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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  

 

ความเห็น  

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

และงบกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการ

บญัชีท่ีสาํคญั 

  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสาํหรับ

ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้

กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดย

สภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ

ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีต่อไปน้ี 

 1) ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 บริษทัได้เขา้ซ้ือหุ้นในบริษัท 

โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั ซ่ึงถือเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดย ณ วนัท่ีรายงาน บริษทัอยู่ระหว่างดาํเนินการ

ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาและการปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของ

รายการ ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดใ้ชมู้ลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชีจากงบการเงิน ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีใกลเ้คียง ณ วนัซ้ือกิจการของบริษทัย่อยดงักล่าว รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ 

ท่ีอาจจะกระทบต่อขอ้มูลดงักล่าวเป็นมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการซ้ือกิจการคร้ังน้ี รวมทั้งวดัมูลค่า

ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยดงักล่าวตามสัดส่วนของหุ้นท่ี

ถือ และบนัทึกผลต่างระหว่างราคาซ้ือกบัมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับจากการซ้ือกิจการดังกล่าวไวใ้นค่า

ความนิยมเป็นจาํนวนเงิน 234.44 ลา้นบาท  

 กระบวนการวดัมูลค่าน้ีจะถูกดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินกว่าหน่ึงปี       

นับจากวนัท่ีซ้ือกิจการ ตามท่ีกําหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3  “การรวมธุรกิจ”         

โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า บริษทัจะทาํการปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ี

ซ้ือกิจการ และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพิ่มเติม และบัญชีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้สะทอ้นผลของขอ้มูล

เพิ่มเติมท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 

 2) ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 43 ตามท่ีบริษทัไดเ้ขา้ทาํการซ้ือหุ้น

บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั ซ่ึงถือเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในปี 2561 และบริษทัไดท้าํการปรับปรุง

งบการเงินเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดร้วมทั้งค่าความนิยม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการไม่

ถูกตอ้ง โดยบริษทัไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบเก่ียวกบัรายการดงักล่าว 

 3) ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3 เน่ืองด้วยผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทาํงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยเลือกนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราว

สําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั  

 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

  เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได ้

นาํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
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การรับรู้รายไดจ้ากการรักษาพยาบาลทัว่ไป 

  เน่ืองจากรายได้จากการรักษาพยาบาลเป็นรายการท่ีมีมูลค่าท่ีเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน

ของกลุ่มบริษทัเป็นจาํนวนเงิน 3,747 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 76 ของรายไดร้วม นอกจากน้ีรายไดจ้ากกิจการ

โรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ ไดแ้ก่ รายได้จากการขายยาและเวชภณัฑ์ รายได้ค่าบริการทางการแพทย ์

รายได้ค่าห้องผูป่้วย เป็นต้น รวมถึงมีส่วนลดท่ีทํากับคู่สัญญาต่างๆ โดยเง่ือนไขของคู่สัญญาก็มีความ

หลากหลาย ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้ความสําคญัเป็นพิเศษเก่ียวกบัจาํนวน มูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ของกลุ่มบริษทั  

  ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาล โดยการประเมินและทดสอบ

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถาม

ผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอย่างตรวจสอบเอกสารประกอบรายการค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปี 

ตรวจสอบในช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชีและตรวจสอบใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษัทออกหลังวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาบญัชี วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้น

ของรายการค่ารักษาพยาบาลตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป 
 

การรับรู้รายไดจ้ากประกนัสังคม 

  บริษทัย่อยมีรายได้จากประกันสังคมจากการเขา้ร่วมทาํสัญญาจา้งให้บริการทางการแพทย์

ตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 ซ่ึงบริษทัยอ่ยจะไดรั้บเงินจากสาํนกังานประกนัสังคมในส่วนของ

ผูป้ระกนัตนท่ีเลือกใชสิ้ทธิรักษาพยาบาลกบัโรงพยาบาล นอกจากนั้น บริษทัย่อยยงัไดรั้บรายไดค้่าบริการทาง

การแพทยจ์ากกรณีโรคท่ีมีภาระเส่ียงและโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงส่วนเพิ่มอีก แต่รายไดส่้วนเพิ่มดงักล่าวการไดรั้บ

เงินในแต่ละคร้ังตอ้งผ่านการพิจารณาจากสํานักงานประกนัสังคมและการพิจารณาตอ้งใช้ระยะเวลานาน ใน

กรณีท่ีบริษทัย่อยไดใ้ห้บริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกันตนแลว้และทางบริษทัย่อยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินค่า

รักษาพยาบาลตามสัญญาจา้งให้บริการทางการแพทย ์ฝ่ายบริหารจึงไดจ้ดัทาํประมาณการรายไดค้่าบริการทาง

การแพทยก์รณีโรคท่ีมีภาระเส่ียงและโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง ซ่ึงเป็นการประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญัท่ีฝ่าย

บริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างสูง รวมทั้งตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญในการพิจารณาอตัราความรุนแรงของโรคเพื่อใชใ้น

การประมาณการรายได ้ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัในการรับรู้รายไดจ้ากประกนัสงัคม  

  ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจในกระบวนการประมาณการรายไดค้่าบริการทางการแพทยก์รณีโรค

ท่ีมีภาระเส่ียงและโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง โดยตรวจสอบแหล่งท่ีมาและความน่าเช่ือของขอ้มูลของผูป้ระกนัตนท่ี

ใชใ้นการคาํนวณประมาณการรายได ้ประเมินความเหมาะสมของอตัราความรุนแรงของโรคโดยเปรียบเทียบ

กบัหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขตามประกาศของสํานักงานประกนัสังคม ทดสอบการคาํนวณประมาณการ

รายไดค้่าบริการทางการแพทยก์รณีโรคท่ีมีภาระเส่ียงและโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง รวมถึงเปรียบเทียบขอ้มูลการรับ

เงินในระหว่างงวดและวิเคราะห์หาสาเหตุของผลต่างเทียบกบัท่ีประมาณการรายไดค้่าบริการทางการแพทยไ์ว ้

รวมถึงการตรวจสอบการรับเงินค่าบริการทางการแพทยก์รณีโรคท่ีมีภาระเส่ียงและโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงภายหลงั

ส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
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การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

ขา้พเจา้ให้ความสําคญัเร่ืองการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยู่ใน

ความตอ้งการของตลาดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 เน่ืองจากมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว

ไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการวดัมูลค่า 

โดยการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากเงินลงทุนนั้น รวมถึงการกาํหนดอตัราคิด

ลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงทาํให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกับการมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

ขา้พเจ้าได้ประเมินและทาํความเขา้ใจการกาํหนดแบบจาํลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของ

บริษทัเลือกใช ้โดยทาํความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคลอ้งตามลกัษณะของธุรกิจ

หรือไม่ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้าํการทดสอบขอ้สมมติท่ีสําคญัท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่า

จะไดรั้บในอนาคตจากเงินลงทุนท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทั โดยการเปรียบเทียบประมาณการกระแส

เงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณ

การกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัเลือกใช้

โดยการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของเงินลงทุนและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบ

การคาํนวณมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน  

 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

ขา้พเจ้าให้ความสําคญัเร่ืองการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ

บริษทัร่วมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และ 13 เน่ืองจากการประเมินค่าเผื่อการดอ้ยค่าดงักล่าวถือ

เป็นประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด

และการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บนั้น รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและ

อตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงทาํให้เกิดความเส่ียงในการแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย

และบริษทัร่วม 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามฝ่ายบริหารถึงแผนการดาํเนินงานในอนาคตของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม

เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน การประเมินผลการ

ประกอบการในอดีต ผลประกอบการในปัจจุบนั และแผนการในอนาคตพิจารณาว่ามีปัจจยัใดหรือไม่ ท่ีแสดง

ให้เห็นว่าจะเกิดการดอ้ยค่า และการใชข้อ้สมมติฐานต่าง ๆ รวมถึงการคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของ

บริษทัย่อยท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหาร และทดสอบการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนของบริษทั

ยอ่ยและบริษทัร่วม 
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ข้อมูลอ่ืน  

   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน

ประจาํปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะ

ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

   ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

   ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ี เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและ

พิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ

กาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม

ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

  ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษทัในการดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม

บริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  

  ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงาน

ทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

                  การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า         

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวม

ความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ

รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด

และถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู ้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและ            

งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
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  ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ

สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัใน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ

ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั

เป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ

เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี

ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของ

ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 

หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้

การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบั

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง   

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม ่ 

• ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคญัซ่ึงรวมถึง

ขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบ

การเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่ม

บริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสําคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขต  

และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง

ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

  ข้าพเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนด

จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์

ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

*****/7 
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  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญั

มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกาํหนดเป็นเร่ือง

สาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั

ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้นขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควร

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะ

มีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   

  ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบับน้ีคือ นางสาวโสรยา   

ตินตะสุวรรณ์ 

 

 

 

 

(นางสาวโสรยา  ตินตะสุวรรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8658 

 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  

วนัท่ี 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) 

สินทรัพยห์มุนเวียน

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

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

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7, 40 558,000,000          345,000,000          345,000,000          -                        -                        

ส่วนทีถึงกาํหนดรบัชาํระภายในหนึงปี

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 15 -                        -                        -                        1,200,000              -                        

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

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

 สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 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       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากประจาํทีติดภาระคาํประกนั 9 3,836,427              1,195,080              1,187,452              -                        -                        

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 10 8,134,536,291       -                        -                        8,049,858,175       -                        

เงินลงทุนเผือขาย 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          

เงินลงทุนระยะยาวอืน 14 -                        313,411,345          193,411,345          -                        313,411,345          

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 15, 41 -                        45,000,000            45,000,000            3,500,000              45,000,000            

อสังหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน 17 348,156,947          -                        -                        -                        -                        

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

สิทธิการเช่าทีดิน -                        -                        22,624,809            -                        -                        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 19 221,478,653          -                        -                        -                        -                        

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 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            -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 163,172,734          94,794,968            40,191,446            42,785,446            87,571,953            

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 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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บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุ

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



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) 

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน

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

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

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

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

หนีสินตามสัญญาเช่า 28 6,689,380              -                        -                        -                        -                        

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 24, 40 203,778,146          5,200,000              6,000,000              555,200,000          5,200,000              

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลอืน 25 345,620,000          172,500,000          176,350,000          172,500,000          172,500,000          

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

เงินปันผลคา้งจ่าย 33 100,000,000          -                        -                        -                        -                        

เจา้หนีค่าหุน้ 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            

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

หนีสินหมุนเวียนอืน 40 45,280,290            31,620,812            34,521,285            8,404,099              31,463,263            

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

หนีสินไม่หมุนเวียน

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

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

หนีสินตามสัญญาเช่า 28 4,465,496              -                        -                        -                        -                        

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

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 27,191,142            8,580,894              6,433,635              18,235,130            7,129,329              

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

รวมหนีสิน 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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บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น



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) 

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 32

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 150,000,000          150,000,000          15,000,000            150,000,000          

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

ทุนทีออกและเรียกชาํระแลว้

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

หุน้สามญั 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 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       

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

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

ส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 4,168,053,298       556,270,470          980,510,868          -                        -                        

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

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

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หมายเหตุ
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

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

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเครืองมือแพทย์ 40 759,569,228     815,624,784     1,030,705,746  825,095,340     

รายไดอื้น

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

อืนๆ 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  

ค่าใชจ่้าย

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

ตน้ทุนขายอุปกรณแ์ละเครืองมือแพทย์ 40 491,879,580     602,328,969     763,016,099     611,799,525     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 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       

รวมค่าใชจ่้าย 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     -                    -                    

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

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 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  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 11 -

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

กาํไรทียงัไม่เกิดขนึจากหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 11 -                      336,190,777       -                      336,190,777 

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัรายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ 35 -                      (67,238,155) -                      (67,238,155)

ส่วนแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จอืนในบริษทัร่วม 11 -                      16,673,319 -                      -                      

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

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (425,878,439) -                      (425,878,439) -                      

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

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัรายการทีอาจไมถู่กจดัประเภทรายการใหม่ 22, 35 85,175,688 1,615,750 85,175,688 1,773,990           

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนืในบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,465,405 (16,216,726) -                      -                      

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

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

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

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่ 632,057,300       1,435,586,470    1,108,185,991 1,540,511,759    

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (162,647,646) (121,001,778) -                      -                      

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

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่ 296,026,904       1,697,485,331    767,483,240 1,802,368,421    

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (162,854,596) (121,115,385) -                      -                      

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

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 36

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่ 2.63 5.98                    4.62 6.42                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 12 -

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

บาท



ส่วนของส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ ผุถื้อหุน้
ทีออกและ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน กาํไร (ขาดทุน) ทียงั ผลต่างจากการ รวมองคป์ระกอบอนื ผูถื้อหุน้ ควบคุม
ชาํระแลว้ ทุนสาํรอง ในตราสารทุนทีกาํหนดให้ ไม่เกิดขึนจริง ซือหุน้ในบริษทัย่อย ของส่วนของ บริษทัใหญ่ ในบริษทัย่อย

ตามกฎหมาย วดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน จากเงินลงทุน จากส่วนไดเ้สียทีไม่มี ผูถื้อหุน้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื ในบริษทัร่วม อาํนาจควบคุม

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที 1 มกราคม 2562 ตามทีรายงานในงวดก่อน 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)
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี

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

ส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อยเพมิขึนจากทุนเรียกชาํระ -                     -                      -                      -                                    -                            -                           -          -          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 ตามทีรายงานในงวดก่อน 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
ผลสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบายบญัชีเนืองจากการนาํ

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
ผลต่างจากการเปลยีนสดัส่วนการซือหุน้ในบริษทัย่อย

จากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                     -                      -                      -                                    -                            (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)
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไรสาํหรับปี -                     -                      632,057,300       -                                    -                            -                           -                            632,057,300       (162,647,646) 469,409,654       
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื-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         
ส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากรับเงินคืนทุน -                     -                      -                      -                                    -                            -                           -                            -                       (384,375,015) (384,375,015)
ส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อยเพมิขึนจากทุนเรียกชาํระ -                     -                      -                      -                                    -                            -                           -                            -                       186,000,000          186,000,000       
ส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อยเพมิขึนจากการซือธุรกิจ -                     -                      -                      -                                    -                            -                           -                            -                       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
ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

- 13 -

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563
บาท



ทุนเรือนหุน้ องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ รวม

ทีออกและ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน ส่วนของ

ชาํระแลว้ ทุนสาํรอง ตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า ผูถื้อหุน้

ตามกฎหมาย ยุติธรรมผา่นขาดทุนเบด็เสร็จอืน

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         

กาํไรเบด็เสร็จอืน-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 - ตามทีเคยรายงานไว้ 120,000,000               15,000,000           8,794,177,210      1,409,487,562                                  10,338,664,772       

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายบญัชีเนืองจากการนาํ

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) เบด็เสร็จอืน-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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

- 14 -

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2563
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

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

ปรับกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน

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

กลบัรายการค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบียคา้งรับ (1,200,000) (1,200,000) (1,200,000) (1,200,000)

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

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 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)

ดอกเบียรับ (31,075,341) (15,948,010) (548,798) (4,191,353)

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

กาํไร (ขาดทุน) อนื (35,294) -                      (35,294) -                      

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

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

เงินสดจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในส่วนประกอบ

ของสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 1,250,853,288 1,125,246,795 1,040,221,871 1,114,141,009 

การเปลียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้ 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)

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื (52,392,370) 2,906,029 (12,284,593) 3,632,996 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (8,762,052) (993,585) (5,220,910) 21,805 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

การเปลียนแปลงในส่วนประกอบของหนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้ (44,246,707) 39,630,714 46,887,608 43,979,646 

หนีสินหมุนเวียนอืน (63,703,270) 6,360,254 (20,244,523) 24,250,141 

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 9,663,502 2,147,258 11,105,799 774,584 

เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (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

เงินรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 1,318,500,000 -                      -                      -                      

เงินจ่ายจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (1,276,500,000) -                      -                      -                      

เงินรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 45,000,000         -                      45,300,000 -                      

เงินจ่ายเพือใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -                      -                      (5,000,000) -                      

เงินจ่ายค่าซือตราสารทุน (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       

เงินจ่ายค่าซือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (499,089,576) (595,879,694) (499,089,576) (595,879,694)

เงินรับจากการลดทุนในบริษทัร่วม -                      -                      384,374,984 -                      

เงินจ่ายค่าซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      (1,343,686,050) (70,000,000)

เงินจ่ายค่าซือเงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนัและบริษทัอนื (40,311,290) (121,000,000) (40,000,000) (120,000,000)

จ่ายชาํระเจา้หนีค่าหุน้เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      (3,210,000) (10,000,000)

เงินจ่ายเพือซือทีดิน 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              

เงินจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,581,471) (8,949,516) (3,153,620) (8,949,516)

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั (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       

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัทีเกียวขอ้งกนัและบริษทัอนื 18,192,671         9,287,640           7,973,540 9,287,640           

เงินสดรับจากดอกเบียรับ 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

บาท



2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) 509,385,925 3,172,341,822 61,047,307 3,173,513,796 

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 927,000,000       -                      1,514,000,000 400,000,000 

เงินจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั (756,000,000) (800,000) (964,000,000) (1,093,800,000)

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลอืน 1,400,000           1,900,000           -                      1,900,000 

เงินจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลอืน (81,400,000) (5,750,000) -                      (5,750,000)

เงินจ่ายหนีตามสัญญาเช่าการเงิน (5,027,563) -                      -                      -                      

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 2,146,000,000 -                      2,146,000,000 -                      

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

เงินจ่ายคืนทุนใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (384,375,016) -                      -                      -                      

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

เงินรับค่าหุน้จากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 169,314,726       -                      -                      -                      

เงินจ่ายค่าหุน้จากบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (64,602,949) -                      -                      -                      

จ่ายดอกเบียจ่าย (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 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิมขึน (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       

การเปิดเผยเพิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย

เจา้หนีทรัพยสิ์นเพิมขึน (ลดลง) (98,972,751) 7,717,285 (17,408,140) 14,965,630 

เจา้หนีค่าหุน้ลดลง -                      10,000,000         -                      10,000,000 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1 สถานะของบริษทั 

   บริษทัเป็นนิติบุคคลจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

   บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2536  

 1.2 สถานท่ีตั้งของบริษทั 

   บริษทัตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 436 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 1.3 ลกัษณะธุรกิจ 

   บริษทัประกอบธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจท่ีใหก้ารสนบัสนุนดา้นการแพทย ์

 

2. หลกัเกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน 

 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

    งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญัติวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํขึ้น

ตามแบบกาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงินสําหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีกาํหนดโดยประกาศ

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

    งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย

การบญัชี 

    งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน

ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 

 2.2 หลกัเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 

  ก) งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ยกบัส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ดงัน้ี 
        อตัราส่วนของการถือหุน้ 

      (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจการ  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  2563  2562 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีบริษทัถือโดยตรง         

บริษทัยอ่ย         

 บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ชยัภูมิ  78.04  78.04 

 บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  50.00  50.00 

 บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  เลย  77.67  77.67 

 บริษทั โรงพยาบาลเวียงจนัทน์ ราม         

      อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  โรงพยาบาล  ประเทศลาว  70.00  70.00 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  50.00                - 
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        อตัราส่วนของการถือหุน้ 

      (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจการ  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  2563  2562 

บริษทัร่วม         

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร                -  41.10 

 บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  เชียงใหม ่  42.89  42.89 

 บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  พะเยา  40.00  40.00 

 บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั ซ่อมเคร่ืองมือแพทย ์  กรุงเทพมหานคร  30.00  30.00 

 บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  32.95  32.95 

 บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  34.24  34.24 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  7.09  7.29 

 บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  สนามกอลฟ์  กรุงเทพมหานคร  40.00  40.00 

 บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั  โรงพยาบาล  บุรีรัมย ์  36.09  36.09 

 บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  ขายเคร่ืองมือแพทย ์  กรุงเทพมหานคร  38.18  33.33 

 บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล  พระนครศรีอยธุยา  4.03  4.00 

 บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  น่าน  14.00  14.00 

 บริษทั  รามนครา จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  35.35                - 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  

บริษทัยอ่ย          

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จาํกดั โรงพยาบาล  ชลบุรี  75.11  75.11 

 บริษทั ส่งสัมพนัธ์ จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  50.00  50.00 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด จาํกดั  โรงพยาบาล  นนทบุรี  88.46  88.46 

 บริษทั โรงพยาบาลมเหสักข ์จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  51.72  51.72 

 บริษทั วิภาราม-ชยัปราการ จาํกดั  โรงพยาบาล  สมุทรปราการ  72.17  49.29 

บริษทัร่วม         

 บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  20.00  20.00 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  4.27                - 

 บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล  พระนครศรีอยธุยา  7.94                - 

 บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  สนามกอลฟ์  กรุงเทพมหานคร  6.19                - 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีถือโดยบริษทัร่วมบริษทั สินแพทย ์จาํกดั       

