
 

บริษัท โรงพยาบาลวภิาวด ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

 

 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) 
 

ความเห็น  

  ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกัด (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

และงบกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการ

บญัชีท่ีสาํคญั 

  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี 

จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม

สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกัด 

(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้

กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดย

สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้น

จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อกาํหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับ

เพียงพอและเหมาะสมเพี่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

  เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้

นาํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
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การรับรู้รายไดจ้ากการรักษาพยาบาลทัว่ไป 
 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการรักษาพยาบาลทั่วไปท่ีถือเป็นบัญชีท่ีสําคญัต่องบการเงิน ในงบ
การเงินรวมมีจาํนวนเงิน 6,450.68 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 93.86 ของรายได้รวม) และในงบเฉพาะกิจการมี
จาํนวนเงิน 2,436.55 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 83.81 ของรายไดร้วม) ซ่ึงจาํนวนเงินมาจากปริมาณของรายการเป็น
จาํนวนมาก รวมถึงรายไดจ้ากการรักษาพยาบาลมีหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายยาและเวชภณัฑ ์
รายไดค่้าบริการทางการแพทย ์รายไดค่้าหอ้งผูป่้วย เป็นตน้ รวมถึงมีส่วนลดสาํหรับคู่สัญญาต่าง ๆ โดยเง่ือนไขท่ี
ระบุไวใ้นสญัญาท่ีทาํกบัคู่สญัญามีความหลากหลาย ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัในการรับรู้รายไดด้งักล่าว 
 ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษทั โดยการประเมินระบบสารสนเทศและ
ทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือก
ตวัอยา่งเพื่อทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งรายการ
ขายและบริการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี เพื่อตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการขายและบริการ ตรวจตดัยอดการ
รับรู้รายได ้ประกอบกบัไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย วิเคราะห์อตัราส่วนของรายไดท่ี้
สําคญักบัขอ้มูลในอดีตและในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายและ
บริการตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป 
 
การรับรู้รายไดจ้ากประกนัสงัคม 
  บริษทัย่อยมีรายไดจ้ากประกนัสังคมจากการเขา้ร่วมทาํสัญญาจา้งให้บริการทางการแพทย์
ตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 โดยมีรายไดจ้ากประกนัสังคมในงบการเงินรวมคิดเป็นร้อยละ 
9.32 ของรายไดร้วม ซ่ึงบริษทัยอ่ยจะไดรั้บเงินจากสาํนกังานประกนัสังคมในส่วนของผูป้ระกนัตนท่ีเลือกใช้
สิทธิรักษาพยาบาลกบัโรงพยาบาล นอกจากนั้น บริษทัยอ่ยยงัไดรั้บรายไดค่้าบริการทางการแพทยจ์ากกรณีโรค
ท่ีมีภาระเส่ียงและโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงส่วนเพิ่มอีก แต่รายไดส่้วนเพิ่มดงักล่าวการไดรั้บเงินในแต่ละคร้ังตอ้ง
ผ่านการพิจารณาจากสํานักงานประกนัสังคมและการพิจารณาตอ้งใชร้ะยะเวลานาน ในกรณีท่ีบริษทัย่อยได้
ให้บริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตนแลว้และทางบริษทัย่อยมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตาม
สญัญาจา้งใหบ้ริการทางการแพทย ์ฝ่ายบริหารจึงไดจ้ดัทาํประมาณการรายไดค่้าบริการทางการแพทยก์รณีโรค
ท่ีมีภาระเส่ียงและโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง ซ่ึงเป็นการประมาณการทางบญัชีท่ีสําคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
อยา่งสูง รวมทั้งตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญในการพิจารณาอตัราความรุนแรงของโรคเพื่อใชใ้นการประมาณการรายได ้
ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัในการรับรู้รายไดจ้ากประกนัสงัคม  
  ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจในกระบวนการประมาณการรายไดค่้าบริการทางการแพทยก์รณีโรค
ท่ีมีภาระเส่ียงและโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง โดยตรวจสอบแหล่งท่ีมาและความน่าเช่ือของขอ้มูลของผูป้ระกนัตนท่ี
ใชใ้นการคาํนวณประมาณการรายได ้ประเมินความเหมาะสมของอตัราความรุนแรงของโรคโดยเปรียบเทียบ
กบัหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขตามประกาศของสาํนกังานประกนัสังคม ทดสอบการคาํนวณประมาณการ
รายไดค่้าบริการทางการแพทยก์รณีโรคท่ีมีภาระเส่ียงและโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง รวมถึงเปรียบเทียบขอ้มูลการรับ
เงินในระหวา่งงวดและวิเคราะห์หาสาเหตุของผลต่างเทียบกบัท่ีประมาณการรายไดค่้าบริการทางการแพทยไ์ว ้
รวมถึงการตรวจสอบการรับเงินค่าบริการทางการแพทยก์รณีโรคท่ีมีภาระเส่ียงและโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง
ภายหลงัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
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ข้อมูลอ่ืน  

   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน

ประจาํปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะ

ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

   ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและขา้พเจ้าไม่ได้ให้ความ

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

   ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและ

พิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่   

   เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี  หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หนา้ท่ี

ในการกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม

ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจัดทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม

บริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  

  ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงาน

ทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

                  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวม

ความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ

รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
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  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการ

สงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัใน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ

ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั

เป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ

เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี

ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของ

ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน

การดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง   

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของ

กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้

รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง

ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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  ขา้พเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนด

จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์

ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ

ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญั

มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ือง

สาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั

ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่

ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผล

วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   

 ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นางสาวสุลลิต  อาดสวา่ง 

 

 

 

 

  (นางสาวสุลลิต  อาดสวา่ง) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7517 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 

 



2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5       602,855,047 307,120,538 70,346,919 41,300,531

ลูกหนี�การค้า 4, 6 592,595,058 677,690,317 131,271,650 129,772,592

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 4, 7 305,125,000 336,300,000 117,419,494         108,000,000

สินค้าคงเหลือ 8       174,559,361 165,281,199 49,432,004 44,240,911

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 4       43,657,426 39,191,012 13,598,981 19,889,331

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,718,791,892 1,525,583,066 382,069,048 343,203,365

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจําที�ติดภาระคํ�าประกัน 9       36,252,346           44,487,957           -                        -                      

เงินลงทุนเผื�อขาย 4, 10 6,314,275,539      3,657,315,239      3,674,474,522      1,349,069,720

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11     2,353,951,866      2,260,253,320      1,777,365,788      1,777,365,788

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12     -                        -                        1,998,150,070      1,984,004,789

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 13     971,836,651         879,848,051         726,821,891         473,121,891

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 4       24,000,000           29,625,000           -                        -                      

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื�น 5,370,000             3,985,000             -                        -                      

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 14     376,959,359         248,232,481         297,380,686         166,464,083

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15     7,024,739,789      6,125,498,640      1,295,948,091      1,335,105,197

ค่าความนิยม 16     723,215,731         723,215,731         -                        -                      

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7,305,354             11,746,660           2,750,076             4,490,814

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17     27,156,447           25,222,960           -                        -                      

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ 38,687,428           5,681,610             -                        -                      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 7,312,284             6,685,475             5,112,224             4,698,928

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17,911,062,794    14,021,798,124    9,778,003,348      7,094,321,210     

รวมสินทรัพย์ 19,629,854,686    15,547,381,190    10,160,072,396    7,437,524,575     
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

บาท

หมายเหตุ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



2562 2561 2562 2561

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจาก

สถาบันการเงิน 18     2,677,944,206 1,585,794,960 2,045,000,000 915,000,000

เจ้าหนี�การค้า 4       342,149,832 311,116,646 109,712,596 100,164,501

ส่วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21     843,183,339 743,114,286 447,679,053 489,460,000

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 22     4,952,300 9,427,241 4,464,212 8,201,400

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 4, 19 633,053,818 589,853,818 -                        -                      

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลอื�น 20     70,800,000 68,400,000 -                        -                      

เจ้าหนี�ซื�อทรัพย์สิน 4       89,305,075 57,418,098 1,148,032 15,402,618

ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 178,189,331 168,464,355 81,413,327 77,309,358

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4       76,334,388 76,556,768 23,649,754 18,744,904

เงินปันผลค้างจ่าย 20,919,323 17,730,727 12,048,712 11,284,614

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 84,977,134 77,994,533 44,953,519 41,083,220

เงินรับล่วงหน้าจากสํานักงานประกันสังคม 28     251,324,642         54,606,133           -                        -                      

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 4       36,378,150           -                        -                        -                      

เจ้าหนี�จากการโอนหุ้น 4, 12 -                        -                        185,845,281         -                      

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 4       49,504,782 43,910,654 11,733,506 8,227,001

รวมหนี�สินหมุนเวียน 5,359,016,320 3,804,388,219 2,967,647,992 1,684,877,616

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21     2,660,207,169 1,362,239,812 1,375,573,360 578,201,716

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 22     8,292,719 10,399,315 7,354,911 8,973,425

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 4, 19 176,000,000 192,000,000 176,000,000 192,000,000

หนี�สินตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 78,752,461 72,942,845 -                        -                      

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17     699,937,849 566,610,070 107,907,433 34,857,813

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 23     241,720,015 149,136,803 72,541,329 53,467,632

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 4       34,260,782 14,177,750 25,761,851 10,701,129

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 3,899,170,995 2,367,506,595 1,765,138,884 878,201,715

รวมหนี�สิน 9,258,187,315 6,171,894,814 4,732,786,876 2,563,079,331

- 7 -

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 24     

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 14,937,849,936  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 1,493,784,994 1,493,784,994 1,493,784,994 1,493,784,994

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 13,264,617,278 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 1,326,461,728 1,326,461,728

หุ้นสามัญ 13,199,368,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 1,319,936,825 1,319,936,825

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,438,325,437 2,379,358,913 2,438,325,437 2,379,358,913

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 25     149,378,499 146,449,093 149,378,499 146,449,093

ยังไม่ได้จัดสรร 2,464,706,000 2,195,567,576 1,023,110,009 844,528,660

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 10, 11.3 1,409,714,749      1,066,013,176      490,009,847         184,171,753

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 7,788,586,413      7,107,325,583      5,427,285,520      4,874,445,244

ส่วนของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 2,583,080,958      2,268,160,793      -                        -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,371,667,371    9,375,486,376      5,427,285,520      4,874,445,244

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 19,629,854,686    15,547,381,190    10,160,072,396    7,437,524,575

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

บาท

- 8 -

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายได้จากการรักษาพยาบาล 4 6,450,680,338    6,367,334,641    2,436,546,704    2,388,302,063    

4 95,213,190         106,709,959       34,305,865         18,063,112         

เงินปันผลรับ 4, 10, 11, 12, 13 210,425,919 80,820,750 369,333,425       288,386,625       

กําไรจากการขายเงินลงทุน 180,526              4,008,054           -                     571,658              

รายได้อื�น 4 116,161,383       96,363,078         66,997,591         54,442,460         

รวมรายได้ 6,872,661,356    6,655,236,482    2,907,183,585    2,749,765,918    

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 4 4,678,123,924    4,425,382,098    1,587,913,190    1,547,692,204    

4 100,459,102       104,107,740       18,724,476         16,433,125         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4 953,466,030       915,851,845       392,703,708       376,964,320       

ต้นทุนทางการเงิน 4 201,101,377       159,694,158       111,798,669       68,788,667         

รวมค่าใช้จ่าย 5,933,150,433    5,605,035,841    2,111,140,043    2,009,878,316    

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 11.2 259,733,939       15,623,584         -      -      

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,199,244,862    1,065,824,225    796,043,542       739,887,602       

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 31 206,445,299       189,415,821       82,387,041         86,990,564         

กําไรสําหรับปี 992,799,563       876,408,404       713,656,501       652,897,038       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

กําไร (ขาดทุน) ที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากหลักทรัพย์เผื�อขาย 10 737,195,256       (286,854,580) 382,297,617       40,316,558         

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับรายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ 31 (147,439,051) 57,370,916         (76,459,523) (8,063,312)

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม 11.3 (100,932,506) (74,231,875) -                     -                     

488,823,699       (303,715,539) 305,838,094       32,253,246         

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย 23 (33,017,126) 329,810              (5,213,964) -                     

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ 31 6,603,425           (65,962) 1,042,793           -                     

(26,413,701) 263,848              (4,171,171) -                     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 462,409,998       (303,451,691) 301,666,923       32,253,246         

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,455,209,561    572,956,713       1,015,323,424    685,150,284       

- 9 -

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 809,045,597       723,672,451       713,656,501       652,897,038       

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 183,753,966       152,735,953       -                     -                     

992,799,563       876,408,404       713,656,501       652,897,038       

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,134,550,074    558,313,044       1,015,323,424    685,150,284       

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 320,659,487       14,643,669         -                     -                     

1,455,209,561    572,956,713       1,015,323,424    685,150,284       

กําไรต่อหุ้น 33

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 0.0612                0.0548                0.0540                0.0495                

กําไรต่อหุ้นปรับลด

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 0.0550                0.0489                0.0485                0.0442                

- 10 -

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



ส่วนของส่วนได้เสีย รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน รวม ที�ไม่มีอํานาจ ผู้ถือหุ้น

ที�ออกและ มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร กําไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ขาดทุนที�ยังไม่เกิด ผลต่างจากการ รวมองค์ประกอบอื�น ส่วนของผู้ถือหุ้น ควบคุม

ชําระแล้ว ทุนสํารองตาม ที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง ที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง ขึ�นจากเงินลงทุน เปลี�ยนแปลงสัดส่วน ของส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่

กฎหมาย ในหลักทรัพย์เผื�อขาย ในบริษัทร่วม ในบริษัทร่วม การถือหุ้นใน

- สุทธิจากภาษีเงินได้ บริษัทย่อย

ยอดยกมา ณ วันที� 1 มกราคม 2561 1,319,693,385      2,377,168,913        131,969,339      1,952,926,137     863,285,391              353,351,764                (592,389) 15,591,664 1,231,636,430        7,013,394,204      2,354,059,267      9,367,453,471      

การเพิ�มหุ้นสามัญ 24      243,440                2,190,000               -                    -                       -                             -                               -                      -                            -                          2,433,440             -                        2,433,440             

สํารองตามกฎหมาย 25      -                        -                          14,479,754        (14,479,754) -                             -                               -                      -                            -                          -                        -                        -                        

เงินปันผลจ่าย 26      -                        -                          -                    (466,815,106) -                             -                               -                      -                            -                          (466,815,106) (100,542,143) (567,357,249)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรสําหรับปี -                        -                          -                    723,672,451        -                             -                               -                      -                            -                          723,672,451         152,735,953         876,408,404         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้

กําไรจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย -                        -                          -                    263,848               -                             -                               -                      -                            -                          263,848                -                        263,848                

ขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากหลักทรัพย์เผื�อขาย -                        -                          -                    -                       (91,391,379) -                               -                      -                            (91,391,379) (91,391,379) (138,092,284) (229,483,663)

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม -                        -                          -                    -                       -                             (74,231,875) -                      -                            (74,231,875) (74,231,875) -                        (74,231,875)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 1,319,936,825      2,379,358,913        146,449,093      2,195,567,576     771,894,012              279,119,889                (592,389) 15,591,664                1,066,013,176        7,107,325,583      2,268,160,793      9,375,486,376      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กําไรสะสม

- 11 -

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

บาท



ส่วนของส่วนได้เสีย รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน รวม ที�ไม่มีอํานาจ ผู้ถือหุ้น

ที�ออกและ มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร กําไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ขาดทุนที�ยังไม่เกิด ผลต่างจากการ รวมองค์ประกอบอื�น ส่วนของผู้ถือหุ้น ควบคุม

ชําระแล้ว ทุนสํารองตาม ที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง ที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง ขึ�นจากเงินลงทุน เปลี�ยนแปลงสัดส่วน ของส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่

กฎหมาย ในหลักทรัพย์เผื�อขาย ในบริษัทร่วม ในบริษัทร่วม การถือหุ้นใน

- สุทธิจากภาษีเงินได้ บริษัทย่อย

ยอดยกมา ณ วันที� 1 มกราคม 2562 1,319,936,825      2,379,358,913        146,449,093      2,195,567,576     771,894,012              279,119,889                (592,389) 15,591,664 1,066,013,176        7,107,325,583      2,268,160,793      9,375,486,376      

การเพิ�มหุ้นสามัญ 24      6,524,903             58,966,524             -                    -                       -                             -                               -                      -                            -                          65,491,427           -                        65,491,427           

สํารองตามกฎหมาย 25      -                        -                          2,929,406          (2,929,406) -                             -                               -                      -                            -                          -                        -                        -                        

เงินปันผลจ่าย 26      -                        -                          -                    (518,780,671) -                             -                               -                      -                            -                          (518,780,671) (85,038,555) (603,819,226)

ส่วนของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมเพิ�มขึ�น

เนื�องจากการซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                        -                          -                    -                             -                               -                      -                            -                          -                        79,299,233           79,299,233           

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรสําหรับปี -                        -                          -                    809,045,597        -                             -                               -                      -                            -                          809,045,597         183,753,966         992,799,563         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย -                        -                          -                    (16,091,939) -                             -                               -                      -                            -                          (16,091,939) (10,321,762) (26,413,701)

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากหลักทรัพย์เผื�อขาย -                        -                          -                    -                       442,367,856              -                               -                      -                            442,367,856           442,367,856         147,388,349         589,756,205         

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม -                        -                          -                    (2,105,157) -                             (98,666,283) -                      -                            (98,666,283) (100,771,440) (161,066) (100,932,506)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 1,326,461,728      2,438,325,437        149,378,499      2,464,706,000     1,214,261,868           180,453,606                (592,389) 15,591,664                1,409,714,749        7,788,586,413      2,583,080,958      10,371,667,371    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม



ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น องค์ประกอบอื�นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ที�ออกและ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ชําระแล้ว จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง

หมายเหตุ ทุนสํารองตามกฎหมาย ในหลักทรัพย์เผื�อขาย

ยอดยกมา ณ วันที� 1 มกราคม 2561 1,319,693,385                2,377,168,913              131,969,339                  681,200,994             151,918,507                               4,661,951,138               

การเพิ�มหุ้นสามัญ 24 243,440                          2,190,000                    -                                -                           -                                             2,433,440                     

สํารองตามกฎหมาย 25 -                                 -                               14,479,754                    (14,479,754) -                                             -                                

เงินปันผลจ่าย 26 -                                 -                               -                                (475,089,618) -                                             (475,089,618)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรสําหรับปี -                                 -                               -                                652,897,038             -                                             652,897,038                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากหลักทรัพย์เผื�อขาย -                                 -                               -                                -                           32,253,246                                 32,253,246                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 1,319,936,825                2,379,358,913              146,449,093                  844,528,660             184,171,753                               4,874,445,244               

การเพิ�มหุ้นสามัญ 24 6,524,903                       58,966,524                   -                                -                           -                                             65,491,427                    

สํารองตามกฎหมาย 25 -                                 -                               2,929,406                     (2,929,406) -                                             -                                

เงินปันผลจ่าย 26 -                                 -                               -                                (527,974,575) -                                             (527,974,575)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรสําหรับปี -                                 -                               -                                713,656,501             -                                             713,656,501                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากหลักทรัพย์เผื�อขาย -                                 -                               -                                -                           305,838,094                               305,838,094                  

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -                                 -                               -                                (4,171,171) -                                             (4,171,171)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 1,326,461,728                2,438,325,437              149,378,499                  1,023,110,009          490,009,847                               5,427,285,520               

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับปี 992,799,563 876,408,404 713,656,501 652,897,038

