
  

บริษัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

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

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  

 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 

ผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระหว่างกาลรวมแบบยอ่ของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทาน

ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหาร

ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป

เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่

สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ได้

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

ข้อสรุป 

 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของ

ขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

 ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2.5 และ 10 ตามท่ีบริษทัได้

เขา้ทาํการซ้ือหุน้บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั ซ่ึงถือเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยบริษทัไดด้าํเนินการใหมี้

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือกิจการแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ดงันั้น 

บริษทัจึงไดท้าํการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดร้วม 

ทั้งค่าความนิยม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ จากท่ีเคยบนัทึกไวเ้ดิม สาํหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ท่ีแสดง

เปรียบเทียบไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงัจากผลกระทบของรายการปรับปรุงดงักล่าว 

 ทั้งน้ีการให้ขอ้สรุปของขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลมิไดมี้เง่ือนไขเก่ียวกบัเร่ืองท่ี

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตขา้งตน้น้ี 

 

 

 

 

 

(นางสาวโสรยา  ตินตะสุวรรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8658 

 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร  

วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 
 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31

กนัยายน 2564 ธนัวาคม 2563 กนัยายน 2564 ธนัวาคม 2563

(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 644,440,654  616,022,062  292,685,542   390,656,667   

ลูกหนีการคา้ 5, 32 1,172,025,613  702,595,333  1,033,291,828   476,437,778   

รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 6 2,316,394,051  570,999,402  89,574,522   56,678,156   

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7, 32 376,000,000  558,000,000  -  -  

ส่วนทีถึงกาํหนดรับชาํระภายในหนึงปี

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 12, 32 -   -  2,400,000  1,200,000  

สินคา้คงเหลือ 8 762,697,021  753,997,107  653,549,150   661,806,545   

เงินปันผลคา้งรับ 39,079,934  45,885,067  39,079,934   145,885,068   

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 32 208,672,354  104,364,826  94,620,189   35,128,554   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีจดัประเภทเป็นสินทรัพย์

ทีถือไวเ้พอืขาย 10 366,025,000  - 366,025,000  -  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 5,885,334,627  3,351,863,797  2,571,226,165   1,767,792,768   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากประจาํทีติดภาระคาํประกนั 3,838,042  3,836,427  -  -  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 9 5,928,430,239  8,229,169,465  5,028,114,019   8,049,858,175   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 12,127,609,808  6,991,439,782  8,042,571,696   3,485,370,093   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -  -  3,179,128,901  3,223,253,806     

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 12, 32 -   -  6,400,000  3,500,000  

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 14 349,651,385  361,902,508  -  -  

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 15 9,318,835,434  9,457,821,516  1,502,262,779   1,559,007,299   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 16 333,627,653  221,478,652  101,554,109   -  

ค่าความนิยม 17 408,661,746  408,661,746  -  -  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 18 57,676,041  63,573,111  18,023,453   14,346,308   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 25,036,890  25,167,311  -  -  

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 102,210,710  106,812,572  -  -  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 43,040,334  56,360,162  31,091,690   42,785,446   

28,698,618,282  25,926,223,252  17,909,146,647   16,378,121,127   รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

รวมส ินทร ัพย์ 34,583,952,909 29,278,087,049 20,480,372,812   18,145,913,895   

หมายเหตุ

บาท
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลน ี �



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31

กนัยายน 2564 ธนัวาคม 2563 กนัยายน 2564 ธนัวาคม 2563

(ปรับปรุงใหม่) 

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงิน 20 5,408,838,279  5,608,795,333  4,011,933,258   4,113,219,601   

เจา้หนีการคา้ 32 577,158,164  518,452,156  434,346,085   330,406,105   

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23 1,549,489,992  1,140,709,992  1,200,480,000   745,400,000   

หนีสินตามสญัญาเช่า 24 7,827,913  6,689,380  -  -  

เงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลและกิจการ

ทีเกียวขอ้งกนั 724,978,146  203,778,146  519,200,000   555,200,000   

เงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลอืน 22 346,420,000  345,620,000  172,500,000   172,500,000   

เจา้หนีทรัพยสิ์น 77,031,642  28,540,639  5,748,473  6,140,956  

เงินปันผลคา้งจ่าย -  100,000,000 -  -  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 253,760,549  73,855,639 58,037,102   72,038,596   

ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 233,621,827  194,033,611 107,324,174   100,241,057   

ค่าใชจ่้ายคา้งจา่ย 227,811,816  136,645,145 34,539,173   21,842,201   

เงินรับล่วงหนา้จากสาํนกังานประกนัสงัคม 27 359,450,815  - -  -  

หนีสินหมุนเวียนอืน 212,732,191  45,280,290 80,536,999   8,404,099  

รวมหนีสินหมุนเวียน 9,979,121,334  8,402,400,331  6,624,645,264   6,125,392,615   

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23 2,313,676,032  1,985,316,026  1,761,880,000   1,170,600,000   

หนีสินตามสญัญาเช่า 24 69,151,363  4,465,496  50,505,953   -  

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 751,518,952  668,874,327  399,271,033   254,525,556   

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 25 323,712,170  283,548,245  143,366,834   132,464,595   

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 36,028,283  27,191,141  24,347,876   18,235,130   

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 3,494,086,800  2,969,395,235  2,379,371,696   1,575,825,281   

รวมหนีสิน 13,473,208,134  11,371,795,566  9,004,016,960   7,701,217,896   

หมายเหตุ
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท

21, 32

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31

กนัยายน 2564 ธนัวาคม 2563 กนัยายน 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        

ทุนทีออกและเรียกชาํระแลว้

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 13,564,260,482  11,266,062,835   10,094,841,288   9,206,396,670     

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,711,154,133    1,402,519,342     1,246,514,564     1,103,299,329     

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 15,410,414,615  12,803,582,177   11,476,355,852   10,444,695,999   

ส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 5,700,330,160    5,102,709,306     -                      -                      

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 21,110,744,775  17,906,291,483   11,476,355,852   10,444,695,999   

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 34,583,952,909  29,278,087,049   20,480,372,812   18,145,913,895   

หมายเหตุ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 32 4,006,144,267   1,654,303,918     899,329,339 801,951,359       

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเครืองมือแพทย์ 32 704,076,727      92,385,952          896,666,168 221,142,083       

รายไดอื้น

กาํไรจากการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน 10 173,388,060      -                      89,945,310 -                     

รายไดเ้งินปันผล 9, 10, 32 58,028,464        21,583,952          62,868,464 92,321,730         

อืนๆ 32 17,733,589        45,273,935          5,563,598 4,984,882           

รวมรายได้ 4,959,371,107   1,813,547,757     1,954,372,879   1,120,400,054    

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 32 2,001,275,286   1,582,302,046     608,840,578      548,781,376       

ตน้ทุนขายอุปกรณ์และเครืองมือแพทย์ 32 569,112,490      81,267,382          761,701,931      210,023,512       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 32 329,185,258      241,947,760        53,830,050        39,807,177         

รวมค่าใชจ่้าย 2,899,573,034   1,905,517,188     1,424,372,559   798,612,065       

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,059,798,073   (91,969,431) 530,000,320      321,787,989       

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 9,075,000          -                      9,075,000          -                     

รายไดท้างการเงิน 32 2,917,511          7,923,672           47,611               28,528                

ตน้ทุนทางการเงิน 32 60,746,949        56,463,292          44,104,031        37,936,936         

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 717,744,971      40,966,594          -                    -                     

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2,710,638,606   (99,542,457) 476,868,900      283,879,581       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 298,731,261      15,142,963          75,316,871        39,793,005         

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 2,411,907,345   (114,685,420) 401,552,029      244,086,576       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 155,840,223 (446,397,097) 173,701,502      (446,397,097)

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทไวใ้น

กาํไรขาดทุนในภายหลงั (31,168,044) 79,069,280 (34,740,301) 79,069,280 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม 111,143,652 77,198,760 -                    -                     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 235,815,831 (290,129,057) 138,961,201      (367,327,817)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 2,647,723,176   (404,814,477) 540,513,230 (123,241,241)

- 6 -

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 1,645,811,579   (72,959,995) 401,552,029 244,086,576       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 766,095,766      (41,725,425) -                    -                     

2,411,907,345 (114,685,420) 401,552,029      244,086,576       

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 1,881,615,585   (363,089,052) 540,513,230 (123,241,241)

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 766,107,591      (41,725,425) -                    -                     

2,647,723,176 (404,814,477) 540,513,230      (123,241,241)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน 29

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 1.37 (0.06) 0.33 0.20                   

- 7 -

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 32 8,169,748,624     5,103,202,767    2,544,789,244    2,296,157,625    

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเครืองมือแพทย์ 32 1,284,449,995     488,325,094       1,688,146,025    694,951,238       

รายไดอื้น

กาํไรจากการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน 2.5, 9, 10 173,388,060        849,912,411       89,945,310         -                      

รายไดเ้งินปันผล 9, 10, 11, 32 262,537,083        223,895,872       370,748,359       484,566,102       

อืนๆ 32 61,585,195          85,310,171         25,772,802         20,770,373         

รวมรายได้ 9,951,708,957     6,750,646,315    4,719,401,740    3,496,445,338    

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 32 5,139,128,414     4,597,942,042    1,669,449,298    1,606,288,609    

ตน้ทุนขายอุปกรณ์และเครืองมือแพทย์ 32 975,089,290        406,613,654       1,378,785,320    613,239,799       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 32 1,029,323,753     909,191,168       245,123,463       272,857,544       

รวมค่าใชจ่้าย 7,143,541,457     5,913,746,864    3,293,358,081    2,492,385,952    

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,808,167,500     836,899,451       1,426,043,659    1,004,059,386    

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 9,075,000            -                      9,075,000           -                      

รายไดท้างการเงิน 32 12,788,906          24,672,245         139,295              215,925              

ตน้ทุนทางการเงิน 32 176,601,408        156,029,772       121,623,693       100,793,279       

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 1,035,614,325     46,228,333         -                      -                      

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,670,894,323     751,770,257       1,295,484,261    903,482,032       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 366,380,922        25,897,039         174,889,924       105,755,032       

กาํไรสาํหรับงวด 3,304,513,401     725,873,218       1,120,594,337    797,727,000       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 680,885,274 (2,015,878,806) 698,746,553 (2,015,878,806)

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (136,108,781) 413,849,218       (139,681,037) 413,849,218       

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม 229,350,326 (2,301,460) -                      -                      

11,710,437 (11,525,513) -                      -                      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้ 785,837,256 (1,615,856,561) 559,065,516 (1,602,029,588)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 4,090,350,657 (889,983,343) 1,679,659,853 (804,302,588)

- 8 -

บริษัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 2,489,427,505     953,610,062       1,120,594,337    797,727,000       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 815,085,896 (227,736,844) -                      -                      

3,304,513,401     725,873,218       1,120,594,337    797,727,000       

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 3,275,264,761 (662,086,852) 1,679,659,853 (804,302,588)

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 815,085,896 (227,896,491) -                      -                      

4,090,350,657 (889,983,343) 1,679,659,853 (804,302,588)

กาํไรตอ่หุ้นขนัพนืฐาน 29

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 2.07                     0.79                    0.93                    0.66                    

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 9 -

บริษัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ส่วนของส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ ผุถื้อหุน้

ทีออกและ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน กาํไร (ขาดทุน) ทียงั ผลต่างจากการ รวมองคป์ระกอบอืน ผูถื้อหุน้ ควบคุม

ชาํระแลว้ ทุนสาํรอง ในตราสารทุนทีกาํหนดให้ ไม่เกิดขึน ซือหุน้ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของ บริษทัใหญ่ ในบริษทัยอ่ย

ตามกฎหมาย วดัมูลค่ายติุธรรมผา่น จากเงินลงทุน จากส่วนไดเ้สียทีไม่มี ผูถื้อหุน้

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ในบริษทัร่วม อาํนาจควบคุม

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที 1 มกราคม 2564 ตามทีรายงานในงวดก่อน 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   

ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการเกียวกบัการซือธุรกิจ 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 วนัที 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

ผลต่างจากการเปลียนสัดส่วนการซือหุน้ในบริษทัยอ่ย

จากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                 -                  -                     -                                   -                         (61,352,184) (61,352,184) (61,352,184) (61,352,184) (122,704,368)

เงินปันผล 26 -                 -                  (607,080,139) -                                   -                         -                           -                       (607,080,139) (1,200,000) (608,280,139)

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด -                 -                  2,489,427,505   -                                   -                         -                           -                       2,489,427,505     815,085,896 3,304,513,401 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                 -                  -                     774,126,819                    11,710,437             -                           785,837,256         785,837,256        -                       785,837,256        

กาํไรจากการตดัรายการเงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 9.1 -                 -                  341,369             (341,369) -                         -                           (341,369) -                      -                       -                       

โอนกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไปกาํไรสะสม 10 -                 -                  415,508,912      (415,508,912) -                         -                           (415,508,912) -                      -                       -                       

ส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากการลงทุน -                 -                  -                     -                                   -                         -                           -                       -                      (154,912,858) (154,912,858)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 120,000,000  15,000,000     13,564,260,482 1,968,636,872                 (52,700,330) (204,782,409) 1,711,154,133      15,410,414,615   5,700,330,160      21,110,744,775   

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุ

- 10 -

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ส่วนของส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ ผุถื้อหุน้

ทีออกและ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน กาํไร (ขาดทุน) ทียงั ผลต่างจากการ รวมองคป์ระกอบอืน ผูถื้อหุน้ ควบคุม

ชาํระแลว้ ทุนสาํรอง ในตราสารทุนทีกาํหนดให้ ไม่เกิดขึน ซือหุน้ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของ บริษทัใหญ่ ในบริษทัยอ่ย

ตามกฎหมาย วดัมูลค่ายติุธรรมผา่น จากเงินลงทุน จากส่วนไดเ้สียทีไม่มี ผูถื้อหุน้

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ในบริษทัร่วม อาํนาจควบคุม

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที 1 มกราคม 2563 ตามทีรายงานในงวดก่อน 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

ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการเกียวกบัการซือธุรกิจ 2.5 -  -   (1,501,744) -  -  -   -   (1,501,744) 1,324,451,853 1,322,950,109 

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที 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

ผลต่างจากการเปลียนสัดส่วนการซือหุน้ในบริษทัยอ่ย

จากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -   -   -  -  - (238,787,013) (238,787,013) (238,787,013) -  (238,787,013)

เงินปันผล -  -   (607,462,036) -  -  -   -   (607,462,036) (100,965,600) (708,427,636)

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่

กาํไรสาํหรับงวด -  -   375,254,667  -  -  -   -   375,254,667  (173,425,440) 201,829,227 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน-สุทธิจากภาษีเงินได ้ -   -   (2,274) (1,604,331,046) (11,523,239) - (1,615,854,286) (1,615,856,561) (159,647) (1,616,016,207)

กาํไรจากการตดัรายการเงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -  -   53,367,284  (53,367,284) -  -   (53,367,284) -   -   -  

ส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากรับเงินคืนทุน -   -   -  -  -  -   -   -   (384,375,015) (384,375,015)

ส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยเพิมขึนจากทุนเรียกชาํระ -   -   -  -  -  -   -   -   355,314,726   355,314,726 

ส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยเพิมขึนจากการซือธุรกิจ -   -   -  -  -  -   -   -   4,227,734,196 4,227,734,196 

ส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยลดลง

จากการขายหุน้ใหบ้ริษทัใหญ่ -   -   -  -  -  -   -   -   (223,375,896) (223,375,896)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 120,000,000

  

 15,000,000

    

 10,567,516,242 339,597,557 (64,410,767) (284,233,534) (9,046,745) 10,693,469,496 5,582,654,068   16,276,123,565  

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุ
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยาน 2564

บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุ้น องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น รวม

ทีออกและ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กาํไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน ส่วนของ

ชาํระแลว้ ทุนสาํรอง ตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่า ผูถื้อหุ้น

ตามกฎหมาย ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที 1 มกราคม 2564 120,000,000                          15,000,000                    9,206,396,670               1,103,299,329                                                10,444,695,999                 

เงินปันผล 26 -                                         -                                 (648,000,000) -                                                                 (648,000,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด -                                         -                                 1,120,594,337               -                                                                 1,120,594,337                   

กาํไรเบด็เสร็จอืน-สุทธิจากภาษีเงินได้

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน -                                         -                                 -                                 559,065,516 559,065,516                      

กาํไรจากการตดัรายการเงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลค่า

ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 9.1 -                                         -                                 341,369                         (341,369) -                                    

โอนกาํไรจากการวดัมูลค่ายตุิธรรมในตราสารทุน

10 -                                         -                                 415,508,912                  (415,508,912) -                                    

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 120,000,000                          15,000,000                    10,094,841,288              1,246,514,564 11,476,355,852                 

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัที 1 มกราคม 2563 120,000,000                          15,000,000                    8,802,629,636               1,409,487,562                                                10,347,117,198                 

เงินปันผล -                                         -                                 (648,000,000) -                                                                 (648,000,000)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด -                                         -                                 797,727,000                  -                                                                 797,727,000                      

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน-สุทธิจากภาษีเงินได้

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน -                                         -                                 -                                 (1,602,029,588) (1,602,029,588)

กาํไรจากการตดัรายการเงินลงทุนในตราสารทุนทีวดัมูลค่า

ยตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                                         -                                 53,367,284                    (53,367,284) -                                    

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 120,000,000                          15,000,000                    9,005,723,920               (245,909,310) 8,894,814,610 

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนไปกาํไรสะสม

กาํไรสะสม

หมายเหตุ

- 12 -

บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,670,894,323 751,770,257 1,295,484,261 903,482,032 

ปรับกระทบกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 71,467,423      22,353,597 1,972,304 3,391,447 

ผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนของดอกเบียคา้งรับ (โอนกลบั) (900,000) (800,000) (900,000) (800,000)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้ 6,741,033 18,825,475 6,566,802 18,860,139 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 806,534,499 920,881,837 159,159,627 137,253,290 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน (โอนกลบั) -                   -                   (3,921,970) 30,800,000 

กาํไรจากการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน (173,388,060) (849,912,411) (89,945,310) -                     

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 9,075,000 -          9,075,000 -                     

กาํไรจากการขายและเลิกใชท้รัพยสิ์น (2,984,070) (854,091) (593,366) (821,570)

รายไดเ้งินปันผล (262,537,083) (223,895,871) (370,748,359) (484,566,102)

ดอกเบียรับ (13,011,294) (25,315,529) (232,783) (428,111)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 36,413,027 32,180,725 13,811,213 12,674,059 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 35,294 -                   35,294 -                     

ดอกเบียจา่ย 176,601,408 156,029,772 121,623,693 100,793,279 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,035,614,325) (46,228,334) -                   -                     

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในส่วนประกอบ

ของสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 3,289,327,175 755,035,427 1,141,386,406 720,638,463 

การเปลียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้ (540,897,703) 216,363,164 (558,826,354) 1,362,669 

รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ (1,745,394,649) -          (32,896,366) -          

สินคา้คงเหลือ (15,440,948) (3,120,332) 1,690,593 (12,654,414)

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (103,153,228) (31,537,773) (59,473,085) (14,555,515)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5,573,377 (1,774,447) 2,977,099 (230,910)

การเปลียนแปลงในส่วนประกอบของหนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้ 58,706,008 (129,996,713) 103,939,980 (19,867,017)

เงินรับล่วงหนา้จากสาํนกังานประกนัสงัคม 359,450,814 -          -                   -                     

หนีสินหมุนเวียนอืน 315,411,264 (47,883,313) 92,523,689 (9,787,544)

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 8,837,140 (87,201) 6,112,746 (28,149)

เงินสดจ่ายประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน (3,254,474) (6,325,372) (2,908,974) -                     

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 1,629,164,776 750,673,440 694,525,734 664,877,583 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (240,165,394) (265,103,494) (183,826,979) (168,388,517)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,388,999,382 485,569,946 510,698,755 496,489,066 
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 482,000,000 1,080,500,000 -                   -                     

จ่ายเงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั (300,000,000) (1,213,500,000) -                   -                     

เงินรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -                   45,000,000 900,000            45,000,000         

จ่ายเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -                   -          (5,000,000) (5,000,000)

เงินฝากประจาํทีติดภาระคาํประกนัเพมิขึน (1,616) (16,625) -                   -                     

เงินจ่ายค่าซือสินทรัพยท์างการเงินอืน (44,516,076) (1,274,010,987) (43,916,076) (1,274,010,987)

เงินรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอืน 5,599,211 286,148,268 5,599,211         286,148,268 

เงินจ่ายค่าซือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,163,584,015) (280,256,576) (1,083,584,015) (280,256,576)

เงินรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   48,046,875 384,374,985 

เงินจ่ายค่าซือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   (131,290) -                   (1,346,896,050)

เงินจ่ายเพือซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (581,831,858) (797,109,073) (99,069,638) (234,601,465)

เงินรับจากการขายอปุกรณ์ 4,651,483 2,706,099 676,597            870,000 

เงินจ่ายค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (52,000,000) -          (52,000,000) -                     

เงินจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,050,081) (6,561,997) (6,981,750) (3,153,619)

เงินมดัจาํค่าสินทรัพยล์ดลง 7,746,452 122,716,492 8,716,659 59,696,565 

เงินรับจากเงินปันผล 433,145,285 396,524,642 477,553,493 439,490,034 

เงินรับจากดอกเบียรับ 12,756,994 26,533,063 1,114,233 1,645,644 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,205,084,221) (1,611,457,984) (747,944,411) (1,926,693,201)
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขึน (ลดลง) (199,957,054) 182,702,679 (101,286,343) (266,731,587)

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 623,000,000 757,000,000 440,000,000 1,154,000,000 

เงินจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั (101,800,000) (322,000,000) (476,000,000) (330,000,000)

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลอืน 800,000 -                   -                   -                     

เงินจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากบุคคลอืน -                   (80,000,000) -                   -                     

เงินจ่ายหนีสินตามสญัญาเช่า (7,514,425) (3,505,498) -                   -                     

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,590,000,000 1,746,000,000 1,590,000,000 1,746,000,000 

เงินจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (852,859,994) (522,299,994) (543,640,000) (160,000,000)

เงินจ่ายคืนทุนให้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (48,046,882) (384,375,016) -                   -                     

เงินจ่ายปันผล (749,200,000) (748,965,600) (648,000,000) (648,000,000)

เงินรับค่าหุ้นจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                   169,314,726 -                   -                     

เงินจ่ายค่าหุ้นแก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (228,737,049) (64,602,949) -                   -                     

จ่ายดอกเบียจา่ย (181,181,165) (155,793,286) (121,799,126) (100,738,544)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (155,496,569) 573,475,062 139,274,531 1,394,529,869 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพมิขึน (ลดลง) 28,418,592 (552,412,976) (97,971,125) (35,674,266)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 644,440,654    460,057,169    292,685,542     270,926,875       

การเปิดเผยเพมิเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย

รายการซือสินทรัพยที์ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 48,491,003      (86,819,332) (392,483) (17,848,815)

การไดม้าซึงสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่า 74,276,874      -                   50,070,686       -                     
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บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2564

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัที่ 30 กนัยายน 2564 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

  บริษทัเป็นนิติบุคคลจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2536 โดยมีส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 436 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

  บริษทัและกลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจท่ีใหก้ารสนบัสนุนดา้นการแพทย ์
 
1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัได้
กลบัมาแพร่ระบาดอีกและขยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจท่ีก าลงั
จะฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยได้ติดตามความ
คืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว และท าการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของ
สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

 
2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
    งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ าหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่
กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

   งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืน
ในนโยบายการบญัชี 

   งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย  
  งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 17 - 
 

 

 2.2 หลกัเกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาลรวม 
  ก) งบการเงินรวมน้ีได้รวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ยกบัส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ดงัน้ี 
      อตัราส่วนของการถือหุน้ 
      (ร้อยละของจ านวนหุน้จดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจการ  ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีบริษทัถือโดยตรง         
บริษทัยอ่ย         
 บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จ ากดั  โรงพยาบาล  ชยัภูมิ  78.04  78.04 
 บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  50.00  50.00 
 บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั  โรงพยาบาล  เลย  77.67  77.67 
 บริษทั โรงพยาบาลเวียงจนัทน์ ราม         
      อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  โรงพยาบาล  ประเทศลาว  70.00  70.00 
 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  50.00  50.00 
บริษทัร่วม         
 บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั  โรงพยาบาล  เชียงใหม่  42.89  42.89 
 บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จ ากดั  โรงพยาบาล  พะเยา  40.00  40.00 
 บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั  ซ่อมเคร่ืองมือแพทย ์  กรุงเทพมหานคร  30.00  30.00 
 บริษทั สินแพทย ์จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  32.95  32.95 
 บริษทั ปิยะศิริ จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  34.24  34.24 
 บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  7.09  7.09 
 บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  สนามกอลฟ์  กรุงเทพมหานคร  45.00  45.00 
 บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จ ากดั  โรงพยาบาล  บุรีรัมย ์  36.09  36.09 
 บริษทั ทิพยบดินทร์ จ ากดั  ขายเคร่ืองมือแพทย ์  กรุงเทพมหานคร  38.18  38.18 
 บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  พระนครศรีอยธุยา  -  4.03 
 บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากดั  โรงพยาบาล  น่าน  14.00  14.00 
 บริษทั รามนครา จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  35.35  35.35 
 บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  20.85  - 
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั      
บริษทัยอ่ย          
 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จ ากดั  โรงพยาบาล  ชลบุรี  75.11  75.11 
 บริษทั ส่งสัมพนัธ์ จ  ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  50.00  50.00 
 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด จ ากดั  โรงพยาบาล  นนทบุรี  88.46  88.46 
 บริษทั โรงพยาบาลมเหสักข ์จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  51.72  51.72 
 บริษทั วิภาราม-ชยัปราการ จ ากดั  โรงพยาบาล  สมุทรปราการ  98.46  72.17 
บริษทัร่วม         
 บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  20.00  20.00 
 บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  4.27  4.27 
 บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  พระนครศรีอยธุยา  7.94  7.94 
 บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  สนามกอลฟ์  กรุงเทพมหานคร  10.00  10.00 
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      อตัราส่วนของการถือหุน้ 
      (ร้อยละของจ านวนหุน้จดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจการ  ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีถือโดยบริษทัร่วมบริษทั สินแพทย ์จ ากดั       
บริษทัยอ่ย        
 บริษทั สินแพทย ์เทพารักษ ์จ ากดั  โรงพยาบาล  สมุทรปราการ  81.00  81.00 
 บริษทั สินแพทย ์บางนา จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  50.00  50.00 
 บริษทั เอส.ที.ริช จ ากดั  ซ้ือ-ขายอสงัหาริมทรัพย ์  กรุงเทพมหานคร  99.94  99.94 
 บริษทั กรีนวิว เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั  ฝึกอบรม  กรุงเทพมหานคร  99.94  99.94 
 บริษทั สินแพทย ์ธนบุรี จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  100.00  100.00 
 บริษทั สินแพทย ์นครปฐม จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  100.00  100.00 
 บริษทั สินแพทย ์ล าลูกกา จ ากดั   โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  100.00  100.00 
 บริษทั วี.เอส. เมดิคอล จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  80.00  80.00 
 บริษทั สินแพทย ์นครสวรรค ์จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  50.00  50.00 
 บริษทั สินแพทย ์อุบลราชธานี จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  100.00  100.00 
 บริษทั สินแพทย ์สุวรรณภูมิ จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  60.00  60.00 

