
 

บริษัท โรงพยาบาลวภิาวด ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

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

รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 

 



 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบ

ย่อของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบใน

การจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่
สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 

 

 
(นางสาวสุลลิต  อาดสวา่ง) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7517 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 



ณ วันที� 30 ณ วันที� 31 ณ วันที� 30 ณ วันที� 31

กันยายน 2561 ธันวาคม 2560 กันยายน 2561 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5         296,916,817 432,588,012 50,229,240 68,735,005

เงินลงทุนชั�วคราว 763,339 756,928 -                       -                       

ลูกหนี�การค้า 4, 6 744,981,255 519,679,094 138,569,292 120,902,546

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 4, 7 282,500,000 294,000,000 171,000,000 160,000,000        

สินค้าคงเหลือ 8         156,164,188 154,603,116 43,193,258 42,412,284

เงินปันผลค้างรับ 4, 10, 12 1,324,639 -                         124,639 -                       

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 4         40,400,854 31,770,294 16,806,527 18,019,407

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,523,051,092 1,433,397,444 419,922,956 410,069,242

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจําที�ติดภาระคํ�าประกัน 9         34,634,022 43,441,645           -                       -                       

เงินลงทุนเผื�อขาย 4, 10 3,817,897,798 3,578,788,239      1,320,774,000 952,801,829        

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11       2,384,718,590 2,357,601,653      1,777,365,788 1,752,365,788     

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12       -                         -                         1,984,004,789 1,984,004,789     

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 13       958,848,051 955,355,131         472,121,891 468,621,891        

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

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื�น 2,150,000 -                         -                       -                       

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 14       249,236,395 233,246,605         166,916,066 168,257,277        

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15       6,114,853,634 6,042,589,361      1,316,832,804 1,313,760,618     

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

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12,930,618 10,341,646           5,033,309 3,499,446            

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16       23,673,529 22,574,505           -                       -                       

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ 9,730,410 10,178,297           -                       -                       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 8,362,132              5,944,382              4,472,853            4,358,758            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,369,875,910    14,012,902,195    7,047,521,500     6,647,670,396     

รวมสินทรัพย์ 15,892,927,002    15,446,299,639    7,467,444,456     7,057,739,638     

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน 2561

 
สินทรัพย์

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



ณ วันที� 30 ณ วันที� 31 ณ วันที� 30 ณ วันที� 31

กันยายน 2561 ธันวาคม 2560 กันยายน 2561 ธันวาคม 2560

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจาก

สถาบันการเงิน 17       1,622,002,097 1,031,532,860 1,175,000,000 770,000,000

เจ้าหนี�การค้า 4         332,692,029 308,783,254 101,751,860 99,084,334

ส่วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 20       745,724,286 721,797,619 479,950,000 424,163,333

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 21       9,677,010 9,597,914 8,473,933 8,726,975

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลและกิจการ

ที�เกี�ยวข้องกัน 4, 18 829,853,818 814,353,818 208,000,000 184,000,000

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลอื�น 19       207,850,000 206,650,000 -                       -                       

เจ้าหนี�ซื�อทรัพย์สิน 4         30,812,590 35,579,469 2,691,457 3,983,913

ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 180,561,949 170,463,647 80,351,516 73,665,839

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4         103,151,841 70,647,681 20,652,650 22,544,304

เงินปันผลค้างจ่าย 18,269,067 16,309,639 11,341,587 10,240,263

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 49,916,496 100,059,162 23,986,685 42,101,578

เงินรับล่วงหน้าจากสํานักงานประกันสังคม 25       85,405,068 -                         -                       -                       

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 4         55,014,115 47,974,320 15,715,241 15,257,037

รวมหนี�สินหมุนเวียน 4,270,930,366 3,533,749,383 2,127,914,929 1,653,767,576

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 20       1,308,518,383 1,685,369,048 462,941,716 647,676,667

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 21       13,037,890 14,161,741 11,296,847 13,281,148

หนี�สินตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 72,444,408 70,949,097 -                       -                       

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16       610,609,119 626,322,436 37,150,820 27,677,410

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 22       144,338,236 133,868,376 51,544,985 49,318,168

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 4         10,500,564 14,426,087 4,120,493 4,067,531

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 2,159,448,600 2,545,096,785 567,054,861 742,020,924

รวมหนี�สิน 6,430,378,966 6,078,846,168 2,694,969,790 2,395,788,500

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

- 3 -

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 กันยายน 2561

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

 

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



ณ วันที� 30 ณ วันที� 31 ณ วันที� 30 ณ วันที� 31

กันยายน 2561 ธันวาคม 2560 กันยายน 2561 ธันวาคม 2560

ทุนเรือนหุ้น

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 13,196,933,850 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 1,319,693,385 1,319,693,385 1,319,693,385 1,319,693,385

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,377,168,913 2,377,168,913 2,377,168,913 2,377,168,913

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 2,433,440 -                         2,433,440 -                       

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 131,969,339 131,969,339 131,969,339 131,969,339

ยังไม่ได้จัดสรร 2,097,499,975 1,952,926,137 748,791,250 681,200,994

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 10, 11.3 1,213,766,320      1,231,636,430      192,418,339        151,918,507        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 7,142,531,372      7,013,394,204      4,772,474,666     4,661,951,138     

ส่วนของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 2,320,016,664      2,354,059,267      -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,462,548,036      9,367,453,471      4,772,474,666     4,661,951,138     

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,892,927,002    15,446,299,639    7,467,444,456     7,057,739,638     

หมายเหตุ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 กันยายน 2561

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 4 -

"สอบทานแล้ว"

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายได้จากการรักษาพยาบาล 4 1,643,739,066    1,657,528,883    654,997,804    617,490,821    

4 27,360,693         33,932,592         4,260,704        5,363,107        

เงินปันผลรับ 4, 10, 11, 12 2,901,078           529,375              1,246,388        -                  

กําไรจากการขายเงินลงทุน 10 1,408,067           3,964,534           -                  -                  

รายได้อื�น 4 22,475,873         22,484,780         12,631,856      14,635,711      

รวมรายได้ 1,697,884,777    1,718,440,164    673,136,752    637,489,639    

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 1,148,708,107    1,052,120,459    396,635,212    381,652,977    

4 26,295,759         26,961,252         3,401,527        3,514,574        

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 4 226,734,782       219,013,164       104,088,923    90,952,473      

ต้นทุนทางการเงิน 4 40,461,579         42,689,082         17,622,574      17,726,502      

รวมค่าใช้จ่าย 1,442,200,227    1,340,783,957    521,748,236    493,846,526    

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 11.2 46,237,026         54,978,614         -                  -                  

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 301,921,576       432,634,821       151,388,516    143,643,113    

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26 50,259,455         71,709,029         29,275,642      28,217,366      

กําไรสําหรับงวด 251,662,121       360,925,792       122,112,874    115,425,747    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

กําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย 22 -                     1,234,326           -                  -                  

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภท

รายการใหม่      26 -                     (246,865) -                  -                  

-                     987,461              -                  -                  

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 5 -

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากหลักทรัพย์เผื�อขาย 10 239,572,235       60,078,297         113,707,202    42,133,403      

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับรายการที�อาจถูกจัดประเภท

รายการใหม่ 26 (47,914,446) (12,015,659) (22,741,440) (8,426,680)

ส่วนแบ่งกําไรเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม 11.3 35,874,096         31,608,202         -                  -                  

227,531,885       79,670,840         90,965,762      33,706,723      

กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 227,531,885       80,658,301         90,965,762      33,706,723      

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 479,194,006       441,584,093       213,078,636    149,132,470    

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 221,872,433       298,176,222       122,112,874    115,425,747    

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 29,789,688         62,749,570         -                  -                  

251,662,121       360,925,792       122,112,874    115,425,747    

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 397,252,704       370,911,280       213,078,636    149,132,470    

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 81,941,302         70,672,813         -                  -                  

479,194,006       441,584,093       213,078,636    149,132,470    

กําไรต่อหุ้น 28

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 0.0168                0.0227                0.0093             0.0088             

กําไรต่อหุ้นปรับลด

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 0.0150                0.0206                0.0083             0.0080             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 6 -

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561

บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายได้จากการรักษาพยาบาล 4 4,780,801,608    4,394,123,910    1,795,459,584    1,618,593,304    

4 85,741,698        89,720,236        13,978,226        16,006,798        

เงินปันผลรับ 4, 10, 11, 12 56,402,340        39,571,639        270,866,625       182,132,020       

กําไรจากการขายเงินลงทุน 10 3,860,630          10,807,870        571,658             5,359,446          

รายได้อื�น 4 67,103,364        71,758,593        36,858,092        45,800,321        

รวมรายได้ 4,993,909,640    4,605,982,248    2,117,734,185    1,867,891,889    

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 3,312,472,502    2,978,498,337    1,163,461,511    1,079,213,562    

4 78,001,007        79,318,550        10,321,292        10,866,674        

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 4 688,507,983       666,997,833       285,694,549       270,466,362       

ต้นทุนทางการเงิน 4 119,950,179       112,058,601       50,897,706        48,993,913        

รวมค่าใช้จ่าย 4,198,931,671    3,836,873,321    1,510,375,058    1,409,540,511    

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 79,046,585        149,695,681       -      -      

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 874,024,554       918,804,608       607,359,127       458,351,378       

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26 144,732,805       140,422,533       64,679,252        53,413,836        

กําไรสําหรับงวด 729,291,749       778,382,075       542,679,875       404,937,542       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย 22 -                     (3,150,880) -                     -                     

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภท

รายการใหม่      26 -                     630,176             -                     -                     

-                     (2,520,704) -                     -                     

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 7 -

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

กําไร (ขาดทุน) ที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากหลักทรัพย์