รายการปรับกระทบกําไรสําหรับปีเป็นเงินสดสุทธิ

ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 8,624,856 6,790,508 223,771 125,142

ค่าเสื�อมราคา 408,348,771 407,171,145 125,312,364 136,632,798

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 5,035,840 5,368,703 2,223,556 2,223,816

กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์ (36,689) (532,442) (19,817) (168,223)

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 25,046 4,791 25,046               5                      

(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื�อขาย 7,571,747 434,015 56,087 (571,658)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (259,733,939) (15,623,584) -                     -                   

เงินปันผลรับ (210,425,919) (80,820,750) (369,333,425) (288,386,625)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 11,400 7,080 -                     -                   

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่ายตัดจ่าย 97,144               -                     -                     -                   

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 65,651,116 22,635,069 16,879,134 7,690,588

รายได้ดอกเบี�ยรับ (15,050,305) (17,087,501) (5,885,035) (7,936,223)

ดอกเบี�ยจ่าย 201,101,377 159,694,158 111,798,669 68,788,667

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 206,445,299 189,415,821 82,387,041 86,990,564

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 1,410,465,307 1,553,865,417 677,323,892 658,285,889

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

ลูกหนี�การค้า 76,470,403 (164,801,731) (1,722,829) (8,995,189)

สินค้าคงเหลือ (9,278,161) (10,678,083) (5,191,093) (1,828,628)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (3,283,985) (4,776,146) 385,538 (6,707,703)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (589,412) (593,954) (413,296) (340,169)

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)

เจ้าหนี�การค้า 31,033,186        2,333,392           9,548,095 1,080,167

ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 9,724,976          (1,999,291) 4,103,968 3,643,519

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (1,643,594) 6,797,659           3,303,322 (3,140,848)
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

     บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



2562 2561 2562 2561

เงินรับล่วงหน้าจากสํานักงานประกันสังคม 196,785,395 54,606,133 -                     -                   

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 5,672,946 2,472,994 3,506,506 (455,401)

หนี�สินตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 5,809,616 1,993,748 -                     -                   

จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (6,085,030) (7,036,832) (3,019,401) (3,541,124)

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 20,083,030 (6,822,972) 15,060,722 58,962

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 1,735,164,677 1,425,360,334 702,885,424 638,059,475

ดอกเบี�ยรับ 492,947 509,280 410,350 455,607

จ่ายดอกเบี�ย (11,084) (17,095) -                     -                   

จ่ายภาษีเงินได้ (209,088,124) (228,193,026) (80,883,852) (88,891,831)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,526,558,416 1,197,659,493 622,411,922 549,623,251

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (เพิ�มขึ�น) ลดลง (15,220,000) (42,300,000) (3,220,000) 52,000,000       

เงินฝากประจําที�ติดภาระคํ�าประกัน (เพิ�มขึ�น) ลดลง 8,235,611 (1,046,311) -                     -                   

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนเผื�อขาย (1,962,541,102) (483,135,144) (1,944,585,440) (357,040,469)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื�อขาย 35,204,312        121,846,082       1,422,168          1,660,793         

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                     (25,000,000) -                     (25,000,000)

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (29,276,701) -                     -                     -                   

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนระยะยาวอื�น (92,000,000) (4,500,000) (82,000,000) (4,500,000)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื�น -                     80,000,000         -                   

เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื�น (1,385,000) (3,985,000) -                     -                   

เงินสดจ่ายในการซื�ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน (101,861) -                     (101,861) -                   

เงินสดจ่ายในการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,358,414,060) (473,479,794) (224,986,290) (140,015,150)

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 937,507             6,826,891           19,823               5,168,224         

เงินสดจ่ายในการซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (614,063) (6,791,789) (482,818) (3,215,184)

เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ 24,262,682        -                     -                     -                   

เงินปันผลรับ 289,722,708      152,835,305       369,333,425      288,386,625     

ดอกเบี�ยรับ 13,357,630 15,923,613 5,180,002          7,318,396         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,087,832,337) (662,806,147) (1,879,420,991) (175,236,765)
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บริษัท  โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



งบการเงินรวม

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น 1,092,149,246 554,262,100       1,130,000,000   145,000,000     

เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�น (ลดลง) 32,420,000        (32,500,000) (16,000,000) 8,000,000         

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลอื�นเพิ�มขึ�น (ลดลง) 2,400,000          (138,250,000) -                     -                   

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,364,858,130   430,000,000       1,414,858,130   430,000,000     

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (966,821,719) (731,812,569) (659,267,433) (434,178,284)

เงินสดจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน (9,964,263) (9,169,659) (8,738,427) (8,325,807)

เงินสดรับจากการเพิ�มทุน 65,491,427        2,433,440           65,491,427        2,433,440         

เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น 36,378,150        -                     -                     -                   

เงินสดรับจากการชําระค่าหุ้น 57,790,000        750,000              -                     -                   

เงินสดจ่ายปันผล (614,824,534) (574,210,674) (527,210,475) (474,045,268)

จ่ายดอกเบี�ย (202,868,007) (161,823,458) (113,077,765) (70,705,041)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,857,008,430 (660,320,820) 1,286,055,457 (401,820,960)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ 295,734,509      (125,467,474) 29,046,388        (27,434,474)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 307,120,538 432,588,012 41,300,531 68,735,005

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี 602,855,047 307,120,538 70,346,919 41,300,531

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

1. รายการกระทบยอดเงินจ่ายในการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ได้มาในระหว่างปี (1,401,021,257) (506,347,469) (216,995,053) (156,184,188)

ดอกเบี�ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนทรัพย์สิน 7,375,469          1,257,824           2,880,624          1,257,824         

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ลดลง -                     4,496,687           -                     -                   

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ�มขึ�น 3,382,725          5,236,560           3,382,726          3,492,509         

เจ้าหนี�ซื�อทรัพย์สินเพิ�มขึ�น (ลดลง) 31,849,003        21,876,604         (14,254,587) 11,418,705       

เงินสดจ่ายในการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,358,414,060) (473,479,794) (224,986,290) (140,015,150)

2. รายการกระทบยอดเงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์

จําหน่ายอุปกรณ์ในระหว่างปี 937,507             1,826,891           19,823               168,224            

ลูกหนี�จากการจําหน่ายอุปกรณ์ลดลง -                     5,000,000 -                     5,000,000 

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 937,507             6,826,891           19,823 5,168,224
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บริษัท  โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



งบการเงินรวม

2562 2561 2562 2561

3. รายการกระทบยอดเงินปันผลรับ

เงินปันผลรับในระหว่างปี 289,722,708      152,835,305       369,333,425      288,386,625     

เงินปันผลค้างรับ (เพิ�มขึ�น) ลดลง -                     -                     -                     -                   

เงินปันผลรับ 289,722,708 152,835,305 369,333,425 288,386,625

4. รายการกระทบยอดเงินสดจ่ายปันผล

เงินปันผลจ่ายในระหว่างปี (617,481,252) (575,631,763) (527,974,574) (475,089,619)

เงินปันผลค้างจ่ายเพิ�มขึ�น 2,656,718 1,421,089 764,099 1,044,351

เงินสดจ่ายปันผล (614,824,534) (574,210,674) (527,210,475)     (474,045,268)    
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บริษัท  โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท โรงพยาบาลวภิาวด ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทัจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย ์และจดทะเบียนเป็นบริษทั

มหาชน ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย   

 บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการรักษาพยาบาล ในนาม  “โรงพยาบาลวิภาวดี”  

 บริษทัมีท่ีตั้งสํานักงานตามท่ีได้จดทะเบียนไว ้ตั้งอยู่เลขท่ี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว  

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

  งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํข้ึน

ตามแบบกาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงินสําหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีกาํหนดโดยประกาศ

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบาย

การบญัชี 

  งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน

ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 

2.2 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

2.2.1 งบการเงินรวมไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงัน้ี 
    อตัราส่วนของการถือหุน้   

    (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน)   

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ                  2562  2561  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั         

บริษทัยอ่ย         

บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จาํกดั  โรงแรม  99.99  99.99  กรุงเทพมหานคร 

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  83.55  83.55  เชียงใหม่ 

บริษทั บิวต้ี ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จาํกดั **  เสริมความงาม  50.00  -  กรุงเทพมหานคร 

บริษทัร่วม         

บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  40.75  40.75  กรุงเทพมหานคร  

บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  ซ้ือ-ขายอุปกรณ์การแพทย ์  33.33  33.33  กรุงเทพมหานคร 

บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จาํกดั  โรงพยาบาล  28.57  28.57  กรุงเทพมหานคร 
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    อตัราส่วนของการถือหุน้   

    (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน)   

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ                  2562  2561  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ย         

ถือหุ้นโดยบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน)       

บริษทัยอ่ย         

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  47.09  47.09  เชียงใหม่  

บริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จาํกดั  โรงพยาบาล  72.43  72.43  ลาํพูน 

ถือหุน้โดยบริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จาํกดั         

บริษทัยอ่ย         

 บริษทั บิวต้ี ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จาํกดั**  เสริมความงาม  -  50.00  กรุงเทพมหานคร 

ถือหุน้โดยบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั         

บริษทัยอ่ย         

บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จาํกดั  โรงพยาบาล  47.09  47.09  เชียงใหม่  

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง เชียงใหม ่จาํกดั *  โรงพยาบาล  45.14  -  เชียงใหม่  

บริษทัร่วม         

บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จาํกดั  โรงพยาบาล  11.99  11.99  ลาํปาง 

บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จาํกดั  โรงพยาบาล  23.54  23.54  ตาก 

 

  * ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยคร้ังที่ 7/2561 เม่ือวนัที่ 25 ธนัวาคม 

2561 ให้บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั โรงพยาบาล

เชียงใหม่ราม จาํกดั เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง เชียงใหม่ จาํกดั และเม่ือ

วนัที่ 1 มีนาคม 2562 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ถือหุ ้นในบริษทัดงักล่าวในอตัราร้อยละ 18 และ

บริษทัยอ่ยทางออ้ม - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกัด ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 63 

รวมกลุ่มบริษทัย่อยถือหุ้นเป็นร้อยละ 81 และจากการเขา้ลงทุนและเขา้ไปมีส่วนควบคุม

กิจการดงักล่าวทาํให้บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง เชียงใหม่ จาํกดั ถือเป็นบริษทัยอ่ยของ

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั ซ่ึงกลุ่มบริษทัยอ่ยไดน้ํางบการเงินของบริษทั

ดงักล่าวมาจดัทาํงบการเงินรวม ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นตน้ไป 

  เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 บริษทัดังกล่าวไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มในราคาหุ้นละ 7 

บาท โดยบริษทัยอ่ย - บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้

เป็นจาํนวนเงิน 50.40 ลา้นบาท และบริษทัย่อยทางออ้ม - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 

จาํกดั ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 179.79 ลา้นบาท รวมทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน 230.19 

ลา้นบาท ผลจากรายการดงักล่าวทาํให้บริษทัยอ่ยทางออ้ม - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 

จาํกดั มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวจากเดิมร้อยละ 63.00 เป็นสัดส่วนร้อยละ 63.85 

รวมกลุ่มบริษทัยอ่ยถือหุน้เป็นร้อยละ 81.85 

  และเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน 4 ลา้นหุ้น ใน

ราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 40.00 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อย - บริษทั เชียงใหม่ราม

ธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 7.20 ลา้นบาท และบริษทั

ย่อยทางอ้อม - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกัด ได้จ่ายชาํระค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 

25.82 ลา้นบาท รวมทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน 33.02 ลา้นบาท ผลจากรายการดงักล่าวทาํใหบ้ริษทั
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ยอ่ยทางออ้ม - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าว

จากเดิมร้อยละ 63.85 เป็นสดัส่วนร้อยละ 63.91 รวมกลุ่มบริษทัยอ่ยถือหุน้เป็นร้อยละ 81.91  

  ** ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริษทัวาระพิเศษ คร้ังที่ 4/2562 เมื ่อวนัที ่ 25 

กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัมีการปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษทัยอ่ย - บริษทั ปร๊ินส์ตั้น 

พาร์ค สวีท จาํกดัใหม่ โดยให้บริษทั ปร๊ินส์ตนั พาร์ค สวีท จาํกดั โอนหุ้นทั้งหมดของบริษทั 

บิวต้ี ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จาํกดั ในสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 50 ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยและบริษทั เลกาซ่ี 

(ประเทศไทย) จาํกดั ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10 ซ่ึงเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนใหบ้ริษทั

ถือโดยตรงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้12 
 
2.2.2 นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัใช้นโยบาย

การบญัชีเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 

2.2.3 ยอดคงเหลือระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ยและรายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดั

ออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

2.2.4 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซ่ึง

ไดแ้สดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 
 

 2.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

   ในระหว่างปี บริษทัและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล

บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562  มาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจน

เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

 2.4   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

   ในระหวา่งปี สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั

ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน  ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง

การเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) ห ล ักก าร

เก่ียวกับวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีจะนาํมาแทนมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์

และหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์

อา้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่า

เงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ

การเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 3.1 การรับรู้รายได ้

   รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย รายไดค่้ารักษาพยาบาล 

ค่าหอ้งพกั ค่ายา โดยจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการหรือส่งมอบยาแลว้ 

   รายไดค่้ารักษาพยาบาลในระบบประกนัสังคมและสํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ

บนัทึกตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขตามท่ีกาํหนด โดยหน่วยงานดงักล่าว 

   รายไดค่้าบริการ รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

   ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

   เงินปันผลรับ บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

   รายไดอ่ื้น รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 

 3.2 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

   ค่าใชจ่้าย รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 

 3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะ

สั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

 

 3.4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงตามมูลค่าท่ีจะไดรั้บ สาํหรับค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญประมาณ

การจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแต่ละรายท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บชาํระหน้ี 

 

 3.5 สินคา้คงเหลือ  

 สินคา้คงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ราคาทุน

ของสินคา้คาํนวณตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน   

 ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือและตน้ทุนอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้

สินคา้คงเหลือนั้นอยูใ่นสถานท่ีและอยูใ่นสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  

 ตน้ทุนในการซ้ือ ประกอบดว้ย ราคาซ้ือและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่า

ขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้ และหกัดว้ยส่วนลดการคา้และเงิน

ท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจ หกัดว้ยประมาณ

การตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้ได ้

 3.6 เงินลงทุน 
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เงินลงทุนเผือ่ขาย 

 เงินลงทุนเผื่อขายเป็นการลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด ซ่ึงจะถือไวโ้ดยไม่

ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องไดแ้สดงเป็นเงินลงทุนระยะยาว เวน้แต่กรณีท่ีฝ่าย

บริหารตั้งใจจะถือไวไ้ม่เกิน 1 ปี จะแสดงเป็นเงินลงทุนชัว่คราว  

 เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนคาํนวณ ณ 

วนัท่ีในงบการเงินจากราคาเสนอซ้ือล่าสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวด มูลค่ายติุธรรมของหน่วย

ลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวด ท่ีประกาศ

โดยบริษทัจดัการกองทุน การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขายบนัทึกเป็นรายการ

แยกต่างหากภายใตอ้งคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น และจะบนัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เม่ือบริษทัและบริษทัย่อยได้จาํหน่ายเงินลงทุนนั้น ราคาของเงินลงทุนท่ี

จาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ีย แต่ถา้การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีถือไวเ้ป็นการ

ลดลงอยา่งถาวร ขาดทุนจากการลดราคาเงินลงทุนนั้นจะถือเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเกิดข้ึนจริง

และจะรวมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรขาดทุนสาํหรับงวด 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

 บริษทัร่วม หมายถึง กิจการท่ีอยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัของบริษทั กล่าวคือ มี

อาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงิน และการดาํเนินงานของ

กิจการ แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงโดยวิธีส่วนไดเ้สีย

ในงบการเงินรวม หากบริษทัร่วมมีผลขาดทุนเกินทุนจะรับรู้ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนดงักล่าวเพียง

เท่ากบัศูนยเ์ท่านั้น 

 บริษทัยอ่ย หมายถึง กิจการท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึง 

 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิ

จากค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน (ถา้มี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะบนัทึกเป็นขาดทุนใน

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและตามงบการเงินรวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยบนัทึกดว้ยวิธี

ส่วนไดเ้สีย 

 

เงินลงทุนทัว่ไป - เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง กิจการท่ีบริษทัถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และหรือกิจการท่ีมี

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวบางส่วนร่วมกนัไม่ว่าในทางตรงหรือ

ทางออ้ม  

 บริษทัอ่ืน หมายถึง กิจการท่ีบริษทัถือหุน้แต่ไม่มีอาํนาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกาํหนด

นโยบายใด ๆ  
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 เงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน แสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าเงินลงทุน (ถา้มี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะบนัทึกเป็นขาดทุนในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีบริษทัมีความตั้งใจถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่าย

ไดแ้สดงเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ซ่ึงฝ่ายบริหารตั้งใจถือไวม้ากกวา่ 1  ปี 

 

 3.7 ค่าความนิยม 

 บริษทัและบริษทัย่อยใชว้ิธีซ้ือสําหรับการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจและวดัมูลค่าตน้ทุนการ

ซ้ือธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรมของผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอน ณ วนัท่ีซ้ือ และจาํนวนของส่วนของผู ้

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง บริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าส่วน

ของผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุม (ถา้มี) ในบริษทัย่อยดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ี

ระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุมนั้น 

 บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุน

ดงักล่าวเกิดข้ึนและเม่ือไดรั้บบริการ 

 ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ คือ ตน้ทุนการรวมธุรกิจท่ีสูงกว่าส่วนไดเ้สียของบริษทัใน

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ย หากตน้ทุนการรวมธุรกิจตํ่ากวา่ส่วนไดเ้สีย

ของบริษทัในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ย บริษทัจะรับรู้ส่วนต่างน้ีเป็น

กาํไรในกาํไรหรือขาดทุนทนัที  

 ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ บนัทึกในราคาทุน ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ และหลงัจากนั้นค่าความ

นิยมจะวดัค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าในค่าความนิยม ไม่

สามารถโอนกลบัได ้

 

 3.8 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัแสดงดว้ยวิธีราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่า

เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประเภทอาคารให้เช่าคาํนวณจากราคาทุน

โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ

การลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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3.9 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

  ท่ีดิน แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคา

สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

  ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจดัหา

สินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทั้งตน้ทุนในการร้ือถอน 

ขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

 รายจ่ายท่ีเก่ียวกบัการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึน ซ่ึงทาํให้ราคาเปล่ียน

แทนในปัจจุบนัของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยา่งเป็นสาระสาํคญัจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์สาํหรับ

ค่าซ่อมแซม และบาํรุงรักษารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

  ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์โดย

วิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์ 

  อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ท่ีไดม้าตั้งแต่ปี 2533 คาํนวณค่าเส่ือมราคาตามวิธี

กองทุนจม (Sinking Fund Method) ส่วนอาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าหลงัปี 2545 คาํนวณค่าเส่ือมราคา

ตามวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

  อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง ท่ีไดม้าตั้งแต่ปี 2537 คาํนวณค่าเส่ือมราคาตาม

วิธีกองทุนจม (Sinking Fund Method) ส่วนอาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าหลงัปี 2545 คาํนวณค่าเส่ือม

ราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

  เคร่ืองมือแพทยข์องบริษทัท่ีไดม้าก่อนปี 2556 คาํนวณค่าเส่ือมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุ

การให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ส่วนเคร่ืองมือแพทยท่ี์ไดม้าตั้งแต่ปี 2556 คาํนวณค่า

เส่ือมราคาตามวิธียอดคงเหลือลดลงทวีคูณ (Double Declining Balance Method) 

  อายกุารใหป้ระโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์โดยประมาณ มีดงัน้ี 

ประเภทของสินทรัพย ์  ปี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 10-50 

เคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์การแพทย ์ 5-25 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3-25 

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งศูนยสุ์ขภาพ 5-10 

ยานพาหนะ 5-10 

  ไม่คิดค่าเส่ือมราคา สาํหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 

  มีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 

 คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือ 

  ส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัสาํคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 

  ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

  กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณจากผลต่างระหวา่งเงินสด

รับสุทธิกบัราคาตามบญัชีและรับรู้เป็นรายไดอ่ื้น หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 



- 26 - 
 

 3.10 ตน้ทุนการกูย้มื 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน

การทาํให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์

นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ี

เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

 

 3.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดจ่าย แสดงตามราคาทุนหักค่าตัด

จาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงระยะเวลา 3-10 ปี 

 

 3.12 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์่า

มีการดอ้ยค่าหรือไม่ หากสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูล

ค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

คืน บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนใน

ภายหลงัและจะกลบัรายการไดไ้ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดั

จาํหน่าย มูลค่าท่ีจะได้รับคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขาย  

 

 3.13 สญัญาเช่าดาํเนินงาน 

 สญัญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้หเ้ช่าจะถูก

จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน โดยบริษทัและบริษทัย่อยจะบันทึกการจ่ายชําระภายใต้สัญญาเช่า

ดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า 

 

 3.14 สญัญาเช่าการเงิน 

 สญัญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีมีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนใหผู้ ้

เช่าทรัพยสิ์น จะถูกจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินถูกบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ย

มูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นท่ีเช่า  หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 

แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายแต่ละคร้ังจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหน้ีสินและ

ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้ง ยอดคงเหลือของภาระผูกพนัตาม

สัญญาเช่าการเงินจะถูกบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอด

อายุของสัญญาเช่า ทรัพยสิ์นท่ีจดัหาโดยสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตามอายุการใช้งาน

โดยประมาณของทรัพยสิ์นนั้น 
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 3.15 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน แสดงในราคาทุน 

 

 3.16 เคร่ืองมือทางการเงิน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบการเงินท่ี

เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ 

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบการเงินประกอบดว้ยเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีการคา้ 

เงินให้กูย้ืม เจา้หน้ีการคา้ เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืม

ระยะยาว ภาษีเงินไดแ้ละค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะ

สาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 3.17 การใชป้ระมาณการทางการบญัชี 

  ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้าร 

ประมาณและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัรายได ้ค่าใชจ่้าย 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึน

จริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

 

 3.18 การประมาณการหน้ีสิน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของการ

เกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ใน

อดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาํระภาระ

ผกูพนัและจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึกเป็น

สินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดว่าจะไดรั้บอย่างแน่นอนเม่ือไดจ่้ายชาํระประมาณ

การหน้ีสินไปแลว้ 

 

 3.19 การจดัสรรกาํไรสะสม 

  การจดัสรรกาํไรสะสมเป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 โดยบริษทั

จะจดัสรรสาํรองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี  

 

 3.20 ผลประโยชน์พนกังาน 

  ผลประโยชน์ระยะสั้น 

  บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและ

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 



- 28 - 
 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

   บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย

สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก

จากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด

รายการ 

 

  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

สาํหรับพนกังาน  

  บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน

โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ

ไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการ

ดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนใน

อนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

  ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains 

and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรสะสม 

 

 3.21 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูก

ควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

รวมถึงบริษทัท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่

ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญักับบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ

พนกังานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบับุคคลเหล่านั้น 

  ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ

บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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 3.22 ภาษีเงินได ้

   ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

    บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินได ้(ถา้มี) ตามจาํนวนท่ีจะตอ้งจ่าย คาํนวณตามหลกัเกณฑ์

แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินได ้ร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดห้ลงัจาก

ปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักออก

ดว้ยรายการท่ีไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่ง

มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการ

เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี

เก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

  ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ

เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคต

เพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้และผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้ง

เสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่

ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว  ต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพย์

หรือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไร

ขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วม

คา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้าํหรับงวด

ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่าย

ชาํระหน้ีสินภาษีเงินได้ โดยใช้อตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่หรือท่ีคาดได้

ค่อนขา้งแน่นอนวา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทาง

ภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์ได ้

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็

ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน

เดียวกนั 
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 3.23 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปี ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่าย

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัส้ินงวดบญัชี  

 

 3.24 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

  ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย

พินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ

ดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ผลเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการ

ท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 

 3.24.1  รายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 

   รายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับเป็นรายไดค่้าบริการทางการแพทยท่ี์ยงัไม่ไดรั้บ

จากสํานักงานประกันสังคม ซ่ึงบริษทัไม่สามารถทราบจาํนวนเงินท่ีจะได้รับแน่นอน 

ผูบ้ริหารของบริษทัจึงไดป้ระมาณการรายไดค้า้งรับดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและ

เง่ือนไขตามท่ีกาํหนดโดยหน่วยงานดังกล่าวและจากจาํนวนเงินท่ีได้รับจริงคร้ังล่าสุด

ควบคู่ไปกบัภาวะการณ์ในปัจจุบนั 

 

 3.24.2  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 

   ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึง

ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ใน

ขณะนั้น เป็นตน้ 

 

 3.24.3  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

   ในการพิจารณาค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการ

กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากเงินลงทุนนั้น รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ี

เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 

 3.24.4  สญัญาเช่า  

   ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทาง

การเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อ

พิจารณาวา่บริษทัไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าว

แลว้หรือไม่ 
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 3.24.5  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและค่าเส่ือมราคา 

   ในการคํานวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ

ใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

   นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ

ลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลย

พินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพย์

นั้น 

   ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารใช้วิธี

พิจารณาจากรายไดโ้ดยอา้งอิงจากการประเมินมูลค่ายติุธรรมในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน

โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ  

 

 3.24.6  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

   ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการ

ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ 

และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลง

เกิดข้ึน 

   นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ใน

แต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่า

กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

  

 3.24.7  ค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

   ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า 

ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงิน

สดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด 

รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด

นั้น ๆ 

  

 3.24.8  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  

   หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น 

อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงใน

จาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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4. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บริษทัมีรายการทางธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม มีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย    

 บจ. ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท   ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

 บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. บิวต้ี ดีไซน์ เซ็นเตอร์   ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

  (ตั้งแต่วนัท่ี 25 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป) 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม   

 บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม   ถือหุน้โดย บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์

 บจ. โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล  ถือหุน้โดย บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์

 บจ. โรงพยาบาลรามคาํแหง เชียงใหม่  ถือหุน้โดย บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม และ  

บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์

 บจ.  เทพปัญญาธุรกิจ   ถือหุน้โดย บจ.โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม  

บริษทัร่วม    

 บจ. โรงพยาบาลวิภาราม  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. ทิพยบดินทร์  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลบางโพ  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

บริษทัร่วมทางออ้ม   

 บจ. โรงพยาบาลเขลางคน์คร   ถือหุน้โดยบจ.โรงพยาบาลเชียงใหม่รามและกรรมการรวมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลพะวอ   ถือหุน้โดยบจ. เทพปัญญาธุรกิจและกรรมการร่วมกนั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

 บมจ. โรงพยาบาลเจา้พระยา  ถือหุน้ระหวา่งกนัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. สินแพทย ์  ถือหุน้ระหวา่งกนัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลศุภฤกษอู่์ทอง  ถือหุน้โดยบริษทั 

 บจ. นวนครการแพทย ์  ถือหุน้โดยบริษทั 

 บจ. อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ี  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลเสรีรักษ ์  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั  
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ช่ือกิจการ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

 บจ. เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย)  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลวิภาราม - ปากเกร็ด   ถือหุน้โดยบริษทัร่วมและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร)  ถือหุน้โดยบริษทัร่วมและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลวิภาราม - ชยัปราการ  ถือหุน้โดยบริษทัร่วมและกรรมการร่วมกนั 

 บมจ. โรงพยาบาลรามคาํแหง   ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บมจ. ศิครินทร์   ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. เอฟแอนดเ์อส 79   ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลพะเยาราม   ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลขอนแก่นราม   ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล   ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลชยัภูมิราม   ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. ปิยะศิริ จาํกดั  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. กซัซนั เชียงใหม่ พร็อตเพอร์ต้ี  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. กซัซนัขนุตาลกอลฟ์ แอนด ์รีสอร์ท  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. กซัซนั มารีนา กอลฟ์คลบั  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 

  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล  ราคาปกติธุรกิจเท่ากบัราคาท่ีคิดกบัคู่คา้รายอ่ืน 

รายไดค่้าเช่าและบริการ  ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 

รายไดอ่ื้น  ราคาปกติธุรกิจเท่ากบัราคาท่ีคิดกบัคู่คา้รายอ่ืน 

เงินใหกู้ย้มื  อตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาดหรือใกลเ้คียง 

เงินกูย้มื  อตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาดหรือใกลเ้คียง 

ซ้ือสินคา้  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินทรัพย/์การจาํหน่ายสินทรัพย ์  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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   ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี สรุปไดด้งัน้ี  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีการคา้        

 บริษทัยอ่ย -  -  204,412  112,803 

 บริษทัร่วม 349,399  1,530,552  41,670  4,500 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 596,823  662,577  557,665  658,420 

   รวม 946,222  2,193,129  803,747  775,723 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น        

 บริษทัยอ่ย -  -  11,419,494  - 

 บริษทัร่วม 15,000,000  15,000,000  15,000,000  15,000,000 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 290,125,000  321,300,000  91,000,000  93,000,000 

   รวม 305,125,000  336,300,000  117,419,494  108,000,000 

ดอกเบ้ียคา้งรับ (สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน)        

 บริษทัยอ่ย -  -  211,560  - 

 บริษทัร่วม 60,514  118,470  60,514  118,470 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,845,531  29,693,114  186,747  142,997 

    หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (28,938,675)  (28,938,675)  -  - 

   สุทธิ 1,967,370  872,909  458,821  261,467 

ลูกหน้ีอ่ืน (สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน)        

 บริษทัยอ่ย -  -  -  5,361,005 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  7,704  -  7,704 

   รวม -  7,704  -  5,368,709 

ลูกหน้ีค่าหุน้คืนทุน (สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน)        

 บริษทัยอ่ย -  -  -  6,199,494 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้        

 บริษทัร่วม -  3,780,000  -  3,780,000 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,168,750  1,125,000  1,168,750  1,125,000 

   รวม 1,168,750  4,905,000  1,168,750  4,905,000 

เงินลงทุนเผ่ือขาย        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,852,630,872  3,318,674,320  3,257,107,872  1,074,969,720 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว         

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53,228,730  58,853,730  -  - 

 หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (29,228,730)  (29,228,730)  -  - 

   สุทธิ 24,000,000  29,625,000  -  - 
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 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

เจา้หน้ีการคา้        

 บริษทัร่วม 14,609  -  -  - 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,485,559  17,620,994  2,433,556  646,845 

   รวม 29,500,168  17,620,994  2,433,556  646,845 

เงินกูย้มืระยะสั้น        

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 633,053,818  589,853,818  -  - 

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,890,210  33,878,468  30,000  6,072,468 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย        

 บริษทัยอ่ย -  -  991,042  409,648 

 บริษทัร่วม 642,067  -  -  - 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 122,290  368,976  -  - 

   รวม 764,357  368,976  991,042  409,648 

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,378,150  -  -  - 

เจา้หน้ีจากการโอนหุน้        

 บริษทัยอ่ย -  -  185,845,281  - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย (หน้ีสินหมุนเวียน)        

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 111,473  18,589  -  - 

เจา้หน้ีอ่ืน        

 บริษทัร่วม 3,400  -  3,400  - 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,376,211  1,459,430  1,123,133  949,370 

   รวม 1,379,611  1,459,430  1,126,533  949,370 

เงินกูย้มืระยะยาว        

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 176,000,000  192,000,000  176,000,000  192,000,000 

เงินประกนัผลงาน (หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน)        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,442,235  -  1,442,235  - 

เงินมดัจาํ (หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน)        

 บริษทัยอ่ย -  -  200,000  200,000 
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   รายการธุรกิจท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล        

 บริษทัยอ่ย -  -  764,026  300,606 

 บริษทัร่วม 661,910  379,508  357,722  121,528 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,069,095  1,778,534  2,034,007  1,778,534 

  รวม 2,731,005  2,158,042  3,155,755  2,200,668 

รายไดค้่าเช่าและบริการ        

 บริษทัยอ่ย -  -  2,609,858  2,688,323 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53,000  87,500  53,000  87,500 

  รวม 53,000  87,500  2,662,858  2,775,823 

เงินปันผลรับ        

 บริษทัยอ่ย -  -  179,792,800  157,985,800 

 บริษทัร่วม -  -  67,450,085  67,450,085 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 200,969,649  74,452,540  114,738,849  59,080,740 

  รวม 200,969,649  74,452,540  361,981,734  284,516,625 

ดอกเบ้ียรับ        

 บริษทัยอ่ย -  -  211,560  - 

 บริษทัร่วม 654,544  2,682,169  654,544  2,682,169 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,639,060  12,741,441  4,372,262  4,798,447 

  รวม 15,293,604  15,423,610  5,238,366  7,480,616 

รายไดอ่ื้น        

 บริษทัร่วม 1,200  1,900  -  - 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  24,400  -  24,400 

  รวม 1,200  26,300  -  24,400 

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล        

 บริษทัร่วม 4,164,264  1,982,704  2,435,560  330,472 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,468,776  43,047,327  453,388  16,848,151 

  รวม 40,633,040  45,030,031  2,888,948  17,178,623 

ค่าบริการจ่าย        

 บริษทัยอ่ย -  -  331,000  - 

 บริษทัร่วม 934,234  -  934,234  - 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,680,568  12,057,439  11,680,568  12,057,439 

  รวม 12,614,802  12,057,439  12,945,802  12,057,439 
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 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็        

 บริษทัยอ่ย -  -  5,543,886  2,973,864 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,886,437  5,187,450  334,608  70 

  รวม 3,886,437  5,187,450  5,878,494  2,973,934 

ดอกเบ้ียจ่าย        

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28,142,019  34,637,853  5,460,397  6,575,096 

ค่าซ้ือสินคา้        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 87,531,346  55,070,813  -  - 

ค่าซ้ือทรัพยสิ์น        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 76,264,488  60,598,860  41,562,378  8,364,031 

เงินปันผลจ่าย        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 80,191,580  97,907,422  37,299,912  33,569,921 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 112,291,934  106,795,688  47,991,549  47,709,200 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 28,548  26,098  -  - 

  รวม 112,320,482  106,821,786  47,991,549  47,709,200 
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวม
ไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลท่ี
กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ กรรมการผูจ้ ัดการ ผูด้ ํารง
ตาํแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา 

 
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

เงินสด 8,830,090  9,148,509  4,954,363  5,075,373 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 578,007,730  295,846,451  67,829,150  39,952,656 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 15,301,430  1,410,899  (2,436,594)  (3,732,021) 

เงินฝากธนาคารประจาํ 3 เดือน 715,797  714,679  -  4,523 

                 รวม 602,855,047  307,120,538  70,346,919  41,300,531 
 
 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัมียอดเครดิต ซ่ึงบริษทัไดท้าํสัญญาโอนเงินอตัโนมติัจากบญัชี

ออมทรัพยเ์ขา้บญัชีกระแสรายวนัในการเบิกเกินบญัชี (เม่ือมีเช็คข้ึนเงิน) 
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6. ลูกหนีก้ารค้า  

  ยอดลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

รายไดค้า้งรับ 225,934,377  354,373,605  -  - 

ลูกหน้ีการคา้        

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 262,150,885  222,216,895  113,039,038  113,659,924 

 เกินกาํหนดชาํระ        

  นอ้ยกวา่และเท่ากบั 3 เดือน 99,366,853  89,051,023  16,690,542  13,741,844 

  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 13,713,765  13,863,430  1,217,142  1,888,546 

  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 8,393,502  9,736,005  324,928  482,278 

  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 48,631,759  64,665,170  1,419,583  1,195,812 

   รวม 658,191,141  753,906,128  132,691,233  130,968,404 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (65,596,083)  (76,215,811)  (1,419,583)  (1,195,812) 

   สุทธิ 592,595,058  677,690,317  131,271,650  129,772,592 

 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญมีการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - ตน้ปี (76,215,811)  (86,371,905)  (1,195,812)  (1,070,670) 

ตั้ง (เพิ่มข้ึน) ลดลงในระหวา่งปี (8,624,856)  (6,790,508)  (223,771)  (182,136) 

ตดัหน้ีสูญ 19,244,584  16,946,602  -  56,994 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -ปลายปี (65,596,083)  (76,215,811)  (1,419,583)  (1,195,812) 

 

7. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

    ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 305,125,000  336,300,000  117,419,494  108,000,000 
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 รายการเปล่ียนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
   บาท 

   งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 

 ร้อยละ (ต่อปี)  ธนัวาคม 2561  เพิ่มข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2562 

บริษทัโรงพยาบาลขอนแก่นราม จาํกดั 7.00  18,000,000  -  -  18,000,000 

บริษทั กซัซนั มารีน่า กอลฟ์ คลบั จาํกดั 4.50  76,000,000  52,000,000  (40,000,000)  88,000,000 

บริษทั กซัซนั เชียงใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั 4.50  7,500,000  -  -  7,500,000 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหงเชียงใหม่ จาํกดั 3.75 - 4.25  46,800,000  -  (46,800,000)  - 

บริษทั โรงพยาบาลพระเยาราม จาํกดั 8.00  -  5,625,000  -  5,625,000 

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4.50  80,000,000  -  -  80,000,000 

บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั 4.75  15,000,000  -  -  15,000,000 

บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั 4.25 - 4.80  93,000,000  10,000,000  (12,000,000)  91,000,000 

 รวม   336,300,000  67,625,000  (98,800,000)  305,125,000 
 

   บาท 

   งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 

 ร้อยละ (ต่อปี)  ธนัวาคม 2561  เพิ่มข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2561 

บริษทัโรงพยาบาลขอนแก่นราม จาํกดั 7.00  18,000,000  -  -  18,000,000 

บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จาํกดั 4.50  30,000,000  -  (30,000,000)  - 

บริษทั กซัซนั มารีน่า กอลฟ์ คลบั จาํกดั 4.50  86,000,000  -  (10,000,000)  76,000,000 

บริษทั กซัซนั เชียงใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั 4.50  -  7,500,000  -  7,500,000 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหงเชียงใหม่ จาํกดั 3.75 - 4.25  -  49,200,000  (2,400,000)  46,800,000 

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4.50  -  80,000,000  -  80,000,000 

บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั 4.75  65,000,000  20,000,000  (70,000,000)  15,000,000 

บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั 4.25 - 4.80  95,000,000  83,000,000  (85,000,000)  93,000,000 

 รวม   294,000,000  239,700,000  (197,400,000)  336,300,000 
 

   บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 

 ร้อยละ (ต่อปี)  ธนัวาคม 2561  เพิ่มข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2562 

บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จาํกดั 4.00  -  21,299,494  (9,880,000)  11,419,494 

บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั 4.75  15,000,000  -  -  15,000,000 

บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั 4.25 - 4.80  93,000,000  10,000,000  (12,000,000)  91,000,000 

 รวม   108,000,000  31,299,494  (21,880,000)  117,419,494 
 

   บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 

 ร้อยละ (ต่อปี)  ธนัวาคม 2560  เพิ่มข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2561 

บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั 4.75  65,000,000  20,000,000  (70,000,000)  15,000,000 

บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั 4.25 - 4.80  95,000,000  83,000,000  (85,000,000)  93,000,000 

 รวม   160,000,000  103,000,000  (155,000,000)  108,000,000 
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 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินและตัว๋แลกเงินมี

กาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม โดยชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 

8. สินค้าคงเหลือ 

  ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ยาและเวชภณัฑ ์ 168,550,271  158,419,165  47,648,555  42,337,959 

วสัดุสาํนกังานและวสัดุส้ินเปลือง 4,853,283  5,722,906  1,275,554  1,529,553 

เคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 714,726  566,619  408,664  253,716 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 441,081  572,509  99,231  119,683 

     รวม 174,559,361  165,281,199  49,432,004  44,240,911 

 

9. เงินฝากประจําท่ีติดภาระคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยไดน้าํเงินฝากประจาํ จาํนวนเงิน 36.25 ลา้นบาท และ 

44.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงมีกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.55 - 1.00 ต่อปี 

และร้อยละ 0.55 - 1.00 ต่อปี ตามลาํดบั ไปคํ้าประกนักบัการไฟฟ้า กรมไปรษณีย ์และสาํนกังานประกนัสงัคม   
 

10. เงินลงทุนเผ่ือขาย 

   ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน 780,080  766,088  -  - 

เงินลงทุนในหุ้นสามญั  6,313,495,459  3,656,549,151  3,674,474,522  1,349,069,720 

รวม 6,314,275,539  3,657,315,239  3,674,474,522  1,349,069,720 
  
 10.1 เงินลงทุนในหน่วยลงทุน ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 เงินลงทุน  เงินปันผลรับ 

 2562  2561  2562  2561 

หน่วยลงทุน 733,519  733,519  -  - 

บวก  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 46,561  32,569     

 รวม 780,080  766,088  -  - 
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10.2 เงินลงทุนในหุน้สามญั ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 เงินลงทุน  เงินปันผลรับ 

 2562  2561  2562  2561 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด        

 เผื่อขาย - หุน้สามญั 3,781,551,934  1,861,786,890  160,833,441  32,014,510 

บวก  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจาก        

 หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 2,531,943,525  1,794,762,261     

 รวม 6,313,495,459  3,656,549,151  160,833,441  32,014,510 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุน  เงินปันผลรับ 

 2562  2561  2562  2561 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด        

 เผื่อขาย - หุน้สามญั 3,061,962,214  1,118,855,029  75,948,062  15,719,500 

บวก  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจาก        

 หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 612,512,308  230,214,691     

 รวม 3,674,474,522  1,349,069,720  75,948,062  15,719,500 

 

 เงินลงทุนในหุน้สามญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ราคาตามบญัชีตน้ปี 3,656,549,151  3,578,788,239  1,349,069,720  952,801,829 

ซ้ือเงินลงทุน 1,962,541,103  483,134,950  1,944,585,441  357,040,469 

ขายเงินลงทุน (42,776,059)  (118,510,298)  (1,478,256)  (1,089,135) 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 737,181,264  (286,863,740)  382,297,617  40,316,557 

ราคาตามบญัชีปลายปี 6,313,495,459  3,656,549,151  3,674,474,522  1,349,069,720 
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 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี  
  บาท 

  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 รายการในระหวา่งปี   ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ       

เฉพาะกิจการ       

- บริษทั ศิครินทร์ จาํกดั (มหาชน)  234,191,512  304,040,037  538,231,549 

- บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จาํกดั (มหาชน)  560,435  (54,825,956)  (54,265,521) 

- บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  -  133,450,381  133,450,381 

- บริษทัอ่ืน ๆ  (4,537,256)  (366,845)  (4,904,101) 

    รวม  230,214,691  382,297,617  612,512,308 

งบการเงินรวม       

บริษทัยอ่ยทางตรง       

 บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวที จาํกดั       

- บริษทัอ่ืน ๆ  (6,645,352)  6,645,352  - 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม       

 บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั       

- บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   1,571,110,600  351,818,400  1,922,929,000 

- บริษทัอ่ืน ๆ  82,322  (3,580,105)  (3,497,783) 

    รวม  1,794,762,261  737,181,264  2,531,943,525 
 

  บาท 

  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 รายการในระหวา่งปี   ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ       

เฉพาะกิจการ       

- บริษทั ศิครินทร์ จาํกดั (มหาชน)  191,791,548  42,399,964  234,191,512 

- บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จาํกดั (มหาชน)  (2,543,608)  3,104,043  560,435 

- บริษทัอ่ืน ๆ  650,194  (5,187,450)  (4,537,256) 

    รวม  189,898,134  40,316,557  230,214,691 

งบการเงินรวม       

บริษทัยอ่ยทางตรง       

 บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จาํกดั       

- บริษทัอ่ืน ๆ  (5,761,564)  (883,788)  (6,645,352) 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม       

 บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั       

- บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   1,888,437,000  (317,326,400)  1,571,110,600 

- บริษทัอ่ืน ๆ  9,052,431  (8,970,109)  82,322 

    รวม  2,081,626,001  (286,863,740)  1,794,762,261 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดน้าํใบหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 
จาํนวน 10,000,000 หุน้ ไปจาํนาํไวก้บัสถาบนัการเงินเพือ่เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 11.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุนและวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ย 

     

ทุนชาํระแลว้ (บาท) 

 อตัราส่วนร้อยละ 

ของการลงทุน 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  2562  2561  2562  2561 

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ           

บริษทัร่วมทางตรง           

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  1,654,803,530  1,654,803,530  40.75  40.75 

 บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  ซ้ือ-ขายอุปกรณ์การแพทย ์  450,000,000  450,000,000  33.33  33.33 

 บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จาํกดั  โรงพยาบาล  350,000,000  350,000,000  28.57  28.57 

งบการเงินรวม           

บริษทัร่วมทางออ้ม           

 บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จาํกดั  โรงพยาบาล  89,708,200  89,708,200  11.99  11.99 

 บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จาํกดั  โรงพยาบาล  11,625,750  11,625,750  23.54  23.54 

 

 

  บาท 

  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีราคาทุน 

ช่ือบริษทั  2562  2561  2562  2561 

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ         

บริษทัร่วมทางตรง         

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  1,844,434,138  1,762,781,223  1,304,865,788  1,304,865,788 

 บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  70,726,462  81,845,306  172,500,000  172,500,000 

 บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จาํกดั  312,300,353  300,791,832  300,000,000  300,000,000 

รวม      1,777,365,788  1,777,365,788 

งบการเงินรวม         

บริษทัร่วมทางออ้ม         

 บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จาํกดั  110,655,531  101,804,620  30,882,500  30,882,500 

 บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จาํกดั  15,835,382  13,030,339  29,813,600  29,813,600 

 หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน          

  บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จาํกดั  -  -  (13,978,218)  (16,783,261) 

รวม  2,353,951,866  2,260,253,320  1,824,083,670  1,821,278,627 
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11.2  ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 มีดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั  2562  2561 

บริษทัร่วมทางตรง     
บริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั  240,537,147  83,383,159 
บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  (11,118,845)  (76,581,223) 
บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จาํกดั  11,508,521  (1,924,845) 

บริษทัร่วมทางออ้ม     
บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จาํกดั  16,002,073  13,356,202 
บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จาํกดั  2,805,043  (2,609,709) 

 รวม  259,733,939  15,623,584 
 
  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วมทางตรง - บริษทัโรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั ตามท่ีแสดงขา้งตน้น้ีเป็นจาํนวนท่ีสุทธิจาก
การตัดรายการระหว่างกัน จาํนวนเงิน 9.19 ล้านบาท และ 8.27 ล้านบาท ตามลาํดับ ซ่ึงเกิดจาก
รายการเงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหแ้ก่บริษทัร่วมดงักล่าว 

 
11.3 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 

2561 มีดงัน้ี 
  บาท 

  งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั  2562  2561 

บริษทัร่วมทางตรง     

บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั     

 ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  (98,666,283)  (74,231,875) 

 ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  (1,961,766)  - 
บริษทัร่วมทางออ้ม     

บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จาํกดั     

 ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  (304,457)  - 

   รวม  (100,932,506)  (74,231,875) 
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11.4  รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
  บาท 

ช่ือบริษทั  2562  2561 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ     
 บริษทัร่วมทางตรง     

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  67,450,085  67,450,085 
งบการเงินรวม     
 บริษทัร่วมทางออ้ม     

 บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จาํกดั  6,846,705  4,564,470 

 รวม  74,296,790  72,014,555 

 
    ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั (บริษทัร่วม) ท่ีมีสาระสาํคญั 

             บาท 

 2562  2561 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,388,504,810  1,546,617,269 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 8,692,710,885  8,295,662,905 

หน้ีสินหมุนเวยีน 2,408,809,572  2,507,952,876 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 1,762,923,145  1,730,463,494 

รายได ้ 4,884,914,393  4,022,576,847 

กาํไรสาํหรับปี 626,134,445  224,749,392 

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี (335,458,461)  (439,357,780) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 290,675,984  (214,618,388) 
 

    กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม 

จาํกดั ท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม 
 บาท 

 2562  2561 

สินทรัพยสุ์ทธิ 5,141,775,089  5,039,341,866 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 40.75  40.75 
รายการปรับปรุงอ่ืน     

 - กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากเงินลงทุนเผือ่ขาย -  
บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดีในงบการเงินของบริษทัร่วมท่ี
ไม่ถูกรวมบนัทึกเป็นส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมในงบการเงินของบริษทั (268,543,182)  (305,318,794) 

 - อ่ืนๆ (17,703,971)  (14,568,207) 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย 1,844,434,138  1,762,781,223 
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    ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมทั้งหมดท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั 

 บาท 

 2562  2561 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากกิจการท่ียงัดาํเนินงาน 19,196,792  (67,759,615) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม (304,457)  - 

ผลรวมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัร่วม 509,517,728  497,472,097 
 
เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั 

    ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไดน้าํใบหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั 

จาํนวน 25,160,358 หุ้นไปจาํนาํไวก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือ

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 
 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

   ประกอบดว้ย 
     

ทุนชาํระแลว้ (บาท) 

 อตัราส่วนร้อยละ 

ของการลงทุน 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  2562  2561  2562  2561 

 ถือหุน้โดยบริษทั           

 บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวที จาํกดั  โรงแรม  260,000,000  260,000,000  99.99  99.99 

 บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั  (มหาชน)  โรงพยาบาล  402,312,500  402,312,500  83.55  83.55 

 บริษทั บิวต้ี ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  เสริมความงาม  7,500,000  -  50.00  - 

 ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทางตรง           

 บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  400,000,000  400,000,000  47.09  47.09 

 บริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จาํกดั    โรงพยาบาล  150,000,000  150,000,000  72.43  72.43 

 (ถือหุน้โดยบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน))           

 บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง เชียงใหม่ จาํกดั    โรงพยาบาล  440,000,000  -  45.14  - 

 (ถือหุน้โดยบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน))           

 บริษทั บิวต้ี ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จาํกดั   เสริมความงาม  -  7,500,000  -  50.00 

 (ถือหุน้โดยบริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จาํกดั)           

 ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม           

 บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จาํกดั    โรงพยาบาล  236,000,000  236,000,000  47.09  47.09 

 (ถือหุน้โดยบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม  จาํกดั)           
 

    บาท 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีราคาทุน  เงินปันผลรับ 

ช่ือบริษทั  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จาํกดั  214,194,918  235,028,503  345,537,651  345,537,651  -  - 

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั  (มหาชน)  3,696,846,032  3,620,421,382  1,638,467,138  1,638,467,138  174,792,800  157,985,800 

บริษทั บิวต้ี ดีไซน ์เซ็นเตอร์ จาํกดั  7,651,158  -  14,145,281  -  5,000,000  - 

 รวม  3,918,692,108  3,855,449,885  1,998,150,070  1,984,004,789  179,792,800  157,985,800 
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บริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 
  บริษทัไดร้วมบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคือ บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั  (มหาชน) ซ่ึงมีส่วน

ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 
    สัดส่วนของความเป็นเจา้ของ  บาท 

 

 

ช่ือบริษทั 

 ประเทศท่ีจดัตั้ง

และสถานท่ีหลกั

ของธุรกิจ 

 และสิทธิในการออกเสียงท่ีถือ

โดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุม (ร้อยละ) 

 กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

จดัสรรสาํหรับส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ 

ควบคุมสะสม 

    2562  2561  2562  2561  2562  2561 

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั  (มหาชน)  ไทย  16.45  16.45  308,008,330  10,418,908  2,566,337,786  2,259,068,779 

บริษทั บิวต้ี ดีไซน ์เซ็นเตอร์ จาํกดั  ไทย  50.00  50.00  12,651,158  4,224,761  16,743,172  9,092,014 

 รวม        320,659,488  14,643,669  2,583,080,958  2,268,160,793 

 

  ขอ้มูลทางการเงินของบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั  (มหาชน) ก่อนตดัรายการระหว่าง

กนั มีดงัน้ี 
 บาท 

 2562  2561 

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,228,018,433  1,086,268,558 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 8,922,992,537  7,580,291,487 
หน้ีสินหมุนเวียน 2,560,582,025  2,106,674,765 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,987,770,293  1,346,165,908 
    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,894,062,605  1,596,600,520 
    
รวมรายได ้ 4,059,252,192  3,995,769,800 
    
กาํไรสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 171,102,808  148,511,192 
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ี    
    ไม่มีอาํนาจควบคุม 136,905,522  (138,092,285) 
    
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 34,409,180  31,100,582 
    
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 904,525,374  641,880,862 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,046,378,513)  (327,349,478) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 401,063,670  (417,118,176) 

เงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 259,210,531  (102,586,792) 

 

บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติให้ปรับโครงสร้างการลงทุนใน บริษทั

ย่อย - บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จาํกดั ใหม่โดยให้โอนหุ้นของบริษทั บิวต้ี ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จาํกดั ซ่ึง

เป็นบริษทัย่อยจาํนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 โดยมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวนเงิน 

14.15 ลา้นบาท และหุน้ของบริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนจาํนวน 
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13,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10 โดยมีมูลค่าตามบัญชีจาํนวนเงิน 171.70 ลา้นบาท 

ให้กบับริษทัโดยตรง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นทั้งสองบริษทัท่ีไดรั้บโอน

ดงักล่าว เป็นจาํนวนเงิน 185.85 ลา้นบาท 

 

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทย่อยได้มีมติให้บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจ

การแพทย ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั โรงพยาบาล

รามคาํแหง เชียงใหม่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนจดัตั้งใหม่เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2561 ทุนจดทะเบียน 1 

ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ลา้นบาท บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจ

การแพทย ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั ตกลงเขา้ถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวคิด

เป็นอตัราร้อยละ 18 และร้อยละ 63 ของหุ้นท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว ตามลาํดบั และเม่ือ

วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัดังกล่าวได้เรียกชาํระค่าหุ้นในอตัราร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน โดย

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 21.60 ลา้นบาท และ

บริษทัย่อย - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกัด จ่ายชาํระค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 75.60 ลา้นบาท รวม

ทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน 97.20 ลา้นบาท โดยบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง เชียงใหม่ จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่ม

ทุนดงักล่าววนัท่ี 1 มีนาคม 2562 

สินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่าตามบัญชีของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง เชียงใหม่ จาํกัด ณ วนัท่ี 1 

มีนาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัวนัซ้ือสินทรัพยซ่ึ์งไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทั มีดงัน้ี 
 บาท 

สินทรัพย ์  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,123,299 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 700,037 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 40,594,859 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์ 57,268,500 

หน้ีสิน  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (517,047) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 119,169,648 

หกั  ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (23,209,233) 

ส่วนของสินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือ 95,960,415 

ส่วนเกินของเงินลงทุนท่ีสูงกวา่ส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่าตามบญัชี  

 ของสินทรัพยสุ์ทธิของผูถู้กซ้ือ 1,239,585 

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ - เงินสดจ่าย 97,200,000 

หกั  โอนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือจ่ายชาํระค่าหุน้ (46,800,000) 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัท่ีซ้ือ (21,123,299) 

กระแสเงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพย ์- สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่า  

    เงินสดท่ีไดรั้บ 29,276,701 
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    บริษทัยอ่ยกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีนาํมารวม ณ วนัซ้ือสินทรัพย ์โดย

ใชร้าคาตามบญัชีของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง เชียงใหม่ จาํกดั บริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนเกินของ

เงินลงทุนท่ีสูงกว่าส่วนได้เสียของผูซ้ื้อในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยสุ์ทธิของผูถู้กซ้ือ เป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

   เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 บริษทัดงักล่าวไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มในราคาหุ้นละ 7 บาท โดย

บริษทัยอ่ย - บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เป็นจาํนวนเงิน 

50.40 ลา้นบาท และบริษทัย่อย - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกัด ได้จ่ายชาํระค่าหุ้นเป็น

จาํนวนเงิน 179.79 ลา้นบาท รวมทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน 230.19 ลา้นบาท ผลจากรายการดงักล่าวทาํ

ให้บริษทัย่อย - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวจาก

เดิมร้อยละ 63.00 เป็นสดัส่วนร้อยละ 63.85 รวมกลุ่มบริษทัยอ่ยถือหุน้เป็นร้อยละ 81.85  

   เม่ือวนัท่ี 26 กรกฏาคม 2562 บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน 4 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 10 

บาท เป็นจาํนวนเงิน 40.00 ลา้นบาท โดยบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) ไดจ่้าย

ชาํระค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 7.20 ลา้นบาท และบริษทัย่อย - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั 

ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 25.82 ลา้นบาท รวมทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน 33.02 ลา้นบาท ผลจาก

รายการดังกล่าวทาํให้บริษทัย่อย - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกัด มีสัดส่วนการถือหุ้น       

ในบริษทัดงักล่าวจากเดิมร้อยละ 63.85 เป็นสัดส่วนร้อยละ 63.91 รวมกลุ่มบริษทัถือหุ้นเป็นร้อยละ 

81.91 และทาํให้มีผลต่างจากการซ้ือหุ้นบริษทัย่อยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวนเงิน 

14,418.20 บาทโดยแสดงรายการในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระค่า

หุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

   เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง เชียงใหม่ จาํกดั มีมติให้เพิ่มทุนจด

ทะเบียนจํานวน 56 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจํานวนเงิน 560 ล้านบาท โดยบริษัท 

เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเป็นเงิน 40.32 ลา้นบาท และบริษทั

ย่อย - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั ไดช้าํระค่าหุ้นเป็นเงิน 146.48 ลา้นบาท โดยแสดง

รายการไวเ้ป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ ซ่ึงบริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง เชียงใหม่ จาํกดั 

ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไดน้าํใบหุน้ของบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั 

(มหาชน) จาํนวน 1,755,000,000 หุน้ และ 1,680,000,000 หุน้ ตามลาํดบั ไปจาํนาํไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็น

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 และ  21 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยไดน้ําใบหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 

จาํกัด และบริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จาํกัด จาํนวนรวม 43,005,000 หุ้น ไปจาํนําไวก้ับ

สถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะสั้ นตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 18 
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13. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

   ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

เงินลงทุนทัว่ไป 961,836,651  879,848,051  716,821,891  473,121,891 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด 10,000,000  -  10,000,000  - 

รวม 971,836,651  879,848,051  726,821,891  473,121,891 

 

 13.1 เงินลงทุนทัว่ไป ประกอบดว้ย 
    ทุนชาํระแลว้ (บาท)  อตัราส่วนร้อยละของการลงทุน 

ช่ือบริษทั   ประเภทกิจการ  2562  2561  2562  2561 

รทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ถอืหุน้และมกีรรมการรว่มกนั)         

งบการเงินเฉพาะกิจการ           

บริษทั โรงพยาบาลเจา้พระยา จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  589,019,360  589,019,360  7.69  7.69 

บริษทั โรงพยาบาลศุภฤกษอู์่ทอง จาํกดั  โรงพยาบาล  50,000,000  50,000,000  6.00  6.00 

บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั  ท่ีปรึกษา  75,000,000  75,000,000  7.00  7.00 

บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั  โรงพยาบาล  100,000,000  100,000,000  10.00  10.00 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  โรงพยาบาล  1,000,000,000  910,000,000  10.00  10.00 

บริษทั นวนครการแพทย ์จาํกดั  โรงพยาบาล  375,000,000  375,000,000  4.43  4.43 

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั *  สนามกอลฟ์  1,300,000,000  -  10.00  - 

งบการเงินรวม           

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  7,500,000  7,500,000  2.36  2.36 

บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่นราม จาํกดั  โรงพยาบาล  80,000,000  80,000,000  3.54  3.54 

บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  การศึกษา  600,000,000  600,000,000  4.71  4.71 

บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิราม จาํกดั  โรงพยาบาล  558,000,000  558,000,000  0.10  0.10 

บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  150,000,000  -  3.14  - 

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั *  สนามกอลฟ์  -  1,300,000,000  -  10.00 

บริษทั กซัซนั มารีนา กอลฟ์ คลบั จาํกดั   สนามกอลฟ์ และโรงแรม  2,000,000,000  2,000,000,000  4.61  4.61 

บริษทัอ่ืน  (ถือหุน้แต่ไม่มีกรรมการร่วมกนั)           

งบการเงินรวม           

บริษทั พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จาํกดั  โรงพยาบาล  160,000,000  160,000,000  2.06  2.06 
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เงินลงทุนทัว่ไปตามวิธีราคาทุนและเงินปันผล ประกอบดว้ย 
  บาท 

  วิธีราคาทุน  เงินปันผลรับ 

ช่ือบริษทั  2562  2561  2562  2561 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ถือหุน้และมีกรรมการร่วมกนั)         

งบการเงินเฉพาะกิจการ         

บริษทั โรงพยาบาลเจา้พระยา จาํกดั (มหาชน)  78,862,491  78,862,491  10,871,822  9,059,852 

บริษทั โรงพยาบาลศุภฤกษอ์ู่ทอง จาํกดั  3,875,000  3,875,000  -  - 

บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั  8,290,000  8,290,000  575,000  525,000 

บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั  10,000,000  10,000,000  -  - 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  429,000,000  357,000,000  33,200,000  36,400,000 

บริษทั นวนครการแพทย ์จาํกดั  18,094,400  18,094,400  1,495,665  1,246,388 

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั *  171,700,000  -  -  - 

รวม  719,821,891  476,121,891  46,142,487  47,231,240 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน         

บริษทั โรงพยาบาลศุภฤกษอ์ู่ทอง จาํกดั  (3,000,000)  (3,000,000)     

สุทธิ - ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  716,821,891  473,121,891  46,142,487  47,231,240 

งบการเงินรวม         

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  375,000  375,000  2,250,000  375,000 

บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่นราม จาํกดั  13,050,000  13,050,000  1,200,000  1,200,000 

บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  60,000,000  60,000,000  -  - 

บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิราม จาํกดั  1,200,000  1,200,000  -  - 

บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั  10,000,000  -  -  - 

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั *  -  171,700,000  -  - 

บริษทั กซัซนั มารีนา กอลฟ์ คลบั จาํกดั  220,000,000  220,000,000  -  - 

รวม  304,625,000  466,325,000  3,450,000  1,575,000 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน         

บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  (60,000,000)  (60,000,000)     

บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิราม จาํกดั  (618,240)  (606,840)     

รวม  (60,618,240)  (60,606,840)     

สุทธิ   244,006,760  405,718,160  3,450,000  1,575,000 

บริษทัอ่ืน (ถือหุน้แต่ไม่มีกรรมการร่วมกนั)         

งบการเงินรวม         

บริษทั พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จาํกดั  1,008,000  1,008,000  -  - 

สุทธิ - ในงบการเงินรวม  961,836,651  879,848,051  49,592,487  48,806,240 
 

    * อา้งอิงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 
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เงินลงทุนในบริษทั สินแพทย ์จาํกดั 

 เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562 บริษทัมีการใช้สิทธ์ิซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษทั สินแพทย ์จาํกดั 

ตามสดัส่วนเดิม จาํนวน 900,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 80 บาท เป็นจาํนวนเงิน 72.00 ลา้นบาท 

 

เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 9/2562 เม่ือวนัท่ี 19 กันยายน 2562 ของบริษทัย่อย

ทางออ้ม - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั ไดมี้มติให้เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั โรงพยาบาล

น่าน-ราม จาํกดั จาํนวน 1,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 10.00 ลา้นบาท คิดเป็น

อตัราร้อยละ 6.67 บริษทัยอ่ยทางออ้มไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 
 
 13.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงิน/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนัของ บริษทั ดี ซูพรีม จาํกดั คร้ังท่ี 1/2562    

(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.25 ต่อปี ครบกาํหนดวนัท่ี 14 สิงหาคม 2564     

      ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด) 10,000,000  - 

             รวม 10,000,000  - 

 
14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายการในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31  เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ (ออก)  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2561        ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน          

  ท่ีดิน 171,553,809  -  -  -  171,553,809 

  อาคารใหเ้ช่า  101,555,630  146,862  -  134,450,828  236,153,320 

 รวม 273,109,439  146,862  -  134,450,828  407,707,129 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

  อาคารใหเ้ช่า (24,876,958)  (5,870,812)  -  -  (30,747,770) 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 248,232,481        376,959,359 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายการในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31  เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ (ออก)  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2560        ธนัวาคม 2561 

ราคาทุน          

  ท่ีดิน 166,920,476  -  -  4,633,333  171,553,809 

  อาคารใหเ้ช่า  86,773,749  -  -  14,781,881  101,555,630 

 รวม 253,694,225  -  -  19,415,214  273,109,439 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

  อาคารใหเ้ช่า (20,447,620)  (3,706,486)  -  (722,852)  (24,876,958) 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 233,246,605        248,232,481 
 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายการในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31  เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ (ออก)  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2561        ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน          

  ท่ีดิน 150,770,000  -  -  -  150,770,000 

  อาคารใหเ้ช่า  35,863,884  146,862  -  134,450,828  170,461,574 

 รวม 186,633,884  146,862  -  134,450,828  321,231,574 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

  อาคารใหเ้ช่า (20,169,801)  (3,681,087)  -  -  (23,850,888) 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 166,464,083        297,380,686 
 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายการในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31  เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ (ออก)  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2560        ธนัวาคม 2561 

ราคาทุน          

  ท่ีดิน 150,770,000  -  -  -  150,770,000 

  อาคารใหเ้ช่า  35,863,884  -  -  -  35,863,884 

 รวม 186,633,884  -  -  -  186,633,884 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

  อาคารใหเ้ช่า (18,376,607)  (1,793,194)      (20,169,801) 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 168,257,277        166,464,083 
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   ในระหว่างปี 2562 บริษทัโอนรายการบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์บางส่วน “วิ พลาซ่า” ซ่ึงเป็น

อาคารท่ีมีไวใ้หเ้ช่ามาบนัทึกบญัชีเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 15 

   ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงโอนรายการบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์บางส่วนซ่ึงเป็น

ท่ีดินและอาคารท่ีมีไวใ้ห้เช่ามาบนัทึกบญัชีเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 15 

   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัเป็นท่ีดินและอาคารให้เช่า ซ่ึงในปี 2561 บริษทัไดมี้การ

ประเมินราคาจากผูป้ระเมินราคาอิสระมีมูลค่ายติุธรรม เป็นจาํนวนเงิน 182.10 ลา้นบาท 

   บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ า

ประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 

 

15. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

  ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  

 ยอดตามบญัชี  รายการในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ (ออก)  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 3,173,580,458  585,604,330  -  4,719,231  3,763,904,019 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 3,485,737,783  160,079,157  (1,741,016)  17,249,909  3,661,325,833 

เคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์การแพทย ์ 1,747,211,749  109,927,012  (64,930,754)  4,621,847  1,796,829,854 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 1,433,968,556  32,986,973  (16,637,959)  12,909,613  1,463,227,183 

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งศูนยสุ์ขภาพ 9,700,932  293,822  (81,200)  -  9,913,554 

ยานพาหนะ 141,767,262  9,526,870  (2,145,887)  -  149,148,245 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 150,791,252  538,703,108  -  (173,996,428)  515,497,932 

         รวมราคาทุน 10,142,757,992  1,437,121,272  (85,536,816)  (134,495,828)  11,359,846,620 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (17,956,315)  (2,253,343)  -  -  (20,209,658) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (1,744,718,988)  (168,644,062)  1,741,013  -  (1,911,622,037) 

เคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์การแพทย ์ (1,209,206,739)  (110,279,733)  64,360,868  -  (1,255,125,604) 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน (931,907,162)  (108,142,050)  16,491,506  -  (1,023,557,706) 

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งศูนยสุ์ขภาพ (17,278,245)  (447,618)  81,199  -  (17,644,664) 

ยานพาหนะ (96,191,903)  (12,691,624)  1,936,365  -  (106,947,162) 

         รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (4,017,259,352)  (402,458,430)  84,610,951  -  (4,335,106,831) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ   6,125,498,640        7,024,739,789 
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 บาท 

 งบการเงินรวม  

 ยอดตามบญัชี  รายการในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ (ออก)  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

ราคาทุน          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 3,086,950,724  91,263,067  -  (4,633,333)  3,173,580,458 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 3,456,668,194  11,561,317  (1,664,920)  19,173,192  3,485,737,783 

เคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์การแพทย ์ 1,624,290,614  132,570,913  (11,666,916)  2,017,138  1,747,211,749 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 1,298,841,188  65,551,609  (3,122,083)  72,697,842  1,433,968,556 

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งศูนยสุ์ขภาพ 9,508,332  192,600  -  -  9,700,932 

ยานพาหนะ 138,318,286  10,471,597  (8,196,621)  1,174,000  141,767,262 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 65,898,939  194,736,366  -  (109,844,053)  150,791,252 

         รวมราคาทุน 9,680,476,277  506,347,469  (24,650,540)  (19,415,214)  10,142,757,992 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (16,139,153)  (1,817,162)    -  (17,956,315) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (1,584,105,500)  (163,001,258)  1,664,918  722,852  (1,744,718,988) 

เคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์การแพทย ์ (1,106,663,846)  (113,208,729)  10,665,836  -  (1,209,206,739) 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน (824,449,566)  (110,281,526)  2,823,930  -  (931,907,162) 

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งศูนยสุ์ขภาพ (16,624,982)  (653,263)  -  -  (17,278,245) 

ยานพาหนะ (89,903,869)  (14,484,650)  8,196,616  -  (96,191,903) 

         รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (3,637,886,916)  (403,446,588)  23,351,300  722,852  (4,017,259,352) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ   6,042,589,361        6,125,498,640 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ยอดตามบญัชี  รายการในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 เพิม่ข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ (ออก)  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 484,206,727  -  -  -  484,206,727 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1,455,990,941  1,428,974  -  14,455,608  1,471,875,523 

เคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์การแพทย ์ 538,683,096  16,405,321  (1,750,000)  4,621,847  557,960,264 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 273,885,817  8,901,820  (651,410)  1,719,142  283,855,369 

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งศูนยสุ์ขภาพ 9,700,932  293,822  (81,200)  -  9,913,554 

ยานพาหนะ 74,939,599  4,656,725  -  -  79,596,324 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 123,559,587  185,308,389  -  (155,292,425)  153,575,551 

         รวมราคาทุน 2,960,966,699  216,995,051  (2,482,610)  (134,495,828)  3,040,983,312 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (3,636,535)  (459,237)  -  -  (4,095,772) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (885,808,312)  (66,648,497)  -  -  (952,456,809) 

เคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์การแพทย ์ (430,615,784)  (31,894,802)  1,749,997  -  (460,760,589) 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน (239,701,454)  (14,669,557)  626,363  -  (253,744,648) 

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งศูนยสุ์ขภาพ (17,278,245)  (447,619)  81,199  -  (17,644,665) 

ยานพาหนะ (48,821,172)  (7,511,566)  -  -  (56,332,738) 

         รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (1,625,861,502)  (121,631,278)  2,457,559  -  (1,745,035,221) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ   1,335,105,197        1,295,948,091 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ยอดตามบญัชี  รายการในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ (ออก)  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

ราคาทุน          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 484,206,727  -  -  -  484,206,727 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1,442,721,156  1,825,986  -  11,443,799  1,455,990,941 

เคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์การแพทย ์ 515,762,473  20,994,485  (91,000)  2,017,138  538,683,096 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 264,689,278  8,517,554  (133,750)  812,735  273,885,817 

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งศูนยสุ์ขภาพ 9,508,332  192,600  -  -  9,700,932 

ยานพาหนะ 77,428,407  3,489,568  (7,152,376)  1,174,000  74,939,599 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 17,843,263  121,163,996  -  (15,447,672)  123,559,587 

         รวมราคาทุน 2,812,159,636  156,184,189  (7,377,126)  -  2,960,966,699 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (3,177,298)  (459,237)  -  -  (3,636,535) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (818,159,638)  (67,648,674)  -  -  (885,808,312) 

เคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์การแพทย ์ (392,505,814)  (38,200,967)  90,997  -  (430,615,784) 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน (220,730,790)  (19,104,413)  133,749  -  (239,701,454) 

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งศูนยสุ์ขภาพ (16,624,982)  (653,263)  -  -  (17,278,245) 

ยานพาหนะ (47,200,496)  (8,773,050)  7,152,374  -  (48,821,172) 

         รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (1,498,399,018)  (134,839,604)  7,377,120  -  (1,625,861,502) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ   1,313,760,618        1,335,105,197 
 

   

   ในระหว่างปี 2562 บริษทัมีวตัถุประสงค์การใช้งานของอาคารบางส่วนในโครงการ วิ พลาซ่า ให้

ผูอ่ื้นเช่าทรัพยสิ์น ดงันั้นบริษทัจึงโอนรายการบญัชีอาคารและอุปกรณ์บางส่วนไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ

การลงทุนดว้ยราคาทุน 134.45 ลา้นบาท โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 9 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

   ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยไดเ้ปล่ียนวตัถุประสงค์การใช้งานของอาคารบางส่วนในโครงการ

เชียงใหม่รามเฮลทเ์ซ็นเตอร์ จากเดิมมีไวเ้พื่อใชใ้นการดาํเนินงานเป็นใหผู้อ่ื้นเช่าทรัพยสิ์น ดงันั้นบริษทัยอ่ย

จึงโอนรายการบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์บางส่วนไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่าสุทธิ

ตามบญัชี 18.69 ลา้นบาท โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้าง อาคาร และเคร่ืองใชท้างการแพทยส่์วน

หน่ึงของบริษทัและบริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีจาํนวนเงิน 2,715.42 ลา้นบาท และ 1,954.86 ลา้นบาท (เฉพาะ

กิจการเป็นจาํนวนเงิน 322.24 ลา้นบาท และ 350.61 ลา้นบาท) ตามลาํดบั ติดภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจาก

สถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 และ 21 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยถ์าวรท่ีคาํนวณค่าเส่ือมราคาครบ

แลว้ แต่ยงัใช้งานอยู่โดยมีราคาทุน จาํนวนเงิน 1,841.04 ลา้นบาท และ 1,648.32 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็น

จาํนวนเงิน 690.33 ลา้นบาท และ 569.03 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เคร่ืองมือแพทยแ์ละยานพาหนะของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึง

ไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวนเงิน 14.73 ลา้นบาท และ 20.51 ลา้นบาท (เฉพาะ

กิจการเป็นจาํนวนเงิน 12.80 ลา้นบาท และ 15.99 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

จาํนวนเงิน 4.49 ลา้นบาท และ 1.26 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 2.88 ลา้นบาทและ 1.26 ลา้น

บาท) ตามลาํดบั โดยมีอตัราตั้งข้ึนเป็นทุนของสินทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 3.00 - 3.50 ต่อปี และร้อยละ 2.75 ต่อปี 

(เฉพาะกิจการเป็นร้อยละ 3.00 ต่อปี และร้อยละ 2.75 ต่อปี) ตามลาํดบั 

 

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) 

  เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 บริษทัย่อย - บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง เชียงใหม่ จาํกดั ไดท้าํ

หนังสือสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินจาํนวน 8 แปลงพร้อมส่ิงปลูกสร้างกบับริษทั บริหารสินทรัพยสุ์ขุมวิท 

จาํกดั ท่ีดินตั้งอยูใ่นตาํบลท่าศาลา อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เน้ือท่ีดินจาํนวนรวม 12-0-62 ไร่ 

(หรือเท่ากบั 4,862 ตารางวา) ในราคาขายรวมทั้งส้ิน 381.79 ลา้นบาท โดยค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน

โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ผูจ้ะซ้ือเป็นฝ่ายรับผิดชอบ สาํหรับ

ค่าภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ผูจ้ะขายเป็นฝ่ายรับผดิชอบ บริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินมดัจาํค่า

ท่ีดินจาํนวนเงิน 38.18 ลา้นบาท 

  ในระหว่างปี 2562 บริษทัย่อยได้จ่ายเงินค่าท่ีดินส่วนท่ีเหลือ และค่าใช้จ่ายอ่ืนเก่ียวกับการโอน

กรรมสิทธ์ิท่ีดิน เป็นจาํนวนเงินรวม 348.46 ลา้นบาท รวมเป็นราคาทุนท่ีดินทั้งส้ิน 386.64 ลา้นบาท และจด

ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินแลว้เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

 

16. ค่าความนิยม 

ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

1. ค่าความนิยมจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั  

       (มหาชน) โดยบริษทั 

 

424,723,212 

  

424,723,212 

2. ค่าความนิยมในงบการเงินรวมของบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) 

สําหรับการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบัภายใตช่ื้อของบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ตามกฎหมายแต่เป็นผูถู้กซ้ือในทางบญัชี ท่ีถูกควบคุม

โดยบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยตามกฎหมายแต่เป็นผูซ้ื้อ

ในทางบญัชี ภายหลงัการแลกเปล่ียนหุน้สามญั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2551  89,343,728  89,343,728 

3. ค่าความนิยมจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จาํกดั โดย

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน)  209,148,791  209,148,791 

   รวม 723,215,731  723,215,731 
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17. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27,156,447  25,222,960  14,792,182  10,948,689 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (699,937,849)  (566,610,070)  (122,699,615)  (45,806,502) 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (672,781,402)  (541,387,110)  (107,907,433)  (34,857,813) 
 

การเปล่ียนแปลงสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2561 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ลูกหน้ีการคา้ 13,865,194  (6,892,858)  -  6,972,336 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29,827,360  11,913,216  6,603,426  48,344,002 