บริษทั เซเนสเทีย จ ากดั  ใหบ้ริการระบบ
สารสนเทศ 

  
กรุงเทพมหานคร 

  
60.00 

  
60.00 

 บริษทั เมดิคอลคอมเพลก็ซ์ รามอินทรา จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  100.00  100.00 
บริษทั เอส วาย เบฟเวอเรจ จ ากดั  จ าหน่ายอาหาร

ส าเร็จรูป 
  
กรุงเทพมหานคร 

  
100.00 

  
- 

บริษทัร่วม         
 บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  40.00  40.00 
 บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  8.75  8.69 
 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  9.39  9.39 
 บริษทั ปิยะศิริ จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  6.31  6.31 
 บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  50.00  50.00 
 บริษทั เอส เมดิคอล จ ากดั  โรงพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  32.50  32.50 
 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จ ากดั  โรงพยาบาล  ชลบุรี  20.00  20.00 
 บริษทั วิภาราม-ชยัปราการ จ ากดั  โรงพยาบาล  สมุทรปราการ  -  26.29 
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีถือโดยบริษทัร่วมบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหมร่าม จ ากดั     
บริษทัยอ่ย         
  บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จ ากดั  โรงพยาบาล  เชียงใหม่  100.00  100.00 
  บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง เชียงใหม่ จ ากดั  โรงพยาบาล  เชียงใหม่  64.74  64.74 
บริษทัร่วม         
  บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จ ากดั  โรงพยาบาล  ล าปาง  25.44  25.44 

 
ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ท าให้

สดัส่วนการถือหุน้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 20.85 บริษทัจึงจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าว เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ตั้งแต่วนัท่ี 28 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
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เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2564 กรรมการท่านหน่ึงของบริษทัไดล้าออกจากต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั
โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน) ท าให้บริษทัไดสู้ญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัจากการท่ีบริษทั
ไม่มีตวัแทนท่ีส าคญัเป็นคณะกรรมการบริษทัของบริษทัร่วมดงักล่าว รวมทั้ง มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 11/2564 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2564 ให้ขายหุ้นของบริษทัดงักล่าวทั้งจ านวนและไดท้ าการขาย
แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 ดงันั้น เงินลงทุนดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดั
ประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายในงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

  ข) ในการจดัท างบการเงินรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทัย่อยซ่ึงบริษทั โรงพยาบาล
รามค าแหง จ ากดั (มหาชน) มีอ านาจในการควบคุมหลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการ
ระหวา่งกนัท่ีเป็นสาระส าคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามบญัชีของ
บริษทั และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

  ค) นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัของบริษทัยอ่ยในส่วนของรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัใชน้โยบายการ
บญัชีเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 

  ง) ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หมายถึงส่วนได้เสียในบริษทัย่อยท่ีไม่ได้เป็นของบริษทั  
ซ่ึงไดแ้สดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 

 
 2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  

 ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดป้รับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

  รวมทั้ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (การยินยอมลดค่าเช่า 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19) หลงัวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 
โดยการปรับปรุงน้ี เพื่อการผ่อนปรนในทางปฏิบติั ผูเ้ช่าไม่จ าเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลด 
ค่าเช่าว่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยเป็นการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นผล
โดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และท่ีเขา้
เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้(แกไ้ขยอ่หนา้ท่ี 46 ข.2 จากเดิมวนัท่ี 30  มิถุนายน 2564 เป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2565) โดยให้บนัทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่า “ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า” ซ่ึงใน
ระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศและลงในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินในงวดปัจจุบนั 
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 2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 
  สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั 

และไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดป้รับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ
การเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
 2.5 การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
  2.5.1 ซ้ือธุรกิจ 

   ในวนัท่ี 15 มกราคม 2563 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัในบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั 
จ านวน 31.99 ลา้นหุ้น การซ้ือหุ้นดงักล่าวท าให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าว
จากเดิมร้อยละ 41.10 เป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนท่ีช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว ท าให้
เปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทถือรายการ
ดงักล่าวเป็นการรวมธุรกิจ ในปี 2563 บริษทัก าหนดมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได้
ท่ีน ามารวม ณ วนัซ้ือกิจการโดยใชร้าคาตามบญัชีของบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั เป็นการ
ชั่วคราว โดยบริษทัไดด้ าเนินการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือ
กิจการแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ซ่ึงอยูภ่ายในระยะเวลาในการวดัมูลค่าไม่เกินกวา่หน่ึงปี 
นบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการ ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การ
รวมธุรกิจ ดงันั้น บริษทัไดป้รับปรุงยอ้นหลงัเก่ียวกบัการรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
สุทธิท่ีระบุไดร้วมทั้งค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจจากท่ีเคยรับรู้ไวเ้ดิม โดยมีผลกระทบต่อ 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ตามท่ีแสดงไวเ้ดิม  รายการปรับปรุง 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563      

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,134,536,291  94,633,174  8,229,169,465 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 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  
ก าไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 10,627,037,822  639,025,013  11,266,062,835 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,323,012,034  79,507,308  1,402,519,342  
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 4,168,053,298  934,656,008  5,102,709,306 
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 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ตามท่ีแสดงไวเ้ดิม  รายการปรับปรุง 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่ 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ      
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563      

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 1,459,369,650  132,189,855  1,591,559,505 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 326,678,553  6,716,815   333,395,368 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 42,924,293  (27,781,330)  15,142,963  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (3,560,080)  (111,125,340)  (114,685,420) 

  ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 107,924,056  (180,884,051)  (72,959,995) 
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี      
  อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (111,484,136)  69,758,711  (41,725,425) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด      
  ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (131,313,948)  (180,724,405)  (312,038,353) 
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี      
  อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (111,484,136)  69,758,711  (41,725,425) 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.09  (0.15)  (0.06) 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563      
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน -  849,912,411   849,912,411  
ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 4,287,323,718  391,473,917  4,678,797,635  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 948,210,550  18,989,768  967,200,318 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 107,989,772  (82,092,733)  25,897,039  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 204,331,760  521,541,459  725,873,219 
  ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 393,204,508  560,405,554  953,610,062  
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี      
  อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (188,872,748)  (38,864,095)  (227,736,843) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด      
  ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (1,276,019,336)  560,565,200  (715,454,136) 
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี      
  อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (189,032,395)  (38,864,096)  (227,896,491) 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.33  0.46  0.79 

 
 2.5.2 การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของงวดก่อน 

ในระหว่างงวด บริษทัปรับปรุงเก่ียวกบัการบนัทึกก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท์าง 
การเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ท าให้บริษทัรับรู้ผลก าไร 
(ขาดทุน)ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 ต ่าไป ดงันั้น บริษทัจึงปรับปรุงรายการดงักล่าว โดยใชว้ิธีปรับปรุงยอ้นหลงั 
ผลกระทบจากการปรับปรุงดงักล่าว มีดงัน้ี 
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 บาท 
 งบการเงินรวม 

 
ตามท่ีแสดงไวเ้ดิม 

 
รายการปรับปรุง
เพิ่มข้ึน(ลดลง) 

 
ปรับปรุงใหม่ 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ      
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563      
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั     
 ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดั 
  มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
(447,555,390)  

 
1,158,293   

 
(446,397,097) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได ้ (291,287,350)  1,158,293   (290,129,057) 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (405,972,770)  1,158,293   (404,814,477) 
      
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม      
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (364,247,345)  1,158,293  (363,089,052) 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563      
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั     
 ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดั 
  มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
(2,069,246,090)  

 
53,367,284   

 
(2,015,878,806) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได ้ (1,669,223,845)  53,367,284   (1,615,856,561) 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด  (943,350,627)  53,367,284   (889,983,343) 
      
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม      
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (715,454,136)  53,367,284  (662,086,852) 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตามท่ีแสดงไวเ้ดิม 

 
รายการปรับปรุง
เพิ่มข้ึน(ลดลง) 

 
ปรับปรุงใหม่ 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ      
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563      
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั     
 ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดั 
  มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
(447,555,390)  

 
1,158,293   

 
(446,397,097) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได ้ (368,486,110)  1,158,293   (367,327,817) 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด  (124,399,534)  1,158,293   (123,241,241) 
      
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม      
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (124,399,534)  1,158,293  (123,241,241) 
      
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563      
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั     
 ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดั 
  มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
(2,069,246,090)  

 
53,367,284   

 
(2,015,878,806) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได ้ (1,655,396,872)  53,367,284   (1,602,029,588) 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด  (857,669,872)  53,367,284   (804,302,588) 
      
การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม      
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (857,669,872)  53,367,284  (804,302,588) 
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชส้ าหรับ
งบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2563 

เงินสด 7,976,573  5,417,787  1,046,000   950,000  
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 578,678,914  480,498,960  274,251,060  360,116,236 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 57,144,218  129,466,734  17,388,482  29,590,431 
เงินฝากประจ า 3 เดือน 640,949  638,581  -  - 

  รวม 644,440,654  616,022,062  292,685,542  390,656,667 
 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนัมียอดเครดิต ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาโอนเงินอตัโนมติัจาก

บญัชีออมทรัพยเ์ขา้บญัชีกระแสรายวนัในการเบิกเกินบญัชี (เม่ือมีเช็คข้ึนเงิน) 
 

5. ลูกหนีก้ารค้า  
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี  
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  607,242,098  228,250,113  862,243,338  324,200,426 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน         
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  325,051,411  258,120,819  118,568,955  102,689,683 
 เกินก าหนด         
  ไม่เกิน 3 เดือน  203,737,929  162,708,325  46,008,786  51,773,898 
  3 เดือน ถึง 6 เดือน  48,110,848  30,781,303  6,960,217  2,137,836 
  6 เดือน ถึง 12 เดือน  38,067,787  33,747,421  2,307,820  3,263,203 
  มากกวา่ 12 เดือน ข้ึนไป  108,940,636  83,499,341  6,099,015  1,187,119 

 รวม  1,331,150,709  797,107,322  1,042,188,131  485,252,165 
 หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (159,125,096)  (94,511,989)  (8,896,303)  (8,814,387) 

 ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  1,172,025,613  702,595,333  1,033,291,828  476,437,778 
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  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมี
การเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ณ วนัตน้งวด 94,511,989  15,635,027  8,814,387  4,242,063 

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 11) -  43,349,097  -  - 

บวก   ตั้งเพิ่มในระหวา่งงวด 66,503,495  22,353,596  1,972,304  3,391,447 

หกั    หน้ีสูญ (1,890,388)  (161,283)  (1,890,388)  (125,639) 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ณ วนัส้ินงวด 159,125,096  81,176,437  8,896,303  7,507,871 

 
6. รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 

 รายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับ ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

รายไดค้่าบริการทางการแพทยภ์าระเส่ียงคา้งรับ 177,850,374  121,478,248  -  - 

รายไดค้่าบริการทางการแพทยส์ าหรับผูป่้วยดว้ยโรคท่ีมี

ค่าใชจ่้ายสูงคา้งรับ 153,931,528 

 

258,125,730 

 

- 

 

- 

รายไดค้่าบริการทางการแพทยส์ าหรับผูป่้วยดว้ยโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 คา้งรับ 1,838,961,721 

 

33,816,649 

 

84,239,122 

 

- 

รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ        

- ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 3,736,606  3,873,445  -  - 

รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับอ่ืน 141,913,822  153,705,330  5,335,400  56,678,156 

รวมรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 2,316,394,051  570,999,402  89,574,522  56,678,156 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดค่้าบริการทาง

การแพทยค์า้งรับโดยส่วนใหญ่ไม่เกินกวา่ 12 เดือน ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยจึงไดป้ระมาณรายได้
คา้งรับดังกล่าวจากจ านวนเงินท่ีได้รับจริงคร้ังล่าสุดควบคู่ไปกับสภาวการณ์ในปัจจุบันซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการเบิกจ่ายตามท่ีก าหนดโดยส านักงานประกนัสังคมและส านักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
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7. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการ

เคล่ือนไหว ดงัน้ี 
   บาท 

   งบการเงินรวม 

   ยอดคงเหลือ  ใหกู้ย้มืเพิ่ม  รับช าระคืน  ยอดคงเหลือ 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31      ณ วนัท่ี 30 

 (ร้อยละต่อปี)  ธนัวาคม 2563      กนัยายน 2564 

บริษทั สินแพทย ์จ ากดั 4.15  158,000,000  300,000,000  (158,000,000)  300,000,000 

บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จ ากดั 4.00  65,000,000  -  (30,000,000)  35,000,000 

บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั 4.15  40,000,000  -  (10,000,000)  30,000,000 

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 4.15  268,000,000  -  (268,000,000)  - 

บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จ ากดั 4.25  16,000,000  -  (16,000,000)  - 

บริษทั เอฟแอนดเ์อส 79 จ  ากดั 3.75  11,000,000  -  -  11,000,000 

 รวม   558,000,000  300,000,000  (482,000,000)  376,000,000 

  
งบการเงินรวม 

บริษทัยอ่ยไดใ้หกู้ย้มืเงินแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในรูปตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งินระยะเวลา 3 เดือน    
และก าหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือน เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

 
8. สินค้าคงเหลือ  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

 กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ยา 127,405,103  96,907,782  63,158,898  52,081,872 

เวชภณัฑ ์ 74,796,218  76,375,784  30,955,776  29,899,222 

อุปกรณ์แพทยแ์ละเคร่ืองมือแพทย ์ 606,796,321  620,893,121  606,796,321  620,893,121 

กรอบแวน่ตาและอ่ืน ๆ 1,575,949  1,252,345  340,494  364,255 

สินคา้ฝากขาย 9,120,067  8,823,679  9,120,067  8,823,679 

 รวม 819,693,658  804,252,711  710,371,556  712,062,149 

หกั ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ (56,996,637)  (50,255,604)  (56,822,406)  (50,255,604) 

สุทธิ 762,697,021  753,997,107  653,549,150  661,806,545 
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รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2564 และ 2563 ดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 50,255,604  34,412,846  50,255,604  34,412,846 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 11) -  208,895  -  - 
ยอดเพิ่มข้ึน (ลดลง) ในระหวา่งงวด 6,741,033  18,825,475  6,566,802  18,860,139 
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 56,996,637  53,447,216  56,822,406  53,272,985 

