิจ (หมายเหตุ 13) 1,687,066,010  -  -  - 
กูเ้พิอมในระหั่างปี 2,146,000,000  -  2,146,000,000  - 
จ่ายค่นระหั่างปี (707,039,992)  (55,000,000)  (230,000,000)  (44,000,000) 
ยอดคงเหล่อปลายปี 3,126,026,018  -  1,916,000,000  - 

 
  ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีังเงินกูย้ม่ระยะยาัจากธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง เป็นจ านันเงิน 5,532 ลา้นบาท และ 1,303  ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็น
จ านันเงิน 2,810 ลา้นบาท และ 1,180  ลา้นบาท) ตามล าดบั ซึอ งเบิกใช้ั งเงินกูแ้ล้ั เป็นจ านันเงิน 4,841 
ลา้นบาท และ 703 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะกิจการเป็นจ านันเงิน 2,146 ลา้นบาท และ 580  ลา้น
บาท ตามล าดบั)  

บริษทัมีเงินกูย้ม่ระยะยาักบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง ดงัน้ี 
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ังเงินทีอ 1  เม่ออันัทีอ 6 ธันัาคม 2562 บริษทัได้เขา้ท  าสัญญากูย้่มเงินกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
แห่งหนึอ งังเงินจ านัน 600 ลา้นบาท เพ่ออใชล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั โรงพยาบาลัภิา
ราม จ ากดั โดยบริษทัจะเบิกเงินกูไ้ดไ้ม่เกินอตัราร้อยละ 45 ของมูลค่าการเพิอมทุนในบริษทั
โรงพยาบาลัิภาราม จ ากดั โดยบริษทัจะตอ้งเบิกใช้ั งเงินกูใ้ห้เสร็จส้ินภายใน 2 เด่อนนับ
จากันัทีอท  าสัญญา (ในปี 2563 เบิกใชแ้ล้ั  576 ลา้นบาท) ก าหนดช าระค่นเงินตน้เป็นงัดๆ 
ทุกเด่อน จ านัน 60 งัด เด่อนละ 10 ลา้นบาท โดยเริอมช าระงัดแรกในันัท าการสุดทา้ย
ของเด่อนทีอมีการเบิกเงินกูง้ัดแรก และตอ้งช าระหน้ีให้เสร็จส้ินภายใน 5 ปี นับจากันัท า
สญัญาฉบบัน้ี บริษทัจะตอ้งจ่ายช าระดอกเบี้ยทุกส้ินเด่อน ในอตัรา THBFIX บักด้ั ยส่ัน
ต่าง (spred) ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 เงินกู้ย่มมียอดคงเหล่อ
จ านัน 466 ลา้นบาท 

 
ังเงนิทีอ 2  เม่ออันัทีอ 27 กุมภาพนัธ ์2563 บริษทัไดเ้ขา้ท าสญัญากูย้ม่เงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชย์

ในประเทศแห่งหนึอ งังเงินจ านัน 470 ล้านบาท เบิกใช้แล้ั 470 ล้านบาท เงินกู มี้
ก  าหนดระยะเัลาช าระค่นภายใน 3 ปี นับตั้งแต่ันัเบิกเงินกูง้ัดแรก ปลอดช าระเงิน
ตน้ 12 เด่อน ก าหนดช าระค่นเงินตน้เป็นงัดทุก ๆ 3 เด่อน งัดละ 58.75 ล้านบาท 
นับตั้งแต่ันัทีอเบิกเงินกูง้ัดแรก อัตราดอกเบี้ ยเงินฝากประจ า 3 เด่อน + 1.50% ต่อปี ณ 
ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 เงินกูย้ม่มียอดคงเหล่อจ านัน 470 ลา้นบาท 

 
ังเงินทีอ 3  เม่ ออันัที อ 20 มิถุนายน  2563 บริษทัไดเ้ขา้ท าส ัญญากูย้ม่ เงินสกุลบาทกบัธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึอ งังเงินจ านัน  640 ลา้นบาท เบิกใช้แล้ั 300 ล้านบาท 
เงินกูมี้ก าหนดระยะเัลาช าระค่นภายใน 5 ปี ก าหนดช าระค่น เงินตน้เป็นงัด ทุก ๆ 3 
เด่อน โดยเริอมช าระงัดแรกในันัท าการสุดทา้ยของเด่อน อตัราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ า 3 เด่อน + 2.00% ต่อปี โดยมีเง่ออนไขการจ่ายค่นเงินตน้ ดงัน้ี 

งัดทีอ   ช าระเงนิตน้ งัดละ 
1 - 15  40,000,000 

16  ช าระส่ันทีอเหล่อ 
    ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 เงินกูย้ม่มียอดคงเหล่อจ านัน 180 ลา้นบาท 

 
ังเงินทีอ 4  เม่ออันัทีอ 7 สิงหาคม 2563 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ม่เงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชย์

ในประเทศแห่งหนึอ งังเงินจ านัน 600 ลา้นบาท เบิกใช้แล้ั 600 ล้านบาท เงินกู มี้
ก  าหนดระยะเัลาช าระค่นภายใน 3 ปี ก าหนดช าระค่นเงินตน้เป็นงัด ทุก ๆ 3 เด่อน 
โดยเริอมช าระงัดแรกในันัท าการสุดทา้ยของเด่อน อตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 
เด่อน + 2.00% ต่อปี ก าหนด ช าระทุก 3 เด่อน โดยมีเง่ออนไขการจ่ายค่นเงินตน้ ดงัน้ี 

งัดทีอ   ช าระเงินตน้ งัดละ 
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1 - 2  ปลอดเงนิตน้ 
3 - 11  ร้อยละ 10 ของจ านันเงินกู ้

12  เงินตน้ทีอคา้งช าระทั้งหมด 
    ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 เงนิกูย้ม่มียอดคงเหล่อจ านัน 600 ลา้นบาท 

 
ังเงินทีอ 5  เม่ออันัทีอ 4 ธนััาคม 2563 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ม่เงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชย์

ในประเทศแห่งหนึอ งังเงินจ านัน 200 ลา้นบาท เบิกใชแ้ล้ั  200 ลา้นบาท ก าหนดช าระ
ค่นเงินตน้เป็นงัดๆ ทุกเด่อน จ านัน 48 งัด เด่อนละ 4.20 ลา้นบาท โดยเริอมช าระงัด
แรกในันัท าการสุดทา้ยของเด่อนทีอมีการเบิกเงินกูง้ัดแรก อตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 
3 เด่อน + 2.65% ต่อปี ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 เงินกูย้ม่มียอดคงเหล่อจ านัน 200 
ลา้นบาท 

 
ังเงินทีอ 6  เม่ออันัทีอ 4 ธนััาคม 2563 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ม่เงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชย์

ในประเทศแห่งหนึอ งังเงินจ านัน 300 ลา้นบาท ก าหนดช าระค่นเงินตน้เป็นงัดๆ ทุก
เด่อน จ านัน 72 งัด เด่อนละ 4.20 ลา้นบาท โดยเริอมช าระงัดแรกในันัท าการสุดทา้ย
ของเด่อนทีอมีการเบิกเงินกูง้ัดแรก อตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เด่อน + 2.75% ต่อปี 
ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 บริษทัยงัไม่มีการเบิกเงินกูด้งักล่าั 

บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ม่ระยะยาักบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง ดงัน้ี 
บริษทั โรงพยาบาลัภิาราม จ ากดั 
ังเงินทีอ 7  เม่ออันัทีอ 10 พฤษภาคม 2556 บริษทัย่อยได้เขา้ท าสัญญากูย้่มเงินสกุลบาทกับธนาคาร

พาณิชยแ์ห่งหนึอง ังเงินจ านัน 300 ลา้นบาท เบิกใชแ้ล้ั  295.80 ลา้นบาทเงินกูมี้ก าหนด
ระยะเัลาช าระค่นภายใน 8 ปี นบัตั้งแต่ันัเบิกเงินกูง้ัดแรก ปลอดช าระเงินตน้ 25 เด่อน 
นบัตั้งแต่ันัทีอเบิกเงินกูง้ัดแรก โดยมีก าหนดช าระดอกเบี้ยทุกส้ินเด่อน คิดดอกเบี้ยจาก
อตัราดอกเบี้ยประเภทเงินฝากประจ า 3 เด่อน บัก ร้อยละ 2.25 โดยมีเง่ออนไขการจ่ายค่น
เงินตน้ ดงัน้ี 

งัดทีอ  จ านันเงิน (บาท : งัด) 
1 - 12  1,500,000 
13 - 24  2,500,000 
25 - 36  3,500,000 

37 เป็นตน้ไป  6,000,000 
    ณ ันัทีอ 31 ธันัาคม 2562 เงินกู้ย่มมียอดคงเหล่อจ านัน 91.80 ลา้นบาท และในปี 

2563 บริษทัไดช้ าระค่นเงินตน้ครบถ้ั นแล้ั  
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ังเงินทีอ 8  เม่ออันัทีอ 11 มิถุนายน 2556 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสญัญากูย้ม่เงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชย์
ในประเทศแห่งหนึอ งังเงินจ านัน 250 ล้านบาท เบิกใช้แล้ั 245.80 ล้านบาท เงินกู้มี
ก  าหนดระยะเัลาช าระค่นภายใน 8 ปี นับตั้งแต่ันัเบิกเงินกูง้ัดแรก ปลอดช าระเงินตน้ 25 
เด่อน นับตั้งแต่ันัทีอเบิกเงินกูง้ัดแรก โดยมีก าหนดช าระดอกเบี้ยทุกส้ินเด่อน คิดดอกเบี้ย
จากอตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เด่อน บัก ร้อยละ 2.25 ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 
2562 เงินกูย้ม่มียอดคงเหล่อจ านัน 31.40 ลา้นบาท และ 77.00 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
ังเงินทีอ 9  เม่ออันัทีอ  19 มีนาคม 2557 บริษัทย่อยได้เข้าท  าสัญญากู้ย่มเงินสกุลบาทกับธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึอ งังเงินจ านัน 112 ล้านบาท เบิกใช้แล้ั 112 ล้านบาท 
ก าหนดช าระค่นเงินตน้เป็นงัดๆ ทุกเด่อนเด่อนละ 1.6 ลา้นบาท โดยเริอมช าระงัดแรกใน
ันัท าการสุดทา้ยของเด่อนนับจากันัเบิกใช้เงินกู้งัดแรก และ บริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่าย
ช าระดอกเบี้ ยทุกส้ินเด่อนในอัตรา FDR+2.25% ตอ้งช าระหน้ีให้เสร็จส้ินภายใน 6 ปี นับ
จากันัเบิกใชเ้งินกูง้ัดแรก ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2562 เงินกูย้ม่มียอดคงเหล่อจ านัน 1.60 
ลา้นบาท และในปี 2563 บริษทัไดช้ าระค่นเงินตน้ครบถ้ั นแล้ั  

 
 

ังเงินทีอ 10  เม่ออันัทีอ 12 พฤษภาคม 2557 บริษทัย่อยได้เขา้ท าสัญญากูย้่มเงินสกุลบาทกับธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึอ งังเงินจ านัน 315 ล้านบาท เบิกใช้แล้ั 311.89 ล้านบาท 
เงนิกูมี้ก  าหนดระยะเัลาช าระค่น 9 ปี ก าหนดช าระค่นเป็นงัดๆ ทุกเด่อน เริอมช าระงัด
แรกในันัท าการสุดทา้ยของเด่อนนับจากันัเบิกใชเ้งินกูง้ัดแรก บริษทัจะตอ้งจ่ายช าระ
ดอกเบี้ยทกุส้ินเด่อนในอตัรา ดงัน้ี 

ระยะเัลานบัตั้งแต่ันัทีอเบิกเงินกูง้ัดแรก  อตัราดอกเบี้ย (ต่อปี) 
ปีทีอ 1 - 2  FDR + 1.25% 
ปีทีอ 3 - 9  FDR + 2.50% 

    ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ม่มียอดคงเหล่อจ านัน 155.89 ลา้นบาท 
และ 197.89 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
ังเงินทีอ 11  เม่ออันัทีอ 12 มีนาคม 2558 บริษัทย่อยได้เข้าท  าสัญญากู้ย่มเงินสกุลบาทกับธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึองังเงินจ านัน 400 ลา้นบาท เบิกใชแ้ล้ั  400 ลา้นบาท เงินกูมี้
ก าหนดระยะเัลาช าระค่น 5 ปี ก าหนดช าระค่นเงนิตน้เป็นงัด ๆ ทุกเด่อนเด่อนละ 6.67 
ลา้นบาท โดยเริอมช าระงัดแรกในันัท าการสุดทา้ยของเด่อนนับจากันัเบิกใชเ้งินกูง้ัด
แรก และบริษทัจะตอ้งจ่ายช าระดอกเบี้ยทุกส้ินเด่อนในอตัรา ดงัน้ี 
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ังเงินกูย้ม่  อตัราดอกเบี้ย (ต่อปี) 
 เงินกูส่้ันทีอ 1 ังเงิน 350 ลา้นบาท  3.850% ต่อปี 

 เงินกูส่้ันทีอ 2 ังเงิน   50 ลา้นบาท  อตัราดอกเบี้ยลอยตัั  BIBOR 3 
เด่อน บัก ส่ันต่าง MARGIN  

ร้อยละ 1.690 ต่อปี 
    ณ ันัทีอ 31 ธันัาคม 2562 เงินกู้ย่มมียอดคงเหล่อจ านัน 19.80 ลา้นบาท และในปี 