 ค่าเช่าตามวิธีเส้นตรง 14,604,569  1,145,923  -  15,750,492 

 ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 1,329,071  -  (1,329,071)  - 

 อ่ืน ๆ 385,230  -  -  385,230 

 รวม 60,011,424  6,166,281  5,274,355  71,452,060 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 สัญญาเช่าการเงิน (236,436)  (433,590)  -  197,154 

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 477,592,211  -  (146,109,980)  623,702,191 

 ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยถ์าวรจากการ        

  รวมธุรกิจ 124,042,759  3,708,642  -  120,334,117 

 รวม 601,398,534  3,275,052  (146,109,980)  744,233,462 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (541,387,110)      (672,781,402) 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2560 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ลูกหน้ีการคา้ 16,178,812  (2,313,618)  -  13,865,194 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26,773,675  3,119,647  (65,962)  29,827,360 

 ค่าเช่าตามวิธีเส้นตรง 14,229,819  374,750  -  14,604,569 

 ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 1,152,313  -  176,758  1,329,071 

 อ่ืน ๆ 385,230  -  -  385,230 

 รวม 58,719,849  1,180,779  110,796  60,011,424 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 สัญญาเช่าการเงิน (184,449)  51,987  -  (236,436) 

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 534,786,369  -  57,194,158  477,592,211 

 ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยถ์าวรจากการ        

  รวมธุรกิจ 127,865,860  3,823,101  -  124,042,759 

 รวม 662,467,780  3,875,088  57,194,158  601,398,534 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (603,747,931)      (541,387,110) 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ลูกหน้ีการคา้ 239,163  44,754  -  283,917 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,693,526  2,771,946  1,042,793  14,508,265 

 ค่าเช่าตามวิธีเส้นตรง 16,000  (16,000)  -  - 

 รวม 10,948,689  2,800,700  1,042,793  14,792,182 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 สัญญาเช่าการเงิน (236,436)  (433,590)  -  197,154 

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 46,042,938  -  (76,459,523)  122,502,461 

 รวม 45,806,502  (433,590)  (76,459,523)  122,699,615 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (34,857,813)      (107,907,433) 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ลูกหน้ีการคา้ 214,134  25,029  -  239,163 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 9,863,633  829,893  -  10,693,526 

 ค่าเช่าตามวิธีเส้นตรง 40,000  (24,000)  -  16,000 

 รวม 10,117,767  830,922  -  10,948,689 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 สัญญาเช่าการเงิน (184,450)  51,986  -  (236,436) 

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 37,979,627  -  (8,063,311)  46,042,938 

 รวม 37,795,177  51,986  (8,063,311)  45,806,502 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (27,677,410)      (34,857,813) 

 

18. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

เงินเบิกเกินบญัชี 2,944,206  4,169,960  -  - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,675,000,000  1,581,625,000  2,045,000,000  915,000,000 

   รวม 2,677,944,206  1,585,794,960  2,045,000,000  915,000,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง จาํนวนเงิน 3,515 ลา้นบาท และ 4,495 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็นจาํนวน

เงิน 2,565 ลา้นบาท และ 3,350 ลา้นบาท) ตามลาํดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR และ 2.38 - 4.20 ต่อปี และ

ร้อยละ MOR และ 2.50 - 4.20 ต่อปี ตามลาํดบั และคํ้าประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัและ

บริษทัย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอาคารของบริษทัและบริษทั
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ยอ่ยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 และคํ้าประกนัโดยการจาํนาํใบหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม 

จาํกดั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และการจาํนาํใบหุ้นของบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์

จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นของบริษัท จํานําใบหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จํากัด และบริษัท 

โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จาํกดั ซ่ึงเป็นของบริษทัยอ่ยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 
 

19. เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

รายการเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2561  เพิ่มข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2562 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 กรรมการของบริษทัและญาติ        

      ระยะสั้น 589,853,818  64,000,000  (20,800,000)  633,053,818 

      ระยะยาว  192,000,000  312,000,000  (328,000,000)  176,000,000 

              รวม 781,853,818  376,000,000  (348,800,000)  809,053,818 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2560  เพิ่มข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2561 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 กรรมการของบริษทัและญาติ        

      ระยะสั้น 630,353,818  136,000,000  (176,500,000)  589,853,818 

      ระยะยาว  184,000,000  320,000,000  (312,000,000)  192,000,000 

              รวม 814,353,818  456,000,000  (488,500,000)  781,853,818 
 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2561  เพิ่มข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2562 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 กรรมการของบริษทัและญาติ        

      ระยะยาว  192,000,000  312,000,000  (328,000,000)  176,000,000 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2560  เพิ่มข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2561 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 กรรมการของบริษทัและญาติ        

      ระยะยาว  184,000,000  320,000,000  (312,000,000)  192,000,000 
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  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในรูปตัว๋สญัญา

ใชเ้งินรวม 11 ฉบบัและ 10 ฉบบั ตามลาํดบั ครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายใน 2 ปี กาํหนดชาํระดอกเบ้ีย

ทุก 3 เดือน ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 3.00 - 3.50 ต่อปี และร้อยละ 3.00 - 3.75 ต่อปี ตามลาํดบั โดยมีเง่ือนไขว่า

ผูใ้หกู้ส้ามารถไถ่ถอนเงินกูก่้อนวนัครบกาํหนดไดแ้ละผูกู้ส้ามารถชาํระคืนเงินกูก่้อนวนัครบกาํหนดได ้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบุคคลในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน

ระยะเวลา 3 เดือน และมีการคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 3.50 - 4.50 ต่อปี และร้อยละ 3.25 - 4.50 ต่อปี 

ตามลาํดบั เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 

20. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 

รายการเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 

2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2561  เพิ่มข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2562 

       บุคคลอ่ืน 68,400,000  6,000,000  (3,600,000)  70,800,000 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2560  เพิ่มข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2561 

       บุคคลอ่ืน 206,650,000  1,500,000  (139,750,000)  68,400,000 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลอ่ืน โดยการออกตั๋ว

สัญญาใชเ้งินระยะเวลาประมาณ 3 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.75 - 4.00 ต่อปีและร้อยละ 3.75 - 4.50 ต่อปี 

ตามลาํดบั โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 

21. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

เงินกูย้มืระยะยาว 3,503,390,508  2,105,354,098  1,823,252,413  1,067,661,716 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (843,183,339)  (743,114,286)  (447,679,053)  (489,460,000) 

   สุทธิ 2,660,207,169  1,362,239,812  1,375,573,360  578,201,716 
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รายการเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 และ 2561 มีดงัน้ี  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 2,105,354,098  2,407,166,667  1,067,661,716  1,071,840,000 

รับเงินกูเ้พิ่มในระหวา่งปี 2,364,858,130  430,000,000  1,414,858,130  430,000,000 

จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งปี (966,821,720)  (731,812,569)  (659,267,433)  (434,178,284) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 3,503,390,508  2,105,354,098  1,823,252,413  1,067,661,716 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์

ในประเทศหลายแห่ง เป็นจาํนวนเงินรวม 7,035 ลา้นบาท และ 4,850 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็นจาํนวน

เงิน 3,315 ลา้นบาท และ 2,200 ลา้นบาท) ตามลาํดบั ดงัน้ี 

บริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงประกอบดว้ย 

วงเงินท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2553 บริษทัได้ทาํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศ แห่งหน่ึง วงเงิน 300 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน เดือนละ 

3.5 ลา้นบาท โดยเร่ิมชาํระงวดแรกหลงัจากท่ีเบิกเงินตน้ครบแลว้ หรือหลงัจาก 2 ปี นบัจาก

วนัเบิกเงินกู้งวดแรก กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน 84 งวด เร่ิมชาํระคืนงวดแรกในเดือน

สิงหาคม 2555 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของวงเงินกูท่ี้บริษทัไดมี้การเบิกใชแ้ลว้ มี

จาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมมียอดคงเหลือจาํนวนเงิน 30.50 ลา้นบาท และในปี 

2562 ไดช้าํระเงินกูท้ั้งหมดแลว้ 

  เงินกูย้มืมีกาํหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกส้ินเดือนในอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี  

ระยะเวลานบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก  อตัราดอกเบ้ีย (ต่อปี) 

ปีท่ี 1 - 2  MLR ลบร้อยละ 2.00  

ปีท่ี 3 - 5  MLR ลบร้อยละ 1.75  

ปีท่ี 6 - 7  MLR ลบร้อยละ 1.50  

ตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2559 เป็นตน้ไป  FDR บวกร้อยละ 2.10  

 

วงเงินท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศ แห่งหน่ึง วงเงิน 200 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้เตม็จาํนวน กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็น

งวดทุกเดือน เดือนละ 3.70 ลา้นบาท โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในเดือนท่ี 7 นับจากวนัเบิก

เงินกูง้วดแรก กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน 54 งวด เร่ิมชาํระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 

2558 โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.80 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงิน

กูย้มืมียอดคงเหลือจาํนวน 15.00 ลา้นบาท และ 59.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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วงเงินท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 บริษัทได้ทาํสัญญากู้ยืมเงินสกุลบาทกับธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศ แห่งหน่ึง วงเงิน 200 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้เตม็จาํนวน กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็น

งวดทุกเดือน เดือนละ 3.70 ลา้นบาท โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในเดือนท่ี 7 นับจากวนัเบิก

เงินกูง้วดแรก กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน 54 งวด เร่ิมชาํระคืนงวดแรกในเดือนเมษายน 

2559 โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.80 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงิน

กูย้มืมียอดคงเหลือจาํนวนเงิน 3.50 ลา้นบาท และ 77.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

วงเงินท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 บริษทัได้ทาํสัญญากู้ยืมเงินสกุลบาทกับธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศ แห่งหน่ึง วงเงิน 200 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้เตม็จาํนวน กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็น

งวดทุกเดือน เดือนละ 4.17 ลา้นบาท โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในเดือนท่ี 12 นับจากวนัเบิก

เงินกูง้วดแรก กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน 60 งวด เร่ิมชาํระคืนงวดแรกในเดือนตุลาคม 2560 

โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.90 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ืมมี

ยอดคงเหลือจาํนวนเงิน 56.58 ลา้นบาท และ 141.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 

วงเงินท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศ แห่งหน่ึง วงเงิน 200 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้เตม็จาํนวน กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็น

งวดทุกเดือน เดือนละ 6.67 ลา้นบาท เร่ิมชาํระงวดแรกเม่ือครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน 

นับจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก กาํหนดระยะเวลาชาํระคืน 36 งวด เร่ิมชาํระคืนงวดแรกใน

เดือนมกราคม 2561 โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียระยะสั้น THBFIX  ประเภท 6 เดือน 

(6M THBFIX) บวกร้อยละ 1.35 ต่อปี ซ่ึงบริษทัไดมี้การทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงจาก

อตัราดอกเบ้ียกับธนาคารดังกล่าวไวใ้นอัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.60 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ืมมียอดคงเหลือจาํนวนเงิน 39.92 ลา้นบาท และ 119.95 

ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

วงเงินท่ี 6 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศแห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 200 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ 165 ลา้นบาท เงินกูมี้กาํหนด

ระยะเวลาชาํระคืนภายในระยะเวลา 36 เดือน กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน 

เดือนละ 6.67 ลา้นบาท เร่ิมชาํระงวดแรกเม่ือครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากวนั

เบิกเงินกูค้ร้ังแรก โดยคิดดอกเบ้ียร้อยละ 3.60 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

เงินกูย้มืมียอดคงเหลือจาํนวนเงิน 4.92 ลา้นบาท และ 84.96 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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วงเงินท่ี 7 เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2560 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศแห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 200 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ 190 ลา้นบาท เงินกูมี้กาํหนด

ระยะเวลาชาํระคืนภายในระยะเวลา 36 เดือน กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน 

เดือนละ 6.33 ลา้นบาท เร่ิมชาํระงวดแรกเม่ือครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากวนั

เบิกเงินกูค้ร้ังแรก โดยคิดดอกเบ้ียร้อยละ 3.40 ต่อปี สาํหรับ 50 ลา้นบาทแรก และร้อยละ 

3.25 สําหรับ 140 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ืมมียอดคงเหลือ

จาํนวนเงิน 43.33 ลา้นบาท และ 123.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

วงเงินท่ี 8 เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้มืกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่ง

หน่ึงวงเงินจาํนวน 200 ลา้นบาท เบิกใช้แลว้ทั้งจาํนวน เงินกูมี้กาํหนดชาํระคืนภายใน

ระยะเวลา 36 เดือน กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกเดือน เดือนละ 6.67 ลา้นบาท เร่ิมชาํระ

งวดแรกเม่ือครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน นบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก โดยคิดดอกเบ้ีย

ในอตัราดอกเบ้ียระยะสั้ น THBFIX  ประเภท 6 เดือน (6M THBFIX) บวก 1.35 ต่อปี 

โดยบริษทัไดมี้การทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารดงักล่าวไว้

ในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.40 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ืมมี

ยอดคงเหลือจาํนวนเงิน 119.96 ลา้นบาท และ 200.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

วงเงินท่ี 9 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้มืเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศแห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 300 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ 230 ลา้นบาท เงินกูมี้กาํหนด

ระยะเวลาชาํระคืนภายในระยะเวลา 36 เดือน กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดในงวด

สุดท้าย นับจากวนัเบิกเงินกู้คร้ังแรก โดยคิดดอกเบ้ียร้อยละ 3.60 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมมียอดคงเหลือจํานวนเงิน  220.00 ล้านบาท และ 

230.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

วงเงินท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้มืกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่ง

หน่ึงวงเงินจาํนวนเงิน 420 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน เงินกูมี้กาํหนดชาํระคืนภายใน

ระยะเวลา 60 เดือน โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก FDR บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้มืมียอดคงเหลือจาํนวนเงิน 372.80 ลา้นบาท 

  เงินกูย้มืมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน ดงัน้ี  

ระยะเวลานบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก  ชาํระเงินตน้ งวดละ (ลา้นบาท) 

งวดท่ี 1 - 24  4.72 

 งวดท่ี 25 - 59  8.57 

 งวดท่ี 60  ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งทั้งส้ิน 
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วงเงินท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้มืกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่ง

หน่ึงวงเงินจาํนวน 800 ลา้นบาท เบิกใช้แลว้ทั้งจาํนวน เงินกูมี้กาํหนดชาํระคืนภายใน

ระยะเวลา 84 เดือน กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกเดือน เดือนละ 9.52 ลา้นบาท เร่ิมชาํระ

งวดแรกเม่ือครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน นบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก โดยคิดดอกเบ้ีย

ในอัตราดอกเบ้ีย MLR  ลบร้อยละ 3.60 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กู้ยืมมียอด

คงเหลือจาํนวนเงิน 752.38 ลา้นบาท 

 

วงเงินท่ี 12 เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชย์

ในประเทศแห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 194.86 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน เงินกูมี้กาํหนด

ระยะเวลาชาํระคืนภายในระยะเวลา 60 เดือน กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุก 3 เดือน 

เดือนละ 10.00 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียร้อยละ 3.80 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  

เงินกูย้มืมียอดคงเหลือจาํนวนเงิน 194.86 ลา้นบาท 

 

บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง ประกอบดว้ย 

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) 

วงเงินท่ี 13 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํ

สญัญากูย้มืเงินสกลุบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงวงเงิน 370 ลา้นบาท เบิก

ใช้แล้ว 370 ล้านบาท เงินกู้มีกําหนดระยะเวลาชําระคืนภายในระยะเวลา 60 เดือน 

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดเดือน เดือนละ 6.17 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือน บวกร้อยละ 2  ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561

เงินกูย้มืมียอดคงเหลือจาํนวนเงิน 123.20 ลา้นบาท และ 197.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

วงเงินท่ี 14 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชย์

ในประเทศแห่งหน่ึงวงเงิน 1,200 ล้านบาท เบิกใช้แล้ว 400 ล้านบาท เงินกู้มีกาํหนด

ระยะเวลาชําระคืนภายในระยะเวลา 72 เดือน โดยเร่ิมชําระเงินกู้นับตั้ งแต่เดือนท่ี 9 

นบัตั้งแต่วนัท่ีทาํสญัญา โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบส่วนต่างร้อยละ 3.668 ต่อปี ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้มืมียอดคงเหลือจาํนวนเงิน 400.00 ลา้นบาท 

  เงินกูย้มืมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน ดงัน้ี  

ระยะเวลานบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก  ชาํระเงินตน้ งวดละ (ลา้นบาท) 

งวดท่ี 1 - 71  8.30 

 งวดท่ี 72  ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งทั้งส้ิน 
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บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั 

วงเงินท่ี 15  เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2555 บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงิน

สกุลบาทกับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงวงเงิน 485 ลา้นบาท เบิกใช้แลว้ 350  

ลา้นบาท เงินกูมี้กาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายในระยะเวลา 60 เดือน กาํหนดชาํระคืนเงิน

ตน้เป็นงวดทุกเดือน เดือนละ 5.9 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ

ประเภท 3 เดือน บวกร้อยละ 3 ต่อปี   

    เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกัด ได้เบิกใช้

เงินกูจ้าํนวน 120 ลา้นบาท เงินกูมี้กาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายในระยะเวลา 60 เดือน

นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน เดือนละ 2.5 ลา้น

บาท เร่ิมชําระงวดแรกเม่ือครบกําหนดระยะเวลา 7 เดือน โดยคิดดอกเบ้ียในอัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํประเภท 3 เดือน บวกร้อยละ 2 ต่อปี 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินกูย้ืมมียอดคงเหลือจาํนวนเงิน 27.50 ลา้นบาท และใน

ปี 2562 ไดช้าํระเงินกูท้ั้งหมดแลว้ 

 

วงเงินท่ี 16 เม่ือวนัท่ี 17  มิถุนายน 2559 บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั ไดท้าํสัญญากูเ้งิน

สินเช่ือสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงวงเงิน 250 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ 

250 ลา้นบาท เงินกูมี้กาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายในระยะเวลา 60 เดือน กาํหนดชาํระ

คืนเงินตน้เป็นงวดเดือน เดือนละ 4.20 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อย

ละ 2.00% ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ืมมียอดคงเหลือจาํนวนเงิน 

73.60 ลา้นบาท และ 124.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

วงเงินท่ี 17  เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั ไดท้าํสัญญากูย้ืม

เงิน สกุลบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงวงเงิน 600 ลา้นบาท เบิกใช้แลว้ 

600 ล้านบาท เงินกู้มีกําหนดระยะเวลาชําระคืนภายในระยะเวลา 84 เดือน โดยคิด

ดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก ประจาํประเภท 1 ปี บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ืมมียอดคงเหลือจาํนวนเงิน 143.40 ลา้นบาท และ 495.50 

ลา้นบาท ตามลาํดบั 

  เงินกูย้มืมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน ดงัน้ี  

ระยะเวลานบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก  ชาํระเงินตน้ งวดละ (ลา้นบาท) 

งวดท่ี 1 - 24  5.50 

 งวดท่ี 25 - 83  7.80 

 งวดท่ี 84  ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งทั้งส้ิน 
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วงเงินท่ี 18  เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2562 บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงิน

กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงวงเงิน 250 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน เงินกู้

มีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายในระยะเวลา 60 เดือน โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจาํประเภท 1 ปี บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้มืมี

ยอดคงเหลือจาํนวนเงิน 212.20 ลา้นบาท 

  เงินกูย้มืมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน ดงัน้ี  

ระยะเวลานบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก  ชาํระเงินตน้ งวดละ (ลา้นบาท) 