เผื�อขาย 10 (70,104,711) (472,664,406) 50,624,790        (17,784,265)

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับรายการที�อาจถูกจัดประเภท

รายการใหม่ 26 14,020,943        94,532,881        (10,124,958) 3,556,853          

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม 11 (13,189,606) (28,688,729) -                     -                     

(69,273,374) (406,820,254) 40,499,832        (14,227,412)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (69,273,374) (409,340,958) 40,499,832        (14,227,412)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 660,018,375       369,041,117       583,179,707       390,710,130       

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 611,388,944       639,289,627       542,679,875       404,937,542       

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 117,902,805       139,092,448       -                     -                     

729,291,749       778,382,075       542,679,875       404,937,542       

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 593,518,834       422,630,581       583,179,707       390,710,130       

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 66,499,541        (53,589,464) -                     -                     

660,018,375       369,041,117       583,179,707       390,710,130       

กําไรต่อหุ้น 28

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 0.0463               0.0486               0.0411               0.0308               

กําไรต่อหุ้นปรับลด

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 0.0414               0.0442               0.0368               0.0280               

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

- 8 -

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ส่วนได้เสียที� รวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น เงินรับล่วงหน้า รวม ไม่มีอํานาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

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

กฎหมาย ในหลักทรัพย์เผื�อขาย ในบริษัทร่วม ในบริษัทร่วม การถือหุ้นใน

- สุทธิจากภาษีเงินได้ บริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 1,316,363,602   2,345,593,482    -                      131,636,360     1,542,384,970   1,060,479,093         392,564,845                 (592,389) 11,274,459 1,463,726,008           6,799,704,422      2,429,666,894     9,229,371,316     

การเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทย่อย -                      -                      -                      -                     -                      -                           -                                -                      4,454,429              4,454,429                   4,454,429             1,538,683            5,993,112            

เงินปันผลจ่าย -                      -                      -                      -                     (452,682,596) -                           -                                -                      -                         -                              (452,682,596) (83,937,800) (536,620,396)

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น -                      -                      34,905,214         -                     -      -                           -                                -                      -                         -                              34,905,214           -      34,905,214          

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด -                      -                      -                      -                     639,289,627      -                           -                                -                      -                         -                              639,289,627         139,092,448        778,382,075        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้

ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย -                      -                      -                      -                     (1,457,605) -                           -                                -                      -                         -                              (1,457,605) (1,063,099) (2,520,704)

ขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากหลักทรัพย์เผื�อขาย -                      -                      -                      -                     -                      (186,512,712) -                                -                      -                         (186,512,712) (186,512,712) (191,618,813) (378,131,525)

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม -                      -                      -                      -                     (1,664,815) -                           (27,023,914) -                      -                         (27,023,914) (28,688,729) -                       (28,688,729)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2560 1,316,363,602   2,345,593,482    34,905,214         131,636,360     1,725,869,581   873,966,381            365,540,931                 (592,389) 15,728,888 1,254,643,811           6,809,012,050      2,293,678,313     9,102,690,363     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

- 9 -

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561

บาท

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ส่วนได้เสียที� รวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น เงินรับล่วงหน้า รวม ไม่มีอํานาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

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

กฎหมาย ในหลักทรัพย์เผื�อขาย ในบริษัทร่วม ในบริษัทร่วม การถือหุ้นใน

- สุทธิจากภาษีเงินได้ บริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ 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        

เงินปันผลจ่าย 24   -                      -                         -                      -                       (466,815,106) -                                   -                                      -                             -                                  -                                (466,815,106) (100,542,144) (567,357,250)

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น -                      -                         2,433,440            -                       -                          -                                   -                                      -                             -                                  -                                2,433,440                -      2,433,440               

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด -                      -                         -                      -                       611,388,944           -                                   -                                      -                             -                                  -                                611,388,944            117,902,805 729,291,749           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้

ขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากหลักทรัพย์เผื�อข -                      -                         -                      -                       -                          (4,680,504) -                                      -                             -                                  (4,680,504) (4,680,504) (51,403,264) (56,083,768)

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม -                      -                         -                      -                       -                          -                                   (13,189,606) -                             -                                  (13,189,606) (13,189,606) -                              (13,189,606)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2561 1,319,693,385     2,377,168,913        2,433,440            131,969,339        2,097,499,975        858,604,887                    340,162,158                       (592,389) 15,591,664 1,213,766,320               7,142,531,372         2,320,016,664             9,462,548,036        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

หมายเหตุ

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

- 10 -

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561

บาท

งบการเงินรวม



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น เงินรับล่วงหน้า องค์ประกอบอื�นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ที�ออกและ ค่าหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น

ชําระแล้ว จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร กําไร (ขาดทุน) ที�ยังไม่เกิดขึ�น

หมายเหตุ ทุนสํารองตามกฎหมาย จริงในหลักทรัพย์เผื�อขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 1,316,363,602       2,345,593,482       -                         131,636,360           618,199,653          179,607,011                     4,591,400,108       

เงินปันผลจ่าย -                         -                         -                         -                          (460,727,261) -                                    (460,727,261)

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น -                         -                         34,905,214            -                          -                         -                                    34,905,214            

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด -                         -                         -                         -                          404,937,542          -                                    404,937,542          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้

ขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากหลักทรัพย์เพื�อขาย -                         -                         -                         -                          -                         (14,227,412) (14,227,412)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2560 1,316,363,602       2,345,593,482       34,905,214            131,636,360           562,409,934          165,379,599                     4,556,288,191       

ยอดคงเหลือ 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       

เงินปันผลจ่าย 24 -                         -                         -                         -                          (475,089,619) -                                    (475,089,619)

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น -                         -                         2,433,440              -                          -                         -                                    2,433,440              

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กําไรสําหรับงวด -                         -                         -                         -                          542,679,875          -                                    542,679,875          

กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากหลักทรัพย์เพื�อขาย -                         -                         -                         -                          -                         40,499,832                       40,499,832            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2561 1,319,693,385       2,377,168,913       2,433,440              131,969,339           748,791,250          192,418,339                     4,772,474,666       

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับงวด 729,291,749 778,382,075 542,679,875 404,937,542

รายการปรับกระทบกําไรสําหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิ

ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 4,346,726 7,448,731 102,516 (257,461)

ค่าเสื�อมราคา 303,611,285 292,822,109 102,930,467 105,996,682

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,904,276 4,145,148 1,535,266 1,409,464

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ (529,762) (1,908,752) (168,223) (4,499,998)

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 4,789 11,583 4 -                   

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (79,046,585) (149,695,681) -                   -                   

เงินปันผลรับ (56,402,340) (39,571,639) (270,866,625) (182,132,020)

(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 581,440 (10,807,870) (571,658) (5,359,446)

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 7,080 62,580 -                   -                   

ภาษีถูกหัก ณ ที�จ่ายตัดจ่าย -                     47 -                   -                   

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 16,360,631 15,007,398 5,767,941 5,498,894

รายได้ดอกเบี�ยรับ (11,909,803) (8,241,584) (5,892,984) (2,568,094)

ดอกเบี�ยจ่าย 119,950,179 112,058,601 50,897,706 48,993,913

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 144,732,805 140,422,533 64,679,252 53,413,836

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 1,174,902,470 1,140,135,279 491,093,537 425,433,312

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

ลูกหนี�การค้า (229,648,887) (146,207,633) (17,769,262) 1,282,048

สินค้าคงเหลือ (1,561,072) (14,175,336) (780,974) (2,885,334)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (3,583,650) (8,042,579) (3,533,355) (4,874,316)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (2,298,639) 49,300 (114,094) (116,436)

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจ้าหนี�การค้า 23,908,775 24,541,688 2,667,526 15,777,880

ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 10,098,302 19,970,578 6,685,677 6,413,937

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 34,282,705 32,101,398 (985,100) 1,682,143

เงินรับล่วงหน้าจากสํานักงานประกันสังคม 85,405,068 (28,922,021) -                   -                   
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561

     บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

งบการเงินรวม

2561 2560 2561 2560

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 6,317,748 6,157,702 458,203 2,743,402

หนี�สินตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 1,495,311 2,017,311 -                   -                   

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (5,890,771) (3,913,988) (3,541,124) (2,425,010)

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น (3,925,523) (1,842,693) 52,961 4,738,139

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 1,089,501,837    1,021,869,006   474,233,995    447,769,765    

รับดอกเบี�ย 255,533              231,426             232,419           215,698           

จ่ายดอกเบี�ย (13,373) (13,448) -                   -                   

เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที�จ่าย -                     3,022,966          -                   -                   

จ่ายภาษีเงินได้ (211,772,433) (176,607,997) (83,445,692) (66,984,093)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 877,971,564 848,501,953 391,020,722    381,001,370    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�น (ลดลง) 11,500,000         (146,000,000) (11,000,000) (163,000,000)

เงินฝากประจําที�ติดภาระคํ�าประกันลดลง 8,807,624           19,000,617        -                   -                   

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั�วคราว -                     6,500,000          -                   -                   

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื�อขาย 113,768,161       100,642,515      1,660,793        -                   

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนเผื�อขาย (419,800,678) (249,718,918) (318,436,516) (200,960,205)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื�อขาย 21,246,100         17,444,780        11,849,500      7,570,961        

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษัทร่วม (25,000,000) (58,084,710) (25,000,000) (58,084,710)

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 72,014,555         21,315,999        67,450,085      15,838,635      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                     5,993,112          -                   5,993,112        

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                     -                     157,985,800    154,684,200    

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนระยะยาวอื�น (3,500,000) -                     (3,500,000) -                   