2563 บริษทัไดช้ าระค่นเงินตน้ครบถ้ั นแล้ั  
 

ังเงินทีอ 12  เม่ออันัทีอ 24 กันยายน 2561 บริษัทย่อยได้เขา้ท าสัญญากู้ย่มเงินสกุลบาทกับธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึองังเงินจ านัน 700 ลา้นบาท เบิกใชแ้ล้ั  700 ลา้นบาท เงนิกูมี้
ก  าหนดระยะเัลาช าระค่นภายใน 5 ปี ก าหนดช าระค่นเงินตน้เป็นงัด ๆ ทุกเด่อนเด่อนละ 
11.67 ลา้นบาท โดยเริอมช าระงัดแรกในันัท าการสุดทา้ยของเด่อนนบัจากันัเบิกใชเ้งินกู้
งัดแรก โดยมีก าหนดช าระดอกเบี้ยทุกส้ินเด่อน คิดดอกเบี้ ยจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ า 6 เด่อน บัก ร้อยละ 1.54 ณ ันัทีอ 31 ธันัาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้่มมียอด
คงเหล่อจ านัน 385 ลา้นบาท และ 525 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
ังเงินทีอ 13  เม่ออันัทีอ 25 มิถุนายน 2562 บริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญากูย้ม่เงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชย์

ในประเทศแห่งหนึอ งังเงิน 560 ล้านบาท  เบิกใช้แล้ั 560 ล้านบาท เงินกู้มีก  าหนด
ระยะเัลาช าระค่นภายในระยะเัลา 72 เด่อน โดยเริอมช าระเงินกูน้ับตั้งแต่ันัทีอเบิกเงินกู้
คร้ังแรก โดยคิดดอกเบี้ยในอตัรา FDR บักส่ันต่างร้อยละ 2.15 ต่อปี เงินกูย้ม่มีก าหนด
ช าระค่นเงินตน้เป็นงัดทุกเด่อนงัดละ 7.78 ล้านบาท ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 
2562 เงินกูย้ม่มียอดคงเหล่อจ านัน 427.74 ลา้นบาท และ 521 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
ังเงินทีอ 14  เม่ออันัทีอ 28 มิถุนายน 2559 บริษทั ส่งสัมพนัธ ์จ  ากดั (บริษทัยอ่ยของบริษทั โรงพยาบาล

ัิภาราม จ ากัด) ได้เขา้ท  าสัญญากู้ย่มเงินสกุลบาทกับธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึอ งังเงิน 
จ านัน 40 ลา้นบาท เบิกใชแ้ล้ั  20.17 ลา้นบาท เงินกูมี้ก  าหนดระยะเัลาช าระค่นภายใน 
5 ปี นับตั้งแต่ันัทีอเบิกเงินกู้งัดแรก อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ MLR - 2.5 ต่อปี มีก าหนด
ช าระดอกเบี้ยทุกส้ินเด่อนโดยมีเง่ออนไขการจ่ายค่นเงินตน้เป็นรายงัด ดงัน้ี 

งัดทีอ  จ านันเงิน (บาท : งัด) 
1 - 59  666,000.00 

60  ช าระเงินตน้ส่ันทีอเหล่อ 
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    ณ ันัทีอ 31 ธันัาคม 2562 เงินกู้ยม่มียอดคงเหล่อจ านัน 3.67 ล้านบาท และในปี 
2563 บริษทัไดช้ าระค่นเงินตน้ครบถ้ั นแล้ั  

 
ังเงนิทีอ 15  เม่ออันัทีอ 11 กนัยายน 2556 บริษทั โรงพยาบาลัิภาราม (อมตะนคร) จ  ากัด (บริษทัยอ่ย

ของบริษทั โรงพยาบาลัิภาราม จ ากัด) ได้เขา้ท าสัญญากู้ย่มเงินสกุลบาทกับธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึองังเงินจ านัน 345 ลา้นบาท เบกิใชแ้ล้ั  345 ลา้นบาท เงินกูมี้
ก าหนดระยะเัลาช าระค่น 10 ปี ก าหนดช าระค่นเงินตน้เป็นงัดๆ ทุกเด่อน เริอมช าระงัด
แรกเม่ออครบก าหนดระยะเัลา 3 ปีนับจากันัเบิกเงินกู้คร้ังแรก และช าระดอกเบี้ ยทุก
เด่อนในอตัรา FDR + 2.2% ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ม่มียอดคงเหล่อ
จ านัน 190.20 ลา้นบาท และ 249.20 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
ภายใตเ้ง่ออนไขของสัญญาเงินกูร้ะยะยาัดงักล่าั บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ออนไข

และขอ้จ ากดัต่างๆ ทีอระบุไัใ้นแต่ละสญัญา 
ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ยม่ระยะยาัดงักล่าัค ้าประกนัโดยการจดจ านองทีอดิน

อาคารและสิองปลูกสร้างของบริษทัและบริษทัยอ่ย หอ้งชุดของบริษทัยอ่ย และใบหุน้สามญัจากการลงทุนใน
ตราสารทุนในคัามตอ้งการของตลาดของบริษทัและบริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนั (ดูหมายเหตุ 10 17 และ 18) 

 
28. หนี้สินตามสัญญาเช่า 

  มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าและการเคล่ออนไหัส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 
แสดงไดด้งัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรัม 
ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2562  - 
เพิอมขึ้นในระหัา่งปี  15,958,316 
เงินจ่ายช าระระหัา่งปี  (4,803,440) 
ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563  11,154,876 
หกั ส่ันทีอถึงก าหนดช าระในหนึองปี  (6,689,380) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่ันทีอถึงก าหนดช าระในหนึองปี  4,465,496 

 
ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีหน้ีสินตามสญัญาเช่าทีอจะตอ้งจ่ายช าระ ดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรัม 
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  เงินตน้  ดอกเบี้ยรอตดั  ยอดช าระ 
ถึงก าหนดช าระภายในหนึองปี  6,689,380  305,443  6,994,823 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระหลงั       
 จากหนึองปีแต่ไม่เกินหา้ปี  4,465,496  107,200  4,572,696 

  รัม  11,154,876  412,643  11,567,519 
 

ค่าใชจ่้ายเกีอยักบัสญัญาเช่าทีอรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่ันของก าไรหร่อขาดทุน 
 บาท 
 งบการเงินรัม 
ค่าเส่ออมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,643,786 
ดอกเบี้ยจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 224,123 
 รัม 5,867,909 

 
      
 
 
 
 

29. ประมาณกัารหนี้สินผลประโยชน์พนักังาน 
   งบแสดงฐานะการเงิน 

 บาท 
 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน ณ ตน้ปี 131,791,942  86,743,876  117,093,677  77,317,787 
เพิอมขึ้นจากการซ้่อธุรกิจ (หมายเหต ุ13) 121,776,477  -  -  - 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (12,957,869)  (799,992)  (1,527,828)  (692,192) 
ตน้ทุนบริการในอดีตและดอกเบี้ย        
      - การแกไ้ขในโครงการผลประโยชน์พนักงาน        
         หลงัออกจากงาน -  20,172,816  -  17,269,961 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบี้ย 42,937,695  16,435,531  16,898,746  14,328,171 
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  9,239,711  -  8,869,950 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน ณ ปลายปี 283,548,245  131,791,942  132,464,595  117,093,677 

 
   ค่าใชจ่้ายทีอรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 บาท 
 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนบริการในอดีตและดอกเบี้ย -  20,172,816  -  17,269,961 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบี้ย        

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 25,935,816  10,169,559  12,058,460  8,922,490 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,118,597  1,217,694  1,167,964  852,083 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 5,409,137  789,174  1,199,749  789,174 
ดอกเบี้ยจากภาระผกูพนั 5,474,145  4,259,104  2,472,573  3,764,424 
 42,937,695  16,435,531  16,898,746  14,328,171 

รัม 42,937,695  36,608,347  16,898,746  31,598,132 
 
 ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ร้อยละ 
 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
อตัราคิดลด 1.72 - 2.05  1.83 - 1.91  1.88  1.88 
อั ต ร า ก า ร เพิอ ม ขึ้ น ข อ ง
เงินเด่อน 

3.64 - 7.00   4.05 - 5.66  4.05  4.05 

อตัราการหมุนเัยีนพนักงาน 0.00 - 33.28  0.00 - 18.75  0.00 - 18.75  0.00 - 18.75 
อตัราการทุพพลภาพ 10.00 ของอตัรามรณะ  10.00 ของอตัรามรณะ  10.00 ของอตัรามรณะ  10.00 ของอตัรามรณะ 
อตัรามรณะ 100.00 ของอตัรามรณะ 

ไทยปี 2560 
 100.00 ของอตัรามรณะ 

ไทยปี 2560 
 100.00 ของอตัรามรณะ 

ไทยปี 2560 
 100.00 ของอตัรามรณะ 

ไทยปี 2560 
 
  การัเิคราะห์คัามอ่อนไหั 

  ผลกระทบของการเปลีอยนแปลงสมมติฐานทีอส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์
ระยะยาัของพนกังาน ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

  บาท 
  งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 

อตัราคิดลด         
เพิอมขึ้นร้อยละ 1  (28,102,796)  (15,842,325)  (15,051,566)  (13,575,521) 
ลดลงร้อยละ 1  34,613,548  19,397,423  18,449,568  16,593,495 

อตัราการเพิอมขึ้นของเงินเด่อน         
เพิอมขึ้นร้อยละ 1  35,612,326  18,721,393  19,246,801  16,041,321 
ลดลงร้อยละ 1  (29,510,967)  (15,659,035)  (15,994,341)  (13,435,934) 

อตัราการเปลีอยนแปลงในจ านันพนักงาน         
เพิอมขึ้นร้อยละ 10  (12,837,094)  (6,209,177)  (6,276,670)  (5,618,744) 
ลดลงร้อยละ 10  14,500,175  6,794,384  6,877,963  6,152,027 

 
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดล้งราชกิจจานุเบกษาแล้ั  เม่ออันัทีอ 5 เมษายน 2562 โดย    ก าหนด

อตัราค่าชดเชยเพิอมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซึอ งท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิ
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ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกั่าค่าจา้งอัตราสุดทา้ย 400 ันั จากปัจจุบนัอัตราค่าชดเชยสูงสุดค่อ 300 ันัโดย
พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ออพน้ก าหนดสามสิบันันับแต่ันัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
การเปลีอยนแปลงดงักล่าัถ่อเป็นการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยบริษทัและบริษทั
ยอ่ยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรขาดทุน 

 
30. กัารบริหารจั กัารทุน 

  ัตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนทีอส าคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ค่อการจดัให้มีซึอ งโครงสร้าง
ทางการเงินทีอเหมาะสมและการด ารงไัซึ้อ งคัามสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่อองตามงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่ันหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.68 :1 (ณ ันัทีอ 31 
ธนััาคม 2562 เท่ากบั 0.40 : 1) และบริษทัมีอตัราส่ันหน้ีสินต่อทนุเท่ากบั 0.74 : 1 (ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2562 
เท่ากบั 0.50 : 1) 

 
31. ส ารองตามกัฎหมาย 

  ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่ันหนึอ ง
ไัเ้ป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกัา่ร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีจนกัา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านัน
ไม่นอ้ยกัา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบยีน เงินส ารองดงักล่าัจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
 
 

32. ทุนเรือนหุ้น 
  ตามมติทีอประชุมสามัญผูถ่้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ออันัทีอ 25 เมษายน 2562 ผูถ่้อหุ้นมีมติอนุมัติ ให้

เปลีอยนแปลงจ านันและมูลค่าหุ้นทีอตราไัข้องบริษทัจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และ
จ านันหุ้นสามญัเพิอมขึ้นจากเดิม 15 ลา้นหุ้น เป็นจ านัน 300 ลา้นหุ้น ในขณะทีอทุนจดทะเบียนของบริษทั
ยงัคงเดิม โดยบริษทัจดทะเบียนแกไ้ขจ านันและมูลค่าหุน้ทีอตราไัก้บักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรัง
พาณิชยแ์ล้ั  เม่ออันัทีอ 28 พฤษภาคม 2562 

 
33. เงินปันผลจ่าย 
 บริษทั 

 ปี 2563 
   ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังทีอ 1/2563 เม่ออันัทีอ 4 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติ

ใหจ่้ายเงินปันผลระหัา่งกาลคร้ังทีอ 3 จากผลการด าเนินงานตั้งแต่ันัทีอ 1 มกราคม 2562 - 30 กนัยายน 2562 ใน
อตัราหุน้ละ 0.90 บาท เป็นจ านันเงิน 216 ลา้นบาท จ่ายแล้ั ในันัทีอ 28 กุมภาพนัธ ์2563 

   ตามมติทีอประชุมสามญัผูถ่้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ออันัทีอ 28 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่าย 
เงินปันผลประจ าปี 2562 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่ันัทีอ 1 มกราคม 2562 ถึงันัทีอ 31 ธนััาคม 2562 จ่าย
หุน้ละ 3.60 บาท รัมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 864 ลา้นบาท ซึองไดจ่้ายไปแล้ั เม่ออันัทีอ 6 กนัยายน 2562 หุน้ละ 
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0.90 บาท เป็นจ านันเงิน 216 ล้านบาท และจ่ายคร้ังทีอ 2 ในันัทีอ 13 ธันัาคม 2562 หุ้นละ 0.90 บาท เป็น
จ านันเงิน 216 ลา้นบาท และจ่ายคร้ังทีอ 3 ในันัทีอ 28 กุมภาพนัธ์ 2563 หุ้นละ 0.90 บาท เป็นจ านันเงิน 216 
ลา้นบาท และจ่ายคร้ังทีอ 4 ในันัทีอ 27 พฤษภาคม 2563 หุ้นละ 0.90 บาท เป็นจ านันเงิน 216 ลา้นบาท และ
อนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2563 ในังเงิน 45 ลา้นบาท 

   ตามมติทีอประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังทีอ 2/2563 เม่ออันัทีอ  30 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติให้
จ่ายเงินปันผลระหั่างกาลคร้ังทีอ 1 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่ันัทีอ 1 มกราคม 2563 ถึงันัทีอ 31 มีนาคม 
2563 ในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท เป็นจ านันเงิน 216 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในันัทีอ 26 สิงหาคม 
2563 

   ตามมตทิีอประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังทีอ 3/2563 เม่ออันัทีอ 29 ตุลาคม 2563 ไดมี้มติใหจ่้ายเงิน
ปันผลระหัา่งกาลคร้ังทีอ 2 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่ันัทีอ 1 มกราคม 2563 ถึงันัทีอ 30 มิถุนายน 2563 ใน
อตัราหุน้ละ 0.90 บาท เป็นจ านันเงิน 216 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในันัทีอ 24 พฤศจิกายน  2563 

 ปี 2562 
   ตามมติทีอประชุมสามัญผูถ่้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ออันัทีอ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมติัให้

จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่ันัทีอ 1 มกราคม 2561 ถึงันัทีอ 31 ธนััาคม 
2561  
จ่ายหุ้นละ 68 บาท รัมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 816 ลา้นบาท ซึอ งไดจ่้ายไปแล้ัเม่ออันัทีอ 16 พฤศจิกายน 
2561 หุ้นละ 8 บาท เป็นจ านันเงิน 96 ลา้นบาท (จากผลการด าเนินงานันัทีอ 1 มกราคม 2561 ถึงันัทีอ 30 
มิถุนายน 2561) และจ่ายคร้ังทีอ 2 ในันัทีอ 20 มีนาคม 2562 หุ้นละ 30 บาท เป็นจ านันเงิน 360 ล้านบาท 
(จากผลการด าเนินงานันัทีอ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงันัทีอ 31 ธนััาคม 2561) และให้จ่ายคร้ังทีอ 3 ในันัทีอ 24 
พฤษภาคม 2562 หุน้ละ 30 บาท เป็นจ านันเงนิ 360 ลา้นบาท 

   เม่ออันัทีอ 14 สิงหาคม 2562 ทีอประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังทีอ 2/2562 ไดมี้มติใหจ่้ายเงินปัน
ผลระหั่างกาลประจ าปี 2562 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่ันัทีอ 1 มกราคม 2562 ถึงันัทีอ 30 มิถุนายน 
2562 หุน้ละ 0.90 บาท เป็นจ านันเงิน 216 ลา้นบาท ซึองไดจ่้ายไปแล้ั ในันัทีอ 6 กนัยายน 2562 

   เม่ออันัทีอ 14 พฤศจิกายน 2562 ทีอประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังทีอ 3/2562 ไดมี้มติใหจ่้ายเงิน
ปันผลระหัา่งกาลประจ าปี 2562 คร้ังทีอ 2 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่ันัทีอ 1 มกราคม 2562 ถึงันัทีอ 30 
กนัยายน 2562 หุน้ละ 0.90 บาท เป็นจ านันเงิน 216 ลา้นบาท ซึองไดจ่้ายไปแล้ั ในันัทีอ 13 ธนััาคม 2562 

 
  บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลัภิาราม จ ากดั 

  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังทีอ 1/2563 ของบริษทัย่อย - บริษทั โรงพยาบาล  
ัภิาราม จ ากดั เม่ออันัทีอ 28 มกราคม 2563 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลระหั่างกาลส าหรับผลการด าเนินงาน
ตั้งแต่ันัทีอ 1 มกราคม 2562 ถึงันัทีอ 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท รัมเป็นเงินทั้ งส้ิน 200  
ลา้นบาท ซึองไดจ่้ายไปแล้ั เม่ออันัทีอ 25 กุมภาพนัธ ์2563 
  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังทีอ 6/2563 ของบริษทัย่อย - บริษทั โรงพยาบาล  
ัิภาราม จ ากดั เม่ออันัทีอ 29 ธนััาคม 2563 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลระหั่างกาลจากก าไรสะสม ในอตัรา
หุน้ละ 1 บาท รัมเป็นเงินทั้งส้ิน 200 ลา้นบาท ซึองไดจ่้ายไปแล้ั เม่ออันัทีอ 15 มกราคม 2564 
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บริษทัยอ่ย - บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จ ากดั 
  ตามมติทีอประชุมสามญัผูถ่้อหุน้ประจ าปี 2562 ของบริษทัยอ่ย - บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จ ากดั เม่ออ

ันัทีอ 27 มีนาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่ันัทีอ 1 
มกราคม 2561 ถึงันัทีอ 31 ธนััาคม 2561 หุน้ละ 6.5 บาท ส าหรับหุน้ทีอเรียกช าระเตม็จ านันแล้ั  จ  านัน 50 
ล้านหุ้น เป็นจ านันเงิน 325 ล้านบาท และหุ้นละ 2.275 บาท ส าหรับหุ้นทีอ เรียกช าระ  3.5 บาทต่อหุ้น 
จ านัน 150 ลา้นหุ้น เป็นจ านันเงิน 341.25 ลา้นบาท รัมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 666.25 ลา้นบาท ซึอ งไดจ่้าย
ไปแล้ัเม่ออันัทีอ 28 มีนาคม 2562 และให้ตั้งส ารองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของจ านันก าไรจดัสรรเป็น
จ านันเงิน 39 ลา้นบาท 
 

34. ค่าใช้จ่ายตามลักัษณะ 
   รายการค่าใชจ่้ายแบง่ตามลกัษณะประกอบด้ั ยรายการค่าใชจ่้ายทีอส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2563  2562 

ตน้ทุนยาและเัชภณัฑ ์ 1,060,101,739  488,004,826  426,380,590  451,571,068 
ตน้ทุนแลบ็และเอก็ซเรย ์ 235,846,599  72,232,850  73,468,363  63,573,934 
ค่าธรรมเนียมแพทย ์ 1,702,807,590  824,983,182  726,806,484  752,755,232 
ค่าใชบ้ริการภายนอกทางการแพทย ์ 237,719,521  49,404,867  14,760,700  11,891,663 
ค่าใชจ่้ายพนักงาน 1,320,302,303  923,865,355  669,295,191  835,075,048 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 153,551,373  58,960,300  47,048,010  44,970,036 
ค่าสาธารณูปโภค 163,557,046  68,471,182  52,637,784  58,352,515 
ค่าเส่ออมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 716,496,765  187,714,216  193,638,811  158,720,053 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 176,666,598  90,899,127  75,1933,828  86,880,575 
ค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 43,135,027  73,036,558  43,135,027  73,036,558 

35.  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไ ้ 
  35.1  ส่ันประกอบหลกัของค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 2562  

  ประกอบด้ั ย  
 บาท 
 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ภาษีเงินไดท้ีอแสดงอยู่ในก าไรขาดทุน :        
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 160,085,232  198,447,181  153,112,982  189,943,257 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 34,655  -  34,655  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
การเปลีอยนแปลงของผลต่างชัอั คราั        

 ทีอรับรู้เม่ออเริอมแรกและทีอกลบัรายการ (12,061,905)  1,343,884  (7,156,717)  50,166 
 รัม 148,057,982  199,790,965  145,990,919  189,993,423 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีอเกีอยัขอ้งกบั        
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  การัดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ออขาย (85,175,688)  67,238,156  (85,175,688)  67,238,156 
   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั    
          คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  (1,615,750)  -  (1,773,990) 

 รัม (85,175,688)  65,622,406  (85,175,688)  65,464,166 

 
35.2 กระทบยอดระหั่างจ านันค่าใชจ่้ายและผลคูณของก าไรทางภาษีกบัอตัราภาษีทีอใชส้ าหรับปีส้ินสุด

ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
   (ปรับปรุงใหม่)     
ก าไรทางบญัชีส าหรับปี 617,467,636  1,514,375,657  1,254,176,910  1,730,505,182 
อตัราภาษีทีอใช ้(ร้อยละ) 20  20  20  20 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้ านัณตามอตัราภาษีทีอใช ้ 123,493,527  302,875,131  250,835,382  346,101,036 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 34,655  -  34,655  - 
รายการกระทบยอด        
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายทีอไม่สามารถน ามาหกัใน        
การค านัณก าไรทางภาษี        
- ค่าใชจ่้ายทีอไม่อนุญาตให้ถ่อเป็นรายจ่ายในการค านัณ        
ก าไรทางภาษี 13,579,980  61,279,710  24,087,303  24,312,763 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้ร่อก าไรทีอไม่ตอ้งน ามาค านัณ        
ก าไรทางภาษี        
- รายไดเ้งินปันผลทีอไดรั้บยกเัน้ (32,490,262)  (51,389,249)  (120,932,661)  (175,553,689) 
- ส่ันแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่ัม (23,933,005)  (109,350,128)  -  - 
- ค่าใชจ่้ายทีอหักเป็นรายจ่ายไดเ้พิอมทางภาษี (29,999,096)  (4,866,687)  (8,033,760)  (4,866,687) 

ขาดทุนทางภาษีทีอยงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได ้        
รอการตดับญัชี 97,372,183  1,242,188  -  - 

รัมรายการกระทบยอด 24,529,800  (103,084,166)  (104,879,118)  (156,107,613) 
รัมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 148,057,982  199,790,965  145,990,919  189,993,423 

 
ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 2562 บริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมทีอยงัไม่ไดใ้ชเ้ป็น

จ านันเงิน 87.94 ลา้นบาท และ 87.80 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึอ งบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษี
เงนิไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนทางภาษีดงักล่าั เน่อองจากยงัมีคัามไม่แน่นอนัา่บริษทัยอ่ยจะ
มีก าไรทางภาษีเพยีงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ 

 
 35.3 การกระทบยอดระหั่างอัตราภาษีทีอแท้จริงถััเฉลีอยและอัตราภาษีทีอใช้ส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 

   ธนััาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรัม 
 2563  2562 (ปรับปรุงใหม่) 
 จ านันภาษี 

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 
 จ านันภาษี 

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี 617,467,636    1,514,375,657   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีอใช ้ 123,493,527  20.00  302,875,131  20.00 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 34,655  0.01   -    - 
รายการกระทบยอด 24,529,800  3.97  (103,084,166)  (6.81) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีอแทจ้ริงถัั เฉลีอย 148,057,982  23.98  199,790,965  13.19 
  
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562 
 จ านันภาษี 

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 
 จ านันภาษี 

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี 1,254,176,910    1,730,505,182   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีอใช ้ 250,835,382  20.00  346,101,036  20.00 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 34,655  0.00   -    - 
รายการกระทบยอด (104,879,118)  (8.36)  (156,107,613)  (9.02) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีอแทจ้ริงถัั เฉลีอย 145,990,919  11.64  189,993,423  10.98  

 
36. กั าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

  ก าไรต่อหุ้นขั้นพ่้นฐานค านัณโดยการหารก าไรส าหรับปีด้ั ยจ านันหุน้สามญัถัั เฉลีอยถ่ังน ้ าหนัก
ทีอออกและเรียกช าระแล้ั ในระหัา่งปี 

 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
   (ปรับปรุงใหม่)     

ก าไรส าหรับปีของบริษทัใหญ่ (บาท) 632,057,300  1,435,586,470  1,108,185,991  1,540,511,759 
จ านันหุ้นสามญัถัั เฉลีอยถ่ังน ้ าหนกั (หุ้น) 240,000,000  240,000,000  240,000,000  240,000,000 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ่้นฐาน (บาทต่อหุ้น)        
 ก าไรของบริษทัใหญ่ 2.63  5.98  4.62  6.42 

 
 
37. เคร่ืองมือทางกัารเงิน 

37.1 การบริหารคัามเสีอยง 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารคัามเสีอยงทางการเงินทีออาจเกิดขึ้นในสินทรัพยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบการจดัการและการคับคุมภายในองคก์รโดยทัอั ไป 
ฝ่ายบริหารไดมี้การคับคุมกระบันการการจดัการคัามเสีอยงของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ออง 
เพ่ออใหม้ัอนใจัา่ มีคัามสมดุลระหัา่งคัามเสีอยงและการคับคุมคัามเสีอยง 

 
37.2 คัามเสีอยงจากอตัราดอกเบี้ย 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีคัามเสีอยงจากอตัราดอกเบี้ยเน่อองจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน เงิน
ให้กูย้ม่ระยะสั้น เงินให้กูย้ม่ระยะยาั เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ม่ระยะสั้นและเงินกูย้ม่ระยะยาั 
ทั้งน้ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่ันใหญ่มีอตัราดอกเบี้ยทีอปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหร่อมี
อตัราดอกเบี้ ยคงทีอซึอ งใกล้เคียงกับอตัราตลาดในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัเช่ออั่าคัามผนั
ผันของอัตราดอกเบี้ ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อผลการ
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ด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษทัและบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน
อ่อนเพ่ออป้องกนัคัามเสีอยงดงักล่าั 

ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินทีอส าคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบี้ยไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรัม 

 ราคาตามบญัชี  ณ ันัทีอ 31 ธันัาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รัม 