บริษทัยอ่ย         

 บริษทั สินแพทย ์เทพารักษ ์จาํกดั  โรงพยาบาล  สมุทรปราการ  81.00  81.00 

 บริษทั สินแพทย ์บางนา จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  50.00  50.00 

 บริษทั เอส.ที.ริช จาํกดั  ซ้ือ-ขายอสังหาริมทรัพย ์  กรุงเทพมหานคร  99.94  99.94 

 บริษทั กรีนวิว เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั  ฝึกอบรม  กรุงเทพมหานคร  99.94  99.94 

 บริษทั สินแพทย ์ธนบุรี จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  100.00  100.00 

 บริษทั สินแพทย ์นครปฐม จาํกดั 

  (เดิมช่ือบริษทั ปฐมเวช จาํกดั) 

 โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  100.00  100.00 

 บริษทั สินแพทย ์ลาํลูกกา จาํกดั   โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  100.00  100.00 

 บริษทั วี.เอส. เมดิคอล จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  80.00  80.00 

 บริษทั สินแพทย ์นครสวรรค ์จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  50.00  50.00 

 บริษทั สินแพทย ์อุบลราชธานี จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  100.00  100.00 

 บริษทั สินแพทย ์สุวรรณภูมิ จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  60.00  60.00 

 บริษทั เซเนสเทีย จาํกดั  การจดัทาํซอฟตแ์วร์  กรุงเทพมหานคร  60.00                - 

 บริษทั เมดิคอลคอมเพลก็ซ ์รามอินทรา จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  100.00                - 
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        อตัราส่วนของการถือหุ้น 

      (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจการ  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  2563  2562 

บริษทัร่วม         

 บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  40.00  40.00 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  8.69  8.84 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  9.39  12.25 

 บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  6.31  6.31 

 บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  50.00  50.00 

 บริษทั เอส เมดิคอล จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  32.50  32.50 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จาํกดั โรงพยาบาล  ชลบุรี  20.00  20.00 

 บริษทั วิภาราม-ชยัปราการ จาํกดั  โรงพยาบาล  สมุทรปราการ  26.29  26.29 

 บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีถือโดยบริษทัร่วมบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั     

บริษทัยอ่ย         

  บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จาํกดั  โรงพยาบาล  เชียงใหม ่  100.00  100.00 

  บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง เชียงใหม่ จาํกดั โรงพยาบาล  เชียงใหม ่  64.74  63.91 

บริษทัร่วม         

  บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จาํกดั  โรงพยาบาล  ลาํปาง  25.44  25.44 

 

  เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2562 บริษทัไดร่้วมลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลเวียงจนัทน์ ราม อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั จาํนวน 7 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 70 ลา้นบาท ผลจากการซ้ือ

หุ้นดงักล่าวทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 บริษทัไดช้าํระ

ค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน 

 เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2563 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั ทาํให้

มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41.10 เป็นร้อยละ 50.00 จึงไดมี้การโอนเปล่ียนประเภทเงิน

ลงทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัได้รวมงบการเงินของบริษทั

ดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

  ข) ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทัย่อยซ่ึงบริษทั โรงพยาบาล

รามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) มีอาํนาจในการควบคุมหลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการ

ระหว่างกนัท่ีเป็นสาระสําคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามบญัชีของ

บริษทั และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

  ค) นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัใชน้โยบายการ

บญัชีเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 

  ง) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซ่ึง

ไดแ้สดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 
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 2.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

   ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงิน

ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ

การให้แนวปฏิบัติทางบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่

ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุน

สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ย 

ตราสารทุน 
 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท

และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้

แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกันความ

เส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตฐานการบญัชี

และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถกูยกเลิกไป 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง 

สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการ

รับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่า

รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน    

เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 
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  การบัญชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี    

ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดย

ใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
 

บริษทัและบริษทัย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใช ้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมา

ของกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  (Modified Retrospective Approach) และไม่ปรับยอ้นหลงังบ

การเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้

เป็นคร้ังแรก ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4  
 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว

สําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีใน

ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 

และมีผลบงัคบัใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีรอบระยะเวลารายงาน

ส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 บริษทัและบริษทัย่อยเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี

ดงัต่อไปน้ี 

 - เลือกท่ีจะไม่ตอ้งนําขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information)  

มาใช้วดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีใช้วิธีการอย่างง่ายในการวดั

มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

 - เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดด้วยมูลค่า

ยติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

-    เลือกท่ีจะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐาน                   

การบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

 2.4   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

   ในระหวา่งปี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี และลงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล้ว สําหรับกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินจากปี 2562 เป็นจาํนวนหลายฉบบั โดยให้ถือปฏิบติักบังบการเงิน

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป ซ่ึงการปรับปรุง

ดงักล่าวเกิดจากการปรับปรุง/แกไ้ขหลกัการดงัต่อไปน้ี 
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     การปรับปรุงการอ้างองิกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัประกอบดว้ยการอา้งอิงหรือการอา้งถึง “IASC’s 

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอ้างอิง

กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินไดป้รับการอา้งอิงหรือการอา้งถึงบางส่วนท่ีกล่าว

ขา้งตน้ใหเ้ป็นปัจจุบนัและทาํการปรับปรุงอ่ืนๆเพื่ออธิบายใหช้ดัเจนขึ้นวา่เอกสารแต่ละฉบบันั้นเป็น

การอา้งอิง “กรอบแนวคิด” ของปีใด 

 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบดว้ย การปรับปรุงคาํนิยามของสินทรัพย์

และหน้ีสิน เกณฑ์ในการรวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน นอกจากน้ียงัรวมถึงหลกัการใหม่

และแนวปฏิบติัท่ีไดถู้กเพิ่มเติมเขา้ไป ดงัต่อไปน้ี 

1. การวดัมลูค่า ซ่ึงรวมถึงปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการเลือกเกณฑใ์นการวดัมูลค่า 

2. การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงเม่ือใดท่ีจะจดัประเภทรายการรายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3. กิจการท่ีเสนอรายงาน 

4. เม่ือใดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน 

กรอบแนวคิด ยงัได้อธิบายให้ชดัเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการ

ดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่า

ในการรายงานทางการเงิน 

 

     คํานิยามของธุรกจิ 

  คาํนิยามของธุรกิจ ท่ีปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 เร่ือง การรวม

ธุรกิจ ไดอ้ธิบายให้ชดัเจนขึ้นถึงคาํนิยามของธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้กิจการใช้ในการ

กาํหนดว่ารายการคา้นั้นตอ้งบนัทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซ้ือสินทรัพย”์ หรือไม่ 

การปรับปรุงมีดงัน้ี 

1. อธิบายให้ชัดเจนขึ้ นในเร่ืองการพิจารณาว่าเป็น “ธุรกิจ” นั้ น กลุ่มของกิจกรรมและ

สินทรัพยท่ี์ไดม้าตอ้งรวมถึงขอ้มูลปัจจยันาํเขา้และกระบวนการท่ีสําคญัเป็นอย่างนอ้ยซ่ึง

เม่ือนาํมารวมกนัมีส่วนอยา่งมีนยัสาํคญัทาํใหเ้กิดความสามารถในการสร้างผลผลิต 

2. ตัดเร่ืองการประเมินว่าผู ้ร่วมตลาดสามารถทดแทนปัจจัยนําเข้าหรือกระบวนการท่ี 

ขาดหายไปใดๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได ้ออกจากมาตรฐานฯ 

3. เพิ่มแนวปฏิบัติและตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเพื่อช่วยให้กิจการประเมินว่า    

กระบวนการท่ีสาํคญัไดถู้กซ้ือหรือไม่ 
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4. ทาํให้นิยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลงโดยการให้ความสนใจในตวัของสินคา้

และบริการท่ีให้กับลูกค้าและตัดเร่ืองการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกจาก

มาตรฐานฯ 

5. เพิ่มเร่ืองการทดสอบความตั้งใจเป็นทางเลือก ซ่ึงอนุญาตให้ทาํการประเมินอย่างง่ายว่า

กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้าไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่ 

 

  คํานิยามของความมีสาระสําคัญ 

คาํนิยามของความมีสาระสาํคญั ทาํใหเ้กิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การ

นําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด และทาํให้เกิดการปรับปรุงซ่ึงเป็นผลท่ีสืบเน่ืองไปมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนการปรับปรุงช่วยทาํให้เกิดความเขา้ใจมากยิ่งขึ้นของคาํนิยามของ

ความมีสาระสาํคญัโดย 

1. การทําให้ค ํานิยามเป็นแนวทางเดียวกันของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ 

กรอบแนวคดิเพื่อหลีกเล่ียงความสับสนท่ีอาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างของคาํนิยาม 

2. การรวมข้อกาํหนดสนับสนุนเขา้ไวด้้วยกันของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 เร่ือง การ

นาํเสนองบการเงิน ในคาํนิยามเพื่อทาํให้คาํนิยามมีความชดัเจนมากขึ้นและอธิบายถึงการ

นาํความมีสาระสาํคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนขึ้น 

3. การนาํแนวปฏิบติัที่มีอยู่ของคาํนิยามของความมีสาระสําคญัมาไวใ้นที่เดียวกนัร่วมกนั

กบัคาํนิยาม 

 

การปฏรูิปอตัราดอกเบีย้อ้างอิง 

การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 

9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล

เคร่ืองมือทางการเงิน การปรับปรุงนั้ นได้ปรับเปล่ียนข้อกําหนดของการบัญชีป้องกันความเส่ียง

โดยเฉพาะเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัรา

ดอกเบ้ียอา้งอิง เช่น อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีกาํหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (interbank offer rates-IBORs) 

นอกจากน้ี การปรับปรุงไดก้าํหนดให้กิจการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมกบันักลงทุนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของ

การป้องกนัความเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น 

 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน

ในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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 2.5 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า และ

ไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรับปรุงดงัน้ี 

 1. การยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกับ COVID-19 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 

  2563 ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ได ้การปรับปรุงน้ีเพื่อเป็น

  การผอ่นปรนในทางปฏิบติัสําหรับผูเ้ช่า โดยไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่า

  ท่ีเกิดขึ้ นอันเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเข้า

  เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บนัทึกการยินยอม

  ลดค่าเช่านั้นเสมือนวา่ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า  

 2. เพิ่มขอ้กาํหนดสําหรับข้อยกเวน้ชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดย

  กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสําหรับรอบระยะเวลา

  บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติ

  ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้

 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน

ในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 3.1 การรับรู้รายได ้

  รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยรายไดค้่ารักษาพยาบาล 

ค่าหอ้งพกั คา่ยา โดยจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการหรือเม่ือส่งมอบสินคา้แลว้ 

  รายได้จากการขายอุปกรณ์ และเคร่ืองมือแพทย ์รับรู้เม่ือได้โอนอานาจควบคุมในสินคา้ให้แก่

ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้

โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

  รายไดค้า่เช่า รายไดค้่าท่ีปรึกษาและการจดัการ และรายไดอ่ื้นบนัทึกเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

  เงินปันผลรับ บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

  ดอกเบ้ียรับ บนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 

3.2 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

   ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะ

สั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและ  

ไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

 

 3.4 ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

  ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการค้ารับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการ 

ไดรั้บชาํระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัสําคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิง

ตอบแทน 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใชวิ้ธีการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ซ่ึงกาํหนดให้

พิจารณาผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหน้ีและรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ี

การคา้ ในการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหน้ีการคา้จะถูกจดักลุ่มตามวนัท่ี

ครบกาํหนดชาํระ อตัราความเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กบัประวติัการชาํระเงินและขอ้มูลผล

ขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตซ่ึงมีการปรับเพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหนา้เก่ียวกบั

ปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อความสามารถของลูกคา้ในการชาํระหน้ีและปรับอตัราการสูญเสีย

ในอดีตตามการเปล่ียนแปลงท่ีคาดการณ์ไวใ้นปัจจยัเหล่าน้ี ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไร

หรือขาดทุนภายใตค้่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

  ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืนแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สาํหรับค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมาณ

การจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแต่ละรายท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บชาํระหน้ี 

 

 3.5 สินคา้คงเหลือ  

  สินคา้คงเหลือ แสดงในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุน

ของสินคา้คาํนวณตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน  

  ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือและตน้ทุนอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้

สินคา้คงเหลือนั้นอยูใ่นสถานท่ีและอยูใ่นสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  

  ตน้ทุนในการซ้ือ ประกอบด้วย ราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือสินคา้นั้น เช่น 

อากรขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้ และหักดว้ยส่วนลด

การคา้และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ 
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  มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติธุรกิจ หกัดว้ยประมาณ

การตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้ได ้

  สินคา้กลุ่มอุปกรณ์แพทย ์และเคร่ืองมือแพทย ์บริษทัมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของ

สินคา้ สาํหรับสินคา้ท่ีมีอาย ุ3 ปีขึ้นไป ในอตัราร้อยละ 100 

 

 3.6 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

  ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม สําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินนั้น 

สําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน ตน้ทุนการทาํรายการใหรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 

 

 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

  การจดัประเภทรายการขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน

และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

  บริษทัและบริษทัย่อยจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่าเป็นสินทรัพย์

ทางการเงินวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงั

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

  ตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าได้

สองประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนหรือการวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

  การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีขึ้นอยู่กบัโมเดลทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย

ในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์าง

การเงิน การวดัมูลค่าตราสารหน้ีสามารถทาํได ้3 วิธี โดยขึ้นอยู่กับการจดัประเภทตราสารหน้ีของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย 

- ราคาทุนตดัจาํหน่าย  สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเม่ือบริษทั

และบริษทัย่อยถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ารถือ

ครองสินทรัพยท์างการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้กาํหนดตามสัญญาของ

สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย

จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้รายได้ดอกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงิน

ดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดั

รายการจะรับรู้โดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน  
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- มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือบริษัทและบริษัทย่อยถือครองสินทรัพย์ทาง

การเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย

สินทรัพย์ทางการเงิน และข้อกําหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซ่ึงทําให้เกิด

กระแสเงินสด ซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ี

กําหนดไว้ การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือมีการตัดรายการสินทรัพยท์างการเงิน กาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้

รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากาํไรหรือขาดทุน 

รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

- มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่า

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือวดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ตอ้ง

วดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากตราสารหน้ีท่ี

วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน จะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน  

เงินปันผลท่ีไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอ่ื้น

เม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่น

กาํไรขาดทุนจะรับรู้เป็นกาํไรขาดทุนอ่ืนในงบกาํไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการ

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ของตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนจะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในมูลค่ายติุธรรม 
 

 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 

  หน้ีสินทางการเงินทั้ งหมดวดัมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริงทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่าย

ตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตัด

จาํหน่ายคาํนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของ

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ

ตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
 

 การรับรู้รายการและการตดัรายการ 

  บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญาตามข้อกาํหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทาง

การเงินนั้น การซ้ือหรือขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติตอ้งรับรู้รายการในวนัซ้ือขาย ซ่ึงเป็น

วนัท่ีบริษทัและบริษทัย่อยตกลงท่ีจะซ้ือหรือขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการ

เฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอาย ุหรือเม่ือบริษทั

และบริษทัยอ่ยโอนสินทรัพยท์างการเงิน และเป็นการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น

เจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงิน 
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 การดอ้ยคา่ของสินทรัพยท์างการเงิน 

   บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ี

วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต

เกิดขึ้นก่อน  บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพย์

ทางการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบั

การจัดหาเงินท่ีมีนัยสําคัญ ซ่ึงบริษทัและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผล

ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ

 

ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

  เงินลงทุนเผื่อขาย 

   เงินลงทุนเผื่อขายเป็นการลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด ซ่ึงจะถือไวโ้ดยไม่

ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องไดแ้สดงเป็นเงินลงทุนระยะยาว เวน้แต่กรณีท่ีฝ่าย

บริหารตั้งใจจะถือไวไ้ม่เกิน 1 ปี จะแสดงเป็นเงินลงทุนชัว่คราว  

   เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนคาํนวณ ณ 

วนัท่ีในงบการเงินจากราคาเสนอซ้ือล่าสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวด มูลค่ายุติธรรมของหน่วย

ลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวดท่ีประกาศ

โดยบริษทัจดัการกองทุน การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายบนัทึกเป็นรายการ

แยกต่างหากภายใตอ้งคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น และจะบนัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือบริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนนั้น ราคาของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายคาํนวณโดย

วิธีถวัเฉล่ีย แต่ถา้การลดลงของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีถือไวเ้ป็นการลดลงอย่างถาวร ขาดทุน

จากการลดราคาเงินลงทุนนั้นจะถือเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเกิดขึ้นจริงและจะรวมอยู่ในการ

คาํนวณกาํไรขาดทุนสาํหรับงวด  
 

  เงินลงทุนทัว่ไป - ในเงินลงทุนบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน หมายถึง กิจการท่ีบริษทัถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และหรือกิจการท่ีมี

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวบางส่วนร่วมกนัไม่ว่าในทางตรงหรือ

ทางออ้ม  

   บริษทัอ่ืน หมายถึง กิจการท่ีบริษทัถือหุ้นแต่ไม่มีอาํนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกาํหนด

นโยบายใด ๆ  

   เงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน แสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าเงินลงทุน (ถา้มี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะบนัทึกเป็นขาดทุนในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

 



- 30 - 

 

3.7  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
   บริษทัย่อย หมายถึง กิจการท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึง 

   ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าเงินลงทุน (ถา้มี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะบนัทึกเป็นขาดทุนสาํหรับงวดในงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

3.8  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
   บริษทัร่วม หมายถึง กิจการท่ีอยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัของบริษทั กล่าวคือ มี

อาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงิน และการดาํเนินงานของ

กิจการ แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว ในงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดง

โดยวิธีส่วนไดเ้สีย หากบริษทัร่วมมีผลขาดทุนเกินทุนจะรับรู้ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนดงักล่าวเพียง

เท่ากบัศูนยเ์ท่านั้น และในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิ

จากค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน (ถา้มี) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะบนัทึกเป็นขาดทุน
สาํหรับงวดในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
3.9 ค่าความนิยม 

 บริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีซ้ือสําหรับการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจและวดัมูลค่าตน้ทุนการ

ซ้ือธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรมของผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอน ณ วนัท่ีซ้ือ และจาํนวนของส่วนของผู ้

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง บริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าส่วน

ของผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุม (ถา้มี) ในบริษทัย่อยดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
ระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุมนั้น 

 บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีตน้ทุน

ดงักล่าวเกิดขึ้นและเม่ือไดรั้บบริการ 

 ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ คือ ส่วนต่างของตน้ทุนการรวมธุรกิจท่ีสูงกว่าส่วนไดเ้สียของ

บริษทัในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องบริษทัย่อย หากตน้ทุนการรวมธุรกิจตํ่ากว่า

ส่วนได้เสียของบริษทัในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได้ของบริษทัย่อย บริษทัจะรับรู้
ส่วนต่างน้ีเป็นกาํไรในกาํไรขาดทุนทนัที 

 ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ บนัทึกในราคาทุน ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ และหลงัจากนั้นค่าความ

นิยมจะวดัค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าในค่าความนิยม ไม่

สามารถโอนกลบัได ้
 

 3.10 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัยอ่ยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประเภทอาคารให้เช่าคาํนวณจากราคาทุน

โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ

การลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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3.11 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคา

สะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ารวมถึงต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจดัหา

สินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามวตัถุประสงค์ รวมทั้งตน้ทุนในการร้ือ

ถอน ขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

 รายจ่ายท่ีเก่ียวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีขึ้น ซ่ึงทาํให้ราคา

เปล่ียนแทนในปัจจุบนัของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสําคญัจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

สาํหรับค่าซ่อมแซม และบาํรุงรักษารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดขึ้น 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย

วิธีการและอายกุารใหป้ระโยชน์ ดงัน้ี 

 อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าก่อนปี 2533 คาํนวณค่าเส่ือมราคาโดยวิธีกองทุนจม (Sinking Fund 

Method) ตั้ งแต่ปี 2533 จนกระทั่งถึงวนัท่ี 22 ตุลาคม 2542 คาํนวณค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง 

ตั้งแต่วนัท่ี 23 ตุลาคม 2542 คาํนวณค่าเส่ือมราคาโดยวิธี Double Declining Balance Method ยกเวน้ 

ยานพาหนะ คาํนวณค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์โดยประมาณเป็นดงัน้ี 

รายการ  ปี 

อาคาร  10, 20 และ 30 

ส่ิงปลูกสร้าง  5, 10 และ 30 

เคร่ืองใชท้างการแพทยแ์ละทัว่ไป  5 และ 10 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  5 และ 10 

ยานพาหนะ  5 และ 10 

  

 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่คิดค่าเส่ือมราคา สาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 

 บริษทัและบริษทัย่อยคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วน

แยกต่างหากจากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัสาํคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด

ของสินทรัพยน์ั้น  

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณจากผลต่างระหวา่งเงินสด

รับสุทธิกบัราคาตามบญัชีและรับรู้เป็นรายไดอ่ื้น หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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3.12 ตน้ทุนการกูย้มื 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน

การทาํให้อยู่ในสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพย์

นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ี

เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูย้มืนั้น 

 

3.13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดจ่าย แสดงตามราคาทุนหักค่าตัด

จาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธี

เส้นตรงระยะเวลา 5 - 10 ปี 

 

3.14 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 

  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัจะประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์่ามีการดอ้ยค่า

หรือไม่ หากสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ

สินทรัพย ์หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจะรับรู้ผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ะ

ถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงัและจะกลบัรายการได้ไม่เกินกว่า

มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจาํหน่าย มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขาย 

 

3.15 ตราสารอนุพนัธ์ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายการสัญญาอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ทาํ

สัญญาและวดัมูลค่าต่อมาในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรม

ในภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ 

   ตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 12 

เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนหรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสารอนุพนัธ์อ่ืนเป็น

สินทรัพยห์มุนเวียนหรือหน้ีสินหมุนเวียน 

 

3.16 สัญญาเช่า 

  ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา บริษทัและบริษทัย่อยจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ย

สัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่า

หรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู่ ณ วนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมา

ใชเ้ป็นคร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา

เช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการ

ยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึง

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายขุองสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ผูเ้ช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่า

เส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา

เช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดั

มูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใดๆที่จ่ายชาํระ ณ วนัท่ี

สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นสาํหรับผูเ้ช่าในการ

ร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์

อา้งอิงให้อยู่ในสภาพตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม

อายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที่ยงั

ไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การ

จ่ายชาํระคงที่ (รวมถึงการจ่ายชาํระคงที่โดยเน้ือหา) หักลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และ

จาํนวนเงินที่คาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี การจ่ายชาํระ

ตามสัญญาเช่ายงัรวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิการเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล

ท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น และการจ่ายชาํระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หาก

ขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า  

บริษัทและบริษัทย่อยคาํนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตรา

ดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้น

ไม่สามารถกําหนดได้ ทั้ งน้ีอัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ

พนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ี

สัญญาเช่าเร่ิมมีผลบริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะทอ้น

ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแลว้ 

นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุ

สัญญาเช่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
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สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 

บริษทัและบริษทัย่อยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั้น 

(สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัจากวนัที่สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการ

เลือกซ้ือ) และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าว

จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
 

  ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 สัญญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้หเ้ช่าจะถูก

จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกการจ่ายชําระภายใต้สัญญาเช่า

ดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า 
 

สัญญาเช่าการเงิน 

 สัญญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีมีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนให้ผู ้

เช่าทรัพยสิ์น จะถูกจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินถูกบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วย

มูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นท่ีเช่า  หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 

แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายแต่ละคร้ังจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหน้ีสินและ

ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้ง ยอดคงเหลือของภาระผูกพนัตาม

สัญญาเช่าการเงินจะถูกบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอด

อายุของสัญญาเช่า ทรัพยสิ์นท่ีจดัหาโดยสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตามอายุการใช้งาน

โดยประมาณของทรัพยสิ์นนั้น 
 

3.17 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน แสดงในราคาทุน 
 

3.18 การประมาณการหน้ีสิน 

 บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการ

เกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ใน

อดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาํระภาระ

ผกูพนัและจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึกเป็น

สินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเม่ือไดจ่้ายชาํระประมาณ

การหน้ีสินไปแลว้ 
 

3.19 การจดัสรรกาํไรสะสม 

 การจดัสรรกาํไรสะสมเป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 โดยบริษทั 

จะจดัสรรสาํรองเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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3.20 ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

 บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส  และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็น

ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

สาํหรับพนกังาน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน

โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ

ไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการ

ดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนใน

อนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั (Actuarial gains 

and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรสะสม 
 

3.21 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษัท ถูก

ควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกับบริษทั 

รวมถึงบริษทัท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่

ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญักับบริษทั ผูบ้ริหารสําคัญ กรรมการหรือ

พนกังานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบับุคคลเหล่านั้น 

 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ

บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 

3.22 ภาษีเงินได ้

 ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษี เงินได้ (ถ้ามี) ตามจํานวนท่ีจะต้องจ่าย คํานวณตาม

หลกัเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ของกาํไรก่อนภาษีเงินได ้หลงัจาก

ปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักออก

ดว้ยรายการท่ีไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษ ี
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่าง

มูลค่าตามบญัชีกับฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้ น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการ

เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบั

รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียง

พอท่ีจะนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสีย

ภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้

เม่ือเกิดผลจากผลแตกต่างชั่วคราว ต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือ

หน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุน

ทางบัญชีหรือทางภาษีและผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกับเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการร่วมคา้หาก

เป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้ําหรับงวดท่ี

บริษทัและบริษทัย่อยคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่ายชาํระ

หน้ีสินภาษีเงินได้ โดยใช้อตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่หรือท่ีคาดได้ค่อนขา้ง

แน่นอนวา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทาง

ภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้ งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์ได ้

 สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะหักกลบกนัได้ก็

ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั 

 

3.23 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปี ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่าย

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัส้ินงวดบญัชี  

 

3.24 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด

รายการ สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ

การเงินได้บนัทึกไวเ้ป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กาํไรหรือ

ขาดทนุจากการแปลงค่าไดบ้นัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงวดปัจจุบนั 
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3.25 การวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ใน

กรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้

บริษทัและบริษทัย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินดงักล่าวแทน 

  ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

  ระดบัที่ 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนั 

  ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ที่สามารถ

สังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ี

คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น  

  ระดบัท่ี 3  ใชข้อ้มูลที่ไม่สามารถสังเกตได  ้เช่น ขอ้มูลเกี ่ยวกบักระแสเงินในอนาคตท่ี

กิจการประมาณขึ้น  
 

 3.26 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

   ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลย

พินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ

ดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจ

และการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
 

  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของลูกหน้ี 

ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นของลูกหน้ี  ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละ

ราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่

ในขณะนั้น เป็นตน้ 
 

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  

  ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ี

จะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้นั้น 

และค่าเผื่อสําหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของ

สินคา้แต่ละชนิด จาํนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีประมาณได ้เม่ือนาํมาเปรียบเทียบ

กบัจาํนวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็น

ค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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 รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 

  รายได้ค่าบริการทางการแพทยค์า้งรับเป็นรายได้ค่าบริการทางการแพทยท่ี์ยงัไม่ได้รับจาก

สาํนกังานประกนัสงัคม ซ่ึงบริษทัไม่สามารถทราบจาํนวนเงินท่ีจะไดรั้บแน่นอน ผูบ้ริหารของบริษทั

จึงได้ประมาณการรายได้ค้างรับดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขตามท่ีกําหนดโดย

หน่วยงานดงักล่าวและจากจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจริงคร้ังล่าสุดควบคู่ไปกบัภาวะการณ์ในปัจจุบนั 

 

ค่าเผื่อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน 

 ในการพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน โดยฝ่ายบริหารพิจารณาจากผลประกอบการของ

บริษทันั้นได้ลดลงอย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานานหรือมีขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า การท่ีจะ

สรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 

สัญญาเช่า 

การกาํหนดอายสุัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

บริษทัและบริษทัย่อยกาํหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า 

โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ี

จะใชสิ้ทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า

หรือท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีทาํให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับบริษทัและบริษทัย่อยในการใชสิ้ทธิ

เลือกนั้น ภายหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล บริษทัและบริษทัย่อยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมี

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนัยสําคญัซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 

 

การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม-ผูเ้ช่า 

บริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

โดยอตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกู้ยืมเงินท่ีจาํเป็น

เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ

ท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง 
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 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

   ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการ

ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

   นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในแต่ละ

ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้

และคา่ใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

   ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารใช้วิธีเปรียบเทียบ

ราคาตลาดโดยอา้งอิงจากการประเมินมลูค่ายติุธรรมในงวดปัจจุบนัโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 

 

 ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจําหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

   ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัด

จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่า

คงเหลือใหมห่ากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

   นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์

สิทธิการใช ้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่า

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

 ค่าความนิยม  

   ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน

ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์

หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคดิลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหา

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้สําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง

พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณ

การว่าควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวน

กาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  

   หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้ นตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด 

อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 

 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินและตราสารอนุพนัธ์ 

  ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มี

การซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการ

ประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดย

คาํนึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่า

ของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้

ในการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผย

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 

คดีฟ้องร้อง   

 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องในคดีท่ีฝ่ายบริหารพิจารณาว่าจะมีผลเสียหายเกิดขึ้นโดยบริษทัและ

บริษทัยอ่ยจะประมาณการหน้ีสินดงักลา่ว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

  

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา

ถือปฏิบัติ  

  ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติใน

ระหว่างปีปัจจุบนั โดยบริษทัและบริษทัย่อยไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

โดยปรับปรุงกับกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง

เปรียบเทียบ 

จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้

มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 

(หลงัปรับปรุง) 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน      

ลูกหน้ีการคา้  573,175,865  10,120,660  583,296,525 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  7,513,692,030  7,513,692,030 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 7,027,512,537  (7,027,512,537)  - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 313,411,345  (313,411,345)  - 

รวมสินทรัพย ์ 18,512,064,059  182,888,808  18,694,952,867 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 325,220,823  37,113,659  362,334,482 

รวมหน้ีสิน 5,318,562,134  37,113,659  5,355,675,793 

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

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,864,447,320  34,514,518  1,898,961,838 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่ 12,637,231,455  144,590,728  12,781,822,183 

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 556,270,470  1,184,421  557,454,891 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 13,193,501,925  145,775,149  13,339,277,074 

 

  บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน      

ลูกหน้ีการคา้ 556,488,743  10,565,532  567,054,275 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  7,513,692,030  7,513,692,030 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 7,027,512,537  (7,027,512,537)  - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 313,411,345  (313,411,345)  - 

รวมสินทรัพย ์ 15,554,600,747  183,333,680  15,737,934,427 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 310,191,225  36,666,736  346,857,961 

รวมหน้ีสิน 5,215,935,975  36,666,736  5,252,602,711 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,794,177,210  112,152,426  8,906,329,636 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,409,487,562  34,514,518  1,444,002,080 

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 10,338,664,772  146,666,944  10,485,331,716 
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 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ผลกระทบท่ีมีต่อกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (หลงัปรับปรุง) 10,637,784,135  8,794,177,210 

การเพ่ิมขึ้นจากคา่เผ่ือผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ 6,376,210  8,452,426 

การเพ่ิมขึ้นจากขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 103,700,000  103,700,000 

กาํไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เฉพาะผลกระทบ 

   จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั 

 

10,747,860,345 

  

8,906,329,636 

 
การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระเมิน

โมเดลธุรกิจท่ีใช้จดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงิน ดงัน้ี 
  บาท 

  งบการเงินรวม 

  มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ราคาทุนตดัจาํหน่าย  รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  -  1,012,470,145  1,012,470,145 

ลูกหน้ีการคา้   -  583,296,525  583,296,525 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  345,000,000  345,000,000 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  7,513,692,030  -  7,513,692,030 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  45,000,000  45,000,000 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน  7,513,692,030  1,985,766,670  9,499,458,700 

 
  บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 มูลค่ายติุธรรมผา่น 

กาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ราคาทุนตดัจาํหน่าย  รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  -  306,601,141  306,601,141 

ลูกหน้ีการคา้   -  567,054,275  567,054,275 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  7,513,692,030  -  7,513,692,030 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  45,000,000  45,000,000 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน  7,513,692,030  918,655,416  8,432,347,446 

  
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไม่ไดก้าํหนดให้หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
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 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีต้องวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 มีรายการดงัต่อไปน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวียนอ่ืน    

เงินลงทุนในตราสารทุน 7,513,692,030  7,513,692,030 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,513,692,030  7,513,692,030 
 
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการลูกหน้ีการคา้ท่ีตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น บริษทัละบริษทัย่อยมีรายการลูกหน้ีการคา้ท่ีตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดวา่จะเกิดขึ้น 
 
ลูกหน้ีการคา้ 

บริษทัและบริษทัย่อยไดป้ฏิบติัตามวิธีอย่างงา่ย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายสุาํหรับลกูหน้ีการคา้ทั้งหมด 

 การกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กบัค่าเผ่ือผลขาดทุน

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัน้ี  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 32,769,062  14,807,595 

ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาท่ีมีต่อกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (10,120,660)  (10,565,532) 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 22,648,402  4,242,063 

 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 บาท 

 งบการเงินรวม  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  

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 129,466,734  125,334,655  29,590,431   54,709,086  

เงินฝากประจาํ 3 เดือน 638,581  627,501  -  - 

  รวม 616,022,062  1,012,470,145  390,656,667  306,601,141 
 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนัมียอดเครดิต ซ่ึงบริษทัไดท้าํสัญญาโอนเงินอตัโนมติัจากบญัชีออมทรัพย์

เขา้บญัชีกระแสรายวนัในการเบิกเกินบญัชี (เม่ือมีเชค็ขึ้นเงิน) 
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6. ลูกหนีก้ารค้า  

  ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี  

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเวลาคา้งชาํระ  2563  2562  2563  2562 

รายไดค้า้งรับ  514,321,246  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้         

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  374,422,683  215,787,662  241,501,774  204,226,617 

 เกินกาํหนด         

  ไม่เกิน 3 เดือน  257,690,083  324,889,303  195,092,604  318,192,945 

  3 เดือน ถึง 6 เดือน  47,634,063  27,113,825  36,050,047  29,206,270 

  6 เดือน ถึง 12 เดือน  60,153,648  13,006,783  35,600,403  11,787,419 

  มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป  113,885,001  25,147,354  33,685,493  7,883,087 

 รวม  1,368,106,724  605,944,927  541,930,321  571,296,338 

 หกั คา่เผือ่ผลขาดทนุท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  (94,511,989)  -  (8,814,387)  - 

 หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  (32,769,062)  -  (14,807,595) 

 สุทธิ  1,273,594,735  573,175,865  533,115,934  556,488,743 

 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นและสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   

31 ธนัวาคม 2562 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

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

เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 12) 43,349,097  -  -  - 

บวก   ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี 29,653,097  1,403,908  4,790,527  7,643,580 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 94,511,989  32,769,062  8,814,387  14,807,595 
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7. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
   บาท 

   งบการเงินรวม 

   ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึ้นจาก  ให้กูยื้มเพ่ิม  รับชาํระคืน  ยอดคงเหลือ 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31  ซ้ือธุรกิจ      ณ วนัท่ี 31 

 (ร้อยละต่อปี)  ธนัวาคม 2562  (หมายเหตุ 13)      ธนัวาคม 2563 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 2.70 - 3.75  280,000,000  -  266,000,000  (388,000,000)  158,000,000 

บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) 3.75  -  -  185,000,000  (185,000,000)  - 

บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จาํกดั 4.00  65,000,000  -  -  -  65,000,000 

บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลยี จาํกดั 4.15  -  50,000,000  10,000,000  (20,000,000)  40,000,000 

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4.15  -  205,000,000  443,000,000  (380,000,000)  268,000,000 

บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จาํกดั 4.25  -  -  31,500,000  (15,500,000)  16,000,000 

บริษทั เอฟแอนดเ์อส 79 จาํกดั 3.75 - 4.10  -  -  341,000,000  (330,000,000)  11,000,000 

 รวม   345,000,000  255,000,000  1,276,500,000  (1,318,500,000)  558,000,000 
 

   บาท 

   งบการเงินรวม 

   ยอดคงเหลือ  ใหกู้ยื้มเพ่ิม  รับชาํระคืน  ยอดคงเหลือ 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31      ณ วนัท่ี 31 

 (ร้อยละต่อปี)  ธนัวาคม 2561      ธนัวาคม 2562 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 2.20 - 2.70  280,000,000  -  -  280,000,000 

บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จาํกดั 4.25  65,000,000  -  -  65,000,000 

 รวม   345,000,000  -  -  345,000,000 
 

งบการเงินรวม 

บริษทัย่อยได้ให้กู ้ยืมเงินแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันในรูปตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใช้เงินระยะเวลา 1 ปี    

และกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม โดยชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 

8. สินค้าคงเหลือ  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ยา 96,907,782  66,193,817  52,081,872  59,648,843 

เวชภณัฑ ์ 76,375,784  43,196,508  29,899,222  40,243,890 

อุปกรณ์แพทยแ์ละเคร่ืองมือแพทย ์ 620,893,121  540,360,047  620,893,121  540,360,047 

กรอบแว่นตาและอ่ืน ๆ 1,252,345  666,584  364,255  331,733 

สินคา้ฝากขาย 8,823,679  6,582,176  8,823,679  6,582,176 

 รวม 804,252,711  656,999,132  712,062,149  647,166,689 

หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ (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 
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รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ลา้สมยั สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

และ 2562 ดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 34,412,846  47,118,839  34,412,846  47,118,839 

เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหต ุ13) 208,895  -  -  - 

ยอดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในระหว่างปี 15,633,863  (12,705,993)  15,842,758  (12,705,993) 

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 50,255,604  34,412,846  50,255,604  34,412,846 

        

มูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีปรับเพ่ิมขึ้น (ลดลง) และ        

รับรู้เป็นตน้ทนุขายสาํหรับปี 15,633,863  (12,705,993)  15,842,758  (12,705,993) 

 

9. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยไดน้าํเงินฝากธนาคารพาณิชยซ่ึ์งเป็นเงินฝากออมทรัพย์

และเงินฝากประจาํท่ีมีกาํหนดระยะเวลา 3 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 - 0.90 ต่อปี และ 0.375 - 0.90  ต่อปี 

ตามลําดับ ซ่ึงสามารถเบิกถอนดอกเบ้ียเงินฝากประจําได้ ไปคํ้ าประกันการใช้ไฟฟ้า ตามงบการเงินรวม         

จาํนวนเงิน 3.84 ลา้นบาท และ 1.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

10. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

   บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุน    

 ตราสารอนุพนัธ์    

 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 35,294  35,294 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม    

    ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

    ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 6,427,662,375  6,427,662,375 

      บวก กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่า  1,335,981,013  1,335,981,013 

 7,763,643,388  7,763,643,388 

    ตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด 303,289,461  217,111,345 

     บวก กาํไรท่ียงัไมเ่กิดขึ้นจากการวดัมูลค่า 67,568,148  69,068,148 

 370,857,609  286,179,493 

  รวม 8,134,536,291  8,049,858,175 
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 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยได้รับเงินปันผลจากเงิน

ลงทนุขา้งตน้ ดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

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

10.1 เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการ

ของตลาดเป็นจาํนวนเงิน 1,411.66 ลา้นบาท ซ่ึงในจาํนวนดังกล่าวเป็นการซ้ือเงินลงทุนในบริษัท 

ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นจาํนวนเงิน 1,092.19 ลา้นบาท และบริษทัไดข้ายเงินลงทุน

ในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดมีราคาทุนรวม 249.65 ลา้นบาท และราคาขายรวม 305.53 

ลา้นบาท บริษทัมีกาํไรจากการขายเงินลงทุน รวมจาํนวนเงิน 55.88 ลา้นบาท ซ่ึงไดเ้คยรับรู้ไวใ้นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและโอนออกมาไวใ้นบญัชีกาํไรสะสม - ยงัไม่ได้จดัสรร ตามท่ีแสดงไวใ้นงบ

แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี บริษทัได้รับรู้เงินปันผลรับ จาํนวนเงิน 208.22 

ลา้นบาท ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดมี้การนาํใบหุน้สามญัจากการลงทุนในตราสารทุนในความ

ตอ้งการของตลาดบางส่วน ราคาทุนรวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ ลา้นบาท 4,131.73 ไปคํ้าประกนัเงิน

กูย้มืระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 23 และ 27) 
 

10.2 เงินลงทนุในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ได้อยู่ในความต้องการของตลาด 

ประกอบดว้ย 
      อตัราส่วนร้อยละ  บาท 

      ของการลงทุน  ราคาทุน   เงินปันผล 

    ทุนที่ชาํระแลว้  งบการเงินรวม  งบการเงิน  งบการเงินรวม  งบการเงิน  งบการเงินรวม  งบการเงิน 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  (บาท)    เฉพาะกิจการ    เฉพาะกิจการ    เฉพาะกิจการ 

1.บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่นราม จาํกดั  โรงพยาบาล  80,000,000  16.40  16.40  20,015,100  20,015,100  2,624,400  2,624,400 

2. บริษทั ภูมิปัญญาอนิเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  การศึกษา  600,000,000  16.33  16.33  98,000,000  98,000,000  -  - 

3. บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั  ผลิตยา  42,860,000  10.03  10.03  49,450,000  49,450,000  2,150,000  2,150,000 

4. บริษทั โรงพยาบาลเจา้พระยา จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  589,010,360  6.81    -  76,076,826  -  9,629,131  - 

5. บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลยี จาํกดั   ที่ปรึกษา  75,000,000  3.00    -  8,290,000  -  575,000  - 

