
  

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

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

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  

 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน  2564 และงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระหว่างกาลรวมแบบย่อของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อยและไดส้อบทาน

ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหาร

ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุป

เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้ข้าพเจ้าไม่

สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ได้

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

ข้อสรุป 

 ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทาํขึ้นตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของ

ขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

 ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2.5 และ 10 ตามท่ีบริษทัได้

เขา้ทาํการซ้ือหุน้บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั ซ่ึงถือเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัไดด้าํเนินการให้มี

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือกิจการแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ดังนั้น 

บริษทัจึงไดท้าํการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดร้วม 

ทั้งค่าความนิยม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ จากท่ีเคยบนัทึกไวเ้ดิม สําหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ท่ีแสดง

เปรียบเทียบไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงัจากผลกระทบของรายการปรับปรุงดงักล่าว 

 ทั้งน้ีการให้ขอ้สรุปของขา้พเจ้าต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลมิไดมี้เง่ือนไขเก่ียวกบัเร่ืองท่ี

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตขา้งตน้น้ี 

 

 

 

 

 

(นางสาวโสรยา  ตินตะสุวรรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8658 

 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  

วนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 

 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
มิถุนายน 2564 ธนัวาคม 2563 มิถุนายน 2564 ธนัวาคม 2563

(ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 489,998,202       616,022,062       253,021,265       390,656,667       
ลูกหน้ีการคา้ 5, 31 1,780,396,898     1,273,594,735     751,861,231       533,115,934       
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 31 418,000,000       558,000,000       -                      -                      
ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11, 31 -                      -                      1,200,000           1,200,000           
สินคา้คงเหลือ 7 707,561,209       753,997,107       619,245,606       661,806,545       
เงินปันผลคา้งรับ 55,074,378         45,885,067         55,074,379         145,885,068       

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 31 75,576,753         104,364,826       31,453,435         35,128,554         
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,526,607,440     3,351,863,797     1,711,855,916     1,767,792,768     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนั 3,837,432           3,836,427           -                      -                      
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8 5,018,449,470     8,229,169,465     4,838,538,180     8,049,858,175     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 11,839,461,578   6,991,439,782     8,007,726,387     3,485,370,093     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                      -                      3,179,128,901     3,223,253,806     
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11, 31 -                      -                      2,900,000           3,500,000           
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 353,958,839       361,902,508       -                      -                      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 9,329,496,901     9,457,821,516     1,526,962,361     1,559,007,299     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 234,810,099       221,478,652       -                      -                      
ค่าความนิยม 16 408,661,746       408,661,746       -                      -                      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 17 56,078,479         63,573,111         13,102,098         14,346,308         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 25,063,239         25,167,311         -                      -                      
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 129,750,138       106,812,572       -                      -                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 51,462,267         56,360,162         40,452,721         42,785,446         

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 27,451,030,188   25,926,223,252   17,608,810,648   16,378,121,127   
รวมสินทรัพย์ 30,977,637,628   29,278,087,049   19,320,666,564   18,145,913,895   

บาท
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บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
มิถุนายน 2564 ธนัวาคม 2563 มิถุนายน 2564 ธนัวาคม 2563

(ปรับปรุงใหม่) 
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 19 5,279,286,587     5,608,795,333     3,981,942,998     4,113,219,601     

เจา้หน้ีการคา้ 31 504,956,970       518,452,156       335,282,309       330,406,105       
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 1,393,359,992     1,140,709,992     1,040,400,000     745,400,000       
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 23 8,777,714           6,689,380           -                      -                      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20, 31 422,978,146       203,778,146       309,200,000       555,200,000       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 21 346,420,000       345,620,000       172,500,000       172,500,000       
เจา้หน้ีทรัพยสิ์น 44,731,812         28,540,639         6,350,511           6,140,956           
เงินปันผลคา้งจ่าย -                      100,000,000       -                      -                      
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 103,403,723       73,855,639         92,202,144         72,038,596         
ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 206,523,658       194,033,611       99,957,130         100,241,057       
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 151,081,047       136,645,145       19,405,181         21,842,201         
เงินรับล่วงหนา้จากส านกังานประกนัสงัคม 26 258,105,996       -                      -                      -                      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 51,615,194         45,280,290         13,375,803         8,404,099           

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 8,771,240,839     8,402,400,331     6,070,616,076     6,125,392,615     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 2,222,936,030     1,985,316,026     1,580,400,000     1,170,600,000     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 23 19,900,888         4,465,496           -                      -                      
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 722,421,870       668,874,327       354,037,990       254,525,556       
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 24 312,064,238       283,548,245       139,300,723       132,464,595       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 34,085,591         27,191,141         24,469,153         18,235,130         

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 3,311,408,617     2,969,395,235     2,098,207,866     1,575,825,281     
รวมหน้ีสิน 12,082,649,456   11,371,795,566   8,168,823,942     7,701,217,896     

บาท

หมายเหตุ

- 4 -
บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
มิถุนายน 2564 ธนัวาคม 2563 มิถุนายน 2564 ธนัวาคม 2563

(ปรับปรุงใหม่) 

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

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

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้

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

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 15,000,000         15,000,000         15,000,000         15,000,000         

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,120,845,132   11,266,062,835   9,909,289,259     9,206,396,670     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,536,702,311     1,402,519,342     1,107,553,363     1,103,299,329     

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 13,792,547,443   12,803,582,177   11,151,842,622   10,444,695,999   

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 5,102,440,729     5,102,709,306     -                      -                      

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 18,894,988,172   17,906,291,483   11,151,842,622   10,444,695,999   
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 30,977,637,628   29,278,087,049   19,320,666,564   18,145,913,895   

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 31 2,201,965,750    1,504,300,056    865,652,992 651,404,199       
รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์ 31 348,009,002       222,158,428       484,147,641 261,269,761       
รายไดอ่ื้น
รายไดเ้งินปันผล 8, 9, 31 125,681,512       143,462,808       229,052,788 227,395,259       
อ่ืนๆ 31 26,232,723         21,152,001         10,616,981 8,385,715           
รวมรายได้ 2,701,888,987    1,891,073,293    1,589,470,402    1,148,454,934    

คา่ใชจ่้าย
ตน้ทนุในการรักษาพยาบาล 31 1,599,316,914    1,448,953,903    542,609,285       501,551,015       
ตน้ทนุขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์ 31 226,507,899       200,092,171       362,646,538       239,203,505       
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 31 359,132,854       317,336,229       115,051,066       116,404,049       

รวมคา่ใชจ่้าย 2,184,957,667    1,966,382,303    1,020,306,889    857,158,569       
ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรมด าเนินงาน 516,931,320       (75,309,010) 569,163,513       291,296,365       
รายไดท้างการเงิน 31 4,484,208           8,713,323           44,491                187,397              
ตน้ทนุทางการเงิน 31 59,593,641         53,706,756         40,802,166         35,707,326         
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 177,208,031       (103,788,066) -                      -                      
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 639,029,918       (224,090,509) 528,405,838       255,776,436       
(รายได)้ คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 41,452,666         (16,302,803) 59,113,297         13,029,527         
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด 597,577,252       (207,787,706) 469,292,541       242,746,909       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดให้
วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน (8,185,593) 622,713,649 (7,116,899) 622,713,649       

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทไวใ้น
ก าไรขาดทนุในภายหลงั 1,491,654 (120,789,708) 1,491,654 (120,789,708)

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 77,293,499 21,980,505 -                      -                      
ส่วนแบง่ก าไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม -                      (11,525,513) -                      -                      

70,599,560 512,378,933 (5,625,245) 501,923,941 
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 70,599,560 512,378,933 (5,625,245) 501,923,941 
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 668,176,812       304,591,227       463,667,296       744,670,850       

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 6 -

บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 504,877,454       (72,572,319) 469,292,541 242,746,909       

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 92,699,798         (135,215,387) -                      -                      

597,577,252 (207,787,706) 469,292,541       242,746,909       

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 575,435,623       439,966,260 463,667,296 744,670,850 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 92,741,189         (135,375,033) -                      -                      

668,176,812 304,591,227 463,667,296 744,670,850 

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 28

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2.10 (0.30) 1.96 1.01                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2564

บาท

- 7 -
บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 31 4,163,604,357   3,448,898,849   1,645,459,905   1,494,206,266   
รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์ 31 580,373,268      395,939,141      791,479,857      473,809,155      
รายไดอ่ื้น
ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน -                     849,912,411      -                     -                     
รายไดเ้งินปันผล 8, 9, 31 204,508,619      202,311,920      307,879,895      392,244,372      
อ่ืนๆ 31 43,851,606        40,036,237        20,209,204        15,785,491        
รวมรายได้ 4,992,337,850   4,937,098,558   2,765,028,861   2,376,045,284   

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 31 3,137,853,128   3,015,639,996   1,060,608,720   1,057,507,233   
ตน้ทุนขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์ 31 405,976,800      325,346,272      617,083,389      403,216,287      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 31 700,138,495      667,243,409      191,293,413      233,050,367      

รวมค่าใชจ่้าย 4,243,968,423   4,008,229,677   1,868,985,522   1,693,773,887   
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 748,369,427      928,868,881      896,043,339      682,271,397      
รายไดท้างการเงิน 31 9,871,395          16,748,574        91,684               187,397             
ตน้ทุนทางการเงิน 31 115,854,459      99,566,480        77,519,662        62,856,343        
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 317,869,354      5,261,740          -                     -                     
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 960,255,717      851,312,715      818,615,361      619,602,451      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 67,649,661        10,754,076        99,573,053        65,962,027        
ก าไรส าหรับงวด 892,606,056      840,558,639      719,042,308      553,640,424      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ผลก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 525,045,050 (1,621,690,700) 525,045,051 (1,621,690,700)

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (104,940,736) 334,779,938      (104,940,736) 334,779,938      

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 118,206,674 (79,500,220) -                     -                     
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,710,437 (11,525,513) -                     -                     

550,021,425 (1,377,936,495) 420,104,315 (1,286,910,762)
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้ 550,021,425 (1,377,936,495) 420,104,315 (1,286,910,762)
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 1,442,627,481 (537,377,856) 1,139,146,623 (733,270,338)

- 8 -
บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 843,615,926      1,026,570,057   719,042,308      553,640,424      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 48,990,130 (186,011,418) -                     -                     

892,606,056      840,558,639      719,042,308      553,640,424      
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 1,393,649,176 (351,206,791) 1,139,146,623 (733,270,338)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 48,978,305 (186,171,065) -                     -                     

1,442,627,481 (537,377,856) 1,139,146,623 (733,270,338)

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 28
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 3.52                   4.28                   3.00                   2.31                   

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ส่วนของส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ ท่ีไม่มีอ  านาจ ผุถื้อหุน้

ท่ีออกและ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนก าไร (ขาดทุน) ท่ียงั ผลต่างจากการ รวมองคป์ระกอบอ่ืน ผูถื้อหุน้ ควบคุม

ช าระแลว้ ทุนส ารอง ในตราสารทุนท่ีก าหนดให้ ไม่เกิดข้ึน ซ้ือหุน้ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของ บริษทัใหญ่ ในบริษทัยอ่ย

ตามกฎหมาย วดัมูลคา่ยติุธรรมผา่น จากเงินลงทุน จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี ผูถื้อหุน้

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในบริษทัร่วม อ านาจควบคุม

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ตามท่ีรายงานในงวดก่อน 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    

ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจ 2.5 -                        -                639,025,013 (61,296,000) -                       140,803,309 79,507,309 718,532,322 934,656,008 1,653,188,330

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - ปรับปรุงใหม่ 120,000,000 15,000,000 11,266,062,835 1,610,360,334 (64,410,767) (143,430,225) 1,402,519,342 12,803,582,177 5,102,709,306 17,906,291,483

เงินปันผล 25 -                        -                (404,683,910) -                                -                       -                         -                      (404,683,910) (1,200,000) (405,883,910)

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด -                        -                843,615,926         -                                -                       -                         -                      843,615,926         48,990,130 892,606,056 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        -                -                        538,322,813                  11,710,437          -                         550,033,250       550,033,250         (11,825) 550,021,425 

ก าไรจากการตดัรายการเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 8.1 -                        -                341,369                (341,369) -                       -                         (341,369) -                        -                      -          

โอนก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปก าไรสะสม 9 -                        -                415,508,912         (415,508,912) -                       -                         (415,508,912) -                        -                      -          

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมลดลงจากรับเงินคืนทุน -                        -                -                        -                                -                       -                         -                      -                        (48,046,882) (48,046,882)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 120,000,000         15,000,000   12,120,845,132    1,732,832,866               (52,700,330) (143,430,225) 1,536,702,311    13,792,547,443    5,102,440,729    18,894,988,172    

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุ

- 10 -
บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564

บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ส่วนของส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ ท่ีไม่มีอ  านาจ ผุถื้อหุน้
ท่ีออกและ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนก าไร (ขาดทุน) ท่ียงั ผลต่างจากการ รวมองคป์ระกอบอ่ืน ผูถื้อหุน้ ควบคุม
ช าระแลว้ ทุนส ารอง ในตราสารทุนท่ีก าหนดให้ ไม่เกิดข้ึน ซ้ือหุน้ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของ บริษทัใหญ่ ในบริษทัยอ่ย

ตามกฎหมาย วดัมูลคา่ยติุธรรมผา่น จากเงินลงทุน จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี ผูถื้อหุน้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในบริษทัร่วม อ านาจควบคุม

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ตามท่ีรายงานในงวดก่อน 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
ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจ 2.5 -                      -                (1,501,744) -                                 -                       -                         -                    (1,501,744) 1,324,451,853 1,322,950,109 
ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 120,000,000 15,000,000 10,746,358,601 1,997,295,887 (52,887,528) (45,446,521) 1,898,961,838 12,780,320,439 1,881,906,744 14,662,227,183
ผลต่างจากการเปล่ียนสัดส่วนการซ้ือหุน้ในบริษทัยอ่ย
จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                      -                -                      -                                 -                       (158,109,567) (158,109,567) (158,109,567) -                   (158,109,567)

เงินปันผล -                      -                (404,989,104) -                                 -                       -                         -                    (404,989,104) (100,965,500) (505,954,604)
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - ปรับปรุงใหม่
ก าไรส าหรับงวด -                      -                1,026,570,057    -                                 -                       -                         -                    1,026,570,057    (186,011,418) 840,558,639 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษีเงินได ้ -                      -                (2,274) (1,366,251,335) (11,523,239) -                         (1,377,774,574) (1,377,776,848) (159,647) (1,377,936,495)

ก าไรจากการตดัรายการเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                      -                52,208,992         (52,208,992) -                       -                         (52,208,992) -                      -                   -                      

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมลดลงจากรับเงินคืนทุน -                      -                -                      -                                 -                       -                         -                    -                      (384,375,015) (384,375,015)
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากทุนเรียกช าระ -                      -                -                      -                                 -                       -                         -                    -                      355,314,726     355,314,726 
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ -                      -                -                      -                                 -                       -                         -                    -                      4,227,734,196 4,227,734,196 
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ยลดลงจากการขายหุน้ให้บริษทัใหญ่ -                      -                -                      -                                 -                       -                         -                    -                      (223,375,896) (223,375,896)
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 120,000,000       15,000,000   11,420,146,272  578,835,560 (64,410,767) (203,556,088) 310,868,705 11,866,014,977  5,570,068,190  17,436,083,167  

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่
ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุ
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บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564

บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุ้น องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น รวม
ท่ีออกและ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน ส่วนของ
ช าระแลว้ ทุนส ารอง ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลคา่ ผูถื้อหุ้น

ตามกฎหมาย ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 120,000,000                       15,000,000                  9,206,396,670             1,103,299,329                                               10,444,695,999              
เงินปันผล 25 -                                      -                              (432,000,000) -                                                                (432,000,000)
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด
ก าไรส าหรับงวด -                                      -                              719,042,308                -                                                                719,042,308                   
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษีเงินได้
ก  าไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุน -                                      -                              -                              420,104,315 420,104,315 

ก าไรจากการตดัรายการเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลคา่
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 8.1 -                                      -                              341,369                       (341,369) -          

โอนก าไรจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมในตราสารทุน
9 -                                      -                              415,508,912                (415,508,912) -          

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 120,000,000                       15,000,000                  9,909,289,259             1,107,553,363 11,151,842,622              

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 120,000,000                       15,000,000                  8,802,629,636             1,409,487,562                                               10,347,117,198              
เงินปันผล -                                      -                              (432,000,000) -                                                                (432,000,000)
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด
ก าไรส าหรับงวด -                                      -                              553,640,424                -                                                                553,640,424                   
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุน -                                      -                              -                              (1,286,910,762) (1,286,910,762)

ก าไรจากการตดัรายการเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลคา่
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                                      -                              52,208,992                  (52,208,992) -                                 

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 120,000,000                       15,000,000                  8,976,479,052             70,367,808 9,181,846,860                

ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปก าไรสะสม

ก าไรสะสม

หมายเหตุ
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บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 960,255,717 851,312,715 818,615,361 619,602,451 
ปรับกระทบก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 62,593,917        22,036,249 16,991,260 5,315,828 
กลบัรายการคา่เผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของดอกเบ้ียคา้งรับ (600,000) (600,000) (600,000) (600,000)
ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 5,875,640 18,738,764 5,701,409 18,773,428 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 553,793,536 604,149,975 101,760,947 82,691,256 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย ์ (โอนกลบั) -                     -                     (3,921,970) 24,600,000 
ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน -                     (849,912,411) -                     -                     
ก าไรจากการขายและเลิกใชท้รัพยสิ์น (3,108,766) (58,794) (60,560) (29,997)
รายไดเ้งินปันผล (204,508,619) (202,311,920) (307,879,895) (392,244,372)
ดอกเบ้ียรับ (10,079,878) (17,349,621) (185,171) (399,584)
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 24,227,468 21,423,754 9,207,475 8,449,373 
ขาดทุนจากการวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงิน 35,294 -          35,294 -          
ดอกเบ้ียจ่าย 115,854,459 99,566,480 77,519,662 62,856,343 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (317,869,354) (5,261,740) -                     -                     

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบ
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 1,186,469,414 541,733,451 717,183,812 429,014,726 

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้ (569,396,080) 37,389,770 (235,736,557) (36,399,578)
สินคา้คงเหลือ 40,560,258 23,937,979 36,859,530 28,687,632 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 29,257,913 (18,681,471) 3,674,572 (14,929,934)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 513,890 (1,592,995) (2,022,900) (240,000)

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้ (13,495,186) (151,994,876) 4,876,203 (41,953,654)
เงินรับล่วงหนา้จากส านกังานประกนัสงัคม 258,105,996 -          -          -          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 46,054,346 (57,191,129) 2,995,401 (22,304,354)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,894,449 (434,458) 6,234,023 (64,150)
เงินสดจ่ายประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (2,716,847) (1,272,654) (2,371,347) -                     

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 982,248,153 371,893,617 531,692,737 341,810,688 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (117,285,774) (124,434,043) (84,837,807) (102,986,750)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 864,962,379 247,459,574 446,854,930 238,823,938 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 140,000,000 925,000,000 -                     -                     

เงินจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     (1,105,500,000) -                     -                     

เงินรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     45,000,000 600,000             45,000,000 

เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (1,005) (881) -                     -                     

เงินจ่ายคา่ซ้ือตราสารทุน (27,036,574) (1,249,064,006) (27,036,574) (1,249,064,006)

เงินรับจากการขายตราสารทุน 5,331,995 277,366,803 5,331,995          277,366,802 

เงินจ่ายคา่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (763,584,015) (1,903,176) (763,584,015) (1,903,176)

เงินรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     48,046,875        384,374,984 

เงินจ่ายคา่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     (1,343,686,050)

เงินจ่ายคา่ซ้ือเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ได้

อยูใ่นความตอ้งการของตลาด (600,000) (40,131,290) -                     (40,000,000)

เงินจ่ายช าระเจา้หน้ีคา่หุน้เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     (3,210,000)

เงินจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (381,645,535) (620,738,284) (67,409,216) (123,563,519)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 3,639,332 1,114,919 143,783             30,000 

เงินจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,619,381) (5,962,797) (936,250) (2,618,619)

เงินมดัจ าคา่สินทรัพยล์ดลง 4,384,005 85,209,025 4,355,626 21,297,016 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน 184,459,817 181,986,249 184,459,817 181,986,249 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 141,540,942 94,549,376 103,499,441 57,259,916 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     100,000,000 100,000,000 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ได้

อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 18,755,602 18,141,271        10,731,326 7,922,140 

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 10,210,038 18,257,121 785,717 1,417,118 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (667,164,779) (1,376,675,670) (401,011,475) (1,687,391,145)
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งบการเงินรวม

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564

บาท

บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (329,508,746) (38,938,029) (131,276,603) (328,085,018)

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 291,000,000 695,000,000 200,000,000 1,154,000,000 

เงินจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (71,800,000) (100,000,000) (446,000,000) (170,000,000)

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 800,000 -                     -                     -                     

เงินจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -                     (60,000,000) -                     -                     

เงินจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (5,526,158) (2,171,699) -                     -                     

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,020,000,000 1,346,000,000 1,020,000,000 1,346,000,000 

เงินจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (529,729,996) (336,889,996) (315,200,000) (90,000,000)

เงินจ่ายคืนทุนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (48,046,882) (384,375,015) -                     -                     

เงินปันผลจ่าย (533,200,000) (532,965,600) (432,000,000) (432,000,000)

เงินรับคา่หุน้จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                     169,314,726 -                     -                     

เงินจ่ายคา่หุน้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                     (64,602,948) -                     -                     

จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (117,809,678) (100,453,543) (79,002,254) (64,126,225)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (323,821,460) 589,917,896 (183,478,857) 1,415,788,757 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง (126,023,860) (539,298,200) (137,635,402) (32,778,450)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 616,022,062      1,012,470,145   390,656,667      306,601,141      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 489,998,202      473,171,945      253,021,265      273,822,691      

การเปิดเผยเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย

รายการซ้ือสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 16,191,173        (86,185,774) 209,555 16,682,767 

รายการซ้ือหุน้ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 737,950             -                     737,950 -                     

การไดม้าซ่ึงสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่า 3,931,850          -                     -                     -                     

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564

บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
- 15 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

  บริษทัเป็นนิติบุคคลจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2536 โดยมีสํานกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 436 ถนนรามคาํแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

  บริษทัและกลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจท่ีใหก้ารสนบัสนุนดา้นการแพทย ์

 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัได้

กลบัมาแพร่ระบาดอีกและขยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจท่ีกาํลงั

จะฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบ

ต่อผลการดาํเนินงานธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ติดตามความ

คืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว และทําการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของ

สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง  
 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

    งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้จดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้าํหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ

ไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่

กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

   งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืน

ในนโยบายการบญัชี 

   งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย  

  งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
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 2.2 หลกัเกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลรวม 

  ก) งบการเงินรวมน้ีได้รวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ยกบัส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ดงัน้ี 
      อตัราส่วนของการถือหุ้น 

      (ร้อยละของจาํนวนหุน้จดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจการ  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

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  50.00 

บริษทัร่วม         

 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  7.09 

 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  38.18 

 บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  พระนครศรีอยธุยา  4.03  4.03 

 บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  น่าน  14.00  14.00 

 บริษทั รามนครา จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  35.35  35.35 

 บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  20.85  - 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั      

บริษทัยอ่ย          

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จาํกดั  โรงพยาบาล  ชลบุรี  75.11  75.11 

 บริษทั ส่งสมัพนัธ์ 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  72.17 

บริษทัร่วม         

 บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  20.00  20.00 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  4.27  4.27 

 บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  พระนครศรีอยธุยา  7.94  7.94 

 บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  สนามกอลฟ์  กรุงเทพมหานคร  6.19  6.19 
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      อตัราส่วนของการถือหุ้น 