 (ร้อยละ)  ปรับข้ึนลง  คงทีอ  อตัราดอกเบ้ีย   

   ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.125 - 0.40  481,137,541  -  134,884,521  616,022,062 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  -  1,273,594,735  1,273,594,735 

เงินใหกู้ย้่มระยะสั้นแกก่จิการทีอเก ีอยัขอ้งกนั 2.20 - 4.25  -  558,000,000  -  558,000,000 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเัียนอ่อน -  -  -  8,134,536,291  8,134,536,291 

เงินฝากประจ าทีอติดภาระค ้าประกนั 0.10 - 0.90  3,836,427  -  -  3,836,427 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย่้มระยะสั้น 

 จากสถาบนัการเงิน 1.60 - 3.90  120,665,333  5,488,130,000  -  5,608,795,333 

เจา้หน้ีการคา้ -  -  -  518,452,156  518,452,156 

เงินกูย่้มระยะสั้นจากบุคคลและกจิการทีอเก ีอยัขอ้งกนั 3.75  -  203,778,146  -  203,778,146 

เงินกูย้่มระยะสั้นจากบุคคลอ่อน 1.74 - 3.25  -  345,620,000  -  345,620,000 

เงินกูย้่มระยะยาัจากสถาบนัการเงิน -  3,126,026,018  -  -  3,126,026,018 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 0.15 - 4.15  -  11,154,876  -  11,154,876 

เจา้หน้ีอ่อนและหน้ีสินหมุนเัียนอ่อน -  -  -  578,355,324  578,355,324 
 
 

 บาท 

 งบการเงินรัม 

 ราคาตามบญัชี  ณ ันัทีอ 31 ธันัาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รัม 

 (ร้อยละ)  ปรับข้ึนลง  คงทีอ  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 

เงินใหกู้ย่้มระยะสั้นแกก่จิการทีอเก ีอยัขอ้งกนั 2.20 - 4.25  -  345,000,000  -  345,000,000 

เงินลงทุน -  -  -  7,340,923,882  7,340,923,882 

เงินใหกู้ย้่มระยะยาัแกก่จิการทีอเก ีอยัขอ้งกนั 8.00  -  45,000,000  -  45,000,000 

เงินฝากประจ าทีอติดภาระค ้าประกนั 0.375 -  0.90  1,195,080  -  -  1,195,080 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย่้มระยะสั้น   84,909,560  3,970,000,000    4,054,909,560 
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 จากสถาบนัการเงิน 1.90 - 2.80 - 

เจา้หน้ีการคา้ -  -  -  297,353,371  297,353,371 

เงินกูย้่มระยะสั้นจากบุคคลและกจิการทีอเก ีอยัขอ้งกนั 3.75  -  5,200,000  -  5,200,000 

เงินกูย้่มระยะสั้นจากบุคคลอ่อน 3.75 - 4.25  -  172,500,000  -  172,500,000 

เจา้หน้ีอ่อนและหน้ีสินหมุนเัียนอ่อน -  -  -  323,005,544  323,005,544 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ราคาตามบญัชี ณ ันัทีอ 31 ธันัาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รัม 

 (ร้อยละ)  ปรับข้ึนลง  คงทีอ  อตัราดอกเบ้ีย   

   ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.125 - 0.250  360,116,236  -  30,540,431  390,656,667 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  -  533,115,934  533,115,934 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเัียนอ่อน -  -  -  8,049,858,175  8,049,858,175 

เงินใหกู้ย่้มระยะยาัแกก่จิการทีอเก ีอยัขอ้งกนั 4.25  -  4,700,000  -  4,700,000 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย่้มระยะสั้น          

 จากสถาบนัการเงิน 1.60 - 2.80  83,219,601  4,030,000,000  -  4,113,219,601 

เจา้หน้ีการคา้ -  -  -  330,406,105  330,406,105 

เงินกูย่้มระยะสั้นจากบุคคลและกจิการทีอเก ีอยัขอ้งกนั 2.20 - 4.25  -  555,200,000  -  555,200,000 

เงินกูย้่มระยะสั้นจากบุคคลอ่อน 3.75  -  172,500,000  -  172,500,000 

เงินกูย้่มระยะยาัจากสถาบนัการเงิน 1.78 - 2.86  -  1,916,000,000  -  1,916,000,000 

เจา้หน้ีอ่อนและหน้ีสินหมุนเัียนอ่อน -  -  -  208,666,909  208,666,909 
 
 
 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ราคาตามบญัชี ณ ันัทีอ 31 ธันัาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รัม 

 (ร้อยละ)  ปรับข้ึนลง  คงทีอ  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 -  -  -  7,340,923,882  7,340,923,882 

เงินใหกู้ย้่มระยะยาัแกก่จิการทีอเก ีอยัขอ้งกนั 8.00  -  45,000,000  -  45,000,000 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้่มระยะสั้น          

 จากสถาบนัการเงิน 1.90 - 2.80  82,172,294  3,970,000,000  -  4,052,172,294 
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เจา้หน้ีการคา้ -  -  -  283,518,497  283,518,497 

เงินกูย่้มระยะสั้นจากบุคคลและกจิการทีอเก ีอยัขอ้งกนั 3.75  -  5,200,000  -  5,200,000 

เงินกูย้่มระยะสั้นจากบุคคลอ่อน 3.75 - 4.25  -  172,500,000  -  172,500,000 

เจา้หน้ีอ่อนและหน้ีสินหมุนเัียนอ่อน -  -  -  268,130,953  268,130,953 

 
37.3 คัามเสีอยงจากการใหสิ้นเช่ออ 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีคัามเสีอยงด้านการให้สินเช่ออทีอเกีอยัเน่อองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้่ม

ระยะสั้นและระยะยาัแก่บุคคลหร่อกิจการทีอเกีอยัขอ้งกนั ฝ่ายบริหารคับคุมคัามเสีอยงน้ีโดยการ
ก าหนดให้มีนโยบายและัิธีการในการคับคุมสินเช่ออทีอเหมาะสม ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่
คาดัา่จะไดรั้บคัามเสียหายทีอเป็นสาระส าคญัจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีดงักล่าั นอกเหน่อไปจากทีอ
ไดต้ั้งค่าเผ่ออผลขาดทุนทีอคาดัา่จะเกิดขึ้น 

 
37.4 คัามเสีอยงจากอตัราแลกเปลีอยน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีคัามเสีอยงจากคัามผนัผันของอตัราแลกเปลีอยนในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ เน่อองจากธุรกรรมทางการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยท ากบัธุรกิจภายในประเทศ 

ณ ันัทีอ 31 ธันัาคม 2563 บริษัทและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินซึอ งเป็น
เงินตราต่างประเทศทีอส าคญั ดงัน้ี  

  งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สกุลเงิน 
 สินทรัพยท์าง

การเงิน  
หน้ีสินทาง
การเงิน 

 สินทรัพยท์าง
การเงิน  

หน้ีสินทาง
การเงิน 

 อตัราแลกเปลีอยน 
อตัราซ้่อ  อตัราขาย 

          (บาทต่อหนึองหน่ัยเงินตราตา่งประเทศ) 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  141,109   -  141,109   -    -  30.285 

 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสญัญาซ้ือและขายเงินตราต่าง็ระเทศล่วงหน้าหลายฉบบั

กบัธนาคารใน็ระเทศหลายแห่งเ  ็ นจ านวนเงิน 0.14 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียด
และอตัราแลกเ็ล่ียนตามสญัญาซ้ือและขายเงินตราต่าง็ระเทศล่วงหนา้ ดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพะกิจการ 

 มูลค่าตามสญัญา  มูลค่ายติุธรรม 
สญัญาซ้ือเงนิตราต่าง็ระเทศล่วงหนา้    
    (อตัรา 30.285 : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 4,273,489  4,308,783 
 

37.5 คัามเสีอยงดา้นสภาพคล่อง 
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บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการคับคุมคัามเสีอยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยรัมทั้งจดัหา
ังเงินสินเช่ออระยะสั้ นจากสถาบันการเงินต่างๆ เพ่ออส ารองในกรณีทีอ มีคัามจ าเป็นและเพ่ออลด
ผลกระทบจากคัามผนัผันของกระแสเงินสด 

 
37.6 มูลค่ายตุิธรรมของเคร่อองม่อทางการเงิน 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินทีอแสดงไัใ้นงบการเงินมีอตัราดอกเบี้ ย
ปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหร่อมีอตัราดอกเบี้ยคงทีอใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ายบริหาร
ของบริษทัเช่ออัา่มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าัจะไม่แตกต่างอยา่งเป็น
สาระส าคญักบัมูลค่าตามบญัชี 

  
การัดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่อองม่อทางการเงิน 

ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทีอัดัมูลค่า
ด้ั ยมูลค่ายติุธรรม แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายตุิธรรม ดงัน้ี  

  บาท 
  งบการเงินรัม 
  ณ ันัทีอ 31 ธันัาคม 2563 

  ระดบัทีอ 1  ระดบัทีอ 2  ระดบัทีอ 3  รัม 
สินทรัพย์ทางกัารเงินที่วั มูลค่า ้วยมูลค่ายุติธรรม         
     เงินลงทุนในตราสารทุนในคัาม     
  ตอ้งการของตลาด    

 
7,763,643,388 

  
- 

  
   - 

 
7,763,643,388 

 เงินลงทุนในตราสารทุนทีอไม่ไดอ้ยู่          
  ในคัามตอ้งการของตลาด   -      -   370,857,609  370,857,609 
 ตราสารอนุพนัธ์   -   35,294  -  35,294 
 รัม  7,763,643,388  35,294  370,857,609  8,134,536,291 

 
  บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 

  ระดบัทีอ 1  ระดบัทีอ 2  ระดบัทีอ 3  รัม 
สินทรัพย์ทางกัารเงินที่วั มูลค่า ้วยมูลค่ายตุิธรรม         
     เงินลงทุนในตราสารทุนในคัาม     
  ตอ้งการของตลาด    

 
7,763,643,388 

  
- 

  
   - 

 
7,763,643,388 

 เงินลงทุนในตราสารทุนทีอไม่ไดอ้ยู ่         
  ในคัามตอ้งการของตลาด   -      -   286,179,493  286,179,493 
 ตราสารอนุพนัธ์   -  35,294     -  35,294 
 รัม  7,763,643,388  35,294  286,179,493  8,049,858,175 

   
  บาท 
  งบการเงินรัม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2562 

  ระดบัทีอ 1  ระดบัทีอ 2  ระดบัทีอ 3  รัม 
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สินทรัพย์         
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ออขาย 
  - ตราสารทุน 

 
7,027,512,537 

  
- 

  
- 

 
7,027,512,537 

 รัม  7,027,512,537  -  -  7,027,512,537 
 

 ในระหั่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหั่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
เทคนิคการประเมินมูลค่ายตุิธรรมและขอ้มูลทีอใชส้ าหรับการัดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

  มูลค่ายตุิธรรมของตราสารอนุพนัธ ์ไดแ้ก่ สัญญาซ้่อขายเงินตราสารต่างประเทศัดัมูลค่ายติุธรรม
โดยใช้อัตราตลาดของแต่ละสัญญาทีอค  านัณโดยสถาบนัการเงินของบริษทั ณ ันัทีอในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลทีอใชส้ าหรับการัดัมูลค่ายตุิธรรมระดบั 3 

  เงินลงทุนในตราสารทนุ แสดงมูลค่ายตุิธรรมตามราคาตลาดหร่ออา้งอิงจากแบบจ าลองราคาทีอ
ไดรั้บการยอมรับโดยทัอั ไปในกรณีทีอไม่มีราคาตลาด 

 
38.  กัารเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกัิ จากักัจิกัรรมจั หาเงิน 

 การเปลีอยนแปลงในหน้ีสินทีอเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรัม 

 ยอดคงเหล่อ  กระแสเงินสด  รายการทีอไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหล่อ 

 ณ ันัทีอ   เพิอม (ลด)*  เพิอม (ลด)  เพิอมข้ึนจากการ  ณ ันัทีอ 
 31 ธนััาคม 2562      ซ้่อธุรกิจ  31 ธนััาคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้่มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,054,909,560  509,385,925  -  1,044,499,848  5,608,795,333 
เงินกูย้ม่ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการทีอเกีอยัขอ้งกนั 5,200,000  171,000,000  -  27,578,146  203,778,146 
เงินกูย้ม่ระยะสั้นจากบุคคลอ่อน 172,500,000  (80,000,000)  -  253,120,000  345,620,000 
เงินกูย้่มระยะยาัจากสถาบนัการเงิน -  1,438,960,008  -  1,687,066,010  3,126,026,018 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  (4,803,440)  15,958,316  -  11,154,876 

 รัม 4,232,609,560  2,034,542,493  15,958,316  3,012,264,004  9,295,374,373 

 บาท 

 งบการเงินรัม 

 ยอดคงเหล่อ  กระแสเงินสด  รายการทีอไมใ่ช่  ยอดคงเหล่อ 

 ณ ันัทีอ   เพิอม (ลด)*  เงินสดเพิอม (ลด)  ณ ันัทีอ 

 31 ธนััาคม 2561      31 ธนััาคม 2562 

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

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

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

เงินกูย้่มระยะยาัจากสถาบนัการเงิน 55,000,000  (55,000,000)  -  - 

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

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหล่อ  กระแสเงินสด  รายการทีอไม่ใช่  ยอดคงเหล่อ 

