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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น  

  ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกัด (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน)  (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

และงบกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการ

บญัชีท่ีสาํคญั 

  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี 

จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม

สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกัด 

(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้

กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดย

สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้น

จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อกาํหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับ

เพียงพอและเหมาะสมเพี่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  

 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

  เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้

นาํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
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การรับรู้รายไดจ้ากการรักษาพยาบาลทัว่ไป 
 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการรักษาพยาบาลทัว่ไปรวมถึงการรักษาพยาบาลเก่ียวกบัโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโลนา 2019 (COVID- 19) ท่ีถือเป็นบญัชีท่ีสําคญัต่องบการเงิน ในงบการเงินรวมมีจาํนวนเงิน 6,257.52 
ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 79.47 ของรายไดร้วม) และในงบเฉพาะกิจการมีจาํนวนเงิน 2,966.20 ลา้นบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 82.96 ของรายไดร้วม) ซ่ึงจาํนวนเงินมาจากปริมาณของรายการเป็นจาํนวนมาก รวมถึงรายไดจ้ากการ
รักษาพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายยาและเวชภณัฑ์ รายไดค่้าบริการทางการแพทย ์
รายได้ค่าห้องผูป่้วย เป็นต้น รวมถึงมีส่วนลดสําหรับคู่สัญญาต่าง ๆ โดยเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีทาํกับ
คู่สญัญามีความหลากหลาย ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัในการรับรู้รายไดด้งักล่าว 
 ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษทั โดยการประเมินระบบสารสนเทศและ
ทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือก
ตวัอยา่งเพื่อทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งรายการ
เก่ียวกบับริการรักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี เพื่อตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการเก่ียวกบับริการ
รักษาพยาบาล ตรวจตดัยอดการรับรู้รายได ้ประกอบกบัไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย 
วิเคราะห์อตัราส่วนของรายไดท่ี้สําคญักบัขอ้มูลในอดีตและในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ี
อาจเกิดข้ึนของรายการเก่ียวกบับริการรักษาพยาบาลตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผ่าน
ใบสาํคญัทัว่ไป 
 
การรับรู้รายไดจ้ากประกนัสงัคม 
  บริษทัย่อยมีรายไดจ้ากประกนัสังคมจากการเขา้ร่วมทาํสัญญาจา้งให้บริการทางการแพทย์

ตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533 โดยมีรายไดจ้ากประกนัสังคมในงบการเงินรวมคิดเป็นร้อยละ 

14.40 ของรายไดร้วม ซ่ึงบริษทัยอ่ยจะไดรั้บเงินจากสาํนกังานประกนัสงัคมในส่วนของผูป้ระกนัตนท่ีเลือกใช้
สิทธิรักษาพยาบาลกบัโรงพยาบาล นอกจากนั้น บริษทัยอ่ยยงัไดรั้บรายไดค่้าบริการทางการแพทยจ์ากกรณีโรค

ท่ีมีภาระเส่ียงและโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงส่วนเพิ่มอีก แต่รายไดส่้วนเพิ่มดงักล่าวการไดรั้บเงินในแต่ละคร้ังตอ้ง

ผ่านการพิจารณาจากสํานักงานประกนัสังคมและการพิจารณาตอ้งใชร้ะยะเวลานาน ในกรณีท่ีบริษทัย่อยได้
ให้บริการทางการแพทยแ์ก่ผูป้ระกนัตนแลว้และทางบริษทัย่อยมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตาม

สญัญาจา้งใหบ้ริการทางการแพทย ์ฝ่ายบริหารจึงไดจ้ดัทาํประมาณการรายไดค่้าบริการทางการแพทยก์รณีโรค

ท่ีมีภาระเส่ียงและโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง ซ่ึงเป็นการประมาณการทางบญัชีท่ีสําคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
อยา่งสูง รวมทั้งตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญในการพิจารณาอตัราความรุนแรงของโรคเพื่อใชใ้นการประมาณการรายได ้

ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัในการรับรู้รายไดจ้ากประกนัสงัคม 

  ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจในกระบวนการประมาณการรายไดค่้าบริการทางการแพทยก์รณีโรค
ท่ีมีภาระเส่ียงและโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง โดยตรวจสอบแหล่งท่ีมาและความน่าเช่ือของขอ้มูลของผูป้ระกนัตนท่ี

ใชใ้นการคาํนวณประมาณการรายได ้ประเมินความเหมาะสมของอตัราความรุนแรงของโรคโดยเปรียบเทียบ

กบัหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขตามประกาศของสาํนกังานประกนัสังคม ทดสอบการคาํนวณประมาณการ
รายไดค่้าบริการทางการแพทยก์รณีโรคท่ีมีภาระเส่ียงและโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง รวมถึงเปรียบเทียบขอ้มูลการรับ

เงินในระหวา่งงวดและวิเคราะห์หาสาเหตุของผลต่างเทียบกบัท่ีประมาณการรายไดค่้าบริการทางการแพทยไ์ว ้

 รวมถึงการตรวจสอบการรับเงินค่าบริการทางการแพทยก์รณีโรคท่ีมีภาระเส่ียงและโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง
ภายหลงัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
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การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

   บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเป็นจาํนวนท่ีมีมูลค่าสูง แสดงอยูใ่นงบเฉพาะ

กิจการจาํนวนเงิน 3,419.57 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.66 ของสินทรัพยร์วม เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนของ

สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั ทาํใหบ้ริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าวไม่สามารถทาํกาํไรใหเ้ป็นไปตามการ

คาดการณ์ของบริษทัได ้ซ่ึงเป็นขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของเงินทุนดงักล่าว ในการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมโดยพิจารณามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด

ว่าสูงกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืนหรือไม่ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์

ก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น 

   ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการกาํหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด

และแบบจาํลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารเลือกใช ้โดยทาํความเขา้ใจกระบวนการการพิจารณาของฝ่ายบริหาร 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้าํการทดสอบขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาด

ว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย ์โดยเฉพาะเร่ืองการคาดการณ์การเติบโตของรายได้และกาํไรจากการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัดงักล่าวขา้งตน้ การใชอ้ตัราคิดลดท่ีเหมาะสมเพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต 

รวมทั้งการทดสอบการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานซ่ึงส่งผล

กระทบต่อผลการทดสอบการดอ้ยค่าท่ีอ่อนไหวมากท่ีสุด และมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีสุดต่อการกาํหนด

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของเงินลงทุนดงักล่าว 

 

ข้อมูลอ่ืน  

   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน

ประจาํปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะ

ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

   ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

   ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและ

พิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่   

   เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี  หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หนา้ท่ี

ในการกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม

ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจัดทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม

บริษทัและบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  

  ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงาน

ทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

                  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวม

ความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ

รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 

  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการ

สงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัใน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ

ปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั

เป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ

เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี

ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  
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• ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของ

ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน

การ 

ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง   

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของ

กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้

รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ

ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง

ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

  ขา้พเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาํหนด

จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์

ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ

ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญั

มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ือง

สาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั

ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่

ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผล

วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   

 ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ 

 

 

 

 

  (นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 

 

 

 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 

 



 

ณ วันที� 1 ณ วันที� 1

2564 2563 มกราคม 2563 2564 2563 มกราคม 2563

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6        511,786,013 338,293,191 602,855,047 70,760,749 40,881,085 70,346,919

ลูกหนี�การค้า 5, 7 981,086,426 639,659,569 583,123,539 273,261,720 141,639,038 130,782,497

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีนทางเลือกโควิด 19 217,866,050       -                        -                        156,806,600       -                     -                     

ลูกหนี�จากการลดทุน 5, 13 -                     -                        -                        -                     75,949,597 -                     

เงินปันผลค้างรับ 5        1,800,000           68,650,075            -                        -                     67,450,075         -                     

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 5, 8 262,300,000 240,665,200 305,125,000 262,300,000       138,290,200       117,419,494       

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื�น

ส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 1,680,000 1,180,000 -                        -                     -                     -                     

สินค้าคงเหลือ 9        182,440,750 164,931,210 174,559,361 61,816,292 46,920,599 49,432,004

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น 2.5, 5, 11 757,619,998       156,910,000          56,102,150            757,619,998       156,910,000       56,102,150         

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 5        49,147,951 67,954,978 44,437,504 17,302,331 19,086,600 13,598,981

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,965,727,188    1,678,244,223 1,766,202,601 1,599,867,690    687,127,194 437,682,045

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจําที�ติดภาระคํ�าประกัน 10       50,575,874         39,406,478            36,252,346            -                     -                     -                     

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 2.5, 5, 11 12,290,973,926  7,743,257,417       7,304,331,960       8,516,663,784    4,988,533,263    4,345,194,263    

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12       2,996,605,672    2,150,082,246       2,353,951,866       1,703,494,168 1,641,360,168 1,777,365,788

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13       -                     -                        -                        1,716,071,896    1,804,025,065    1,998,150,070    

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 5        24,000,000         24,000,000            24,000,000            -                     -                     -                     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื�น 29,771,857         18,945,000            5,370,000              -                     -                     -                     

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 14       434,528,456       451,924,898          376,959,359          359,335,232       374,541,949       297,380,686       

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15       8,558,632,798    7,970,092,761       7,024,739,789       1,126,708,244    1,172,849,944    1,295,948,091    

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 16       264,051,602       302,927,373          332,520,444          16,206,273        17,658,399         21,061,449         

ค่าความนิยม 17       723,215,731       723,215,731          723,215,731          -                     -                     -                     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 15,153,918         10,506,156            7,305,354              772,023             1,135,806           2,750,076           

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 18       11,044,791         12,578,546            12,328,488            -                     -                     -                     

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ 51,615,987         42,582,093            38,687,428            47,204,850        -                     -                     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 10,770,664         7,255,642              7,312,284              2,766,616          4,873,391           5,112,224           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 25,460,941,276  19,496,774,341     18,246,975,049     13,489,223,086  10,004,977,985  9,742,962,647    

รวมสินทรัพย์ 28,426,668,464  21,175,018,564     20,013,177,650     15,089,090,776  10,692,105,179  10,180,644,692  

ณ วันที� 31 ธันวาคม ณ วันที� 31 ธันวาคม

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



 

ณ วันที� 1 ณ วันที� 1

หมายเหตุ 2564 2563 มกราคม 2563 2564 2563 มกราคม 2563

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจาก

สถาบันการเงิน 19       3,821,506,379 2,605,899,659 2,677,944,206 2,740,000,000 1,870,000,000 2,045,000,000

เจ้าหนี�การค้า 5        398,333,646 335,023,990 342,149,832 112,223,155 101,292,198 109,712,596

เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีนทางเลือกโควิด 19 5        324,141,324       -                        -                        293,670,056       -                     -                     

ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 216,828,881 167,994,806 178,189,331 93,823,407 76,968,097 81,413,327

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5        168,529,241 82,644,684 76,334,388 105,411,652 25,989,851 23,649,754

เงินปันผลค้างจ่าย 24,580,167 66,083,872 20,919,323 15,222,804 13,669,991 12,048,712

เจ้าหนี�ซื�อทรัพย์สิน 5        154,436,309 41,912,631 89,305,075 4,842,073 746,305 1,148,032

ส่วนของหนี�สินที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 22       1,345,080,005 1,065,160,006 843,183,339 719,525,720 563,345,720 447,679,053

หนี�สินตามสัญญาเช่า 23       22,591,526 24,963,097 23,917,570 6,315,949          7,264,729           7,475,683           

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้อง 5, 20 268,800,000 375,253,818 633,053,818 -                     -                     -                     

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลอื�น 21       81,300,000 85,300,000 70,800,000 -                     -                     -                     

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 127,380,221 69,410,471 84,977,134 90,524,391 34,720,172 44,953,519

เงินรับล่วงหน้าจากสํานักงานประกันสังคม 29       370,144,553 331,690,576 251,324,642 -                     -                     -                     

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น -                     -                        36,378,150 -                     -                     -                     

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

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 5        50,729,673 53,562,050 49,504,782 47,214,973 10,867,110 11,733,506

รวมหนี�สินหมุนเวียน 7,374,381,925    5,304,899,660 5,377,981,590 4,228,774,180    2,704,864,173 2,970,659,463

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 22       3,551,525,502 3,491,305,507 2,660,207,169 1,262,103,790 1,475,829,510 1,375,573,360

หนี�สินตามสัญญาเช่า 23       267,126,327 297,208,412 321,847,893 13,849,713 18,597,705 25,404,889

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้อง 5, 20 155,000,000 284,000,000 176,000,000 155,000,000 284,000,000 176,000,000

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 18       1,482,606,553 716,825,460 714,958,248 735,715,039 168,000,082 107,907,433

ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน 24       272,263,545 268,327,340 241,720,015 91,259,325 79,704,508 72,541,329

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 5        67,187,975 78,431,810 34,260,782 15,313,158 17,748,132 25,761,851

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 5,795,709,902    5,136,098,529 4,148,994,107 2,273,241,025    2,043,879,937 1,783,188,862

รวมหนี�สิน 13,170,091,827  10,440,998,189 9,526,975,697 6,502,015,205    4,748,744,110 4,753,848,325

ณ วันที� 31 ธันวาคม ณ วันที� 31 ธันวาคม

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



 

 

ณ วันที� 1 ณ วันที� 1

2564 2563 มกราคม 2563 2564 2563 มกราคม 2563

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 25       

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 14,939,082,816  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 1,493,908,282 1,493,908,282 1,493,908,282 1,493,908,282

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

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 13,575,865,582 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 1,357,586,558 1,357,586,558 1,357,586,558 1,357,586,558

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 2,718,137,663 2,718,137,663 2,438,325,437 2,718,137,663 2,718,137,663 2,438,325,437

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 26       149,390,828 149,390,828 149,378,499 149,390,828 149,390,828 149,378,499

ยังไม่ได้จัดสรร 2.5      3,729,084,936 2,434,432,926 2,579,298,592 1,355,614,395 991,952,957 1,018,697,575

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 2.5, 11.1, 12.3 4,230,064,717    1,511,105,784       1,381,316,501       3,006,346,127    726,293,063       493,933,128       

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 12,184,264,702  8,170,653,759       7,874,780,757       8,587,075,571    5,943,361,069    5,426,796,367    

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 3,072,311,935    2,563,366,616       2,611,421,196       -                     -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,256,576,637  10,734,020,375     10,486,201,953     8,587,075,571    5,943,361,069    5,426,796,367    

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 28,426,668,464  21,175,018,564     20,013,177,650     15,089,090,776  10,692,105,179  10,180,644,692  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที� 31 ธันวาคม
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที� 31 ธันวาคม

บาท

งบการเงินรวม

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รายได้

รายได้จากการรักษาพยาบาล 5 7,310,077,699    5,909,504,131    2,966,200,349    2,129,848,549    

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 5 86,120,303         114,944,776       67,745,264         67,815,329         

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน 20,978,150         -                     20,978,150         -                     

เงินปันผลรับ 5, 11, 12, 13 342,434,574 192,089,968 461,891,216       463,757,907       

ผลกําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน 2,332,421 19,591,473 2,332,421           19,591,473 

รายได้อื�น 5 111,900,024       121,711,160       56,298,850         61,016,787         

รวมรายได้ 7,873,843,171    6,357,841,508    3,575,446,250    2,742,030,045    

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 5 5,142,817,781    4,406,035,846    1,855,862,985    1,459,287,093    

ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 5 76,041,498         79,845,496         34,430,424         36,141,840         

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 5 946,305,192       925,035,511       399,045,043       370,070,797       

ขาดทุนจากด้อยค่าเงินลงทุน 11.2, 12, 13 34,539,437         -                     125,117,601       136,005,080       

รวมค่าใช้จ่าย 6,199,703,908    5,410,916,853    2,414,456,053    2,001,504,810    

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,674,139,263    946,924,655       1,160,990,197    740,525,235       

ต้นทุนทางการเงิน 5 220,779,467       202,720,725       120,174,957       116,302,404       

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12.2 721,688,514 (62,354,689) -      -      

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,175,048,310    681,849,241       1,040,815,240    624,222,831       

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 32 223,933,121       127,657,277       139,034,070       54,047,477         

กําไรสําหรับปี 1,951,115,189    554,191,964       901,781,170       570,175,354       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กําหนดให้

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 3,864,512,827    30,012,033         2,854,973,401 290,449,920

กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 24 29,753,766         4,032,757           -                     -                     

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม 64,655,311         (7,415,971) -                     -                     

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้

ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 32 (777,871,903) (6,002,406) (570,013,266) (58,089,985)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,181,050,001    20,626,413         2,284,960,135    232,359,935       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 5,132,165,190    574,818,377       3,186,741,305    802,535,289       

- 10 -

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



2564 2563 2564 2563

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 1,805,050,197    465,472,820       901,781,170       570,175,354       

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 146,064,992       88,719,144         -                     -                     

1,951,115,189    554,191,964       901,781,170       570,175,354       

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 4,549,027,676    573,282,260       3,186,741,305    802,535,289       

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 583,137,514       1,536,117           -                     -                     

5,132,165,190    574,818,377       3,186,741,305    802,535,289       

กําไรต่อหุ้น 34

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 0.1330                0.0347                0.0664                0.0425                

กําไรต่อหุ้นปรับลด

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 0.1212                0.0315                0.0606                0.0386                

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



ส่วนได้เสีย รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวมส่วนของ ที�ไม่มีอํานาจ ผู้ถือหุ้น

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

ชําระแล้ว ทุนสํารองตาม เกิดขึ�นจากรายการ ที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง ขึ�นจากเงินลงทุน เปลี�ยนแปลงสัดส่วน ของส่วนของผู้ถือหุ้น

กฎหมาย เปลี�ยนแปลงมูลค่า ในบริษัทร่วม ในบริษัทร่วม การถือหุ้นใน

เงินลงทุนในตราสารทุน บริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 - ก่อนปรับปรุง 1,357,586,558      2,718,137,663        149,390,828      2,449,130,766     1,308,806,173                  172,602,496                (592,389) 15,591,664                1,496,407,944        8,170,653,759      2,563,366,616      10,734,020,375    

โอนจัดประเภทจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ในตราสารทุน -                        -                          -                    (26,447,737) 26,447,737                       -                               -                      -                            26,447,737             -                        -                        -                        

รายการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด 2.5 -                        -                          -                    11,749,897          (11,749,897) -                               -                      -                            (11,749,897) -                        -                        -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 - หลังปรับปรุง 1,357,586,558      2,718,137,663        149,390,828      2,434,432,926     1,323,504,013                  172,602,496                (592,389) 15,591,664                1,511,105,784        8,170,653,759      2,563,366,616      10,734,020,375    

การเรียกชําระค่าหุ้นโดยบริษัทย่อย -                        -                          -                    -                       -                                    -                               -                      -                            -                          -                        1,125,005             1,125,005             

เงินปันผลจ่าย 27      -                        -                          -                    (535,416,733) -                                    -                               -                      -                            -                          (535,416,733) (75,317,200) (610,733,933)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรสําหรับปี -                        -                          -                    1,805,050,197     -                                    -                               -                      -                            -                          1,805,050,197      146,064,992         1,951,115,189      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย -                        -                          -                    14,861,210          -                                    -                               -                      -                            -                          14,861,210           8,941,804             23,803,014           

กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน -                        -                          -                    -                       2,664,460,958                  -                               -                      -                            2,664,460,958        2,664,460,958      428,130,718         3,092,591,676      

กําไรจากการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุน

ที�วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                        -                          -                    4,907,071            (4,907,071) -                               -                      -                            (4,907,071) -                        -                        -                        

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม -                        -                          -                    5,250,265            -                                    59,405,046                  -                      -                            59,405,046             64,655,311           -                        64,655,311           

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 1,357,586,558      2,718,137,663        149,390,828      3,729,084,936     3,983,057,900                  232,007,542                (592,389) 15,591,664                4,230,064,717        12,184,264,702    3,072,311,935      15,256,576,637    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

บาท



ส่วนได้เสีย รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวมส่วนของ ที�ไม่มีอํานาจ ผู้ถือหุ้น

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

ชําระแล้ว ทุนสํารองตาม เกิดขึ�นจากรายการ ที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง ขึ�นจากเงินลงทุน เปลี�ยนแปลงสัดส่วน ของส่วนของผู้ถือหุ้น

กฎหมาย เปลี�ยนแปลงมูลค่า ในบริษัทร่วม ในบริษัทร่วม การถือหุ้นใน

เงินลงทุนในตราสารทุน บริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ก่อนปรับปรุง 1,326,461,728      2,438,325,437        149,378,499      2,583,221,872     1,181,940,340                  180,453,606                (592,389) 15,591,664                1,377,393,221        7,874,780,757      2,611,421,196      10,486,201,953    

รายการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด 2.5 -                        -                          -                    (3,923,280) 3,923,280                         -                               -                      -                            3,923,280               -                            -                            -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงแล้ว 1,326,461,728      2,438,325,437        149,378,499      2,579,298,592     1,185,863,620                  180,453,606                (592,389) 15,591,664                1,381,316,501        7,874,780,757      2,611,421,196      10,486,201,953    

โอนจัดประเภทจากการวัดมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในตราสารทุน -                        -                          -                    (26,447,737) 26,447,737                       -                               -                      -                            26,447,737             -                        -                        -                        

การเพิ�มหุ้นสามัญ 25      31,124,830           279,812,226           -                    -                       -                                    -                               -                      -                            -                          310,937,056         -                        310,937,056         

สํารองตามกฎหมาย 26      -                        -                          12,329               (12,329) -                                    -                               -                      -                            -                          -                        -                        -                        

การเรียกชําระค่าหุ้นโดยบริษัทย่อย -                        -                          -                    -                       -                                    -                               -                      -                            -                          -                        375,005                375,005                

เงินปันผลจ่าย 27      -                        -                          -                    (588,346,316) -                                    -                               -                      -                            -                          (588,346,316) (87,344,702) (675,691,018)

ส่วนของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมเพิ�มขึ�น

เนื�องจากการซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                        -                          -                    -                       -                                    -                               -                      -                            -                          -                        37,379,000 37,379,000           

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรสําหรับปี -                        -                          -                    465,472,820        -                                    -                               -                      -                            -                          465,472,820         88,719,144           554,191,964         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย -                        -                          -                    4,032,757            -                                    -                               -                      -                            -                          4,032,757             -                        4,032,757             

กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน -                        -                          -                    -                       111,192,656                     -                               -                      -                            111,192,656           111,192,656         (87,183,027) 24,009,629           

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม -                        -                          -                    435,139               -                                    (7,851,110) -                      -                            (7,851,110) (7,415,971) -                        (7,415,971)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 1,357,586,558      2,718,137,663        149,390,828      2,434,432,926     1,323,504,013                  172,602,496                (592,389) 15,591,664                1,511,105,784        8,170,653,759      2,563,366,616      10,734,020,375    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ส่วนของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)



ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น องค์ประกอบอื�นของ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ที�ออกและ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ชําระแล้ว จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

หมายเหตุ ทุนสํารองตามกฎหมาย ในตราสารทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ก่อนปรับปรุง 1,326,461,728                2,438,325,437              149,378,499                  1,022,620,856          490,009,847                                 5,426,796,367               

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2.5 -                                 -                               -                                (3,923,281) 3,923,281                                     -          

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 1,326,461,728                2,438,325,437              149,378,499                  1,018,697,575          493,933,128                                 5,426,796,367               

การเพิ�มทุนหุ้นสามัญ 25 31,124,830                     279,812,226                 -                                -                           -                                                310,937,056                  

สํารองตามกฎหมาย 26 12,329                          (12,329) -                                                -                                

เงินปันผลจ่าย 27 -                                 -                               -                                (596,907,643) -                                                (596,907,643)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรสําหรับปี -                                 -                               -                                570,175,354             -                                                570,175,354                  

กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้

กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน -                                 -                               -                                -                           232,359,935                                 232,359,935 

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 1,357,586,558                2,718,137,663              149,390,828                  991,952,957             726,293,063                                 5,943,361,069               

เงินปันผลจ่าย 27 -                                 -                               -                                (543,026,803) -                                                (543,026,803)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรสําหรับปี -                                 -                               -                                901,781,170             901,781,170                  

กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้

กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน -                                 -                               -                                -                           2,284,960,135                              2,284,960,135               

กําไรจากการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนที�วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                                 -                               -                                4,907,071                (4,907,071) -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 1,357,586,558                2,718,137,663              149,390,828                  1,355,614,395          3,006,346,127                              8,587,075,571               

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับปี 1,951,115,189 554,191,964 901,781,170 570,175,354

รายการปรับกระทบกําไรสําหรับปีเป็นเงินสดสุทธิ

ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 8,469,570 5,242,786 2,163,884 369,325

ค่าเสื�อมราคา 497,645,365 434,091,746 132,267,441 132,079,098

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,355,088 4,595,978 983,653 2,010,920

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 2,678,918 2,238,242 2,456,439 9,339

ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (721,688,514) 62,354,689 -                      -                    

เงินปันผลรับ (342,434,574) (192,089,968) (461,891,216) (463,757,907)

(กําไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน (2,332,421) (19,591,473) (2,332,421) (19,591,473)

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน (20,978,150) -                      (20,978,150) -                    

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 34,539,437         -                      125,117,601       136,005,080

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่ายตัดจ่าย 153,238              8,970,009           -                      -                    

กําไรจากการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า (123,521) -                      -                      -                    

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 40,776,774 44,504,732 11,803,382 10,539,987

รายได้ดอกเบี�ยรับ (13,617,475) (15,079,949) (9,056,393) (6,665,496)

ต้นทุนทางการเงิน 220,779,467 202,720,725 120,174,957 116,302,404

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 223,933,121 127,662,463 139,034,070 54,047,477

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 1,882,271,512 1,219,811,944 941,524,417 531,524,108

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

ลูกหนี�การค้า (346,609,297) (64,670,878) (133,786,565) (11,225,866)

สินค้าคงเหลือ (17,509,540) 9,628,151 (14,895,694) 2,511,406

เงินจ่ายล่วงหน้าวัคซีนทางเลือกโควิด 19 (217,866,050) -                      (156,806,600) -                    

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (6,700,654) (18,495,354) 1,994,110 (5,741,260)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (3,754,002) 290,236 2,106,775 238,833

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)

เจ้าหนี�การค้า 59,705,229 (7,125,842) 10,930,957 (8,420,398)

ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย 48,834,075 (10,194,525) 16,855,310 (4,445,230)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 85,295,683 7,030,263 77,671,490 2,094,238
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

     บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

เงินรับล่วงหน้าจากสํานักงานประกันสังคม 38,453,977 77,079,832 -                      -                    

เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีนทางเลือกโควิด 19 324,141,324 -                      293,670,056 -                    

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (6,138,250) 14,031,778 36,347,864 3,139,603

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น (11,243,834) 44,165,027 (2,434,974) (8,019,718)

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 1,828,880,173 1,271,550,632 1,073,177,146 501,655,716

รับดอกเบี�ย 132,289 586,333 121,513 156,804

จ่ายดอกเบี�ย (8,082) (4,795) -                      -                    

เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที�จ่าย 12,056,354 -                      -                      -                    

จ่ายภาษีเงินได้ (162,200,345) (163,531,577) (85,528,161) (62,278,159)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (7,100,161) (13,864,650) (248,565) (3,376,808)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,671,760,228 1,094,735,943 987,521,933 436,157,553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (เพิ�มขึ�น) ลดลง (21,634,800) 64,459,800         (124,009,800) (32,840,200)

เงินฝากประจําที�ติดภาระคํ�าประกัน (เพิ�มขึ�น) ลดลง (11,169,396) (3,154,132) -                      -                    

เงินสดรับจากการขายตราสารทุน 123,405,019       -                      123,405,019       -                    

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อตราสารทุน (1,428,501,003) (490,129,802) (1,418,501,003) (488,545,457)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                      540                     -                      540                   

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษัทร่วม (62,134,000) -                      (62,134,000) -                    

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                      -                      (2,624,995) (874,995)

เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื�น (12,846,857) (14,755,000) -                      -                    

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื�น 1,520,000           -                      -                      -                    

เงินสดรับจากตราสารหนี�ที�จะถือจนครบกําหนด 10,000,000         -                      10,000,000         -                    

เงินสดจ่ายในการซื�ออสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน (253,567) (8,282,102) (253,567) (8,282,103)

เงินสดจ่ายในการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (947,900,486) (1,484,575,182) (65,583,366) (74,882,145)

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 174,083              633,213              110,358              14,019              

เงินสดจ่ายในการซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (8,188,585) (7,864,465) (619,869) (396,650)

เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ (9,033,894) (3,894,666) (47,204,850) -                    

เงินสดจ่ายคืนค่าหุ้น -                      (4,000,000) -                      (4,000,000)

เงินปันผลรับ 424,849,119       266,099,642       529,341,291       396,307,832     

รับดอกเบี�ย 13,060,343         16,185,097 8,725,038           6,376,948         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,928,654,024) (1,669,277,057) (1,049,349,744) (207,122,211)
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บริษัท  โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น 1,215,606,720    (72,044,547) 870,000,000 (175,000,000)

เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�น (ลดลง) (235,453,818) (149,825,850) (129,000,000) 108,000,000     

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลอื�นเพิ�มขึ�น (ลดลง) (4,000,000) 14,500,000         -                      -                    

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,803,500,000    2,013,000,000    850,000,000       760,000,000     

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (1,463,360,006) (959,924,996) (907,545,720) (544,077,183)

เงินจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่า (17,051,190) (16,870,664) (7,797,766) (7,018,139)

เงินสดรับจากการเพิ�มทุน -                      310,937,056       -                      310,937,056     

เงินสดรับจากการชําระค่าหุ้นในบริษัทย่อย 1,125,005           375,005              -                      -                    

เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม -                      1,000,850           -                      -                    

รับเงินคืนจากการคืนทุนในบริษัทย่อย -                      -                      75,949,597         -                    

เงินปันผลจ่าย (665,847,589) (639,087,797) (541,473,990) (595,286,365)

จ่ายดอกเบี�ย (204,132,504) (192,079,799) (118,424,646) (116,056,545)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 430,386,618 309,979,258 91,707,475 (258,501,176)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ 173,492,822 (264,561,856) 29,879,664 (29,465,834)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 338,293,191 602,855,047 40,881,085 70,346,919

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี 511,786,013 338,293,191 70,760,749 40,881,085

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

1. รายการกระทบยอดเงินจ่ายในการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�ได้มาในระหว่างปี (1,064,075,345) (1,436,702,308) (69,679,133) (74,480,418)

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ�มขึ�น -                      -                      -                      -                    

เจ้าหนี�ซื�อทรัพย์สินเพิ�มขึ�น (ลดลง) 116,174,859 (47,872,874) 4,095,767           (401,727)

เงินสดจ่ายในการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (947,900,486) (1,484,575,182) (65,583,366) (74,882,145)

2. รายการกระทบยอดเงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์

จําหน่ายอุปกรณ์ในระหว่างปี 174,083              633,213              110,358              14,019              

ลูกหนี�จากการจําหน่ายอุปกรณ์ลดลง -                      -                      -                      -                    

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 174,083              633,213              110,358              14,019
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บริษัท  โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



2564 2563 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

3. รายการกระทบยอดเงินปันผลรับ

เงินปันผลรับในระหว่างปี 353,434,574       334,749,717       461,891,216       463,757,907     

เงินปันผลค้างรับ (เพิ�มขึ�น) ลดลง 71,414,545         (68,650,075) 67,450,075         (67,450,075)

เงินปันผลรับ 424,849,119 266,099,642 529,341,291 396,307,832

4. รายการกระทบยอดเงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายในระหว่างปี (624,344,003) (684,253,400) (543,026,803) (596,907,644)

เงินปันผลค้างจ่ายเพิ�มขึ�น (41,503,586) 45,165,603 1,552,813 1,621,279

เงินปันผลจ่าย (665,847,589)      (639,087,797) (541,473,990)      (595,286,365)    
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บริษัท  โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

            หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท โรงพยาบาลวภิาวด ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

 บริษทัจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย ์และจดทะเบียนเป็น

บริษทัมหาชน ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย   

 บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการรักษาพยาบาล ในนาม  “โรงพยาบาลวิภาวดี”  

 บริษัทมีท่ีตั้ งสํานักงานตามท่ีได้จดทะเบียนไว ้ตั้ งอยู่เลขท่ี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 

1.2      การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัมีการ

แพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง ทําให้ เศรษฐกิจย ังมีการชะลอตัวและมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว และทาํการ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจ

เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

  งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํข้ึน

ตามแบบกาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงินสําหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีกาํหนดโดยประกาศ

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบาย

การบญัชี 

  งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน

ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
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2.2 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

2.2.1 งบการเงินรวมไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงัน้ี 
    อตัราส่วนของการถือหุน้   

    (ร้อยละของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน)   

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ                  2564  2563  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั         

บริษทัยอ่ย         

บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จาํกดั  โรงแรม  99.99  99.99  กรุงเทพมหานคร 

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  83.55  83.55  เชียงใหม่ 

บริษทั บิวต้ี ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  เสริมความงาม  50.00  50.00  กรุงเทพมหานคร 

บริษทั วี พรีซิชัน่ จาํกดั  ศูนยช์ะลอวยั  70.00  70.00  กรุงเทพมหานคร 

บริษทัร่วม         

บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  33.85  33.73  กรุงเทพมหานคร  

บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  ซ้ือ-ขายอุปกรณ์การแพทย ์  40.57  38.18  กรุงเทพมหานคร 

บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จาํกดั  โรงพยาบาล  28.57  28.57  กรุงเทพมหานคร 

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 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั         

บริษทัยอ่ย         

บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จาํกดั  โรงพยาบาล  47.09  47.09  เชียงใหม่  

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง เชียงใหม ่จาํกดั *  โรงพยาบาล  45.53  45.53  เชียงใหม่  

(และถือหุน้โดยบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจ 

        การแพทย ์จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 18) 

        

บริษทัร่วม         

บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จาํกดั  โรงพยาบาล  11.99  11.99  ลาํปาง 

บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จาํกดั  โรงพยาบาล  23.54  23.54  ตาก 

 
  * เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง เชียงใหม่ จาํกดั ไดจ้ด

ทะเบียนเพิ่มทุน 56 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 560 ลา้นบาท โดยบริษทั 

เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 40.32 ลา้น

บาท และบริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเป็นจาํนวน
เงิน 146.48 ลา้นบาท รวมทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน 186.80 ลา้นบาท ผลจากรายการดงักล่าวทาํให้

บริษทัย่อย - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าว

จากเดิมร้อยละ 63.91 เป็นสดัส่วนร้อยละ 64.74 รวมกลุ่มบริษทัยอ่ยถือหุน้เป็นร้อยละ 82.74 
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2.2.2 นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัใช้นโยบาย

การบญัชีเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 

2.2.3 ยอดคงเหลือระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ยและรายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดั

ออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

2.2.4 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซ่ึง

ไดแ้สดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 
 

 2.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน

ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดป้รับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี

และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

  การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินในปีปัจจุบนั 
 
 2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

  สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั และ

ไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดป้รับปรุงหรือจดั

ให้มีข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบาง

ฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยประเมินแล้วเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
2.5    ผลสะสมจากการแก้ไขงบการเงินงวดก่อนเก่ียวกับจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าสินทรัพยท์าง

การเงินอ่ืน 

ปี 2563 บริษทัไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินประเภทเงินลงทุน

ในตราสารทุนท่ีอยู่ในความตอ้งการของตลาดท่ีมีลกัษณะในการถือครองเพื่อขายเป็นสินทรัพยท์าง

การเงินหมุนเวียนมีผลทาํใหบ้ริษทัตอ้งจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนดงักล่าว

ใหม่ โดยมีการปรับยอ้นหลงังบการเงินสําหรับการจดัประเภทรายการและวดัมูลค่ารายการดงักล่าวเขา้

กาํไรหรือขาดทุน เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบริษทั ดงันั้นบริษทัจึงทาํการปรับยอ้นหลงังบ

การเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบ และนาํเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบโดยถือเสมือนว่าบริษทัไดบ้นัทึกบญัชี
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ถูกตอ้งตั้งแต่แรก ผลสะสมของการปรับปรุงดังกล่าวแสดงเป็นรายการต่างหากในงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดง

ฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี 

• งบแสดงฐานะการเงิน 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม 

 

การปรับปรุง 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่ 

 

ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม 

 

การปรับปรุง 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)  

ปรับปรุงใหม่ 

สินทรัพย ์            

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -  156,910,000  156,910,000  -  56,102,150  56,102,150 

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอ่ืน 7,900,167,417  (156,910,000)  7,743,257,417  7,360,434,110  (56,102,150)  7,304,331,960 

ส่วนของผูถื้อหุ้น            

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,449,130,766  11,749,897  2,460,880,663  2,583,221,872  (3,923,280)  2,579,298,592 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,496,407,944  (11,749,897)  1,484,658,047  1,377,393,221  3,923,280  1,381,316,501 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม 

 

การปรับปรุง 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่ 

 

ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม 

 

การปรับปรุง 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)  

ปรับปรุงใหม่ 

สินทรัพย ์            

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -  156,910,000  156,910,000  -  56,102,150  56,102,150 

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอ่ืน 5,145,443,263  (156,910,000)  4,988,533,263  4,401,296,413  (56,102,150)  4,345,194,263 

ส่วนของผูถื้อหุ้น            

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 980,203,060  11,749,897  991,952,957  1,022,620,856  (3,923,281)  1,018,697,575 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 738,042,960  (11,749,897)  726,293,063  490,009,847  3,923,281  493,933,128 

 
• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 บาท 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม 

 

การปรับปรุง  

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่  ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม 

 

การปรับปรุง  

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 ปรับปรุงใหม่ 

ผลกาํไรจากการวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน -  19,591,473  19,591,473  -  19,591,473  19,591,473 

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 927,333,182  19,591,473  946,924,655  720,933,762  19,591,473  740,525,235 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 662,257,768  19,591,473  681,849,241  604,631,358  19,591,473  624,222,831 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 123,738,982  3,918,295  127,657,277  50,129,182  3,918,295  54,047,477 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 538,518,786  15,673,178  554,191,964  554,502,176  15,673,178  570,175,354 

ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า            

    ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 49,603,506  (19,591,473)  30,012,033  310,041,393  (19,591,473)  290,449,920 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม ่ (9,920,701)  3,918,295  (6,002,406)  (62,008,280)  3,918,295  (58,089,985) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 36,299,591  (15,673,178)  20,626,413  248,033,113  (15,673,178)  232,359,935 

การแบ่งปันกาํไร - ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 449,799,642  15,673,178  465,472,820  554,502,176  15,673,178  570,175,354 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.0335  0.0012  0.0347  0.0413  0.0012  0.0425 

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.0304  0.0011  0.0315  0.0375  0.0011  0.0386 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 3.1 การรับรู้รายได ้

   รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย รายไดค่้ารักษาพยาบาล 

ค่าหอ้งพกั ค่ายา โดยจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการหรือส่งมอบยาแลว้ 

   รายได้ค่ารักษาพยาบาลในระบบประกนัสังคมบันทึกตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข

ตามท่ีกาํหนด โดยหน่วยงานดงักล่าว 

   รายไดค่้าบริการ รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

   ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

   เงินปันผลรับ บนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

   รายไดอ่ื้น รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 

 3.2 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

   ค่าใชจ่้าย รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 

 3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะ

สั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

 

 3.4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจง้หน้ีและจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ี

เหลืออยู่หักดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้นการ

จดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.7 

 

 3.5 สินคา้คงเหลือ  

 สินคา้คงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ราคาทุน

ของสินคา้คาํนวณตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน   

 ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือและตน้ทุนอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้

สินคา้คงเหลือนั้นอยูใ่นสถานท่ีและอยูใ่นสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  

 ตน้ทุนในการซ้ือ ประกอบดว้ย ราคาซ้ือและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่า

ขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้ และหกัดว้ยส่วนลดการคา้และเงิน

ท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจ หกัดว้ยประมาณ

การตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้ได ้
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 3.6 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

 บริษทัร่วม หมายถึง กิจการท่ีอยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัของบริษทั กล่าวคือ มี

อาํนาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงิน และการดาํเนินงานของ

กิจการ แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงโดยวิธีส่วนไดเ้สีย

ในงบการเงินรวม หากบริษทัร่วมมีผลขาดทุนเกินทุนจะรับรู้ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนดงักล่าวเพียง

เท่ากบัศูนยเ์ท่านั้น 

 บริษทัยอ่ย หมายถึง กิจการท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้บริษทัจะถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึง 

 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิ

จากค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน (ถา้มี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจะบนัทึกเป็นขาดทุนใน

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและตามงบการเงินรวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยบนัทึกดว้ยวิธี

ส่วนไดเ้สีย 

 

3.7 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

   บริษัทและบริษทัย่อยจัดประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็น

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

ตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าได้

สองประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หรือการวดัมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

  การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

การไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินนั้น ตน้ทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน  

 การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีทาํได ้3 วิธีโดยข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหน้ีนั้น 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย เม่ือถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์าง

การเงินท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอด

คงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดย

ใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึน

จากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลงหรือการดอ้ยค่าดงักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน 
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- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือถือ

ครองสินทรัพยท์างการเงิน เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์าง

การเงิน และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึง

เป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไว้

เท่านั้ น การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายไดด้อกเบ้ีย และกาํไรขาดทุนจาก

อตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัรายการสินทรัพย์

ทางการเงิน กาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะตอ้ง

จดัประเภทรายการใหม่เขา้กาํไรหรือขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณ

โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเช่นเดียวกบั สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน เม่ือ

สินทรัพยท์างการเงินนั้นไม่เขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย

หรือวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารทุนตอ้งแสดงตราสารทุนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรม และบนัทึก

กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเขา้กาํไรหรือขาดทุน หรือกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน ข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทรายการของตราสารทุนนั้น 

 

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม หัก

ต้นทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียที่แทจ้ริง ในการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตัด

จาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี 

ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน 
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การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของ

สินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึง

ไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุม

ในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด

ของสินทรัพยน์ั้น   

หน้ีสินทางการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชีก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของ

หน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการ

เปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่าง

กนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระสาํคญั จะถือว่าเป็นการตดั

รายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุน 

 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

  ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคา

ทุนตดัจาํหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสญัญาคํ้าประกนัทาง

การเงิน ประเมินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัและบริษทัยอ่ย

ใช้วิธีทั่วไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า สําหรับลูกหน้ี

การค้า บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการคาํนวณค่าเผื่อผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการ

คาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้และสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ 

 

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบ

แสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจาํนวนเงินท่ี

รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 
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 3.8 ค่าความนิยม 

 บริษทัและบริษทัย่อยใชว้ิธีซ้ือสําหรับการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจและวดัมูลค่าตน้ทุนการ

ซ้ือธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรมของผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอน ณ วนัท่ีซ้ือ และจาํนวนของส่วนของผู ้

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง บริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าส่วน

ของผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุม (ถา้มี) ในบริษทัย่อยดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ี

ระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุมนั้น 

 บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุน

ดงักล่าวเกิดข้ึนและเม่ือไดรั้บบริการ 

 ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ คือ ตน้ทุนการรวมธุรกิจท่ีสูงกว่าส่วนไดเ้สียของบริษทัใน

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ย หากตน้ทุนการรวมธุรกิจตํ่ากวา่ส่วนไดเ้สีย

ของบริษทัในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ย บริษทัจะรับรู้ส่วนต่างน้ีเป็น

กาํไรในกาํไรหรือขาดทุนทนัที  

 ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ บนัทึกในราคาทุน ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ และหลงัจากนั้นค่าความ

นิยมจะวดัค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่าในค่าความนิยม ไม่

สามารถโอนกลบัได ้

 

 3.9 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัแสดงดว้ยวิธีราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่า

เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประเภทอาคารให้เช่าคาํนวณจากราคาทุน

โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ

การลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 

3.10 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

  ท่ีดิน แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคา

สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

  ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีได้สินทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจดัหา

สินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทั้งตน้ทุนในการร้ือถอน 

ขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

  รายจ่ายท่ีเก่ียวกบัการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึน ซ่ึงทาํให้ราคา

เปล่ียนแทนในปัจจุบนัของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยา่งเป็นสาระสาํคญัจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

สาํหรับค่าซ่อมแซม และบาํรุงรักษารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

  ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์โดย

วิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์ 
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  อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ท่ีไดม้าตั้งแต่ปี 2533 คาํนวณค่าเส่ือมราคาตามวิธี

กองทุนจม (Sinking Fund Method) ส่วนอาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าหลงัปี 2545 คาํนวณค่าเส่ือมราคา

ตามวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

  อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง ท่ีไดม้าตั้งแต่ปี 2537 คาํนวณค่าเส่ือมราคาตาม

วิธีกองทุนจม (Sinking Fund Method) ส่วนอาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าหลงัปี 2545 คาํนวณค่าเส่ือม

ราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

  เคร่ืองมือแพทยข์องบริษทัท่ีไดม้าก่อนปี 2556 คาํนวณค่าเส่ือมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุ

การให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ส่วนเคร่ืองมือแพทยท่ี์ไดม้าตั้งแต่ปี 2556 คาํนวณค่า

เส่ือมราคาตามวิธียอดคงเหลือลดลงทวีคูณ (Double Declining Balance Method) 

  อายกุารใหป้ระโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์โดยประมาณ มีดงัน้ี 

ประเภทของสินทรัพย ์  ปี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 10-50 

เคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์การแพทย ์ 5-25 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3-25 

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งศูนยสุ์ขภาพ 5-10 

ยานพาหนะ 5-10 

  ไม่คิดค่าเส่ือมราคา สาํหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 

  มีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี 

 คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือ 

  ส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัสาํคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 

  ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

  กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณจากผลต่างระหวา่งเงินสด

รับสุทธิกบัราคาตามบญัชีและรับรู้เป็นรายไดอ่ื้น หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

 3.11 ตน้ทุนการกูย้มื 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน

การทาํให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์

นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ี

เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

 

 3.12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดจ่าย แสดงตามราคาทุนหักค่าตัด

จาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงระยะเวลา 3-10 ปี 
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 3.13 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 

 ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์่า

มีการดอ้ยค่าหรือไม่ หากสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูล

ค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

คืน บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ะถูกกลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนใน

ภายหลงัและจะกลบัรายการไดไ้ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดั

จาํหน่าย มูลค่าท่ีจะได้รับคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์หรือมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขาย  

 

 3.14 สญัญาเช่า 

 ณ  วันเร่ิมต้นสัญญ า บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือ

ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญา

นั้ นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ท่ีระบุได้สําหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการ

แลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินอายสุญัญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสญัญาเช่า

หรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู ่โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยาย

อายสุัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิ

เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ทั้งน้ี

พิจารณาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายขุองสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 

  สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่า

เส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา

เช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า

เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดข้ึน และการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใดๆท่ีจ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่า

เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

  ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนสาํหรับผูเ้ช่าในการ

ร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์

อา้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญาเช่า 

  ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม

อายขุองสญัญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  
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หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

  หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าท่ียงัไม่ได้

จ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่ายชาํระ

คงท่ี (รวมถึงการจ่ายชาํระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่า (ถา้มี) และจาํนวนเงินท่ี

คาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า

ยงัรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษทัและ

บริษทัย่อยจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายชาํระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนด

สญัญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า  

  บริษทัและบริษทัย่อยคาํนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าโดยใช้อตัรา

ดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสญัญาเช่านั้น

ไม่สามารถกําหนดได้ ทั้ งน้ีอัตราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ

พนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ี

สัญญาเช่าเร่ิมมีผลบริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนเพื่อสะทอ้น

ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแลว้ 

นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุ

สญัญาเช่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํ่า 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญา

เช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) 

และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้

เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดโ้ดย

ใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

 3.15 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน แสดงในราคาทุน 

 

 3.16 ผลประโยชน์พนกังาน 

  ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

  บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและ

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

   บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย

สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก

จากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด

รายการ 

 

  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

สาํหรับพนกังาน  

  บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน

โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ

ไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการ

ดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนใน

อนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

  ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains 

and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

 3.17 การประมาณการหน้ีสิน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของการ

เกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ใน

อดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาํระภาระ

ผกูพนัและจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึกเป็น

สินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดว่าจะไดรั้บอย่างแน่นอนเม่ือไดจ่้ายชาํระประมาณ

การหน้ีสินไปแลว้ 

 

 3.18 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายติุธรรมหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  

ภายหลงัจากการบนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่าง

ระหวา่งยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุ

การกูย้มืโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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 3.19 การจดัสรรกาํไรสะสม 

  การจดัสรรกาํไรสะสมเป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 โดยบริษทั

จะจดัสรรสาํรองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี  

 

 3.20 ภาษีเงินได ้

   ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

    บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินได ้(ถา้มี) ตามจาํนวนท่ีจะตอ้งจ่าย คาํนวณตามหลกัเกณฑ์

แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินได ้ร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดห้ลงัจาก

ปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักออก

ดว้ยรายการท่ีไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่ง

มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการ

เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี

เก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

  ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ

เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคต

เพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้และผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้ง

เสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่

ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว  ต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพย์

หรือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไร

ขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วม

คา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้าํหรับงวด

ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่าย

ชาํระหน้ีสินภาษีเงินได้ โดยใช้อตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่หรือท่ีคาดได้

ค่อนขา้งแน่นอนวา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทาง

ภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์ได ้
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  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็

ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน

เดียวกนั 

 

 3.21 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปี ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่าย

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัส้ินงวดบญัชี  

 

 3.22 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูก

ควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

รวมถึงบริษทัท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่

ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญักับบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ

พนกังานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบับุคคลเหล่านั้น 

  ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ

บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

3.23  การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม ยกเวน้ใน

กรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้

บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินดงักล่าวแทน 

   ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

  ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

  ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ที่สามารถ

สังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ี

คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

  ระดบัท่ี 3   ใชข้อ้มูลที่ไม่สามารถสังเกตได  ้เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบักระแสเงินในอนาคตท่ี

กิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอน

รายการระหว่างลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 
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4. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล

กระทบจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลเกิดข้ึน

จริงอาจแตกต่างจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 

 รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 

 รายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับเป็นรายไดค่้าบริการทางการแพทยท่ี์ยงัไม่ไดรั้บจาก

สํานักงานประกนัสังคม ซ่ึงบริษทัไม่สามารถทราบจาํนวนเงินท่ีจะไดรั้บแน่นอน ผูบ้ริหารของ

บริษทัจึงไดป้ระมาณการรายไดค้า้งรับดงักล่าวตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขตามท่ีกาํหนดโดย

หน่วยงานดงักล่าวและจากจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจริงคร้ังล่าสุดควบคู่ไปกบัภาวะการณ์ในปัจจุบนั 

 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

 ในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยคาํนึงถึงประวติัการชาํระเงินและ

ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตซ่ึงมีการปรับสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนั และการคาดการณ์ล่วงหนา้

เก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อความสามารถในการชาํระหน้ี ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มวล

รวมในประเทศ (GDP)  อตัราการวา่งงาน และดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) 

 

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  ในการพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงิน

สดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากเงินลงทุนนั้น รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ

คาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนและค่าเส่ือมราคา 

  ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการ

ประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

  นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใน

แต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

  ในการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารใชว้ิธีพิจารณาจาก

รายไดโ้ดยอา้งอิงจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนโดยผูป้ระเมินราคา

อิสระ 
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 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

  ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุ

การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการ

ใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

  นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ

ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้

และค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้าตลอดจน

การทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

ในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดรวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ี

เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน

ตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปวา่มูลค่าคาดวา่

จะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร

เก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

สัญญาเช่า 

  ในการกาํหนดอายสุญัญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

บริษทัและบริษทัย่อยกาํหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดข้องสัญญาเช่า โดยรวม

ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้

สิทธิเลือกนั้ นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินวา่บริษทัและ

บริษทัยอ่ยมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือ

ท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งหมดท่ีทาํให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับบริษทัและบริษทัย่อยในการใช้สิทธิเลือกนั้น 

ภายหลังจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมี

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนัยสําคญัซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 
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อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมส่วนเพิม่ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้นจึงใชอ้ตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัและบริษทัยอ่ยในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราเงิน

กูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจาํเป็นเพื่อให้

ได้มาซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ี

คลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  
 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

  หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ 

 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไม่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคลอ้งวดัมูลค่าโดย

ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้ งข้อ

สมมติฐานซ่ึงส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดท่ีมีอยู่ ณ ว ันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

รายละเอียดของขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35.6 
 

5. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บริษทัมีรายการทางธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม มีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย    

 บจ. ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท   ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

 บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. บิวต้ี ดีไซน์ เซ็นเตอร์   ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. วี พรีซิชัน่  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม   

 บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม   ถือหุน้โดย บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์

 บจ. โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล  ถือหุน้โดย บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์

 บจ. โรงพยาบาลรามคาํแหง เชียงใหม่  ถือหุน้โดย บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม และ  

บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์

 บจ.  เทพปัญญาธุรกิจ   ถือหุน้โดย บจ.โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม  
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ช่ือกิจการ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทัร่วม    

 บจ. โรงพยาบาลวิภาราม  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. ทิพยบดินทร์  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลบางโพ  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

บริษทัร่วมทางออ้ม   

 บจ. โรงพยาบาลเขลางคน์คร   ถือหุน้โดยบจ.โรงพยาบาลเชียงใหม่รามและกรรมการ

รวมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลพะวอ   ถือหุน้โดยบจ. เทพปัญญาธุรกิจและกรรมการร่วมกนั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

 บมจ. โรงพยาบาลเจา้พระยา  ถือหุน้ระหวา่งกนัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. สินแพทย ์  ถือหุน้ระหวา่งกนัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลศุภฤกษอู่์ทอง  ถือหุน้โดยบริษทั 