เงินสดรับจากเงินลงทุนลงทุนระยะยาวอื�น -                     10,000,000        -                   10,000,000      

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื�น 33,831,601         22,126,859        33,456,601      19,876,859      

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน -                     280,000             -                   280,000           

เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื�น (2,150,000) -                     -                   -                   

เงินสดจ่ายในการซื�ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน -                     (283,871) -                   -                   

เงินสดจ่ายในการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (394,962,013) (967,461,845) (105,203,211) (26,122,534)
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บริษัท  โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

งบการเงินรวม

2561 2560 2561 2560

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 6,812,381           4,891,620          5,168,224        4,500,000        

เงินสดจ่ายในการซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (6,506,634) (3,220,158) (3,069,129) (2,630,644)

รับดอกเบี�ย 11,074,206 7,591,150 5,406,797        2,191,481        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (572,864,697) (1,208,982,850) (183,231,056) (229,862,845)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น 590,469,237       71,736,062        405,000,000    30,041,312      

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�น 15,500,000         211,000,000      24,000,000      138,000,000    

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลอื�นเพิ�มขึ�น 1,200,000           (5,200,000) -                   -                   

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 200,000,000       1,305,000,000   200,000,000    455,000,000    

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (552,923,998) (419,832,933) (328,948,284) (184,710,000)

เงินจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน (2,788,806) (5,004,884) (2,237,342) (4,324,212)

เงินสดรับจากการเพิ�มทุน 2,433,440           34,905,214        2,433,440        34,905,214      

เงินสดจ่ายปันผล (573,672,335) (542,992,540) (473,988,296) (459,942,154)

เงินสดรับจากการชําระค่าหุ้น 750,000              -                     -                   -                   

จ่ายดอกเบี�ย (121,745,600) (111,518,288) (52,554,949) (48,304,576)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (440,778,062) 538,092,631 (226,295,431) (39,334,416)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ (135,671,195) 177,611,734      (18,505,765) 111,804,109    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 432,588,012       235,136,086      68,735,005      29,186,153      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด 296,916,817       412,747,820      50,229,240      140,990,262    

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

1. รายการกระทบยอดเงินสดจ่ายในการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ได้มาในระหว่างงวด (393,139,369) (940,844,578) (104,661,446) (35,360,986)

ดอกเบี�ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนทรัพย์สิน 750,690 -                     750,690           -                   

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ�มขึ�น 1,744,052 8,565,781 -                   8,086,174        

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื�อสินทรัพย์ลดลง 447,887 2,113,841          -                   -                   

เจ้าหนี�ซื�อทรัพย์สินเพิ�มขึ�น(ลดลง) (4,765,273) (37,296,889) (1,292,455) 1,152,278        

เงินสดจ่ายในการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (394,962,013) (967,461,845) (105,203,211) (26,122,534)

บริษัท  โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

งบการเงินรวม

2561 2560 2561 2560

2. รายการกระทบยอดเงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์

จําหน่ายอุปกรณ์ในระหว่างงวด 1,812,381           4,891,620          168,224           4,500,000        

ลูกหนี�จากการจําหน่ายทรัพย์สินเพิ�มขึ�น 5,000,000           -                     5,000,000        -                   

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 6,812,381           4,891,620          5,168,224        4,500,000        

3. รายการกระทบยอดเงินปันผลรับ

เงินปันผลรับในระหว่างงวด 127,216,895       45,049,003        270,866,625 182,132,020    

เงินปันผลค้างรับ (เพิ�มขึ�น) ลดลง (124,639) 15,838,635        (124,639) 15,838,635      

เงินปันผลรับ 127,092,256       60,887,638        270,741,986    197,970,655    

4. รายการกระทบยอดเงินสดจ่ายปันผล

เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด (575,631,763) (544,665,061) (475,089,619) (460,727,261)

เงินปันผลค้างจ่ายเพิ�มขึ�น 1,959,428 1,672,521          1,101,323        785,107           

เงินสดจ่ายปันผล (573,672,335) (542,992,540) (473,988,296)   (459,942,154)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 15 -

บริษัท  โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561

บาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท โรงพยาบาลวภิาวด ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
 บริษทัจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย ์และจดทะเบียนเป็นบริษทั
มหาชน ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย   
 บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการรักษาพยาบาล ในนาม  “โรงพยาบาลวิภาวดี”  
 บริษทัมีท่ีตั้งสํานักงานตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้ตั้งอยู่เลขท่ี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว  
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 
2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
  งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้าํหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ี
นําเสนอคร้ังล่าสุด โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง
อ่ืนในนโยบายการบญัชี 

  งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
2.2 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลรวม 

2.2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี 
จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงัน้ี 

    อตัราส่วนของการถือหุน้   

    (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน)   

ช่ือบริษทั 

 

ประเภทธุรกิจ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั         

บริษทัยอ่ย         

บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จาํกดั  โรงแรม  99.99  99.99  กรุงเทพมหานคร 

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  83.55  83.55  เชียงใหม่ 

บริษทัร่วม         

บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  40.75  40.75  กรุงเทพมหานคร  

บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  ซ้ือ-ขายอุปกรณ์การแพทย ์  50.00  50.00  กรุงเทพมหานคร 

บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จาํกดั  โรงพยาบาล  28.57  28.57  กรุงเทพมหานคร 
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    อตัราส่วนของการถือหุน้   

    (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน)   

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 

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  50.00  กรุงเทพมหานคร 

ถือหุน้โดยบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั         

บริษทัยอ่ย         

บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จาํกดั  โรงพยาบาล  47.09  47.09  เชียงใหม่  

บริษทัร่วม         

บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จาํกดั  โรงพยาบาล  11.99  11.99  ลาํปาง 

บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จาํกดั  โรงพยาบาล  23.54  23.54  ตาก 

 
2.2.2 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัของบริษทัยอ่ยในส่วนของรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัใชน้โยบายการ

บญัชีเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 
2.2.3 ยอดคงเหลือระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ยและรายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดั

ออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
2.2.4 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซ่ึง

ไดแ้สดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 
 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 
  บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2560 ท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

   ในระหวา่งปี 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ 

   โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2562 มีดงัน้ี 
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   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ กาํหนดให้

กิจการใช้กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัอ่ืน และไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสาํหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจาก

การแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และกาํหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

พิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน

หลกัการสําคญัของ มาตรฐานฉบบัน้ีให้ขอ้กาํหนดสําหรับการรับรู้รายได ้โดยให้ใชแ้ทนมาตรฐาน 

ต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองสัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองรายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31  

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ืองรายได ้- รายการแลกเปล่ียน

เก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ืองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ืองการโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 

โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2563 มีดงัน้ี 

มาตรฐานฐานการรายงานทางการเงินในกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงระบุวิธีท่ีกิจการตอ้งใช้

ในการจดัประเภทและวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และสัญญาท่ีจะซ้ือหรือจะ

ขายรายการท่ีไม่ใช่รายการทางการเงิน โดยกาํหนดให้กิจการรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสิน

ทางการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการเม่ือกิจการเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของ

สัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินเหล่านั้น ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กิจการต้องวดัมูลค่า

สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า

หรือการออกสินทรัพยท์างการเงิน หรือหน้ีสินทางการเงินนั้น มีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุน

สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 19 

 

เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตรา

สารทุน 

 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ

การเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั  

 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล

เช่นเดียวกบัท่ีใชส้าํหรับงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

4. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บริษทัมีรายการทางธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม มีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย    

 บจ. ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท   ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

 บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม   

 บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม   ถือหุน้โดย บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์

 บจ. โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล  ถือหุน้โดย บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์

 บจ.  เทพปัญญาธุรกิจ   ถือหุน้โดย บจ.โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม  

 บจ. บิวต้ี ดีไซน์ เซ็นเตอร์   ถือหุน้โดย บจ. ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท  

บริษทัร่วม    

 บจ. โรงพยาบาลวิภาราม  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. ทิพยบดินทร์  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลบางโพ  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 
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ช่ือกิจการ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทัร่วมทางออ้ม   

 บจ. โรงพยาบาลเขลางคน์คร   ถือหุน้โดยบจ.โรงพยาบาลเชียงใหม่รามและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลพะวอ   ถือหุน้โดยบจ. เทพปัญญาธุรกิจและกรรมการร่วมกนั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

 บมจ. โรงพยาบาลเจา้พระยา  ถือหุน้ระหวา่งกนัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. สินแพทย ์  ถือหุน้ระหวา่งกนัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลศุภฤกษอู่์ทอง  ถือหุน้โดยบริษทั 

 บจ. อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ี  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลเสรีรักษ ์  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย)  ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลวิภาราม - ปากเกร็ด   ถือหุน้โดยบริษทัร่วมและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร)  ถือหุน้โดยบริษทัร่วมและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลวิภาราม - ชยัปราการ  ถือหุน้โดยบริษทัร่วมและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. รัตนบดินทร์  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 พร็อพเพอร์ต้ี  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. กซัซนัขนุตาลกอลฟ์ แอนด ์รีสอร์ท  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. กซัซนั มารีนา กอลฟ์คลบั  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. นวนครการแพทย ์  ถือหุน้โดยบริษทั 
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  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล  ราคาปกติธุรกิจเท่ากบัราคาท่ีคิดกบัคู่คา้รายอ่ืน 

รายไดค่้าเช่าและบริการ  ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 

รายไดอ่ื้น  ราคาปกติธุรกิจเท่ากบัราคาท่ีคิดกบัคู่คา้รายอ่ืน 

เงินใหกู้ย้มื  อตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาดหรือใกลเ้คียง 