 ณ ันัทีอ   เพิอม (ลด)*  เงินสดเพิอม (ลด)  ณ ันัทีอ 

 31 ธนััาคม 2562      31 ธนััาคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้่มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,052,172,294  61,047,307  -  4,113,219,601 

เงินกูย้่มระยะสั้นจากบุคคลและกิจการทีอเกีอยัขอ้งกนั 5,200,000  550,000,000  -  555,200,000 

เงินกูย้่มระยะสั้นจากบุคคลอ่อน 172,500,000  -  -  172,500,000 

เงินกูย้่มระยะยาัจากสถาบนัการเงิน -  1,916,000,000  -  1,916,000,000 

รัม 4,229,872,294  2,527,047,307  -  6,756,919,601 
 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหล่อ  กระแสเงินสด  รายการทีอไม่ใช ่  ยอดคงเหล่อ 

 ณ ันัทีอ   เพิอม (ลด)*  เงินสดเพิอม (ลด)  ณ ันัทีอ 

 31 ธนััาคม 2561      31 ธนััาคม 2562 

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

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

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

เงินกูย้่มระยะยาัจากสถาบนัการเงิน 44,000,000  (44,000,000)  -  - 

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

 
*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรัมจ านันเงินสดรับและเงินสดช าระค่นในงบกระแสเงนิสด 

 
 
 
 
 

39. ภาระผูกัพันและหนี้สินที่อาจจะเกัิ ขึน้ 
  ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 นอกจากหน้ีสินทีอปรากฏในงบการเงินแล้ั  บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีภาระ

ผกูพนัและหน้ีสินทีออาจจะเกิดขึ้น ดงัน้ี 
  39.1 ภาระผกูพนัเกีอยักบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

  39.1.1 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการท าสัญญาซ้่อทีอดินครุภัณฑ์ทางการแพทยแ์ละ
ทรัพยสิ์นอ่อนกบับริษทัในประเทศหลายแห่ง มูลค่าตามสัญญารัม 358.66 ลา้นบาท (เฉพาะ
กิจการ 114.86 ล้านบาท) บริษทัและบริษทัย่อยมีการจ่ายเงินมดัจ าล่ังหน้าตามสัญญาแล้ั
จ านัน 104.61 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 45.50 ลา้นบาท) บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนั
ตามสญัญาคงเหล่อ 254.06 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 69.31 ลา้นบาท) 
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  39.1.2 บริษทัมีภาระผกูพนัในการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่ัม และบริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนัเป็นจ านัน
เงิน 2,561.48 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นแล้ัเป็นจ านันเงิน 827.19 ลา้นบาท บริษทัมี
ภาระผกูพนัทีอจะตอ้งจ่ายค่าหุน้ทีอยงัไม่ไดเ้รียกช าระอีกเป็นจ านันเงิน 1,734.29 ลา้นบาท 

 
  39.2 ภาระผกูพนัเกีอยักบัสญัญาใหบ้ริการ 
     ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการช าระ

ค่าบ ารุงรักษาเคร่อองม่อแพทยแ์ละค่าเช่าป้ายโฆษณา ภาระตามสญัญาคงเหล่อดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

จ่ายช าระภายใน        
1 ปี 17,584,308  16,428,216  14,067,433  11,996,501 
2 - 5 ปี 26,197,565  28,895,473  11,193,958  19,518,614 
มากกั่า 5 ปี 3,360,000  108,276,732  -  - 
 47,141,873  153,600,421  25,261,391  31,515,115 

 
 39.3 การค ้าประกนั 

     บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัจากการใหธ้นาคารพาณิชยอ์อกหนงัส่อค ้าประกนั
การใชไ้ฟฟ้าและโทรศพัท ์การเป็นสถานพยาบาลประกนัสังคมและส านักงานหลกัประกนัสุขภาพ
ถ้ันหน้า และการซ้่อเคร่อองม่อแพทยแ์ละสินทรัพยอ่์อนเป็นจ านันเงิน 128.48 ล้านบาท (เฉพาะ
กิจการค ้ าประกันไฟฟ้า ตั๋ัเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและหนังส่อค ้ าประกันการออกสินคา้ังเงิน
จ านัน 13.03 ลา้นบาท) 

 
 
 
 
  39.4 คดีฟ้องร้อง 
       (ก) บริษทัถูกคนไขฟ้้องร้องเรียกค่าเสียหายเกีอยักบัการรักษาพยาบาลจ านัน 5 คดี โดยมีทุนทรัพยท์ีอ

 ฟ้องร้องจ านันรัม 108.28 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
คดีคัาม  คัามค่บหนา้ของคดี 

ปี 2559   
1. ทุนทรัพย ์1.98 ลา้นบาท  ศาลชั้ นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ต่อมาศาลอุทธรณ์

พพิากษาให้บริษทัช าระเงิน 0.18 ลา้นบาท ต่อมาศาลฎีกา
ไดพ้ิพากษาให้บริษทัช าระเงิน 0.10 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดี
อยูร่ะหัา่งการปฎิบตัิตามค าพพิากษาของศาลฎีกา 

ปี 2560   
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2. ทุนทรัพย ์10.91 ลา้นบาท  ศาลชั้ นต้นพิพากษาให้บริษัทช าระเงิน 0.55 ล้านบาท 
ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ปัจจุบัน     
ศาลฎีการับฎีกาของโจทกไ์ัพ้ิจารณา และอยูร่ะหั่างรอ
จ าเลยแกฎี้กา 

3. ทุนทรัพย ์42.30 ลา้นบาท  ศาลชั้นตน้พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ต่อมาศาลอุทธรณ์
ไดพ้ิพากษาย่นตามศาลชั้นตน้ ปัจจุบนัโจทก์ไม่ไดย้่อน
ฎีกา คดีจึงเป็นอนัเสร็จส้ินไป 

ปี 2561   
4. ทุนทรัพย ์47.80 ลา้นบาท  ศาลชั้นตน้มีค  าพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก ์โจทก์จึงย่อน

อุทธรณ์คดัคา้นค าพพิากษาของศาลชั้นตน้ ปัจจุบนัคดี
อยูร่ะหัา่งรอจ าเลยย่อนแกค้  าอุทธรณ์ 

ปี 2562   
5. ทุนทรัพย ์5.29 ลา้นบาท  โจทก์กับจ าเลยสามารถเจรจาตกลงกันได้ และท า

สญัญาประนีประนอมยอมคัามกนั โดยบริษทัยอมลด
ค่ารักษาพยาบาลทีอค ้างช าระอยู่จ  านันเงิน 1.87 ล้าน
บาท คงเหล่อ 0.20 ล้านบาท ซึอ งโจทก์ตกลงจะช าระ
เงินจ านันดงักล่าัในันัทีอ 1 กรกฎาคม 2565 ศาลจึง
ไดมี้ค  าพพิากษาใหค้ดีคัามเสร็จส้ิน  

 
     เน่อองจากฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นั่าคดีคัามยงัมีคัามไม่แน่นอน บริษทัจึงยงั

ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินไัใ้นงบการเงิน 
   (ข) ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเกีอยักบัค่านายหน้าในการติดต่อเช่าทีอดินของบริษทั

ย่อยโดยมีทุนทรัพยท์ีอ ฟ้องร้องจ านันเงิน 53.14 ล้านบาท ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีค  า
พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์และปัจจุบนัอยูร่ะหั่างการพิจารณาของศาลฏีกาั่าจะรับฏีกาหร่อไม่ 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้ัั่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีผลเสียจากคดีดังกล่าัจึงไม่บันทึก
ประมาณการหน้ีสินไัใ้นงบการเงิน 

      (ค) ในปี 2561 บริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเกีอยักบัคดีเช็ค โดยมีทุนทรัพยท์ีอฟ้องร้องจ านันเงิน 10 ลา้นบาท 
ศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์พจิารณาใหบ้ริษทัยอ่ยช าระเงนิจ านันเงิน 10 ลา้นบาทพร้อมดอกเบี้ย 
7.5 ต่อปีของเงินตน้ โดยบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกรายการดงักล่าัไัใ้นบญัชีเจา้หน้ีค่าซ้่อทีอดิน จ านัน
เงิน 10 ลา้นบาท รัมทั้งบนัทึกดอกเบี้ยคา้งจ่ายเป็นจ านันเงิน 1.93 ลา้นบาทไัใ้นงบการเงินแล้ั  
และเม่ออันัทีอ 20 ตุลาคม 2563 ศาลฎีกามีค  าสัองไม่อนุญาตให้จ  าเลยทั้งสองย่อนฎีกา   คดีจึงถึงทีอสุด 
บริษทัจึงได้ั างเงินช าระหน้ีตามค าสัองศาลฎีกา โดยมีเงินตน้จ านัน 10 ลา้นบาท และดอกเบี้ยคา้ง
จ่าย จ  านัน 2.09 ล้านบาท รัมเป็นเงินทั้ งส้ินจ านัน 12.09 ล้านบาท และบริษัทได้บันทึก
รายการเงินัางประกนัดงักล่าัเป็นสินทรัพยห์มุนเัยีนในงบการเงินแล้ั  
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      (ง)  ในปี 2561 บริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องให้ด าเนินการจดทะเบียนภาระจ ายอมทีอดินและเรียกค่าเสียหายจาก
มูลละเมิด โดยทุนทรัพยท์ีอฟ้องร้องจ านันเงนิ 204 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยไดใ้หก้ารปฏิเสธค าฟ้อง
ของโจทก ์ต่อมาเม่ออันัทีอ 22 กรกฎาคม 2562 บริษทัยอ่ยไดฟ้้องร้องกลบัคู่กรณีดงักล่าัเกีอยักบัการ
ท าผิดสัญญา จงใจกระท าละเมิด และขอให้คู่กรณีจดทะเบียนสิทธิการเช่าทีอดิน และเรียกค่าเสียหาย
เป็นจ านันเงิน 300 ลา้นบาท คู่กรณีให้การและฟ้องแยง้บริษทัยอ่ยเรียกค่าเสียหายเป็นจ านันเงิน 
50.50 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหัา่งส่บพยานโจทกแ์ละจ าเลย 

          เม่ออันัทีอ 28 มกราคม 2563 คดีทีอบริษทัยอ่ยถูกฟ้องขา้งตน้ ทุนทรัพยท์ีอฟ้องร้องจ านันเงิน 
204 ลา้นบาท ผลของคดีส้ินสุดแล้ั  โดยโจทกย์่อนค  าร้องขอถอนค าฟ้อง 

      (จ)  ในปี 2562 บริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเร่ออง การจดทะเบียนภาระจ ายอมใหก้บัโจทกแ์ละขอให้บริษทัยอ่ย
และบริษัทแห่งหนึอ งซึอ งเป็นจ าเลยทีอ 2 ด าเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนภาระจ ายอม หากไม่
สามารถท าไดใ้หช้ดใชค้่าเสียหายเป็นจ านันเงิน 50 ลา้นบาท และโจทก์ขอใหศ้าลคุม้ครองชัอั คราั
ไัร้ะหั่างพิจารณาคดี บริษทัยอ่ยคดัคา้นการขอคุม้ครองชัอัคราัของโจทก์ เน่อองจากบริษทัยอ่ย
เห็นั่า โจทก์ไม่ไดรั้บคัามเสียหายอยา่งแทจ้ริงและไม่มีสิทธิทีอจะใช้ทีอดินพิพาทเป็นทางภาระจ า
ยอม และเม่ออันัทีอ 18 สิงหาคม 2563 บริษทัยอ่ยและโจทก์ไดท้  าสัญญาประนีประนอมยอมคัาม 
โดยบริษทัยอ่ยยอมจดทะเบียนภาระจ ายอมทีอดินใหแ้ก่โจทก ์และช าระเงินใหแ้ก่โจทกจ์  านัน 5 ลา้น
บาท บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกรายการดงักล่าัไัใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จแล้ั   

      (ฉ) ในปี 2562 บริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องให้ด าเนินการส่งมอบค่นพ่้นทีอเช่าให้กบัโจทก์ เน่อองจากโจทก์
บอกเลิกสัญญาเช่าแล้ั แต่กบัครอบครองทีอดินไม่ได ้เน่อองจากมีบุคคลภายนอกใชป้ระโยชน์อยู ่ 
หากยงัไม่ค่นพ่้นทีอโจทก์เรียกค่าเช่าในอตัราเด่อนละ 500,000 บาท บริษทัยอ่ยไดย้่อนค  าให้การแก้
คดีในประเด็นทีอไม่ไดเ้ป็นฝ่ายผดิสญัญาต่อโจทก์ แต่โจทกร่์ัมก่อปัญหาเป็นเหตุไม่อาจลงทุนได ้
การบอกเลิกการเช่าของโจทกไ์ม่ชอบด้ั ยกฎหมาย ค่าเช่าตามทีอโจทกอ์า้งสูงเกินกัา่อตัราค่าเช่าทีอ
บริษัทย่อยเคยช าระตามข้อตกลง ณ ปัจจุบนับริษัทย่อยและโจทก์ตกลงกันได้โดยท าสัญญา
ประนีประนอมยอมคัามต่อศาลและไดจ้ดทะเบียนยกเลิกการเช่าเม่ออันัทีอ 1 กนัยายน 2563 แล้ั  

 
      (ช) ในปี 2562 บริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องร่ัมกบับริษทัแห่งหนึอ งซึอ งเป็นจ าเลยทีอ 2 เร่ออง การจดทะเบียน