        
มูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีปรับเพิม่ข้ึน (ลดลง) และ        

รับรู้เป็นตน้ทุนขายส าหรับงวด 6,741,033  18,825,475  6,566,802  18,860,139 
 

9. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
  ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 

 กนัยายน 2564 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 
(ปรับปรุงใหม่) 

 ณ วนัท่ี 30 
 กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม      
     ผา่นก าไรขาดทุน        
 ตราสารอนุพนัธ-์สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  35,294  -  35,294 
สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลคา่ยติุธรรม      
     ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน      

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด        
(ดูหมายเหตุ 9.1) 3,863,149,527  6,427,662,375  3,226,934,469  6,427,662,375 

บวก ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม 1,599,189,929  1,335,981,013  1,515,000,057  1,335,981,013 

 5,462,339,456  7,763,643,388  4,741,934,526  7,763,643,388 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความ      
ตอ้งการของตลาด (ดูหมายเหตุ 9.2) 303,889,461  303,289,461  217,111,345  217,111,345 

บวก ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
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 5,928,430,239  8,229,169,465  5,028,114,019  8,049,858,175 
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 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บเงินปันผล
จากเงินลงทุนขา้งตน้ ดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

เงินปันผล 262,537,083  223,895,872  254,512,807  213,676,741 
  
9.1  เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 

ในระหว่างปี 2564 เงินลงทุนในบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เปล่ียนสถานะ
จากสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เป็นเงินลงทุน
ในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุ 10) 

ในระหว่างปี 2564 เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน) บางส่วนเปล่ียน
สถานะจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน (ดูหมายเหตุ 10) 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในตราสารทุนในความ
ตอ้งการของตลาดเป็นจ านวนเงิน 27.04 ลา้นบาท และบริษทัไดข้ายเงินลงทุนในตราสารทุนในความ
ตอ้งการของตลาดมีก าไรจากการขายเงินลงทุน รวมเป็นจ านวนเงิน 0.34 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัได้
รับรู้เงินปันผลรับ จ านวนเงิน 184.44 ลา้นบาท ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดมี้การน าใบหุ้นสามญัจากการ
ลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดบางส่วน ราคาทุนรวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 
5,497.70 ลา้นบาท และ 4,131.73 ลา้นบาท ตามล าดบั ไปค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 20 และ 23) 

 
9.2  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

ประกอบดว้ย 
  บาท  เงินปันผล (บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน 

 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
          2564  2563  2564  2563 

กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั)             
บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่นราม จ ากดั  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 จ ากดั  98,000,000  98,000,000  98,000,000  98,000,000  -  -  -      - 
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั  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 จ ากดั (มหาชน)  76,076,826  76,076,826  -  -  8,024,276  9,629,131  -      - 
บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั  8,290,000  8,290,000  -  -  -  575,000  -      - 
บริษทั กาญจนบุรี เฮลท ์เซ็นเตอร์ จ ากดั  1,500,000  1,500,000  -  -  -  15,000  -      - 
บริษทั สินแพทย ์กาญจนบุรี จ ากดั  731,290  131,290 - - - -  -      -  -      - 
บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จ ากดั  180,000  180,000  -  -  -      -  -      - 
บริษัทอ่ืน  (บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นแต่ไม่มีกรรมการร่วมกัน)               
บริษทั บูรณะเวช จ ากดั  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 จ ากดั  240,000  240,000  240,000  240,000  7,200  6,000  7,200  6,000 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จ ากดั  28,000,000  28,000,000  28,000,000  28,000,000      -      -      -      - 
บริษทั หลกัทรัพยภ์ทัร จ ากดั (มหาชน)  512,845  512,845  512,845  512,845  113,500  113,500  113,500  113,500 
บริษทั รีนลั เซิร์ฟ จ ากดั  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  20,124,552  20,817,071  12,100,276  10,597,940 
บวก   ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน  162,201,322  162,201,322  69,068,148  69,068,148      -      -      -      - 
 รวมเงินลงทุนในมูลคา่ยติุธรรม  466,090,783  465,490,783  286,179,493  286,179,493  20,124,552  20,817,071  12,100,276  10,597,940 
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      สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 
    ทุนช าระแลว้ (บาท)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ช่ือบริษทั 
 

ประเภทกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563  
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั)             
บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่นราม จ ากดั  โรงพยาบาล  80,000,000  80,000,000  16.40  16.40  16.40  16.40 
บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  การศึกษา  600,000,000     600,000,000  16.33  16.33  16.33  16.33 
บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั  ผลิตยา  42,860,000  42,860,000  10.03  10.03  10.03  10.03 
บริษทั โรงพยาบาลเจา้พระยา จ ากดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  589,010,360  589,010,360  6.81  6.81  -  - 
บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั  ท่ีปรึกษา  75,000,000  75,000,000  3.00  3.00  -  - 
บริษทั กาญจนบุรี เฮลท ์เซ็นเตอร์ จ ากดั  โรงพยาบาล  60,000,000  60,000,000  2.50  2.50  -  - 
บริษทั สินแพทย ์กาญจนบุรี จ ากดั  โรงพยาบาล  105,627,200  105,627,200  2.04  0.15  -  - 
บริษทั โรงพยาบาลเทพากร จ ากดั  โรงพยาบาล  30,000,000  30,000,000  0.20  0.20  -  - 
บริษัทอ่ืน  (บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นแต่ไม่มีกรรมการร่วมกัน)               
บริษทั บูรณะเวช จ ากดั  โรงพยาบาล  75,000,000  75,000,000  17.90  17.90  17.90  17.90 
บริษทั ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย จ ากดั  ผลิตยา  80,000,000  80,000,000  0.30  0.30  0.30  0.30 
บริษทั อุดรพฒันา (1994) จ ากดั  โรงพยาบาล  300,000,000  300,000,000  9.33  9.33  9.33  9.33 
บริษทั หลกัทรัพยภ์ทัร จ ากดั (มหาชน)  ธุรกิจการเงิน  800,000,000  800,000,000  0.01  0.01  0.01  0.01 
บริษทั รีนลั เซิร์ฟ จ ากดั  ขายเคร่ืองมือแพทย ์  30,000,000  30,000,000  19.00  19.00  19.00  19.00 
  
เงินลงทุนในบริษทั สินแพทย ์กาญจนบุรี จ ากดั 
 ในปี 2564 บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั สินแพทย ์กาญจนบุรี จ ากดั จ านวน 200,000 หุน้ ใน
ราคาหุ้นละ 3 บาท เป็นจ านวนเงิน 0.60 ลา้นบาท ท าให้บริษทัย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าว
จากเดิมสดัส่วนร้อยละ 0.15 เป็นสดัส่วนร้อยละ 2.04 ของทุนเรียกช าระแลว้ของบริษทัดงักล่าว 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัย่อยไดน้ าใบหุ้นสามญัจากการลงทุน 
ในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในความตอ้งการของตลาดบางส่วน ราคาทุนรวมเป็นจ านวนเงิน 76.08 ลา้นบาท 
ไปค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 20 และ 23) 
 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  วิธีส่วนไดเ้สีย   วิธีราคาทุน   

ช่ือบริษทั  
ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 
1. บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั  881,805,627  838,172,159  47,617,004  47,617,004 
2. บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั  946,507  920,752  3,000,000  3,000,000 
3. บริษทั สินแพทย ์จ ากดั  1,912,443,162  1,402,949,887  886,646,242  886,646,242 
4. บริษทั ปิยะศิริ จ ากดั  271,765,268  177,259,012  199,939,110  199,939,110 
5. บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน)  2,052,539,348  1,828,644,412  560,112,526  560,112,526 
6. บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จ ากดั  98,336,650  92,441,495  107,000  107,000 
7. บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  984,774,123  618,708,494  1,006,800,000  686,800,000 
8. บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จ ากดั  134,663,611  130,721,810  122,696,200  122,696,200 
9. บริษทั ทิพยบดินทร์ จ ากดั  86,834,815  51,637,572  199,634,000  150,000,000 
10. บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน)  -  890,470,519  -  285,154,691 
11. บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากดั   21,342,336  21,294,022  20,000,000  20,000,000 
12. บริษทั รามนครา จ ากดั  736,246,684  735,572,325  737,186,400  737,186,400 
13. บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จ ากดั  283,500,855  202,647,323  -  - 
14. บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  4,662,410,822  -  4,472,722,294  - 
 รวม  12,127,609,808  6,991,439,782  8,256,460,776  3,699,259,173 
หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม         
 - บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั  -  -  (3,000,000)  (3,000,000) 
 - บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั   -  -  (97,384,000)  (97,384,000) 
 - บริษทั ทิพยบดินทร์ จ ากดั  -  -  (113,505,080)  (113,505,080) 
 รวม  12,127,609,808  6,991,439,782  8,042,571,696  3,485,370,093 
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      สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 

    ทุนช าระแลว้ (บาท)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

 

ประเภทกิจการ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

1. บริษทั รพ. เชียงใหม่ราม จ ากดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  400,000,000  400,000,000  42.89  42.89  42.89  42.89 

2. บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั  ซ่อมเคร่ืองมือแพทย ์  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั  10,000,000  10,000,000  30.00  30.00  30.00  30.00 

3. บริษทั สินแพทย ์จ ากัด  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  1,000,000,000  1,000,000,000  32.95  32.95  32.95  32.95 

4. บริษทั ปิยะศิริ จ ากดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  176,000,000  176,000,000  34.24  34.24  34.24  34.24 

5. บริษทั รพ. วิภาวดี จ ากดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  1,357,586,558  1,357,586,558  11.25  11.25  7.09  7.09 

6. บริษทั รพ.พะเยาราม จ ากดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  7,500,000  7,500,000  40.00  40.00  40.00  40.00 

7. บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  สนามกอลฟ์  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  2,100,000,000  1,300,000,000  45.00  45.00  40.00  40.00 

8. บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จ ากดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  85,000,000  85,000,000  36.09  36.09  36.09  36.09 

9. บริษทั ทิพยบดินทร์ จ ากดั  ขายเคร่ืองมือแพทย ์  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  492,108,000  392,840,000  38.18  38.18  38.18  38.18 

10. บริษทั รพ.ราชธานี จ ากดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  300,000,000  300,000,000  -  8.00  -  4.03 

11. บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากดั   โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  150,000,000  150,000,000  14.52  14.52  14.00  14.00 

12. บริษทั รามนครา จ ากดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  2,085,180,900  2,085,180,900 - 35.35  35.35  35.35  35.35 

13. บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จ ากดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  100,000,000  100,000,000 - 10.00  10.00  -  - 

14. บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  ถือหุน้/กรรมการร่วมกนั  849,080,000  -  20.85  -  20.85  - 

   
เงินปันผลจากบริษทัร่วมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ดงัต่อไปน้ี 

  บาท 

  เงินปันผลรับ 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  2564  2563  2564  2563 

1. บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั  34,313,334  42,891,667  34,313,334  42,891,667 
2. บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั  -  -  -  - 
3. บริษทั สินแพทย ์จ ากดั  16,474,445  65,897,778  16,474,445  65,897,778 
4. บริษทั ปิยะศิริ จ ากดั  2,410,496  1,807,872  2,410,496  1,807,872 
5. บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน)  61,065,933  68,699,174  38,504,208  43,317,234 
6. บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จ ากดั  6,000,000  -  6,000,000  - 
7. บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  -  -  -  - 
8. บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จ ากดั  5,828,069  6,134,810  5,828,069  6,134,810 
9. บริษทั ทิพยบดินทร์ จ ากดั  -  -  -  - 
10. บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน)  37,710,791  32,273,535  12,705,000  10,840,000 
11. บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากดั  -  -  -  - 
12. บริษทั รามนครา จ ากดั  -  -  -  - 
13. บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จ ากดั  -  -  -  - 
14. บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  -  -  -  - 

 รวม  163,803,068  217,704,836  116,235,552  170,889,361 
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  ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วม ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

  งบการเงินรวม (บาท) 

  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน  
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ช่ือบริษทั  2564  2563  2564  2563 

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั  14,515,486         1,473,875   56,024,190   21,089,630  
บริษทั รังสิภณัฑ ์จ ากดั  92,582            190,800   25,754   79,240  
บริษทั สินแพทย ์จ ากดั  288,456,361       12,678,258   417,060,168   (9,487,882) 
บริษทั ปิยะศิริ จ ากดั  42,563,623       24,360,147   96,332,392   24,681,105  
บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน)  79,224,508         8,908,083   131,297,349   18,213,840  
บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จ ากดั  3,169,595   (1,527,826)  11,895,155   4,722,041  
บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  (11,755,846)        (7,185,103)  (33,934,370)   (21,392,348) 
บริษทั บุรีรัมยร์วมแพทย ์จ ากดั  5,112,346         4,062,107   9,769,871   8,003,363  
บริษทั ทิพยบดินทร์ จ ากดั  (3,752,497)      (18,994,989)  (14,436,757)   (32,492,122) 
บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน)  57,970,691       14,411,546   87,218,421   30,550,198  
บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากดั  11,869             22,161   48,315   153,173  
บริษทั รามนครา จ ากดั  (104,457)   (3,963,969)  674,359   (3,963,969) 
บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จ ากดั  68,475,592         6,531,504   80,853,532   6,072,064  
บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  173,765,118  -  192,785,946  - 
 รวม  717,744,971  40,966,594  1,035,614,325  46,228,333 