      (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจการ  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

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  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  ให้บริการระบบ

สารสนเทศ 

  

กรุงเทพมหานคร 

  

60.00 

  

60.00 

 บริษทั เมดิคอลคอมเพลก็ซ ์รามอินทรา จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  100.00  100.00 

บริษทั เอส วาย เบฟเวอเรจ จาํกดั  จาํหน่ายอาหาร

สาํเร็จรูป 

  

กรุงเทพมหานคร 

  

100.00 

  

- 

บริษทัร่วม         

 บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  40.00  40.00 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  8.75  8.69 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  9.39  9.39 

 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  64.74 

บริษทัร่วม         

  บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จาํกดั  โรงพยาบาล  ลาํปาง  25.44  25.44 
 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ทาํให้

สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20.85 บริษทัจึงจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าว เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ตั้งแต่วนัท่ี 28 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
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  ข) ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทัย่อยซ่ึงบริษทั โรงพยาบาล

รามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) มีอาํนาจในการควบคุมหลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการ

ระหว่างกนัท่ีเป็นสาระสําคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามบญัชีของ

บริษทั และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

  ค) นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัใชน้โยบายการ

บญัชีเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 

  ง) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึงส่วนได้เสียในบริษทัย่อยท่ีไม่ได้เป็นของบริษทั  

ซ่ึงไดแ้สดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 
 
 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่ี่เร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  

 ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงิน

ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดป้รับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนขึ้นเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี

และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

  รวมทั้ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (การยินยอมลดค่าเช่า 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19) หลงัวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 

โดยการปรับปรุงน้ี เพื่อการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ ผูเ้ช่าไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลด 

ค่าเช่าว่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยเป็นการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดขึ้นอนัเป็นผล

โดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และท่ีเขา้

เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้(แกไ้ขยอ่หนา้ท่ี 46 ข.2 จากเดิมวนัท่ี 30  มิถุนายน 2564 เป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2565) โดยให้บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่า “ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า” ซ่ึงใน

ระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศและลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดปัจจุบนั 
 
 2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่ี่จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

  สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั 

และไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดป้รับปรุง

หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย

ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ

การเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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 2.5 การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
  2.5.1 ซ้ือธุรกิจ 

   ในวนัท่ี 15 มกราคม 2563 บริษทัได้ซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกัด 
จาํนวน 31.99 ลา้นหุ้น การซ้ือหุ้นดงักล่าวทาํให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าว
จากเดิมร้อยละ 41.10 เป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนท่ีชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว ทาํให้
เปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทถือรายการ
ดงักล่าวเป็นการรวมธุรกิจ ในปี 2563 บริษทักาํหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได้
ท่ีนาํมารวม ณ วนัซ้ือกิจการโดยใช้ราคาตามบญัชีของบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั เป็นการ
ชั่วคราว โดยบริษทัไดด้าํเนินการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือ
กิจการแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ซ่ึงอยู่ภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่าไม่เกินกว่าหน่ึงปี 
นบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การ
รวมธุรกิจ ดังนั้น บริษทัได้ปรับปรุงยอ้นหลงัเก่ียวกับการรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
สุทธิท่ีระบุไดร้วมทั้งค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจจากท่ีเคยรับรู้ไวเ้ดิม โดยมีผลกระทบต่อ 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ตามท่ีแสดงไวเ้ดิม  รายการปรับปรุง 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563      

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,134,536,291  94,633,174  8,229,169,465 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 348,156,947  13,745,561  361,902,508  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,651,846,636  1,805,974,880  9,457,821,516  

ค่าความนิยม 302,280,309  106,381,437  408,661,746  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 301,327,604  367,546,723  668,874,327  

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,627,037,822  639,025,013  11,266,062,835 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,323,012,034  79,507,308  1,402,519,342  

ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,168,053,298  934,656,008  5,102,709,306 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563      

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 1,373,180,377  129,642,031  1,502,822,408 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 311,519,797  6,136,477  317,656,274 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 10,852,898  (27,155,701)  (16,302,803) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (99,164,899)  (108,622,807)  (207,787,706) 

  ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ (18,260,915)  (54,311,404)  (72,572,319) 

  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี      

  อาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย (80,903,984)  (54,311,403)  (135,215,387) 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด      

  ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 475,512,553  (54,311,404)  421,201,149 

  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี      

  อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (81,063,630)  (54,311,403)  (135,375,033) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.08)  (0.23)  (0.30) 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ตามท่ีแสดงไวเ้ดิม  รายการปรับปรุง 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่ 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563      

กาํไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทุน -  849,912,411  849,912,411 

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 2,827,954,068  259,284,062  3,087,238,130 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 657,159,965  12,272,953  669,432,918 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 65,065,479  (54,311,403)  10,754,076 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 207,891,840  632,666,799  840,558,639 

  ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 285,280,452  741,289,605  1,026,570,057 

  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมม่ี      

  อาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย (77,388,612)  (108,622,806)  (186,011,418) 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด      

  ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ (1,144,705,388)  741,289,605  (403,415,783) 

  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี      

  อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (77,548,259)  (108,622,806)  (186,171,065) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 1.19  3.09  4.28 

 

 2.5.2 การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของงวดก่อน 

ในระหวา่งงวด บริษทัปรับปรุงเก่ียวกบัการบนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์าง 

การเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ทาํใหบ้ริษทัรับรู้ผลกาํไร 

(ขาดทุน)ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2563 ตํ่าไป ดงันั้น บริษทัจึงปรับปรุงรายการดงักล่าว โดยใชวิ้ธีปรับปรุงยอ้นหลงั 

ผลกระทบจากการปรับปรุงดงักล่าว มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 

ตามท่ีแสดงไวเ้ดิม 
 

รายการปรับปรุง

เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
 

ปรับปรุงใหม่ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563      

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั     

 ผลกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดั 

  มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 603,948,538  

 

18,765,111  622,713,649 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 493,613,822  18,765,111  512,378,933 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 285,826,116  18,765,111  304,591,227 

      

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม      

 ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ 421,201,149  18,765,111  439,966,260 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 

ตามท่ีแสดงไวเ้ดิม 
 

รายการปรับปรุง

เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
 

ปรับปรุงใหม่ 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563      

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั     

 ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดั 

  มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (1,673,899,692)  

 

52,208,992  (1,621,690,700) 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได ้ (1,430,145,487)  52,208,992  (1,377,936,495) 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด  (589,586,848)  52,208,992  (537,377,856) 

      

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม      

 ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ (403,415,783)  52,208,992  (351,206,791) 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามท่ีแสดงไวเ้ดิม 
 

รายการปรับปรุง

เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
 

ปรับปรุงใหม่ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563      

รายการท่ีจะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั     

 ผลกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดั 

  มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 603,948,538  

 

18,765,111  622,713,649 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 483,158,830  18,765,111  501,923,941 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด  725,905,739  18,765,111  744,670,850 

      

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม      

 ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่ 725,905,739  18,765,111  744,670,850 

      

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563      

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั     

 ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดั 

  มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (1,673,899,692)  

 

52,208,992  (1,621,690,700) 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได ้ (1,339,119,754)  52,208,992  (1,286,910,762) 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด  (785,479,330)  52,208,992  (733,270,338) 

      

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม      

 ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ (785,479,330)  52,208,992  (733,270,338) 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชส้ําหรับ

งบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

เงินสด 6,326,358  5,417,787  950,000   950,000  

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 370,829,031  480,498,960  248,599,333  360,116,236 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 112,204,217  129,466,734  3,471,932  29,590,431 

เงินฝากประจาํ 3 เดือน 638,596  638,581  -  - 

  รวม 489,998,202  616,022,062  253,021,265  390,656,667 

 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนัมียอดเครดิต ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาโอนเงินอตัโนมติัจาก

บญัชีออมทรัพยเ์ขา้บญัชีกระแสรายวนัในการเบิกเกินบญัชี (เม่ือมีเช็คขึ้นเงิน) 
 

5. ลูกหนีก้ารค้า  

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แยกตามอายุหน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี  

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

รายไดค้า้งรับ  894,110,204  514,321,246  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  397,456,752  228,250,113  560,950,814  324,200,426 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน         

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  303,301,688  297,870,797  138,700,183  142,439,661 

 เกินกาํหนด         

  ไม่เกิน 3 เดือน  175,971,927  178,271,241  61,572,017  67,336,814 

  3 เดือน ถึง 6 เดือน  31,445,600  31,434,132  5,640,221  2,790,665 

  6 เดือน ถึง 12 เดือน  34,219,853  34,292,044  3,380,722  3,807,826 

  มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป  99,209,495  83,667,151  5,635,636  1,354,929 

 รวม  1,935,715,519  1,368,106,724  775,879,593  541,930,321 

 หกั ค่าเผือ่ผลขาดทนุท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  (155,318,621)  (94,511,989)  (24,018,362)  (8,814,387) 

 ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  1,780,396,898  1,273,594,735  751,861,231  533,115,934 
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  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นมี

การเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  

ณ วนัตน้งวด 94,511,989 

 

23,645,084  8,814,387  4,242,063 

เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 10) -  43,349,097  -  - 

บวก   ตั้งเพ่ิมในระหว่างงวด 62,593,917  22,036,249  16,991,260  5,315,828 

หกั    หน้ีสูญ (1,787,285)  -  (1,787,285)  - 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  

ณ วนัส้ินงวด 155,318,621  89,030,430  24,018,362  9,557,891 

 

6. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการ

เคล่ือนไหว ดงัน้ี 

   บาท 

   งบการเงินรวม 

   ยอดคงเหลือ  ให้กูยื้มเพ่ิม  รับชาํระคืน  ยอดคงเหลือ 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31      ณ วนัท่ี 30 

 (ร้อยละต่อปี)  ธนัวาคม 2563      มิถุนายน 2564 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 4.15  158,000,000  -  -  158,000,000 

บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จาํกดั 4.00  65,000,000  -  (15,000,000)  50,000,000 

บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลยี จาํกดั 4.15  40,000,000  -  -  40,000,000 

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4.15  268,000,000  -  (110,000,000)  158,000,000 

บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จาํกดั 4.25  16,000,000  -  (15,000,000)  1,000,000 

บริษทั เอฟแอนดเ์อส 79 จาํกดั 3.75  11,000,000  -  -  11,000,000 

 รวม   558,000,000  -  (140,000,000)  418,000,000 

 

งบการเงินรวม 

บริษทัยอ่ยไดใ้ห้กูย้ืมเงินแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในรูปตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งินระยะเวลา 3 เดือน    

และกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม โดยชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไมมี่หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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7. สินค้าคงเหลือ  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

 มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ยา 113,558,590  96,907,782  60,702,287  52,081,872 

เวชภณัฑ ์ 64,448,529  76,375,784  29,696,334  29,899,222 

อุปกรณ์แพทยแ์ละเคร่ืองมือแพทย ์ 575,343,544  620,893,121  575,343,544  620,893,121 

กรอบแว่นตาและอ่ืน ๆ 1,226,019  1,252,345  344,683  364,255 

สินคา้ฝากขาย 9,115,771  8,823,679  9,115,771  8,823,679 

 รวม 763,692,453  804,252,711  675,202,619  712,062,149 

หกั คา่เผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ (56,131,244)  (50,255,604)  (55,957,013)  (50,255,604) 

สุทธิ 707,561,209  753,997,107  619,245,606  661,806,545 

  

รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 และ 2563 ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 50,255,604  34,412,846  50,255,604  34,412,846 

เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 10) -  208,895  -  - 

ยอดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ในระหว่างงวด 5,875,640  18,738,764  5,701,409  18,773,428 

ยอดคงเหลอืยกไปปลายงวด 56,131,244  53,360,505  55,957,013  53,186,274 

        

มูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีปรับเพ่ิมขึ้น (ลดลง) และ        

รับรู้เป็นตน้ทุนขายสาํหรับงวด 5,875,640  18,738,764  5,701,409  18,773,428 
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8. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
  ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

 มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

(ปรับปรุงใหม)่ 

 ณ วนัท่ี 30 

 มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม      

ผา่นกาํไรขาดทุน        

 ตราสารอนุพนัธ์-สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า -  35,294  -  35,294 

สินทรัพยท์างการเงินวดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม      

ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด        

(ดูหมายเหตุ 8.1) 3,211,060,132  6,427,662,375  3,211,060,132  6,427,662,375 

บวก กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่า        

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม 1,341,298,555  1,335,981,013  1,341,298,555  1,335,981,013 

 4,552,358,687  7,763,643,388  4,552,358,687  7,763,643,388 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความ      

ตอ้งการของตลาด (ดูหมายเหตุ 8.2) 303,889,461  303,289,461  217,111,345  217,111,345 

บวก กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่า        

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม 162,201,322  162,201,322  69,068,148  69,068,148 

 466,090,783  465,490,783  286,179,493  286,179,493 
     รวม 5,018,449,470  8,229,169,465  4,838,538,180  8,049,858,175 

 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บเงินปันผล
จากเงินลงทุนขา้งตน้ ดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

เงินปันผล 204,508,619  202,311,920  196,484,343  192,092,789 
  
8.1  เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 

ในระหวา่งปี 2564 เงินลงทุนในบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เปล่ียนสถานะ
จากสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เป็นเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุ 9) 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัได้ซ้ือเงินลงทุนในตราสารทุนใน
ความตอ้งการของตลาดเป็นจาํนวนเงิน 27.04 ลา้นบาท และบริษทัไดข้ายเงินลงทุนในตราสารทุนใน
ความตอ้งการของตลาดมีกาํไรจากการขายเงินลงทุน รวมเป็นจาํนวนเงิน 0.34 ลา้นบาท นอกจากน้ี 
บริษทัไดรั้บรู้เงินปันผลรับ จาํนวนเงิน 184.44 ลา้นบาท ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดมี้การนาํใบหุ้นสามญัจากการ
ลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดบางส่วน ราคาทุนรวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 
4,029.27 ลา้นบาท และ 4,131.73 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 19 และ 22) 
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8.2  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด 
ประกอบดว้ย 

  บาท  เงินปันผล (บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  

ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 สําหรับงวดหกเดอืน 

 

สําหรบังวดหกเดอืน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

          2564  2563  2564  2563 

กิจการทีเ่กีย่วข้องกนั (บริษัทและบริษทัย่อยเป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน)             

บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่นราม จาํกดั  20,015,100  20,015,100  20,015,100  20,015,100  3,936,600  2,624,400  3,936,600  2,624,400 

บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  98,000,000  98,000,000  98,000,000  98,000,000  -  -  -  - 

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั  49,450,000  49,450,000  49,450,000  49,450,000  3,010,000  2,150,000  3,010,000  2,150,000 

บริษทั โรงพยาบาลเจา้พระยา จาํกดั (มหาชน)  76,076,826  76,076,826  -  -  8,024,276  9,629,131  -  - 

บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลยี จาํกดั  8,290,000  8,290,000  -  -  -  575,000  -  - 

บริษทั กาญจนบุรี เฮลท ์เซ็นเตอร์ จาํกดั  1,500,000  1,500,000  -  -  -  15,000  -  - 

บริษทั สินแพทย ์กาญจนบุรี จาํกดั  731,290  131,290  -  -  -  -  -  - 

บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จาํกดั  180,000  180,000  -  -  -  -  -  - 

บริษัทอืน่  (บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นแต่ไม่มีกรรมการร่วมกัน)               

บริษทั บูรณะเวช จาํกดั  15,193,400  15,193,400  15,193,400  15,193,400  5,032,976  5,704,040  5,032,976  5,704,040 

บริษทั ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย จาํกดั  240,000  240,000  240,000  240,000  7,200  -  7,200  - 

บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั  28,000,000  28,000,000  28,000,000  28,000,000  -  -  -  - 

บริษทั หลกัทรพัยภ์ทัร จาํกดั (มหาชน)  512,845  512,845  512,845  512,845  56,750  68,100  56,750  68,100 

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

 รวม  303,889,461  303,289,461  217,111,345  217,111,345  20,067,802  20,765,671  12,043,526  10,546,540 

บวก   กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน  162,201,322  162,201,322  69,068,148  69,068,148  -  -  -  - 

 รวมเงินลงทุนในมูลค่ายุติธรรม  466,090,783  465,490,783  286,179,493  286,179,493  20,067,802  20,765,671  12,043,526  10,546,540 

 
      สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 

    ทุนชาํระแลว้ (บาท)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ช่ือบริษทั 

 

ประเภทกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563  

ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

กิจการที่เกีย่วข้องกนั (บริษัทและบริษทัย่อยเป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน)             

บริษทั โรงพยาบาลขอนแกน่ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  80,000,000  80,000,000  16.40  16.40  16.40  16.40 

บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  การศึกษา  600,000,000     600,000,000  16.33  16.33  16.33  16.33 

บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั  ผลิตยา  42,860,000  42,860,000  10.03  10.03  10.03  10.03 

บริษทั โรงพยาบาลเจา้พระยา จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  589,010,360  589,010,360  6.81  6.81  -  - 

บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลยี จาํกดั  ท่ีปรึกษา  75,000,000  75,000,000  3.00  3.00  -  - 

บริษทั กาญจนบุรี เฮลท ์เซ็นเตอร์ จาํกดั  โรงพยาบาล  60,000,000  60,000,000  2.50  2.50  -  - 

บริษทั สินแพทย ์กาญจนบุรี จาํกดั  โรงพยาบาล  105,627,200  105,627,200  2.04  0.15  -  - 

บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จาํกดั  โรงพยาบาล  30,000,000  30,000,000  0.20  0.20  -  - 

บริษัทอืน่  (บริษทัเป็นผู้ถือหุ้นแต่ไม่มีกรรมการร่วมกัน)               

บริษทั บูรณะเวช จาํกดั  โรงพยาบาล  75,000,000  75,000,000  17.90  17.90  17.90  17.90 

บริษทั ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย จาํกดั  ผลิตยา  80,000,000  80,000,000  0.30  0.30  0.30  0.30 

บริษทั อุดรพฒันา (1994) จาํกดั  โรงพยาบาล  300,000,000  300,000,000  9.33  9.33  9.33  9.33 

บริษทั หลกัทรัพยภ์ทัร จาํกดั (มหาชน)  ธุรกิจการเงิน  800,000,000  800,000,000  0.01  0.01  0.01  0.01 

บริษทั รีนลั เซิร์ฟ จาํกดั  ขายเคร่ืองมือแพทย ์  30,000,000  30,000,000  19.00  19.00  19.00  19.00 

  
เงินลงทนุในบริษทั สินแพทย ์กาญจนบุรี จาํกดั 
 ในปี 2564 บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั สินแพทย ์กาญจนบุรี จาํกดั จาํนวน 200,000 หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 3 บาท เป็นจาํนวนเงิน 0.60 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าว
จากเดิมสัดส่วนร้อยละ 0.15 เป็นสัดส่วนร้อยละ 2.04 ของทุนเรียกชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยไดน้าํใบหุ้นสามญัจากการลงทุน 
ในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาดบางส่วน ราคาทุนรวมเป็นจาํนวนเงิน 76.08 ลา้นบาท 
ไปคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 19 และ 22) 
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9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  วิธีส่วนไดเ้สีย   วิธีราคาทุน   

ช่ือบริษทั  

ณ วนัท่ี 30  

มิถนุายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

1. บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  859,670,586  838,172,159  47,617,004  47,617,004 

2. บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั  853,924  920,752  3,000,000  3,000,000 

3. บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  1,568,978,937  1,402,949,887  886,646,242  886,646,242 

4. บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  229,037,651  177,259,012  199,939,110  199,939,110 

5. บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  1,911,353,034  1,828,644,412  560,112,526  560,112,526 

6. บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  95,167,055  92,441,495  107,000  107,000 

7. บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  596,529,970  618,708,494  686,800,000  686,800,000 

8. บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั  129,551,265  130,721,810  122,696,200  122,696,200 

9. บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  90,587,312  51,637,572  199,634,000  150,000,000 

10. บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน)  896,402,920  890,470,519  285,154,690  285,154,691 

11. บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั   21,330,468  21,294,022  20,000,000  20,000,000 

12. บริษทั รามนครา จาํกดั  736,351,141  735,572,325  737,186,400  737,186,400 

13. บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั  215,001,611  202,647,323  -  - 

14. บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  4,488,645,704  -  4,472,722,295  - 

 รวม  11,839,461,578  6,991,439,782  8,221,615,467  3,699,259,173 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม         

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

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

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

 รวม  11,839,461,578  6,991,439,782  8,007,726,387  3,485,370,093 

 
      สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 

    ทุนชาํระแลว้ (บาท)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษทั 

 

ประเภทกิจการ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

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  1,357,586,558  11.25  11.25  7.09  7.09 

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

7. บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์                 

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

8. บริษทั บุรีรมัยร์วมแพทย ์จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  85,000,000  85,000,000  36.09  36.09  36.09  36.09 

9. บริษทั ทิพยบดนิทร์ จาํกดั  ขายเคร่ืองมือแพทย ์  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  492,108,000  392,840,000  38.18  38.18  38.18  38.18 

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

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

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

13. บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  100,000,000  100,000,000  10.00  10.00  -  - 

14. บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  ถือหุ้น/กรรมการร่วมกนั  849,080,000  -  20.85  -  20.85  - 
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 เงินปันผลจากบริษทัร่วมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ดงัต่อไปน้ี 
  บาท 
  เงินปันผลรับ 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  2564  2563  2564  2563 

1. บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  34,313,334  42,891,667  34,313,334  42,891,667 

2. บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั  -  -  -  - 

3. บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  16,474,445  -  16,474,445  - 

4. บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  2,410,496  1,807,872  2,410,496  1,807,872 

5. บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  61,065,934  68,699,174  38,504,208  43,317,234 

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

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

8. บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั  5,828,069  6,134,810  5,828,069  6,134,810 

9. บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  -  -  -  - 

10. บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน)  23,344,775  17,907,516  7,865,000  6,000,000 

11. บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั  -  -  -  - 

12. บริษทั รามนครา จาํกดั  -  -  -  - 

13. บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั  -  -  -  - 

14. บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  -  -  -  - 
 รวม  149,437,053  137,441,039  111,395,552  100,151,583 

  

   ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วม สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
  งบการเงินรวม (บาท) 

  

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน  

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ช่ือบริษทั  2564  2563  2564  2563 

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  4,471,522  (7,230,537)  41,508,704  19,615,755 

บริษทั รังสิภณัฑ ์จาํกดั  (21,470)  (53,721)  (66,828)  (111,560) 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  60,859,195  (69,546,904)  128,603,807  (22,166,140) 

บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  38,619,830  (3,455,922)  53,768,769  320,958 

บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  35,183,642  (6,448,733)  52,072,841  9,305,757 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  2,481,324  168,463   8,725,560  6,249,867 

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  (11,609,517)  (11,360,881)  (22,178,524)  (14,207,245) 

บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จาํกดั  3,076,362  1,637,717   4,657,525  3,941,256 

บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  (1,263,170)  (9,919,819)  (10,684,260)  (13,497,133) 

บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน)  16,484,239  4,747,011   29,247,730  16,138,653 

บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั  21,017  58,542   36,446  131,012 

บริษทั รามนครา จาํกดั  313,505  -  778,816  - 

บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั  9,570,724  (2,383,282)  12,377,940  (459,440) 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  19,020,828  -  19,020,828  - 

 รวม  177,208,031  (103,788,066)  317,869,354  5,261,740 
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   ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

   บาท 

ช่ือบริษทั  2564  2563 

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  988,801  (5,823,258) 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  31,019,559  (43,318,966) 

บริษทั ปิยะศิริ จาํกดั  420,365  (2,101,824) 

บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  88,869,572  (50,071,117) 

บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน)  29,446  - 

บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั   (23,651)  (165,560) 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  (3,097,418)  - 

 รวม  118,206,674  (101,480,725) 
  
   จาํนวนเงินปันผลท่ีบริษทัร่วมไดรั้บจากบริษทั ซ่ึงไดถ้กูนาํมาตดัรายการระหว่างกนัในการคาํนวณส่วน

แบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 

2563 มีดงัน้ี 

   บาท 

ช่ือบริษทั  2564  2563 

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  13,314,257  13,314,257 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  11,169,690  11,093,746 

บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  2,832,142  2,602,894 

 รวม  27,316,089  27,010,897 
 
 เงินลงทุนในบริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั 

ทิพยบดินทร์ จาํกัด บริษทัได้ลงทุนเพิ่มในสัดส่วนเดิมร้อยละ 38.18 จาํนวน 9.93 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ  

5 บาท เป็นจาํนวนเงิน 49.63 ลา้นบาท 
 
เงินลงทุนในบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน  2564 บริษทัลงทุนเพิ่มเติมในหุน้สามญัของบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน)  จาํนวน 31.04 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 23 บาท เป็นจาํนวนเงิน 713.95 ล้านบาท การลงทุน

ดงักล่าวส่งผลให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20.85 ของทุนจดทะเบียน ทาํให้บริษทัมี

สิทธิในการออกเสียงและอาํนาจควบคุมร่วม จึงมีการโอนเปล่ียนแปลงประเภทเงินลงทุนดังกล่าวจาก 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

บริษทัไดโ้อนกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไปยงั

กาํไรสะสม เป็นจาํนวนเงิน 415.51 ลา้นบาท 
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 การคํ้าประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การนาํใบหุน้สามญั

จากการลงทุนในบริษทัร่วมบางส่วนราคาทุนรวมเป็นจาํนวนเงิน 2,305.44 ลา้นบาท และ 779.33 ลา้นบาท 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ : เป็นจาํนวนเงิน 2,105.29 ลา้นบาท และ 579.18 ลา้นบาท ) ตามลาํดบั ไปคํ้าประกนั
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 19) 
 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
              งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนชาํระแลว้ (บาท)  สัดส่วนเงินลงทุน (รอ้ยละ)  วิธีส่วนไดเ้สีย (บาท)  วิธีราคาทนุ (บาท) 

 

ช่ือบริษทั 

 ณ วนัที่ 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัที่ 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัที่ 31

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัที่ 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัที่ 31  

ธนัวาคม 2563 

(ปรับปรุงใหม่) 

 ณ วนัที่ 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัที่ 31  

ธนัวาคม 2563 

1. บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั  558,000,000  558,000,000  78.04  78.04  111,727,373  120,315,550  435,490,000  435,490,000 

2. บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั  160,156,244  256,250,000  50.00  50.00  4,743,768  52,649,843  80,078,030  128,124,905 

3. บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั 207,367,500  207,367,500  77.67  77.67  252,008,963  239,753,332  282,241,000  282,241,000 

4. บริษทั โรงพยาบาลเวยีงจนัทน์ ราม                 

       อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั   286,000,000  286,000,000  70.00  70.00  65,347,468  66,864,763  70,000,000  70,000,000 

5. บริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั  2,000,000,000  2,000,000,000  50.00  50.00  2,822,852,793  2,818,884,706  2,628,650,901  2,628,650,901 

          รวม          3,256,680,365  3,298,468,194  3,496,459,931  3,544,506,806 

 หัก   ค่าเผ่ือการดอ้ยคา่เงินลงทุน                 

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

 บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั          -  -  (80,078,030)  (84,000,000) 

 รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          3,256,680,365  3,298,468,194  3,179,128,901  3,223,253,806 

 
  เงินปันผลจากบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ดงัต่อไปน้ี 

      บาท 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  ลกัษณะความสัมพนัธ ์  2564  2563 

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

2. บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  -  - 

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

4. บริษทั โรงพยาบาลเวียงจนัทน์ ราม         

     อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั   โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  -  - 

5. บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั  -  100,000,000 

      -  100,000,000 

 
เงินลงทนุในบริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จาํกดั 

 ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัท อาร์ พลัส แอสเซท จํากัด คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 4 

ธนัวาคม 2563 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติพิเศษอนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยลดจาํนวนหุน้ลงจากเดิม 50 

ลา้นหุ้น ลดลงจาํนวน 18.75 ลา้นหุ้น คงเหลือจาํนวน 31.25 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีชาํระแลว้ หุ้นละ 5.125 บาท 
เป็นจาํนวนเงินรวม 96.09 ลา้นบาท และบริษทัย่อยไดจ่้ายชาํระคืนผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2564 

โดยบริษทัไดรั้บชาํระคา่หุน้คนืเป็นจาํนวนเงิน 48.05 ลา้นบาท 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัไดโ้อนกลบัค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษทั อาร์พลสั แอสเซท จาํกดั จาํนวนเงิน 3.92 ลา้นบาท 
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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 ในราคาหุ้นละ 42 

บาท เป็นจํานวนเงิน 684.64 ล้านบาท และซ้ือหุ้นสามัญเดิมจากผู ้ถือหุ้นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันจํานวน 

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

ลา้นบาท โดยได้จ่ายชาํระเงินค่าหุ้นในวนัท่ี 15 มกราคม 2563 ผลจากการซ้ือหุ้นดังกล่าว ทาํให้บริษทัมี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวจากเดิมร้อยละ 41.10 เป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนเรียกชาํระแลว้

ของบริษทัดงักล่าว ทาํให้เปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยตั้งแต่วนัท่ี 15 

มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

 ในระหว่างปี 2564 บริษทัได้ว่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์

ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา และปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ซ่ึงบริษทัไดรั้บ

รายงานการประเมินท่ีเสร็จสมบูรณ์จากผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าวแลว้ บริษทัไดป้ฏิบติัและรับรู้รายการ

การซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ซ่ึงขอ้มูลของส่ิงตอบ

แทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่ายติุธรรมท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือ สําหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละ

ประเภทท่ีสาํคญั ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 

 บาท 

สินทรัพย ์  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 158,772,947 

ลกูหน้ีการคา้ 881,231,161 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 255,000,000 

สินคา้คงเหลือ 75,197,379 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 27,369,746 

เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั 2,622,854 

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 1,850,029,461 

เงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  179,000,000 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 377,923,498 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  7,996,028,672 

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 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,578,146 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 253,120,000 

เจา้หน้ีคา่ทรัพยสิ์น 73,174,608 

ภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 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 526,263,994 

ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน  121,776,477 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,946,745 

สินทรัพยสุ์ทธิ 7,732,397,730 

หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ 3,866,198,865 

หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีถืออยูเ่ดิม 2,863,502,760 

ส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือ 1,002,696,105 

ค่าความนิยม 340,989,945 

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

หกั  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัท่ีซ้ือ (158,772,947) 

กระแสเงินสดจ่ายในการซ้ือกิจการ - 

         สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดท่ีไดรั้บ 1,184,913,103 
  

  ในการจดัทาํงบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัไดพ้ิจารณารายการ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจคร้ังน้ีและบนัทึกผลต่างระหว่างราคา

ซ้ือกบัมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการซ้ือธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชีค่าความนิยม เป็นจาํนวน 340.99 ลา้น

บาท บริษทัทาํการปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัซ้ือธุรกิจ และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพิ่มเติม

และบญัชีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้สะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์

แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2.5 
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11. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

  บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ช่ือบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั       4,100,000  4,700,000 

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

    สุทธิ  2,900,000  3,500,000 
 
 รายการท่ีเพิ่มขึ้นและลดลงระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ  รายการในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ 

 

ช่ือบริษทั 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

 ใหกู้ยื้มเพ่ิม  รับชาํระคืน  ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564 

บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จาํกดั  4,700,000  -  (600,000)  4,100,000 

 

  เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 บริษทัได้ให้กู ้ยืมเงินแก่บริษทั โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม จาํกัด โดยทาํ

สัญญาเงินกูเ้ป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.25 ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี 3 เดือน 

โดยชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน และชาํระเงินตน้ทุกไตรมาส ไตรมาสละ 300,000 บาท จนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน 

  

12. ดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

  บาท 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ช่ือบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  43,986,796  44,586,796 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น   (43,986,796)  (44,586,796) 

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  -  - 

  

  ดอกเบ้ียคา้งรับจากเงินให้กูย้มืระยะยาวจะไดรั้บชาํระหลงัจากท่ีชาํระเงินตน้เสร็จส้ิน บริษทัจึงตั้งค่า

เผื่อผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น สาํหรับดอกเบ้ียคา้งรับไวท้ั้งจาํนวน  
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13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - หลงัปรับปรุง 361,902,508 

หกั คา่เส่ือมราคา (7,943,669) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 353,958,839 
 
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัยอ่ยเป็นห้องชุดพกัอาศยัราคาทุน 435.19 ลา้นบาท และไดมี้การ

ประเมินราคาในปี 2563 โดยผูป้ระเมินอิสระ หอ้งชุดพกัอาศยัมีมูลค่ายติุธรรมเป็นจาํนวนเงิน 377.92 ลา้นบาท 
  บริษทัย่อยไดจ้ดจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพื่อคํ้าประกันเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงินของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 22) 
 

14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 
 

งบการเงินรวม  
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - หลงัปรับปรุง 17,526,989,529  4,620,620,884 

ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด 402,155,217  67,618,771 

ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (16,175,325)  (1,188,985) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 17,912,969,421  4,687,050,670 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - หลงัปรับปรุง (7,842,966,549)  (3,061,613,585) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (529,949,267)  (99,580,487) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีขายและตดัจาํหน่าย 15,644,760  1,105,763 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (8,357,271,056)  (3,160,088,309) 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า (226,201,464)  - 

มูลค่าสุทธติามบัญชี    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - หลงัปรับปรุง 9,457,821,516  1,559,007,299 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 9,329,496,901  1,526,962,361 
  
   สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนการกูย้ืมเป็นทรัพยสิ์น

จาํนวนเงิน 1.31 ลา้นบาท โดยอตัราตั้งขึ้นเป็นทนุเท่ากบัร้อยละ 3.00 ต่อปี 
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   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพยถ์าวรท่ี

คาํนวณค่าเส่ือมราคาครบแลว้ และยงัมีการใช้งานอยู่ โดยมีราคาทุนเป็นจาํนวนเงิน 3,438.68 ลา้นบาท และ 

2,523.23 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : เป็นจาํนวนเงิน 2,005.88 ลา้นบาท และ 1,950.69 ลา้นบาท) 

ตามลาํดบั 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบางส่วนไปจดจาํนอง เพื่อเป็นหลกัประกนั สาํหรับ

เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้ น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย 

(ดูหมายเหตุ 19 และ 22) 

 

15. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิในการใชส้ําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 221,478,652 

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 19,118,034 

คา่เส่ือมราคาสาํหรับงวด (5,786,587) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 234,810,099 

 

16. ค่าความนิยม 

  ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

(ปรับปรุงใหม)่ 

1. บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จาํกดั โดยบริษทั 16,907,345  16,907,345 

2. บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั โดยบริษทั 340,989,945  340,989,945 

3. บริษทั โรงพยาบาลมเหสักข ์จาํกดั โดย 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั 8,764,456  8,764,456 

4. บริษทั วิภาราม-ชยัปราการ จาํกดั โดย 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั 42,000,000  42,000,000 

   รวม 408,661,746  408,661,746 
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17.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 173,828,435  49,776,137 

ซ้ือสินทรัพยเ์พิม่ระหวา่งงวด 2,619,381  936,250 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 176,447,816  50,712,387 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (110,255,324)  (35,429,829) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (10,114,013)  (2,180,460) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (120,369,337)  (37,610,289) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 63,573,111  14,346,308 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 56,078,479  13,102,098 

 

18.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 
    บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