ภาระจ ายอม และไม่ชอบธรรมในการท าการซ้่อขายทีอดิน (29 ตร.ั.) ทีอแบ่งไัเ้ป็นถนนไปท า
โครงการฯ ขอใหจ้  าเลยทั้ง 2 จดทะเบียนภาระจ ายอมให ้หากจดทะเบียนไม่ไดใ้หช้ดใชค้่าเสียหาย
เป็นจ านันเงิน 50 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดย้่อนค  าให้การัา่ ไดป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงโดยจดภาระจ า
ยอมตามบนัทึกทีอตกลงกนัครบถ้ั นแล้ั  ทีอดินส่ันพพิาททีอเป็นของบริษทัยอ่ย ไม่ไดป้ระสงคใ์ห้
เป็นแนัถนนภาระจ ายอม การขอใชภ้าระจ ายอมของโจทกเ์กินส่ันนอกเหน่อขอ้ตกลง และทีอดิน
โจทก์มิได้อยู่ติดกันกับทีอดินพิพาท ทีอดินพิพาทไม่สามารถใช้ผ่านเขา้ออกสู่ทางสาธารณะได ้
ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหัา่งการนดัส่บพยานโจทกแ์ละจ าเลย เน่อองจากฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเห็นั่า
คดีคัามยงัมีคัามไม่แน่นอน บริษทัยอ่ยจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินไัใ้นงบการเงิน 
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40. รายกัารบัญชีกัับบุคคลหรือกัิจกัารที่เกัี่ยวข้องกััน 
  บริษทัมีรายการบญัชีจ านันหนึอ งซึองเกิดกบับุคคลหร่อกิจการทีอเกีอยัขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้

และค่าใชจ่้ายเกิดจากรายการทีอมีกบักิจการทีอเกีอยัขอ้งกนัดงักล่าั รายการดงักล่าัเป็นไปตามปกติธุรกิจตาม
ราคาตลาด ยกเัน้การคิดอตัราดอกเบี้ยเงินให้กูย้ม่ซึอ งบริษทัจะคิดเท่ากบัอตัราตน้ทุนทีอกูย้ม่มา และรายการ
ซ้่อขายหลักทรัพยหุ์้นทุนกบักิจการทีอเกีอยัขอ้งกัน ซึอ งซ้่อขายในราคาทีอตกลงร่ัมกัน บุคคลหร่อกิจการทีอ
เกีอยัขอ้งกนัมีคัามสมัพนัธก์บักิจการโดยการถ่อหุน้หร่อการมีผูถ่้อหุน้หร่อกรรมการบางส่ันร่ัมกนั ดงัน้ี 

   งบการเงนิน้ีจึงรัมผลของรายการดงักล่าัตามเกณฑท์ีอก  าหนดขา้งตน้ 
บริษทั / บุคคลทีอเกีอยัขอ้งกนั  ลกัษณะคัามสัมพนัธ์ 

บริษทัร่ัม  ดูหมายเหตุ 12 
บริษทัยอ่ย  ดูหมายเหตุ 13  
บริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนั  ดูหมายเหตุ 10  
บุคคลทีอเกีอยัขอ้งกนั  เป็นผูถ่้อหุ้น และ/หร่อกรรมการ 
บริษทั เอฟ แอนด ์เอส 79 จ ากดั  กรรมการร่ัมกนั 
บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)  กรรมการร่ัมกนัและเป็นผูถ่้อหุ้นใหญ่  
  บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั 

 
รายการ  นโยบายราคา 

รายไดค่้ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย ์  ราคาเป็นไปตามเกณฑร์าคาทีอคิดกบัลูกคา้ทัอั ไป
โดยหักส่ันลดร้อยละ 10 - 30 

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่อองม่อแพทย ์  ราคาทุนบักก าไรส่ันเพิอม 
รายไดค่้าทีอปรึกษาและค่าบริการเคร่อองม่อแพทย ์  ราคาทุนบักก าไรส่ันเพิอม 
ดอกเบ้ียรับ   
 - บริษทัร่ัม บริษทัยอ่ย บริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนั  อตัราร้อยละ 2.70 ร้อยละ 3.75 - 4.25 และร้อยละ 

8 ต่อปี (ปี 2562; ร้อยละ 2.20 - 2.70 ร้อยละ 4.25 
และร้อยละ 8 ต่อปี) 

ค่าตรัจัินิจฉยัโรคและค่าบริการทางการแพทยจ่์าย  ตน้ทุนบักก าไรส่ันเพิอม 
ซ้่อยา  ตน้ทุนบักก าไรส่ันเพิอม 
ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราร้อยละ 2.20 - 4.25 ต่อปี (ปี 2562; ร้อยละ 

2.20 - 3.75 ต่อปี) 
    รายการบญัชีกบับุคคลหร่อกิจการทีอเกีอยัขอ้งกนัทีอส าคญั มีดงัน้ี 
   รายการบนงบแสดงฐานะการเงิน ณ ันัส้ินปี 

 บาท 
 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 
ลูกหน้ีการคา้        
 -  บริษทัย่อย -  -  101,604,066  7,174,902 
 -  บริษทัร่ัม 47,529,636  107,231,647  47,529,636  107,231,647 
 -  บริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนั 180,720,477  284,543,448  175,066,724  284,543,448 
 รัม 228,250,113  391,775,095  324,200,426  398,949,997 
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รายไดค้า้งรับ        
 -  บริษทัร่ัม 132,296  331,452  132,296  331,452 
 -  บริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนั 527,956  139,849  139,849  139,849 
  รัม 660,252  471,301  272,145  471,301 
เงินให้กูย้่มระยะส้ัน        
 -  บริษทัร่ัม 158,000,000  280,000,000  -  - 
 -  บริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนั 400,000,000  65,000,000  -  - 
  รัม 558,000,000  345,000,000  -  - - 
ดอกเบี้ยคา้งรับ - สุทธิ         
 - บริษทัร่ัม 546  480,000  546  480,000 
 รัม 546  480,000  546  480,000 
เงินให้กูย้่มระยะยาั - สุทธิ        
 -  บริษทัย่อย -  -  4,700,000  - 
 - บริษทัร่ัม -  45,000,000  -  45,000,000 
 รัม -  45,000,000  4,700,000  45,000,000 
เจา้หน้ีการคา้        
 -  บริษทัย่อย -  -  275,355  - 
 - บริษทัร่ัม 927,892  885,634  798,574  885,634 
 -  บริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนั 3,199,106  1,855,658  2,344,223  1,855,658 
 รัม 4,126,998  2,741,292  3,418,152  2,741,292 
เงินกูย้่มระยะส้ัน          
 - บริษทัย่อย -  -  380,000,000  - 
 - บริษทัร่ัม 170,000,000  -  170,000,000  - 
 -  บุคคลทีอเกีอยัขอ้งกนั 33,778,146  5,200,000  5,200,000  5,200,000 
 รัม 203,778,146  5,200,000  555,200,000  5,200,000 
เจา้หน้ีค่าหุ้น           
 - บริษทัย่อย -  -  -  3,210,000 
 รัม -  -  -  3,210,000 
ดอกเบี้ยรับล่ังหน้า         
 - บริษทัร่ัม -  62,466  -  62,466 
 รัม -  62,466  -  62,466 
เงินปันผลทีอบริษทัใหญ่จ่ายให้บริษทัร่ัม         
 - บริษทัร่ัม 166,468,068  228,016,024  -  - 
 รัม 166,468,068  228,016,024  -  - 

 
รายการทีอเกีอยัขอ้งในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 บาท 
 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย ์       
 - บริษทัย่อย -  -  15,000,475  301,814 
 -  บริษทัร่ัม 9,294,144  20,165,288  9,294,144  20,165,288 
 -  บริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนั 10,730,400  12,637,900  6,662,078  12,637,900 

 รัม 20,024,544  32,803,188  30,956,697  33,105,002 
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รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่อองม่อแพทย ์        
 -  บริษทัย่อย -  -  251,974,718  9,470,557 
 -  บริษทัร่ัม 188,028,527  300,890,038  188,028,527  300,890,038 
 -  บริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนั 366,303,065  461,299,130  366,303,065  461,299,130 
  รัม 554,331,592  762,189,168  806,306,310  771,659,725 
รายไดค้่าทีอปรึกษาและค่าบริการเคร่อองม่อแพทย ์        
 -  บริษทัย่อย -  -  1,040,278  129,266 
 -  บริษทัร่ัม 3,374,027  5,093,511  3,374,027  5,093,511 
 -  บริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนั 2,173,579  2,678,752  1,741,047  2,678,752 
  รัม 5,547,606  7,772,263  6,155,352  7,901,529 
รายไดค้ลินิคทางการแพทย ์        
 -  บริษทัย่อย -  -  19,161,800  - 
 -  บริษทัร่ัม 7,870,800  -  7,870,800  - 
 -  บริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนั 4,720,800  -  4,720,800  - 
  รัม 12,591,600  -  31,753,400  - 
รายไดเ้งินปันผล        
 -  บริษทัย่อย -  -  200,000,000  333,124,987 
 -  บริษทัร่ัม   -    -  222,127,695  287,697,215 
 -  บริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนั 20,817,071  3,484,400  4,774,400  3,484,400 
  รัม 20,817,071  3,484,400  426,902,095  624,306,602 
ดอกเบี้ยรับ        
 -  บริษทัย่อย -  -  79,740  - 
 -  บริษทัร่ัม 3,127,042  11,160,000  187,397  3,600,000 
 -  บริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนั 27,159,554  2,762,500  -  - 
  รัม 30,286,596  13,922,500  267,137  3,600,000 
ค่าตรัจรักษาันิิจฉัยโรคและค่าบริการ        
  ทางการแพทยจ่์าย        
 -  บริษทัร่ัม 1,381,110  1,859,478  1,919,970  1,859,478 
 -  บริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนั 1,731,840  379,790  403,568  379,790 
  รัม 3,112,950  2,239,268  2,323,538  2,239,268 
ซ้่อยาและเัชภณัฑ ์        
 -  บริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนั 15,536,521  12,758,863  15,526,151  12,758,863 
  รัม 15,536,521  12,758,863  15,526,151  12,758,863 

 
 

 บาท 
 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ดอกเบี้ยจ่าย        
 -  บริษทัย่อย -  -  11,047,609  16,167,860 
 -  บริษทัร่ัม 5,872,455  -  5,816,215  - 
 -  บริษทัทีอเกีอยัขอ้งกนั 7,743,055  -  7,684,836  - 
 -  บุคคลทีอเกีอยัขอ้งกนั 1,186,496  215,055  195,000  215,055 
  รัม 14,802,006  215,055  24,743,660  16,382,915 



- 98 - 
 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
 -  ผลประโยชน์ระยะส้ัน 148,342,218  54,031,883  45,650,042  43,862,613 
 -  ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5,209,155  4,928,417  1,397,968  1,107,423 
  รัม 153,551,373  58,960,300  47,048,010  44,970,036 

 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ทีอจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทั ประกอบด้ั ย
ค่าตอบแทนทีอเป็นตัั เงินไดแ้ก่ เงินเด่อน ผลประโยชน์ทีอเกีอยัขอ้ง และค่าตอบแทนกรรมการ รัมไปถึง
ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่อนโดยไม่รัมค่าธรรมเนียมแพทย ์ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลทีอ
ก  าหนดตามกฎหมายัา่ด้ั ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
41. ข้อมูลส่วนงาน  าเนินงาน 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจหลกัใน 2 ส่ันงานด าเนินงานทีอรายงานตามชนิดของ
บริการในเขตภูมิศาสตร์เดียั ค่อ ในประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 

ประเภทส่ันงาน  ลกัษณะของบริการตามส่ันงาน 
ส่ันงานโรงพยาบาล  โรงพยาบาลทัอั ไปและโรงพยาบาลในเคร่อประกนัสงัคม 
ส่ันงานอ่อนๆ  ขายอุปกรณ์และเคร่อองม่อแพทย ์

 
   ผลการด าเนินงานไดรั้บการสอบทานอยา่งสม อาเสมอโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ด าเนินงานซึอ งก็ค่อกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ออใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่ันงานและ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่ันงานด าเนินงานซึอ งัดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑผ์ลก าไรหร่อขาดทุนของส่ันงานด าเนินงานซึอ งเป็นเกณฑเ์ดียักบัทีอใชใ้นการัดั
ก าไรหร่อขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน 

 
 
 
 
   รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่ันงานด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดันัทีอ 31 

ธนััาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรัม 

 ส่ันงานโรงพยาบาล  ส่ันงานขายอุปกรณ์และเคร่อองม่อแพทย ์  รัม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

รายได ้          7,062,592,182  3,631,950,938  759,569,228  815,624,784  7,822,161,410  4,447,575,722 
ตน้ทุน               (5,732,140,083)  (2,478,484,516)  (491,879,580)  (602,328,968)  (6,224,019,663)  (3,080,813,484) 
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ก าไรขั้นตน้ 1,330,452,099  1,153,466,422  267,689,648  213,295,816  1,598,141,747  1,366,762,238 
รายไดอ่้อน (ค่าใชจ่้ายอ่อน) ทีอไม่สามารถปันส่ันได ้           
เงินปันผลรับ         229,042,021  272,633,225 
รายไดอ่้อน         110,913,454  104,670,959 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (1,259,581,230)  (496,147,090) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์                            -  (248,042,872) 
รายไดท้างการเงิน         30,286,596  13,922,500 
ตน้ทุนทางการเงิน         (210,999,976)  (46,173,941) 
ส่ันแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่ัม        119,665,024  546,750,639 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (148,057,982)  (199,790,965) 