  
   ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
   บาท 

ช่ือบริษทั  2564  2563 
บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั  1,951,226  (4,569,245) 
บริษทั สินแพทย ์จ ากดั  80,424,692  (16,765,318) 
บริษทั ปิยะศิริ จ ากดั  584,359  (2,309,411) 
บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน)  149,487,467  21,502,162 
บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จ ากดั   -  (159,648) 
บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  (3,097,418)  - 
 รวม  229,350,326  (2,301,460) 
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  จ านวนเงินปันผลท่ีบริษทัร่วมไดรั้บจากบริษทั ซ่ึงไดถู้กน ามาตดัรายการระหวา่งกนัในการค านวณส่วน
แบ่งก าไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 
2563 มีดงัน้ี 

   บาท 
ช่ือบริษทั  2564  2563 

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั  19,971,385  19,971,385 
บริษทั สินแพทย ์จ ากดั  16,772,423  16,627,347 
บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน)  4,176,053  3,939,232 
 รวม  40,919,861  40,537,964 

 
 เงินลงทุนในบริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2564 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
โดยบริษทัไดล้งทุนเพิ่มในสัดส่วนเดิมร้อยละ 40 จ านวน 32 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจ านวนเงิน 
320 ลา้นบาท บริษทัไดช้ าระค่าหุน้แลว้ทั้งจ านวน 

เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2564 บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั ไดซ้ื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษทั เลกาซ่ี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยบริษทัย่อยไดล้งทุนเพิ่มในสัดส่วนเดิมร้อยละ 10 จ านวน 8  
ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นจ านวนเงิน 80 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดช้ าระค่าหุน้แลว้ทั้งจ านวน 

 
 เงินลงทุนในบริษทั ทิพยบดินทร์ จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั 
ทิพยบดินทร์ จ ากดั บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในสัดส่วนเดิมร้อยละ 38.18 จ านวน 9.93 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ  
5 บาท เป็นจ านวนเงิน 49.63 ลา้นบาท 
 

 เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน) 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2564 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2564 มีมติให้บริษทัขาย

หุ้นสามญัของบริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน) จ านวน 12.10 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 26.77 บาท 
โดยขายให้กบั บริษทั ธนบุรี เฮลแคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวน 6 ลา้นหุ้น และบริษทั ราชธานีพฒันาการ 
(2014) จ ากดั จ านวน 6.10 ลา้นหุ้น รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 323.92 ลา้นบาท รวมทั้งเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 
2564  บริษทัไดสู้ญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัจากการท่ีบริษทัไม่มีตวัแทนท่ีส าคญัเป็นคณะกรรมการ
บริษทัของบริษทัร่วมดงักล่าว บริษทัจึงรับรู้ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน ณ วนัท่ีเลิกใชว้ิธี
ส่วนไดเ้สียกบัมูลค่ายตุิธรรม เป็นก าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจ  านวน 89.95 ลา้นบาท  
ในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และจ านวน 173.39 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 ดงันั้น เงินลงทุนดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
โดยบริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้นในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2564 แลว้ทั้งจ านวน และส าหรับส่วนท่ีเหลือของเงินลงทุน
ดงักล่าวท่ีถือโดยบริษทัย่อย จึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564     
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เงินลงทุนในบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน  2564 บริษทัลงทุนเพิ่มเติมในหุน้สามญัของบริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน)  จ านวน 31.04 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 23 บาท เป็นจ านวนเงิน 713.95 ล้านบาท การลงทุน
ดงักล่าวส่งผลให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 20.85 ของทุนจดทะเบียน ท าให้บริษทัมี
สิทธิในการออกเสียงและอ านาจควบคุมร่วม จึงมีการโอนเปล่ียนแปลงประเภทเงินลงทุนดังกล่าวจาก 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
บริษทัไดโ้อนก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไปยงั
ก าไรสะสม เป็นจ านวนเงิน 415.51 ลา้นบาท 

 
 การค ้าประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การน าใบหุ้นสามญั
จากการลงทุนในบริษทัร่วมบางส่วนราคาทุนรวมเป็นจ านวนเงิน 4,613.76 ลา้นบาท และ 779.33 ลา้นบาท 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : เป็นจ านวนเงิน 4,413.61 ลา้นบาท และ 579.18 ลา้นบาท ) ตามล าดบั ไปค ้าประกนั
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 20) 
 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
              งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ทุนช าระแลว้ (บาท)  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  วิธีส่วนไดเ้สีย (บาท)  วิธีราคาทุน (บาท) 

 
ช่ือบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2563 
(ปรับปรุงใหม่) 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2563 

1. บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จ ากดั  558,000,000  558,000,000  78.04  78.04  108,171,292  120,315,550  435,490,000  435,490,000 
2. บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จ ากดั  160,156,244  256,250,000  50.00  50.00  4,716,008  52,649,843  80,078,030  128,124,905 
3. บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั 207,367,500  207,367,500  77.67  77.67  263,987,536  239,753,332  282,241,000  282,241,000 
4. บริษทั โรงพยาบาลเวียงจนัทน์ ราม                 
       อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั   286,000,000  286,000,000  70.00  70.00  64,359,508  66,864,763  70,000,000  70,000,000 
5. บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั  2,000,000,000  2,000,000,000  50.00  50.00  3,344,674,526  2,818,884,706  2,628,650,901  2,628,650,901 
          รวม          3,785,908,870  3,298,468,194  3,496,459,931  3,544,506,806 
 หกั   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน                 
 บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จ ากดั         -  -  (237,253,000)  (237,253,000) 
 บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จ ากดั          -  -  (80,078,030)  (84,000,000) 
 รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย          3,785,908,870  3,298,468,194  3,179,128,901  3,223,253,806 

  
  เงินปันผลจากบริษทัยอ่ยส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ดงัต่อไปน้ี 

      บาท 
      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  ลกัษณะความสัมพนัธ์  2564  2563 
1. บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จ ากดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  -  - 
2. บริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จ ากดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  -  - 
3. บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  -  - 
4. บริษทั โรงพยาบาลเวียงจนัทน์ ราม         
     อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั   โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  -  - 

5. บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั  โรงพยาบาล  ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั  -  100,000,000 
      -  100,000,000 
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เงินลงทุนในบริษทั อาร์ พลสั แอสเซท จ ากดั 
 ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัท อาร์ พลัส แอสเซท จ ากัด คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 4 
ธนัวาคม 2563 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติพิเศษอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยลดจ านวนหุ้นลงจากเดิม 50 
ลา้นหุ้น ลดลงจ านวน 18.75 ลา้นหุ้น คงเหลือจ านวน 31.25 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีช าระแลว้ หุ้นละ 5.125 บาท 
เป็นจ านวนเงินรวม 96.09 ลา้นบาท และบริษทัย่อยไดจ่้ายช าระคืนผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2564 
โดยบริษทัไดรั้บช าระค่าหุน้คืนเป็นจ านวนเงิน 48.05 ลา้นบาท 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัไดโ้อนกลบัค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั อาร์พลสั แอสเซท จ ากดั จ านวนเงิน 3.92 ลา้นบาท 
 
เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั 
 ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2563 ไดมี้มติให้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนในบริษทั 
โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั ตามสัดส่วนเดิม จ านวน 14,187,720 หุ้น ในราคาหุ้นละ 42 บาท เป็นจ านวนเงิน 
595.88 ลา้นบาท ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีผูถื้อหุ้นเดิมสละสิทธ์ิ จ านวน 16,300,977 หุน้ ในราคาหุน้ละ 42 
บาท เป็นจ านวนเงิน 684.64 ล้านบาท และซ้ือหุ้นสามัญเดิมจากผูถื้อหุ้นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันจ านวน 
1,503,828 หุ้น ในราคาหุ้นละ 42 บาท เป็นจ านวนเงิน 63.16 ลา้นบาท รวมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน 1,343.68 
ลา้นบาท โดยได้จ่ายช าระเงินค่าหุ้นในวนัท่ี 15 มกราคม 2563 ผลจากการซ้ือหุ้นดังกล่าว ท าให้บริษทัมี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวจากเดิมร้อยละ 41.10 เป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนเรียกช าระแลว้
ของบริษทัดงักล่าว ท าใหเ้ปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตั้งแต่วนัท่ี 15 
มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
 ในระหว่างปี 2564 บริษทัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์
ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา และปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ซ่ึงบริษทัไดรั้บ
รายงานการประเมินท่ีเสร็จสมบูรณ์จากผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าวแลว้ บริษทัไดป้ฏิบติัและรับรู้รายการ
การซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ซ่ึงขอ้มูลของส่ิงตอบ
แทนทั้งหมดท่ีโอนใหแ้ละมูลค่ายติุธรรมท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือ ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่ละ
ประเภทท่ีส าคญั ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 

 บาท 
สินทรัพย ์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 158,772,947 
ลูกหน้ีการคา้ 881,231,161 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 255,000,000 
สินคา้คงเหลือ 75,197,379 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 27,369,746 
เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนั 2,622,854 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,850,029,461 
เงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  179,000,000 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 377,923,498 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  7,996,028,672 
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 บาท 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 6,271,285 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  59,391,395  
ค่าความนิยม 50,931,724  
เงินมดัจ าค่าสินทรัพย ์ 73,257,836 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย  79,794,595 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,807,140 
  
หน้ีสิน  
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,044,499,848 
เจา้หน้ีการคา้ 265,345,492 
ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  
    เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 477,039,992 
    หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4,198,978 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,578,146 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 253,120,000 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 73,174,608 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 67,485,275 
ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 84,801,911 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 97,838,651 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 73,227,645 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,210,026,018 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 6,908,183 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 526,263,994 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน  121,776,477 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8,946,745 
สินทรัพยสุ์ทธิ 7,732,397,730 
หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 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 - 
         สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดรั้บ 1,184,913,103 
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  ในการจดัท างบการเงินรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัไดพ้ิจารณารายการ
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจคร้ังน้ีและบนัทึกผลต่างระหว่างราคา
ซ้ือกับมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับจากการซ้ือธุรกิจดังกล่าวไวใ้นบัญชีค่าความนิยม เป็นจ านวน 340.99  
ลา้นบาท บริษทัท าการปรับยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัซ้ือธุรกิจ และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
เพิ่มเติมและบัญชีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้สะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมท่ีได้รับท่ีเก่ียวกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2.5 

 
12. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

  บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ช่ือบริษทั 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 
 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2563 

บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จ ากดั  8,800,000  4,700,000 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี  (2,400,000)  (1,200,000) 
    สุทธิ  6,400,000  3,500,000 

 
 รายการท่ีเพิ่มข้ึนและลดลงระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ  รายการในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ 

 
ช่ือบริษทั 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2563 

 ใหกู้ย้มืเพ่ิม  รับช าระคืน  ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2564 

บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิ-ราม จ ากดั  4,700,000  5,000,000  (900,000)  8,800,000 

  
  เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 บริษทัได้ให้กู ้ยืมเงินแก่บริษทั โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม จ ากดั โดยท า
สัญญาเงินกูเ้ป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.25 ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี 3 เดือน 
โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือน และช าระเงินตน้ทุกไตรมาส ไตรมาสละ 300,000 บาท จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 

  เม่ือวนัท่ี 21 กันยายน 2564 บริษทัได้ให้กู ้ยืมเงินแก่บริษทั โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม จ ากัดโดยท า
สัญญาเงินกูเ้ป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.25 ต่อปี โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือน 
และช าระเงินตน้ทุกไตรมาส ไตรมาสละ 300,000 บาท จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 
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13. ดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
  บาท 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ช่ือบริษทั 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 
บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จ ากดั  43,686,796  44,586,796 
หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน   (43,686,796)  (44,586,796) 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  -  - 

  
  ดอกเบ้ียคา้งรับจากเงินให้กูย้ืมระยะยาวจะไดรั้บช าระหลงัจากท่ีช าระเงินตน้เสร็จส้ิน บริษทัจึงตั้ง 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ส าหรับดอกเบ้ียคา้งรับไวท้ั้งจ านวน  

 
14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - หลงัปรับปรุง 361,902,508 
หกั ค่าเส่ือมราคา (12,251,123) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 349,651,385 

 
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัยอ่ยเป็นห้องชุดพกัอาศยัราคาทุน 435.19 ลา้นบาท และไดมี้การ

ประเมินราคาในปี 2563 โดยผูป้ระเมินอิสระ หอ้งชุดพกัอาศยัมีมูลค่ายติุธรรมเป็นจ านวนเงิน 377.92 ลา้นบาท 
  บริษทัย่อยไดจ้ดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพื่อค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั

การเงินของบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 23) 
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15. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 
 
 

งบการเงินรวม  
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - หลงัปรับปรุง 17,526,989,529  4,620,620,884 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด 632,741,337  98,677,155 
ขายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (37,065,208)  (18,644,206) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 18,122,665,658  4,700,653,833 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - หลงัปรับปรุง (7,842,966,549)  (3,061,613,585) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (770,060,005)  (155,338,444) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีขายและตดัจ าหน่าย 35,397,794  18,560,975 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (8,577,628,760)  (3,198,391,054) 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า (226,201,464)  - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - หลงัปรับปรุง 9,457,821,516  1,559,007,299 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 9,318,835,434  1,502,262,779 

  
   ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนการกูย้ืมเป็นทรัพยสิ์น

จ านวนเงิน 2.77 ลา้นบาท โดยอตัราตั้งข้ึนเป็นทุนเท่ากบัร้อยละ 3.11 - 3.35 ต่อปี 
   ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษัทย่อยมีสินทรัพยถ์าวรท่ี

ค านวณค่าเส่ือมราคาครบแลว้ และยงัมีการใชง้านอยู่ โดยมีราคาทุนเป็นจ านวนเงิน 3,498.37 ลา้นบาท และ 
2,523.23 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : เป็นจ านวนเงิน 2,005.88 ลา้นบาท และ 1,950.69 ลา้นบาท) 
ตามล าดบั 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบางส่วนไปจดจ านอง เพื่อเป็นหลกัประกนั ส าหรับ
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้ น และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย 
(ดูหมายเหตุ 20 และ 23) 
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16. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 
งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 221,478,652        - 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 122,345,025  102,070,687 
ลดลงจากการยกเลิกสญัญาเช่า (919,805)        - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (9,276,219)  (516,578) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 333,627,653  101,554,109 