(ปรับปรุงใหม)่ 

  ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  25,063,239  25,167,311  52,652,578  47,224,276 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (722,421,870)  (668,874,327)  (406,690,568)  (301,749,832) 

  (697,358,631)  (643,707,016)  (354,037,990)  (254,525,556) 
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การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างงวด  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

(ปรับปรุงใหม)่ 

 ในกาํไรขาดทุน 

 

 ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 16,314,096  5,847,867  -  22,161,963 

 ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ 10,051,120  1,140,282  -  11,191,402 

 ค่าเผ่ือดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,917,359  (120,000)  -  8,797,359 

 ค่าเส่ือมราคาสะสม 106,765,896  (27,489)  -  106,738,407 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  732,196  -  732,196 

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 53,809,555  5,150,864  -  58,960,419 

รวม 195,858,026  12,723,720  -  208,581,746 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (286,425,833)  -  (104,940,736)  (391,366,569) 

 ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์        

 จากการซ้ือธุรกิจ (553,139,209)  38,565,401  -  (514,573,808) 

รวม (839,565,042)  38,565,401  (104,940,736)  (905,940,377) 

สุทธิ (643,707,016)      (697,358,631) 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหว่างวด  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30  

มถิุนายน 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 1,762,878  3,040,795  -  4,803,673 

 ค่าเผ่ือการลดมูลคา่สินคา้ 10,051,120  1,140,282  -  11,191,402 

 ค่าเผ่ือดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,917,359  (120,000)  -  8,797,359 

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 26,492,919  1,367,225  -  27,860,144 

รวม 47,224,276  5,428,302  -  52,652,578 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (301,749,832)  -  (104,940,736)  (406,690,568) 

รวม (301,749,832)  -  (104,940,736)  (406,690,568) 

สุทธิ (254,525,556)      (354,037,990) 
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19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30  

มถิุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 136,156,587  120,665,333  101,942,998  83,219,601 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5,143,130,000  5,488,130,000  3,880,000,000  4,030,000,000 

   รวม 5,279,286,587  5,608,795,333  3,981,942,998  4,113,219,601 

วงเงิน (ลา้นบาท)        

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 299.5  320  155  155 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 6,085  5,715  4,515  4,165 

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)        

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - MOR 

+ ร้อยละ 0.75 

 MOR - MOR 

+ ร้อยละ 0.75 

 MOR   MOR  

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.60 - 3.90  1.60 - 3.79  1.60 - 2.70  1.60 - 2.80 

 

   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นคํ้าประกนั

โดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางการแพทย์บางส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย          

ใบหุ้นสามญัจากการลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดของบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน 

และเงินลงทุนในบริษทัร่วมบางส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ย และโดยกรรมการส่วนหน่ึงของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย และเงินกูย้มืระยะสั้นของบริษทับางส่วนวงเงินรวม 1,260  ลา้นบาท ไม่มีหลกัประกนั 

 

20. เงินกู้ ยืมระยะส้ันจากบุคคลและกจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน  

   บาท 

   งบการเงินรวม 

   ยอดคงเหลือ  ให้กูยื้มเพ่ิม  รับชาํระคืน  ยอดคงเหลือ 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31      ณ วนัท่ี 30 

 (ร้อยละต่อปี)  ธนัวาคม 2563      มิถุนายน 2564 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.75  33,778,146  1,000,000  (1,800,000)  32,978,146 

บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) 3.25  -  90,000,000  -  90,000,000 

บริษทั รามนครา จาํกดั 3.75  170,000,000  -  (70,000,000)  100,000,000 

บริษทั เอฟแอนดเ์อส 79 จาํกดั 4.00  -  200,000,000  -  200,000,000 

 รวม   203,778,146  291,000,000  (71,800,000)  422,978,146 
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   บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ยอดคงเหลือ  ให้กูยื้มเพ่ิม  รับชาํระคืน  ยอดคงเหลือ 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31      ณ วนัท่ี 30 

 (ร้อยละต่อปี)  ธนัวาคม 2563      มิถุนายน 2564 

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

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

บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จาํกดั 2.20  100,000,000  -  (96,000,000)  4,000,000 

บริษทั รามนครา จาํกดั 3.75  170,000,000  -  (70,000,000)  100,000,000  

บริษทั เอฟแอนดเ์อส 79 จาํกดั 4.00  -  200,000,000   -  200,000,000  

 รวม   555,200,000  200,000,000  (446,000,000)  309,200,000 

 

   เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมโดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือ 

ตัว๋แลกเงินกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

 

21. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

ยอดคงเหลือยกมา 345,620,000  172,500,000  172,500,000  172,500,000 

เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 10) -  253,120,000  -  - 

กูเ้พ่ิมระหว่างงวด 800,000  1,400,000  -  - 

จ่ายชาํระคนืระหว่างงวด -  (81,400,000)  -  - 

ยอดคงเหลือยกไป 346,420,000  345,620,000  172,500,000  172,500,000 

        

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 3.75  3.75  3.75  3.75 
 

  เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนเป็นเงินกูย้ืมโดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือตัว๋แลกเงินระยะเวลา 3 

เดือน หรือเม่ือทวงถาม 
 

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 3,616,296,022  3,126,026,018  2,620,800,000  1,916,000,000 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,393,359,992)   (1,140,709,992)  (1,040,400,000)  (745,400,000) 

 สุทธิ 2,222,936,030  1,985,316,026  1,580,400,000  1,170,600,000 
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  การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 2563 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

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

เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 10) -  1,687,066,010  -  - 

กูเ้พ่ิมในระหว่างงวด 1,020,000,000  1,346,000,000     1,020,000,000  1,346,000,000 

จ่ายคืนระหว่างงวด (529,729,996)  (336,889,996)  (315,200,000)  (90,000,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,616,296,022  2,696,176,014  2,620,800,000  1,256,000,000 

 

  ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้ืมระยะ

ยาวจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง เป็นจาํนวนเงิน 5,580 ลา้นบาท และ 5,280 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ : เป็นจาํนวนเงิน 3,410 ลา้นบาท และ 2,810 ลา้นบาท) ตามลาํดบั ซ่ึง

เบิกใชว้งเงินกูแ้ลว้เป็นจาํนวนเงิน 5,329 ลา้นบาท และ 4,604 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : เป็น

จาํนวนเงิน 3,166 ลา้นบาท และ 2,146 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

  ในปี 2564 บริษทัไดเ้บิกเงินกูย้ืมระยะยาวของวงเงินเดิม เป็นจาํนวนเงิน 600 ลา้นบาท 

 ในปี 2564 บริษทัมีการทาํสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ดงัน้ี 

  เมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้ ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศแห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 600 ลา้นบาท เบิกใช้แลว้ 420 ลา้นบาท เงินกูม้ีกาํหนดระยะเวลาชาํระ

คืนภายใน 3 ปี กาํหนดชําระคืนเงินตน้เป็นงวด งวดละ 20 ลา้นบาท นับตั้งแต่วนัเบิกเงินกูง้วดแรก 

ปลอดชาํระเงินตน้ 6 เดือน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือน บวกร้อยละ 2.20 ต่อปี  

  ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูร้ะยะยาวดงักล่าว บริษทัและบริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข

และขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นแต่ละสัญญา 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจด

จาํนองท่ีดินอาคารและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัและบริษทัย่อย อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัย่อย 

และใบหุ้นสามญัจากการลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดของบริษทั และเงินลงทุนในบริษทั

ร่วมบางส่วนของบริษทั (ดูหมายเหตุ 8 13 และ 14) 
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23. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

  มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัตน้งวด  11,154,876  - 

เพิม่ขึ้นในระหวา่งงวด  23,049,884  15,958,316 

เพิม่ขึ้นจากดอกเบ้ีย  583,789  472,584 

เงินจ่ายชาํระระหวา่งงวด  (6,109,947)  (5,276,024) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินงวด  28,678,602  11,154,876 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (8,777,714)  (6,689,380) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด  

      ชาํระภายในหน่ึงปี 

 

19,900,888 

  

4,465,496 
 
  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีจะตอ้ง

จ่ายชาํระ ดงัน้ี 
  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 30 มถุินายน 2564  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดชาํระ  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดชาํระ 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  8,777,714  1,007,565  9,785,279  6,689,380  305,443  6,994,823 

ถึงกาํหนดการจา่ยชาํระหลงั             

 จากหน่ึงปีแต่ไมเ่กินห้าปี  18,241,718  1,692,622  19,934,340  4,465,496  107,200  4,572,696 

ถึงกาํหนดชาํระห้าปีขึ้นไป  1,659,170  20,830  1,680,000  -  -  - 

  รวม  28,678,602  2,721,017  31,399,619  11,154,876  412,643  11,567,519 

  
  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ใน

รายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

คา่เส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,786,587  1,444,777 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 583,789  93,568 

 รวม 6,370,376  1,538,345 
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24. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 

  งบแสดงฐานะการเงิน 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ณ ตน้งวด 290,553,617  131,791,942  132,464,595  117,093,677 

เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 10) -  121,776,477  -  - 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (2,716,847)  (12,957,869)  (2,371,347)  (1,527,828) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 24,227,468  42,937,695  9,207,475  16,898,746 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ณ ปลายงวด 312,064,238  283,548,245  139,300,723  132,464,595 

 
  ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย        

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 7,393,227   6,471,734   14,758,935   12,943,467  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,699,874   1,526,971   3,354,567   3,053,943  

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1,485,803   1,347,077   3,017,636   2,694,155  

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพนั 1,550,945   1,366,095   3,096,330   2,732,189  

รวม 12,129,849  10,711,877  24,227,468  21,423,754 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 3,278,827      3,014,615   6,557,654  6,029,231 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 310,930          291,991   621,860   583,982 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 333,623          299,937  667,246   599,874  

ดอกเบ้ียจากภาระผูกพนั 680,357          618,143  1,360,715  1,236,286 

รวม 4,603,737  4,224,686  9,207,475  8,449,373 
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25. เงินปันผลจ่าย 

  บริษทั 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงิน

ปันผลประจาํปี 2563 สําหรับผลการดําเนินงานตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
โดยจ่ายหุน้ละ 3.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 864 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 

2563 หุ้นละ 0.90 บาท เป็นจาํนวนเงิน 216 ลา้นบาท และจ่ายคร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 หุน้ละ 

0.90 บาท เป็นจาํนวนเงิน 216 ลา้นบาท และจ่ายคร้ังท่ี 3 ในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 หุน้ละ 0.90 บาท เป็น

จาํนวนเงิน 216 ลา้นบาท และจ่ายคร้ังท่ี 4 ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 หุ้นละ 0.90 บาท เป็นจาํนวนเงิน 

216 ลา้นบาท  
 

  บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั 
  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 ส่งสัมพนัธ ์จาํกดั 

  ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ของบริษทัย่อย - บริษทั ส่งสัมพนัธ์ จาํกดั เม่ือวนัท่ี  

28 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 สําหรับผลการดําเนินงานตั้ งแต่วนัท่ี  
1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท เป็นจาํนวนเงิน 2.40 ล้านบาท และ

จดัสรรสาํรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ เป็นจาํนวนเงิน 0.15 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปัน

ผลไปแลว้ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 
 
26. รายได้จากประกนัสังคม 

  ในปี 2564 บริษทัยอ่ยไดรั้บหนงัสือแจง้ผลการตรวจสอบขอ้มูลการใชบ้ริการทางการแพทยก์รณีโรคท่ี

มีค่าใช้จ่ายสูงของปี 2558 และปี 2559 โดยวิธีการสุ่มตรวจขอ้มูลการใช้บริการทางการแพทย ์ซ่ึงสํานักงาน
ประกันสังคมตรวจพบข้อมูลร้อยละของค่า AdjRW ท่ีไม่ถูกต้องจากจาํนวนท่ีโรงพยาบาลพึงได้รับจาก

สํานักงานประกันสังคม  ทั้ งน้ี  บริษัทย่อยสามารถดําเนินการโต้แย ้งได้ตามระยะเวลาท่ีสํานักงาน