ก าไรส าหรับปี         469,409,654  1,314,584,693 

 
42. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี 

  ในระหั่างปี 2563 บริษทัไดท้  าการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดโดยใช้ั ธีิปรับยอ้นหลงัเกีอยักบัการบนัทึกการัดั
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีอระบุไดร้ัมทั้งค่าคัามนิยม ณ ันัทีอซ้่อกิจการ ซึองส่งผลต่องบการเงิน ดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรัม 
  ณ ันัทีอ 31 

ธนััาคม 2562 
 ณ ันัทีอ 1    

มกราคม 2562 
งบแสดงฐานะการเงิน     
ณ ันัทีอ 31 ธนััาคม 2562     

ทีอดิน อาคารและอุปกรณ์เพิอมข้ึน  69,762,843  77,435,142 
ค่าคัามนิยมลดลง  (8,798,660)  (8,798,660) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิอมข้ึน (ลดลง)  (14,289,783)  68,636,482 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิอมข้ึน (ลดลง)  (337,215)  15,487,028 
ก าไรสะสม – ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิอมข้ึน  19,137,064  23,904,324 
องคป์ระกอบอ่อนของส่ันของผูถ่้อหุ้นลดลง  (1,170,138)  (1,170,138) 
ส่ันของส่ันไดเ้สียทีอไม่มีอ  านาจคับคุมในบริษทัยอ่ยเพิอมข้ึน  29,044,689  30,415,267 
     

  บาท  
  งบการเงินรัม  

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ    
ส าหรับปีส้ินสุดันัทีอ 31 ธนััาคม 2562    

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาลเพิอมข้ึน  5,737,483  
ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิอมข้ึน  1,934,815  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง  (1,534,461)  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีเพิอมข้ึน (ลดลง)    
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  ส่ันทีอเป็นของผูถ่้อหุ้นบริษทัใหญ่  (4,767,259)  
  ส่ันทีอเป็นของส่ันไดเ้สียทีอไม่มีอ  านาจคับคุมของบริษทัยอ่ย  (1,370,578)  
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้่นฐานลดลง  (0.02)  

 
43. การจัดประเภทรายการใหม่ 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดั็ระเภทรายการใหม่บางรายการในงบก าไรขาดทุนส าหรับ็ีส้ินสุดวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2562 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงิน็ี็ัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไร 
(ขาดทุน) หรือส่วนของผูถื้อหุน้ที่ไดร้ายงานไว ้
 บาท 

 งบการเงินรัม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หลงัปรับปรุง  จดัประเภท

ใหม่ 

 หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 

 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท

ใหม่ 

 หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 

งบกั าไรขา ทุนเบ็ เสร็จ            

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 3,746,884,749  (114,933,811)  3,631,950,938  3,456,537,568  (114,933,811)  3,341,603,757 

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 2,558,938,184  (80,453,668)  2,478,484,516  2,304,875,912  (80,453,668)  2,224,422,244 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 11,758,934  (11,758,934)  -  11,758,934  (11,758,934)  - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 518,868,299  (22,721,209)  496,147,090  462,815,131  (22,721,209)  440,093,922 

 
44. เหตุกัารณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 1. เม่ออันัทีอ 19 มกราคม 2564 ทีอประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติใหซ้่้อหุน้สามญัเพิอมทุนของบริษทั 
ทิพยบดินทร์ จ  ากัด บริษัทได้ลงทุนเพิอมในสัดส่ันเดิมร้อยละ 38.18 จ านัน 9.93 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ          
5 บาท เป็นจ านันเงิน 49.63 ลา้นบาท        

  2. เม่ออันัทีอ 29 มกราคม 2564 ทีอประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดม้ีมติให้จ่ายเงินปันผลระหั่าง
กาลคร้ังทีอ 3 จากผลการด าเนินงานตั้งแต่ันัทีอ 1 มกราคม 2563 ถึงันัทีอ 30 กนัยายน 2563 หุ้นละ 0.90 
บาท เป็นจ านันเงิน 216 ลา้นบาท โดยจ่ายในันัทีอ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 
 
 

45.   กัารแพร่ระบา ของโรคติ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้่อไัรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัไดข้ยายังกัา้ง

ขึ้นอยา่งต่อเน่ออง ส่งผลท าให้เกิดการชะลอตัั ของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดยรัม สถานการณ์ดงักล่าัส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย การรับรู้และการ
ัดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะติดตามคัามค่บหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าั และท าการประเมินผลกระทบทางการเงินเกีอยักบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการ
หน้ีสินและหน้ีสินทีออาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ออง 
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46. กัารอนุมัติงบกัารเงิน 
  งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ออันัทีอ 1 มีนาคม 2564 

 



2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 617,467,636 1,514,375,657 1,254,176,910 1,730,505,182 

ปรับกระทบก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 29,653,097 1,403,908 4,790,527 7,643,580 

กลับรายการค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของเงินให้กูยื้มและดอกเบีย้ค้างรับ (1,200,000) (1,200,000) (1,200,000) (1,200,000)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 15,633,862 (12,705,993) 15,842,758 (12,705,993)

ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย 716,496,765 187,714,215 193,638,812 158,720,053 

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -                      248,042,872 60,308,080 95,000,000 

ก าไรจากการขายเงินลงทุน -                      (58,874,445) -                      (58,874,445)

ก าไรจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน (1,318,063) (959,833) (1,266,567) (959,833)

รายได้เงินปันผล (229,042,021) (272,633,225) (640,950,585) (893,455,426)

ดอกเบีย้รับ (31,075,341) (15,948,010) (548,798) (4,191,353)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 42,937,695 36,608,347 16,898,746 31,598,132 

ก าไร (ขาดทุน) อ่ืน (35,294) -                      (35,294) -                      

ดอกเบีย้จ่าย 210,999,976 46,173,941 138,567,282 62,061,112 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (119,665,024) (546,750,639) -                      -                      

เงินสดจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบ

ของสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 1,250,853,288 1,125,246,795 1,040,221,871 1,114,141,009 

การเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

ลูกหนีก้ารค้า 161,269,521 (223,373,179) 29,147,814 (230,296,977)

สินค้าคงเหลือ (71,847,303) (42,957,696) (64,895,460) (42,716,754)

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (52,392,370) 2,906,029 (12,284,593) 3,632,996 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (8,762,052) (993,585) (5,220,910) 21,805 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่)

การเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบของหนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนีก้ารค้า (44,246,707) 39,630,714 46,887,608 43,979,646 
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน (63,703,270) 6,360,254 (20,244,523) 24,250,141 
หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,663,502 2,147,258 11,105,799 774,584 
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (12,957,869) (799,992) (1,527,828) (692,192)

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 1,167,876,740 908,166,598 1,023,189,778 913,094,258 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (273,239,010) (331,988,074) (174,212,991) (166,548,651)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 894,637,730        576,178,524        848,976,787 746,545,607 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินรับช าระคืนจากเงินให้กูยื้มระยะสัน้แก่บริษัททีเ่กีย่วข้องกัน 1,318,500,000 -                      -                      -                      
เงินจ่ายจากเงินให้กูยื้มระยะสัน้แก่บริษัททีเ่กีย่วข้องกัน (1,276,500,000) -                      -                      -                      
เงินรับช าระคืนจากเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษัททีเ่กีย่วข้องกัน 45,000,000          -                      45,300,000 -                      
เงินจ่ายเพ่ือให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษัททีเ่กีย่วข้องกัน -                      -                      (5,000,000) -                      
เงินจ่ายค่าซือ้ตราสารทุน (1,411,657,395) (1,925,150,719) (1,411,657,395) (1,925,150,719)
เงินรับจากการขายตราสารทุน 305,529,149        287,307,219        305,529,149 287,307,219        
เงินจ่ายค่าซือ้เงินลงทุนในบริษัทร่วม (499,089,576) (595,879,694) (499,089,576) (595,879,694)
เงินรับจากการลดทุนในบริษัทร่วม -                      -                      384,374,984 -                      
เงินจ่ายค่าซือ้เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                      -                      (1,343,686,050) (70,000,000)
เงินจ่ายค่าซือ้เงินลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกันและบริษัทอ่ืน (40,311,290) (121,000,000) (40,000,000) (120,000,000)
จ่ายช าระเจ้าหนีค้่าหุน้เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                      -                      (3,210,000) (10,000,000)
เงินจ่ายเพ่ือซือ้ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ (914,818,849) (193,494,222) (268,853,611) (180,899,931)
เงินรับจากการขายอุปกรณ์ 5,369,436            960,000               1,315,000 960,000               
เงินจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (7,581,471) (8,949,516) (3,153,620) (8,949,516)
เงินฝากธนาคารทีติ่ดภาระค้ าประกัน (18,492) (7,628) -                      -                      
เงินจ่ายค่ามัดจ าค่าสินทรัพย์ 116,174,496 (55,304,017) 50,007,416 (53,699,018)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน 208,645,950        262,905,585        208,645,950 262,905,585        
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 229,623,759        287,697,214        179,236,028 287,697,214        
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                      -                      100,000,000 333,124,987        
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกันและบริษัทอ่ืน 18,192,671          9,287,640            7,973,540 9,287,640            
เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ 32,623,784          17,251,571          2,165,786 5,391,354            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,870,317,828) (2,034,376,567) (2,290,102,399) (1,777,904,879)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

บาท



2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 509,385,925 3,172,341,822 61,047,307 3,173,513,796 

เงินรับจากเงินกูยื้มระยะสัน้จากบุคคลและกิจการทีเ่กีย่วข้องกัน 927,000,000        -                      1,514,000,000 400,000,000 

เงินจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะสัน้จากบุคคลและกิจการทีเ่กีย่วข้องกัน (756,000,000) (800,000) (964,000,000) (1,093,800,000)

เงินรับจากเงินกูยื้มระยะสัน้จากบุคคลอ่ืน 1,400,000            1,900,000            -                      1,900,000 

เงินจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะสัน้จากบุคคลอ่ืน (81,400,000) (5,750,000) -                      (5,750,000)

เงินจ่ายหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน (5,027,563) -                      -                      -                      

เงินรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 2,146,000,000 -                      2,146,000,000 -                      

เงินจ่ายช าระคืนเงินกูยื้มระยะยาว (707,039,992) (55,000,000) (230,000,000) (44,000,000)

เงินจ่ายคืนทุนให้ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (384,375,016) -                      -                      -                      

เงินปันผลจ่าย (964,965,600) (1,485,125,013) (864,000,000) (1,152,000,000)

เงินรับค่าหุน้จากส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 169,314,726        -                      -                      -                      

เงินจ่ายค่าหุน้จากบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (64,602,949) -                      -                      -                      

จ่ายดอกเบีย้จ่าย (210,457,516) (46,821,698) (137,866,169) (62,708,869)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 579,232,015 1,580,745,111 1,525,181,138 1,217,154,927 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (396,448,083) 122,547,068 84,055,526 185,795,655        

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 616,022,062 1,012,470,145 390,656,667 306,601,141        

การเปิดเผยเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีม่ิใช่เงินสดประกอบด้วย

เจ้าหนีท้รัพย์สินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (98,972,751) 7,717,285 (17,408,140) 14,965,630 

เจ้าหนีค้่าหุน้ลดลง -                      10,000,000          -                      10,000,000 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)



2563 2562 2563 2562

����	�
� (����������)

������

��������กก����ก�������� 40 7,062,592,182 3,631,950,938 3,112,244,157 3,341,603,757

��������กก��%��&�ก�'()�*	+�,-&��,&)�.�( 40 759,569,228    815,624,784    1,030,705,746  825,095,340     

������&,-/

������	�0/1/2� 10, 11, 12, 13, 14, 40 229,042,021    272,633,225    640,950,585     893,455,426     

&,-/3 40 110,913,454    104,670,959    33,638,419      100,127,462     

�4������� 8,162,116,885 4,824,879,906 4,817,538,907  5,160,281,985  

+���5�����


�/.�/�/ก����ก�������� 40 5,732,140,083 2,478,484,516 2,235,285,183  2,224,422,244  


�/.�/%��&�ก�'()�*	+�,-&��,&)�.�( 40 491,879,580    602,328,969    763,016,099     611,799,525     

+���5������/ก����0��� 40 1,259,581,230 496,147,090    366,452,490     440,093,922     

%��.�/��กก����&�+��%&�	�0/��.�/  12, 13 -                  248,042,872    60,308,080      95,000,000      

�4�+���5����� 7,483,600,893 3,825,003,447 3,425,061,852  3,371,315,691  

ก7�����กก0�ก����7�	/0/��/ 678,515,992    999,876,459    1,392,477,055  1,788,966,294  

������.��ก��	�0/ 40 30,286,596      13,922,500      267,137           3,600,000        


�/.�/.��ก��	�0/ 40 210,999,976    46,173,941      138,567,282     62,061,112      

8�4/)���ก7�����ก	�0/��.�/�/��0��.��4� 12 119,665,024    546,750,639    -                   -                   

ก7���ก�&/+���5�����9��:	�0/��� 617,467,636    1,514,375,657 1,254,176,910  1,730,505,182  

+���5�����9��:	�0/��� 35 148,057,982    199,790,965    145,990,919     189,993,423     

ก7���87�����; 469,409,654    1,314,584,692 1,108,185,991  1,540,511,759  

����	�
��*ก&���ก��	�0/	</8�4/�/=-�%&���ก��	�0//:>
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ%นสุดวนัที' 31 ธันวาคม 2563

��.