6. บริษทั กาญจนบุรี เฮลท ์เซ็นเตอร์ จาํกดั  โรงพยาบาล  60,000,000  2.50    -  1,500,000  -  15,000  - 

7. บริษทั โรงพยาบาลกาญจนบรีุ เมโมเรียล จาํกดั  โรงพยาบาล  105,627,200  8.24    -  131,290  -  -  - 

8. บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จาํกดั  โรงพยาบาล  30,000,000  0.20    -  180,000  -  -  - 

9. บริษทั บูรณะเวช จาํกดั  โรงพยาบาล  75,000,000  17.90  17.90  15,193,400  15,193,400  5,704,040  5,704,040 

10. บริษทั ผลติภณัฑส์มุนไพรไทย จาํกดั  ผลติยา  80,000,000  0.30  0.30  240,000  240,000  6,000  6,000 

11. บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั  โรงพยาบาล  300,000,000  9.33  9.33  28,000,000  28,000,000  -  - 

12. บริษทั หลกัทรพัยภ์ทัร จาํกดั (มหาชน)  ธุรกิจการเงิน  800,000,000  0.01  0.01  512,845  512,845  113,500  113,500 

13. บริษทั รีนลั เซิร์ฟ จาํกดั  ขายเคร่ืองมือแพทย ์  30,000,000  19.00  19.00  5,700,000  5,700,000  -  - 

          303,289,461  217,111,345  20,817,071  10,597,940 

บวก กาํไรทีย่งัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุ        67,568,148  69,068,148  -  - 

  รวมเงินลงทุนในมูลค่ายติุธรรม          370,857,609  286,179,493  20,817,071  10,597,940 
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11. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 
 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุน 
ราคาทุน 

 เงินลงทุนมูลค่า
ยติุธรรม 

 เงินปันผล 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      
 - หุ้นสามญั 5,265,653,084  5,265,653,084  263,345,585 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุ -  1,761,859,453  - 

 รวมเงินลงทนุในมูลค่ายติุธรรม 5,265,653,084  7,027,512,537  263,345,585 
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน

เผื่อขาย มีดงัน้ี 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

รายการ 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2561 

 ระหว่างปี  ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2561 

 ระหว่างปี  ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่า             

  เงินลงทุนเผื่อขาย  1,425,668,676  336,190,777  1,761,859,453  1,425,668,676  336,190,777  1,761,859,453 

หกั หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (285,133,736)  (67,238,155)  (352,371,891)  (285,133,736)  (67,238,155)  (352,371,891) 

 บริษทั             

 ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายสุทธิจากภาษเีงินได ้          

  ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ -  268,952,622  -  -  268,952,622  - 

 บริษทัร่วม :             

  บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม จาํกดั  (331,480)  (1,223,605)  (1,555,085)  -  -  - 

  บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  60,082,614  2,029,091  62,111,705  -  -  - 

  บริษทั ปิยะศริิ จาํกดั  16,858,626  (15,633,972)  1,224,654   -  -  - 

  บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  20,423,928  18,284,404  38,708,332  -  -  - 

  บริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั  439,586,800  13,217,401  452,804,201  -  -  - 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนใน

    บริษทัร่วมในงบการเงินรวม 

  

- 

 

 16,673,319  - 

  

- 

  

- 

  

- 

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

   
  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ซ้ือเงินลงทุนเผื่อขายเป็นจํานวนเงิน1,925.15        

ลา้นบาท ซ่ึงในจาํนวนดังกล่าวเป็นการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็น

จาํนวนเงิน 1,596.06 ลา้นบาท  

  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไดข้ายเงินลงทุนเผื่อขายมีราคาทุนรวม 228.43 ลา้นบาท 

และราคาขายรวม 287.30 ลา้นบาท บริษทัมีกาํไรจากการขายเงินลงทุน รวมจาํนวนเงิน 58.87 ลา้นบาท  

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้มีการนําใบหุ้นสามัญจากการลงทุนในตราสารทุนในความ

ตอ้งการของตลาดบางส่วน ราคาทุนรวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 2,174.03 ลา้นบาท ไปคํ้าประกนัเงินกูย้ืม

ระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 23 และ 27) 
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  วิธีส่วนไดเ้สีย   วิธีราคาทุน   

ช่ือบริษทั  2563  2562  2563  2562 

1. บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม จาํกดั  838,172,159  845,481,462  47,617,004  47,617,004 

2. บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั  920,752  909,573  3,000,000  3,000,000 

3. บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  1,402,949,887  1,516,020,970  886,646,242  886,646,242 

4. บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  177,259,012  132,316,659  199,939,110  199,939,110 

5. บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  1,828,644,412  810,588,716  560,112,526  560,112,526 

6. บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  92,441,495  83,337,240  107,000  107,000 

7. บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม  จาํกดั  -  2,013,590,349  -  1,284,964,851 

 8. บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  618,708,494  589,776,218  686,800,000  686,800,000 

 9. บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั  130,721,810  127,643,824  122,696,200  122,696,200 

10. บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  51,637,572  86,746,077  150,000,000  150,000,000 

11. บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน)  890,470,519  282,667,309  285,154,691  283,251,514 

12. บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั   21,294,022  21,110,958  20,000,000  20,000,000 

13. บริษทั รามนครา จาํกดั  735,572,325  -  737,186,400  - 

14. บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั  202,647,322  -  -  - 

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

หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม         

 - บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั  -  -  (3,000,000)  (2,150,000) 

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

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

 - บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  -  -  (113,505,080)  - 

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

 
      สัดส่วนเงินลงทุน % 

    ทุนชาํระแลว้ (บาท)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  ลกัษณะความสัมพนัธ์  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

1. บริษทั รพ. เชียงใหม่ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  400,000,000  400,000,000  42.89  42.89  42.89  42.89 

2. บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั  ซ่อมเคร่ืองมือแพทย ์  ผูถื้อหุ้นร่วมกนั  10,000,000  10,000,000  30.00  30.00  30.00  30.00 

3. บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  1,000,000,000  1,000,000,000  32.95  32.95  32.95  32.95 

4. บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  176,000,000  176,000,000  34.24  34.24  34.24  34.24 

5. บริษทั รพ. วิภาวดี จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  1,357,586,558  1,326,461,728  9.17  7.29  7.09  7.29 

6. บริษทั รพ.พะเยาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  7,500,000  7,500,000  40.00  40.00  40.00  40.00 

7. บริษทั รพ. วิภาราม  จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั             -  1,654,800,000             -             41.10             -          41.10 

 8. บริษทั เลกาซ่ี กอล์ฟ                 

  (ประเทศไทย) จาํกดั  สนามกอลฟ์  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  1,300,000,000  1,300,000,000  43.10  40.00  40.00  40.00 

 9. บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  85,000,000  85,000,000  36.09  36.09  36.09  36.09 

10. บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  ขายเคร่ืองมือแพทย ์  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  392,840,000  450,000,000  38.18  33.33  38.18  33.33 

11. บริษทั รพ.ราชธานี จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  300,000,000  300,000,000  8.00  4.00  4.03  4.00 

12. บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  150,000,000  150,000,000  14.52  14.00  14.00  14.00 

13. บริษทั รามนครา จาํกดั โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  2,085,180,900  -  35.35  -  35.35  - 

14. บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  100,000,000  -  10.00  -  -  - 
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 เงินปันผลจากบริษทัร่วมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัต่อไปน้ี 
  บาท 

  เงินปันผลรับ 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  2563  2562  2563  2562 

1. บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  42,891,667  42,891,667  42,891,667  42,891,667 

2. บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั  -  -  -  - 

3. บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  115,321,112  109,390,312  115,321,112  109,390,312 

4. บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  1,807,872  -  1,807,872  - 

5. บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  68,699,175  37,299,912  43,317,234  37,299,912 

6. บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  -  18,000,000  -  18,000,000 

7. บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  -  68,007,475  -  68,007,475 

8. บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  -  -  -  - 

9. บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั  6,134,810  4,907,848  6,134,810  4,907,848 

10. บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  -  -  -  - 

11. บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน)  37,660,791  7,200,000  12,655,000  7,200,000 

12. บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั  -  -  -  - 

13. บริษทั รามนครา จาํกดั  -  -  -  - 

14. บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั  -  -  -  - 

 รวม  272,515,427  287,697,214  222,127,695  287,697,214 

 
  ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วม มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  

บริษทั  2563  2562 

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั 14,543,922  122,148,698 

บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั 11,179  5,208 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 3,044,284  102,317,670 

บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั 48,981,793  46,010,745 

บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) 36,646,302  52,018,511 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั 8,940,555  18,276,755 

บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั                  -  226,302,040 

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (31,051,531)  (18,846,629) 

บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั 9,212,795  6,738,908 

บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั (35,108,505)  (15,179,553) 

บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) 47,846,490  6,847,328 

บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั 183,063  110,958 

บริษทั รามนครา จาํกดั (1,614,075)                   - 

บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั 18,028,752                   - 

 รวม 119,665,024  546,750,639 
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ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสําคญั     

  บาท 

  บริษทั รพ. เชียงใหม่ราม จาํกดั  บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  บริษทั รพ.วภิาวดี จาํกดั (มหาชน)  บริษทั รพ. วภิาราม จาํกดั  บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  บริษทั ร.พ. ราชธานี จาํกดั (มหาชน)  บริษทั รามนครา จาํกดั 

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

สินทรัพยห์มุนเวียน  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  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  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  - 

                             

หน้ีสินหมุนเวียน  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  - 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  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  - 

                             

กาํไร (ขาดทุน) สําหรบัปี  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)  - 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี  (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)  -  - 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  (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)  - 

                             

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมระหว่างปี  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  -  - 

                             

กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม     

                             

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม  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  - 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัร่วม (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  - 

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

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

อ่ืน 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)  -  -  -  - 

มูลคา่ตามบญัชีของบริษทัร่วม  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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    ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมทั้งหมดท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั 

 บาท 

  2563  2562 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากกิจการท่ียงัดาํเนินงาน  32,220,880  55,963,022 

ส่วนแบง่กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืน  (2,067,865)  (14,094,249) 

ส่วนแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จรวม  30,153,015  41,868,773 

ผลรวมมูลคา่ตามบญัชีของบริษทัร่วม  474,274,664  451,064,331 
 

   จาํนวนเงินปันผลท่ีบริษทัร่วมไดรั้บจากบริษทั ซ่ึงไดถู้กนาํมาตดัรายการระหว่างกนัในการคาํนวณส่วน

แบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

   บาท 

บริษทัร่วม  2563  2562 

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  26,628,514  35,504,685 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  22,187,058  29,684,631 

บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  5,291,166  6,859,628 

บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั            -  6,559,067 

 รวม  54,106,738  78,608,011 
 

  เงินลงทนุในบริษทั สินแพทย ์จาํกดั 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2562 ไดมี้มติให้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในสัดส่วนเดิมร้อยละ 32.95 จาํนวน 2.97 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 

80 บาท เป็นจาํนวนเงิน 237.23 ลา้นบาท บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน 
 

  เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) 

 เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2562 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 

30.11 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.70 บาท เป็นจาํนวนเงิน 51.20 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นทั้งจาํนวน 

ผลจากการซ้ือหุน้ดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวจากเดิมสัดส่วนร้อยละ 7.06 เป็น

สัดส่วนร้อยละ 7.29 และทาํให้มีผลต่างจากการเปล่ียนสัดส่วนจาํนวน 3.77 ลา้นบาท โดยบนัทึกรายการใน

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม 
 

  เงินลงทุนในบริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  

 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัไดพ้ิจารณาโอนกลบัค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ปิยะศิริ จาํกดั ทั้งจาํนวนเป็นเงิน 68.20 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีผล

ประกอบการดีขึ้น  
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  เงินลงทุนในบริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ

เงินลงทุนในบริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวนเงิน 34.00 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัดงักล่าว

มีผลประกอบการขาดทุน 
 

  เงินลงทุนในบริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั 

 ในปี 2562 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นของบริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั จาํนวน 0.10 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 

40 บาท เป็นจาํนวนเงิน 4.19 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นแลว้ทั้งจาํนวน ผลจากการซ้ือหุ้นดงักล่าวทาํ

ให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวจากเดิมสัดส่วนร้อยละ 34.85 เป็นสัดส่วนร้อยละ 36.09 และ

ทาํให้มีผลต่างจากการเปล่ียนสัดส่วนจาํนวนเงิน 0.13 ลา้นบาท โดยบนัทึกรายการในส่วนแบ่งกาํไรจากเงิน

ลงทนุในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม 
   
  เงินลงทุนในบริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั 

 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วม - บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 

20 กรกฎาคม 2563 ผู ้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ทิพยบดินทร์ จํากัด ลดทุนจดทะเบียนแบบ

เฉพาะเจาะจง ของผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับบริษัท จาํนวนเงิน 57.16 ล้านบาท ทําให้ทุน      

จดทะเบียนเดิม จาํนวน 450 ล้านบาท คงเหลือ 392.84 ล้านบาท โดยลดจาํนวนหุ้นให้เหลือหุ้นสามัญ 

จาํนวน 78,568,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท จึงทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33.33 

เป็นร้อยละ 38.18 ทาํให้มีผลต่างจากการเปล่ียนสัดส่วนจาํนวนเงิน (6.17) ลา้นบาท โดยบนัทึกรายการใน

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ      

เงินลงทุนในบริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั จาํนวน 113.51 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีผลประกอบการ

ขาดทุน 
 

  เงินลงทนุในบริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติให้ซ้ือหุ้นของบริษัท 

โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 12 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 23.60 บาท เป็นจาํนวนเงิน 283.20 

ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 บริษทัไดเ้ขา้ทาํการซ้ือหุ้นดงักล่าวแลว้ พร้อมทั้งจ่ายชาํระค่าหุ้น

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ผลจากการซ้ือหุน้ดงักล่าวทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็น

สัดส่วนร้อยละ 4 นอกจากน้ีกรรมการท่านหน่ึงของบริษทัเขา้เป็นประธานกรรมการบริษทัดงักล่าวดว้ย ซ่ึง

ถือว่าบริษทัมีอิทธิพลต่อการดาํเนินงานของบริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) ดงันั้นบริษทับนัทึก

เงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกัด (มหาชน) จาํนวน 

0.10 ลา้นหุ้น ในราคาหุน้ละ 19.03 บาท เป็นจาํนวนเงิน 1.90 ลา้นบาท ผลจากการซ้ือหุน้ดงักล่าวทาํใหบ้ริษทั

มีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวจากเดิมสัดส่วนร้อยละ 4 เป็นสัดส่วนร้อยละ 4.03 และทาํให้มีผลต่าง

จากการเปล่ียนสัดส่วนจาํนวนเงิน (1.48) ลา้นบาท โดยบนัทึกรายการในส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วมในงบการเงินรวม  
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  เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 บริษทัไดร่้วมลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั จาํนวน 2 ลา้นหุ้น 

ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท ผลจากการซ้ือหุ้นดงักล่าวทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการ

ลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.00 บริษทัไดช้าํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน 

 เม่ือวนัท่ี 4 กันยายน 2562 บริษทัย่อย - บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกัด ได้ร่วมลงทุนใน

บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั จาํนวน 0.10 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท 

ผลจากการซ้ือหุ้นดงักล่าวทาํให้บริษทัย่อยมีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.67 

บริษทัยอ่ยไดช้าํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน 

 

  เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  

 บริษทัได้ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกัด ทาํให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก    

ร้อยละ 41.10 เป็นร้อยละ 50.00 จึงได้มีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็น     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 13) 

 

  เงินลงทุนในบริษทั รามนครา จาํกดั 

   เม่ือวันท่ี  24 มกราคม  2563 บริษัท รามนครา จํากัด  ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนล่วงหน้าเป็น      

จาํนวนเงิน 40 ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน บริษทัดงักล่าวไดด้าํเนินการ

จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2563 

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัที่ 17 สิงหาคม 2563 ไดม้ีมติให้ซ้ือหุ้นสามญัส่วนท่ี 

ผูจ้องหุน้เดิมสละสิทธ์ิของบริษทั รามนครา จาํกดั จาํนวน 2,833,620 หุน้ ในราคาหุ้นละ 100 บาท ผลจาก

รายการดงักล่าวทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้จากเดิมร้อยละ 17.08 เป็นร้อยละ 27.33 ของทุนจด

ทะเบียน ส่งผลใหบ้ริษทัดงักล่าวเปล่ียนสถานะจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นบริษทัร่วม 

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัที่ 14 ธนัวาคม 2563 ไดม้ีมติให้ซ้ือหุ้นสามญัส่วนท่ี 

ผูจ้องหุ้นเดิมสละสิทธ์ิของบริษทั รามนครา จาํกดั จาํนวน 2,381,210 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท เป็น

จาํนวนเงินรวม 238.12 ลา้นบาท ผลจากรายการดงักล่าวทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้จากเดิมร้อยละ 

27.33 เป็นร้อยละ 35.35 ของทุนจดทะเบียน  

 

 การคํ้าประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การนาํใบหุ้นสามญัจากการลงทุนใน

บริษทัร่วมบางส่วนราคาทุนรวมเป็นจาํนวนเงิน 496.08 ลา้นบาท และ 295.93 ลา้นบาท ตามลาํดับ (เฉพาะ

กิจการเป็นจาํนวนเงิน 295.93 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบัน

การเงิน (ดูหมายเหตุ 23) 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
        งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ช่ือบริษทั  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

1. บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั 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 จาํกดั 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 โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั 207,367,500  414,735,000  77.67  77.67  239,753,332  237,271,653  282,241,000  282,241,000 

4. บริษทั โรงพยาบาลเวียงจนัทน์ ราม                                          

       อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  286,000,000  100,000,000  70.00   70.00  66,864,763  69,475,348  70,000,000  70,000,000 

5. บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั 2,000,000,000      -  50.00      -  3,029,772,104  -  2,628,650,901  - 

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

 หกั   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน                

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

 บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั      -  -  (84,000,000)  (84,000,000) 

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

   

  เงินปันผลจากบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัต่อไปน้ี 
      บาท 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  ลกัษณะความสัมพนัธ ์  2563  2562 

1. บริษทั โรงพยาบาลชยัภูม-ิราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั              -              - 

2. บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั              -  333,124,987 

3. บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั              -              - 

4. บริษทั โรงพยาบาลเวยีงจนัทน์ ราม                                  

     อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั              -              - 

5. บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  200,000,000              - 

     200,000,000  333,124,987 

 

บริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 

  บริษทัไดร้วมบริษทัยอ่ย 5 แห่ง ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุท่ีมีสาระสาํคญั 
  สัดส่วนของความเป็นเจา้ของและ  บาท 

  สิทธิในการออกเสียงที่ถอืโดยส่วน  กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จจดัสรรสาํหรับ  ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคมุ 

ช่ือบริษทั  ไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม (รอ้ยละ)  ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม  สะสม 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

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

2. บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั  50.00  50.00  8,914,067         (119,018,248)  52,649,843  428,110,791 

3. บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั  22.33  22.33  1,962,539  807,328  61,313,972  60,600,494 

4. บริษทั โรงพยาบาลเวียงจนัทน์ ราม              

       อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั   30.00  30.00  (1,118,822)                (224,851)  214,656,327  29,775,149 

5. บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  50.00  -  (168,414,004)  -  3,805,705,203  - 

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

 บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั  บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จาํกดั  บริษทั โรงพยาบาลเมอืงเลย ราม จาํกดั  บริษทั โรงพยาบาลเวียงจนัทน์ ราม 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562   2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยห์มุนเวียน 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  - 

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

                    

หน้ีสินหมนุเวียน 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  - 

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

                    

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 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  - 

                    

กาํไรขาดทุนสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สีย 

 ท่ีไมม่อีาํนาจควบคุม 

 

(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) 

  

- 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปีส่วนของ                    

 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มอีาํนาจควบคุม  -  (254,947)  -  -   -  141,340  -  -  (206,950)  - 

                    

เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มอีาํนาจควบคมุ  -  -   -  333,124,987  -  -  -  -  200,000,000  - 

                    

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

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

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน (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 จาํกดั 

   เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือของ 

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

บาท ผลจากการซ้ือหุ้นดังกล่าวทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวจากเดิมร้อยละ 66 เป็น

สัดส่วนร้อยละ 78.04 และทําให้มีผลต่างจากการซ้ือหุ้นบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

จาํนวน 15.71 ลา้นบาท โดยแสดงรายการในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวม และไดท้ยอยจ่ายชาํระค่าหุ้น

ดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดช้าํระคา่หุน้ครบแลว้ทั้งจาํนวน 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัไดพ้ิจารณาบนัทึกค่า

เผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั จาํนวน 14.15 ลา้นบาท และ 9 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมีผลประกอบการขาดทุน  

 

  เงินลงทุนในบริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั 

  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัไดพ้ิจารณาบนัทึกค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั จาํนวนเงิน 84 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวมี

ผลประกอบการขาดทุน 

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทั อาร์ พลัส แอสเซท จาํกัด คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 21 

พฤศจิกายน 2562 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติพิเศษอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัลงในสัดส่วน 3 ใน 4 ของทุน

จดทะเบียนโดยลดจาํนวนหุ้นลงจากเดิม 200 ลา้นหุ้น ลดลงจาํนวน 150 ลา้นหุน้ คงเหลือจาํนวน 50 ลา้นหุ้น 

มูลค่าหุน้ท่ีชาํระแลว้ หุ้นละ 5.125 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 768.75 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระคืนผู ้

ถือหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2563 โดยบริษทัไดรั้บชาํระค่าหุน้คืนเป็นจาํนวนเงิน 384.37 ลา้นบาท 

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัท อาร์ พลัส แอสเซท จํากัด คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 4 

ธนัวาคม 2563 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติพิเศษอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยลดจาํนวนหุ้นลงจากเดิม 50 

ลา้นหุ้น ลดลงจาํนวน 18.75 ลา้นหุน้ คงเหลือจาํนวน 31.25 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีชาํระแลว้ หุน้ละ 5.125 บาท 

เป็นจาํนวนเงินรวม 96.09 ลา้นบาท และบริษทัย่อยไดจ่้ายชาํระคืนผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2564 

โดยบริษทัไดรั้บชาํระค่าหุน้คืนเป็นจาํนวนเงิน 48.05 ลา้นบาท 

 

  เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลเวียงจนัทน์ ราม อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

  เม่ื อวัน ท่ี  12 กัน ยายน  2562 บ ริษัท ได้ ร่วม ลงทุ น ใน บ ริษัท  โรงพ ยาบ าล เวียงจัน ท น์  ราม             

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จาํนวน 7 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 70 ลา้นบาท ผลจากการ

ซ้ือหุ้นดงักล่าวทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 บริษทัไดช้าํระค่า

หุน้แลว้ทั้งจาํนวน 
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เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั 

ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2563 ไดมี้มติให้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนในบริษทั 

โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั ตามสัดส่วนเดิม จาํนวน 14,187,720 หุ้น ในราคาหุ้นละ 42 บาท เป็นจาํนวนเงิน 

595.88 ลา้นบาท ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีผูถื้อหุ้นเดิมสละสิทธ์ิ จาํนวน 16,300,977 หุ้น ในราคาหุน้ละ 42 

บาท เป็นจํานวนเงิน 684.64 ล้านบาท และซ้ือหุ้นสามัญเดิมจากผู ้ถือหุ้นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันจํานวน 

1,503,828 หุ้น ในราคาหุ้นละ 42 บาท เป็นจาํนวนเงิน 63.16 ลา้นบาท รวมทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน 1,343.68 

ลา้นบาท โดยได้จ่ายชําระเงินค่าหุ้นในวนัท่ี 15 มกราคม 2563 ผลจากการ ซ้ือหุ้นดังกล่าว ทาํให้บริษทัมี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวจากเดิมร้อยละ 41.10 เป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนเรียกชาํระแลว้

ของบริษทัดงักลา่ว ทาํใหเ้ปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตั้งแต่วนัท่ี 15 

มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชีของบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึง

เป็นวนัท่ีใกลเ้คยีงท่ีสุดกบัวนัซ้ือธุรกิจซ่ึงไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทั มีดงัน้ี 

 บาท 

สินทรัพย ์  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 158,772,947 

ลกูหน้ีการคา้ 881,231,161 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 255,000,000 

สินคา้คงเหลือ 75,197,379 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 27,369,746 

เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั 2,622,854 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,850,029,461 

เงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  84,366,826 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 362,650,653  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  5,650,557,895 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 6,271,285 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  59,391,395  

ค่าความนิยม 50,931,724  

เงินมดัจาํค่าสินทรัพย ์ 73,257,836 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย  79,794,595 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,807,140 
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 บาท 

หน้ีสิน  

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,044,499,848 

เจา้หน้ีการคา้ 265,345,492 

ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  

    เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 477,039,992 

    หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4,198,978 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,578,146 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 253,120,000 

เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 73,174,608 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 67,485,275 

ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 84,801,911 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 97,838,651 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 73,227,645 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,210,026,018 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 6,908,183 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35,188,635 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  121,776,477 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,946,745 

สินทรัพยสุ์ทธิ 5,768,096,293 

หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,884,048,147 

หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีถืออยูเ่ดิม 1,774,803,336 

ส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือ 1,109,244,810 

ค่าความนิยม 234,441,240 

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ - เงินสดจ่าย (ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 1,343,686,050 

หกั  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัท่ีซ้ือ (158,772,947) 

กระแสเงินสดจ่ายในการซ้ือกิจการ - 

         สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดรั้บ 1,184,913,103 

  

 ในการจดัทาํงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ตามบัญชีจากงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษทัขา้งตน้ รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆท่ี

อาจจะกระทบต่อขอ้มูลดงักล่าวเป็นมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี รวมทั้งวดัมูลค่า

ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือและบนัทึกผลต่าง

ระหวา่งราคาซ้ือกบัมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการซ้ือธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชีค่าความนิยม  
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 อย่างไรก็ตาม บริษทัขา้งตน้อยู่ระหว่างดาํเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี

ได้มาจากการรวมธุรกิจ ดังนั้นบริษทัยงัไม่ไดรั้บรู้รายการปรับปรุงดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ

ดังกล่าวในงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารคาดว่าการ

ประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวจะเสร็จภายใน 12 เดือนนับจากวนัท่ีซ้ือ กระบวนการวดัมูลค่าจะถูก

ดาํเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินกว่าหน่ึงปีนับจากวนัท่ีซ้ือกิจการ ตามท่ีกาํหนดไวใ้น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 “การรวมธุรกิจ” โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า 

บริษทัจะทาํการปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

เพิ่มเติม และบญัชีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและ

สถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 
 

14. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
        บาท 

        ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

        งบการเงินรวม /   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  ทุนชาํระแลว้ (บาท)  สัดส่วนเงินลงทุน %  ราคาทุน  เงินปันผล 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ถือหุ้น ผูบ้ริหารและผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั)         

1.บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่นราม จาํกดั  โรงพยาบาล  80,000,000  16.40  20,015,100  2,624,400 

2. บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  การศึกษา  600,000,000  16.33  98,000,000     - 

3. บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั  ผลิตยา  42,860,000  10.03  49,450,000  860,000 

4. บริษทั รามนครา จาํกดั   โรงพยาบาล  1,170,915,000  17.08  200,000,000     - 

 รวมเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        367,465,100  3,484,400 

หัก  ค่าเผ่ือจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           

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

 รวมเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ        269,465,100  3,484,400 

บริษทัอื่น (ถอืหุน้แต่ไม่มีอาํนาจควบคุม)           

5. บริษทั บูรณะเวช จาํกดั  โรงพยาบาล  75,000,000  17.90  15,193,400  5,704,040 

6. บริษทั ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย จาํกดั  ผลติยา  80,000,000  0.30  240,000  8,400 

7. บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั  โรงพยาบาล  300,000,000  9.33  28,000,000     - 

8. บริษทั หลกัทรัพยภ์ทัร จาํกดั (มหาชน)  ธุรกิจการเงิน  800,000,000  0.01  512,845  90,800 

9. บริษทั รีนลั เซิร์ฟ จาํกดั  ขายเคร่ืองมือแพทย ์  30,000,000  19.00  5,700,000     - 

 รวมเงินลงทุนในบริษทัอื่น        49,646,245  5,803,240 

หกั  คา่เผ่ือจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัอื่น           

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

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

รวมมูลค่าเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอืน่ - สุทธิ      313,411,345  9,287,640 

   
  เงินลงทุนในบริษทั รามนครา จาํกดั  

  เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2562 บริษัท รามนครา จํากัด ได้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นจํานวนเงิน  

120 ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวไปแลว้ทั้งจาํนวน บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน

กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 ผลจากการซ้ือหุ้นทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการลงทุนใน

บริษทัดงักลา่วเป็นร้อยละ 17.08 
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15. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  2563  2562  2563  2562 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม  จาํกดั  -  45,000,000  -  45,000,000 

บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั  -  -  4,700,000  - 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหน่ึงปี  -  -  (1,200,000)  - 

    สุทธิ  -  45,000,000  3,500,000  45,000,000 

 
 รายการท่ีเพิ่มขึ้นและลดลงระหวา่งปี สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

  งบการเงินรวม 

  ยอดคงเหลือ  รายการในระหว่างปี  ยอดคงเหลอื 

 

ช่ือบริษทั 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 

 ให้กูยื้มเพ่ิม  รับชาํระคืน  ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  45,000,000  -  (45,000,000)  - 

 
 บาท 

  งบการเงินรวม 

  ยอดคงเหลือ  รายการในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

 

ช่ือบริษทั 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2561 

 ให้กูยื้มเพ่ิม  รับชาํระคืน  ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  45,000,000  -  -  45,000,000 

 
 บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ  รายการในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

 

ช่ือบริษทั 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 

 ให้กูยื้มเพ่ิม  รับชาํระคืน  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  45,000,000  -  (45,000,000)  - 

บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั  -  5,000,000  (300,000)  4,700,000 

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

 
   บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ  รายการในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

 

ช่ือบริษทั 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2561 

 ให้กูยื้มเพ่ิม  รับชาํระคืน  ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  45,000,000  -  -  45,000,000 
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  ในปี 2551 และปี 2552 บริษทัไดใ้ห้กูย้ืมเงินแก่บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั ในรูปตัว๋แลกเงิน

เป็นจาํนวนเงิน 45 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 8 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยชาํระดอกเบ้ียทุก

เดือน บริษทัไดต่้ออายุการชาํระคืนเงินให้กูย้ืมเงินดงักล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลาคราวละ 2 ปี และในปี 

2563 บริษทัไดรั้บชาํระคนืเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

  เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 บริษทัได้ให้กูย้ืมเงินแก่บริษทั โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม จาํกัด โดยทาํ

สัญญาเงินกูเ้ป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.25 ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี 3 เดือน 

โดยชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน และชาํระเงินตน้ทุกไตรมาส ไตรมาสละ 300,000 บาท จนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน 

   

16. ดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

  บาท 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  2563  2562 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  44,586,796  45,786,796 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น /  

   ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

  

(44,586,796) 

  

(45,786,796) 

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  -  - 

   

  ในปี 2546 บริษทัไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบับริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั ซ่ึงดอกเบ้ีย

คา้งรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวจะไดรั้บชาํระหลงัจากท่ีชาํระเงินตน้เสร็จส้ิน บริษทัจึงตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนท่ี

คาดวา่จะเกิดขึ้น สาํหรับดอกเบ้ียคา้งรับไว ้ทั้งจาํนวน และแสดงไวภ้ายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
 

17. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  รายการเพ่ิมขึ้นและลดลงระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562 

 เพ่ิมขึ้นจากการ 

ซ้ือธุรกิจ 

(หมายเหตุ 13) 

 รายการท่ี 

เพ่ิมขึ้น 

 รายการท่ี 

จาํหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน          

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

 รวม -  435,186,648  -  -  435,186,648 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

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

 รวม -  (72,535,995)  (14,493,706)  -  (87,029,701) 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ -  362,650,653      348,156,947 
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   บาท 
  2563  2562 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  14,493,706  - 
 

  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัยอ่ยเป็นห้องชุดพกัอาศยัราคาทุน 435.19 ลา้นบาท และไดมี้การ

ประเมินราคาในปี 2561 โดยผูป้ระเมินอิสระ หอ้งชุดพกัอาศยัมีมูลค่ายติุธรรมเป็นจาํนวนเงิน 501.57 ลา้นบาท 

  บริษทัย่อยได้จดจาํนองห้องชุดในราคาทุน 435.19 ลา้นบาท เพื่อคํ้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 27) 

 

18.   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  รายการเพิม่ขึ้นและลดลงระหว่างปี  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัท่ี 31   เพิ่มข้ึนจาก  รายการท่ีเพิม่  รายการท่ีจาํหน่าย  รับโอน  ณ วนัท่ี 31  

 ธนัวาคม 2562  การซ้ือธุรกิจ      (โอนออก)  ธนัวาคม 2563 

 (ปรับปรุงใหม่)  (หมายเหตุ 13)         

ราคาทุน            

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

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

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

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

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

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

เคร่ืองใชท้ัว่ไป 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 

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

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

ค่าเส่ือมราคาสะสม            

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน            -  (319,166)  -  -  -  (319,166) 

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

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

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

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

เคร่ืองใชท้ัว่ไป (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) 

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

หัก คา่เผ่ือการดอ้ยค่า            

ท่ีดิน (226,201,464)          (226,201,464) 

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

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  รายการเพิม่ข้ึนและลดลงระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31   รายการท่ีเพิม่  รายการท่ีจาํหน่าย  ณ วนัท่ี 31  

 ธนัวาคม 2561      ธนัวาคม 2562 

 (ปรับปรุงใหม่)      (ปรับปรุงใหม่) 

ราคาทุน        

ท่ีดิน 1,117,668,883  -  -  1,117,668,883 

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

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 1,916,782,276  13,443,279  -  1,930,225,555 

เคร่ืองใช้ทางการแพทย ์ 1,621.031,903  78,329,602  (42,008,500)  1,657,353,005 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 239,608,888  25,784,688  (2,328,296)  263,065,280 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 143,347,756  593,912  -  143,941,668 

เคร่ืองใชท้ัว่ไป 114,252,917  4,521,700  (239,320)  118,535,297 

ยานพาหนะ 134,077,887  4,840,000  (2,650,000)  136,267,887 

งานระหว่างก่อสร้างอาคาร 31,767,406  76,034,717  -  107,802,123 

 รวม 5,324,298,566  203,547,898  (47,226,116)  5,480,620,348 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (1,196,937,893)   (84,966,369)  -  (1,281,904,262) 

เคร่ืองใช้ทางการแพทย ์ (1,498,107,674)   (67,967,127)  42,008,498  (1,524,066,303) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (223,415,232)   (13,168,054)  2,328,148  (234,255,138) 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (136,390,136)   (2,704,299)  -  (139,094,435) 

เคร่ืองใชท้ัว่ไป (102,011,320)   (6,167,652)  239,305  (107,939,667) 

ยานพาหนะ (107,496,612)   (8,869,488)  2,649,998  (113,716,102) 

 รวม (3,264,358,867)   (183,842,989)  47,225,949  (3,400,975,907) 

หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า        

ท่ีดิน -      (226,201,464) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,059,939,699      1,853,442,977 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ยอดคงเหลือ  รายการเพิ่มข้ึนและลดลงระหว่างปี  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัท่ี 31   รายการท่ีเพิ่ม  รายการท่ีจาํหน่าย  รายการรับโอน  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2562      (โอนออก)  ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน          

 ท่ีดิน 836,148,419  -  -  -  836,148,419 

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

 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 1,333,161,097  14,326,229  -  92,373,818  1,439,861,144 

 เคร่ืองใช้ทางการแพทย ์ 1,506,279,179  171,073,674  -  -  1,677,352,853 

 เคร่ืองใชส้าํนกังาน 247,577,494  16,408,461  (26,215)  -  263,959,740 

 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 118,297,228  4,237,757  -  -  122,534,985 

 เคร่ืองใชท้ัว่ไป 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 

 งานระหว่างก่อสร้างอาคาร 107,638,414  37,628,520  -  (92,373,818)  52,893,116 

 รวม 4,379,801,611  253,270,797  (12,451,524)  -  4,620,620,884 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง (962,811,623)  (67,930,223)  -  -  (1,030,741,846) 

 เคร่ืองใช้ทางการแพทย ์ (1,390,587,302)  (90,200,407)  -  -  (1,480,787,709) 

 เคร่ืองใชส้าํนกังาน (219,880,089)  (16,522,860)  26,214  -  (236,376,735) 

 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (114,713,075)  (2,017,443)  -  -  (116,730,518) 

 เคร่ืองใชท้ัว่ไป (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) 

  รวม (2,884,765,409)  (189,251,268)  12,403,092  -  (3,061,613,585) 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,495,036,202        1,559,007,299 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ยอดคงเหลือ  รายการเพิ่มข้ึนและลดลงระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31   รายการท่ีเพิม่  รายการท่ีจาํหน่าย  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2561      ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน        

 ท่ีดิน 836,148,419  -  -  836,148,419 

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

 อาคารและส่ิงปลกูสร้าง 1,319,717,818  13,443,279  -  1,333,161,097 

 เคร่ืองใช้ทางการแพทย ์ 1,474,352,853  73,934,826  (42,008,500)  1,506,279,179 

 เคร่ืองใชส้าํนกังาน 224,385,255  25,520,535  (2,328,296)  247,577,494 

 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 117,995,488  301,740  -  118,297,228 

 เคร่ืองใชท้ัว่ไป 94,408,150  3,295,174          (239,320)  97,464,004 

 ยานพาหนะ 125,285,126  4,840,000  (2,650,000)  127,475,126 

 งานระหว่างก่อสร้างอาคาร 31,767,406  75,871,008  -  107,638,414 

 รวม 4,229,821,165  197,206,562  (47,226,116)  4,379,801,611 

คา่เส่ือมราคาสะสม        

 อาคารและส่ิงปลกูสร้าง (900,005,119)  (62,806,504)  -  (962,811,623) 

 เคร่ืองใช้ทางการแพทย ์ (1,368,956,873)  (63,638,927)  42,008,498  (1,390,587,302) 

 เคร่ืองใชส้าํนกังาน (209,287,122)  (12,921,115)  2,328,148  (219,880,089) 

 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (112,263,149)  (2,449,926)  -  (114,713,075) 

 เคร่ืองใชท้ัว่ไป (84,211,646)  (5,581,887)  239,305  (89,554,228) 

 ยานพาหนะ (101,635,222)  (8,233,868)  2,649,998  (107,219,092) 

  รวม (2,776,359,131)  (155,632,227)  47,225,949  (2,884,765,409) 

 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 1,453,462,034      1,495,036,202 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

   (ปรับปรุงใหม่)     

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 675,774,286  183,842,989  189,251,268  155,632,227 

ดอกเบ้ียถือเป็นตน้ทุนทรัพยสิ์นสาํหรับปี 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 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อย มีสินทรัพยถ์าวรท่ีคาํนวณค่าเส่ือมราคา

ครบแล้ว และยงัมีการใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 2,523.23 ล้านบาท และ 2,026.22  

ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 1,950.69 ลา้นบาท และ 1,864.06 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบางส่วนไปจดจาํนอง เพื่อเป็นหลกัประกนั สาํหรับ

เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้ น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย        

(ดูหมายเหตุ 23 และ 27) 
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19. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
   บาท 

   งบการเงินรวม 

   ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ท่ีดิน   -  227,122,439  -  227,122,439 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม   -  (5,643,786)  -  (5,643,786) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ     -      221,478,653 

 

 บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลเวียงจนัทน์ ราม อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 บริษัทได้ทําสัญญาเช่าท่ีดินจาํนวน 13,749 ตารางเมตร ท่ีเวียงจันทน์ 

ประเทศลาว ระยะเวลาเช่า 30 ปี จากวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2593 และสามารถต่ออายุได ้

ฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาว่าตดัจาํหน่ายสิทธิการใชท่ี้ดินเป็นระยะเวลา 60 ปี รวมถึงบริษทัตอ้งจ่ายค่า

เช่ารายปี 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐ 

 

20. ค่าความนิยม 

  ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 2563  2562 
(ปรับปรุงใหม่) 

1. บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั โดยบริษทั 16,907,345  16,907,345 
2. บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั โดยบริษทั 234,441,240  - 
3. บริษทั โรงพยาบาลมเหสักข ์จาํกดั โดย 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั 8,764,456  - 
4. บริษทั วิภาราม-ชยัปราการ จาํกดั โดย 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั 42,167,268  - 

   รวม 302,280,309  16,907,345 

 

21. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลอื  เพ่ิมขึ้น  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31   จากการซ้ือธุรกิจ      ณ วนัท่ี 31  

 ธนัวาคม 2562  (หมายเหตุ 13)      ธนัวาคม 2563 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย 46,622,517  118,019,447  9,186,471               -  173,828,435 

หกั โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่ายสะสม (31,042,285)  (58,628,052)  (20,584,987)              -  (110,255,324) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย - สุทธิ 15,580,232        63,573,111 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31       ณ วนัท่ี 31  

 ธนัวาคม 2561      ธนัวาคม 2562 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย 37,673,001  8,949,516  -  46,622,517 

หกั โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่ายสะสม (27,954,459)  (3,087,826)  -  (31,042,285) 

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

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31       ณ วนัท่ี 31  

 ธนัวาคม 2562      ธนัวาคม 2563 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย 46,622,517  3,153,620               -  49,776,137 

หกั โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่ายสะสม (31,042,285)  (4,387,544)              -  (35,429,829) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย - สุทธิ 15,580,232      14,346,308 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31       ณ วนัท่ี 31  

 ธนัวาคม 2561      ธนัวาคม 2562 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดัจ่าย 37,673,001  8,949,516  -  46,622,517 