 บจ. นวนครการแพทย ์  ถือหุน้โดยบริษทั 

 บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์  ถือหุน้โดยบริษทั 

 บจ. อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ี  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลเสรีรักษ ์  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย)  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลวิภาราม - ปากเกร็ด   ถือหุน้โดยบริษทัร่วมและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร)  ถือหุน้โดยบริษทัร่วมและกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลวิภาราม - ชยัปราการ  ถือหุน้โดยบริษทัร่วมและกรรมการร่วมกนั 

 บมจ. โรงพยาบาลรามคาํแหง   ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บมจ. กรีน รีซอร์สเซส  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บมจ. ศิครินทร์   ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บมจ. ไดนาสต้ีเซรามิค  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. เอฟแอนดเ์อส 79   ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลพะเยาราม   ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลขอนแก่นราม   ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล   ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. โรงพยาบาลชยัภูมิราม   ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. ปิยะศิริ  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. กซัซนั เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ต้ี  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. กซัซนัขนุตาลกอลฟ์ แอนด ์รีสอร์ท  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. กซัซนั มารีนา กอลฟ์คลบั  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บจ. ดีโก ้วสัดุภณัฑ ์  ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
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  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล  ราคาปกติธุรกิจเท่ากบัราคาท่ีคิดกบัคู่คา้รายอ่ืน 

รายไดค่้าเช่าและบริการ  ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 

รายไดอ่ื้น  ราคาปกติธุรกิจเท่ากบัราคาท่ีคิดกบัคู่คา้รายอ่ืน 

เงินใหกู้ย้มื  อตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาดหรือใกลเ้คียง 

เงินกูย้มื  อตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาดหรือใกลเ้คียง 

ซ้ือสินคา้  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินทรัพย/์การจาํหน่ายสินทรัพย ์  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 

   ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหน้ีการคา้        

 บริษทัยอ่ย -  -  100,557  3,952,667 

 บริษทัร่วม 1,542,352  1,082,518  766,933  46,752 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 898,695  1,196,693  778,297  1,174,073 

   รวม 2,441,047  2,279,211  1,645,787  5,173,492 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวคัซีนทางเลือกโควิด 19        

    บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,000,000  -  22,000,000  - 

ลูกหน้ีจากการลดทุน        

 บริษทัยอ่ย -  -  -  75,949,597 

เงินปันผลคา้งรับ        

 บริษทัร่วม -  67,450,075  -  67,450,075 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,800,000  1,200,000  -  - 

         รวม 1,800,000  68,650,075  -  67,450,075 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น        

 บริษทัยอ่ย -  -  -  1,250,000 

 บริษทัร่วม 127,000,000  15,440,200  127,000,000  15,440,200 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 135,300,000  225,225,000  135,300,000  121,600,000 

   รวม 262,300,000  240,665,200  262,300,000  138,290,200 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน        

  ดอกเบ้ียคา้งรับ        

 บริษทัยอ่ย -  -  -  25,890 

 บริษทัร่วม 512,349  518,261  512,349  518,261 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,241,141  29,045,796  -  - 

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

   สุทธิ 814,815  625,382  512,349  544,151 
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 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

  ลูกหน้ีอ่ืน        

    บริษทัยอ่ย -  -  3,363,501  - 

    บริษทัร่วม 212,000  -  212,000  - 

   รวม 212,000  -  3,575,501  - 

  ลูกหน้ีค่าหุน้        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,400,000  8,400,000  -  - 

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,340,000  11,340,000  -  - 

   รวม 19,740,000  19,740,000  -  - 

  ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้        

    บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,250,884  1,191,318  1,250,884  1,191,318 

   รวม 22,017,699  21,556,700  5,338,734  1,735,469 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,338,906,330  6,148,414,872  7,932,821,330  3,742,597,872 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว         

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53,228,730  53,228,730  -  - 

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

   สุทธิ 24,000,000  24,000,000  -  - 

เจา้หน้ีการคา้        

 บริษทัร่วม 25,930  -  -  - 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 92,038,533  49,519,611  8,014,563  2,291,056 

  รวม 92,064,463  49,519,611  8,014,563  2,291,056 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย        

 บริษทัยอ่ย -  -  636,883  72,225 

 บริษทัร่วม 21,400  -  21,400  - 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 125,948  206,138  -  - 

  รวม 147,348  206,138  658,283  72,225 

เจา้หน้ีคา่ซ้ือทรัพยสิ์น        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 103,275,015  26,560,990  4,047,187  - 

เงินกูย้มืระยะสั้น        

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 268,800,000  375,253,818  -  - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน        

 บริษทัยอ่ย -  -  42,253,918  - 

 บริษทัร่วม 10,596  12,642  10,596  12,642 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,057,344  3,111,733  751,154  2,669,747 

   รวม 1,067,940  3,124,375  43,015,668  2,682,389 

เงินกูย้มืระยะยาว        

 บริษทัร่วม -  70,000,000  -  70,000,000 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,000,000  -  20,000,000  - 

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 135,000,000  214,000,000  135,000,000  214,000,000 

   รวม 155,000,000  284,000,000  155,000,000  284,000,000 
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 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน        

  เงินประกนัผลงาน        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,764,272  -  1,764,272 

  เงินมดัจาํ        

 บริษทัยอ่ย -  -  469,307  200,000 

   รวม -  1,764,272  469,307  1,964,272 
 
   รายการธุรกิจท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล        

 บริษทัยอ่ย -  -  8,114,920  4,032,153 

 บริษทัร่วม 317,391  772,489  272,391  336,883 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,044,387  2,279,904  1,674,077  1,994,315 

  รวม 2,361,778  3,052,393  10,061,388  6,363,351 

รายไดค้่าเช่าและบริการ        

 บริษทัยอ่ย -  -  3,287,833  1,626,853 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60,000  60,000  60,000  60,000 

  รวม 60,000  60,000  3,347,833  1,686,853 

เงินปันผลรับ        

 บริษทัยอ่ย -  -  180,792,800  201,641,900 

 บริษทัร่วม -  -  5,000,000  134,900,150 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 304,475,070  176,566,472  239,839,470  113,280,872 

  รวม 304,475,070  176,566,472  425,632,270  449,822,922 

ดอกเบ้ียรับ        

  บริษทัยอ่ย -  -  8,082  199,716 

 บริษทัร่วม 1,659,891  716,663  1,659,891  716,663 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,422,947  12,383,370  6,815,033  5,041,654 

  รวม 10,082,838  13,100,033  8,483,006  5,958,033 

รายไดอ่ื้น        

 บริษทัยอ่ย -  -  3,361,778  - 

 บริษทัร่วม 135,000  -  135,000  - 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,000  64,630  15,000  64,630 

  รวม 150,000  64,630  3,511,778  64,630 

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล        

 บริษทัยอ่ย -  -  72,706,239  - 

 บริษทัร่วม 295,893  599,342  166,261  112,358 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53,366,972  50,475,663  9,149,012  9,916,454 

  รวม 53,662,865  51,075,005  82,021,512  10,028,812 
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 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าบริการจ่าย        

 บริษทัยอ่ย -  -  318,450  453,147 

 บริษทัร่วม 30,600  119,424  30,600  119,424 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,485,440  11,247,074  9,974,063  11,247,074 

  รวม 11,516,040  11,366,498  10,323,113  11,819,645 

ค่าเช่าจ่าย        

 บริษทัร่วม 1,023,635  -  1,023,635  9,242 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็        

 บริษทัยอ่ย -  -  1,284  6,738,066 

 บริษทัร่วม 64,200  -  64,200  - 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,259,568  12,144,266  42,800  - 

  รวม 2,323,768  12,144,266  108,284  6,738,066 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 110,928,274  45,582,428  45,702,428  45,582,428 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 48,099  -  -  - 

  รวม 110,976,373  45,582,428  45,702,428  45,582,428 

ดอกเบ้ียจ่าย        

 บริษทัยอ่ย -  -  170,588  - 

 บริษทัร่วม 954,589  653,142  954,589  804,781 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 976,918  -  785,137  - 

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,732,027  20,788,840  3,690,425  4,406,195 

  รวม 14,663,534  21,441,982  5,600,739  5,210,976 

ค่าซ้ือสินคา้        

 บริษทัร่วม 25,930  -  -  - 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 171,999,452  126,285,160  -  - 

  รวม 172,025,382  126,285,160  -  - 

ค่าซ้ือทรัพยสิ์น        

 บริษทัร่วม 635,000  -  635,000  - 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 193,976,210  81,558,780  13,860,620  16,342,039 

  รวม 194,611,210  81,558,780  14,495,620  16,342,039 

เงินปันผลจ่าย        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72,817,542  209,665,072  38,504,208  52,768,762 

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 594,166  -  -  - 

  รวม 73,411,708  209,665,072  38,504,208  52,768,762 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวม
ไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลท่ี
กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย  ์ได้แก่ กรรมการผูจ้ ัดการ ผูด้ ํารง
ตาํแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากกรรมการผูจ้ดัการลงมา 
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินสด 7,726,233  7,525,147  3,804,966  3,919,717 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 446,424,464  334,336,718  69,243,680  47,706,147 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 56,915,343  (4,287,405)  (2,287,897)  (10,744,779) 

เงินฝากประจาํ 3 เดือน 719,973  718,731  -  - 

                 รวม 511,786,013  338,293,191  70,760,749  40,881,085 
 
 

 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัมียอดเครดิต ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาโอนเงิน

อตัโนมติัจากบญัชีออมทรัพยเ์ขา้บญัชีกระแสรายวนัในการเบิกเกินบญัชี (เม่ือมีเช็คข้ึนเงิน) 

 

7. ลูกหนีก้ารค้า  

  ยอดลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

รายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับ        

     รายไดค่้าบริการทางการแพทยภ์าระเส่ียงคา้งรับ 106,281,595  125,343,846  -  - 

     รายไดค่้าบริการทางการแพทยส์าํหรับผูป่้วยดว้ย        

          โรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงคา้งรับ 90,064,760  106,845,119  -  - 

     รายไดค่้าบริการทางการแพทยส์าํหรับผูป่้วยดว้ย        

          โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คา้งรับ 374,724,786  7,890,575  126,332,201  - 

     รายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับอ่ืน 53,659,506  92,997,200  -  - 

   รวมรายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 624,730,647  333,076,740  126,332,201  - 

ลูกหน้ีการคา้        

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 279,963,395  239,446,983  149,049,075  130,732,741 

 เกินกาํหนดชาํระ        

  นอ้ยกวา่และเท่ากบั 3 เดือน 86,591,356  71,867,061  849,315  8,599,195 

  มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 6,515,040  5,658,417  139,223  2,477,469 

  มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 5,766,766  12,712,580  225,714  638,698 

  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 32,804,016  34,724,510  1,108,137  1,468,996 

   รวมลูกหน้ีการคา้ 411,640,573  364,409,551  151,371,464  143,917,099 

   รวม 1,036,371,220  697,486,291  277,703,665  143,917,099 

หกั  ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (55,284,794)  (57,826,722)  (4,441,945)  (2,278,061) 

   สุทธิ 981,086,426  639,659,569  273,261,720  141,639,038 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยมีรายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับโดยส่วนใหญ่ไม่เกิน

กวา่ 12 เดือน ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณรายไดค้า้งรับดงักล่าวจากจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจริงคร้ังล่าสุด

ควบคู่ไปกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการเบิกจ่ายตามท่ี

กาํหนดโดยสาํนกังานประกนัสงัคม 

 

  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมี

การเคล่ือนไหว ดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - ตน้ปี (57,826,722)  (75,067,602)  (2,278,061)  (1,908,736) 

ตั้ง (เพิ่มข้ึน) ลดลงในระหวา่งปี (8,469,570)  (5,242,785)  (2,163,884)  (369,325) 

ตดัหน้ีสูญ 11,011,498  22,483,665  -  - 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - ปลายปี (55,284,794)  (57,826,722)  (4,441,945)  (2,278,061) 

 

8. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

    ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 262,300,000  240,665,200  262,300,000  138,290,200 

 
 รายการเปล่ียนแปลงของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
   บาท 

   งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 

 ร้อยละ (ต่อปี)  ธนัวาคม 2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2564 

บริษทัโรงพยาบาลขอนแก่นราม จาํกดั 7.00  18,000,000  -  (18,000,000)  - 

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

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4.15 - 4.50  80,000,000  -  (80,000,000)  - 

บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั 4.75  15,440,200  152,000,000  (40,440,200)  127,000,000 

บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั 4.25 - 4.80  121,600,000  -  (16,300,000)  105,300,000 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 4.25  -  90,000,000  (90,000,000)  - 

บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จาํกดั 3.25  -  90,000,000  (60,000,000)  30,000,000 

 รวม   240,665,200  332,000,000  (310,365,200)  262,300,000 
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   บาท 

   งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 

 ร้อยละ (ต่อปี)  ธนัวาคม 2562  เพิ่มข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2563 

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

บริษทั กซัซนั มารีน่า กอลฟ์ คลบั จาํกดั 4.50  88,000,000  -  (88,000,000)  - 

บริษทั กซัซนั เชียงใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั 4.50  7,500,000  2,000,000  (9,500,000)  - 

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

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4.15 - 4.50  80,000,000  -  -  80,000,000 

บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั 4.75  15,000,000  775,200  (335,000)  15,440,200 

บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั 4.25 - 4.80  91,000,000  45,000,000  (14,400,000)  121,600,000 

 รวม   305,125,000  47,775,200  (112,235,000)  240,665,200 

 
   บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งงวด  ณ วนัท่ี 31 

 ร้อยละ (ต่อปี)  ธนัวาคม 2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2564 

บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จาํกดั 4.00  1,250,000  -  (1,250,000)  - 

บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั 4.75  15,440,200  152,000,000  (40,440,200)  127,000,000 

บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั 4.25 - 4.80  121,600,000  -  (16,300,000)  105,300,000 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั 4.25  -  90,000,000  (90,000,000)  - 

บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จาํกดั 3.25  -  90,000,000  (60,000,000)  30,000,000 

 รวม   138,290,200  332,000,000  (207,990,200)  262,300,000 

 
   บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 

 ร้อยละ (ต่อปี)  ธนัวาคม 2562  เพิ่มข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2563 

บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จาํกดั 4.00  11,419,494  3,800,000  (13,969,494)  1,250,000 

บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั 4.75  15,000,000  775,200  (335,000)  15,440,200 

บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั 4.25 - 4.80  91,000,000  45,000,000  (14,400,000)  121,600,000 

 รวม   117,419,494  49,575,200  (28,704,494)  138,290,200 

 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินและตัว๋แลกเงินมี

กาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม โดยชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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9. สินค้าคงเหลือ 

  ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ยาและเวชภณัฑ ์ 175,218,401  158,558,015  59,373,567  44,444,684 

วสัดุสาํนกังานและวสัดุส้ินเปลือง 5,718,249  5,264,103  1,935,926  1,927,273 

เคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 1,276,074  660,787  438,846  399,107 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 228,026  448,305  67,953  149,535 

     รวม 182,440,750  164,931,210  61,816,292  46,920,599 

 

10. เงินฝากประจําท่ีติดภาระคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยไดน้าํเงินฝากประจาํ จาํนวนเงิน 50.58 ลา้นบาท และ 

39.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงมีกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.55 - 0.90 ต่อปี 

และร้อยละ 0.55 - 0.90 ต่อปี ตามลาํดบั ไปคํ้าประกนักบัการไฟฟ้า กรมไปรษณีย ์และสาํนกังานประกนัสงัคม 

   

11. สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 

   ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

  

2563 

(ปรับปรุงใหม่) 

 2564 

  

2563 

(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน        

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน        

  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด (หมายเหต ุ11.1) 757,619,998  156,910,000  757,619,998  156,910,000 

                 รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 757,619,998  156,910,000  757,619,998  156,910,000 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน        

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        

  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด (หมายเหต ุ11.1) 11,093,014,712  6,750,758,766  7,648,821,330  4,316,151,372 

 เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (หมายเหต ุ11.2) 1,197,959,214  982,498,651  867,842,454  662,381,891 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย        

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด (หมายเหตุ 11.3) -  10,000,000  -  10,000,000 

                 รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12,290,973,926  7,743,257,417  8,516,663,784  4,988,533,263 

รวมสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 13,048,593,924  7,900,167,417  9,274,283,782  5,145,443,263 
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 11.1 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน        

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 740,600,206  142,222,626  740,600,206  142,222,626 

บวก  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากตราสารทุน 17,019,792  14,687,374  17,019,792  14,687,374 

 รวม 757,619,998  156,910,000  757,619,998  156,910,000 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 4,612,062,736  4,129,459,110  3,890,888,671  3,408,285,045 

บวก  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากตราสารทุน 6,480,951,976  2,621,299,656  3,757,932,659  907,866,327 

 รวม 11,093,014,712  6,750,758,766  7,648,821,330  4,316,151,372 

 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 156,910,000  6,750,758,766  156,910,000  4,316,151,372 

ซ้ือเงินลงทุน 648,591,420  529,909,586  648,591,420  529,909,583 

ขายเงินลงทุน (50,213,840)  (47,305,957)  (50,213,840)  (47,305,957) 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 2,332,418  3,859,652,317  2,332,418  2,850,066,332 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 757,619,998  11,093,014,712  757,619,998  7,648,821,330 

 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยได้รับเงินปันผลจากเงิน

ลงทุนขา้งตน้ ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินปันผล 184,756,223  141,451,816  136,595,066  77,777,705 
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 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

 - สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
  บาท 

  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 รายการในระหวา่งปี   ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ/งบการเงินรวม       

- บริษทั ไดนาสต้ีเซรามิค จาํกดั (มหาชน)  13,678,872  59,928,328  73,607,200 

- บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  (1,999,573)  15,852,522  13,852,949 

- บริษทั ริช่ี เพลส 2002 จาํกดั (มหาชน)  562,816  11,553,208  12,116,024 

- บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน)  -  (18,656,144)  (18,656,144) 

- บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  -  (51,568,423)  (51,568,423) 

- บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน)  -  (12,331,814)  (12,331,814) 

- ใบแสดงสิทธ์ิหุน้สามญั บริษทั ไดนาสต้ีเซรามิค จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1  2,445,259  (2,445,259)  - 