เงินกูย้มื  อตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาดหรือใกลเ้คียง 

ซ้ือสินคา้  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินทรัพย/์การจาํหน่ายสินทรัพย ์  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
 

   ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด สรุปไดด้งัน้ี  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2561  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  

ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2561  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

ลูกหน้ีการคา้        

 บริษทัยอ่ย -  -  31,726  55,436 

 บริษทัร่วม 1,886,427  192,410  13,500  4,500 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 355,324  503,665  351,167  499,508 

   รวม 2,241,751  696,075  396,393  559,444 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น        

 บริษทัร่วม 65,000,000  65,000,000  65,000,000  65,000,000 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 217,500,000  229,000,000  106,000,000  95,000,000 

   รวม 282,500,000  294,000,000  171,000,000  160,000,000 

เงินปันผลคา้งรับ        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,324,639  -  124,639  - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ (สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน)        

 บริษทัร่วม 253,767  -  253,767  - 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,474,977  29,441,437  99,247  99,247 

 หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (28,938,675)  (29,228,730)  -  - 

   รวม 790,069  212,707  353,014  99,247 

ลูกหน้ีอ่ืน (สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน)        

 บริษทัยอ่ย -  -  382,354  355,594 

 บริษทัร่วม -  3,852  -  3,852 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,980  5,000,000  14,980  5,000,000 

  รวม 14,980  5,003,852  397,334  5,359,446 
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 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2561  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  

ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2561  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

ลูกหน้ีค่าหุน้คืนทุน (สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน)        

 บริษทัยอ่ย -  -  6,199,494  6,199,494 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,800,000  1,253,527  1,800,000  1,253,527 

เงินลงทุนเผ่ือขาย        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,490,813,000  3,372,531,000  1,050,504,000  811,500,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว         

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 58,853,730  58,853,730  -  - 

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

   รวม 29,625,000  29,625,000  -  - 

เจา้หน้ีการคา้        

 บริษทัร่วม 15,808  1,094,054  -  - 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,194,977  13,251,562  107,030  - 

   รวม 17,210,785  14,345,616  107,030  - 

เงินกูย้มืระยะสั้น        

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 829,853,818  814,353,818  208,000,000  184,000,000 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย        

 บริษทัยอ่ย -  -  243,815  175,260 

 บริษทัร่วม 114,546  -  -  - 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 97,687  97,687  -  - 

   รวม 212,233  97,687  243,815  175,260 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย (หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน)        

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,589  15,000  -  - 

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,818,411  14,455,000  294,411  130,000 

เจา้หน้ีอ่ืน        

 บริษทัยอ่ย -  -  114,000  - 

 บริษทัร่วม 7,770  -  7,770  - 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,120,289  3,161,313  2,793,006  3,097,263 

   รวม 3,128,059  3,161,313  2,914,776  3,097,263 

เงินมดัจาํ (หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน)        

 บริษทัยอ่ย -  -  200,000  200,000 

 
 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

“สอบทานแล้ว” 

- 23 - 

 

   รายการธุรกิจท่ีสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561  2560  2561  2560 

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล        

 บริษทัร่วม -  189,517  72,718  379,111 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 742,460  509,454  1,393,902  1,553,527 

  รวม 742,460  698,971  1,466,620  1,932,638 

รายไดค้่าเช่าและบริการ        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 77,500  17,500  77,500  47,500 

เงินปันผลรับ        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,821,388  -  53,904,140  36,560,259 

ดอกเบ้ียรับ        

 บริษทัร่วม 773,014  932,432  2,067,226  1,765,445 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,012,223  2,344,731  8,891,345  5,471,581 

  รวม 3,785,237  3,277,163  10,958,571  7,237,026 

รายไดอ่ื้น        

 บริษทัร่วม 500  -  1,200  - 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,400  -  20,400  68,670 

  รวม 20,900  -  21,600  68,670 

จาํหน่ายสินทรัพย ์        

 บริษทัร่วม -  -  -  3,000,000 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  1,500,000 

  รวม -  -  -  4,500,000 

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น (รายไดอ่ื้น)        

 บริษทัร่วม -  -  -  1,777,499 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  1,499,999 

  รวม -  -  -  3,277,498 

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล        

 บริษทัร่วม 42,522  98,388  320,528  364,817 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,456,840  6,138,303  38,024,521  17,980,714 

  รวม 12,499,362  6,236,691  38,345,049  18,345,531 

ค่าบริการจ่าย        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,998,345  2,394,427  9,002,914  6,940,358 

 ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 757,701  344,980  4,733,611  1,099,751 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,026,100  24,411,089  63,918,088  72,874,602 

ดอกเบ้ียจ่าย        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  35,164 

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,774,943  8,130,691  27,004,222  21,769,018 

  รวม 8,774,943  8,130,691  27,004,222  21,804,182 

ค่าซ้ือสินคา้        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,633,021  7,120,814  37,319,422  20,187,051 

ค่าซ้ือทรัพยสิ์น        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,040,800  10,098,800  36,248,929  26,234,600 

เงินปันผลจ่าย        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  97,907,422  51,470,001 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561  2560  2561  2560 

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล        

 บริษทัยอ่ย 65,367  97,085  288,918  320,229 

 บริษทัร่วม -  152,332  72,718  317,796 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 742,460  509,454  1,393,902  1,553,527 

  รวม 807,827  758,871  1,755,538  2,191,552 

รายไดค้่าเช่าและบริการ        

 บริษทัยอ่ย 673,732  659,696  2,012,524  2,055,493 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 77,500  17,500  77,500  47,500 

  รวม 751,232  677,196  2,090,024  2,102,993 

เงินปันผลรับ        

 บริษทัยอ่ย -  -  157,985,800  154,684,200 

 บริษทัร่วม -  -  67,450,085  - 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,246,388  -  45,430,740  27,411,859 

  รวม 1,246,388  -  270,866,625  182,096,059 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561  2560  2561  2560 

ดอกเบ้ียรับ        

 บริษทัร่วม 773,014  932,432  2,067,226  1,229,144 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,220,689  770,781  3,593,325  864,425 

  รวม 1,993,703  1,703,213  5,660,551  2,093,569 

รายไดอ่ื้น        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,400  -  20,400  68,670 

จาํหน่ายสินทรัพย ์        

 บริษทัร่วม -  -  -  3,000,000 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  1,500,000 

  รวม -  -  -  4,500,000 

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น (รายไดอ่ื้น)        

 บริษทัร่วม -  -  -  2,999,999 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  1,499,999 

  รวม -  -  -  4,499,998 

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล        

 บริษทัร่วม 7,770  -  33,165  - 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,382,100  3,980,613  16,668,544  11,965,986 

  รวม 5,389,870  3,980,613  16,701,709  11,965,986 

ค่าบริการจ่าย        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,998,345  2,394,427  9,002,914  6,940,358 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็        

 บริษทัยอ่ย 849,325  456,475  2,149,445  1,067,371 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,026,100  10,426,749  35,764,600  30,656,250 

ดอกเบ้ียจ่าย        

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,065,644  1,577,815  5,011,151  2,932,130 

ค่าซ้ือทรัพยสิ์น        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 261,562  -  261,562  60,000 

เงินปันผลจ่าย        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  33,569,921  32,637,423 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

เงินสด 12,131,808  15,286,344  8,212,181  8,979,312 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 253,735,897  402,269,255  45,383,795  53,705,456 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 30,335,860  13,608,486  (3,371,247)  6,045,745 

เงินฝากประจาํ 3 เดือน 713,252  1,423,927  4,511  4,492 

                 รวม 296,916,817  432,588,012  50,229,240  68,735,005 

 

 เงินฝากประเภทกระแสรายวนัมียอดเครดิต ซ่ึงบริษทัไดท้าํสัญญาโอนเงินอตัโนมติัจากบญัชีออม

ทรัพยเ์ขา้บญัชีกระแสรายวนัในการเบิกเกินบญัชี (เม่ือมีเช็คข้ึนเงิน) 
 

6. ลูกหนีก้ารค้า  

  ลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

รายไดค้า้งรับ 388,350,633  219,853,147  -  - 

ลูกหน้ีการคา้        

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 236,359,143  192,246,579  125,849,436  108,010,776 

 เกินกาํหนดชาํระ        

  นอ้ยกวา่และเท่ากบั 3 เดือน 107,717,197  94,138,006  11,163,068  12,086,849 

  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 11,045,229  15,438,262  1,225,833  722,418 

  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 10,930,941  14,322,994  330,955  82,503 

  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 64,350,141  70,052,011  1,173,187  1,070,670 

   รวม 818,753,284  606,050,999  139,742,479  121,973,216 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (73,772,029)  (86,371,905)  (1,173,187)  (1,070,670) 

   สุทธิ 744,981,255  519,679,094  138,569,292  120,902,546 
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  สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญมีการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - ตน้งวด (86,371,905)  (86,692,612)  (1,070,670)  (1,082,532) 

ตั้ง (เพิ่มข้ึน) ลดลงในระหวา่งงวด (4,651,455)  (7,728,730)  (102,517)  (22,539) 

ตดัหน้ีสูญ 17,251,331  3,086,332  -  - 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -ปลายงวด (73,772,029)  (91,335,010)  (1,173,187)  (1,105,071) 

 

7. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

   ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 282,500,000  294,000,000  171,000,000  160,000,000 

 

 รายการเปล่ียนแปลงของเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
   บาท 

   งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งงวด  ณ วนัท่ี 30 

 ร้อยละ (ต่อปี)  ธนัวาคม 2560  เพิ่มข้ึน  ลดลง  กนัยายน 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  -  -  86,000,000 

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

บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั 4.25  95,000,000  68,000,000  (57,000,000)  106,000,000 