หกั โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่ายสะสม (27,954,459)  (3,087,826)  -  (31,042,285) 

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

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่ายสาํหรับปี 20,584,987  3,087,826  4,387,544  3,087,826 
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22. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีและหนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

    บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2563  2562 

(ปรับปรุงใหม)่ 

  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) 

 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบจาก  เพิ่มข้ึนจากการ  รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 

(ปรับปรุงใหม่) 

 มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 9 

 ซ้ือธุรกิจ 

(หมายเหตุ 13) 

 ในกาํไร 

ขาดทุน 

 ในกาํไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :            

 คา่เผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 2,722,002  (3,715,118)  12,638,606  4,668,607  -  16,314,097 

 ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ 6,882,569  -  -  3,168,551  -  10,051,120 

 คา่เผ่ือดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,157,359  -  -  (240,000)  -  8,917,359 

 ค่าเส่ือมราคาสะสม 39,284,089  -  72,581,797  (5,099,991)  -  106,765,895 

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 25,541,290  -  22,793,971  5,474,294  -  53,809,555 

รวม 83,587,309  (3,715,118)  108,014,374  7,971,461  -  195,858,026 

หน้ีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี :            

 กาํไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทุน (352,371,891)  (34,553,630)  -  -  85,175,688  (301,749,833) 

 ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์            

 จากการซ้ือธุรกิจ (31,441,935)  -  (142,916,995)  4,090,444  -  (170,268,486) 

รวม (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 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 

(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี :        

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

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

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

 ค่าเส่ือมราคาสะสม 40,097,546  (813,457)  -  39,284,089 

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 16,976,746  6,948,794  1,615,750  25,541,290 

 ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 3,681,943  (3,681,943)  -  - 

รวม 85,749,519  (3,777,960)  1,615,750  83,587,309 

หน้ีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมูลค่า        

 เงินลงทุนเผื่อขาย (285,133,735)  -  (67,238,156)  (352,371,891) 

 ผลต่างจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพย ์        

 จากการซ้ือธุรกิจ (33,876,011)  2,434,076  -  (31,441,935) 

รวม (319,009,746)  2,434,076  (67,238,156)  (383,813,826) 

สุทธิ (233,260,227)      (300,226,517) 
 

 

 

 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบจาก  รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 

 มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 9 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

 ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 2,722,002  (2,113,106)  1,153,982  -  1,762,878 

 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ 6,882,569  -  3,168,551  -  10,051,120 

 ค่าเผื่อดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,157,359                -  (240,000)  -  8,917,359 

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 23,418,735                -  3,074,184  -  26,492,919 

รวม 42,180,665  (2,113,106)  7,156,717  -  47,224,276 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

 กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (352,371,890)  (34,553,630)                -  85,175,688  (301,749,832) 

รวม (352,371,890)  (34,553,630)                -  85,175,688  (301,749,832) 

สุทธิ (310,191,225)        (254,525,556) 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ้า่ย) ในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2561 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

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

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

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

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

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

หน้ีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการวดัมลูค่า        

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

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

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

 

23. เงินเบกิเกนิบญัชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 120,665,333  84,909,560  83,219,601  82,172,294 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากธนาคาร 5,488,130,000  3,970,000,000  4,030,000,000  3,970,000,000 

   รวม 5,608,795,333  4,054,909,560  4,113,219,601  4,052,172,294 

วงเงิน (ลา้นบาท)        

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 320  168  155  155 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5,445  4,055  4,165  4,055 

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)        

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - MOR 

+ ร้อยละ 0.75 

 MOR   MOR   MOR  

เงินกูยื้มระยะสั้นจากธนาคาร 1.60 - 3.79  1.90 - 2.80  1.60 - 2.80  1.90 - 2.80 

 

   ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นคํ้ าประกันโดยท่ี ดิน 

และส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางการแพทยบ์างส่วนของบริษทัและบริษทัย่อยใบหุ้นสามัญ 

จากการลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดของบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงินลงทุน

ในบริษทัร่วมบางส่วนของบริษทัและบริษทัย่อย และโดยกรรมการส่วนหน่ึงของบริษทัและบริษทัย่อย 

และเงินกู้ยืมระยะสั้ นของบริษัทบางส่วนวงเงินรวม  1,260  ล้านบาทและ  1,150 ล้านบาท  ตามลําดับ 

ไม่มีหลกัประกนั 



- 71 - 

 

 

24. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  
   บาท 

   งบการเงินรวม 

   ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึ้นจาก  ให้กูยื้มเพ่ิม  รับชาํระคืน  ยอดคงเหลือ 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31  ซ้ือธุรกิจ      ณ วนัท่ี 31 

 (ร้อยละต่อปี)  ธนัวาคม 2562  (หมายเหตุ 13)      ธนัวาคม 2563 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.75  5,200,000  27,578,146  1,000,000  -  33,778,146 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 3.25 - 4.00  -  -  266,000,000  (266,000,000)  - 

บริษทั เอฟแอนดเ์อส 79 จาํกดั 4.25  -  -  490,000,000  (490,000,000)  - 

บริษทั รามนครา จาํกดั 3.75  -  -  170,000,000  -  170,000,000 

 รวม   5,200,000  27,578,146  927,000,000  (756,000,000)  203,778,146 
 

   บาท 

   งบการเงินรวม 

   ยอดคงเหลือ  ให้กูยื้มเพ่ิม  รับชาํระคืน  ยอดคงเหลือ 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31      ณ วนัท่ี 31 

 (ร้อยละต่อปี)  ธนัวาคม 2561      ธนัวาคม 2562 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.75  6,000,000  -  (800,000)  5,200,000 

 รวม 
 

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

   บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ยอดคงเหลือ  ให้กูยื้มเพ่ิม  รับชาํระคืน  ยอดคงเหลือ 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31      ณ วนัท่ี 31 

 (ร้อยละต่อปี)  ธนัวาคม 2562      ธนัวาคม 2563 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.75  5,200,000  -  -  5,200,000 

บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั 4.15  -  640,000,000  (360,000,000)  280,000,000 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 3.25 - 4.00  -  204,000,000  (204,000,000)  - 

บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จาํกดั 2.20  -  110,000,000  (10,000,000)  100,000,000 

บริษทั เอฟแอนดเ์อส 79 จาํกดั 4.25  -  390,000,000  (390,000,000)  - 

บริษทั รามนครา จาํกดั 3.75  -  170,000,000  -  170,000,000 

 รวม   5,200,000  1,514,000,000  (964,000,000)  555,200,000 
 

   บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ยอดคงเหลือ  ให้กูยื้มเพ่ิม  รับชาํระคืน  ยอดคงเหลือ 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31      ณ วนัท่ี 31 

 (ร้อยละต่อปี)  ธนัวาคม 2561      ธนัวาคม 2562 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.75  6,000,000  -  (800,000)  5,200,000 

บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จาํกดั 2.20 - 2.70  693,000,000  400,000,000  (1,093,000,000)   - 

 รวม 
 

 699,000,000  400,000,000  (1,093,800,000)  5,200,000 

 

   เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมโดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือ 

ตัว๋แลกเงินกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
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25. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ยอดคงเหลือยกมา 172,500,000  176,350,000  172,500,000  176,350,000 

เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 13) 253,120,000  -  -  - 

กูเ้พ่ิมระหว่างปี 1,400,000  1,900,000  -  1,900,000 

จ่ายชาํระคืนระหว่างปี (81,400,000)  (5,750,000)  -  (5,750,000) 

ยอดคงเหลือยกไป 345,620,000  172,500,000  172,500,000  172,500,000 

        

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 3.75  3.75 - 4.25  3.75  3.75 - 4.25 

 

  เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนเป็นเงินกูย้ืมโดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือตัว๋แลกเงินระยะเวลา 3 

เดือน หรือเม่ือทวงถาม 

 

26. เจ้าหนีท้รัพย์สิน  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์ 15,005,379  23,713,887  6,140,956  23,549,096 

เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน 13,535,260  20,624,895  -  - 

 รวม 28,540,639  44,338,782  6,140,956  23,549,096 

   

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือค่าท่ีดินคา้งชําระจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท ของ

บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระเน่ืองจากอยูร่ะหวา่งการฟ้องร้อง (ดูหมายเหตุ 39.4 (ค)) 

 

27. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 3,126,026,018  -  1,916,000,000  - 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,140,709,992)  -  (745,400,000)  - 

 สุทธิ 1,985,316,026  -  1,170,600,000  - 
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  การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ยอดคงเหลือตน้ปี -  55,000,000  -  44,000,000 

เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 13) 1,687,066,010  -  -  - 

กูเ้พ่ิมในระหว่างปี 2,146,000,000  -  2,146,000,000  - 

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

ยอดคงเหลือปลายปี 3,126,026,018  -  1,916,000,000  - 
 
  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง เป็นจาํนวนเงิน 5,532 ลา้นบาท และ 1,303  ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็น

จาํนวนเงิน 2,810 ลา้นบาท และ 1,180  ลา้นบาท) ตามลาํดบั ซ่ึงเบิกใชว้งเงินกูแ้ลว้เป็นจาํนวนเงิน 4,841 

ลา้นบาท และ 703 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 2,146 ลา้นบาท และ 580  ลา้นบาท 

ตามลาํดบั)  

บริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง ดงัน้ี 

วงเงินท่ี 1  เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2562 บริษทัได้เขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ

แห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 600 ลา้นบาท เพื่อใชล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั โรงพยาบาล

วิภาราม จาํกดั โดยบริษทัจะเบิกเงินกูไ้ดไ้ม่เกินอตัราร้อยละ 45 ของมูลค่าการเพิ่มทุนใน

บริษทัโรงพยาบาลวิภาราม จาํกัด โดยบริษทัจะตอ้งเบิกใช้วงเงินกู้ให้เสร็จส้ินภายใน 2 

เดือนนบัจากวนัท่ีทาํสญัญา (ในปี 2563 เบิกใชแ้ลว้ 576 ลา้นบาท) กาํหนดชาํระคืนเงินตน้

เป็นงวดๆ ทุกเดือน จาํนวน 60 งวด เดือนละ 10 ลา้นบาท โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัทาํ

การสุดทา้ยของเดือนท่ีมีการเบิกเงินกู้งวดแรก และตอ้งชาํระหน้ีให้เสร็จส้ินภายใน 5 ปี 

นบัจากวนัทาํสัญญาฉบบัน้ี บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน ในอตัรา THBFIX 

บวกดว้ยส่วนต่าง (spred) ในอตัราร้อยละ 1.75 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้ืมมี

ยอดคงเหลือจาํนวน 466 ลา้นบาท 

 

วงเงินท่ี 2  เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้มืเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชย์

ในประเทศแห่งหน่ึงวงเงินจํานวน 470 ล้านบาท เบิกใช้แล้ว 470 ล้านบาท  เงินกู มี้

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วนัเบิกเงินกูง้วดแรก ปลอดชาํระเงิน

ตน้ 12 เดือน กาํหนดชําระคืนเงินตน้เป็นงวดทุก ๆ 3 เดือน งวดละ 58.75 ลา้นบาท 

นับตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน + 1.50% ต่อปี ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืมียอดคงเหลือจาํนวน 470 ลา้นบาท 
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วงเงินท่ี 3  เมื ่อวนัที่ 20 มิถุนายน  2563 บริษทัไดเ้ขา้ทําสัญญากูย้ ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 640 ลา้นบาท เบิกใช้แลว้ 300 ลา้นบาท 

เงินกูม้ีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายใน 5 ปี กาํหนดชาํระคืน เงินตน้เป็นงวด ทุก ๆ 3 

เดือน โดยเร่ิมชําระงวดแรกในวนัทําการสุดทา้ยของเดือน  อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํ 3 เดือน + 2.00% ต่อปี โดยมีเง่ือนไขการจ่ายคืนเงินตน้ ดงัน้ี 

งวดท่ี   ชาํระเงินตน้ งวดละ 

1 - 15  40,000,000 

16  ชาํระส่วนท่ีเหลือ 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืมียอดคงเหลือจาํนวน 180 ลา้นบาท 

 

วงเงินท่ี 4  เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชย์

ในประเทศแห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน  600 ลา้นบาท  เบิกใช้แล้ว 600 ล้านบาท เงินกู มี้

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายใน 3 ปี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวด ทุก ๆ 3 เดือน 

โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 

เดือน + 2.00% ต่อปี กาํหนด ชาํระทุก 3 เดือน โดยมีเง่ือนไขการจ่ายคืนเงินตน้ ดงัน้ี 

งวดท่ี   ชาํระเงินตน้ งวดละ 

1 - 2  ปลอดเงินตน้ 

3 - 11  ร้อยละ 10 ของจาํนวนเงินกู ้

12  เงินตน้ท่ีคา้งชาํระทั้งหมด 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืมียอดคงเหลือจาํนวน 600 ลา้นบาท 

 

วงเงินท่ี 5  เม่ือวนัที่ 4 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชย์

ในประเทศแห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 200 ลา้นบาท เบิกใช้แลว้ 200 ล้านบาท กาํหนด

ชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดๆ ทุกเดือน จาํนวน 48 งวด เดือนละ 4.20 ลา้นบาท โดยเร่ิมชาํระ

งวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนท่ีมีการเบิกเงินกูง้วดแรก อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจํา 3 เดือน + 2.65% ต่อปี ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม  2563 เงินกู ย้ ืมมียอดคงเหลือ

จาํนวน 200 ลา้นบาท 

 

วงเงินท่ี 6  เม่ือวนัที่ 4 ธันวาคม 2563 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชย์

ในประเทศแห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 300 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดๆ ทุก

เดือน จาํนวน 72 งวด เดือนละ 4.20 ลา้นบาท โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ย

ของเดือนท่ีมีการเบิกเงินกูง้วดแรก อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน + 2.75% ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัยงัไม่มีการเบิกเงินกูด้งักล่าว 
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บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง ดงัน้ี 

บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั 

วงเงินท่ี 7  เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 บริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกับธนาคาร

พาณิชยแ์ห่งหน่ึง วงเงินจาํนวน 300 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ 295.80 ลา้นบาทเงินกูมี้กาํหนด

ระยะเวลาชาํระคืนภายใน 8 ปี นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกูง้วดแรก ปลอดชาํระเงินตน้ 25 เดือน 

นบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียจาก

อตัราดอกเบ้ียประเภทเงินฝากประจาํ 3 เดือน บวก ร้อยละ 2.25 โดยมีเง่ือนไขการจ่ายคืน

เงินตน้ ดงัน้ี 

งวดท่ี  จาํนวนเงิน (บาท : งวด) 

1 - 12  1,500,000 

13 - 24  2,500,000 

25 - 36  3,500,000 

37 เป็นตน้ไป  6,000,000 

    ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมมียอดคงเหลือจาํนวน 91.80 ลา้นบาท และในปี 

2563 บริษทัไดช้าํระคืนเงินตน้ครบถว้นแลว้ 

 

วงเงินท่ี 8  เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2556 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชย์

ในประเทศแห่งหน่ึงวงเงินจํานวน 250 ล้านบาท เบิกใช้แล้ว 245.80 ล้านบาท เงินกู้มี

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายใน 8 ปี นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกูง้วดแรก ปลอดชาํระเงินตน้ 25 

เดือน นับตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ีย

จากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน บวก ร้อยละ 2.25 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 

2562 เงินกูย้มืมียอดคงเหลือจาํนวน 31.40 ลา้นบาท และ 77.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

วงเงินท่ี 9  เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2557 บริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญากู้ยืมเงินสกุลบาทกับธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศแห่งหน่ึงวงเงินจํานวน 112 ล้านบาท เบิกใช้แล้ว 112 ล้านบาท 

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดๆ ทุกเดือนเดือนละ 1.6 ลา้นบาท โดยเร่ิมชาํระงวดแรกใน

วนัทาํการสุดท้ายของเดือนนับจากวนัเบิกใช้เงินกู้งวดแรก และ บริษทัย่อยจะตอ้งจ่าย

ชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือนในอตัรา FDR+2.25% ตอ้งชาํระหน้ีให้เสร็จส้ินภายใน 6 ปี นับ

จากวนัเบิกใชเ้งินกูง้วดแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้มืมียอดคงเหลือจาํนวน 1.60 

ลา้นบาท และในปี 2563 บริษทัไดช้าํระคืนเงินตน้ครบถว้นแลว้ 
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วงเงินท่ี 10  เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 บริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกับธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 315 ลา้นบาท เบิกใช้แล้ว 311.89 ลา้นบาท 

เงินกูมี้กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน 9 ปี กาํหนดชาํระคืนเป็นงวดๆ ทุกเดือน เร่ิมชาํระงวด

แรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนนบัจากวนัเบิกใชเ้งินกูง้วดแรก บริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระ

ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือนในอตัรา ดงัน้ี 

ระยะเวลานบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก  อตัราดอกเบ้ีย (ต่อปี) 

ปีท่ี 1 - 2  FDR + 1.25% 

ปีท่ี 3 - 9  FDR + 2.50% 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้มืมียอดคงเหลือจาํนวน 155.89 ลา้นบาท 

และ 197.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

วงเงินท่ี 11  เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 บริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญากู้ยืมเงินสกุลบาทกับธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 400 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ 400 ลา้นบาท เงินกูมี้

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน 5 ปี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวด ๆ ทุกเดือนเดือนละ 6.67 

ลา้นบาท โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนนบัจากวนัเบิกใชเ้งินกูง้วด

แรก และบริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือนในอตัรา ดงัน้ี 

วงเงินกูย้มื  อตัราดอกเบ้ีย (ต่อปี) 

 เงินกูส่้วนท่ี 1 วงเงิน 350 ลา้นบาท  3.850% ต่อปี 

 เงินกูส่้วนท่ี 2 วงเงิน   50 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั BIBOR 3 

เดือน บวก ส่วนต่าง MARGIN  

ร้อยละ 1.690 ต่อปี 

    ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมมียอดคงเหลือจาํนวน 19.80 ลา้นบาท และในปี 

2563 บริษทัไดช้าํระคืนเงินตน้ครบถว้นแลว้ 

 

วงเงินท่ี 12  เม่ือวนัท่ี 24 กันยายน 2561 บริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญากู้ยืมเงินสกุลบาทกับธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 700 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ 700 ลา้นบาท เงินกูมี้

กาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายใน 5 ปี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวด ๆ ทุกเดือนเดือน

ละ 11.67 ลา้นบาท โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนนับจากวนัเบิกใช้

เงินกูง้วดแรก โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากประจาํ 6 เดือน บวก ร้อยละ 1.54 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ยืมมี

ยอดคงเหลือจาํนวน 385 ลา้นบาท และ 525 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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วงเงินท่ี 13  เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2562 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญากูย้มืเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชย์

ในประเทศแห่งหน่ึงวงเงิน 560 ล้านบาท  เบิกใช้แล้ว 560 ล้านบาท  เงินกู้มีกําหนด

ระยะเวลาชาํระคืนภายในระยะเวลา 72 เดือน โดยเร่ิมชาํระเงินกูน้บัตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกู้

คร้ังแรก โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา FDR บวกส่วนต่างร้อยละ 2.15 ต่อปี เงินกูย้มืมีกาํหนด

ชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือนงวดละ 7.78 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 เงินกูย้มืมียอดคงเหลือจาํนวน 427.74 ลา้นบาท และ 521 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

วงเงินท่ี 14  เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 บริษทั ส่งสัมพนัธ์ จาํกดั (บริษทัยอ่ยของบริษทั โรงพยาบาล

วิภาราม จาํกัด) ได้เข้าทาํสัญญากู้ยืมเงินสกุลบาทกับธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงวงเงิน 

จาํนวน 40 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ 20.17 ลา้นบาท เงินกูมี้กาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายใน 

5 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกู้งวดแรก อัตราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 2.5 ต่อปี มีกาํหนด

ชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือนโดยมีเง่ือนไขการจ่ายคืนเงินตน้เป็นรายงวด ดงัน้ี 

งวดท่ี  จาํนวนเงิน (บาท : งวด) 

1 - 59  666,000.00 

60  ชาํระเงินตน้ส่วนท่ีเหลือ 

    ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินกู้ยืมมียอดคงเหลือจาํนวน 3.67 ลา้นบาท และในปี 

2563 บริษทัไดช้าํระคืนเงินตน้ครบถว้นแลว้ 

 

วงเงินท่ี 15  เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2556 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จาํกดั (บริษทัย่อย

ของบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกัด) ได้เขา้ทาํสัญญากู้ยืมเงินสกุลบาทกบัธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 345 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ 345 ลา้นบาท เงินกูมี้

กาํหนดระยะเวลาชาํระคนื 10 ปี กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดๆ ทุกเดือน เร่ิมชาํระงวด

แรกเม่ือครบกาํหนดระยะเวลา 3 ปีนับจากวนัเบิกเงินกู้คร้ังแรก และชาํระดอกเบ้ียทุก

เดือนในอตัรา FDR + 2.2% ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ืมมียอดคงเหลือ

จาํนวน 190.20 ลา้นบาท และ 249.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูร้ะยะยาวดงักล่าว บริษทัและบริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข

และขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นแต่ละสัญญา 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดิน

อาคารและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัและบริษทัย่อย ห้องชุดของบริษทัย่อย และใบหุ้นสามญัจากการลงทุน

ในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดของบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุ 10 17 และ 18) 
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28. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

  มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

แสดงไดด้งัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  - 

เพิ่มขึ้นในระหวา่งปี  15,958,316 

เงินจ่ายชาํระระหวา่งปี  (4,803,440) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  11,154,876 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี  (6,689,380) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี  4,465,496 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระ ดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม 

  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดชาํระ 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  6,689,380  305,443  6,994,823 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระหลงั       

 จากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี  4,465,496  107,200  4,572,696 

  รวม  11,154,876  412,643  11,567,519 

 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,643,786 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 224,123 

 รวม 5,867,909 
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29. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 

   งบแสดงฐานะการเงิน 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน ณ ตน้ปี 131,791,942  86,743,876  117,093,677  77,317,787 

เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 13) 121,776,477  -  -  - 

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

ตน้ทุนบริการในอดีตและดอกเบ้ีย        

      - การแกไ้ขในโครงการผลประโยชน์พนกังาน        

         หลงัออกจากงาน -  20,172,816  -  17,269,961 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 42,937,695  16,435,531  16,898,746  14,328,171 

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  9,239,711  -  8,869,950 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน ณ ปลายปี 283,548,245  131,791,942  132,464,595  117,093,677 

 
   ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนบริการในอดีตและดอกเบ้ีย -  20,172,816  -  17,269,961 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย        

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 

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพนั 5,474,145  4,259,104  2,472,573  3,764,424 

 42,937,695  16,435,531  16,898,746  14,328,171 

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

 

 ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 ร้อยละ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

อตัราคิดลด 1.72 - 2.05  1.83 - 1.91  1.88  1.88 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 3.64 - 7.00   4.05 - 5.66  4.05  4.05 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 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 
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  การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

อตัราคิดลด         

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 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 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน         

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 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) 

อตัราการเปลีย่นแปลงในจาํนวนพนกังาน         

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 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 

 

พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานได้ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 โดย    

กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มี

สิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั

โดยพระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้

ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยบริษทัและบริษทั

ยอ่ยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นคา่ใชจ่้ายในกาํไรขาดทุน 

 

30. การบริหารจัดการทุน 

  วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัและบริษทัย่อย คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้าง

ทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองตามงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.68 :1 (ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 เท่ากับ 0.40 : 1) และบริษทัมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.74 : 1 (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 เท่ากบั 0.50 : 1) 

 

31. สํารองตามกฎหมาย 

  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วน

หน่ึงไวเ้ป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกว่าทุนสํารองน้ีจะมี

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองดงักล่าวจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด ้
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32. ทุนเรือนหุ้น 

  ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติั ให้

เปล่ียนแปลงจาํนวนและมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และ

จาํนวนหุ้นสามญัเพิ่มขึ้นจากเดิม 15 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวน 300 ลา้นหุน้ ในขณะท่ีทุนจดทะเบียนของบริษทั

ยงัคงเดิม โดยบริษทัจดทะเบียนแกไ้ขจาํนวนและมูลค่าหุ้นท่ีตราไวก้บักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

 
33. เงินปันผลจ่าย 
 บริษทั 

 ปี 2563 

   ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ี 3 จากผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562 ใน

อตัราหุน้ละ 0.90 บาท เป็นจาํนวนเงิน 216 ลา้นบาท จ่ายแลว้ในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 

   ตามมติท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  2563 เม่ือวันท่ี  28 เมษายน  2563 ได้มีมติอนุมัติให้ จ่าย 
เงินปันผลประจาํปี 2562 สําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ่าย

หุน้ละ 3.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 864 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 หุน้ละ 

0.90 บาท เป็นจํานวนเงิน 216 ล้านบาท และจ่ายคร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 13 ธันวาคม 2562 หุ้นละ 0.90 บาท เป็น

จาํนวนเงิน 216 ลา้นบาท และจ่ายคร้ังท่ี 3 ในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 หุ้นละ 0.90 บาท เป็นจาํนวนเงิน 216 

ลา้นบาท และจ่ายคร้ังท่ี 4 ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 หุ้นละ 0.90 บาท เป็นจาํนวนเงิน 216 ล้านบาท และ

อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี 2563 ในวงเงิน 45 ลา้นบาท 
   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปัน

ผลระหว่างกาลคร้ังท่ี 1 สําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ใน

อตัราหุน้ละ 0.90 บาท เป็นจาํนวนเงิน 216 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 สิงหาคม 2563 

   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2563 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลคร้ังท่ี 2 สําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ในอตัรา

หุน้ละ 0.90 บาท เป็นจาํนวนเงิน 216 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤศจิกายน  2563 
 ปี 2562 

   ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงิน

ปันผลประจาํปี 2561 สําหรับผลการดาํเนินงานตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  

จ่ายหุ้นละ 68 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 816 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 

2561 หุ้นละ 8 บาท เป็นจาํนวนเงิน 96 ลา้นบาท (จากผลการดาํเนินงานวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2561) และจ่ายคร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 หุ้นละ 30 บาท เป็นจาํนวนเงิน 360 ล้านบาท 
(จากผลการดาํเนินงานวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) และให้จ่ายคร้ังท่ี 3 ในวนัท่ี 24 

พฤษภาคม 2562 หุน้ละ 30 บาท เป็นจาํนวนเงิน 360 ลา้นบาท 

   เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2562 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลประจาํปี 2562 สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

หุน้ละ 0.90 บาท เป็นจาํนวนเงิน 216 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 
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   เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2562 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลประจาํปี 2562 คร้ังท่ี 2 สําหรับผลการดําเนินงานตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 

กนัยายน 2562 หุน้ละ 0.90 บาท เป็นจาํนวนเงิน 216 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้ในวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 

 

  บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั 

  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทัย่อย - บริษทั โรงพยาบาล  

วิภาราม จาํกดั เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2563 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดาํเนินงาน

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 200  

ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 

  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2563 ของบริษทัย่อย - บริษทั โรงพยาบาล  

วิภาราม จาํกดั เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2563 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสม ในอตัรา

หุน้ละ 1 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 200 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2564 

 

บริษทัยอ่ย - บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั 

  ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ของบริษทัย่อย - บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั เม่ือ

วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 สําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 หุ้นละ 6.5 บาท สาํหรับหุน้ท่ีเรียกชาํระเตม็จาํนวนแลว้ จาํนวน 50 

ล้านหุ้น เป็นจาํนวนเงิน 325 ล้านบาท และหุ้นละ 2.275 บาท สําหรับหุ้นท่ีเรียกชําระ 3.5 บาทต่อหุ้น 

จาํนวน 150 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงิน 341.25 ลา้นบาท รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 666.25 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้าย

ไปแลว้เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 และให้ตั้งสํารองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของจาํนวนกาํไรจดัสรรเป็น

จาํนวนเงิน 39 ลา้นบาท 

 

34. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

   รายการค่าใชจ่้ายแบง่ตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการคา่ใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม)่ 

 2563  2562 

ตน้ทุนยาและเวชภณัฑ ์ 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 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 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 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 716,496,765  187,714,216  193,638,811  158,720,053 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 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 
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35.  ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 
  35.1  ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

   ประกอบดว้ย  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 160,085,232  198,447,181  153,112,982  189,943,257 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 34,655  -  34,655  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เมื่อเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (12,061,905)  1,343,884  (7,156,717)  50,166 

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

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

  การวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (85,175,688)  67,238,156  (85,175,688)  67,238,156 

   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั    

          คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  (1,615,750)  -  (1,773,990) 

 รวม (85,175,688)  65,622,406  (85,175,688)  65,464,166 

 
35.2 กระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้ายและผลคูณของกาํไรทางภาษีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

   (ปรับปรุงใหม่)     

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

อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 20  20  20  20 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษท่ีีใช ้ 123,493,527  302,875,131  250,835,382  346,101,036 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 34,655  -  34,655  - 

รายการกระทบยอด        

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัใน        

การคาํนวณกาํไรทางภาษ ี        

- ค่าใชจ้่ายท่ีไมอ่นุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ        

กาํไรทางภาษ ี 13,579,980  61,279,710  24,087,303  24,312,763 

ผลกระทบทางภาษขีองรายไดห้รือกาํไรท่ีไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณ        

กาํไรทางภาษ ี        

- รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ (32,490,262)  (51,389,249)  (120,932,661)  (175,553,689) 

- ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (23,933,005)  (109,350,128)  -  - 

- ค่าใชจ้่ายท่ีหกัเป็นรายจ่ายไดเ้พิม่ทางภาษ ี (29,999,096)  (4,866,687)  (8,033,760)  (4,866,687) 

ขาดทุนทางภาษท่ีียงัไมไ่ดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได ้        

รอการตดับญัชี 97,372,183  1,242,188  -  - 

รวมรายการกระทบยอด 24,529,800  (103,084,166)  (104,879,118)  (156,107,613) 

รวมค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 148,057,982  199,790,965  145,990,919  189,993,423 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็น

จาํนวนเงิน 87.94 ลา้นบาท และ 87.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนทางภาษีดงักล่าว เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนว่าบริษทัยอ่ยจะ

มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ 
 

 35.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีท่ีแท้จริงถัวเฉล่ียและอัตราภาษีท่ีใช้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

   ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 2563  2562 (ปรับปรุงใหม่) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 617,467,636    1,514,375,657   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 123,493,527  20.00  302,875,131  20.00 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 34,655  0.01   -    - 

รายการกระทบยอด 24,529,800  3.97  (103,084,166)  (6.81) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลีย่ 148,057,982  23.98  199,790,965  13.19 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 1,254,176,910    1,730,505,182   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 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) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉลี่ย 145,990,919  11.64  189,993,423  10.98  

 
36. กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั

ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งปี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

   (ปรับปรุงใหม่)     

กาํไรสาํหรับปีของบริษทัใหญ่ (บาท) 632,057,300  1,435,586,470  1,108,185,991  1,540,511,759 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 240,000,000  240,000,000  240,000,000  240,000,000 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น)        

 กาํไรของบริษทัใหญ่ 2.63  5.98  4.62  6.42 
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37. เคร่ืองมือทางการเงิน 

37.1 การบริหารความเส่ียง 

  บริษทัและบริษทัย่อยบริหารความเส่ียงทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นในสินทรัพยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมภายในองค์กรโดยทัว่ไป 

ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง 

เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

 

37.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน เงิน

ให้กูย้ืมระยะสั้น เงินให้กูย้ืมระยะยาว เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว ทั้งน้ี

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัเช่ือว่าความผนัผวนของ

อตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดของกิจการ บริษทัและบริษทัย่อยมิไดใ้ช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอ่ืนเพื่อป้องกนั

ความเส่ียงดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่ม ี  รวม 

 (ร้อยละ)  ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

   ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.125 - 0.40  481,137,541  -  134,884,521  616,022,062 

ลกูหน้ีการคา้ -  -  -  1,273,594,735  1,273,594,735 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.20 - 4.25  -  558,000,000  -  558,000,000 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น -  -  -  8,134,536,291  8,134,536,291 

เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั 0.10 - 0.90  3,836,427  -  -  3,836,427 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น 

 จากสถาบนัการเงิน 1.60 - 3.90  120,665,333  5,488,130,000  -  5,608,795,333 

เจา้หน้ีการคา้ -  -  -  518,452,156  518,452,156 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.75  -  203,778,146  -  203,778,146 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลอื่น 1.74 - 3.25  -  345,620,000  -  345,620,000 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  3,126,026,018  -  -  3,126,026,018 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 0.15 - 4.15  -  11,154,876  -  11,154,876 

เจา้หน้ีอืน่และหน้ีสินหมุนเวียนอื่น -  -  -  578,355,324  578,355,324 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่ม ี  รวม 

 (ร้อยละ)  ปรับขึ้นลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

   ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.125 - 0.625  127,079,248  -  885,390,897  1,012,470,145 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  -  573,175,865  573,175,865 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.20 - 4.25  -  345,000,000  -  345,000,000 

เงินลงทุน -  -  -  7,340,923,882  7,340,923,882 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8.00  -  45,000,000  -  45,000,000 

เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั 0.375 -  0.90  1,195,080  -  -  1,195,080 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น 

 จากสถาบนัการเงิน 

 

1.90 - 2.80 

 

84,909,560  3,970,000,000  

 

-  4,054,909,560 

เจา้หน้ีการคา้ -  -  -  297,353,371  297,353,371 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.75  -  5,200,000  -  5,200,000 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลอื่น 3.75 - 4.25  -  172,500,000  -  172,500,000 

เจา้หน้ีอื่นและหน้ีสินหมุนเวียนอืน่ -  -  -  323,005,544  323,005,544 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไมม่ ี  รวม 

 (ร้อยละ)  ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

   ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.125 - 0.250  360,116,236  -  30,540,431  390,656,667 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  -  533,115,934  533,115,934 

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอืน่ -  -  -  8,049,858,175  8,049,858,175 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.25  -  4,700,000  -  4,700,000 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น          

 จากสถาบนัการเงิน 1.60 - 2.80  83,219,601  4,030,000,000  -  4,113,219,601 

เจา้หน้ีการคา้ -  -  -  330,406,105  330,406,105 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.20 - 4.25  -  555,200,000  -  555,200,000 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลอืน่ 3.75  -  172,500,000  -  172,500,000 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1.78 - 2.86  -  1,916,000,000  -  1,916,000,000 

เจา้หน้ีอืน่และหน้ีสินหมุนเวียนอื่น -  -  -  208,666,909  208,666,909 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไมม่ ี  รวม 

 (ร้อยละ)  ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

   ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.125 - 0.625  250,942,055  -  55,659,086  306,601,141 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  -  556,488,743  556,488,743 

เงินลงทุน -  -  -  7,340,923,882  7,340,923,882 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8.00  -  45,000,000  -  45,000,000 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น          

 จากสถาบนัการเงิน 1.90 - 2.80  82,172,294  3,970,000,000  -  4,052,172,294 

เจา้หน้ีการคา้ -  -  -  283,518,497  283,518,497 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.75  -  5,200,000  -  5,200,000 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลอืน่ 3.75 - 4.25  -  172,500,000  -  172,500,000 

เจา้หน้ีอืน่และหน้ีสินหมนุเวียนอืน่ -  -  -  268,130,953  268,130,953 

 

37.3 ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ 

  บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม

ระยะสั้นและระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ

กาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น บริษทัและบริษทัย่อยไม่

คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีดงักล่าว นอกเหนือไปจากท่ี

ไดต้ั้งคา่เผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

 

37.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ เน่ืองจากธุรกรรมทางการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทาํกบัธุรกิจภายในประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินซ่ึงเป็น

เงินตราต่างประเทศท่ีสาํคญั ดงัน้ี  
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ   

สกุลเงิน 

 สินทรัพยท์าง

การเงิน  

หน้ีสินทาง

การเงิน 

 สินทรัพยท์าง

การเงิน  

หน้ีสินทาง

การเงิน 

 อตัราแลกเปลี่ยน 

อตัราซ้ือ  อตัราขาย 

          (บาทต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  141,109   -  141,109   -    -  30.285 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้หลายฉบบั

กบัธนาคารในประเทศหลายแห่งเป็นจาํนวนเงิน 0.14 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียด

และอตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพะกิจการ 

 มูลค่าตามสัญญา  มูลค่ายติุธรรม 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    

    (อตัรา 30.285 : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 4,273,489  4,308,783 

 

37.5 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษทัและบริษทัย่อยมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัของ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยรวมทั้งจดัหา

วงเงินสินเช่ือระยะสั้ นจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อสํารองในกรณีท่ีมีความจําเป็นและเพื่อลด

ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด 
 
37.6 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินมีอตัราดอกเบ้ีย

ปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ฝ่ายบริหาร

ของบริษทัเช่ือว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักลา่วจะไม่แตกต่างอย่างเป็น

สาระสาํคญักบัมลูค่าตามบญัชี 
  

การวดัมลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม แยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

     เงินลงทุนในตราสารทุนในความ     

  ตอ้งการของตลาด    

 

7,763,643,388 

  

- 

  

   - 

 

7,763,643,388 

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยู ่         

  ในความตอ้งการของตลาด   -      -   370,857,609  370,857,609 

 ตราสารอนุพนัธ์   -   35,294  -  35,294 

 รวม  7,763,643,388  35,294  370,857,609  8,134,536,291 
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  บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         
     เงินลงทุนในตราสารทุนในความ     
  ตอ้งการของตลาด    

 
7,763,643,388 

  
- 

  
   - 

 
7,763,643,388 

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยู ่         
  ในความตอ้งการของตลาด   -      -   286,179,493  286,179,493 
 ตราสารอนุพนัธ์   -  35,294     -  35,294 

 รวม  7,763,643,388  35,294  286,179,493  8,049,858,175 

   
  บาท 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์         
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
  - ตราสารทุน 

 
7,027,512,537 

  
- 

  
- 

 
7,027,512,537 

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

 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

  มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายเงินตราสารต่างประเทศวดัมูลค่ายุติธรรม

โดยใช้อตัราตลาดของแต่ละสัญญาท่ีคาํนวณโดยสถาบนัการเงินของบริษทั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 

  เงินลงทุนในตราสารทนุ แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาดหรืออา้งอิงจากแบบจาํลองราคาท่ี

ไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไปในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด 
 

38.  การเปลีย่นแปลงในหนีสิ้นท่ีเกดิจากกจิกรรมจดัหาเงิน 

 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 

2562 มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี   เพิ่ม (ลด)*  เพิม่ (ลด)  เพิ่มขึ้นจากการ  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562      ซ้ือธุรกิจ  31 ธนัวาคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 4,054,909,560  509,385,925  -  1,044,499,848  5,608,795,333 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,200,000  171,000,000  -  27,578,146  203,778,146 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 172,500,000  (80,000,000)  -  253,120,000  345,620,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  1,438,960,008  -  1,687,066,010  3,126,026,018 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  (4,803,440)  15,958,316  -  11,154,876 

 รวม 4,232,609,560  2,034,542,493  15,958,316  3,012,264,004  9,295,374,373 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไมใ่ช่  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี   เพิ่ม (ลด)*  เงินสดเพิ่ม (ลด)  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561      31 ธนัวาคม 2562 

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

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

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

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

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

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี   เพิ่ม (ลด)*  เงินสดเพิ่ม (ลด)  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562      31 ธนัวาคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 4,052,172,294  61,047,307  -  4,113,219,601 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,200,000  550,000,000  -  555,200,000 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 172,500,000  -  -  172,500,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  1,916,000,000  -  1,916,000,000 

รวม 4,229,872,294  2,527,047,307  -  6,756,919,601 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี   เพิ่ม (ลด)*  เงินสดเพิ่ม (ลด)  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2561      31 ธนัวาคม 2562 

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

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

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

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

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

 
 

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจาํนวนเงินสดรับและเงินสดชาํระคืนในงบกระแสเงินสด 
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39. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 นอกจากหน้ีสินท่ีปรากฏในงบการเงินแลว้ บริษทัและบริษทัย่อยยงัมีภาระ

ผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น ดงัน้ี 

  39.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

  39.1.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการทําสัญญาซ้ือท่ีดินครุภัณฑ์ทางการแพทย์และ

ทรัพยสิ์นอ่ืนกบับริษทัในประเทศหลายแห่ง มูลค่าตามสัญญารวม 358.66 ลา้นบาท (เฉพาะ

กิจการ 114.86 ลา้นบาท) บริษทัและบริษทัย่อยมีการจ่ายเงินมดัจาํล่วงหน้าตามสัญญาแลว้

จาํนวน 104.61 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 45.50 ลา้นบาท) บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนั

ตามสัญญาคงเหลือ 254.06 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 69.31 ลา้นบาท) 

  39.1.2 บริษทัมีภาระผูกพนัในการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวน

เงิน 2,561.48 ลา้นบาท บริษทัได้จ่ายชาํระค่าหุ้นแลว้เป็นจาํนวนเงิน 827.19 ลา้นบาท บริษทัมี

ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายคา่หุน้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระอีกเป็นจาํนวนเงิน 1,734.29 ลา้นบาท 

 

  39.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาใหบ้ริการ 

     ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทและบริษทัย่อยมีภาระผูกพันในการชําระค่า

บาํรุงรักษาเคร่ืองมือแพทยแ์ละคา่เช่าป้ายโฆษณา ภาระตามสัญญาคงเหลือดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

จ่ายชาํระภายใน        

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 

มากกว่า 5 ปี 3,360,000  108,276,732  -  - 

 47,141,873  153,600,421  25,261,391  31,515,115 

 

 39.3 การคํ้าประกนั 

     บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารพาณิชยอ์อกหนงัสือคํ้าประกนัการใช้

ไฟฟ้าและโทรศพัท ์การเป็นสถานพยาบาลประกนัสังคมและสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

และการซ้ือเคร่ืองมือแพทยแ์ละสินทรัพย์อ่ืนเป็นจาํนวนเงิน 128.48 ล้านบาท (เฉพาะกิจการคํ้ า