    รวม  14,687,374  2,332,418  17,019,792 

 
  บาท 

  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 รายการในระหวา่งปี   ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 เพิม่ข้ึน (ลดลง) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ/งบการเงินรวม       

- บริษทั ไดนาสต้ีเซรามิค จาํกดั (มหาชน)  (3,842,838)  17,521,710  13,678,872 

- บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  (301,955)  (1,697,618)  (1,999,573) 

- บริษทั ริช่ี เพลส 2002 จาํกดั (มหาชน)  -  562,816  562,816 

- ใบแสดงสิทธ์ิหุน้สามญั บริษทั ไดนาสต้ีเซรามิค จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1  (759,308)  3,204,567  2,445,259 

    รวม  (4,904,101)  19,591,475  14,687,374 

 

 - วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
  บาท 

  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 รายการในระหวา่งปี   ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ       

- บริษทั ศิครินทร์ จาํกดั (มหาชน)  969,443,549  1,965,613,890  2,935,057,439 

- บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จาํกดั (มหาชน)  (47,660,697)  6,339,131  (41,321,566) 

- บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  (13,916,525)  878,113,311  864,196,786 

  907,866,327  2,850,066,332  3,757,932,659 

งบการเงินรวม       

บริษทัยอ่ยทางออ้ม       

 บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั       

- บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   1,733,223,000  1,000,268,000  2,733,491,000 

- บริษทัอ่ืน ๆ  (19,789,671)  9,317,988  (10,471,683) 

    รวม  2,621,299,656  3,859,652,320  6,480,951,976 
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  บาท 

  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 รายการในระหวา่งปี   ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ       

- บริษทั ศิครินทร์ จาํกดั (มหาชน)  538,231,549  431,212,000  969,443,549 

- บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จาํกดั (มหาชน)  (54,265,521)  6,604,824  (47,660,697) 

- บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)  133,450,381  (147,366,906)  (13,916,525) 

    รวม  617,416,409  290,449,918  907,866,327 

งบการเงินรวม       

บริษทัยอ่ยทางออ้ม       

 บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั       

- บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน)   1,922,929,000  (189,706,000)  1,733,223,000 

- บริษทัอ่ืน ๆ  (3,497,783)  (16,291,888)  (19,789,671) 

    รวม  2,536,847,626  84,452,030  2,621,299,656 

 

บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2553 บริษทัได้นําใบหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง 

จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 10,000,000 หุ้น ไปจาํนาํไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั

วงเงินสินเช่ือตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 

 

บริษทั ศิครินทร์ จาํกดั (มหาชน) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดน้าํใบหุ้นของบริษทั ศิครินทร์ จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวน 244,000,000 หุ้น ไปจาํนาํไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 และ 22 

 

 11.2 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ราคาตามบญัชีตน้ปี 982,498,651  1,036,938,651  662,381,891  716,821,891 

ซ้ือเงินลงทุน 250,000,000  -  240,000,000  - 

การเปล่ียนแปลงมูลค่า (34,539,437)  (54,440,000)  (34,539,437)  (54,440,000) 

ราคาตามบญัชีปลายปี 1,197,959,214  982,498,651  867,842,454  662,381,891 
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รายละเอียดเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการตลาด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ  2563 

ประกอบดว้ย 
    ทุนชาํระแลว้ (บาท)  อตัราส่วนร้อยละของการลงทุน 

ช่ือบริษทั   ประเภทกิจการ  2564  2563  2564  2563 

 ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (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  75,000,000  7.67  7.00 

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

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  โรงพยาบาล  1,160,000,000  1,000,000,000  10.00  10.00 

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

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั   สนามกอลฟ์  2,100,000,000  1,300,000,000  10.00  10.00 

งบการเงินรวม           

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

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

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

บริษทั โรงพยาบาลชยัภมิูราม จาํกดั  โรงพยาบาล  558,000,000  558,000,000  0.10  0.10 

บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั  โรงพยาบาล  300,000,000  150,000,000  3.14  3.14 

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 

 
  บาท 

  วิธีราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  เงินปันผลรับ 

ช่ือบริษทั  2564  2563  2564  2563  2563  2562 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ถือหุน้และมีกรรมการร่วมกนั)             

งบการเงินเฉพาะกิจการ             

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

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

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

บริษทั โรงพยาบาลเสรีรักษ ์จาํกดั  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  100,000,000  - 

บริษทั สินแพทย ์จาํกดั  589,000,000  429,000,000  589,000,000  429,000,000  28,200,000  35,000,000 

บริษทั นวนครการแพทย ์จาํกดั  18,094,400  18,094,400  18,094,400  18,094,400  2,243,498  2,991,330 

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  197,260,000  117,260,000  163,595,563  117,260,000  -  - 

รวม  905,381,891  665,381,891  867,842,454  662,381,891  139,503,,350  49,438,152 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน             

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

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั  (33,664,437)  -  -  -     

สุทธิ - ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  867,842,454  662,381,891  867,842,454  662,381,891  139,503,,350  49,438,152 
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  บาท 

  วิธีราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  เงินปันผลรับ 

ช่ือบริษทั  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

งบการเงินรวม             

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จาํกดั  375,000  375,000  375,000  375,000  750,000  - 

บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่นราม จาํกดั  13,050,000  13,050,000  88,152,000  88,152,000  1,800,000  1,200,000 

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

บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิราม จาํกดั  1,200,000  1,200,000  581,760  581,760  -  - 

บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั  20,000,000  10,000,000  20,000,000  10,000,000  -  - 

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

รวม  314,625,000  304,625,000  329,108,760  319,108,760  2,550,000  1,200,000 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน             

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

บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิราม จาํกดั  (618,240)  (618,240)  -  -     

รวม  (60,618,240)  (60,618,240)  -  -     

สุทธิ   254,006,760  244,006,760  329,108,760  319,108,760  2,550,000  1,200,000 

บริษทัอ่ืน (ถือหุน้แต่ไม่มีกรรมการร่วมกนั)             

งบการเงินรวม             

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

สุทธิ - ในงบการเงินรวม  1,122,857,214  907,396,651  1,197,959,214  982,498,651  142,053,350  50,638,152 

 

เงินลงทุนในบริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

  ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั คร้ังท่ี 1/2564 

เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2564 ไดมี้มติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 8,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 

10.00 บาท เป็นจาํนวนเงิน 80.00 ลา้นบาท ทาํให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 1,300 ลา้นบาท เป็น 2,100 

ลา้นบาท บริษทัจ่ายชาํระค่าหุน้ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 

  ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้

ปรับปรุงมูลค่าการรับโอนหุ้นของบริษทั เลกาซ่ี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั จากบริษทั ปร๊ินส์ตั้น 

พาร์ค สวีท จาํกดั ในราคาทุนเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 จาํนวนเงิน 171.70 ลา้นบาท เป็นราคามูลค่า

ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีเป็นจาํนวนเงิน 117.26 ลา้นบาท 

  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่า

ของเงินลงทุนในบริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวนเงิน 33.66 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทั

ดงักล่าวมีผลประกอบการขาดทุน 

 

เงินลงทุนในบริษทั สินแพทย ์จาํกดั 

  เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 บริษทัมีการใช้สิทธ์ิซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษทั สินแพทย ์จาํกดั 

ตามสดัส่วนเดิม จาํนวน 1,600,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 160.00 ลา้นบาท 
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เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลศุภฤกษอู่์ทอง จาํกดั 

  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่า

ของเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จาํกดั จาํนวนเงิน 0.88 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทั

ดงักล่าวมีผลประกอบการขาดทุน 

 

เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จาํกดั 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั คร้ังท่ี 

11/2564 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ไดมี้มติใหซ้ื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั โรงพยาบาลน่าน-

ราม จาํกดั จาํนวน 1 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 10.00 ลา้นบาท บริษทัย่อยได้

จ่ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

 

 11.3 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด  

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ราคาตามบญัชีตน้ปี 10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000 

ครบกาํหนดไถ่ถอน (10,000,000)  -  (10,000,000)  - 

การเปล่ียนแปลงมูลค่า -  -  -  - 

ราคาตามบญัชีปลายปี -  10,000,000  -  10,000,000 

 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 12.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุนและวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ย 

     

ทุนชาํระแลว้ (บาท) 

 อตัราส่วนร้อยละ 

ของการลงทุน 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  2564  2563  2564  2563 

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ           

บริษทัร่วมทางตรง           

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  โรงพยาบาล  2,000,000,000  2,000,000,000  33.85  33.73 

 บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  ซ้ือ-ขายอุปกรณ์การแพทย ์  492,108,000  392,840,000  40.57  38.18 

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

งบการเงินรวม           

บริษทัร่วมทางออ้ม           

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

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

  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีราคาทุน 

ช่ือบริษทั  2564  2563  2564  2563 

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ         

บริษทัร่วมทางตรง         

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  2,446,027,599  1,690,154,047  1,317,365,248  1,304,865,248 

 บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั  67,043,840  21,127,292  222,134,000  172,500,000 

 บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จาํกดั  354,641,648  318,939,772  300,000,000  300,000,000 

 หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน          

  บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั      (136,005,080)  (136,005,080) 

รวม      1,703,494,168  1,641,360,168 

งบการเงินรวม         

บริษทัร่วมทางออ้ม         

 บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จาํกดั  110,007,794  109,516,558  30,882,500  30,882,500 

 บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จาํกดั  18,884,791  10,344,577  29,813,600  29,813,600 

 หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน          

  บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จาํกดั  -  -  (9,704,360)  (19,469,023) 

รวม  2,996,605,672  2,150,082,246  1,754,485,908  1,682,587,245 

 
12.2  ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 มีดงัน้ี 
  บาท 

  งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั  2564  2563 

บริษทัร่วมทางตรง     

บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั     

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)  672,753,627  (111,922,565) 

 ผลจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้  -  91,832,946 

บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั     

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)  (4,834,345)  (21,467,943) 

 ผลจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้  1,116,894  (28,131,226) 

บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จาํกดั  40,701,877  6,204,279 

บริษทัร่วมทางออ้ม     

บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จาํกดั  3,410,247  6,620,626 

บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จาํกดั  8,540,214  (5,490,806) 

 รวม  721,688,514  (62,354,689) 

 
  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วมทางตรง - บริษทัโรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั ตามท่ีแสดงขา้งตน้น้ีเป็นจาํนวนท่ีสุทธิจาก

การตัดรายการระหว่างกัน จาํนวนเงิน 7.61 ล้านบาท และ 8.56 ล้านบาท ตามลาํดับ ซ่ึงเกิดจาก

รายการเงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหแ้ก่บริษทัร่วมดงักล่าว 
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12.3 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 มีดงัน้ี 
  บาท 

  งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั  2564  2563 

บริษทัร่วมทางตรง     

บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั     

 กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน     

  -  บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน)  57,759,587  (7,851,110) 

 กาํไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  5,250,265  - 

บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จาํกดั     

 กาํไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  -  435,139 

บริษทัร่วมทางตรง     

บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จาํกดั     

 กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน  1,645,459  - 

 รวม  64,655,311  (7,415,971) 

 

12.4  รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
  บาท 

ช่ือบริษทั  2564  2563 

บริษทัร่วมทางตรง     

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั  -  134,900,150 

 บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จาํกดั  5,000,000  - 

บริษทัร่วมทางออ้ม     

 บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จาํกดั  4,564,470  7,759,599 

 รวม  9,564,470  142,659,749 

 
    ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จาํกดั (บริษทัร่วม) ท่ีมีสาระสาํคญั 

             บาท 

 2564  2563 

สินทรัพยห์มุนเวียน 2,710,806,633  1,853,728,041 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 9,738,957,016  8,597,589,327 

หน้ีสินหมุนเวียน 2,217,561,580  2,799,147,724 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,193,763,490  1,299,912,617 

รายได ้ 7,548,070,048  3,785,577,336 

กาํไรสาํหรับปี 2,261,705,333  (334,561,274) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี 712,006,073  (163,159,035) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2,973,711,406  (497,720,309) 
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    กระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม 

จาํกดั ท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม 

 บาท 

 2564  2563 

สินทรัพยสุ์ทธิ 8,122,598,416  5,699,486,822 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ร้อยละ) 33.85  33.73 

รายการปรับปรุงอ่ืน     

 - กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากเงินลงทุนเผือ่ขาย -  

บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดีในงบการเงินของบริษทัร่วมท่ีไม่ถูก

รวมบนัทึกเป็นส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบ

การเงินของบริษทั (442,157,470)  (209,632,427) 

 - อ่ืนๆ 138,685,506  (22,650,431) 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย 2,446,027,599  1,690,154,047 

  

   ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมทั้งหมดท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั 

 บาท 

 2564  2563 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากกิจการท่ียงัดาํเนินงาน 50,580,345  (42,265,070) 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม -  435,139 

ผลรวมมูลค่าตามบญัชีของบริษทัร่วม 550,578,973  459,928,199 

 

เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั 

 ในปี 2564 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั จาํนวน 250,000 หุ้น 

จาํนวนเงิน 12.50 ลา้นบาท  ทาํใหมี้สดัส่วนการถือหุน้เพิ่มข้ึนจาก ร้อยละ 33.73 เป็นร้อยละ 33.85 

     ในปี 2563 บริษทัร่วมไดมี้การเพิ่มทุนในหุ้นสามญัโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากสิทธ์ิการซ้ือ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว จาํนวน 14,187,720 หุ้น และส่วนท่ีผูถื้อหุ้นเดิมสละสิทธ์ิ 

จาํนวน 16,300,977 หุน้ รวมจาํนวนหุ้นเพิ่มทุน 30,488,697 หุ้น ซ่ึงการเพิ่มทุนดงักล่าวของบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัร่วมเปล่ียนแปลงจากร้อยละ 40.76 เป็นร้อยละ 

33.73 และทาํให้มีผลต่างจากการเปล่ียนสัดส่วนจาํนวน 91.83 ลา้นบาท โดยบนัทึกรายการในส่วน

แบ่งกาํไร 

    ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดน้าํใบหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จาํกดั 

จาํนวน 25,160,358 หุ้นไปจาํนาํไวก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือ

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 
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   เงินลงทุนในบริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั 

  ตามมติท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัวาระพิเศษ คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 

2564 ไดมี้มติเห็นชอบใหบ้ริษทัลงทุนในหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั อีกจาํนวน 

26,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 5.00 บาท เป็นจาํนวนเงิน 130,000,000 บาท ทาํให้ทุนจดทะเบียนของ

บริษทั ทิพยบดินทร์ จาํกดั เพิ่มจาก 392,840,000 บาท เป็น 492,108,000 บาท จาํนวน 9,926,800 หุ้น 

ราคาหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 49,634,000 บาท ทาํให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มข้ึนจาก ร้อยละ 

38.18 เป็นร้อยละ 40.57 และบริษทัจ่ายชาํระค่าหุน้ในวนัท่ี 28 มกราคม 2564 

     ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วม คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2563 

 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัลดทุนจดทะเบียนแบบเฉพาะเจาะจง ของผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกบับริษทั จาํนวนเงิน 57.16 ลา้นบาท ทาํให้ทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวนเงิน 450 ลา้นบาท 

คงเหลือ 392.84 ลา้นบาท โดยลดจาํนวนหุ้นให้เหลือหุน้สามญั จาํนวน 78,568,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

5.00 บาท จึงทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัเปล่ียนแปลงจากร้อยละ 33.33 เป็น ร้อยละ 38.18 

และทาํให้มีผลต่างจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนจาํนวน 28.13 ลา้นบาท โดยบนัทึกรายการในส่วน

แบ่งกาํไรในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม 

 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

   ประกอบดว้ย 

    ทุนชาํระแลว้ (บาท)  อตัราส่วนร้อยละของการลงทุน 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  2564  2563  2564  2563 

 ถือหุน้โดยบริษทั           

 บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จาํกดั  โรงแรม  65,000,000  65,000,000  99.99  99.99 

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

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

 บริษทั วี พรีซิชัน่ จาํกดั  ศูนยช์ะลอวยั  5,000,000  1,250,000  70.00  70.00 

 ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทางตรง           

 (ถือหุ้นโดยบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน))           

 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 

 (ถือหุ้นโดยบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน))           

 บริษทั โรงพยาบาลรามคาํแหง เชียงใหม่ จาํกดั    โรงพยาบาล  1,000,000,000  1,000,000,000  45.53  45.53 

 ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม           

 (ถือหุ้นโดยบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม  จาํกดั)           

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

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีราคาทุน  เงินปันผลรับ 

ช่ือบริษทั  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จาํกดั  47,208,220  16,204,730  150,537,651  150,537,651  -  - 

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั  (มหาชน)  4,098,943,823  3,583,498,231  1,638,467,138  1,638,467,138  174,792,800  196,641,900 

บริษทั บิวต้ี ดีไซน ์เซ็นเตอร์ จาํกดั  36,470,549  22,822,430  14,145,281  14,145,281  6,000,000  5,000,000 

บริษทั วี พรีซิชัน่ จาํกดั  3,933,292  782,424  3,499,990  874,995  -  - 

 รวม  4,186,555,884  3,623,307,815  1,806,650,060  1,804,025,065  180,792,800  201,641,900 

(หกั) ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน             

     บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จาํกดั      (90,578,164)  -     

 สุทธิ      1,716,071,896  1,804,025,065     

 

บริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 

  บริษทัไดร้วมบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงคือ บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั  (มหาชน) ซ่ึงมีส่วน

ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 
    สัดส่วนของความเป็นเจา้ของ  บาท 

 

 

ช่ือบริษทั 

 ประเทศท่ีจดัตั้ง

และสถานท่ี

หลกัของธุรกิจ 

 และสิทธิในการออกเสียงท่ี

ถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม (ร้อยละ) 

 กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

จดัสรรสาํหรับส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ 

ควบคุมสะสม 

    2564  2563  2564  2563  2564  2563 

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั  (มหาชน)  ไทย  16.45  16.45  563,966,181  (14,429,188)  2,887,673,627  2,498,500,246 

บริษทั บิวต้ี ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  ไทย  50.00  50.00  18,945,959  16,005,407  45,693,538  32,747,579 