งวดท่ี 1 - 59  4.20 

 งวดท่ี 60  ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งทั้งส้ิน 
 
วงเงินท่ี 19  เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาทกบัธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศแห่งหน่ึงวงเงิน 800 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ 300 ลา้นบาท เงินกูมี้กาํหนดระยะเวลา

ชาํระคืนภายในระยะเวลา 72 เดือน โดยเร่ิมชาํระเงินกูน้บัตั้งแต่เดือนท่ี 9 นบัตั้งแต่วนัท่ี

ทาํสัญญา โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบส่วนต่างร้อยละ 3.668 ต่อปี  ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562 เงินกูย้มืมียอดคงเหลือจาํนวนเงิน 300.00 ลา้นบาท 

  เงินกูย้มืมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุกเดือน ดงัน้ี  

ระยะเวลานบัตั้งแต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก  ชาํระเงินตน้ งวดละ (ลา้นบาท) 

งวดท่ี 1 - 71  4.75 

 งวดท่ี 72  ชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียคงคา้งทั้งส้ิน 
 
บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จาํกดั 

วงเงินท่ี 20 เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จาํกดั ไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินสกุลบาท

กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงวงเงินจาํนวน 250 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ 250 ลา้น

บาท เงินกูมี้กาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายในระยะเวลา 84 เดือน กาํหนดชาํระคืนเงินตน้

เป็นงวดทุกเดือน   เดือนละ 2.98 ลา้นบาท เร่ิมชาํระงวดแรกเม่ือครบกาํหนดระยะเวลา 1 

เดือน นบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.50 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ืมมียอดคงเหลือจาํนวนเงิน 157.74 ลา้นบาท และ 193.45 

ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

   วงเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยด์งักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูก

สร้าง อาคาร และเคร่ืองใชท้างการเงินแพทยส่์วนหน่ึงของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 15 และและการจาํนาํใบหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) ของ

บริษัทตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10  และการจาํนําใบหุ้นของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจ

การแพทย ์จาํกดั (มหาชน) ของบริษทัตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12  และไดโ้อนสิทธิการรับเงิน

ค่าเช่าและค่าบริการท่ีบริษทัย่อยไดรั้บจาํนวน 2 สัญญาไวเ้ป็นประกนัแก่สถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม 

วงเงินของบริษทัยอ่ยในวงเงิน 8 ลา้นบาท ไม่มีภาระคํ้าประกนั 
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22. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

ประกอบดว้ย 
  บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 13,245,019  19,826,556  11,819,123  17,174,825 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (4,952,300)  (9,427,241)  (4,464,212)  (8,201,400) 

        สุทธิ 8,292,719  10,399,315  7,354,911  8,973,425 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

 เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดชาํระ  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดชาํระ 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,952,300  445,657  5,397,957  9,427,241  696,887  10,124,128 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระหลงัจาก            

 หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 8,292,719  396,525  8,689,244  10,399,315  586,583  10,985,898 

รวม 13,245,019  842,182  14,087,201  19,826,556  1,283,470  21,110,026 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดชาํระ  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดชาํระ 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,464,212  336,577  4,800,789  8,201,400  527,340  8,728,740 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระหลงัจาก            

 หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 7,354,911  290,333  7,645,244  8,973,425  380,948  9,354,373 

รวม 11,819,123  626,910  12,446,033  17,174,825  908,288  18,083,113 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินกบับริษทั

ลิสซ่ิงในประเทศหลายแห่ง คงเหลือจาํนวน 10 ฉบบั และ 15 ฉบบั ตามลาํดบั ดงัน้ี 

 บริษทัมีสัญญาเช่ายานพาหนะคงเหลือจาํนวน 8 ฉบบั และ 13 ฉบบั ตามลาํดบั มูลค่าตามสัญญารวม

เป็นเงิน 19.65 ลา้นบาท และ 38.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั ระยะเวลาผ่อนชาํระ 48 - 60 เดือน จ่ายชาํระรวมงวด

ละ 0.36 ลา้นบาท และ 0.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 บริษทัยอ่ยมีสญัญาเช่ายานพาหนะคงเหลือจาํนวน 2 ฉบบั มูลค่าตามสัญญารวมเป็นเงิน 4.68 ลา้นบาท 

ระยะเวลาผอ่นชาํระ 36 - 60 เดือน จ่ายชาํระรวมงวดละ 0.10 ลา้นบาท 

 ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาดังกล่าวข้างตน้ บริษทัและบริษทัย่อยจะต้องปฎิบัติตามเง่ือนไขและ

ขอ้จาํกดัต่างๆท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 
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23. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

  งบแสดงฐานะการเงิน  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัตน้ปี 149,136,803  133,868,376  53,467,632  49,318,168 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (6,085,030)  (7,036,832)  (3,019,401)  (3,541,124) 

ตน้ทุนบริการในอดีตและดอกเบ้ีย        

 - การแกไ้ขโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 36,825,219  814,396  8,247,818  - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 28,825,897  21,820,673  8,631,316  7,690,588 

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 33,017,126  (329,810)  5,213,964  - 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัส้ินปี 241,720,015  149,136,803  72,541,329  53,467,632 

 
  ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนบริการในอดีตและดอกเบ้ีย 36,825,219  814,396  8,247,818  - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        

 ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 14,612,789  11,305,862  4,308,690  3,753,970 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7,028,072  5,207,099  2,122,627  1,941,094 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 28,548  26,098  -  - 

 ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 7,156,488  5,281,614  2,199,999  1,995,524 

รวม 65,651,116  22,635,069  16,879,134  7,690,588 

 กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เกิดข้ึนจาก 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ (10,812,402)  1,927,826  (489,722)  - 

สมมติฐานประชากร 12,603,449  (2,039,677)  13,465,010  - 

สมมติฐานทางการเงิน (34,808,173)  441,661  (18,189,252)  - 

รวม (33,017,126)  329,810  (5,213,964)  - 
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  ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ร้อยละ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

อตัราคิดลด 1.67 - 2.76  2.76 - 3.63  1.85  3.52 

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 3.00 - 6.12  3.00 - 6.70  6.00  5.40 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0.00 - 26.37  0.00 - 26.37  0.00 - 20.45  0.00 - 23.13 

อตัราการทุพพลภาพ 10.00 ของอตัรามรณะ  10.00 ของอตัรามรณะ  10.00 ของอตัรามรณะ  10.00 ของอตัรามรณะ 

อตัรามรณะ  100.00 ของอตัรามรณะ

ไทยปี 2560 แยกเกณฑ์

ตามเพศชายและหญิง 

  100.00 ของอตัรามรณะ

ไทยปี 2560,2551 แยกเกณฑ์

ตามเพศชายและหญิง 

 100.00 ของอตัรามรณะ

ไทยปี 2560 แยกเกณฑ์

ตามเพศชายและหญิง 

 100.00 ของอตัรามรณะ

ไทยปี 2551 แยกเกณฑ์

ตามเพศชายและหญิง 
 

 

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

อตัราคิดลด        

      เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 (33,830,333)  (16,472,654)  (8,131,815)  (4,707,475) 

      ลดลงร้อยละ 1 39,134,788  19,827,675  9,780,064  5,510,135 

อตัราการข้ึนเงินเดือน        

      เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 37,489,350  22,476,114  9,270,346  6,460,713 

      ลดลงร้อยละ 1 (31,275,871)  (18,863,453)  (7,912,471)  (5,582,814) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน        

      เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 (11,716,664)  (5,677,954)  (3,942,156)  (1,845,515) 

      ลดลงร้อยละ 10 12,918,266  6,247,375  4,403,269  2,069,867 
 
  

   พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดล้งราชกิจจานุเบกษาแลว้ เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 โดยกาํหนด

อตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บ

ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน โดย

พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดสามสิบวนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ย

รับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุน 
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24. ทุนเรือนหุ้น 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558ไดมี้มติอนุมติั

การออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (VIBHA-W2) จาํนวนไม่เกิน 

1,048,097,120 หน่วย เพื่อจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ในอตัราส่วน 12 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ และเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2558 บริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้สามญัเดิมของบริษทัตามสดัส่วนโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัคร้ังท่ี 2 ของบริษทัโรงพยาบาล

วิภาวดี จาํกดั (มหาชน) (VIBHA-W2) 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

การเสนอขาย / การจดัสรร : จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม 

จาํนวนท่ีออกและเสนอขาย : 1,048,093,059 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 1 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 1.00 บาท ต่อหุน้ 

ระยะเวลาและเง่ือนไขในการใชสิ้ทธิ : วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนกนัยายน ตลอดอายุของใบสําคญัแสดง

สิทธิ และวนัใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัทาํการสุดทา้ยของวนัท่ี

ครบกาํหนดระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 30 กนัยายน 2558 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัส้ินสุดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 12 มิถุนายน 2563 

 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัการ

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังท่ี  3 (VIBHA-W3) จํานวนไม่เกิน 

1,012,587,386 หน่วย เพื่อจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ในอตัราส่วน 13 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ และเม่ือวนัท่ี วนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 บริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ให้แก่ผู ้

ถือหุน้สามญัเดิมของบริษทัตามสดัส่วนโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัคร้ังท่ี 3 ของบริษทั 

โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) (VIBHA-W3) 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

การเสนอขาย / การจดัสรร : จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม 

จาํนวนท่ีออกและเสนอขาย : 1,012,582,207 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 1 หุน้ 
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ราคาการใชสิ้ทธิ : 3.00 บาท ต่อหุน้ 

ระยะเวลาและเง่ือนไขในการใชสิ้ทธิ : วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนกนัยายน ตลอดอายุของใบสําคญัแสดง

สิทธิ และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัทาํการสุดทา้ยของวนัท่ี

ครบกาํหนดระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 30 กนัยายน 2560 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัส้ินสุดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 14 มิถุนายน 2565 

 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติ

อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล เป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.036 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.66 ของกาํไรสุทธิตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงตามเง่ือนไขการปรับใบสาํคญัแสดงสิทธิตามท่ีกล่าวในขอ้ 5.5 ของการกาํหนด

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 (VIBHA-W2, VIBHA-W3) โดยมีผลการปรับสิทธิ

ดงักล่าวในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

ดงันั้น บริษทัจึงมีการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ัง 2 และคร้ังท่ี 3 

ทั้งน้ีราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิคือ 

1. VIBHA-W2 

ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ : 0.999 บาทต่อ 1 หุน้สามญั 

อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.00086 หุน้ 

2. VIBHA-W3 

ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ : 2.997 บาทต่อ 1 หุน้สามญั 

อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.00086 หุน้ 

 

และตามมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 และท่ี

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 มีมติให้จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP-

W2) จาํนวน 300 ลา้นหน่วย และเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 บริษทัไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนักงาน 

(ESOP-W2) 

การเสนอขาย / การจดัสรร : จดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และ/หรือ

บริษทัยอ่ย 

จาํนวนท่ีออกและเสนอขาย : 300,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 1 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 3.00 บาท ต่อหุน้ 
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ระยะเวลาและเง่ือนไขในการใช้

สิทธิ 

: วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนกนัยายน ตลอดอายุของใบสําคญัแสดง

สิทธิ และวนัใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัทาํการสุดทา้ยของวนัท่ี

ครบกาํหนดระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 28 กนัยายน 2561 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัส้ินสุดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 14 มิถุนายน 2566 
    

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัในระหวา่งปีมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
  หน่วย 

 

ประเภทใบสาํคญั 

แสดงสิทธิ  

จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561  

จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีออกจดัสรร 

ในระหวา่งปี  

จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ 

ในระหวา่งงปี  

จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 

VIBHA-W2  426,696,746  -  (65,039,132)  361,657,614 

VIBHA-W3  1,011,777,778  -  (153,846)  1,011,623,932 

ESOP-W2  300,000,000  -  -  300,000,000 

รวม  1,738,474,524  -  (65,192,978)  1,673,281,546 

 

   จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ

การจดทะเบียนการเพิ่มทุนสาํหรับการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ สรุปไดด้งัน้ี 
        บาท 

        งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ประเภทใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

  

 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 

  

วนัท่ีจดทะเบียน 

เพิ่มทุน 

  

จาํนวนหน่วยท่ีใช้

สิทธิซ้ือหุน้ 

 2562 

 

   

ทุนเรือนหุน้

ท่ีเพิ่มข้ึน 

 ส่วนเกิน 

มูลค่าหุน้ 

 จาํนวนเงิน 

VIBHA-W2  วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  วนัท่ี 11 ตุลาคม 2562  65,039,132  6,509,505  58,520,450  65,029,955 

VIBHA-W3  วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  วนัท่ี 11 ตุลาคม 2562  153,846  15,398  446,074  461,472 

     65,192,978  6,524,903  58,966,524  65,491,427 
 

        บาท 

        งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ประเภทใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

  

 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 

  

วนัท่ีจดทะเบียน 

เพิ่มทุน 

  

จาํนวนหน่วยท่ีใช้

สิทธิซ้ือหุน้ 

 2561 

 

   

ทุนเรือนหุน้

ท่ีเพิม่ข้ึน 

 ส่วนเกิน 

มูลค่าหุน้ 

 จาํนวนเงิน 

VIBHA-W2  วนัท่ี 28 กนัยายน 2561  วนัท่ี 22 ตุลาคม 2561  2,433,662  243,366  2,187,860  2,431,226 

VIBHA-W3  วนัท่ี 28 กนัยายน 2561  วนัท่ี 22 ตุลาคม 2561  738  74  2,140  2,214 

     2,434,400  243,440  2,190,000  2,433,440 
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25. สํารองตามกฎหมาย 

  บริษทัต้องจดัสรรสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่จะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัตามพระราชบญัญติับริษทั

มหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 โดยสํารองตามกฎหมายไม่สามารถนํามาจ่ายเงินปันผลได ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 และ 2561 บริษทัไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมายเพิ่มข้ึนจาํนวนเงิน 2.92 ลา้นบาท และ 14.48 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

 

26. การจัดสรรกาํไรสะสม 

สาํหรับบริษทั 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2562  เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติ

อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในอตัราหุ้นละ 

0.040 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 527.97 ลา้นบาท และจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 14.48 ลา้นบาท 

โดยให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บ

เงินปันผล เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติ

อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในอตัราหุ้นละ 

0.036 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 475.09 ลา้นบาท และจดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 0.33 

ลา้นบาท โดยให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 เป็นผูมี้

สิทธิไดรั้บเงินปันผล เงินปันผลไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

 

 สาํหรับบริษทัย่อย - บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) 

  ตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติั

ให้จ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 

0.052 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นทั้งหมดจาํนวน 4,023.13 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 209.20 ลา้นบาท โดยให้ผูถื้อหุ้นท่ี

มีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผล เงินปันผลจ่าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

  ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ผูถื้อหุน้มีมติ

อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ใน

อตัราหุน้ละ 0.047 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทั้งหมดจาํนวนเงิน 4,023.13 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 189.09 ลา้น

บาท โดยให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2561 เป็นผูมี้สิทธิ

ไดรั้บเงินปันผล ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 
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 สาํหรับบริษทัยอ่ยทางออ้ม - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  

  ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยทางออ้มประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2562 ผูถื้อ

หุน้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 100.00 ลา้นบาท เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อ

หุน้ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

  ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยทางออ้มประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2561 ผูถื้อ

หุน้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 3.75 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 150.00 ลา้นบาท เงินปันผลไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 

 

 สาํหรับบริษทัยอ่ยทางออ้ม - บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จาํกดั  

  ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยทางออ้มประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2561 ผูถื้อ

หุน้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 9.42 ลา้นบาท เงินปันผลไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อ

หุน้ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561  

 

สาํหรับบริษทัยอ่ยทางออ้ม - บริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จาํกดั  

  ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยทางออ้มประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 27  เมษายน 2562 ผูถื้อ

หุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 สําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราหุน้ 0.50 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 15.00 ลา้นบาท เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

  ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยทางออ้มประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2561 ผูถื้อ

หุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 สําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 30.00 ลา้นบาท เงินปันผลไดจ่้ายใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

 

27. การบริหารจัดการทุน 

  วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัและบริษทัย่อย คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้าง

ทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองตามงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.89 : 1 (ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 เท่ากับ 0.66 : 1) และบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั  0.87 : 1 (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561เท่ากบั 0.53:1) 
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28. รายได้จากประกันสังคม 

   ในปี 2561 บริษทัยอ่ยทางออ้ม ไดแ้ก่ บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จาํกดั และบริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั 

เมโมเรียล จาํกดั ไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาเรียกเงินค่าบริการทางการแพทย ์จาํนวนท่ีเกินกว่าท่ีโรงพยาบาล

พึงไดรั้บคืนจากโรงพยาบาลร้อยละของค่า AdjRW สํานกังานประกนัสังคมตรวจพบจาํนวนเงินท่ีขอรับเงิน

ค่าบริการทางการแพทยใ์นปี 2558 ไม่ถูกตอ้งเป็นจาํนวนเงินรวม 85.40 ลา้นบาท โดยเกิดจากการเรียกตรวจ    

เวชระเบียนของสํานักงานประกันสังคมโดยใช้วิธีสุ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนข้อมูลท่ีมีอยู่ใน

ขณะนั้นมาพิจารณาเพื่อเรียกเงินค่าบริการทางการแพทยด์งักล่าวคืน โดยวิธีการสุ่มตรวจดงักล่าวมีผลใช้

บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป  

   ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยทางอ้อมทั้ งสองแห่งมีมติให้บันทึกเงินท่ีคาดว่าจะถูกเรียกคืนจาก

สํานักงานประกันสังคมทั้งจาํนวน โดยบันทึกลดรายได้จากการรักษาพยาบาลสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 จํานวนเงิน 85.40 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และแสดงรายการเงินเรียกคืน

ค่าบริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลเป็นเงินรับล่วงหนา้จากประกนัสังคมในงบแสดงฐานะการเงิน โดย

สาํนกังานประกนัสังคมจะดาํเนินการเรียกคืนเงินดงักล่าว โดยหกัจากค่าบริการทางการแพทยป์ระเภทผูป่้วย

ในดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงและค่าบริการทางการแพทยก์รณีเหมาจ่ายเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 25.76 ลา้นบาท 

คงเหลือจาํนวนเงินท่ีตอ้งเรียกคืนจากโรงพยาบาลอีกเป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 59.64 ลา้นบาท สํานักงาน

ประกนัสังคมจะเรียกคืนโดยหักจากเงินค่าบริการทางการแพทยก์รณีเหมาจ่ายของทางโรงพยาบาลดว้ยวิธี

ชาํระคืนเป็นงวดจาํนวน 12 งวด และในปี 2561 สาํนกังานประกนัสังคมไดห้กัเงินค่าบริการทางการแพทย์

กรณีเหมาจ่ายจาํนวน 1 งวด เป็นจาํนวนเงิน 5.10 ลา้นบาท และในปี 2562 หักเงินค่าบริการทางการแพทย์

กรณีเหมาจ่ายอีกเป็นจาํนวน 11 งวดเป็นจาํนวนเงิน 54.54 ลา้นบาท ดงันั้น สํานักงานประกันสังคมได้

ดาํเนินการหกัเงินจากค่าบริการทางการแพทยก์รณีเหมาจ่ายครบจาํนวนแลว้ 

   ในปี 2562 สํานักงานประกันสังคมได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทาง

การแพทย์กรณีโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง ปี 2559 และปี 2560 โดยวิธีการสุ่มตรวจข้อมูลการใช้บริการทาง