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

 รวม   294,000,000  95,500,000  (107,000,000)  282,500,000 
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   บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งงวด  ณ วนัท่ี 30 

 ร้อยละ (ต่อปี)  ธนัวาคม 2560  เพิ่มข้ึน  ลดลง  กนัยายน 2561 

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

บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั 4.25  95,000,000  68,000,000  (57,000,000)  106,000,000 

 รวม   160,000,000  88,000,000  (77,000,000)  171,000,000 

 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงินมีกาํหนด

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม โดยชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 

8. สินค้าคงเหลือ 

  ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

ยาและเวชภณัฑ ์ 149,745,281  148,267,981  41,252,727  40,524,145 

วสัดุสาํนกังานและวสัดุส้ินเปลือง 5,152,503  5,320,568  1,412,848  1,517,612 

เคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 772,785  531,377  453,732  258,860 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 493,619  483,190  73,951  111,667 

      รวม 156,164,188  154,603,116  43,193,258  42,412,284 

 

9. เงินฝากประจําท่ีติดภาระคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดน้าํเงินฝากประจาํ จาํนวนเงิน 34.63 

ลา้นบาท และ 43.44 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงมีกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

0.55 - 1.00 ต่อปี และร้อยละ 0.65 - 1.50 ต่อปี ตามลาํดับ ไปคํ้ าประกันกับการไฟฟ้า กรมไปรษณีย์ และ

สาํนกังานประกนัสงัคม   
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10. เงินลงทุนเผ่ือขาย 

   ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 เงินลงทุน  เงินปันผลรับ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

     2561  2560 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด        

 เผื่อขาย - หุน้สามญั 1,806,376,508  1,497,162,238  21,246,110  17,444,780 

บวก  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากเงินลงทุนเผื่อขาย 2,011,521,290  2,081,626,001     

 รวม 3,817,897,798  3,578,788,239  21,246,110  17,444,780 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุน  เงินปันผลรับ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

     2561  2560 

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด        

 เผื่อขาย - หุน้สามญั 1,080,251,076  762,903,695  11,849,500  7,570,961 

บวก  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากเงินลงทุนเผื่อขาย 240,522,924  189,898,134     

 รวม 1,320,774,000  952,801,829  11,849,500  7,570,961 

 

 เงินลงทุนเผือ่ขายสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีรายการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ราคาตามบญัชีตน้งวด 3,578,788,239  952,801,829 

ซ้ือเงินลงทุน 419,800,678  318,436,516 

ขายเงินลงทุน (110,586,408)  (1,089,135) 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม (70,104,711)  50,624,790 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 3,817,897,798  1,320,774,000 
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 กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายสําหรับงวดเกา้

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีรายการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี  
 บาท 

 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2560 

 รายการในระหวา่งงวด   ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ      

เฉพาะกิจการ      

- บริษทั ศิครินทร์ จาํกดั (มหาชน) 191,791,548  26,005,093  217,796,641 

- บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จาํกดั (มหาชน) (2,543,608)  22,207,147  19,663,539 

- บริษทัอ่ืน ๆ 650,194  2,412,550  3,062,744 

    รวม 189,898,134  50,624,790  240,522,924 

งบการเงินรวม      

บริษทัยอ่ยทางตรง      

 บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จาํกดั      

-  บริษทัอ่ืนๆ (5,761,564)  727,212  (5,034,352) 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม      

 บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั      

-  บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  1,888,437,000  (120,722,000)  1,767,715,000 

-  บริษทัอ่ืนๆ 9,052,431  (734,713)  8,317,718 

    รวม 2,081,626,001  (70,104,711)  2,011,521,290 

 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 11.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุนและวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ย 
    ทุนชาํระแลว้ (บาท)  อตัราส่วนร้อยละของการลงทุน 

ช่ือบริษทั 

 

ประเภทกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ           

บริษทัร่วมทางตรง           

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

 บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  ซ้ือ-ขายอุปกรณ์การแพทย ์  300,000,000  250,000,000  50.00  50.00 

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

งบการเงินรวม           

บริษทัร่วมทางออ้ม           

 บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จาํกดั  โรงพยาบาล  44,854,100  44,854,100  11.99  11.99 

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

  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีราคาทุน 

ช่ือบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ         

บริษทัร่วมทางตรง         

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  1,829,908,378  1,812,805,510  1,304,865,788  1,304,865,788 

 บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  141,112,097  133,426,529  172,500,000  147,500,000 

 บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จาํกดั  299,457,256  302,716,678  300,000,000  300,000,000 

รวม      1,777,365,788  1,752,365,788 

งบการเงินรวม         

บริษทัร่วมทางออ้ม         

 บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จาํกดั  99,625,797  93,012,888  30,882,500  30,882,500 

 บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จาํกดั  14,615,062  15,640,048  29,813,600  29,813,600 

 หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน          

  บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จาํกดั  -  -  (15,198,538)  (14,547,087) 

รวม  2,384,718,590  2,357,601,653  1,822,863,350  1,798,514,801 

 

11.2  ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
  บาท 

  งบการเงินรวม 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั  2561  2560  2561  2560 

บริษทัร่วมทางตรง         

บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  43,651,473  58,494,609  89,468,046  155,710,271 

บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  (5,662,258)  (2,575,828)  (17,314,432)  (4,985,374) 

บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จาํกดั  3,353,201  (1,302,566)  (3,259,422)  (4,471,833) 

บริษทัร่วมทางออ้ม         

บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จาํกดั  4,149,333  447,217  11,177,379  3,911,870 

บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จาํกดั  745,277  (84,818)  (1,024,986)  (469,253) 

   รวม  46,237,026  54,978,614  79,046,585  149,695,681 

 

 สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก

เงินลงทุนในบริษทัร่วมทางตรง - บริษทัโรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั ตามท่ีแสดงขา้งตน้น้ีเป็นจาํนวน

ท่ีสุทธิจากการตดัรายการระหวา่งกนั จาํนวนเงิน 8.27 ลา้นบาท และ 8.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเกิด

จากรายการเงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหแ้ก่บริษทัร่วมดงักล่าว 
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11.3 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั 2561  2560  2561  2560 

บริษทัร่วมทางตรง         

บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั         

 กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย         

  -  บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  8,670,948  (3,334,980)  (9,337,944)  (38,685,768) 

  -  บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน)  27,172,960  34,936,662  (3,881,850)  11,645,554 

  -  อ่ืนๆ  30,188  6,520  30,188  16,300 

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ 

     ประกนัภยั 

  

- 

  

- 

  

- 

  

(1,239,703) 

บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั         

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ 

     ประกนัภยั 

  

- 

  

- 

  

- 

  

(425,112) 

   รวม  35,874,096  31,608,202  (13,189,606)  (28,688,729) 

 
11.4  รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
  บาท 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั  2561  2560  2561  2560 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ         

 บริษทัร่วมทางตรง         

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  -  -  67,450,085  - 

งบการเงินรวม         

 บริษทัร่วมทางออ้ม         

 บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จาํกดั  -  -  4,564,470  5,477,364 

รวม  -  -  72,014,555  5,477,364 

 

เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั 

    ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และวนัท่ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัได้นําใบหุ้นของบริษทั 

โรงพยาบาลวิภาราม จาํกัด จาํนวน 25,160,358 หุ้นไปจาํนําไวก้ับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงเพื่อเป็น 

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 17 
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เงินลงทุนในบริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั 

    ในระหว่าง ปี 2561 บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั มีการเรียกชาํระค่าหุ้นจาํนวน 25.00 ลา้นบาท 
บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ท่ีเรียกชาํระดงักล่าวแลว้ 

 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

   ประกอบดว้ย 
    ทุนชาํระแลว้ (บาท)  อตัราส่วนร้อยละของการลงทุน 

ช่ือบริษทั 

 

ประเภทกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

ถือหุน้โดยบริษทั           

 บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จาํกดั  โรงแรม  460,000,000  460,000,000  99.99  99.99 

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

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

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 

          2561  2560 

บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จาํกดั  243,578,782  251,297,634  345,537,651  345,537,651  -  - 

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั  (มหาชน)  3,622,361,325  3,587,715,639  1,638,467,138  1,638,467,138  157,985,800  154,684,200 

 รวม      1,984,004,789  1,984,004,789  157,985,800  154,684,200 

 

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดน้าํใบหุ้นของบริษทั เชียงใหม่

รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 1,345,000,000 หุน้ ไปจาํนาํไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็น

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 17 

และ 20 
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13. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
   ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

เงินลงทุนทัว่ไป 958,848,051  955,355,131  472,121,891  468,621,891 

 

 13.1 เงินลงทุนทัว่ไป ประกอบดว้ย 
    ทุนชาํระแลว้ (บาท)  อตัราส่วนร้อยละของการลงทุน 

ช่ือบริษทั 

 

ประเภทกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ถือหุน้และมีกรรมการร่วมกนั)           

งบการเงินเฉพาะกิจการ           

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

บริษทั โรงพยาบาลศุภฤกษอู่์ทอง จาํกดั  โรงพยาบาล  50,000,000  50,000,000  6.00  6.00 

บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั  ท่ีปรึกษา  75,000,000  50,000,000  7.00  7.00 

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

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

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

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 เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั   สนามกอลฟ์  2,100,000,000  2,100,000,000  10.00  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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   เงินลงทุนทัว่ไปตามวิธีราคาทุนและเงินปันผลรับ ประกอบดว้ย 
  บาท 

  วิธีราคาทุน  เงินปันผลรับ 

ช่ือบริษทั 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 

      2561  2560 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ถือหุน้และมีกรรมการร่วมกนั)         