บริษทั วี พรีซิชัน่ จาํกดั  ไทย  30.00  30.00  225,374  (40,102)  1,684,282  333,903 

 รวม        583,137,514  1,536,117  2,935,051,447  2,531,581,728 

 

  ขอ้มูลทางการเงินของบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั  (มหาชน) ก่อนตดัรายการระหวา่งกนั 

มีดงัน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,298,601,370  939,607,094 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 11,533,879,925  9,810,747,517 

หน้ีสินหมุนเวียน 3,142,738,138  2,556,451,324 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 3,232,743,992  2,762,132,125 

    

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,293,339,622  1,858,838,878 
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 บาท 

 2564  2563 

รวมรายได ้ 4,311,787,165  3,784,361,527 

    

กาํไรสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 84,091,279  45,469,459 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ี    

    ไม่มีอาํนาจควบคุม 443,194,642  (26,432,043) 

    

เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 34,907,500  43,634,375 

    

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 637,702,769  619,276,326 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (768,891,302)  (1,236,580,513) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 257,835,474  384,320,709 

เงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 126,646,941  (232,983,478) 

 

สาํหรับบริษทัยอ่ย - บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จาํกดั 

   ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติ

 ให้บริษทัลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 260 ลา้นบาท เป็น 65 ลา้นบาท โดยการลดจาํนวนหุ้นสามญัลงจาํนวน 

 39,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 5 บาท รวมเป็นเงิน 195 ลา้นบาท และจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย ์

 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติให้ปรับปรุงมูลค่าการรับโอน

หุ้นของบริษทั เลกาซ่ี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จาํกดั ลดลงจากการใช้มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 เป็นจาํนวน 54.44 ลา้นบาท ทาํให้เจา้หน้ีจากการโอนหุ้นคงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 131.41 ลา้นบาท 

โดยบริษทัชาํระเจา้หน้ีจากการโอนหุ้นโดยหกัสุทธิกบัสิทธิท่ีไดรั้บคืนเงินท่ีบริษทัยอ่ยคงคา้งกบับริษทั ซ่ึง

ประกอบดว้ยเงินให้กูย้มืจาํนวน 11.97 ลา้นบาท ดอกเบ้ียคา้งรับจาํนวน 0.39 ลา้นบาท และสิทธิท่ีจะไดรั้บ

เงินจากการลดทุนจดทะเบียนในบริษทัย่อยจาํนวน 195 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงินรวม 207.36 ลา้นบาท 

ส่งผลให้บริษทัคงเหลือเงินรับจากการลดทุนเป็นจาํนวนเงิน 75.95 ลา้นบาท ในระหว่างปี 2564 บริษทั

ไดรั้บเงินคืนทุนดงักล่าวทั้งจาํนวน 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงิน

ลงทุนในบริษัท ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จาํกัด จํานวนเงิน 90.58 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทดังกล่าวมีผล

ประกอบการขาดทุน 
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สาํหรับบริษทัยอ่ย - บริษทั วี พรีซิชัน่ จาํกดั 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัให้เปิด

บริษทั วี พรีซิชัน่ จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการศูนยช์ะลอวยั โดยมีทุนจดทะเบียน

จาํนวนเงิน 5.00 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น 500,000 หุน้มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยบริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 

70 ต่อมาบริษทัดงักล่าวไดเ้รียกชาํระค่าหุ้น ในอตัราร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัไดจ่้ายชาํระค่า

หุน้แลว้ เป็นจาํนวนเงิน 0.87 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2564 บริษทัย่อยมีการเรียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มเติมในอตัราร้อยละ 75 ของทุนจด

ทะเบียน บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้แลว้เป็นจาํนวน 2.62 ลา้นบาท 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดน้าํใบหุน้ของบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั 

(มหาชน) จาํนวน 2,020,000,000 หุน้ ไปจาํนาํไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 และ 22 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยไดน้ําใบหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 

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

สถาบันการเงินเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะสั้ นตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 19 

 

14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายการในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

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

 ธนัวาคม 2563        ธนัวาคม 2564 

ราคาทุน          

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

  อาคารใหเ้ช่า  327,460,405  253,567  -  -  327,713,972 

 รวม 499,014,214  253,567  -  -  499,267,781 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

  อาคารใหเ้ช่า (47,089,316)  (17,650,009)  -  -  (64,739,325) 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 451,924,898        434,528,456 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายการในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

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

 ธนัวาคม 2562        ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน          

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

  อาคารใหเ้ช่า  236,153,320  8,282,102  -  83,024,983  327,460,405 

 รวม 407,707,129  8,282,102  -  83,024,983  499,014,214 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

  อาคารใหเ้ช่า (30,747,770)  (16,341,546)  -  -  (47,089,316) 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 376,959,359        451,924,898 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายการในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

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

 ธนัวาคม 2563        ธนัวาคม 2564 

ราคาทุน          

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

  อาคารใหเ้ช่า  261,768,659  253,567  -  -  262,022,226 

 รวม 412,538,659  253,567  -  -  412,792,226 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

  อาคารใหเ้ช่า (37,996,710)  (15,460,284)  -  -  (53,456,994) 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 374,541,949        359,335,232 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายการในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

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

 ธนัวาคม 2562        ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน          

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

  อาคารใหเ้ช่า  170,461,574  8,282,102  -  83,024,983  261,768,659 

 รวม 321,231,574  8,282,102  -  83,024,983  412,538,659 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

  อาคารใหเ้ช่า (23,850,888)  (14,145,822)  -  -  (37,996,710) 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 297,380,686        374,541,949 
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   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัเป็นท่ีดินและอาคารให้เช่า ซ่ึงในปี 2561 บริษทัไดมี้การ

ประเมินราคาจากผูป้ระเมินราคาอิสระมีมูลค่ายติุธรรม เป็นจาํนวนเงิน 182.10 ลา้นบาท 

   สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่าจาก

อสังหาริมทรัพย ์จาํนวนเงิน 60.14 ลา้นบาท และ 60.99 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 55.57 ลา้น

บาท และ 56.28 ลา้นบาท) ตามลาํดบั และมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน จาํนวนเงิน 33.34 ลา้นบาท และ 

30.75 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 30.62 ลา้นบาท และ 28.50 ลา้นบาท) ตามลาํดบั ท่ีไดรั้บรู้ใน

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

   บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ า

ประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 

 

15. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

  ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  

 ยอดตามบญัชี  รายการในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ (ออก)  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

ราคาทุน          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 3,763,904,019  44,786,779  -  8,580,367  3,817,271,165 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 3,752,394,436  120,893,091  (14,586,776)  1,348,522,843  5,207,223,594 

เคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์การแพทย ์ 1,850,594,098  243,929,201  (265,905)  25,354,676  2,119,612,070 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 1,541,552,080  89,716,830  (3,283,782)  585,784,129  2,213,769,257 

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งศูนยสุ์ขภาพ 9,915,358  -  -  -  9,915,358 

ยานพาหนะ 148,401,131  3,765,590  (1,663,350)  -  150,503,371 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 1,539,816,025  560,983,854  -  (1,968,242,015)  132,557,864 

         รวมราคาทุน 12,606,577,147  1,064,075,345  (19,799,813)  -  13,650,852,679 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (22,490,391)  (2,197,806)  -  -  (24,688,197) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (2,087,258,119)  (217,437,245)  7,479,328  -  (2,297,216,036) 

เคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์การแพทย ์ (1,282,498,232)  (128,245,870)  4,527,643  -  (1,406,216,459) 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน (1,108,864,433)  (114,887,417)  3,244,993  -  (1,220,506,857) 

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งศูนยสุ์ขภาพ (17,857,775)  (183,118)  -  -  (18,040,893) 

ยานพาหนะ (117,515,436)  (9,730,851)  1,694,848  -  (125,551,439) 

         รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (4,636,484,386)  (472,682,307)  16,946,812  -  (5,092,219,881) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ   7,970,092,761        8,558,632,798 
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 บาท 

 งบการเงินรวม  

 ยอดตามบญัชี  รายการในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ (ออก)  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน          

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 3,763,904,019  -  -  -  3,763,904,019 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 3,661,325,833  54,776,441  -  36,292,162  3,752,394,436 

เคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์การแพทย ์ 1,796,829,854  142,104,339  (88,340,095)  -  1,850,594,098 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 1,463,227,183  42,701,143  (17,576,708)  53,200,462  1,541,552,080 

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งศูนยสุ์ขภาพ 9,913,554  3,112  (1,308)  -  9,915,358 

ยานพาหนะ 149,148,245  281,573  (1,028,687)  -  148,401,131 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 515,497,932  1,196,835,700  -  (172,517,607)  1,539,816,025 

         รวมราคาทุน 11,359,846,620  1,436,702,308  (106,946,798)  (83,024,983)  12,606,577,147 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (20,209,658)  (2,280,733)  -  -  (22,490,391) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (1,911,622,037)  (175,636,082)  -  -  (2,087,258,119) 

เคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์การแพทย ์ (1,255,125,604)  (113,081,491)  85,708,863  -  (1,282,498,232) 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน (1,023,557,706)  (102,690,002)  17,383,275  -  (1,108,864,433) 

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งศูนยสุ์ขภาพ (17,644,664)  (214,419)  1,308  -  (17,857,775) 

ยานพาหนะ (106,947,162)  (11,580,460)  1,012,186  -  (117,515,436) 

         รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (4,335,106,831)  (405,483,187)  104,105,632  -  (4,636,484,386) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ   7,024,739,789        7,970,092,761 
 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ยอดตามบญัชี  รายการในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ (ออก)  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

ราคาทุน          

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

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1,508,551,719  2,669,717  (10,029,224)  12,106,556  1,513,298,768 

เคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์การแพทย ์ 581,545,195  41,072,763  -  652,500  623,270,458 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 297,067,001  10,995,042  (16,900)  943,321  308,988,464 

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งศูนยสุ์ขภาพ 9,915,359  -  -  -  9,915,359 

ยานพาหนะ 79,596,324  1,250,000  (1,663,350)  -  79,182,974 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 71,135,912  13,691,611  -  (13,702,377)  71,125,146 

         รวมราคาทุน 3,032,018,237  69,679,133  (11,709,474)  -  3,089,987,896 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ยอดตามบญัชี  รายการในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ (ออก)  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (4,555,009)  (459,237)  -  -  (5,014,246) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (1,019,988,560)  (66,143,813)  7,479,328  -  (1,078,653,045) 

เคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์การแพทย ์ (488,696,068)  (28,534,089)  -  -  (517,230,157) 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน (266,035,860)  (12,884,418)  -  -  (278,920,278) 

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งศูนยสุ์ขภาพ (17,857,776)  (183,118)  -  -  (18,040,894) 

ยานพาหนะ (62,035,020)  (5,049,361)  1,663,349  -  (65,421,032) 

         รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (1,859,168,293)  (113,254,036)  9,142,677  -  (1,963,279,652) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ   1,172,849,944        1,126,708,244 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ยอดตามบญัชี  รายการในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 เพิ่มข้ึน  ลดลง  โอนเขา้ (ออก)  ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน          

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

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1,471,875,523  384,033  -  36,292,163  1,508,551,719 

เคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์การแพทย ์ 557,960,264  23,588,981  (4,050)  -  581,545,195 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 283,855,369  12,767,824  (415,152)  858,960  297,067,001 

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งศูนยสุ์ขภาพ 9,913,554  3,113  (1,308)  -  9,915,359 

ยานพาหนะ 79,596,324  -  -  -  79,596,324 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 153,575,551  37,736,466  -  (120,176,105)  71,135,912 

         รวมราคาทุน 3,040,983,312  74,480,417  (420,510)  (83,024,982)  3,032,018,237 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน (4,095,772)  (459,237)  -  -  (4,555,009) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (952,456,809)  (67,531,751)  -  -  (1,019,988,560) 

เคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์การแพทย ์ (460,760,589)  (27,938,923)  3,444  -  (488,696,068) 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน (253,744,648)  (12,683,614)  392,402  -  (266,035,860) 

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งศูนยสุ์ขภาพ (17,644,665)  (214,418)  1,307  -  (17,857,776) 

ยานพาหนะ (56,332,738)  (5,702,282)  -  -  (62,035,020) 

         รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (1,745,035,221)  (114,530,225)  397,153  -  (1,859,168,293) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ   1,295,948,091        1,172,849,944 
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   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564และ 2563 ท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้าง อาคาร และเคร่ืองใชท้างการแพทยส่์วนหน่ึง

ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มูลค่าตามบญัชีจาํนวนเงิน 4,797.04 ลา้นบาท และ 4,038.54 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ

เป็นจาํนวนเงิน 552.12 ลา้นบาท และ 316.27 ลา้นบาท) ตามลาํดบั ติดภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนั

การเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 และ 22 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยถ์าวรท่ีคาํนวณค่าเส่ือมราคาครบแลว้ 

แต่ยงัใชง้านอยู่โดยมีราคาทุน จาํนวนเงิน 2,306.95 ลา้นบาท และ 1,914.47 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็นจาํนวน

เงิน 908.27 ลา้นบาท และ 709.15 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เคร่ืองมือแพทยแ์ละยานพาหนะของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึง

ไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าการเงินมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวนเงิน 3.91 ลา้นบาท และ 8.94 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ

เป็นจาํนวนเงิน 3.21 ลา้นบาท และ 7.63 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

จาํนวนเงิน 22.27 ลา้นบาท และ 16.51 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 0.00 ลา้นบาทและ0.00 ลา้น

บาท) ตามลาํดบั โดยมีอตัราตั้งข้ึนเป็นทุนของสินทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 2.04 - 3.15 ต่อปี และร้อยละ 2.51 - 

2.69  ต่อปี (เฉพาะกิจการเป็นร้อยละ 0.00 ต่อปี และร้อยละ 0.00 ต่อปี) ตามลาํดบั 

 

16. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

  สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

 การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2564 

  เพิ่มข้ึน  เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/

ตดัจาํหน่าย 

 

ราคาทุน        

อาคารและหอ้งชุด 332,520,444  1,317,516  (12,734,042)  321,103,918 

(หกั) ค่าเส่ือมราคาสะสม        

อาคารและหอ้งชุด (29,593,071)  (27,459,245)  -  (57,052,316) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 302,927,373      264,051,602 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 

 การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี  

ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

  เพิ่มข้ึน  เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/

ตดัจาํหน่าย 

 

    

ราคาทุน        

อาคารและหอ้งชุด 332,520,444  -  -  332,520,444 

(หกั) ค่าเส่ือมราคาสะสม        

อาคารและหอ้งชุด -  (29,593,071)  -  (29,593,071) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 332,520,444      302,927,373 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

 การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2564 

  เพิ่มข้ึน  เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/

ตดัจาํหน่าย 

 

ราคาทุน        

หอ้งชุด 21,061,449  2,100,995  -  23,162,444 

(หกั) ค่าเส่ือมราคาสะสม        

หอ้งชุด (3,403,050)  (3,553,121)  -  (6,956,171) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 17,658,399      16,206,273 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2563 

 การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

  เพิ่มข้ึน  เปล่ียนแปลงเง่ือนไข/

ตดัจาํหน่าย 

 

    

ราคาทุน        

หอ้งชุด 21,061,449  -  -  21,061,449 

(หกั) ค่าเส่ือมราคาสะสม        

หอ้งชุด -  (3,403,050)  -  (3,403,050) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 21,061,449      17,658,399 
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 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 27,558,869  29,593,071  3,553,121  3,403,050 

 

  บริษทัและบริษทัย่อยเช่าสินทรัพยห์ลายประเภท ประกอบดว้ยสัญญาเช่าอาคารและห้องพกัอายุ

สญัญาเช่า 2 - 10 ปี  

 

17. ค่าความนิยม 

ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

1. ค่าความนิยมจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั  

       (มหาชน) โดยบริษทั 

 

424,723,212 

  

424,723,212 

2. ค่าความนิยมในงบการเงินรวมของบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) 

สําหรับการซ้ือธุรกิจแบบยอ้นกลบัภายใตช่ื้อของบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ตามกฎหมายแต่เป็นผูถู้กซ้ือในทางบญัชี ท่ีถูกควบคุม

โดยบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยตามกฎหมายแต่เป็นผูซ้ื้อ

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

3. ค่าความนิยมจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จาํกดั โดย

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

   รวม 723,215,731  723,215,731 

 

18. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,044,791  12,578,546  19,140,254  16,396,514 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,482,606,553)  (716,825,460)  (754,855,293)  (184,396,596) 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (1,471,561,762)  (704,246,914)  (735,715,039)  (168,000,082) 
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การเปล่ียนแปลงสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2563 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ลูกหน้ีการคา้ 7,280,001  612,287  -  7,892,288 

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 53,205,762  6,706,054  (5,950,753)  53,961,063 

 อ่ืน ๆ 479,175  32,734  -  511,909 

 รวม 60,964,938  7,351,075  (5,950,753)  62,365,260 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 สัญญาเช่าการเงิน (114,145)  21,052  -  (135,197) 

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 659,531,292  (466,485)  (771,921,151)  1,431,918,928 

 ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยถ์าวรจากการ        

  รวมธุรกิจ 105,794,705  3,651,414  -  102,143,291 

 รวม 765,211,852  3,205,981  (771,921,151)  1,533,927,022 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (704,246,914)      (1,471,561,762) 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2563 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ลูกหน้ีการคา้ 7,894,869  (614,868)  -  7,280,001 

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 48,344,002  4,861,760  -  53,205,762 

 ค่าเช่าตามวิธีเส้นตรง -  -  -  - 

 อ่ืน ๆ 385,230  93,945  -  479,175 

                  รวม 56,624,101  4,340,837  -  60,964,938 

 สัญญาเช่า 197,154  311,299  -  (114,145) 

 กาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 638,722,591  -  (20,808,701)  659,531,292 

 ผลต่างจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยถ์าวรจากการ 

    รวมธุรกิจ 

 

120,334,117 

  

3,651,412 

  

10,888,000 

  

105,794,705 

                  รวม 759,253,862  3,962,711  (9,920,701)  765,211,852 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (702,629,761)      (704,246,914) 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ลูกหน้ีการคา้ 455,612  432,777  -  888,389 

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 15,940,902  2,310,963  -  18,251,865 