การแพทย ์ซ่ึงสํานักงานประกันสังคมตรวจพบข้อมูลร้อยละของค่า AdjRW ท่ีไม่ถูกต้องจากจาํนวนท่ี

โรงพยาบาลพึงได้รับ ทั้ งน้ี ซ่ึงกลุ่มบริษัทย่อยสามารถดาํเนินการโต้แยง้ได้ตามระยะเวลาท่ีสํานักงาน

ประกนัสังคมกาํหนด แต่อยา่งไรก็ตาม จากขอ้มูลและประสบการณ์ในอดีต กลุ่มบริษทัยอ่ยคาดวา่จะถูกเรียก

เงินค่าบริการทางการแพทยคื์นจากสํานักงานประกนัสังคมจากผลการตรวจสอบดงักล่าว เป็นจาํนวนเงิน 

187.25 ล้านบาท โดยคาํนวณจากข้อมูลร้อยละของค่า AdjRW ท่ีสํานักงานประกันสังคมตรวจพบว่าไม่

ถูกตอ้ง 

   สืบเน่ืองจากรายการข้างต้น ทําให้บริษัทย่อยเห็นว่า ผลการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทาง

การแพทยใ์นปี 2558 ซ่ึงอยู่ระหว่างการอุทธรณ์นั้นคาดว่าจะถูกเรียกคืนดว้ยเช่นกนัเป็นจาํนวนเงิน 64.08 

ลา้นบาท โดยคาํนวณจากขอ้มูลร้อยละของค่า AdjRW ท่ีสาํนกังานประกนัสงัคมตรวจพบวา่ไม่ถูกตอ้ง 

   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อยบนัทึกลดรายไดจ้ากการรักษาพยาบาลในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ จาํนวนเงิน 251.32 ลา้นบาท และบนัทึกเงินรับล่วงหน้าจากสํานักงานประกนัสังคมดว้ย

จาํนวนเงินเดียวกนั 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทย่อยมีเงินรับล่วงหน้าจากประกันสังคมคงเหลือเป็น

จาํนวนเงิน 251.32 ลา้นบาท และ 54.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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29. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใช้จ่ายท่ีสําคญัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 และ 2561 ดงัต่อไปน้ี  

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

ค่ายา เวชภณัฑ ์และอุปกรณ์ส้ินเปลืองใชไ้ป  1,040,987,066   971,671,907  350,004,057   339,582,426 

ค่าใชบ้ริการภายนอกทางการแพทย ์  172,802,935   183,134,463  39,926,535   45,145,798 

ตน้ทุนแลป็และเอก็ซเรย ์  135,557,879   127,457,047  33,180,828   35,503,096 

ค่าธรรมเนียมแพทย ์  1,475,902,925   1,397,850,802  552,997,851   539,497,872 

ตน้ทุนอาหาร  72,898,910   74,985,083  9,975,707   9,507,105 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  1,497,417,296   1,386,250,783  554,555,618   522,900,584 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  111,565,682   106,795,688  47,991,549   47,709,200 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  413,382,201   412,539,848  127,535,920   138,856,614 

ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา    105,485,442   113,871,891  39,721,412   43,482,846 

ค่าสาธารณูปโภค  132,361,932   132,040,398  47,349,080   45,012,641 

 

30. เงินกองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงาน 

 บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนกังานสาํหรับพนกังานประจาํทั้งหมดของบริษทัตามความ

ในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ.2530 

   พนกังานและบริษทัจ่ายสมทบเขา้เงินกองทุนตามโครงการน้ีในอตัราร้อยละของเงินเดือนของพนกังาน

แต่ละคน พนกังานจะไดรั้บส่วนท่ีบริษทัสมทบตามระเบียบและขอ้บงัคบัของเงินกองทุนและตามระยะเวลา

การทาํงานกับบริษทั บริษทัได้แต่งตั้ งผูจ้ดัการกองทุนแห่งหน่ึงเพื่อบริหารกองทุนตามข้อกาํหนดใน

พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ.2530 

บริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็น

จาํนวนเงิน 4.54 ลา้นบาท และ 4.87 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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31. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

31.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ประกอบดว้ย  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :        

ภาษีเงินไดส้าํหรับปี 215,886,634  194,471,688  84,754,151  87,873,472 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (9,441,335)  (5,055,867)  (2,367,110)  (882,908) 

 รวม 206,445,299  189,415,821  82,387,041  86,990,564 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :        

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร (ขาดทุน)         

จากหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 147,439,051  (57,370,916)  76,459,523  8,063,312 

  จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (6,603,425)  65,962  (1,042,793)  - 

 รวม 140,835,626  (57,304,954)  75,416,730  8,063,312 

 
31.2 การกระทบยอดระหว่างจาํนวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

กาํไรทางบญัชีสาํหรับปี 1,199,244,862  1,065,824,225  796,043,542  739,887,602 

อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 20  20  20  20 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 239,848,972  213,164,845  159,208,708  147,977,520 

รายการกระทบยอด        

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไมส่ามารถนาํมาหกัใน        

การคาํนวณกาํไรทางภาษี        

- ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ        

กาํไรทางภาษี 62,538,362  5,714,385  1,245,254  950,720 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรท่ีไม่ตอ้งนาํมา        

คาํนวณกาํไรทางภาษี        

- รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ (33,218,462)  (14,240,848)  (73,866,685)  (57,677,325) 

- ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (51,946,788)  (3,124,717)  -  - 

- อ่ืนๆ (15,214,243)  (15,719,274)  (4,200,236)  (4,260,351) 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกในงวดก่อนแต่นาํมาใชล้ด        

 รอการตดับญัชี 4,437,458  3,621,430  -  - 

รวมรายการกระทบยอด (33,403,673)  (23,749,024)  (76,821,667)  (60,986,956) 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 206,445,299  189,415,821  82,387,041  86,990,564 
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31.3 การกระทบยอดระหว่างอตัราภาษีท่ีแท้จริงถวัเฉล่ียและอัตราภาษีท่ีใช้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 2562     2561  

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 1,199,244,862    1,065,824,225   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 239,848,972  20.00  213,164,845  20.00 

รายการกระทบยอด (33,403,673)  (2.79)  (23,749,024)  (2.23) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 206,445,299  17.21  189,415,821  17.77 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 796,043,542    739,887,602   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 159,208,708  20.00  147,977,520  20.00 

รายการกระทบยอด (76,821,667)  (9.65)  (60,986,956)  (8.24) 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 82,387,041  10.35  86,990,564  11.76 

 

32. ส่วนงานดาํเนินงาน 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัใน 2 ส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานตามชนิดของบริการในเขต

ภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 

ประเภทส่วนงาน  ลกัษณะของบริการตามส่วนงาน 

ส่วนงานโรงพยาบาล  โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลในเครือประกนัสงัคม

และโรงพยาบาลในเครือสํานักงานประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) 

ส่วนงานอ่ืนๆ  บริการใหเ้ช่าหอ้งพกัและโรงแรม 

 

  ผลการดาํเนินงานไดรั้บการสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ซ่ึงก็คือกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผล

การปฏิบติังาน บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้

เกณฑ์ผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงเป็นเกณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุน

จากการดาํเนินงานในงบการเงิน  
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รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

และ 2561 มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานโรงพยาบาล  ส่วนงานอ่ืนๆ  รวม 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

รายได ้          6,450,680,338  6,367,334,641  95,213,190  106,709,959  6,545,893,528  6,474,044,600 

ตน้ทุน               (4,678,123,924)  (4,425,382,098)  (100,459,102)  (104,107,740)  (4,778,583,026)  (4,529,489,838) 

กาํไรขั้นตน้ 1,772,556,414  1,941,952,543  (5,245,912)  2,602,219  1,767,310,502  1,944,554,762 

รายไดอ่ื้น (ค่าใชจ่้ายอ่ืน) ท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้           

เงินปันผลรับ         210,425,919  80,820,750 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน         180,526  4,008,054 

รายไดอ่ื้น         116,161,383  96,363,078 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (953,466,030)  (915,851,845) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (201,101,377)  (159,694,158) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        259,733,939  15,623,584 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (206,445,299)  (189,415,821) 

กาํไรสาํหรับปี         992,799,563  876,408,404 
 
33. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั

ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหว่างปีหลงัจากไดป้รับจาํนวนหุ้นสามญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 และกาํไรต่อหุ้นขั้น

พื้นฐานของปีก่อนไดถู้กคาํนวณข้ึนใหม่ โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวไ้ดเ้กิดข้ึน

ตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของปีแรกท่ีเสนอรายงาน 

กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีดว้ยผลรวมของจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปีกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพื่อแปลง

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

กาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 809,045,597  723,672,451  713,656,501  652,897,038 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น)  13,214,026,936  13,197,407,391  13,214,026,936  13,197,407,391 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีกิจการ        

   ตอ้งออกให้ตามสิทธิของ (VIBHA-W2) (หุน้) 410,125,132  428,494,911  410,125,132  428,494,911 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีกิจการ        

   ตอ้งออกให้ตามสิทธิของ (VIBHA-W3) (หุน้) 1,011,738,579  1,011,778,323  1,011,738,579  1,011,778,323 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีกิจการ        

   ตอ้งออกให้ตามสิทธิของ (ESOP-W2) (หุ้น) 300,000,000  300,000,000  300,000,000  300,000,000 

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีสมมติวา่ออกในมูลค่ายติุธรรม (หุน้) (213,497,466)  (152,818,233)  (213,497,466)  (152,818,233) 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั        

  รวมหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด (หุ้น) 14,722,393,181  14,784,862,392  14,722,393,181  14,784,862,392 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.0612  0.0548  0.0540  0.0495 

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 0.0550  0.0489  0.0485  0.0442 
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34. เคร่ืองมือทางการเงิน 

34.1 การบริหารความเส่ียง 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารความเส่ียงทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนในสินทรัพยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมภายในองคก์รโดยทัว่ไป 

และไม่ไดถื้อหรือออกอนุพนัธ์ทางการเงินใด ๆ    

 

34.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน เงิน

ให้กูย้ืมระยะสั้น เงินให้กูย้ืมระยะยาว เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาว ทั้งน้ี

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัเช่ือว่าความผนัผวนของ

อตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดของกิจการ บริษทัและบริษทัย่อยมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอ่ืนเพื่อป้องกนั

ความเส่ียงดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 

 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

 ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  578,723,527  24,131,520  602,855,047 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  592,595,058  592,595,058 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  305,125,000  -  305,125,000 

เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั -  36,252,346  -  36,252,346 

เงินลงทุน -  10,000,000  9,630,064,056  9,640,064,056 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  24,000,000  -  24,000,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลอ่ืน -  5,370,000  -  5,370,000 

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,944,206  2,675,000,000  -  2,677,944,206 

เจา้หน้ีการคา้ -  -  342,149,832  342,149,832 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  633,053,818  -  633,053,818 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -  70,800,000  -  70,800,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,965,199,045  538,191,463  -  3,503,390,508 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -  13,245,019  -  13,245,019 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  176,000,000  -  176,000,000 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 

 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

 ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  296,561,130  10,559,408  307,120,538 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  677,690,317  677,690,317 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  336,300,000  -  336,300,000 

เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั -  44,487,957  -  44,487,957 

เงินลงทุน -  -  6,796,650,522  6,796,650,522 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  29,625,000  -  29,625,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลอ่ืน -  3,985,000  -  3,985,000 

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,169,960  1,581,625,000  -  1,585,794,960 

เจา้หน้ีการคา้ -  -  311,116,646  311,116,646 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  589,853,818  -  589,853,818 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -  68,400,000  -  68,400,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,068,192,382  1,037,161,716  -  2,105,354,098 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -  19,826,556  -  19,826,556 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  192,000,000  -  192,000,000 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 

 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

 ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  67,829,150  2,517,769  70,346,919 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  131,271,650  131,271,650 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  117,419,494  -  117,419,494 

เงินลงทุน -  10,000,000  8,166,812,271  8,176,812,271 

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  2,045,000,000  -  2,045,000,000 

เจา้หน้ีการคา้ -  -  109,712,596  109,712,596 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,285,060,950  538,191,463  -  1,823,252,413 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -  11,819,123  -  11,819,123 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  176,000,000  -  176,000,000 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 

 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

 ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  39,957,179  1,343,352  41,300,531 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  129,772,592  129,772,592 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  108,000,000  -  108,000,000 

เงินลงทุน -  -  5,583,562,188  5,583,562,188 

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  915,000,000  -  915,000,000 

เจา้หน้ีการคา้ -  -  100,163,501  100,163,501 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 30,500,000  1,037,161,716  -  1,067,661,716 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -  17,174,825  -  17,174,825 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  192,000,000  -  192,000,000 

 

34.3 ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม

ระยะสั้นและระยะยาวแก่บคุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ

กาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น บริษทัไม่คาดว่าจะไดรั้บ

ความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีดงักล่าว นอกเหนือไปจากท่ีไดต้ั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสยัจะสูญไวแ้ลว้ 

 

34.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ เน่ืองจากธุรกรรมทางการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทาํกบัธุรกิจภายในประเทศ 

 

34.5 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

  บริษทัและบริษทัย่อยมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบั

ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัรวมทั้งจดัหาวงเงิน

สินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินต่างๆ เพื่อสํารองในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเพื่อลดผลกระทบ

จากความผนัผวนของกระแสเงินสด 
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  34.6 มูลค่ายติุธรรม 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม ยกเวน้ใน

กรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินดงักล่าวแทน 

   ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

  ระดบัที่ 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

  ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ที่สามารถ

สังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณ

มาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

  ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ

ประมาณข้ึน  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม แยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์         

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย         

        - หน่วยลงทุน  -  780,080  -  780,080 

        - ตราสารทุน  6,313,495,459  -  -  6,313,495,459 

 รวม  6,313,495,459  780,080  -  6,314,275,539 

 
  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์         

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย         

        - หน่วยลงทุน  -  766,088  -  766,088 

        - ตราสารทุน  3,656,549,151  -  -  3,656,549,151 

 รวม  3,656,549,151  766,088  -  3,657,315,239 
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  บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์         

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย         

        - ตราสารทุน  3,674,474,522  -  -  3,674,474,522 

 
  บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์         

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย         

        - ตราสารทุน  1,349,069,720  -  -  1,349,069,720 

 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

  เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 

    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยคาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน 

 

35. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 

2561 มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ ณ  

 วนัท่ี 1 มกราคม 2562  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,585,794,960  1,092,149,246  -  2,677,944,206 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 589,853,818  43,200,000  -  633,053,818 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 68,400,000  2,400,000  -  70,800,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,105,354,098  1,398,036,410  -  3,503,390,508 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 19,826,556  (9,964,263)  3,382,726  13,245,019 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 192,000,000  (16,000,000)  -  176,000,000 

รวม 4,561,229,432  2,509,821,393  3,382,726  7,074,433,551 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ ณ  

 วนัท่ี 1 มกราคม 2561  เพิม่ (ลด)*  เพิ่มข้ึน   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,031,532,860  554,262,100  -  1,585,794,960 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 630,353,818  (40,500,000)  -  589,853,818 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 206,650,000  (138,250,000)  -  68,400,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,407,166,667  (301,812,569)  -  2,105,354,098 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 23,759,655  (9,169,659)  5,236,560  19,826,556 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 184,000,000  8,000,000  -  192,000,000 

รวม 4,483,463,000  72,529,872  5,236,560  4,561,229,432 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ ณ  

 วนัท่ี 1 มกราคม 2562  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 915,000,000  1,130,000,000  -  2,045,000,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,067,661,716  755,590,697  -  1,823,252,413 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 17,174,825  (8,738,428)  3,382,726  11,819,123 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 192,000,000  (16,000,000)  -  176,000,000 

รวม 2,191,836,541  1,860,852,269  3,382,726  4,056,071,536 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ ณ  

 วนัท่ี 1 มกราคม 2561  เพิม่ (ลด)*  เพิ่มข้ึน   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 770,000,000  145,000,000  -  915,000,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,071,840,000  (4,178,284)  -  1,067,661,716 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 22,008,123  (8,325,807)  3,492,509  17,174,825 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 184,000,000  8,000,000  -  192,000,000 

รวม 2,047,848,123  140,495,909  3,492,509  2,191,836,541 

   *กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจาํนวนเงินสดรับและเงินสดชาํระคืนในงบกระแสเงินสด 
 

36. ภาระผูกพัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัดงัน้ี 

36.1 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์จาํนวนเงินรวม 791.57 

ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 51.80 ลา้นบาท)  
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36.2 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าอาคารกบัการเคหะแห่งชาติเพื่อทาํธุรกิจให้เช่าหอ้งพกัอาศยั โดยระยะเวลา

การเช่าจะส้ินสุดในวนัท่ี 1 มีนาคม 2575 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัในอนาคตท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าคงเหลือ ใน

งบการเงินรวม ดงัน้ี 

   บาท 

จ่ายชาํระภายใน    

1 ปี   25,532,485 

2 - 5 ปี   97,606,739 

มากกวา่ 5 ปี   176,912,215 

   300,051,439 

 

36.3 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการชาํระค่าบาํรุงรักษาเคร่ืองมือแพทยแ์ละสัญญาอ่ืนๆตาม

สญัญาคงเหลือ ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระภายใน    

1 ปี 5,228,250  13,299,856 

2 - 5 ปี 6,089,111  12,060,123 

 11,317,361  25,359,979 

 

37. หนี้สินท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนา้ดงัน้ี 

37.1  บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีสถาบนัการเงินออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัต่อหน่วยงานของ

ราชการเป็นจาํนวนเงินรวม 5.25 ลา้นบาท 

 

37.2  บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีสถาบันการเงินออกหนังสือคํ้ าประกันให้บริษัทย่อยต่อ

หน่วยงานของราชการเป็นจาํนวนเงินรวม 7.39 ลา้นบาท  

 

37.3 บริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารพาณิชยอ์อกหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า กรม

ไปรษณีย ์สาํนกังานประกนัสงัคม และตัว๋อาวลั รวมเป็นจาํนวนเงินรวม  43.52 ลา้นบาท  
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38. การจัดประเภทรายการใหม่ 

  บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบการเงินปี 2561 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดง

รายการในงบการเงินปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไร (ขาดทุน) หรือส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไดร้ายงานไว ้
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ก่อนจดัประเภทใหม่  เพิ่มข้ึน (ลดลง)  หลงัจดัประเภทใหม ่

งบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561      

เงินลงทุนชัว่คราว 766,088  (766,088)  - 

เงินลงทุนเผื่อขาย 3,656,549,151  766,088  3,657,315,239 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 814,353,818  (192,000,000)  589,853,818 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  192,000,000  192,000,000 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก่อนจดัประเภทใหม่  เพิ่มข้ึน (ลดลง)  หลงัจดัประเภทใหม ่

งบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561      

เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 192,000,000  (192,000,000)  - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  192,000,000  192,000,000 

 

39.   เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

สาํหรับบริษทั 

  ตามมติท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ

บริษทั ไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2563  ในการจ่ายเงินปันผล

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากกาํไรของปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.045 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 596.91 ลา้นบาท เงินปันผล

น้ีจะถูกจ่ายภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทั 

 

สาํหรับบริษทัยอ่ย - บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) 

  เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อย ไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยประจาํปี 2563 ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรสะสม       

ในอตัราหุ้นละ 0.0585 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 235.35 ลา้นบาท เงินปันผลน้ีจะถูกจ่ายภายหลงัจากไดรั้บการ

อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัยอ่ย 

 

40. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 
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