งบการเงินเฉพาะกิจการ         

บริษทั โรงพยาบาลเจา้พระยา จาํกดั (มหาชน)  78,862,491  78,862,491  9,059,852  8,606,859 

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

บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั  7,290,000  3,790,000  525,000  350,000 

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

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  357,000,000  357,000,000  22,750,000  10,920,000 

บริษทั นวนครการแพทย ์จาํกดั  18,094,400  18,094,400  1,246,388  - 

รวม  475,121,891  471,621,891  33,581,240  19,876,859 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน         

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

สุทธิ - ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  472,121,891  468,621,891     

งบการเงินรวม         

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

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

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

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

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั   251,700,000  251,700,000  -  - 

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

รวม  546,325,000  546,325,000  1,575,000  2,250,000 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน         

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

บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิราม จาํกดั  (606,840)  (599,760)     

รวม  (60,606,840)  (60,599,760)     

สุทธิ   485,718,160  485,725,240     

บริษทัอ่ืน (ถือหุน้แต่ไม่มีกรรมการร่วมกนั)         

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

สุทธิ - ในงบการเงินรวม  958,848,051  955,355,131  35,156,240  22,126,859 

 
เงินลงทุนในบริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั 

    ในระหว่าง ปี 2561 บริษทัมีการใช้สิทธ์ิซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษทั อินโนเวชั่น เทคโนโลยี 
จาํกดั ตามสดัส่วนเดิม จาํนวน 175,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 20 บาท เป็นจาํนวนเงิน 3.50 ลา้นบาท 
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14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 
 
 

งบการเงินรวม  
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 233,246,605  168,257,277 
รับโอนสินทรัพยร์ะหวา่งงวด 19,415,214  - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,702,572)  (1,341,211) 
รับโอนค่าเส่ือมราคาสะสมระหวา่งงวด * (722,852)  - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินงวด 249,236,395  166,916,066 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัเป็นท่ีดินและอาคารให้เช่า ซ่ึงในปี 2561 บริษทัไดมี้การ

ประเมินราคาจากผูป้ระเมินราคาอิสระมีมูลค่ายติุธรรม เป็นจาํนวนเงิน 182.10 ลา้นบาท 
  * ในระหว่างปี 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงโอนรายการบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์บางส่วนซ่ึงเป็น

ท่ีดินและอาคารท่ีมีไวใ้ห้เช่ามาบนัทึกบญัชีเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 15 

  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัยอ่ยเป็นท่ีดินและอาคารท่ีมีไวใ้หเ้ช่า ซ่ึงสร้างข้ึนในปี 2559 
และบริษทัย่อยไดใ้ห้มีการประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินอิสระ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ท่ีดินมีมูลค่ายติุธรรมเป็นจาํนวนเงิน 32.19 ลา้นบาท และ 25.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัมีรายไดค่้าเช่าจากอสงัหาริมทรัพย ์
จาํนวนเงิน 7.29 ลา้นบาท และ 9.14 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 4.44 ลา้นบาท และ 6.03 ลา้นบาท) 
ตามลาํดบั และมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน จาํนวนเงิน 2.92 ลา้นบาท และ 3.65 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็น
จาํนวนเงิน 1.36 ลา้นบาท และ 1.36 ลา้นบาท) ตามลาํดบั ท่ีไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ า
ประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 17 

 
15. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์  
   รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 
 
 

งบการเงินรวม  
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 9,680,476,277  2,812,159,636 
ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมระหวา่งงวด 393,139,369  104,661,446 
ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (13,437,178)  (4,138,193) 
โอนออกระหว่างงวด * (19,415,214)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 10,040,763,254  2,912,682,889 
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 บาท 

 
 

งบการเงินรวม  
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (3,637,886,916)  (1,498,399,018) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (300,895,326)  (101,589,256) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีขายและตดัจาํหน่าย 12,149,770  4,138,189 
โอนออกระหว่างงวด* 722,852  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 (3,925,909,620)  (1,595,850,085) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 6,042,589,361  1,313,760,618 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 6,114,853,634  1,316,832,804 

 
  * ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยได้เปล่ียนวตัถุประสงค์การใช้งานของอาคารบางส่วนในโครงการ

เชียงใหม่รามเฮลทเ์ซ็นเตอร์ จากเดิมมีไวเ้พื่อใชใ้นการดาํเนินงานเป็นให้ผูอ่ื้นเช่าทรัพยสิ์น ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึง

โอนรายการบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์บางส่วนไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่าสุทธิตาม

บญัชี 18.69 ลา้นบาท โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป 

   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง อาคารและเคร่ืองใช้

ทางการแพทยส่์วนหน่ึงของบริษทัและบริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีจาํนวนเงิน 1,974.44 ลา้นบาท และ 2,035.88 

ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 353.35 ลา้นบาท และ 378.43 ลา้นบาท) ตามลาํดบั ติดภาระคํ้าประกนั

วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 17 และ 20 

   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยถ์าวรท่ีคาํนวณ

ค่าเส่ือมราคาครบแลว้ แต่ยงัใช้งานอยู่โดยมีราคาทุน จาํนวนเงิน 1,634.38 ลา้นบาท และ 1,413.10 ลา้นบาท 

(เฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 569.84 ลา้นบาท และ 486.33 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เคร่ืองมือแพทยแ์ละยานพาหนะของบริษทัและ

บริษทัย่อย ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงินมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวนเงิน 22.61 ลา้นบาท และ 23.88 ลา้น

บาท (เฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 17.83 ลา้นบาท และ 21.09 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
 

16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23,673,529  22,574,505  10,565,634  10,117,767 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (610,609,119)  (626,322,436)  (47,716,454)  (37,795,177) 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (586,935,590)  (603,747,931)  (37,150,820)  (27,677,410) 
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การเปล่ียนแปลงสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งงวด  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ลูกหน้ีการคา้ 16,178,812  (2,649,565)  -  13,529,247 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26,773,675  2,093,972  -  28,867,647 

 ค่าเช่าตามวิธีเส้นตรง 14,229,819  281,063  -  14,510,882 

 ขาดทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า        

  เงินลงทุนเผ่ือขาย 1,152,313  -  (145,443)  1,006,870 

 อ่ืน ๆ 385,230  -  -  385,230 

 รวม 58,719,849  (274,530)  (145,443)  58,299,876 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 สัญญาเช่าการเงิน (184,449)  203,681  -  (388,130) 

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า        

  เงินลงทุนเผ่ือขาย 534,786,369  -  14,166,384  520,619,985 

 ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ        

  สินทรัพยถ์าวรจากการรวมธุรกิจ 127,865,860  2,862,249  -  125,003,611 

 รวม 662,467,780  3,065,930  14,166,384  645,235,466 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (603,747,931)      (586,935,590) 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งงวด  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ลูกหน้ีการคา้ 214,134  20,503  -  234,637 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 9,863,633  445,364  -  10,308,997 

 ค่าเช่าตามวิธีเส้นตรง 40,000  (18,000)  -  22,000 

 รวม 10,117,767  447,867  -  10,565,634 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 สัญญาเช่าการเงิน (184,450)  203,681  -  (388,131) 

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่า        

  เงินลงทุนเผ่ือขาย 37,979,627  -  (10,124,958)  48,104,585 

 รวม 37,795,177  203,681  (10,124,958)  47,716,454 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (27,677,410)      (37,150,820) 
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17. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 30

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

เงินเบิกเกินบญัชี 7,002,097  6,532,860  -  - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,615,000,000  1,025,000,000  1,175,000,000  770,000,000 

   รวม 1,622,002,097  1,031,532,860  1,175,000,000  770,000,000 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน

กูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง จาํนวน 4,000 ลา้นบาท และ 3,995 ลา้นบาท (เฉพาะ

กิจการเป็นจาํนวนเงิน 3,350 ลา้นบาท และ 3,410 ลา้นบาท) ตามลาํดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR และ 

2.50 - 4.20 ต่อปี และคํ้าประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระหว่างกาลขอ้ 14 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอาคารของบริษทัและบริษทัย่อยตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงินระหวา่งกาลขอ้ 15 และคํ้าประกนัโดยการจาํนาํใบหุ้นของ บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั ตามหมาย

เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 11 และการจาํนาํใบหุน้ของบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั 

(มหาชน) ของบริษทัตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 12 

 

18. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

รายการเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งงวด  ณ วนัท่ี 30 

 ธนัวาคม 2560  เพิ่มข้ึน  ลดลง  กนัยายน 2561 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 กรรมการของบริษทั 814,353,818  336,000,000  (320,500,000)  829,853,818 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งงวด  ณ วนัท่ี 30 

 ธนัวาคม 2560  เพิ่มข้ึน  ลดลง  กนัยายน 2561 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

     กรรมการของบริษทั 184,000,000  200,000,000  (176,000,000)  208,000,000 
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  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งินรวม 14 ฉบบั และ 11 ฉบบั ตามลาํดบั ครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2562 กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 3.00 - 3.50 ต่อปี และร้อยละ 3.00 - 3.75 ต่อปี 

ตามลาํดบั โดยมีเง่ือนไขว่าผูใ้ห้กูส้ามารถไถ่ถอนเงินกูก่้อนวนัครบกาํหนดไดแ้ละผูกู้ส้ามารถชาํระคืนเงินกู้

ก่อนวนัครบกาํหนดได ้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลในรูป

ตัว๋สัญญาใชเ้งินระยะเวลา 3 เดือน และมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.25 - 4.50 ต่อปี และร้อยละ 4.25 - 

4.50 ต่อปี ตามลาํดบั เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 

19. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 

รายการเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31  รายการในระหว่างงวด  ณ วนัท่ี 30 