ประกนัสังคมกาํหนด แต่อยา่งไรก็ตาม จากขอ้มูลและประสบการณ์ในอดีต บริษทัย่อยคาดวา่จะถูกเรียกเงิน

ค่าบริการทางการแพทยค์ืนจากสํานักงานประกันสังคมจากผลการตรวจสอบดังกล่าว เป็นจาํนวนเงินรวม 

190.54 ลา้นบาท  

  รวมทั้ง ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเห็นว่า ผลการตรวจสอบขอ้มูลการใชบ้ริการทางการแพทยก์รณีโรค
ท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงของปี 2560 ซ่ึงอยู่ระหว่างการอุทธรณ์นั้นคาดว่าจะถูกเรียกคืนด้วยเช่นกันเป็นจาํนวนเงิน 

67.57 ลา้นบาท  

   ดงันั้น ในปี 2564 บริษทัยอ่ยจึงบนัทึกลดรายไดจ้ากการรักษาพยาบาลในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เป็นจาํนวนเงิน 258.11 ลา้นบาท และแสดง

รายการเงินท่ีคาดว่าจะถูกเรียกคืนค่าบริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลเป็นเงินรับล่วงหนา้จากสํานกังาน

ประกนัสังคมในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนเงินเดียวกนั 
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27. ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 

  ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม)่ 

 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 69,594,840  16,902,960  118,938,782  74,857,356 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เมื่อเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (28,142,174)  (33,205,763)  (51,289,121)  (64,103,280) 

 รวม 41,452,666  (16,302,803)  67,649,661  10,754,076 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :       

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

การวดัมลูค่าเงินลงทุน (1,491,654)  120,789,708  104,940,736  (334,779,938) 

 รวม (1,491,654)  120,789,708  104,940,736  (334,779,938) 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม)่ 

 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 62,943,301  17,688,907  105,001,355  72,589,270 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

ท่ีรับรู้เมื่อเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (3,830,004)  (4,659,380)  (5,428,302)  (6,627,243) 

 รวม 59,113,297  13,029,527  99,573,053  65,962,027 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :       

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

การวดัมูลคา่เงินลงทุน (1,491,654)  120,789,708  104,940,736  (334,779,938) 

 รวม (1,491,654)  120,789,708  104,940,736  (334,779,938) 
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28. กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

  กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดด้วยจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งงวด 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2564 

 
2563 

(ปรับปรุงใหม)่ 
 

2564 
 

2563 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดของบริษทัใหญ่ (บาท) 504,877,454  (72,572,319)  469,292,541  242,746,909 

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

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น)        

 กาํไร (ขาดทุน) ของบริษทัใหญ่ 2.10  (0.30)  1.96  1.01 
  

  สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 

 2564  2563 

กาํไรสาํหรับงวดของบริษทัใหญ่ (บาท) 843,615,926  1,026,570,057  719,042,308  553,640,424 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 240,000,000  240,000,000  240,000,000  240,000,000 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น)        

 กาํไรของบริษทัใหญ่ 3.52  4.28  3.00  2.31 
 
29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

29.1 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยจดัอยู่ในประเภท
ระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัและบริษทัย่อยจึงประมาณ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน 
 

29.2 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

 ยติุธรรม แยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

     เงินลงทุนในตราสารทุนในความ     

  ตอ้งการของตลาด    

 

4,552,358,687 

  

- 

  

- 

 

4,552,358,687 

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยู ่         

  ในความตอ้งการของตลาด  -  -  466,090,783  466,090,783 

 รวม  4,552,358,687  -  466,090,783  5,018,449,470 
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  บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

     เงินลงทุนในตราสารทุนในความ     

  ตอ้งการของตลาด    

 

4,552,358,687 

  

- 

  

- 

 

4,552,358,687 

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยู ่         

  ในความตอ้งการของตลาด  -  -  286,179,493  286,179,493 

 รวม  4,552,358,687  -  286,179,493  4,838,538,180 

 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 

  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในความตอ้งการของตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคา

ตลาดหรืออา้งอิงจากแบบจาํลองราคาท่ีไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไปในกรณีท่ีไมมี่ราคาตลาด 

 

30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 นอกจากหน้ีสินท่ีปรากฏในงบการเงินแลว้ บริษทัและบริษทัย่อยยงัมี

ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น ดงัน้ี 

 30.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

30.1.1 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการทาํสัญญาซ้ือท่ีดิน ครุภณัฑ์ทางการแพทยแ์ละ 

ทรัพย์สินอ่ืนกับบริษัทในประเทศหลายแห่งมูลค่าตามสัญญารวม 510.52 ล้านบาท           

(งบการเงินเฉพาะกิจการ : เป็นจาํนวนเงิน 126.52 ลา้นบาท) บริษทัมีการจ่ายเงินมดัจาํล่วงหน้า

ตามสัญญาแลว้จาํนวนเงิน 250.22 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : เป็นจาํนวนเงิน 41.61 

ลา้นบาท) บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาคงเหลือ 260.30 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 

เป็นจาํนวนเงิน 84.91 ลา้นบาท) 

30.1.2 บริษทัมีภาระผูกพนัในการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม จาํนวน 3 แห่ง เป็นจาํนวนเงิน 

2,561.48 ล้านบาท บริษทัได้จ่ายชําระค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 827.18 ล้านบาท บริษทัมีภาระ

ผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายคา่หุน้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระอีกเป็นจาํนวนเงิน 1,734.30 ลา้นบาท 
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 30.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาใหบ้ริการ 

     ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัใน

การชาํระค่าบาํรุงรักษาเคร่ืองมือแพทยแ์ละค่าเช่าป้ายโฆษณา ภาระตามสัญญาคงเหลือดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

จา่ยชาํระภายใน        

1 ปี 21,311,586  17,584,308  11,069,921  14,067,433 

2 - 5 ปี 11,664,672  26,197,565  7,133,718  11,193,958 

มากกว่า 5 ปี 25,616  3,360,000  -  - 

 33,001,874  47,141,873  18,203,639  25,261,391 

 

 30.3 การคํ้าประกนั 

     บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารพาณิชยอ์อกหนงัสือคํ้าประกนัการใช้

ไฟฟ้าและโทรศพัท ์การเป็นสถานพยาบาลประกนัสังคมและสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 

และการซ้ือเคร่ืองมือแพทยแ์ละสินทรัพยอ่ื์นเป็นจาํนวนเงิน 132.76 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะ

กิจการ : คํ้าประกันไฟฟ้า ตัว๋เงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและหนังสือคํ้าประกันการออกสินคา้วงเงิน

จาํนวนเงิน 35.69 ลา้นบาท) 

 

 30.4 คดีฟ้องร้อง 

(ก) บริษทัถูกคนไข้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเก่ียวกับการรักษาพยาบาลจาํนวน 4 คดี โดยมีทุน

ทรัพยท่ี์ฟ้องร้องจาํนวนรวม 63.39 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 และอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาล 
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คดีความ  ความคืบหนา้ของคดี 

ปี 2561   

3. ทุนทรัพย ์47.80 ลา้นบาท  ศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์จึงยื่น

อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ ปัจจุบนัคดี

อยู่ระหว่างอุทธรณ์  ศาลนัดฟังคาํพิพากษาของศาล  

ในวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 

ปี 2563   

4. ทุนทรัพย ์2.70 ลา้นบาท  ศาลชั้นตน้นดัพิจารณาคดีในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2564 

 

เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นว่าคดีความยงัมีความไม่แน่นอน บริษทัจึงยงัไม่ได้

บนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน 

 

(ข) ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัค่านายหนา้ในการติดต่อเช่าท่ีดินของบริษทั

ย่อยโดยมีทุนทรัพย์ท่ีฟ้องร้องจํานวนเงิน 53.14 ล้านบาท ศาลชั้ นต้นและศาลอุทธรณ์มีคํา

พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์และปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฏีกาว่าจะรับฏีกาหรือไม่ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีผลเสียจากคดีดังกล่าวจึงไม่บันทึก

ประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน 

 

(ค) ในปี 2562 บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องร่วมกบับริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นจาํเลยท่ี 2 เร่ือง การจดทะเบียน

ภาระจาํยอม และไม่ชอบธรรมในการทาํการซ้ือขายท่ีดิน (29 ตร.ว.) ท่ีแบ่งไวเ้ป็นถนนไปทาํ

โครงการฯ ขอใหจ้าํเลยทั้ง 2 จดทะเบียนภาระจาํยอมให ้หากจดทะเบียนไม่ไดใ้หช้ดใชค้่าเสียหาย

เป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดย้ื่นคาํให้การว่า ไดป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงโดยจดภาระจาํยอม

ตามบนัทึกท่ีตกลงกนัครบถว้นแลว้ ท่ีดินส่วนพิพาทท่ีเป็นของบริษทัย่อย ไม่ไดป้ระสงคใ์ห้เป็น

แนวถนนภาระจาํยอม การขอใช้ภาระจาํยอมของโจทก์เกินส่วนนอกเหนือขอ้ตกลง และท่ีดิน

โจทก์มิได้อยู่ติดกันกับท่ีดินพิพาท ท่ีดินพิพาทไม่สามารถใช้ผ่านเข้าออกสู่ทางสาธารณะได ้

ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการนดัสืบพยานโจทก์และจาํเลย เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเห็นว่า

คดีความยงัมีความไม่แน่นอน บริษทัยอ่ยจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน 
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31. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 

  บริษทัมีรายการบญัชีจาํนวนหน่ึงซ่ึงเกิดกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้

และค่าใชจ่้ายเกิดจากรายการท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว รายการดงักลา่วเป็นไปตามปกติธุรกิจตาม

ราคาตลาด ยกเวน้การคิดอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมซ่ึงบริษทัจะคิดเท่ากบัอตัราตน้ทุนท่ีกูย้ืมมา และรายการ

ซ้ือขายหลกัทรัพยหุ์้นทุนกับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงซ้ือขายในราคาท่ีตกลงร่วมกนั บุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัมีความสัมพนัธ์กบักิจการโดยการถือหุน้หรือการมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั ดงัน้ี 

  งบการเงินน้ีจึงรวมผลของรายการดงักล่าวตามเกณฑท่ี์กาํหนดขา้งตน้ 

บริษทั / บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษทัร่วม  ดูหมายเหตุ 9 

บริษทัยอ่ย  ดูหมายเหตุ 10  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ดูหมายเหตุ 8  

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  เป็นผูถื้อหุน้ และ/หรือกรรมการ 

บริษทั เอฟ แอนด ์เอส 79 จาํกดั  กรรมการร่วมกนั 

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน)  กรรมการร่วมกนัและเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่  

  บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม จาํกดั 

 

รายการ  นโยบายราคา 

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย ์  ราคาเป็นไปตามเกณฑร์าคาท่ีคิดกบัลูกคา้

ทัว่ไปโดยหกัส่วนลดร้อยละ 10 - 30 

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค้า่ท่ีปรึกษาและค่าบริการเคร่ืองมือแพทย ์  ราคาทนุบวกกาํไรส่วนเพิม่ 

ดอกเบ้ียรับ   

 - บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  อัตราร้อยละ 3.75 - 4.25 (ปี  2563; ร้อยละ 

2.70 ร้อยละ 3.75 - 4.25 และร้อยละ 8 ต่อปี) 

ค่าตรวจวินิจฉยัโรคและค่าบริการทางการแพทยจ่์าย  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ซ้ือยา  ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 

ดอกเบ้ียจ่าย  อัตราร้อยละ 2.20 - 4.15 ต่อปี (ปี  2563; 

ร้อยละ 2.20 - 4.25 ต่อปี) 
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   รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

   รายการบนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินงวด 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้        

 -  บริษทัยอ่ย -  -  166,822,504  101,604,066 

 -  บริษทัร่วม 116,847,767  47,529,636  116,845,877  47,529,636 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 280,608,985  180,720,477  277,282,433  175,066,724 

 รวม 397,456,752  228,250,113  560,950,814  324,200,426 

รายไดค้า้งรับ        

 -  บริษทัยอ่ย -  -  8,312  - 

 -  บริษทัร่วม 342,734  132,296  285,734  132,296 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,314,883  527,956            152,395  139,849 