 รวม 16,396,514  2,743,740  -  19,140,254 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 สัญญาเช่าการเงิน (114,144)  21,053  -  (135,197) 

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 184,510,740  (466,484)  (570,013,266)  754,990,490 

 รวม 184,396,596  (445,431)  (570,013,266)  754,855,293 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (168,000,082)      (735,715,039) 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ลูกหน้ีการคา้ 283,917  171,695  -  455,612 

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 14,508,265  1,432,637  -  15,940,902 

 รวม 14,792,182  1,604,332  -  16,396,514 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 สัญญาเช่าการเงิน 197,154  311,298  -  (114,144) 

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 122,502,461  -  (62,008,279)  184,510,740 

 รวม 122,699,615  311,298  (62,008,279)  184,396,596 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (107,907,433)      (168,000,082) 

 

19. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินเบิกเกินบญัชี 2,506,379  6,899,659  -  - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,819,000,000  2,599,000,000  2,740,000,000  1,870,000,000 

   รวม 3,821,506,379  2,605,899,659  2,740,000,000  1,870,000,000 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่ง จาํนวนเงิน 4,680 ลา้นบาท และ 4,580 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 

3,450 ลา้นบาท และ 3,495 ลา้นบาท) ตามลาํดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR และ 1.55 - 3.00 ต่อปี และร้อย

ละ MOR และ 2.38 - 4.20 ต่อปี ตามลาํดบั คํ้าประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัและบริษทัยอ่ย จาํนาํใบหุน้ของบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 11, 13, 14 และ 15 

 

20. เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

รายการเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2564 

เงินกูย้มืระยะสั้น        

      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง        

    บริษทั ดีโก ้วสัดุภณัฑ ์จาํกดั -  40,000,000  (40,000,000)  - 

     บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

    กรรมการของบริษทัและญาติ 375,253,818  -  (106,453,818)  268,800,000 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้น 375,253,818  40,000,000  (146,453,818)  268,800,000 

เงินกูย้มืระยะยาว        

      บริษทัร่วม        

    บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จาํกดั 70,000,000  -  (70,000,000)  - 

      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง        

    บริษทั ดีโก ้วสัดุภณัฑ ์จาํกดั -  40,000,000  (40,000,000)  - 

      บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 20,000,000  20,000,000  (20,000,000)  20,000,000 

      บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

    กรรมการของบริษทัและญาติ 194,000,000  126,000,000  (185,000,000)  135,000,000 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 284,000,000  186,000,000  (315,000,000)  155,000,000 

              รวม 659,253,818  226,000,000  (461,453,818)  423,800,000 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2562  เพิ่มข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะสั้น        

     บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

    กรรมการของบริษทัและญาติ 633,053,818  -  (257,800,000)  375,253,818 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้น 633,053,818  -  (257,800,000)  375,253,818 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2562  เพิ่มข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะยาว        

      บริษทัร่วม        

    บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จาํกดั -  70,000,000  -  70,000,000 

      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง        

      บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) -  27,000,000  (7,000,000)  20,000,000 

      บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

    กรรมการของบริษทัและญาติ 176,000,000  227,000,000  (209,000,000)  194,000,000 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 176,000,000  324,000,000  (216,000,000)  284,000,000 

              รวม 809,053,818  324,000,000  (473,800,000)  659,253,818 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2564 

เงินกูย้มืระยะสั้น        

      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง        

    บริษทั ดีโก ้วสัดุภณัฑ ์จาํกดั -  40,000,000  (40,000,000)  - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้น -  40,000,000  (40,000,000)  - 

เงินกูย้มืระยะยาว        

      บริษทัร่วม        

    บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จาํกดั 70,000,000  -  (70,000,000)  - 

      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง        

    บริษทั ดีโก ้วสัดุภณัฑ ์จาํกดั -  40,000,000  (40,000,000)  - 

      บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 20,000,000  20,000,000  (20,000,000)  20,000,000 

      บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

    กรรมการของบริษทัและญาติ 194,000,000  126,000,000  (185,000,000)  135,000,000 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 284,000,000  186,000,000  (315,000,000)  155,000,000 

              รวม 284,000,000  226,000,000  (355,000,000)  155,000,000 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2562  เพิ่มข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะยาว        

      บริษทัร่วม        

    บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จาํกดั -  70,000,000  -  70,000,000 

      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง        

      บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) -  27,000,000  (7,000,000)  20,000,000 

      บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

    กรรมการของบริษทัและญาติ 176,000,000  227,000,000  (209,000,000)  194,000,000 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 176,000,000  324,000,000  (216,000,000)  284,000,000 

              รวม 176,000,000  324,000,000  (216,000,000)  284,000,000 

 

  เงินกูย้มืระยะสั้น 

  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคล ในรูปตัว๋สัญญาใช้

เงินระยะเวลา 3 เดือน และมีการคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 2.94 - 3.35 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มี

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 

  เงินกูย้มืระยะยาว 

บริษทัร่วม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษทัร่วมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน 1 

ฉบับ ครบกาํหนดจ่ายคืนเงินต้นภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 2.75 ต่อปี และในระหวา่งปี 2564 ไดมี้การจ่ายชาํระครบทั้งจาํนวนแลว้ 
 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในรูปตัว๋สญัญาใช้

เงิน 1 ฉบบั ครบกาํหนดจ่ายคืนเงินตน้ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2566 ครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้

ภายใน 2 ปี กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 2.25 ต่อปี  
 

  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในรูป

ตัว๋สัญญาใชเ้งินรวม 9 ฉบบัและ 11 ฉบบั ตามลาํดบั ครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายใน 2 ปี กาํหนด

ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 2.75 - 3.00 ต่อปี และมีการต่อตัว๋สัญญาใชเ้งินโดยมี

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.25 ต่อปี และร้อยละ 1.75 ต่อปี เม่ือมีการไถ่ถอนก่อนกาํหนดชาํระดอกเบ้ีย 

ระยะเวลา 2 ปีครบกาํหนด 30 มิถุนายน 2566 โดยมีเง่ือนไขว่าผูใ้ห้กูส้ามารถไถ่ถอนเงินกูก่้อนวนั

ครบกาํหนดไดแ้ละผูกู้ส้ามารถชาํระคืนเงินกูก่้อนวนัครบกาํหนดได ้
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21. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลอ่ืน 

รายการเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 

2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2564 

       บุคคลอ่ืน 85,300,000  2,000,000  (6,000,000)  81,300,000 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2562  เพิ่มข้ึน  ลดลง  ธนัวาคม 2563 

       บุคคลอ่ืน 70,800,000  28,000,000  (13,500,000)  85,300,000 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลอ่ืน โดยการออกตั๋ว

สัญญาใช้เงินระยะเวลาประมาณ 3 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.94 - 3.15 ต่อปีและร้อยละ 2.94 - 3.75 ต่อปี 

ตามลาํดบั โดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

 

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินกูย้มืระยะยาว 4,896,605,507  4,556,465,513  1,981,629,510  2,039,175,230 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,345,080,005)  (1,065,160,006)  (719,525,720)  (563,345,720) 

   สุทธิ 3,551,525,502  3,491,305,507  1,262,103,790  1,475,829,510 
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รายการเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 และ 2563 มีดงัน้ี  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 4,556,465,513  3,503,390,508  2,039,175,230  1,823,252,413 

รับเงินกูเ้พิ่มในระหวา่งปี 1,803,500,000  2,013,000,000  850,000,000  760,000,000 

จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งปี (1,463,360,006)  (959,924,995)  (907,545,720)  (544,077,183) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 4,896,605,507  4,556,465,513  1,981,629,510  2,039,175,230 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน

ในประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
    วงเงิน (ลา้นบาท)  เบิกถอน (ลา้นบาท)  อตัราดอกเบ้ีย     จาํนวน  การชาํระเงินตน้  เงินตน้คงเหลือ (บาท) 

ลาํดบั  ปีท่ีกู ้  2564  2563  2564  2563  (ร้อยละต่อปี)   งวด  (ไม่รวมดอกเบ้ีย)  2564  2563 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1  2560  -  200.00  -  -  3.40  36  เดือนละ 6.67 ลา้นบาท  -  - 

2  2561  200.00  200.00  -  200.00  3.40  36  เดือนละ 6.67 ลา้นบาท  -  39,920,000 

3  2561  300.00  300.00  -  230.00  3.60  36  ชาํระเงินตน้ภายในงวดท่ี 36  -  178,000,000 

4  2562  420.00  420.00  420.00  420.00  FDR + 1.75  60  งวดท่ี 1-24 เดือนละ 4.72 ลา้นบาท  221,020,000  316,160,000 

                งวดท่ี 25-59 เดือนละ 8.57 ลา้นบาท     

                งวดท่ี 60 ชาํระคืนยอดคา้งทั้งหมด     

5  2562  800.00  800.00  800.00  800.00  MLR  - 3.60  84  เดือนละ 9.52 ลา้นบาท   523,809,510  638,095,230 

                (เร่ิมชาํระงวดแรกครบกาํหนด 6 เดือน     

                นบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก)     

6  2562  194.86  194.86  194.86  194.86  3.80  60  กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุก 3 เดือน  107,000,000  147,000,000 

                เดือนละ 10.00 ลา้นบาท     

7  2563  300.00  300.00  260.00  260.00  3.60  36  ชาํระเงินตน้ในงวดสุดทา้ย  182,000,000  260,000,000 

8  2563  500.00  500.00  500.00  500.00  3.80  60  เดือนละ 9.52 ลา้นบาท   206,000,000  460,000,000 

                (เร่ิมชาํระงวดแรกครบกาํหนด 2 เดือน     

                นบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก)     

9  2564  550.00  -  550.00  -  2.45  60  เดือนละ 9.70 ลา้นบาท   491,800,000  - 

                (เร่ิมชาํระงวดแรกครบกาํหนด 3 เดือน     

                นบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก)     

10  2564  300.00  -  300.00  -  2.85  12  เดือนละ 25.00 ลา้นบาท  250,000,000  - 

  รวม  3,564.86  2,914.86  3,024.86  2,604.86        1,981,629,510  2,039,175,230 
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    วงเงิน (ลา้นบาท)  เบิกถอน (ลา้นบาท)  อตัราดอกเบ้ีย     จาํนวน  การชาํระเงินตน้  เงินตน้คงเหลือ (บาท) 

ลาํดบั  ปีท่ีกู ้  2564  2563  2564  2563  (ร้อยละต่อปี)   งวด  (ไมร่วมดอกเบ้ีย)  2564  2563 

งบการเงินรวม 

บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) 

11  2559  300.00  300.00  300.00  300.00  ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ   60  เดือนละ 5.00 ลา้นบาท  -  40,000,000 

            3 เดือน + 2.00         

12  2559  70.00  70.00  70.00  70.00  ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ   60  เดือนละ 1.17 ลา้นบาท  -  9,160,000 

            3 เดือน + 2.00         

13  2562  1,200.00  1,200.00  1,200,00  1,000.00  MLR - 3.668  72  งวดท่ี 1-9 เดือนละ 8.30 ลา้นบาท  984,200,000  941,900,000 

                งวดท่ี 10-71 เดือนละ 16.60 ลา้นบาท     

                งวดท่ี 72 ชาํระคืนยอดคา้งทั้งหมด     

                เร่ิมชาํระเดือนท่ี 9 นบัตั้งแต่วนัท่ีทาํสัญญา     

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั 

14  2559  250.00  250.00  250.00  250.00  MLR  - 2.00  60  เดือนละ 4.20 ลา้นบาท  -  23,200,000 

15  2560  600.00  600.00  600.00  600.00  ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ   84  งวดท่ี 1-24  เดือนละ 5.50 ลา้นบาท  226,200,000  319,800,000 

            1 ปี + 1.75    งวดท่ี 25-83 เดือนละ 7.80 ลา้นบาท     

                งวดท่ี 84 ชาํระคืนยอดคา้งทั้งหมด     

16  2562  250.00  250.00  250.00  250.00  ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ   60  งวดท่ี 1-59  เดือนละ 4.20 ลา้นบาท  111,400,000  161,800,000 

            1 ปี + 1.75    งวดท่ี 60 ชาํระคืนยอดคา้งทั้งหมด     

17  2562  800.00  800.00  400.00  400.00  MLR - 3.668  72  งวดท่ี 1-71 เดือนละ 4.75 ลา้นบาท  298,406,473  355,406,473 

                งวดท่ี 72 ชาํระคืนยอดคา้งทั้งหมด     

                เร่ิมชาํระเดือนท่ี 9 นบัตั้งแต่วนัท่ีทาํสัญญา     

18  2564  300.00  -  300.00  -  ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ   60  เดือนละ 5.00 ลา้นบาท   250,000,000  - 

            3 เดือน + 2.75         

19  2564  20.00  -  20.00  -  2.00   24  เดือนละ 1.11 ลา้นบาท   16,666,667  - 

                เร่ิมชาํระเดือนท่ี 7 นบัตั้งแต่วนัท่ีทาํสัญญา     

                (6 เดือนแรกรัฐบาลเป็นผูจ่้ายดอกเบ้ียแทน)     

20  2564  360.00  -  285.00  -  MLR - 3.225   24  งวดท่ี 1-74 เดือนละ 4.80 ลา้นบาท  285,000,000  - 

                งวดท่ี 75 ชาํระคืนยอดคา้งทั้งหมด     

บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จาํกดั 

21  2560  250.00  250.00  250.00  250.00  3.50  84  เดือนละ 2.98 ลา้นบาท  86,309,524  122,023,810 

22  2563  40.00  40.00  40.00  40.00  3.00  60  เดือนละ 0.67 ลา้นบาท  31,960,000  40,000,000 

บริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จาํกดั 

23  2563  800.00  800.00  657.50  513.00  MLR - 3.55  60  งวดท่ี 1-16  เดือนละ 1.00 ลา้นบาท  621,500,000  504,000,000 

                งวดท่ี 17-40 เดือนละ 4.00 ลา้นบาท     

                งวดท่ี 41-59 เดือนละ 8.50 ลา้นบาท     

                งวดท่ี 60 ชาํระคืนยอดคา้งทั้งหมด     

24  2564  4.00  -  4.00  -  2.00   24  เดือนละ 0.22 ลา้นบาท   3,333,333  - 

                เร่ิมชาํระเดือนท่ี 7 นบัตั้งแต่วนัท่ีทาํสัญญา     

                (6 เดือนแรกรัฐบาลเป็นผูจ่้ายดอกเบ้ียแทน)     

  รวม  8,808.86  7,474.86  7,651.36  6,277.86        4,896,605,507  4,556,465,513 

 

   วงเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยด์งักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูก

สร้าง และเคร่ืองใชท้างการเงินแพทยแ์ละอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ยและการ

จาํนาํใบหุน้ของบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 13 และ 15 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าว บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดั
ต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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23.   หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าและการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ยอดคงเหลือยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 322,171,509  345,765,463  25,862,434  32,880,572 

เพิ่มข้ึน 2,100,995  -  2,100,995  - 

เปล่ียนแปลงเง่ือนไข (13,541,418)  -  -  - 

เพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ีย 16,179,780  11,906,587  991,247  1,266,422 

เงินจ่ายชาํระ (37,193,013)  (35,500,541)  (8,789,014)  (8,284,560) 

ยอดคงเหลือยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  289,717,853  322,171,509  20,165,662  25,862,434 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (22,591,526)  (24,963,097)  (6,315,949)  (7,264,729) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 267,126,327  297,208,412  13,849,713  18,597,705 

 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าเส่ือมราคา - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 29,816,142  33,824,770  5,810,394  7,634,749 

ดอกเบ้ียจ่าย 16,179,780  12,391,189  991,247  1,266,422 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 829,670  390,470  769,670  330,470 

 46,825,592  46,606,429  7,571,311  9,231,641 

 

  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดสําหรับสัญญาเช่าใน 

งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ เป็นจาํนวนเงิน 38.02 ลา้นบาท และ 9.56 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินกบับริษทั

ลิสซ่ิงในประเทศหลายแห่ง คงเหลือจาํนวน 4 ฉบบั และ 11 ฉบบั ตามลาํดบั ดงัน้ี 

 บริษทัมีสัญญาเช่ายานพาหนะคงเหลือจาํนวน 3 ฉบบั และ 8 ฉบบั ตามลาํดบั มูลค่าตามสัญญารวม

เป็นเงิน 10.48 ลา้นบาท และ 19.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั ระยะเวลาผ่อนชาํระ 48 - 60 เดือน จ่ายชาํระรวมงวด

ละ 0.20 ลา้นบาท และ 0.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 บริษทัยอ่ยมีสัญญาเช่ายานพาหนะคงเหลือจาํนวน 1 ฉบบั มูลค่าตามสัญญารวมเป็นเงิน 4.14 ลา้นบาท 

ระยะเวลาผอ่นชาํระ 60 เดือน จ่ายชาํระรวมงวดละ 0.07 ลา้นบาท 

 ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาดังกล่าวข้างตน้ บริษทัและบริษทัย่อยจะต้องปฎิบัติตามเง่ือนไขและ

ขอ้จาํกดัต่างๆท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว 
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24. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 

  งบแสดงฐานะการเงิน  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ประมาณการหน้ีสินของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัตน้ปี 268,327,340  241,720,015  79,704,508  72,541,329 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (7,100,161)  (6,776,976)  (248,565)  (3,376,808) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 40,790,133  37,417,058  11,803,382  10,539,987 

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (29,753,767)  (4,032,757)  -  - 

ประมาณการหน้ีสินของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัส้ินปี 272,263,545  268,327,340  91,259,325  79,704,508 

 

  ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        

 ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 26,225,627  23,408,933  6,702,599  5,965,317 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9,079,861  9,028,744  3,402,574  3,065,584 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 48,099  45,102  -  - 

 ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 5,436,546  4,934,279  1,698,209  1,509,086 

รวม 40,790,133  37,417,058  11,803,382  10,539,987 

 

 กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เกิดข้ึนจาก 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ -  5,013,937  -  - 

สมมติฐานประชากร -  -  -  - 

สมมติฐานทางการเงิน 29,753,767  (981,180)  -  - 

รวม 29,753,767  4,032,757  -  - 
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  ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ร้อยละ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