 
เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2564 บริษทัไดท้ าสัญญาเพื่อไดรั้บสิทธิการเช่ากบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ โดยบริษทัไดจ้่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน เป็นจ านวนเงิน 52 ลา้นบาท โดยบริษทัมีสิทธิ
ในการก่อสร้างอาคารบนพื้นท่ีเช่าดงักล่าวและไดต้กลงยกกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่วนควบของอาคาร
ทั้งหมดให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อส้ินสุดสัญญา สัญญามีก าหนดระยะเวลา 3 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2566 โดยปลอดค่าเช่า และเม่ือด าเนินการก่อสร้าง
และพฒันาท่ีดินแลว้เสร็จ บริษทัจะเขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน โดยมีก าหนดระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 30 ปี ค่าเช่า 
ปีละ 3.2 ลา้นบาท และปรับอตัราค่าเช่าข้ึนร้อยละ 10 ทุก 5 ปี 

 
17. ค่าความนิยม 
  ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 
(ปรับปรุงใหม่) 

1. บริษทั โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จ ากดั โดยบริษทั 16,907,345  16,907,345 
2. บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั โดยบริษทั 340,989,945  340,989,945 
3. บริษทั โรงพยาบาลมเหสักข ์จ ากดั โดย 

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

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั 42,000,000  42,000,000 
   รวม 408,661,746  408,661,746 
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18.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 173,828,435  49,776,137 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด 9,050,082  6,981,751 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 182,878,517  56,757,888 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (110,255,324)  (35,429,829) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (14,947,152)  (3,304,606) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (125,202,476)  (38,734,435) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 63,573,111  14,346,308 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 57,676,041  18,023,453 

 
19.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

    บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2563 
(ปรับปรุงใหม่) 

  ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  25,036,890  25,167,311  50,554,467  47,224,276 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (751,518,952)  (668,874,327)  (449,825,500)  (301,749,832) 

  (726,482,062)  (643,707,016)  (399,271,033)  (254,525,556) 
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การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

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

ธนัวาคม 2563 
(ปรับปรุงใหม่) 

 ในก าไรขาดทุน 
 

 ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 16,314,096  (756,203)  -  15,557,893 
 ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ 10,051,120  1,313,361  -  11,364,481 
 ค่าเผ่ือดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,917,359  (180,000)  -  8,737,359 
 ค่าเส่ือมราคาสะสม 106,765,896  (3,102,660)  -  103,663,236 
 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 53,809,555  7,259,706  -  61,069,261 

รวม 195,858,026  4,534,204  -  200,392,230 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (286,425,833)  1,815,000  (136,108,781)  (420,719,614) 
 ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์        
 จากการซ้ือธุรกิจ (553,139,209)  56,494,499  -  (496,644,710) 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  (9,509,968)  -  (9,509,968) 

รวม (839,565,042)  48,799,531  (136,108,781)  (926,874,292) 
สุทธิ (643,707,016)      (726,482,062) 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งวด  ยอดตามบญัชี 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 
 ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1,762,878  16,383  -  1,779,261 
 ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ 10,051,120  1,313,360  -  11,364,480 
 ค่าเผ่ือดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,917,359  (180,000)  -  8,737,359 
 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 26,492,919  2,180,448  -  28,673,367 

รวม 47,224,276  3,330,191  -  50,554,467 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (301,749,832) - 1,815,000 - (139,681,037)  (439,615,869) 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  (10,209,631)  -  (10,209,631) 

รวม (301,749,832)  (8,394,631)  (139,681,037)  (449,825,500) 
สุทธิ (254,525,556)      (399,271,033) 
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20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 174,708,279  120,665,333  131,933,258  83,219,601 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5,234,130,000  5,488,130,000  3,880,000,000  4,030,000,000 

   รวม 5,408,838,279  5,608,795,333  4,011,933,258  4,113,219,601 

วงเงิน (ลา้นบาท)        
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 300  320  155  155 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5,985  5,715  4,415  4,165 
อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)        
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - MOR 

+ ร้อยละ 0.75 
 MOR - MOR 

+ ร้อยละ 0.75 
 MOR   MOR  

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.60 - 3.90  1.60 - 3.79  1.60 - 2.70  1.60 - 2.80 

   
   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นค ้าประกนั

โดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างการแพทยบ์างส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ใบหุน้
สามญัจากการลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดของบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมบางส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ย และโดยกรรมการส่วนหน่ึงของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
และเงินกูย้มืระยะสั้นของบริษทับางส่วนวงเงินรวม 1,260  ลา้นบาท ไม่มีหลกัประกนั 

 
21. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  

   บาท 
   งบการเงินรวม 
   ยอดคงเหลือ  กูย้มืเพิ่ม  จ่ายช าระคืน  ยอดคงเหลือ 
 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31      ณ วนัท่ี 30 
 (ร้อยละต่อปี)  ธนัวาคม 2563      กนัยายน 2564 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.75  33,778,146  1,000,000  (1,800,000)  32,978,146 
บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 3.25  -  90,000,000  -  90,000,000 
บริษทั รามนครา จ ากดั 3.75  170,000,000  -  (100,000,000)  70,000,000 
บริษทั เอฟแอนดเ์อส 79 จ  ากดั 4.00  -  440,000,000  -  440,000,000 
บริษทั ปิยะศิริ จ ากดั 3.05  -  22,000,000  -  22,000,000 
บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จ ากดั 2.80  -  70,000,000  -  70,000,000 
 รวม   203,778,146  623,000,000  (101,800,000)  724,978,146 
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   บาท 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ยอดคงเหลือ  ใหกู้ย้มืเพิ่ม  รับช าระคืน  ยอดคงเหลือ 
 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31      ณ วนัท่ี 30 
 (ร้อยละต่อปี)  ธนัวาคม 2563      กนัยายน 2564 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.75  5,200,000  -  -  5,200,000 
บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั 4.15  280,000,000  -  (280,000,000)  - 
บริษทั อาร์พลสั แอสเซท จ ากดั 2.20  100,000,000  -  (96,000,000)  4,000,000 
บริษทั รามนครา จ ากดั 3.75  170,000,000  -  (100,000,000)  70,000,000 
บริษทั เอฟแอนดเ์อส 79 จ ากดั 4.00  -  440,000,000  -  440,000,000 
 รวม   555,200,000  440,000,000  (476,000,000)  519,200,000 

  
   เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมโดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือ 

ตัว๋แลกเงินก าหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
 

22. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2563 

ยอดคงเหลือยกมา 345,620,000  172,500,000  172,500,000  172,500,000 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 11) -  253,120,000  -  - 
กูเ้พิ่มระหวา่งงวด 800,000  1,400,000  -  - 
จ่ายช าระคืนระหวา่งงวด -  (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 

 
  เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนเป็นเงินกูย้มืโดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือตัว๋แลกเงินระยะเวลา 3 เดือน 

หรือเม่ือทวงถาม 
 

23. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 3,863,166,024  3,126,026,018  2,962,360,000  1,916,000,000 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,549,489,992)   (1,140,709,992)  (1,200,480,000)  (745,400,000) 
 สุทธิ 2,313,676,032  1,985,316,026  1,761,880,000  1,170,600,000 
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  การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวส าหรับส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
และ 2563 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

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

เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 11) -  1,687,066,010  -  - 

กูเ้พิ่มในระหวา่งงวด 1,590,000,000  1,746,000,000  1,590,000,000  1,746,000,000 

จ่ายคืนระหวา่งงวด (852,859,994)  (522,299,994)  (543,640,000)  (160,000,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,863,166,024  2,910,766,016  2,962,360,000  1,586,000,000 

  
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาว

จากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง เป็นจ านวนเงิน  5,730 ลา้นบาท และ  5,280 ลา้นบาท  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : เป็นจ านวนเงิน 3,810 ลา้นบาท และ 2,810 ลา้นบาท) ตามล าดบั ซ่ึงเบิกใช้
วงเงินกูแ้ลว้เป็นจ านวนเงิน 5,653 ลา้นบาท และ 4,604 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : เป็นจ านวนเงิน 
3,736 ลา้นบาท และ 2,146 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

  ในปี 2564 บริษทัไดเ้บิกเงินกูย้ืมระยะยาวของวงเงินเดิม เป็นจ านวนเงิน 600 ลา้นบาท 
 ในปี 2564 บริษทัมีการท าสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ดงัน้ี 

  เมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศแห่งหน่ึงวงเงินจ านวน 600 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ 590 ลา้นบาท เงินกูม้ีก  าหนดระยะเวลาช าระ
คืนภายใน 3 ปี ก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นงวด งวดละ 20 ลา้นบาท นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกูง้วดแรก 
ปลอดช าระเงินตน้ 6 เดือน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 6 เดือน บวกร้อยละ 2.20 ต่อปี  

เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2564 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
แห่งหน่ึงวงเงินจ านวน 400 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ 400 ลา้นบาท เงินกูมี้ก าหนดระยะเวลาช าระคืนภายใน 4 ปี
ก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นงวด งวดละ 8.34 ลา้นบาท นบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจ า 3 เดือน บวกร้อยละ 2.75 ต่อปี 

  ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูร้ะยะยาวดงักล่าว บริษทัและบริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
และขอ้จ ากดัต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นแต่ละสญัญา 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจด
จ านองท่ีดินอาคารและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัและบริษทัยอ่ย อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัยอ่ย 
และใบหุน้สามญัจากการลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดของบริษทั และเงินลงทุนในบริษทัร่วม
บางส่วนของบริษทั (ดูหมายเหตุ 9, 10, 14 และ 15) 
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24. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30

กนัยายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัตน้งวด  11,154,876  -  -  - 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด  73,338,825  15,958,316  50,070,687  - 
เพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ีย  1,277,062  472,584  435,266  - 
เงินจ่ายช าระระหวา่งงวด  (8,791,487)  (5,276,024)  -  - 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินงวด  76,979,276  11,154,876  50,505,953  - 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี  (7,827,913)  (6,689,380)  -  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด  
      ช าระในหน่ึงปี 

 
69,151,363 

  
4,465,496 

 
50,505,953 

  
- 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ี

จะตอ้งจ่ายช าระ ดงัน้ี 
  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดช าระ  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดช าระ 

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  7,827,913  932,149  8,760,062  6,689,380  305,443  6,994,823 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระหลงั             

 จากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  18,316,455  1,551,322  19,867,777  4,465,496  107,200  4,572,696 

ถึงก าหนดเกินกวา่ห้าปี  50,834,908  72,921,519  123,756,427  -  -  - 

  รวม  76,979,276  75,404,990  152,384,266  11,154,876  412,643  11,567,519 
 

  บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดช าระ  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดช าระ 

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  -  -  -  -  -  - 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระหลงั             

 จากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  505,081  28,252  533,333  -  -  - 

ถึงก าหนดเกินกวา่ห้าปี  50,000,872  72,915,555  122,916,427  -  -  - 

  รวม  50,505,953  72,943,807  123,449,760  -  -  - 
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   ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ใน
รายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 บาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 6,576,219  2,405,874  516,578  - 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,277,062  154,792  435,266  - 

 รวม 7,853,281  2,560,666  951,844  - 

 
25. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 

  งบแสดงฐานะการเงิน 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2564 
 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2563 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ณ ตน้งวด 290,553,617  131,791,942  132,464,595  117,093,677 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุ 11) -  121,776,477  -  - 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (3,254,474)  (12,957,869)  (2,908,974)  (1,527,828) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 36,413,027  42,937,695  13,811,213  16,898,746 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ณ ปลายงวด 323,712,170  283,548,245  143,366,834  132,464,595 

 
  ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย        

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 7,416,426   6,496,174   22,175,361   19,439,642  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,671,391   1,532,327   5,025,958   4,586,270  
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 1,536,009   1,357,491   4,553,645   4,051,646  
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,561,733   1,370,978   4,658,063   4,103,167  

รวม 12,185,559   10,756,970   36,413,027   32,180,725  
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย        

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 3,278,827   3,014,615   9,836,481   9,043,845  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 310,930   291,991   932,789   875,973 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 333,623   299,937  1,000,870   899,812  
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 680,357   618,143  2,041,073  1,854,429 

รวม 4,603,737  4,224,686   13,811,213  12,674,059 
 
26. เงินปันผลจ่าย 
  บริษทั 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่าย 
เงินปันผลประจ าปี 2563 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
โดยจ่ายหุน้ละ 3.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 864 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 
2563 หุ้นละ 0.90 บาท เป็นจ านวนเงิน 216 ลา้นบาท และจ่ายคร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 หุ้นละ 
0.90 บาท เป็นจ านวนเงิน 216 ลา้นบาท และจ่ายคร้ังท่ี 3 ในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 หุน้ละ 0.90 บาท เป็น
จ านวนเงิน 216 ลา้นบาท และจ่ายคร้ังท่ี 4 ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 หุ้นละ 0.90 บาท เป็นจ านวนเงิน 
216 ลา้นบาท  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 8/2564 เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2564 ไดม้ีมติให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ี 1 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 ในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท เป็นจ านวนเงิน 216 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 

 
  บริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั 

  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2563 ของบริษทัย่อย - บริษทั โรงพยาบาล  
วิภาราม จ ากดั เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม 2563 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมในอตัรา 
หุน้ละ 1 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 200 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2564 
 

 บริษทัยอ่ย - บริษทั ส่งสมัพนัธ์ จ ากดั 
   ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของบริษทัยอ่ย - บริษทั ส่งสัมพนัธ์ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 28 

เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี  2563 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้ งแต่ว ันท่ี  
1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท เป็นจ านวนเงิน 2.40 ล้านบาท และ
จดัสรรส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ เป็นจ านวนเงิน 0.15 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินปัน
ผลไปแลว้ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 
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27. รายได้จากประกนัสังคม 
  ในปี 2564 บริษทัยอ่ยไดรั้บหนงัสือแจง้ผลการตรวจสอบขอ้มูลการใชบ้ริการทางการแพทยก์รณีโรคท่ี