  รวม 1,657,617  660,252            446,441  272,145 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น        

 -  บริษทัร่วม 316,000,000  158,000,000  -  - 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 102,000,000  400,000,000  -  - 

  รวม 418,000,000  558,000,000  -  - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ        

 - บริษทัร่วม 538,932  546  -  546 

 รวม 538,932  546  -  546 

เงินให้กูยื้มระยะยาว - สุทธิ        

 -  บริษทัยอ่ย -  -  4,100,000  4,700,000 

 รวม -  -  4,100,000  4,700,000 

เจา้หน้ีการคา้        

 -  บริษทัยอ่ย -  -  3,577,838  275,355 

 - บริษทัร่วม 1,767,561  927,892  1,605,991  798,574 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,946,386  3,199,106  2,092,482  2,344,223 

 รวม 4,713,947  4,126,998  7,276,311  3,418,152 

เงินกูยื้มระยะสั้น          

 - บริษทัยอ่ย -  -  4,000,000  380,000,000 

 - บริษทัร่วม 190,000,000  170,000,000  100,000,000  170,000,000 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 200,000,000  -  200,000,000  - 

 -  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,978,146  33,778,146  5,200,000  5,200,000 

 รวม 422,978,146  203,778,146  309,200,000  555,200,000 

เงินปันผลท่ีบริษทัใหญ่จ่ายให้บริษทัร่วม        

 - บริษทัร่วม 85,802,859  166,468,068  -  - 

 รวม 85,802,859  166,468,068  -  - 
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รายการท่ีเก่ียวขอ้งในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
  บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มถิุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย ์        

 -  บริษทัร่วม 2,798,982  2,064,372  5,195,442  4,289,325 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,394,273  2,690,686  4,594,466  6,031,129 

  รวม 5,193,255  4,755,058  9,789,908  10,320,454 

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์        

 -  บริษทัร่วม 114,080,128  59,765,530  162,235,265  94,015,741 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 182,390,680  82,278,226  317,431,980  203,578,778 

  รวม 296,470,808  142,043,756  479,667,245  297,594,519 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและค่าบริการเคร่ืองมือแพทย ์        

 -  บริษทัร่วม 802,512  1,271,010  1,559,575  1,965,228 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,234,857  366,936  2,744,121  1,105,008 

  รวม 2,037,369  1,637,946  4,303,696  3,070,236 

รายไดค้ลินิกเทคนิคการแพทย ์        

-  บริษทัร่วม -  7,484,400  -  7,484,400 

-  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  10,015,600  -  10,015,600 

  รวม -  17,500,000  -  17,500,000 

ดอกเบ้ียรับ        

 -  บริษทัร่วม 3,269,518  7,088,357  7,333,108  954,489 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,214,690  1,624,966  2,538,287  15,794,085 

  รวม 4,484,208  8,713,323  9,871,395  16,748,574 

รายไดเ้งินปันผล        

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,024,276  2,624,400  8,024,276  2,624,400 

  รวม 8,024,276  2,624,400  8,024,276  2,624,400 

ค่าตรวจรักษาวินิจฉยัโรคและค่าบริการ        

 ทางการแพทยจ่์าย        

 -  บริษทัร่วม 181,450  466,927  595,503  1,188,013 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 121,427  90,558  127,902  321,023 

  รวม 302,877  557,485  723,405  1,509,036 
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  บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

ซ้ือยาและเวชภณัฑ์        

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,656,924  3,119,461  8,476,006  6,526,468 

  รวม 4,656,924  3,119,461  8,476,006  6,526,468 

ดอกเบ้ียจ่าย        

 -  บริษทัร่วม 1,551,986  1,464,453  3,123,904  2,309,809 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,402,740  48,484  1,402,740  96,967 

 -  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 294,647  3,173,566  588,226  3,231,785 

  รวม 3,249,373  4,686,503  5,114,870  5,638,561 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําคญั        

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 39,161,904  66,262,925  65,534,938  131,873,885 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,437,528  1,857,724  2,921,087  3,715,448 

  รวม 40,599,432  68,120,649  68,456,025  135,589,333 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและบริการ        

  ทางการแพทย ์        

 -  บริษทัยอ่ย 4,862,860  2,262,570         8,210,223   5,124,964 

 -  บริษทัร่วม 2,798,982  2,064,372  5,195,442  4,289,325 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,507,847  2,690,686  2,639,522  6,031,129 

  รวม 9,169,689  7,017,628  16,045,187  15,445,418 

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์        

 -  บริษทัยอ่ย 132,854,739  39,111,334  207,822,689  77,870,014 

 -  บริษทัร่วม 114,080,128  59,765,530  162,235,265  94,015,741 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 182,390,680  82,278,226  317,431,980  203,578,778 

  รวม 429,325,547  181,155,090  687,489,934  375,464,533 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและค่าบริการเคร่ืองมือแพทย ์        

 -  บริษทัยอ่ย 228,105  68,667  400,497  338,458 

 -  บริษทัร่วม 737,910  1,271,009  1,494,973  1,965,227 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 478,630  366,936  1,053,721  1,105,008 

  รวม 1,444,645  1,706,612  2,949,191  3,408,693 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564  2563  2564  2563 

รายไดค้ลินิกเทคนิคการแพทย ์        

   -  บริษทัยอ่ย 44,490  14,253,400  91,683  14,253,400 

   -  บริษทัร่วม -  7,484,400  -  7,484,400 

   -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  10,015,600  -  10,015,600 

  รวม 44,490  31,753,400  91,683  31,753,400 

ดอกเบ้ียรับ        

 -  บริษทัร่วม -  -  -  187,397 

  รวม -  -  -  187,397 

รายไดเ้งินปันผล        

 -  บริษทัยอ่ย -  -  -  100,000,000 

 -  บริษทัร่วม 111,395,552  119,533,524  111,395,552  100,151,583 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,946,600  2,624,400  6,946,600  2,624,400 

  รวม 118,342,152  122,157,924  118,342,152  202,775,983 

ค่าตรวจรักษาวินิจฉยัโรคและค่าบริการ        

  ทางการแพทยจ่์าย        

 -  บริษทัยอ่ย 438,745  -  517,945  - 

 -  บริษทัร่วม 181,450  458,798  302,609  990,430 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 121,427  90,558  126,464  201,318 

  รวม 741,622  549,356  947,018  1,191,748 

ค่าใชจ่้ายคลนิิคเทคนิคการแพทย ์        

 -  บริษทัยอ่ย 3,283,900  -  3,283,900  - 

 -  บริษทัร่วม 273,600  -  273,600  - 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 85,400  -  85,400  - 

  รวม 3,642,900  -  3,642,900  - 

ซ้ือยาและเวชภณัฑ์        

 -  บริษทัยอ่ย  -  246,098  -  250,898 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,656,923  3,119,461  8,476,006  6,516,098 

  รวม 4,656,923  3,365,559  8,476,006  6,766,996 

ดอกเบ้ียจ่าย        

 -  บริษทัยอ่ย  21,940  4,204,030  737,359  4,919,126 

 -  บริษทัร่วม 1,495,890  1,464,453  3,067,808  2,309,809 

 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,402,740  3,173,565  1,402,740  3,173,565 

 -  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 48,617  48,484  96,699  96,967 

  รวม 2,969,187  8,890,532  5,304,606  10,499,467 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,886,233  11,410,883  21,689,025  22,169,801 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 388,817  910,134  777,634  1,820,268 

  รวม 11,275,050  12,321,017  22,466,659  23,990,069 
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 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ย

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่าตอบแทนกรรมการ รวมไปถึง

ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืนโดยไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย ์ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ี

กาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
32. ข้อมูลส่วนงานดําเนินงาน 

   บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัใน 2 ส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานตามชนิดของบริการใน

เขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 

ประเภทส่วนงาน  ลกัษณะของบริการตามส่วนงาน 

ส่วนงานโรงพยาบาล  โรงพยาบาลทัว่ไปและโรงพยาบาลในเครือประกนัสังคม 

ส่วนงานอ่ืนๆ  ขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์
  
   ผลการดาํเนินงานไดร้ับการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอโดยผูม้ ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานซ่ึงก็คือกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ

ประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัและบริษทัย่อยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงวดั

มูลค่าโดยใชเ้กณฑ์ผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงเป็นเกณฑ์เดียวกบัที่ใช้ในการวดั

กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 

   รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 

มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานโรงพยาบาล  ส่วนงานขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์  รวม 

 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 

 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 

 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 

รายได ้ 4,163,604,357  3,448,898,849  580,373,268  395,939,141  4,743,977,625  3,844,837,990 

ตน้ทุน (3,137,853,128)  (3,015,639,996)  (405,976,800)  (325,346,272)  (3,543,829,928)  (3,340,986,268) 

กาํไรขั้นตน้ 1,025,751,229  433,258,853  174,396,468  70,592,869  1,200,147,697  503,851,722 

รายไดอ่ื้น (ค่าใชจ้า่ยอ่ืน) ท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้           

กาํไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทุน         -  849,912,411 

เงินปันผลรับ         204,508,619  202,311,920 

รายไดท้างการเงิน         9,871,395  16,748,574 

รายไดอ่ื้น         43,851,606  40,036,237 

ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร         (700,138,495)  (667,243,409) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (115,854,459)  (99,566,480) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        317,869,354  5,261,740 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (67,649,661)  (10,754,076) 

กาํไรสาํหรับงวด         892,606,056  840,558,639 
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33. การจัดประเภทรายการใหม่ 

  บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและ

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินงวดปัจจุบนั ซ่ึง

ไม่มีผลกระทบต่อกาํไร (ขาดทุน) หรือส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไดร้ายงานไว ้
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หลงัปรับปรุง  จดัประเภท

ใหม ่

 หลงัจดั 

ประเภทใหม ่

 ก่อนจดั 

ประเภทใหม ่

 จดัประเภท

ใหม ่

 หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ            

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563           

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 1,529,526,104  (25,226,048)  1,504,300,056  676,630,247  (25,226,048)  651,404,199 

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 1,502,822,408  (53,868,505)  1,448,953,903  555,419,520  (53,868,505)  501,551,015 

ตน้ทุนขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์ 166,980,971  33,111,200  200,092,171  206,092,305  33,111,200  239,203,505 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 4,148,698  (4,148,698)      -  4,148,698  (4,148,698)  - 

ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร 317,656,274  (320,045)  317,336,229  116,724,094  (320,045)  116,404,049 

 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2563           

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 3,496,302,316  (47,403,467)  3,448,898,849  1,541,609,733  (47,403,467)  1,494,206,266 

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 3,087,238,130  (71,598,134)  3,015,639,996  1,129,105,367  (71,598,134)  1,057,507,233 

ตน้ทุนขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์ 292,235,072  33,111,200  325,346,272  370,105,087  33,111,200  403,216,287 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 6,727,024  (6,727,024)  -  6,727,024  (6,727,024)  - 

ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร 669,432,918  (2,189,509)  667,243,409  235,239,876  (2,189,509)  233,050,367 

 

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

  1)  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2564 เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2564 ไดมี้มติให้ลงทุน

เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาลในโครงการ โรงพยาบาลราม 3 โดยใช้งบประมาณ 750 ลา้นบาท โครงการ

และงบประมาณดงักล่าวมีสัญญาในการเช่าท่ีดิน 30 ปี ซ่ึงเป็นท่ีดินของราชพสัดุ โดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ มูลคา่ 52 ลา้นบาท โดยคาดวา่โครงการจะเสร็จและเร่ิมเปิดดาํเนินกิจการในปี 2567  

2)  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 8/2564 เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2564 ไดม้ีมติให้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ี 1 สําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 

2564 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เป็นจํานวนเงิน 216 ล้านบาท โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 

สิงหาคม 2564 
 

35. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 

 


	AUDITOR_REPORT
	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
	รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES
	หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
	เงินสด
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด
	เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 10)
	ยอดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในระหว่างงวด
	ชื่อบริษัท