ประกนัไฟฟ้า ตัว๋เงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและหนังสือคํ้าประกนัการออกสินคา้วงเงินจาํนวน 13.03 

ลา้นบาท) 
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  39.4 คดีฟ้องร้อง 

       (ก) บริษทัถูกคนไขฟ้้องร้องเรียกค่าเสียหายเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลจาํนวน 5 คดี โดยมีทุนทรัพยท่ี์

 ฟ้องร้องจาํนวนรวม 108.28 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

คดีความ  ความคืบหนา้ของคดี 

ปี 2559   

1. ทุนทรัพย ์1.98 ลา้นบาท  ศาลชั้ นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ต่อมาศาลอุทธรณ์

พิพากษาให้บริษทัชาํระเงิน 0.18 ลา้นบาท ต่อมาศาลฎีกา

ไดพ้ิพากษาให้บริษทัชาํระเงิน 0.10 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดี

อยูร่ะหวา่งการปฎิบติัตามคาํพิพากษาของศาลฎีกา 

ปี 2560   

2. ทุนทรัพย ์10.91 ลา้นบาท  ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทชําระเงิน 0.55 ล้านบาท 

ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ปัจจุบัน     

ศาลฎีการับฎีกาของโจทก์ไวพ้ิจารณา และอยู่ระหว่างรอ

จาํเลยแกฎี้กา 

3. ทุนทรัพย ์42.30 ลา้นบาท  ศาลชั้นตน้พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ต่อมาศาลอุทธรณ์

ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ ปัจจุบนัโจทก์ไม่ได้ยื่น

ฎีกา คดีจึงเป็นอนัเสร็จส้ินไป 

ปี 2561   

4. ทุนทรัพย ์47.80 ลา้นบาท  ศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์จึงยื่น

อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ ปัจจุบนัคดี

อยูร่ะหวา่งรอจาํเลยยืน่แกค้าํอุทธรณ์ 

ปี 2562   

5. ทุนทรัพย ์5.29 ลา้นบาท  โจทก์กับจําเลยสามารถเจรจาตกลงกันได้ และทํา

สัญญาประนีประนอมยอมความกนั โดยบริษทัยอมลด

ค่ารักษาพยาบาลท่ีค้างชําระอยู่จาํนวนเงิน 1.87 ล้าน

บาท คงเหลือ 0.20 ล้านบาท ซ่ึงโจทก์ตกลงจะชําระ

เงินจาํนวนดงักล่าวในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 ศาลจึง

ไดมี้คาํพพิากษาใหค้ดีความเสร็จส้ิน  
 
     เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นว่าคดีความยงัมีความไม่แน่นอน บริษทัจึงยงัไม่ไดบ้นัทึก

ประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน 

   (ข) ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัค่านายหน้าในการติดต่อเช่าท่ีดินของบริษทั

ย่อยโดยมีทุนทรัพย์ท่ีฟ้องร้องจํานวนเงิน 53.14 ล้านบาท ศาลชั้ นต้นและศาลอุทธรณ์มีคํา

พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์และปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฏีกาว่าจะรับฏีกาหรือไม่ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีผลเสียจากคดีดังกล่าวจึงไม่บันทึก

ประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน 
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      (ค) ในปี 2561 บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัคดีเช็ค โดยมีทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท 

ศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์พิจารณาใหบ้ริษทัยอ่ยชาํระเงินจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ีย 

7.5 ต่อปีของเงินต้น โดยบริษัทย่อยได้บันทึกรายการดังกล่าวไวใ้นบัญชีเจ้าหน้ีค่าซ้ือท่ีดิน 

จาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท รวมทั้งบนัทึกดอกเบ้ียคา้งจ่ายเป็นจาํนวนเงิน 1.93 ลา้นบาทไวใ้นงบ

การเงินแลว้ และเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2563 ศาลฎีกามีคาํสั่งไม่อนุญาตให้จาํเลยทั้งสองยื่นฎีกา   

คดีจึงถึงท่ีสุด บริษทัจึงไดว้างเงินชาํระหน้ีตามคาํสั่งศาลฎีกา โดยมีเงินตน้จาํนวน 10 ลา้นบาท 

และดอกเบ้ียคา้งจ่าย จาํนวน 2.09 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทั้งส้ินจาํนวน 12.09 ลา้นบาท และบริษทั

ไดบ้นัทึกรายการเงินวางประกนัดงักล่าวเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนในงบการเงินแลว้ 

      (ง)  ในปี 2561 บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องให้ดาํเนินการจดทะเบียนภาระจาํยอมท่ีดินและเรียกค่าเสียหายจาก

มูลละเมิด โดยทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องจาํนวนเงิน 204 ลา้นบาท และบริษทัย่อยไดใ้ห้การปฏิเสธคาํฟ้อง

ของโจทก์ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 บริษทัย่อยไดฟ้้องร้องกลบัคู่กรณีดงักล่าวเก่ียวกบัการ

ทาํผิดสัญญา จงใจกระทาํละเมิด และขอให้คู่กรณีจดทะเบียนสิทธิการเช่าท่ีดิน และเรียกค่าเสียหาย

เป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท คู่กรณีให้การและฟ้องแยง้บริษทัย่อยเรียกค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 

50.50 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งสืบพยานโจทกแ์ละจาํเลย 

          เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2563 คดีท่ีบริษทัย่อยถูกฟ้องขา้งตน้ ทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องจาํนวนเงิน 

204 ลา้นบาท ผลของคดีส้ินสุดแลว้ โดยโจทกย์ืน่คาํร้องขอถอนคาํฟ้อง 

      (จ)  ในปี 2562 บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเร่ือง การจดทะเบียนภาระจาํยอมให้กบัโจทก์และขอให้บริษทั

ย่อยและบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นจาํเลยท่ี 2 ดาํเนินการเพิกถอนการจดทะเบียนภาระจาํยอม หากไม่

สามารถทําได้ให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน 50 ล้านบาท และโจทก์ขอให้ศาลคุ ้มครอง

ชั่วคราวไวร้ะหว่างพิจารณาคดี บริษทัย่อยคัดคา้นการขอคุม้ครองชั่วคราวของโจทก์ เน่ืองจาก

บริษทัย่อยเห็นว่า โจทก์ไม่ได้รับความเสียหายอย่างแทจ้ริงและไม่มีสิทธิท่ีจะใช้ท่ีดินพิพาทเป็น

ทางภาระจาํยอม และเม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 บริษทัยอ่ยและโจทกไ์ดท้าํสัญญาประนีประนอม

ยอมความ โดยบริษทัย่อยยอมจดทะเบียนภาระจาํยอมท่ีดินให้แก่โจทก์ และชาํระเงินให้แก่โจทก์

จาํนวน 5 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแลว้  

      (ฉ) ในปี 2562 บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องให้ดาํเนินการส่งมอบคืนพื้นท่ีเช่าให้กบัโจทก์ เน่ืองจากโจทก์

บอกเลิกสัญญาเช่าแลว้แต่กบัครอบครองท่ีดินไม่ได ้เน่ืองจากมีบุคคลภายนอกใช้ประโยชน์อยู ่ 

หากยงัไม่คืนพื้นท่ีโจทก์เรียกค่าเช่าในอตัราเดือนละ 500,000 บาท บริษทัย่อยไดย้ื่นคาํให้การแก้

คดีในประเด็นท่ีไม่ไดเ้ป็นฝ่ายผิดสัญญาต่อโจทก์ แต่โจทก์ร่วมก่อปัญหาเป็นเหตุไม่อาจลงทุนได ้

การบอกเลิกการเช่าของโจทกไ์ม่ชอบดว้ยกฎหมาย ค่าเช่าตามท่ีโจทกอ์า้งสูงเกินกวา่อตัราค่าเช่าท่ี

บริษทัย่อยเคยชําระตามข้อตกลง ณ ปัจจุบันบริษัทย่อยและโจทก์ตกลงกันได้โดยทําสัญญา

ประนีประนอมยอมความต่อศาลและไดจ้ดทะเบียนยกเลิกการเช่าเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 แลว้ 
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      (ช) ในปี 2562 บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องร่วมกบับริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นจาํเลยท่ี 2 เร่ือง การจดทะเบียน

ภาระจาํยอม และไม่ชอบธรรมในการทาํการซ้ือขายท่ีดิน (29 ตร.ว.) ท่ีแบ่งไวเ้ป็นถนนไปทาํ

โครงการฯ ขอใหจ้าํเลยทั้ง 2 จดทะเบียนภาระจาํยอมให ้หากจดทะเบียนไม่ไดใ้หช้ดใชค้่าเสียหาย

เป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท บริษทัย่อยไดย้ื่นคาํให้การว่า ไดป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงโดยจดภาระจาํ

ยอมตามบนัทึกท่ีตกลงกนัครบถว้นแลว้ ท่ีดินส่วนพิพาทท่ีเป็นของบริษทัย่อย ไม่ไดป้ระสงคใ์ห้

เป็นแนวถนนภาระจาํยอม การขอใชภ้าระจาํยอมของโจทกเ์กินส่วนนอกเหนือขอ้ตกลง และท่ีดิน

โจทก์มิได้อยู่ติดกันกับท่ีดินพิพาท ท่ีดินพิพาทไม่สามารถใช้ผ่านเข้าออกสู่ทางสาธารณะได ้

ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการนดัสืบพยานโจทก์และจาํเลย เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเห็นว่า

คดีความยงัมีความไมแ่น่นอน บริษทัยอ่ยจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน 

 

40. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บริษทัมีรายการบญัชีจาํนวนหน่ึงซ่ึงเกิดกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละ

ค่าใช้จ่ายเกิดจากรายการท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันดงักล่าว รายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจตาม

ราคาตลาด ยกเวน้การคิดอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมซ่ึงบริษทัจะคิดเท่ากบัอตัราตน้ทุนท่ีกูย้มืมา และรายการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยหุ์้นทุนกับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงซ้ือขายในราคาท่ีตกลงร่วมกนั บุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัมีความสมัพนัธก์บักิจการโดยการถือหุน้หรือการมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั ดงัน้ี 

  งบการเงินน้ีจึงรวมผลของรายการดงักล่าวตามเกณฑท่ี์กาํหนดขา้งตน้ 
บริษทั / บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทัร่วม  ดูหมายเหตุ 12 

บริษทัยอ่ย  ดูหมายเหตุ 13  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ดูหมายเหตุ 10  

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  เป็นผูถื้อหุน้ และ/หรือกรรมการ 

บริษทั เอฟ แอนด ์เอส 79 จาํกดั  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน)  กรรมการร่วมกนัและเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่  

  บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั 
 

รายการ  นโยบายราคา 

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย ์  ราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคาท่ีคิดกับลูกค้า

ทัว่ไปโดยหกัส่วนลดร้อยละ 10 - 30 

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและคา่บริการเคร่ืองมือแพทย ์  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ดอกเบ้ียรับ   

 - บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  อตัราร้อยละ 2.70 ร้อยละ 3.75 - 4.25 และร้อยละ 

8 ต่อปี  (ปี 2562; ร้อยละ 2.20 - 2.70 ร้อยละ 4.25 

และร้อยละ 8 ต่อปี) 

ค่าตรวจวินิจฉยัโรคและค่าบริการทางการแพทยจ์่าย  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ซ้ือยา  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ดอกเบ้ียจ่าย  อตัราร้อยละ 2.20 - 4.25 ต่อปี (ปี 2562; ร้อยละ 

2.20 - 3.75 ต่อปี) 
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    รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

   รายการบนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินปี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหน้ีการคา้        

 -  บริษทัยอ่ย -  -  101,604,066  7,174,902 

 -  บริษทัร่วม 47,529,636  107,231,647  47,529,636  107,231,647 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 180,720,477  284,543,448  175,066,724  284,543,448 

 รวม 228,250,113  391,775,095  324,200,426  398,949,997 

รายไดค้า้งรับ        

 -  บริษทัร่วม 132,296  331,452  132,296  331,452 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 527,956  139,849  139,849  139,849 

  รวม 660,252  471,301  272,145  471,301 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น        

 -  บริษทัร่วม 158,000,000  280,000,000  -  - 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 400,000,000  65,000,000  -  - 

  รวม 558,000,000  345,000,000  -  -  

ดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ         

 - บริษทัร่วม 546  480,000  546  480,000 

 รวม 546  480,000  546  480,000 

เงินให้กูยื้มระยะยาว - สุทธิ        

 -  บริษทัยอ่ย -  -  4,700,000  - 

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

 รวม -  45,000,000  4,700,000  45,000,000 

เจา้หน้ีการคา้        

 -  บริษทัยอ่ย -  -  275,355  - 

 - บริษทัร่วม 927,892  885,634  798,574  885,634 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,199,106  1,855,658  2,344,223  1,855,658 

 รวม 4,126,998  2,741,292  3,418,152  2,741,292 

เงินกูยื้มระยะสั้น          

 - บริษทัยอ่ย -  -  380,000,000  - 

 - บริษทัร่วม 170,000,000  -  170,000,000  - 

 -  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,778,146  5,200,000  5,200,000  5,200,000 

 รวม 203,778,146  5,200,000  555,200,000  5,200,000 

เจา้หน้ีค่าหุ้น           

 - บริษทัยอ่ย -  -  -  3,210,000 

 รวม -  -  -  3,210,000 

ดอกเบ้ียรับล่วงหนา้         

 - บริษทัร่วม -  62,466  -  62,466 

 รวม -  62,466  -  62,466 

เงินปันผลท่ีบริษทัใหญ่จ่ายให้บริษทัร่วม         

 - บริษทัร่วม 166,468,068  228,016,024  -  - 

 รวม 166,468,068  228,016,024  -  - 

 



- 96 - 

 

 

รายการท่ีเก่ียวขอ้งในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย ์       

 - บริษทัยอ่ย -  -  15,000,475  301,814 

 -  บริษทัร่วม 9,294,144  20,165,288  9,294,144  20,165,288 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,730,400  12,637,900  6,662,078  12,637,900 

 รวม 20,024,544  32,803,188  30,956,697  33,105,002 

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์        

 -  บริษทัยอ่ย -  -  251,974,718  9,470,557 

 -  บริษทัร่วม 188,028,527  300,890,038  188,028,527  300,890,038 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 366,303,065  461,299,130  366,303,065  461,299,130 

  รวม 554,331,592  762,189,168  806,306,310  771,659,725 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและคา่บริการเคร่ืองมือแพทย ์        

 -  บริษทัยอ่ย -  -  1,040,278  129,266 

 -  บริษทัร่วม 3,374,027  5,093,511  3,374,027  5,093,511 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,173,579  2,678,752  1,741,047  2,678,752 

  รวม 5,547,606  7,772,263  6,155,352  7,901,529 

รายไดค้ลินิคทางการแพทย ์        

 -  บริษทัยอ่ย -  -  19,161,800  - 

 -  บริษทัร่วม 7,870,800  -  7,870,800  - 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,720,800  -  4,720,800  - 

  รวม 12,591,600  -  31,753,400  - 

รายไดเ้งินปันผล        

 -  บริษทัยอ่ย -  -  200,000,000  333,124,987 

 -  บริษทัร่วม   -    -  222,127,695  287,697,215 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,817,071  3,484,400  4,774,400  3,484,400 

  รวม 20,817,071  3,484,400  426,902,095  624,306,602 

ดอกเบ้ียรับ        

 -  บริษทัยอ่ย -  -  79,740  - 

 -  บริษทัร่วม 3,127,042  11,160,000  187,397  3,600,000 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,159,554  2,762,500  -  - 

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

ค่าตรวจรักษาวินิจฉยัโรคและค่าบริการ        

  ทางการแพทยจ่์าย        

 -  บริษทัร่วม 1,381,110  1,859,478  1,919,970  1,859,478 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,731,840  379,790  403,568  379,790 

  รวม 3,112,950  2,239,268  2,323,538  2,239,268 

ซ้ือยาและเวชภณัฑ์        

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,536,521  12,758,863  15,526,151  12,758,863 

  รวม 15,536,521  12,758,863  15,526,151  12,758,863 
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 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ดอกเบ้ียจ่าย        

 -  บริษทัยอ่ย -  -  11,047,609  16,167,860 

 -  บริษทัร่วม 5,872,455  -  5,816,215  - 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,743,055  -  7,684,836  - 

 -  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,186,496  215,055  195,000  215,055 

  รวม 14,802,006  215,055  24,743,660  16,382,915 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

 -  ผลประโยชน์ระยะสั้น 148,342,218  54,031,883  45,650,042  43,862,613 

 -  ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 5,209,155  4,928,417  1,397,968  1,107,423 

  รวม 153,551,373  58,960,300  47,048,010  44,970,036 

 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ย

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่าตอบแทนกรรมการ รวมไปถึง

ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืนโดยไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย ์ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ี

กาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

41. ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงาน 

   บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัใน 2 ส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานตามชนิดของบริการใน

เขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 

ประเภทส่วนงาน  ลกัษณะของบริการตามส่วนงาน 

ส่วนงานโรงพยาบาล  โรงพยาบาลทัว่ไปและโรงพยาบาลในเครือประกนัสังคม 

ส่วนงานอ่ืนๆ  ขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์

 

   ผลการดาํเนินงานไดร้ับการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอโดยผูม้ ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานซ่ึงก็คือกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ

ประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัและบริษทัย่อยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงวดั

มูลค่าโดยใช้เกณฑ์ผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงเป็นเกณฑ์เดียวกบัที่ใช้ในการวดั

กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 
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   รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานโรงพยาบาล  ส่วนงานขายอุปกรณ์และเคร่ืองมอืแพทย ์  รวม 

 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) 

กาํไรขั้นตน้ 1,330,452,099  1,153,466,422  267,689,648  213,295,816  1,598,141,747  1,366,762,238 

รายไดอ่ื้น (ค่าใชจ้่ายอ่ืน) ท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้           

เงินปันผลรับ         229,042,021  272,633,225 

รายไดอ่ื้น         110,913,454  104,670,959 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร         (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) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        119,665,024  546,750,639 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้         (148,057,982)  (199,790,965) 

กาํไรสาํหรับปี         469,409,654  1,314,584,693 

 

42. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี 

  ในระหว่างปี 2563 บริษทัไดท้าํการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดโดยใชวิ้ธีปรับยอ้นหลงัเก่ียวกบัการบนัทึกการวดั

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดร้วมทั้งค่าความนิยม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ ซ่ึงส่งผลต่องบการเงิน ดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัท่ี 1    

มกราคม 2562 

งบแสดงฐานะการเงิน     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น  69,762,843  77,435,142 

ค่าความนิยมลดลง  (8,798,660)  (8,798,660) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมขึ้น (ลดลง)  (14,289,783)  68,636,482 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมขึ้น (ลดลง)  (337,215)  15,487,028 

กาํไรสะสม – ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมขึ้น  19,137,064  23,904,324 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง  (1,170,138)  (1,170,138) 

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยเพ่ิมขึ้น  29,044,689  30,415,267 
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  บาท  

  งบการเงินรวม  

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ    

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น  5,737,483  

ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้น  1,934,815  

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดล้ดลง  (1,534,461)  

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีเพ่ิมขึ้น (ลดลง)    

  ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่  (4,767,259)  

  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย  (1,370,578)  

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานลดลง  (0.02)  

 

43. การจัดประเภทรายการใหม่ 

  บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไร 

(ขาดทุน) หรือส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไดร้ายงานไว ้
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หลงัปรับปรุง  จดัประเภท

ใหม ่

 หลงัจดั 

ประเภทใหม ่

 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท

ใหม ่

 หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ            

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 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 11,758,934  (11,758,934)  -  11,758,934  (11,758,934)  - 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 518,868,299  (22,721,209)  496,147,090  462,815,131  (22,721,209)  440,093,922 

 

44. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 1. เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติใหซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั 

ทิพยบดินทร์ จาํกัด บริษทัได้ลงทุนเพิ่มในสัดส่วนเดิมร้อยละ 38.18 จาํนวน 9.93 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ          

5 บาท เป็นจาํนวนเงิน 49.63 ลา้นบาท        

  2. เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดม้ีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลคร้ังที่ 3 จากผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2563 หุ้นละ 0.90 

บาท เป็นจาํนวนเงิน 216 ลา้นบาท โดยจ่ายในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 
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45.   การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้ง

ขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

โดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย การรับรู้และการ

วดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะติดตามความคืบหน้าของ

สถานการณ์ดงักล่าว และทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการ

หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

 

46. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

 


	AUDITOR_REPORT
	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้
	เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้

	1
	NOTES
	หมายเหตุประกอบงบการเงิน
	เงินสด
	ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
	เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 13)
	ยอดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในระหว่างปี
	กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
	 รวมเงินลงทุนในมูลค่ายุติธรรม
	บาท
	2563
	2562
	บาท
	บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม จำกัด
	บริษัท อาร์พลัส แอสเซท จำกัด
	บริษัท โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จำกัด
	บริษัท โรงพยาบาลเวียงจันทน์ ราม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
	2563
	2562
	2563
	2562
	2563
	2562 
	2563
	2562
	2563
	2562



	ราคาทุน
	ราคาทุน
	ราคาทุน
	ราคาทุน