มีค่าใชจ่้ายสูงของปี 2558 และปี 2559 โดยวิธีการสุ่มตรวจขอ้มูลการใชบ้ริการทางการแพทย ์ซ่ึงส านักงาน
ประกันสังคมตรวจพบข้อมูลร้อยละของค่า AdjRW ท่ีไม่ถูกต้องจากจ านวนท่ีโรงพยาบาลพึงได้รับจาก
ส านักงานประกันสังคม ทั้ งน้ี  บริษัทย่อยสามารถด าเนินการโต้แย ้งได้ตามระยะเวลาท่ีส านักงาน
ประกนัสังคมก าหนด แต่อยา่งไรก็ตาม จากขอ้มูลและประสบการณ์ในอดีต บริษทัยอ่ยคาดวา่จะถูกเรียกเงิน
ค่าบริการทางการแพทยคื์นจากส านักงานประกนัสังคมจากผลการตรวจสอบดงักล่าว เป็นจ านวนเงินรวม 
190.54 ลา้นบาท  

  รวมทั้ง ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเห็นวา่ ผลการตรวจสอบขอ้มูลการใชบ้ริการทางการแพทยก์รณีโรค
ท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงของปี 2560 ซ่ึงอยู่ระหว่างการอุทธรณ์นั้นคาดว่าจะถูกเรียกคืนดว้ยเช่นกนัเป็นจ านวนเงิน 
168.91 ลา้นบาท  

    ดงันั้น ในปี 2564 บริษทัยอ่ยจึงบนัทึกลดรายไดจ้ากการรักษาพยาบาลในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 เป็นจ านวนเงิน 101.34 ลา้นบาท และ  
359.45 ล้านบาท ตามล าดับ และแสดงรายการเงินท่ีคาดว่าจะถูกเรียกคืนค่าบริการทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลเป็นเงินรับล่วงหนา้จากส านกังานประกนัสังคมในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นจ านวนเงิน 359.45 
ลา้นบาท 

 
28. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

  ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :        
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 300,775,876  40,902,520  419,714,657  115,759,876 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (2,044,615)  (25,759,557)  (53,333,735)  (89,862,837) 
 รวม 298,731,261  15,142,963  366,380,922  25,897,039 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :       
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

การวดัมูลค่าเงินลงทุน 31,168,044  (79,069,280)  139,681,037  (413,849,218) 
 รวม 31,168,044  (79,069,280)  139,681,037  (413,849,218) 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :        
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 64,824,129  39,238,237  169,825,484  111,827,507 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        
ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 10,492,742  554,768  5,064,440  (6,072,475) 
 รวม 75,316,871  39,793,005  174,889,924  105,755,032 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :       
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
การวดัมูลค่าเงินลงทุน 34,740,301  (79,069,280)  139,681,037  (413,849,218) 
 รวม 34,740,301  (79,069,280)  139,681,037  (413,849,218) 

 
29. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดดว้ยจ านวนหุ้น
สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกและเรียกช าระแลว้ในระหวา่งงวด 

  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2564 

 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
 

2564 
 

2563 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดของบริษทัใหญ่ (บาท) 1,645,811,579  (72,956,995)  401,552,029  244,086,576 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั (หุน้) 1,200,000,000  1,200,000,000  1,200,000,000  1,200,000,000 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้)        
 ก าไร (ขาดทุน) ของบริษทัใหญ่ 1.37  (0.06)  0.33  0.20 

  
  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2564  2563 

ก าไรส าหรับงวดของบริษทัใหญ่ (บาท) 2,489,427,505  953,610,062  1,120,594,337  797,727,000 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั (หุน้) 1,200,000,000  1,200,000,000  1,200,000,000  1,200,000,000 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้)        
 ก าไรของบริษทัใหญ่ 2.07  0.79  0.93  0.66 
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บริษทัไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้น โดยปรับจ านวนหุน้ตามสัดส่วน
ท่ีเปล่ียนไปของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลง โดยลดมูลค่าท่ีตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 
0.10 บาท (ตามหมายเหตุ 35) และบริษทัไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้นของ
งวดก่อนที่น ามาเปรียบเทียบดว้ย โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นไดเ้กิดข้ึน
ตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 
30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภท

ระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัและบริษทัย่อยจึงประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

 
30.2 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
 ยติุธรรม แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

  บาท 
  งบการเงินรวม 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
     เงินลงทุนในตราสารทุนในความ     
  ตอ้งการของตลาด    

 
5,462,339,456 

  
- 

  
- 

 
5,462,339,456 

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยู ่         
  ในความตอ้งการของตลาด  -  -  466,090,783  466,090,783 
 รวม  5,462,339,456  -  466,090,783  5,928,430,239 

 
  บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         
     เงินลงทุนในตราสารทุนในความ     
  ตอ้งการของตลาด    

 
4,741,934,526 

  
- 

  
- 

 
4,741,934,526 

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยู ่         
  ในความตอ้งการของตลาด  -  -  286,179,493  286,179,493 
 รวม  4,741,934,526  -  286,179,493  5,028,114,019 

 
 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 
  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคา

ตลาดหรืออา้งอิงจากแบบจ าลองราคาท่ีไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไปในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด 
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31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 นอกจากหน้ีสินท่ีปรากฏในงบการเงินแลว้ บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีภาระ

ผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงัน้ี 
 31.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

31.1.1 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการท าสัญญาซ้ือท่ีดิน ครุภณัฑ์ทางการแพทยแ์ละ 
ทรัพย์สินอ่ืนกับบริษัทในประเทศหลายแห่งมูลค่าตามสัญญารวม 494.74 ล้านบาท           
(งบการเงินเฉพาะกิจการ : เป็นจ านวนเงิน 50.77 ลา้นบาท) บริษทัมีการจ่ายเงินมดัจ าล่วงหนา้
ตามสัญญาแลว้จ านวนเงิน 161.13 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : เป็นจ านวนเงิน 20.20 
ลา้นบาท) บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาคงเหลือ 333.61 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 
เป็นจ านวนเงิน 30.57 ลา้นบาท) 

31.1.2 บริษทัมีภาระผูกพนัในการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม จ านวน 3 แห่ง เป็นจ านวนเงิน 
2,561.48 ลา้นบาท บริษทัได้จ่ายช าระค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน 827.19 ลา้นบาท บริษทัมีภาระ
ผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าหุน้ท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระอีกเป็นจ านวนเงิน 1,734.29 ลา้นบาท 

 
 31.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาใหบ้ริการ 

     ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัใน
การช าระค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองมือแพทยแ์ละค่าเช่าป้ายโฆษณา ภาระตามสญัญาคงเหลือดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2564 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 
 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

จ่ายช าระภายใน        
1 ปี 16,262,578  17,584,308  8,115,111  14,067,433 
2 - 5 ปี 8,153,360  26,197,565  5,890,754  11,193,958 
มากกวา่ 5 ปี -  3,360,000  -  - 
 24,415,938  47,141,873  14,005,865  25,261,391 

 
 31.3 การค ้าประกนั 

     บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารพาณิชยอ์อกหนงัสือค ้าประกนัการใช้
ไฟฟ้าและโทรศพัท ์การเป็นสถานพยาบาลประกนัสงัคมและส านกังานหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
และการซ้ือเคร่ืองมือแพทยแ์ละสินทรัพยอ่ื์นเป็นจ านวนเงิน 83.35 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 
ค ้าประกนัไฟฟ้า ตัว๋เงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและหนงัสือค ้าประกนัการออกสินคา้วงเงินจ านวนเงิน 
7.48 ลา้นบาท) 
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 31.4 คดีฟ้องร้อง 
(ก) บริษทัถูกคนไขฟ้้องร้องเรียกค่าเสียหายเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลจ านวน 4 คดี โดยมีทุน

ทรัพยท่ี์ฟ้องร้องจ านวนรวม 63.39 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
คดีความ  ความคืบหนา้ของคดี 

ปี 2559   
1. ทุนทรัพย ์1.98 ลา้นบาท  ศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้องโจทก์ ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาให้

บริษัทช าระเงิน 0.18 ล้านบาท ต่อมาศาลฎีกาได้พิพากษาให้
บริษทัช าระเงิน 0.10 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการปฎิบติั
ตามค าพิพากษาของศาลฎีกา 

ปี 2560   
2. ทุนทรัพย ์10.91 ลา้นบาท  ศาลชั้นตน้พิพากษาให้บริษทัช าระเงิน 0.55 ลา้นบาท ต่อมาศาล

อุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ปัจจุบนัศาลฎีการับฎีกาของ
โจทกไ์วพ้ิจารณา และอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 

ปี 2561   
3. ทุนทรัพย ์47.80 ลา้นบาท  ศาลชั้นตน้มีค าพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์จึงยื่นอุทธรณ์

คดัคา้นค าพิพากษาของศาลชั้นตน้ เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 
ศาลอุทธรณ์พิพากษายนืตามศาลชั้นตน้ ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่ง
รอวา่โจทยจ์ะยืน่ฎีกาหรือไม่ 

ปี 2563   
4. ทุนทรัพย ์2.70 ลา้นบาท  ศาลชั้นตน้นัดพิจารณาคดีในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2564 ปรากฏว่า

คู่กรณีไม่สามารถเจรจาตกลงกนัได ้ศาลจึงให้เล่ือนคดีไปนัด
สืบพยานโจทก์ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2565 และนัดสืบพยาน
จ าเลยในวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 

 
เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นว่าคดีความยงัมีความไม่แน่นอน บริษทัจึงยงัไม่ได้

บนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน 
 

(ข) ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัค่านายหนา้ในการติดต่อเช่าท่ีดินของบริษทั
ย่อยโดยมีทุนทรัพย์ท่ีฟ้องร้องจ านวนเงิน 53.14 ล้านบาท ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีค า
พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์และปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฏีกาว่าจะรับฏีกาหรือไม่ 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีผลเสียจากคดีดังกล่าวจึงไม่บันทึก
ประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน 
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(ค) ในปี 2562 บริษทัย่อยถูกฟ้องร้องร่วมกบับริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นจ าเลยท่ี 2 เร่ือง การจดทะเบียน
ภาระจ ายอม และไม่ชอบธรรมในการท าการซ้ือขายท่ีดิน (29 ตร.ว.) ท่ีแบ่งไวเ้ป็นถนนไปท า
โครงการฯ ขอใหจ้ าเลยทั้ง 2 จดทะเบียนภาระจ ายอมให ้หากจดทะเบียนไม่ไดใ้หช้ดใชค่้าเสียหาย
เป็นจ านวนเงิน 50 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ค  าใหก้ารวา่ ไดป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงโดยจดภาระจ ายอม
ตามบนัทึกท่ีตกลงกนัครบถว้นแลว้ ท่ีดินส่วนพิพาทท่ีเป็นของบริษทัยอ่ย ไม่ไดป้ระสงคใ์ห้เป็น
แนวถนนภาระจ ายอม การขอใช้ภาระจ ายอมของโจทก์เกินส่วนนอกเหนือขอ้ตกลง และท่ีดิน
โจทก์มิได้อยู่ติดกันกับท่ีดินพิพาท ท่ีดินพิพาทไม่สามารถใช้ผ่านเขา้ออกสู่ทางสาธารณะได ้
ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการนดัสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเห็นวา่
คดีความยงัมีความไม่แน่นอน บริษทัยอ่ยจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นงบการเงิน 

 
32. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

  บริษทัมีรายการบญัชีจ านวนหน่ึงซ่ึงเกิดกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้
และค่าใชจ่้ายเกิดจากรายการท่ีมีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว รายการดงักล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจตาม
ราคาตลาด ยกเวน้การคิดอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมซ่ึงบริษทัจะคิดเท่ากบัอตัราตน้ทุนท่ีกูย้ืมมา และรายการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยหุ์้นทุนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงซ้ือขายในราคาท่ีตกลงร่วมกนั บุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัมีความสมัพนัธ์กบักิจการโดยการถือหุน้หรือการมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั ดงัน้ี 

   งบการเงินน้ีจึงรวมผลของรายการดงักล่าวตามเกณฑท่ี์ก าหนดขา้งตน้ 
บริษทั / บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทัร่วม  ดูหมายเหตุ 10 
บริษทัยอ่ย  ดูหมายเหตุ 11 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ดูหมายเหตุ 9  
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  เป็นผูถื้อหุน้ และ/หรือกรรมการ 
บริษทั เอฟ แอนด ์เอส 79 จ ากดั  กรรมการร่วมกนั 
บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)  กรรมการร่วมกนัและเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่  
  บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั 

 
รายการ  นโยบายราคา 

รายไดค่้ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย ์  ราคาเป็นไปตามเกณฑร์าคาท่ีคิดกบัลูกคา้
ทัว่ไปโดยหกัส่วนลดร้อยละ 10 - 30 

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าท่ีปรึกษาและค่าบริการเคร่ืองมือแพทย ์  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
ดอกเบ้ียรับ   
 - บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  อัตราร้อยละ 3.75 - 4.25 (ปี 2563; ร้อยละ 

2.70 ร้อยละ 3.75 - 4.25 และร้อยละ 8 ต่อปี) 
ค่าตรวจวนิิจฉยัโรคและค่าบริการทางการแพทยจ่์าย  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือยา  ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
ดอกเบ้ียจ่าย  อัตราร้อยละ 2.20 - 4.15 ต่อปี (ปี  2563; 