��ก��	�0/�4� ��ก��	�0/	?��*ก0�ก��



2563 2562 2563 2562

����	�
� (����������)

ก7���%��.�/	�@�	8�@�&,-/

���ก��.:-&��ABก����*	9.���ก�������/9�������4��/ก7�����,&%��.�/

ก7���.:-������	ก0�%=>/��ก���ก.����(	2,-&%�� 11 -                      336,190,777       -                      336,190,777 

9��:	�0/���	ก:-�4ก�����ก��.:-&��ABก����*	9.���ก������ 35 -                      (67,238,155) -                      (67,238,155)

8�4/)���ก7���	�@�	8�@�&,-/�/��0��.��4� 11 -                      16,673,319 -                      -                      

-                      285,625,941 -                      268,952,622 

���ก��.:-�*���ABก����*	9.���ก�������4��/ก7�����,&%��.�/�/9������

2�%��.�/��ก	�0/��.�/�/
��8��.�/.:-ก7��/����

4���B�+����4��B�+����
0C���2��/ก7���%��.�/	�@�	8�@�&,-/ (425,878,439) -                      (425,878,439) -                      

%��.�/��กก���*��'ก��
�����ก+'0
D�
�(�*ก�/9�� 29 -                      (9,239,711) -                      (8,869,950)

9��:	�0/���	ก:-�4ก�����ก��.:-&�����ABก����*	9.���ก������ 22, 35 85,175,688 1,615,750 85,175,688 1,773,990            

8�4/)���ก7��� (%��.�/) 	�@�	8�@�&,-/�/��0��.��4� - 8�.C0��ก9��:	�0/��� 4,465,405 (16,216,726) -                      -                      

(336,237,346) (23,840,687) (340,702,751) (7,095,960)

ก7��� (%��.�/) 	�@�	8�@�&,-/87�����; - 8�.C0��ก9��:	�0/��� (336,237,346) 261,785,254 (340,702,751) 261,856,662 

ก7���	�@�	8�@��4�87�����; 133,172,308       1,576,369,946    767,483,240        1,802,368,421     

ก��)���1/ก7���(%��.�/)

8�4/.:-	</%&�2B�A,&���/��0��.��E� 632,057,300       1,435,586,470    1,108,185,991 1,540,511,759     

8�4/.:-	</%&�8�4/���	8:�.:-����:&7�/��+4�+���/��0��.��&� (162,647,646) (121,001,778) -                      -                      

469,409,654       1,314,584,692    1,108,185,991 1,540,511,759     

ก��)���1/ก7���(%��.�/)	�@�	8�@��4�

8�4/.:-	</%&�2B�A,&���/��0��.��E� 296,026,904       1,697,485,331    767,483,240 1,802,368,421     

8�4/.:-	</%&�8�4/���	8:�.:-����:&7�/��+4�+���/��0��.��&� (162,854,596) (121,115,385) -                      -                      

133,172,308       1,576,369,946    767,483,240 1,802,368,421     

ก7���
�&���/%�>/�,>/F�/ 36

8�4/.:-	</%&�2B�A,&���/��0��.��E� 2.63 5.98                    4.62 6.42                     

����	�
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ%นสุดวนัที' 31 ธันวาคม 2563

��.



ทุนเรือนหุ้น องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม
ที่ออกและ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ก ำไร(ขำดทุน) จำกเงินลงทุนใน ส่วนของ
ช ำระแล้ว ทุนส ำรอง ตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วัดมูลค่ำ ผู้ถือหุ้น

ตำมกฎหมำย ยุติธรรมผ่ำนขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 120,000,000              15,000,000          8,412,761,411      1,140,534,940                                 9,688,296,351        
เงินปันผล 33 -                             -                       (1,152,000,000) -                                                  (1,152,000,000)
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
ก ำไรส ำหรับปี -                             -                       1,540,511,759      -                                                  1,540,511,759        
ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจำกภำษีเงินได้ -                             -                       (7,095,960) 268,952,622                                    261,856,662           

ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 120,000,000              15,000,000          8,794,177,210      1,409,487,562                                 10,338,664,772       

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ตำมที่เคยรำยงำนไว้ 120,000,000              15,000,000          8,794,177,210      1,409,487,562                                 10,338,664,772       
ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีเนื่องจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำถือปฏิบัติ 4 -                             -                       112,152,426        34,514,518                                      146,666,944           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - หลังปรับปรุง 120,000,000              15,000,000          8,906,329,636      1,444,002,080                                 10,485,331,716       
เงินปันผล 33 -                             -                       (864,000,000) -                                                  (864,000,000)
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
ก ำไรส ำหรับปี -                             -                       1,108,185,991      -                                                  1,108,185,991        
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจำกภำษีเงินได้
ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน -                             -                       -                       (340,702,751) (340,702,751)

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในตรำสำรทุน 10 -                             -                       55,881,043          -                                                  55,881,043             
ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 120,000,000              15,000,000          9,206,396,670      1,103,299,329 10,444,695,999       

หมำยเหตุ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

ก ำไรสะสม
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บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



ส่วนของส่วนได้เสีย รวมส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ที่ไม่มีอ ำนำจ ผุ้ถือหุ้น
ที่ออกและ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ก ำไร(ขำดทุน) จำกเงินลงทุน ก ำไร (ขำดทุน) ที่ยัง ผลต่ำงจำกกำร รวมองค์ประกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้น ควบคุม
ช ำระแล้ว ทุนส ำรอง ในตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้ ไม่เกิดขึน้จริง ซื้อหุ้นในบริษัทย่อย ของส่วนของ บริษัทใหญ่ ในบริษัทย่อย

ตำมกฎหมำย วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน จำกเงินลงทุน จำกส่วนได้เสียที่ไม่มี ผู้ถือหุ้น
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในบริษัทร่วม อ ำนำจควบคุม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 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  
รำยกำรปรับปรุง
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำด 42 -                     -                      23,904,324 -                                    -                            (1,170,138) (1,170,138) 22,734,186 30,415,267 53,149,453         

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 (ปรับปรุงใหม่) 120,000,000 15,000,000 10,295,573,087  1,677,155,428                 (49,143,882) (45,446,521) 1,582,565,025 12,013,138,112 980,510,868          12,993,648,980  
เงินปันผล 33 -                     -                      (1,073,391,988) -                                    -                            -                           -                            (1,073,391,988) (333,125,013) (1,406,517,001)
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
ก ำไรส ำหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                     -                      1,435,586,470    -                                    -                            -                           -                            1,435,586,470    (121,001,778) 1,314,584,692 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจำกภำษีเงินได้ -                     -                      (19,983,434) 285,625,941                     (3,743,646) -                           281,882,295 261,898,861 (113,607) 261,785,254 

ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้จำกทุนเรียกช ำระ -                     -                      -                      -                                    -                            -                           -          -          30,000,000 30,000,000 
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 120,000,000 15,000,000         10,637,784,135  1,962,781,369 (52,887,528) (45,446,521) 1,864,447,320         12,637,231,455  556,270,470          13,193,501,925  

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 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  
รำยกำรปรับปรุง
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำด 42 -                     -                      19,137,064         -                                    -                            (1,170,138) (1,170,138) 17,966,926         29,044,689            47,011,615         

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 120,000,000 15,000,000         10,637,784,135 1,962,781,369 (52,887,528) (45,446,521) 1,864,447,320 12,637,231,455 556,270,470 13,193,501,925
ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยบัญชเีนื่องจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำถือปฏบิัติ 4 -                     -                      110,076,210       34,514,518                       -                            -                           34,514,518              144,590,728       1,184,421              145,775,149       

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 120,000,000 15,000,000         10,747,860,345 1,997,295,887 (52,887,528) (45,446,521) 1,898,961,838 12,781,822,183 557,454,891 13,339,277,074
ผลต่ำงจำกกำรเปลีย่นสัดส่วนกำรซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
จำกส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม -                     -                      -                      -                                    -                            (238,787,013) (238,787,013) (238,787,013) -                          (238,787,013)

เงินปันผล 33 -                     -                      (809,893,262) -                                    -                            -                           -                            (809,893,262) (200,000,000) (1,009,893,262)
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
ก ำไรส ำหรับปี -                     -                      632,057,300       -                                    -                            -                           -                            632,057,300       (162,647,646) 469,409,654       
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจำกภำษีเงินได้ -                     -                      1,132,396           (325,639,553) (11,523,239) -                           (337,162,792) (336,030,396) (206,950) (336,237,346)

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในตรำสำรทุน -                     -                      55,881,043         -                                    -                            -                           -                            55,881,043         -                          55,881,043         
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมลดลงจำกรับเงินคืนทุน -                     -                      -                      -                                    -                            -                           -                            -                      (384,375,015) (384,375,015)
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้จำกทุนเรียกช ำระ -                     -                      -                      -                                    -                            -                           -                            -                      186,000,000          186,000,000       
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้จำกกำรซื้อธุรกิจ -                     -                      -                      -                                    -                            -                           -                            -                      4,171,828,018       4,171,828,018    
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 120,000,000      15,000,000         10,627,037,822  1,671,656,334                 (64,410,767) (284,233,534) 1,323,012,033         12,085,049,855  4,168,053,298       16,253,103,153  

งบกำรเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ก ำไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมำยเหตุ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

บำท



ส่วนของส่วนได้เสีย รวมส่วนของ
ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ที่ไม่มีอ ำนำจ ผุ้ถือหุ้น
ที่ออกและ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ก ำไร(ขำดทุน) จำกเงินลงทุน ก ำไร (ขำดทุน) ที่ยัง ผลต่ำงจำกกำร รวมองค์ประกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้น ควบคุม
ช ำระแล้ว ทุนส ำรอง ในตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้ ไม่เกิดขึน้จริง ซื้อหุ้นในบริษัทย่อย ของส่วนของ บริษัทใหญ่ ในบริษัทย่อย

ตำมกฎหมำย วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน จำกเงินลงทุน จำกส่วนได้เสียที่ไม่มี ผู้ถือหุ้น
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในบริษัทร่วม อ ำนำจควบคุม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 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  
รำยกำรปรับปรุง
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำด 42 -                     -                      23,904,324 -                                    -                            (1,170,138) (1,170,138) 22,734,186 30,415,267 53,149,453         

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 (ปรับปรุงใหม่) 120,000,000 15,000,000 10,295,573,087  1,677,155,428                 (49,143,882) (45,446,521) 1,582,565,025 12,013,138,112 980,510,868          12,993,648,980  
เงินปันผล 33 -                     -                      (1,073,391,988) -                                    -                            -                           -                            (1,073,391,988) (333,125,013) (1,406,517,001)
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
ก ำไรส ำหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                     -                      1,435,586,470    -                                    -                            -                           -                            1,435,586,470    (121,001,778) 1,314,584,692 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจำกภำษีเงินได้ -                     -                      (19,983,434) 285,625,941                     (3,743,646) -                           281,882,295 261,898,861 (113,607) 261,785,254 

ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้จำกทุนเรียกช ำระ -                     -                      -                      -                                    -                            -                           -          -          30,000,000 30,000,000 
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 120,000,000 15,000,000         10,637,784,135  1,962,781,369 (52,887,528) (45,446,521) 1,864,447,320         12,637,231,455  556,270,470          13,193,501,925  

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 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  
รำยกำรปรับปรุง
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำด 42 -                     -                      19,137,064         -                                    -                            (1,170,138) (1,170,138) 17,966,926         29,044,689            47,011,615         

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 120,000,000 15,000,000         10,637,784,135 1,962,781,369 (52,887,528) (45,446,521) 1,864,447,320 12,637,231,455 556,270,470 13,193,501,925
ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยบัญชเีนื่องจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำถือปฏบิัติ 4 -                     -                      110,076,210       34,514,518                       -                            -                           34,514,518              144,590,728       1,184,421              145,775,149       

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 120,000,000 15,000,000         10,747,860,345 1,997,295,887 (52,887,528) (45,446,521) 1,898,961,838 12,781,822,183 557,454,891 13,339,277,074
ผลต่ำงจำกกำรเปลีย่นสัดส่วนกำรซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
จำกส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม -                     -                      -                      -                                    -                            (238,787,013) (238,787,013) (238,787,013) -                          (238,787,013)

เงินปันผล 33 -                     -                      (809,893,262) -                                    -                            -                           -                            (809,893,262) (200,000,000) (1,009,893,262)
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
ก ำไรส ำหรับปี -                     -                      632,057,300       -                                    -                            -                           -                            632,057,300       (162,647,646) 469,409,654       
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจำกภำษีเงินได้ -                     -                      1,132,396           (325,639,553) (11,523,239) -                           (337,162,792) (336,030,396) (206,950) (336,237,346)

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในตรำสำรทุน -                     -                      55,881,043         -                                    -                            -                           -                            55,881,043         -                          55,881,043         
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมลดลงจำกรับเงินคืนทุน -                     -                      -                      -                                    -                            -                           -                            -                      (384,375,015) (384,375,015)
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้จำกทุนเรียกช ำระ -                     -                      -                      -                                    -                            -                           -                            -                      186,000,000          186,000,000       
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมในบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้จำกกำรซื้อธุรกิจ -                     -                      -                      -                                    -                            -                           -                            -                      4,171,828,018       4,171,828,018    
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 120,000,000      15,000,000         10,627,037,822  1,671,656,334                 (64,410,767) (284,233,534) 1,323,012,033         12,085,049,855  4,168,053,298       16,253,103,153  

งบกำรเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ก ำไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมำยเหตุ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

บำท
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