 ธนัวาคม 2560  เพิ่มข้ึน  ลดลง  กนัยายน 2561 

บุคคลอ่ืน 206,650,000  1,500,000  (300,000)  207,850,000 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน โดย

การออกตัว๋สญัญาใชเ้งินระยะเวลาประมาณ 3 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 - 4.50 ต่อปี โดยไม่มีหลกัทรัพย์

ค ํ้าประกนั 

 

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

เงินกูย้มืระยะยาว 2,054,242,669  2,407,166,667  942,891,716  1,071,840,000 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (745,724,286)  (721,797,619)  (479,950,000)  (424,163,333) 

   สุทธิ 1,308,518,383  1,685,369,048  462,941,716  647,676,667 
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รายการเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 มีดงัน้ี  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 2,407,166,667  1,071,840,000 

รับเงินกูเ้พิ่มในระหวา่งงวด 200,000,000  200,000,000 

จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งงวด (552,923,998)  (328,948,284) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 2,054,242,669  942,891,716 
 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญากูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงวงเงิน

จาํนวน 200 ลา้นบาท เบิกใชแ้ลว้ทั้งจาํนวน เงินกูมี้กาํหนดชาํระคืนภายในระยะเวลา 36 เดือน กาํหนดชาํระ

คืนเงินตน้ทุกเดือน เดือนละ 6.67 ลา้นบาท เร่ิมชาํระงวดแรกเม่ือครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน นบัจากวนั

เบิกเงินกูค้ร้ังแรก โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียระยะสั้น THBFIX  ประเภท 6 เดือน (6M THBFIX) บวก 

1.35 ต่อปี โดยบริษทัไดมี้การทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารดงักล่าวไวใ้นอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.40 ต่อปี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาว

จากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง เป็นจาํนวนเงินรวม 4,550 ลา้นบาท และ 4,750 ลา้นบาท (เฉพาะ

กิจการเป็นจาํนวนเงิน 1,900 ลา้นบาทและ 2,100 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

 วงเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยด์งักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก

สร้าง อาคาร และเคร่ืองใชท้างการเงินแพทยส่์วนหน่ึงของบริษทัและบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 15 และการจาํนาํใบหุน้ของบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั 

(มหาชน) ของบริษทัตามหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 12 และไดโ้อนสิทธิการรับเงินค่าเช่า

และค่าบริการท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจาํนวน 2 สญัญาไวเ้ป็นประกนัแก่สถาบนัการเงิน อยา่งไรกต็าม วงเงินของ

บริษทัยอ่ยในวงเงิน 8 ลา้นบาท ไม่มีภาระคํ้าประกนั 
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21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

ประกอบดว้ย 
  บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 22,714,900  23,759,655  19,770,780  22,008,123 

หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (9,677,010)  (9,597,914)  (8,473,933)  (8,726,975) 

        สุทธิ 13,037,890  14,161,741  11,296,847  13,281,148 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดชาํระ  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดชาํระ 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9,677,010  787,955  10,464,965  9,597,914  895,928  10,493,842 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระหลงัจาก            

 หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 13,037,890  709,925  13,747,815  14,161,741  686,993  14,848,734 

 รวม 22,714,900  1,497,880  24,212,780  23,759,655  1,582,921  25,342,576  
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดชาํระ  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดั  ยอดชาํระ 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8,473,933  595,644  9,069,577  8,726,975  803,478  9,530,453 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระหลงัจาก            

 หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 11,296,847  470,596  11,767,443  13,281,148  655,875  13,937,023 

 รวม 19,770,780  1,066,240  20,837,020  22,008,123  1,459,353  23,467,476 

 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

กบับริษทัลิสซ่ิงในประเทศหลายแห่ง คงเหลือจาํนวน 16 ฉบบั ดงัน้ี 

 บริษทัมีสัญญาเช่ายานพาหนะคงเหลือจาํนวน 14 ฉบบั มูลค่าตามสัญญารวมเป็นเงิน 41.54 ลา้นบาทและ 14 

ฉบบั มูลค่าตามสัญญารวมเป็นเงิน 39.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั ระยะเวลาผอ่นชาํระ 36 - 60 เดือน จ่ายชาํระรวมงวดละ 

0.64 ลา้นบาทและ 0.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 บริษทัยอ่ยมีสัญญาเช่ายานพาหนะคงเหลือจาํนวน 2 ฉบบั มูลค่าตามสัญญารวมเป็นเงิน 4.68 ลา้นบาทและ

จาํนวน 2 ฉบบั มูลค่าตามสัญญารวมเป็นเงิน 4.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั ระยะเวลาผ่อนชาํระ 36-60 เดือน จ่ายชาํระ

รวมงวดละ 0.08 ลา้นบาทและ 0.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัและบริษทัย่อยจะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดั

ต่างๆท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 
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22. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

  งบแสดงฐานะการเงิน  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัตน้งวด 133,868,376  115,663,350  49,318,168  45,318,119 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (5,890,771)  (4,955,718)  (3,541,124)  (3,331,810) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 16,360,631  20,009,864  5,767,941  7,331,859 

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  3,150,880  -  - 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัส้ินงวด 144,338,236  133,868,376  51,544,985  49,318,168 

 

  ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน  

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561  2560  2561  2560 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        

 ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 2,839,880  2,659,079  8,476,713  7,977,237 

  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,298,120  1,113,418  3,859,348  3,340,253 

  ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,341,523  1,229,969  4,024,570  3,689,908 

  รวม 5,479,523  5,002,466  16,360,631  15,007,398 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน  

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561  2560  2561  2560 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        

 ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 938,493  941,173  2,815,478  2,823,518 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 485,273  403,360  1,455,820  1,210,079 

 ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 498,881  488,432  1,496,643  1,465,297 

  รวม 1,922,647  1,832,965  5,767,941  5,498,894 
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23. ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 

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 ให้แก่ผูถื้อ

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 

 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจาํปี 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 ของการกาํหนดใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 (VIBHA-W2, VIBHA-W3) โดยมีผลการปรับสิทธิดงักล่าวใน

วนัท่ี 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 

 

และตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 และท่ี

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 มีมติใหจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี

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 
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อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 1 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 3.00 บาท ต่อหุน้ 

ระยะเวลาและเง่ือนไขในการใช้

สิทธิ 

: วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนกนัยายน ตลอดอายุของใบสําคญัแสดง

สิทธิ และวนัใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัทาํการสุดทา้ยของวนัท่ี

ครบกาํหนดระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 28 กนัยายน 2561 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัส้ินสุดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 14 มิถุนายน 2566 

 

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัในระหวา่งงวดมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
  หน่วย 

 

ประเภทใบสาํคญั 

แสดงสิทธิ  

จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560  

จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีออกจดัสรร 

ในระหวา่งงวด  

จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ 

ในระหวา่งงวด  

จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2561 

VIBHA-W2  429,128,330  -  2,431,584  426,696,746 

VIBHA-W3  1,011,778,516  -  738  1,011,777,778 

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

รวม  1,440,906,846  300,000,000  2,432,322  1,738,474,524 

 

24. การจัดสรรกาํไรสะสม 

สาํหรับบริษทั 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติ

อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในอตัราหุ้นละ 

0.036 บาท รวมเป็นเงินจาํนวนเงิน 475.09 ลา้นบาท และจดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 

0.33 ลา้นบาท โดยให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 

เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผล เงินปันผลไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 
 

 สาํหรับบริษทัย่อย - บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) 

  ตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติ

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 2561 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2561 ผูถื้อ

หุน้มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปี 2560 สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 3.75 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 150.00 ลา้นบาท เงินปันผลไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 
 
 สาํหรับบริษทัยอ่ยทางออ้ม - บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จาํกดั  

  ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยทางออ้มประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2561 ผูถื้อ

หุน้มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปี 2560 สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 9.42 ลา้นบาท เงินปันผลไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อ

หุน้ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561  
 

สาํหรับบริษทัยอ่ยทางออ้ม - บริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จาํกดั  

  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

ผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน 2561 
 

25. รายได้จากประกนัสังคม 
    ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทัยอ่ยทางออ้ม - บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จาํกดั และบริษทั โรงพยาบาลหริภุญ

ชยั เมโมเรียล จาํกดั ไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาเรียกเงินค่าบริการทางการแพทย ์จาํนวนท่ีเกินกวา่ท่ีโรงพยาบาล    
พึงไดรั้บคืนจากโรงพยาบาลร้อยละของค่า AdjRW ท่ีตรวจพบไม่ถูกตอ้งจากจาํนวนเงินท่ีขอรับเงินค่าบริการ
ทางการแพทยใ์นปี 2558 เป็นเงินจาํนวนเงิน 85.41 ล้านบาท โดยเกิดจากการเรียกตรวจเวชระเบียนของ
สาํนกังานประกนัสงัคมโดยใชว้ิธีสุ่มไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นมาพิจารณาเพือ่
เรียกเงินค่าบริการทางการแพทยด์งักล่าวคืน โดยวิธีการสุ่มตรวจดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2557 เป็นตน้ไป  

    ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยทางอ้อมทั้ งสองแห่งจึงมีมติให้บันทึกเงินท่ีคาดว่าจะถูกเรียกคืนจาก
สํานักงานประกนัสังคมทั้งจาํนวน โดยบนัทึกลดรายไดจ้ากการรักษาพยาบาล สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 รวมจาํนวนเงิน 85.41 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และแสดงรายการเงิน
เรียกคืนค่าบริการทางการแพทยข์องโรงพยาบาลเป็นเงินรับล่วงหน้าจากประกันสังคม โดยสํานักงาน
ประกนัสังคมจะดาํเนินการเรียกคืนเงินดงักล่าวโดยหกัจากค่าบริการทางการแพทยอ่ื์นๆ ท่ีสถานพยาบาลพึง
ไดรั้บจากสาํนกังานประกนัสังคม ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ยทางออ้มทั้งสองแห่งไดท้าํหนงัสือขอผ่อนชาํระการ
จ่ายเงินเรียกคืนค่าบริการทางการแพทยด์งักล่าว เป็นเวลา 20 - 24 งวดเดือน และอยูร่ะหว่างรอผลการอนุมติั
จากสาํนกังานประกนัสงัคม 
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26. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

  ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้สําหรับงวดสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 49,847,102  74,737,219  147,524,205  148,534,464 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 412,353  (3,028,190)  (2,791,400)  (8,111,931) 

 รวม 50,259,455  71,709,029  144,732,805  140,422,533 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

การวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 47,914,446  12,015,659  (14,020,943)  (94,532,881) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  246,865  -  (630,176) 

 รวม 47,914,446  12,262,524  (14,020,943)  (95,163,057) 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 29,222,467  28,418,012  65,330,799  54,618,909 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ 53,175  (200,646)  (651,547)  (1,205,073) 

 รวม 29,275,642  28,217,366  64,679,252  53,413,836 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :         

การวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 22,741,440  8,426,680  10,124,958  (3,556,853) 

 รวม 22,741,440  8,426,680  10,124,958  (3,556,853) 
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27. ส่วนงานดาํเนินงาน 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัใน 2 ส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานตามชนิดของบริการในเขต

ภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 

ประเภทส่วนงาน  ลกัษณะของบริการตามส่วนงาน 

ส่วนงานโรงพยาบาล  โ ร ง พ ย า บ า ล ทั่ ว ไ ป  โ ร ง พ ย า บ า ล ใ น เ ค รื อ

ประกันสังคมและโรงพยาบาลในเครือสํานักงาน

ประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

ส่วนงานอ่ืนๆ  บริการใหเ้ช่าหอ้งพกัและโรงแรม 

 

   ผลการดาํเนินงานไดรั้บการสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ซ่ึงก็คือกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผล

การปฏิบติังาน บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้

เกณฑผ์ลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงเป็นเกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุน

จากการดาํเนินงานในงบการเงิน  

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานโรงพยาบาล  ส่วนงานอ่ืนๆ  รวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

รายได ้          1,643,739,066  1,657,528,883  27,360,693  33,932,592  1,671,099,759  1,691,461,475 

ตน้ทุน               (1,148,708,107)  (1,052,120,459)  (26,295,759)  (26,961,252)  (1,175,003,866)  (1,079,081,711) 

กาํไรขั้นตน้ 495,030,959  605,408,424  1,064,934  6,971,340  496,095,893  612,379,764 

รายไดอ่ื้น (ค่าใชจ่้ายอ่ืน) ท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้           

เงินปันผลรับ         2,901,078  529,375 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน         1,408,067  3,964,534 

รายไดอ่ื้น         22,475,873  22,484,780 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร        (226,734,782)  (219,013,164) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (40,461,579)  (42,689,082) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        46,237,026  54,978,614 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (50,259,455)  (71,709,029) 

กาํไรสาํหรับงวด         251,662,121  360,925,792 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานโรงพยาบาล  ส่วนงานอ่ืนๆ  รวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

รายได ้          4,780,801,608  4,394,123,910  85,741,698  89,720,236  4,866,543,306  4,483,844,146 

ตน้ทุน               (3,312,472,502)  (2,978,498,337)  (78,001,007)  (79,318,550)  (3,390,473,509)  (3,057,816,887) 

กาํไรขั้นตน้ 1,468,329,106  1,415,625,573  7,740,691  10,401,686  1,476,069,797  1,426,027,259 

รายไดอ่ื้น (ค่าใชจ่้ายอ่ืน) ท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้           

เงินปันผลรับ         56,402,340  39,571,639 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน         3,860,630  10,807,870 

รายไดอ่ื้น         67,103,364  71,758,593 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร        (688,507,983)  (666,997,833) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (119,950,179)  (112,058,601) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        79,046,585  149,695,681 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (144,732,805)  (140,422,533) 

กาํไรสาํหรับงวด         729,291,749  778,382,075 

 
28. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งงวด 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวดกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพื่อ
แปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ ่ (บาท) 221,872,433  298,176,222  122,112,874  115,425,747 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  (หุน้) 13,196,933,850  13,163,636,018  13,196,933,850  13,163,636,018 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีกิจการ         

  ตอ้งออกให้ตามสิทธิของ (VIBHA-W2) (หุน้) 429,049,039  460,916,077  429,049,039  460,916,077 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีกิจการ         

  ตอ้งออกให้ตามสิทธิของ (VIBHA-W3) (หุน้) 1,011,778,492  1,012,564,735  1,011,778,492  1,012,564,735 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีกิจการ         

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

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีสมมติวา่ออกในมูลค่ายติุธรรม (หุน้) (181,502,732)  (168,793,838)  (181,502,732)  (168,793,838) 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั         

 รวมหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด (หุน้) 14,756,258,649  14,468,322,992  14,756,258,649  14,468,322,992 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.0168  0.0227  0.0093  0.0088 

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 0.0150  0.0206  0.0083  0.0080 
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สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ ่ (บาท) 611,388,944  639,289,627  542,679,875  404,937,542 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  (หุน้) 13,196,933,850  13,163,636,018  13,196,933,850  13,163,636,018 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีกิจการ         

  ตอ้งออกให้ตามสิทธิของ (VIBHA-W2) (หุน้) 429,101,609  461,384,419  429,101,609  461,384,419 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีกิจการ         

  ตอ้งออกให้ตามสิทธิของ (VIBHA-W3) (หุน้) 1,011,778,508  1,012,567,324  1,011,778,508  1,012,567,324 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีกิจการ         

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

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีสมมติวา่ออกในมูลค่ายติุธรรม (หุน้) (175,947,533)  (162,958,256)  (175,947,533)  (162,958,256) 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั         

 รวมหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด (หุน้) 14,761,866,434  14,474,629,505  14,761,866,434  14,474,629,505 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.0463  0.0486  0.0411  0.0308 

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 0.0414  0.0442  0.0368  0.0280 

 

29. การวดัมูลค่ายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ี

ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้บริษทัและ

บริษทัยอ่ยจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์

   หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ที่สามารถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) 

สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

 ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

แยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์         
 เงินลงทุนชัว่คราว - หน่วยลงทุน  -  763,339  -  763,339 
 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 
  - ตราสารทุน 

 
3,817,897,798 

  
- 

  
- 

 
3,817,897,798 

 รวม  3,817,897,798  763,339  -  3,818,661,137 
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  บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์         

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 

  - ตราสารทุน 

 

1,320,774,000 

  

- 

  

- 

 

1,320,774,000 

 

 ในระหว่างงวด ไม่มีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภทของสินทรัพยท์างการเงิน 

  เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 

   มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  คาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน 

 

30. ภาระผูกพัน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัดงัน้ี 

30.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

  บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเกี่ยวกบัการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์จาํนวนรวม 

 61.77 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 49.95 ลา้นบาท)  

 

30.2  ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าอาคารกบัการเคหะแห่งชาติเพื่อทาํธุรกิจให้เช่าห้องพกัอาศยั โดย

ระยะเวลาการเช่าจะส้ินสุดในวนัท่ี 1 มีนาคม 2575 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในอนาคตท่ีจะตอ้งจ่ายค่า

เช่าคงเหลือ จาํนวนเงิน 335.53 ลา้นบาท 

 

30.3 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการชาํระค่าบาํรุงรักษาเคร่ืองมือแพทยแ์ละสัญญาอ่ืนๆตาม

สญัญาคงเหลือ ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระภายใน    

1 ปี 14,802,447  7,150,837 

2 - 5 ปี 17,080,773  12,742,570 

 31,883,220  19,893,407 
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31. หนี้สินท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนา้ดงัน้ี 

31.1  บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีสถาบนัการเงินออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัต่อหน่วยงานของ

ราชการเป็นจาํนวนเงินรวม 4.89 ลา้นบาท 
 

31.2  บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีสถาบันการเงินออกหนังสือคํ้ าประกันให้บริษัทย่อยต่อ

หน่วยงานของราชการเป็นจาํนวนเงินรวม 7.39 ลา้นบาท  
 

31.3 บริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารพาณิชยอ์อกหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า กรม

ไปรษณีย ์สาํนกังานประกนัสงัคม และตัว๋อาวลั รวมเป็นจาํนวนเงินรวม 30.37 ลา้นบาท  
 

32. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

  เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2561 กลุ่มผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยไดมี้การจดัตั้งบริษทัใหม่คือ บริษทั โรงพยาบาล

รามคาํแหง เชียงใหม่ จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อซ้ือท่ีดินพร้อม

ส่ิงปลูกสร้างเป็นจาํนวนเงิน 381.79 ลา้นบาท จากบริษทั บริหารสินทรัพยสุ์ขมุวิท จาํกดั (ผูข้าย) และเม่ือวนัท่ี 

5 พฤศจิกายน 2561 บริษทัดงักล่าวไดน้าํเงินจาํนวน 38.18 ลา้นบาท ไปวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคากบั

ผูข้าย โดยกูย้มืเงินจากบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวนเงิน 24 ลา้นบาท และบริษทั 

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั จาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง เชียงใหม่ จาํกดั 

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาเพิ่มทุนและปรับโครงสร้างการถือหุน้ใหม่ 
 

33. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 
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