ร้อยละ 2.20 - 4.25 ต่อปี) 
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   รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
   รายการบนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินงวด 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้        
 -  บริษทัยอ่ย -  -  254,659,035  101,604,066 
 -  บริษทัร่วม 246,720,531  47,529,636  246,693,356  47,529,636 
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 365,265,382  180,720,477  360,890,947  175,066,724 
 รวม 611,985,913  228,250,113  862,243,338  324,200,426 
รายไดค้า้งรับ        
 -  บริษทัยอ่ย -  -  8,312  - 
 -  บริษทัร่วม 320,488  132,296  257,188  132,296 
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,576,015  527,956  152,395  139,849 
  รวม 1,896,503  660,252  417,895  272,145 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น        
 -  บริษทัร่วม 300,000,000  158,000,000  -  - 
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 76,000,000  400,000,000  -  - 
  รวม 376,000,000  558,000,000  -  - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ        
 - บริษทัร่วม 1,204,296  546  546  546 
 รวม 1,204,296  546  546  546 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิ        
 -  บริษทัยอ่ย -  -  8,800,000  4,700,000 
 รวม -  -  8,800,000  4,700,000 
เจา้หน้ีการคา้        
 -  บริษทัยอ่ย -  -  5,143,640  275,355 
 - บริษทัร่วม 1,153,889  927,892  1,006,775  798,574 
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,076,491  3,199,106  4,222,587  2,344,223 
 รวม 6,230,380  4,126,998  10,373,002  3,418,152 
เงินกูย้มืระยะสั้น          
 - บริษทัยอ่ย -  -  4,000,000  380,000,000 
 - บริษทัร่วม 182,000,000  170,000,000  70,000,000  170,000,000 
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 510,000,000  -  440,000,000  - 
 -  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,978,146  33,778,146  5,200,000  5,200,000 
 รวม 724,978,146  203,778,146  519,200,000  555,200,000 
เงินปันผลท่ีบริษทัใหญ่จ่ายใหบ้ริษทัร่วม        
 - บริษทัร่วม 129,329,923  166,468,068  -  - 
 รวม 129,329,923  166,468,068  -  - 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 54 - 
 

 

รายการท่ีเก่ียวขอ้งในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
  บาท 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564  2563  2564  2563 

รายไดค้่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย ์        
 -  บริษทัร่วม 3,268,363  2,776,294  8,463,805  7,065,619 
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,757,185  1,587,802  9,351,651  4,581,616 

  รวม 8,025,548  4,364,096  17,815,456  11,647,235 

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์        
 -  บริษทัร่วม 186,090,155  37,786,502  348,325,420  131,802,243 
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 187,037,061  81,075,488  504,469,041  240,116,448 

  รวม 373,127,216  118,861,990  852,794,461  371,918,691 

รายไดค้่าท่ีปรึกษาและค่าบริการเคร่ืองมือแพทย ์        
 -  บริษทัร่วม 648,062  619,537  2,207,637  2,584,765 
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,429,031  450,493  5,173,152  1,448,883 

  รวม 3,077,093  1,070,030  7,380,789  4,033,648 

รายไดค้ลินิคเทคนิคการแพทย ์        
 -  บริษทัร่วม -  -  -  7,484,400 
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  5,107,200 

  รวม -  -  -  12,591,600 

ดอกเบ้ียรับ        
 -  บริษทัร่วม 2,064,243  1,031,474  9,397,351  1,985,963 
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 853,268  6,892,198  3,391,555  22,686,283 

  รวม 2,917,511  7,923,672  12,788,906  24,672,246 

รายไดเ้งินปันผล        
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,024,276  -  8,024,276  14,993,531 

  รวม 8,024,276  -  8,024,276  14,993,531 

ค่าตรวจรักษาวินิจฉยัโรคและค่าบริการทางการแพทยจ่์าย       
 - บริษทัร่วม 554,210  180,450  1,149,713  1,368,463 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,362  89,200  146,264  410,223 

  รวม 572,572  269,650  1,295,977  1,778,686 

ซ้ือยาและเวชภณัฑ ์        
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,107,409  4,041,925  15,583,415  10,568,393 

  รวม 7,107,409  4,041,925  15,583,415  10,568,393 
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  บาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2564  2563  2564  2563 
ดอกเบ้ียจ่าย        
 -  บริษทัร่วม 1,648,561  1,892,251  4,772,465  4,202,060 
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,369,315  4,110,655  3,772,055  7,342,440 
 -  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 49,151  790,717  637,377  887,684 
  รวม 4,067,027  6,793,623  9,181,897  12,432,184 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 36,441,629  66,300,834  101,976,567  198,174,719 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,487,735  1,297,082  4,408,822  3,891,246 
  รวม 37,929,364  67,597,916  106,385,389  202,065,965 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2564  2563  2564  2563 
รายไดค้่ารักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย ์        
 -  บริษทัยอ่ย 5,912,124  3,517,621  14,122,347  11,679,900 
 -  บริษทัร่วม 4,261,827  2,776,295  9,457,269  7,065,619 
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,229,394  1,587,802  5,868,916  4,581,617 
  รวม 13,403,345  7,881,718  29,448,532  23,327,136 
รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์
 -  บริษทัยอ่ย 192,589,440  65,056,512  400,412,130  187,464,345 
 -  บริษทัร่วม 186,090,154  37,786,502  348,325,420  131,802,243 
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 187,037,062  81,075,489  504,469,041  240,116,448 
  รวม 565,716,656  183,918,503  1,253,206,591  559,383,036 
รายไดค้่าท่ีปรึกษาและค่าบริการเคร่ืองมือแพทย ์        
 -  บริษทัยอ่ย 24,041  288,464  424,538  733,540 
 -  บริษทัร่วม 648,061  619,537  2,143,035  2,584,765 
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 603,294  450,493  1,657,015  1,448,882 
  รวม 1,275,396  1,358,494  4,224,588  4,767,187 
รายไดค้ลินิคทางการแพทย ์        
 -  บริษทัยอ่ย -  -  -  19,161,800 
 -  บริษทัร่วม -  -  -  7,484,400 
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  5,107,200 
  รวม -  -  -  31,753,400 

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 56 - 
 

 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2564  2563  2564  2563 
ดอกเบ้ียรับ        
 -  บริษทัยอ่ย 92,103  28,527  139,295  28,527 
 -  บริษทัร่วม -  -  -  187,397 
  รวม 92,103  28,527  139,295  215,924 
รายไดเ้งินปันผล        
 -  บริษทัยอ่ย -  -  -  100,000,000 
 -  บริษทัร่วม 4,840,000  70,737,778  116,235,552  170,889,361 
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  2,150,000  6,946,600  4,774,400 
  รวม 4,840,000  72,887,778  123,182,152  275,663,761 
ค่าตรวจรักษาวินิจฉยัโรคและค่าบริการ        
  ทางการแพทยจ่์าย        
 -  บริษทัยอ่ย 241,007  -  758,952  - 
 -  บริษทัร่วม 295,731  175,450  598,340  1,165,880 
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,800  89,200  146,264  290,518 
  รวม 556,538  264,650  1,503,556  1,456,398 
ค่าใชจ่้ายคลินิคเทคนิคการแพทย ์        

-  บริษทัยอ่ย -  -  3,283,900  - 
-  บริษทัร่วม -  -  273,600  - 
-  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  85,400  - 

  รวม -  -  3,642,900  - 
ซ้ือยาและเวชภณัฑ ์        
 -  บริษทัยอ่ย -  40,007  -  290,905 
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,107,409  4,041,925  15,583,415  10,558,023 
  รวม 7,107,409  4,081,932  15,583,415  10,848,928 
ดอกเบ้ียจ่าย        
 -  บริษทัยอ่ย  22,181  3,529,180  759,540  8,448,306 
 -  บริษทัร่วม 911,301  1,836,011  3,979,109  4,145,820 
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,369,315  4,110,656  3,772,055  7,284,221 
 -  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 49,151  49,017  145,849  145,984 
  รวม 3,351,948  9,524,864  8,656,553  20,024,331 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,830,850  11,448,792  32,519,875  33,618,593 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 388,817  349,492  1,166,451  1,048,476 
  รวม 11,219,667  11,798,284  33,686,326  34,667,069 
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 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารและกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ย
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง และค่าตอบแทนกรรมการ รวมไปถึง
ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืนโดยไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย ์ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ี
ก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
33. ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

   บริษทัและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจหลกัใน 2 ส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานตามชนิดของบริการใน
เขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 

ประเภทส่วนงาน  ลกัษณะของบริการตามส่วนงาน 
ส่วนงานโรงพยาบาล  โรงพยาบาลทัว่ไปและโรงพยาบาลในเครือประกนัสงัคม 
ส่วนงานอ่ืนๆ  ขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์

  
    ผลการด าเนินงานไดร้ับการสอบทานอย่างสม ่าเสมอโดยผูม้ ีอ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ด าเนินงานซ่ึงก็คือกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัและบริษทัย่อยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑผ์ลก าไรหรือขาดทุนของส่วนงานด าเนินงานซ่ึงเป็นเกณฑเ์ดียวกบัที่ใชใ้นการวดั
ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน 

   รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 
กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานโรงพยาบาล  ส่วนงานขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์  รวม 
 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
รายได ้ 4,006,144,267  1,654,303,918  704,076,727  92,385,952  4,710,220,994  1,746,689,870 
ตน้ทุน 2,001,275,286  1,582,302,046  569,112,490  81,267,382  2,570,387,776  1,663,569,428 
ก าไรขั้นตน้ 2,004,868,981  72,001,872  134,964,237  11,118,570  2,139,833,218  83,120,442 
รายไดอ่ื้น (ค่าใชจ่้ายอ่ืน) ท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้           
ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน        173,388,060  - 
เงินปันผลรับ         58,028,464  21,583,952 
รายไดท้างการเงิน         2,917,511  7,923,672 
รายไดอ่ื้น         17,733,589  45,273,935 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (329,185,258)  (241,947,760) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (60,746,949)  (56,463,292) 
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน      (9,075,000)  - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        717,744,971  40,966,594 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (298,731,261)  (15,142,963) 
ก าไรส าหรับงวด         2,411,907,345  (114,685,420) 
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   รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 
กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานโรงพยาบาล  ส่วนงานขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์  รวม 
 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
รายได ้ 8,169,748,624  5,103,202,767  1,284,449,995  488,325,094  9,454,198,619  5,591,527,861 
ตน้ทุน 5,139,128,414  4,597,942,042  975,089,290  406,613,654  6,114,217,704  5,004,555,696 
ก าไรขั้นตน้ 3,030,620,210  505,260,725  309,360,705  81,711,440  3,339,980,915  586,972,165 
รายไดอ่ื้น (ค่าใชจ่้ายอ่ืน) ท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้           
ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน        173,388,060  - 
เงินปันผลรับ         262,537,083  223,895,872 
รายไดท้างการเงิน         12,788,906  24,672,246 
รายไดอ่ื้น         61,585,195  85,310,171 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (1,029,323,753)  (909,191,168) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (176,601,408)  (156,029,772) 
ผลก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน      (9,075,000)  - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        1,035,614,325  46,228,334 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (366,380,922)  (25,897,039) 
ก าไรส าหรับงวด         3,304,513,401  (124,039,191) 

 
34. การจัดประเภทรายการใหม่ 

  บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบการเงินงวด 2563 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดง
รายการในงบการเงินงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) หรือส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไดร้ายงานไว ้
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หลงัปรับปรุง  จดัประเภท

ใหม่ 
 หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 ก่อนจดั 
ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท
ใหม่ 

 หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563           
ลูกหน้ีการคา้ 1,273,594,735  (570,999,402)  702,595,333  533,115,934  (56,678,156)  476,437,778 
รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ -  570,999,402  570,999,402  -  56,678,156  56,678,156 

 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563           
รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 1,673,741,603  (19,437,685)  1,654,303,918  821,389,044  (19,437,685)  801,951,359 
รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์ 91,424,996  960,956  92,385,952  220,181,127  960,956  221,142,083 
รายไดอ่ื้น 46,234,891  (960,956)  45,273,935  5,945,838  (960,956)  4,984,882 
ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 1,591,559,505  (9,257,459)  1,582,302,046  558,038,835  (9,257,459)  548,781,376 
ตน้ทุนขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์ 42,354,992  38,912,390  81,267,382  171,111,121  38,912,391  210,023,512 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 291,040,376  (49,092,616)  241,947,760  88,899,794  (49,092,617)  39,807,177 
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 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หลงัปรับปรุง  จดัประเภท

ใหม่ 

 หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 

 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท

ใหม่ 

 หลงัจดั 

ประเภทใหม่ 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563           

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 5,170,043,919  (66,841,152)  5,103,202,767  2,362,998,777  (66,841,152)  2,296,157,625 

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์ 485,463,745  2,861,349  488,325,094  692,089,890  2,861,348  694,951,238 

รายไดอ่ื้น 88,171,521  (2,861,350)  85,310,171  23,631,721  (2,861,348)  20,770,373 

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 4,678,797,635  (80,855,593)  4,597,942,042  1,687,144,202  (80,855,593)  1,606,288,609 

ตน้ทุนขายอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์ 334,590,064  72,023,590  406,613,654  541,216,208  72,023,591  613,239,799 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 967,200,318  (58,009,150)  909,191,168  330,866,694  (58,009,150)  272,857,544 
 

35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
1)  ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 ไดมี้มติ ดงัน้ี 

1.1 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 30 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 150  
ลา้นบาท เป็น 120 ลา้นบาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั จ านวน 60 
ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุนกบักรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2564     

1.2 อนุมตัิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไวข้องบริษทั จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่า
หุ้นละ 0.10 บาท บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไวก้บักรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 

1.3 อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 6 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 120 ลา้นบาท 
เป็น 126 ลา้นบาท บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยอนุมตัิการจดัสรรหุ้นเพิ ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไปให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

2) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 14/2564 เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2564 ไดมี้มติให้สละสิทธ์ิใน
การซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน ของ บริษทั สินแพทย ์จ ากดั จ านวน 5.27 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวม
มูลค่า 527.18 ลา้นบาท ผลจากรายการดงักล่าวท าให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวลดลง
จากเดิมสดัส่วนร้อยละ 32.95 เป็นสดัส่วนร้อยละ 28.40 

3) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 15/2564 เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลคร้ังท่ี 2 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
โดยให้จ่ายจากก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท เป็นจ านวนเงิน 216 ลา้นบาท โดยมีก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 

 
36. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 
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