อตัราคิดลด 1.67 - 2.76  1.53 - 2.76  1.85  1.85 

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 3.00 - 6.12  3.00 - 6.12  6.00  6.00 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0.00 – 30.77  0.00 - 26.37  0.00 - 20.45  0.00 - 20.45 

อตัราการทุพพลภาพ 10.00 ของอตัรามรณะ  10.00 ของอตัรามรณะ  10.00 ของอตัรามรณะ  10.00 ของอตัรามรณะ 

อตัรามรณะ  100.00 ของอตัรามรณะ

ไทยปี 2560 แยกเกณฑ์

ตามเพศชายและหญิง 

  100.00 ของอตัรามรณะ

ไทยปี 2560 แยกเกณฑต์าม

เพศชายและหญิง 

 100.00 ของอตัรามรณะ

ไทยปี 2560 แยกเกณฑ์

ตามเพศชายและหญิง 

 100.00 ของอตัรามรณะ

ไทยปี 2560 แยกเกณฑ์

ตามเพศชายและหญิง 

 

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

อตัราคิดลด        

      เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 (39,922,405)  (34,484,004)  (9,978,140)  (9,011,710) 

      ลดลงร้อยละ 1 49,445,211  44,721,389  12,083,000  10,875,770 

อตัราการข้ึนเงินเดือน        

      เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 53,731,690  45,740,243  13,410,357  11,175,936 

      ลดลงร้อยละ 1 (44,113,100)  (36,021,307)  (11,253,395)  (9,457,052) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน        

      เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 (15,093,719)  (12,361,822)  (4,968,009)  (4,435,835) 

      ลดลงร้อยละ 10 16,651,812  15,748,302  5,568,750  4,967,530 

 

ในระหวา่งปี 2564 อตัราดอกเบ้ียระยะยาวของบริษทัยอ่ยปรับลดลงอยา่งมาก ส่งผลต่ออตัราคิดลดท่ี

นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัตั้งสมมติฐานไวจ้ากอตัราร้อยละ 1.67 - 1.77 เป็นร้อยละ 2.86 - 2.87 บริษทัยอ่ย

ไดพ้ิจารณาบนัทึกภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานลดลงเป็นจาํนวนเงินรวม 29.75 ลา้นบาท และรับรู้

ตน้ทุนบริการในอดีตในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนลดลง เป็นจาํนวนเงิน 29.75 ลา้นบาท บาท และสําหรับ

ขอ้มูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจมีการเปล่ียนไปจากท่ีไดแ้สดงไว ้อยา่งไรกต็าม บริษทัยอ่ยอยู่

ระหวา่งการประเมินผลประโยชน์พนกังานโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใหม่ 
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25. ทุนเรือนหุ้น 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558ไดมี้มติอนุมติั

การออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (VIBHA-W2) จาํนวนไม่เกิน 

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

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ และเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2558 บริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้สามญัเดิมของบริษทัตามสดัส่วนโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ประเภท : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญคร้ังท่ี 2 ของบริษทัโรงพยาบาลวิภาวดี 

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 

(ในปี 2561 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.00086 หุน้) 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 1.00 บาท ต่อหุน้ (ในปี 2561 ปรับสิทธ์ิเป็น 0.999 บาท) 

ระยะเวลาและเง่ือนไขในการใชสิ้ทธิ : วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนกนัยายน ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ และวนั

ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัทาํการสุดทา้ยของวนัท่ีครบกาํหนดระยะเวลา 5 ปี 

นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 30 กนัยายน 2558 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัส้ินสุดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 12 มิถุนายน 2563 

 
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัการ

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังท่ี  3 (VIBHA-W3) จํานวนไม่เกิน 

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

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ และเม่ือวนัท่ี วนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 บริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ให้แก่ผู ้

ถือหุน้สามญัเดิมของบริษทัตามสดัส่วนโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ประเภท : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัคร้ังท่ี 3 ของบริษทั 

โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) (VIBHA-W3) 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

การเสนอขาย / การจดัสรร : จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม 

จาํนวนท่ีออกและเสนอขาย : 1,012,582,207 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 1 หุน้ 

(ในปี 2561 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.00086 หุน้) 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 3.00 บาท ต่อหุน้ (ในปี 2561 ปรับสิทธ์ิเป็น 2.997 บาท) 

ระยะเวลาและเง่ือนไขในการใชสิ้ทธิ : วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนกนัยายน ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ และวนั

ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัทาํการสุดทา้ยของวนัท่ีครบกาํหนดระยะเวลา 5 ปี 

นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 30 กนัยายน 2560 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัส้ินสุดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 14 มิถุนายน 2565 
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  และตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 และท่ี

 ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 มีมติให้จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

 จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP-

 W2) จาํนวน 300 ลา้นหน่วย และเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 บริษทัไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

 โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ประเภท : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน (ESOP-W2) 

การเสนอขาย / การจดัสรร : จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย 

จาํนวนท่ีออกและเสนอขาย : 300,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 1 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 3.00 บาท ต่อหุน้ 

ระยะเวลาและเง่ือนไขในการใชสิ้ทธิ : วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนกนัยายน ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ และวนั

ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัทาํการสุดทา้ยของวนัท่ีครบกาํหนดระยะเวลา 5 ปี 

นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 28 กนัยายน 2561 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัส้ินสุดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 14 มิถุนายน 2566 

 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติ

อนุมติัให้จ่ายเงินปันผล เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.040 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.66 ของกาํไรสุทธิตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงตามเง่ือนไขการปรับใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีกล่าวในข้อ 5.5 ของการกาํหนด

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ คร้ังท่ี 3 (VIBHA-W3) โดยมีผลการปรับสิทธิดังกล่าวในวนัท่ี 7

พฤษภาคม 2564 

ดงันั้น บริษทัจึงมีการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 ทั้งน้ีราคา

ใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิคือ 

ราคาการใชสิ้ทธิใหม ่ : 2.993 บาทต่อ 1 หุน้สามญั 

อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1.0023 หุน้ 

 

   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัในระหวา่งงวดมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
  หน่วย 

 

ประเภทใบสาํคญั

แสดงสิทธิ  

จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิคงเหลือ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีออกจดัสรร 

ในระหวา่งงวด  

จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ 

ในระหวา่งงวด  

จาํนวนใบแสดงสิทธิ

ท่ีไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิ

ในระหวา่งงวด 

 จาํนวนใบสาํคญัแสดง

สิทธิคงเหลือ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

VIBHA-W3  1,011,623,932  -  -  -  1,011,623,932 

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

รวม  1,311,623,932  -  -  -  1,311,623,932 
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   จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และ

การจดทะเบียนการเพิ่มทุนสาํหรับการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ สรุปไดด้งัน้ี 

 

   - ในปี 2564 ไม่มีการใชสิ้ทธ์ิในใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 
        บาท 

        2563 

ประเภท        งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ใบสาํคญั    วนัท่ีจดทะเบียน  จาํนวนหน่วยท่ี  ทุนเรือนหุน้  ส่วนเกิน   

แสดงสิทธิ  วนัท่ีใชสิ้ทธิ  เพิ่มทุน  ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้  ท่ีเพิ่มข้ึน  มูลค่าหุน้  จาํนวนเงิน 

VIBHA-W2  วนัท่ี 12 มิถุนายน 2563  วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563  310,981,154  31,124,830  279,812,226  310,937,056 

     310,981,154  31,124,830  279,812,226  310,937,056 

 

26. สํารองตามกฎหมาย 

  บริษทัต้องจดัสรรสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่จะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัตามพระราชบญัญติับริษทั

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

2563 บริษทัไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายเพิ่มข้ึนจาํนวนเงิน 0.01 ลา้นบาท 

 

27. การจัดสรรกาํไรสะสม 

สาํหรับบริษทั 

  ตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติั

ให้จ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ในอตัรา

หุ้นละ 0.040 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นทั้งหมดจาํนวน 13,575.87 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 543.03 ลา้นบาท 

โดยใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บ

เงินปันผล และเงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 

  ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติ

อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในอตัราหุ้นละ 

0.045 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 596.91 ลา้นบาท และจดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 2.93 ลา้นบาท 

โดยใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บ

เงินปันผล และเงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 
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 สาํหรับบริษทัย่อย - บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) 

  ตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติ

อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ใน

อตัราหุน้ละ 0.052 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทั้งหมดจาํนวน 4,023.13 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 209.20 ลา้นบาท 

โดยใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2564 เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงิน

ปันผล และเงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

  ตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติ

อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ใน

อตัราหุ้นละ 0.0585 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นทั้งหมดจาํนวน 4,023.13 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 235.35 ลา้น

บาท โดยให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2563 เป็นผูมี้สิทธิ

ไดรั้บเงินปันผล และเงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 

 

 สาํหรับบริษทัยอ่ยทางออ้ม - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จาํกดั  

  ตามรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อยประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2564 ของ

บริษทัย่อยไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 สําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 ถึงวนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงิน 80.00 ล้านบาท ซ่ึงบริษทัย่อยได้

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2564 

  ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยทางออ้มประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2563 ผูถื้อหุน้

มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 สาํหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 2.50  บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นใน

วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 

 

28. การบริหารจัดการทุน 

  วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัและบริษทัย่อย คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้าง

ทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองตามงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.86 : 1 (ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 0.99 : 1) และบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.76 : 1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

เท่ากบั 0.80 : 1) 
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29. รายได้จากประกันสังคม 

   เงินรับล่วงหนา้จากสาํนกังานประกนัสงัคม ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ปี 2558 105,168,848  92,010,627  -  - 

ปี 2559 115,712,573  119,444,789  -  - 

ปี 2560 76,314,804  76,314,804  -  - 

ปี 2562 46,103,950  43,920,356  -  - 

ปี 2563 26,844,378   -  -  - 

      รวม 370,144,553  331,690,576  -  - 

 

  ในปี 2562 สํานักงานประกันสังคมได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทาง

การแพทยก์รณีโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงปี 2559 และปี 2560 โดยวิธีการสุ่มตรวจขอ้มูลการใชบ้ริการทางการแพทย ์

ซ่ึงสํานักงานประกนัสังคมตรวจพบขอ้มูลร้อยละของค่า AdjRW ท่ีไม่ถูกตอ้งจากจาํนวนท่ีโรงพยาบาลพึง

ได้รับ ทั้งน้ีบริษทัย่อยสามารถดาํเนินการโตแ้ยง้ได้ตามระยะเวลาท่ีสํานักงานประกันสังคมกาํหนด แต่

อย่างไรก็ตาม จากขอ้มูลและประสบการณ์ในอดีต บริษทัย่อยคาดว่าจะถูกเรียกเงินค่าบริการทางการแพทย์

คืนจากสํานักงานประกนัสังคมจากผลการตรวจสอบดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินรวม 187.25 ลา้นบาท โดยเป็น

ของปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 110.94 ลา้นบาท และปี 2560 เป็นจาํนวนเงิน 76.31 ลา้นบาท  

  จากรายการขา้งตน้ ทาํให้ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเห็นว่า ผลการตรวจสอบขอ้มูลการใชบ้ริการทาง

การแพทยใ์นปี 2558 ซ่ึงอยู่ระหว่างการอุทธรณ์นั้นคาดว่าจะถูกเรียกคืนดว้ยเช่นกนัเป็นจาํนวนเงิน 64.08 

ลา้นบาท  

  ในปี 2563 บริษทัย่อยไดรั้บหนังสือแจง้ผลการอุทธรณ์จากสํานักงานประกนัสังคม ฝ่ายบริหารของ

บริษทัย่อยจึงทบทวนจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะถูกเรียกคืนของปี 2558 และ 2559 ใหม่ คาดว่าจะถูกเรียกเงินคืน

รวมเป็นจาํนวนเงิน 211.47 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยจึงบนัทึกลดรายไดจ้ากการรักษาพยาบาลในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจาํนวนเงินรวม 36.45 ลา้นบาท 

  ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยยงัคาดวา่จะถูกเรียกเงินค่าบริการทางการแพทยคื์นของปี 2562 ดว้ย จึง

บนัทึกเงินท่ีไดรั้บจากสํานักงานประกนัสังคมเป็นเงินรับล่วงหน้าจากสํานักงานประกนัสังคม จาํนวนเงิน 

43.92 ลา้นบาท ทาํให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัยอ่ยมีเงินรับล่วงหนา้จากสาํนกังานประกนัสงัคม เป็น

จาํนวนเงินรวม 331.69 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

  ในปี 2564 บริษทัยอ่ยไดรั้บหนงัสือแจง้ผลการพิจารณาเรียกเงินค่าบริการทางการแพทย ์จาํนวนท่ีเกิน

กว่าท่ีโรงพยาบาลพึงได้รับคืนจากโรงพยาบาลร้อยละของค่า AdjRW สํานักงานประกันสังคมตรวจพบ

จาํนวนเงินท่ีขอรับเงินค่าบริการทางการแพทยใ์นปี 2558 และ 2559 ไม่ถูกตอ้ง ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยได้

ทบทวนใหม่ ซ่ึงคาดวา่จะถูกเรียกเงินคืนรวมเป็นจาํนวนเงิน 230.48 ลา้นบาท 
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  และสาํนกังานประกนัสงัคมไดด้าํเนินการเรียกคืนเงินค่าบริการทางการแพทยข์องปี 2559 ของบริษทัยอ่ย

แห่งหน่ึง โดยหกัจากเงินค่าบริการทางการแพทยป์ระเภทผูป่้วยในดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง ดว้ยวิธีชาํระคืนเป็น

งวดจาํนวน 10 งวด เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 31.69 ลา้นบาท และในปี 2564 สํานักงานประกนัสังคมไดห้ักเงิน

ค่าบริการทางการแพทยป์ระเภทผูป่้วยในดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง จาํนวน 3 งวด เป็นจาํนวนเงิน 9.60 ลา้นบาท 

  และสํานักงานประกนัสังคมไดมี้หนังสือแจง้ผลการตรวจสอบขอ้มูลการใช้บริการทางการแพทย์

กรณีโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงปี 2562 ทั้งน้ี บริษทัย่อยสามารถดาํเนินการโตแ้ยง้ไดต้ามระยะเวลาท่ีสํานักงาน

ประกนัสังคมกาํหนด อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดท้บทวนจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะถูกเรียกคืน

ของปี 2562 ใหม่ โดยคาดว่าจะถูกเรียกเงินค่าบริการทางการแพทยคื์นจากผลการตรวจสอบดงักล่าว เป็น

จาํนวนเงินรวม 46.10 ลา้นบาท  

  ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงบนัทึกลดรายไดจ้ากการรักษาพยาบาลในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวนเงิน 21.21 ลา้นบาท 

  รวมทั้ง ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยยงัคาดว่าจะถูกเรียกเงินค่าบริการทางการแพทยคื์นของปี 2563 

ดว้ย จึงบนัทึกเงินท่ีไดรั้บจากสํานักงานประกนัสังคมจาํนวนเงิน 26.84 ลา้นบาท เป็นเงินรับล่วงหน้าจาก

สาํนกังานประกนัสงัคม  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัยอ่ยมีเงินรับล่วงหนา้จากสาํนกังานประกนั สังคมคงเหลือ

เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 376.54 ลา้นบาท และ 331.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นงบแสดงฐานะ

การเงิน 

 

30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใช้จ่ายท่ีสําคญัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัต่อไปน้ี  

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

ค่ายา เวชภณัฑ ์และอุปกรณ์ส้ินเปลืองใชไ้ป  1,281,928,895  1,040,987,066  454,935,566  312,491,672  

ค่าใชบ้ริการภายนอกทางการแพทย ์  225,163,364  172,802,935  80,438,932  67,898,628  

ตน้ทุนแลป็และเอก็ซเรย ์  226,561,034  135,557,879  68,578,671  26,938,699  

ค่าธรรมเนียมแพทย ์  1,408,800,048  1,475,902,925  529,017,512  490,925,082  

ตน้ทุนอาหาร  75,715,230  72,898,910  17,732,611  7,367,929  

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  1,576,314,550  1,497,417,296  622,076,022  506,899,206  

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  110,928,274  111,565,682  45,702,428  45,582,428  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  497,241,524  413,382,201  129,697,973  130,686,968  

ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา    119,597,569  105,485,442  44,176,271  39,903,835  

ค่าสาธารณูปโภค  138,771,616  132,361,932  43,754,400  46,021,682  
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31. เงินกองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงาน 

 บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนกังานสาํหรับพนกังานประจาํทั้งหมดของบริษทัตามความ

ในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ.2530 

   พนกังานและบริษทัจ่ายสมทบเขา้เงินกองทุนตามโครงการน้ีในอตัราร้อยละของเงินเดือนของพนกังาน

แต่ละคน พนกังานจะไดรั้บส่วนท่ีบริษทัสมทบตามระเบียบและขอ้บงัคบัของเงินกองทุนและตามระยะเวลา

การทาํงานกับบริษทั บริษทัได้แต่งตั้ งผูจ้ดัการกองทุนแห่งหน่ึงเพื่อบริหารกองทุนตามข้อกาํหนดใน

พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ.2530 

บริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็น

จาํนวนเงิน 4.62 ลา้นบาท และ 4.85 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

32. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

32.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

ประกอบดว้ย  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 

 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั :        

ภาษีเงินไดส้าํหรับปี 234,490,177  135,960,825  141,332,379  55,963,107 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (10,557,056)  (8,303,548)  (2,298,309)  (1,915,630) 

 รวม 223,933,121  127,657,277  139,034,070  54,047,477 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :        

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร (ขาดทุน)         

จากเงินลงทุนในตราสารทุน 771,921,151  6,002,406  570,013,266  58,089,985 

  จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 5,950,753  -  -  - 

 รวม 777,871,904  6,002,406  570,013,266  58,089,985 
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32.2 การกระทบยอดระหว่างจาํนวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 

 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรทางบญัชีสาํหรับปี 2,175,048,310  681,849,241  1,040,815,240  624,222,831 

อตัราภาษีท่ีใช ้(ร้อยละ) 20  20  20  20 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 435,009,662  136,369,848  208,163,048  124,844,566 

รายการกระทบยอด        

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัใน        

การคาํนวณกาํไรทางภาษี        

- ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ        

กาํไรทางภาษี 7,972,305  20,923,289  26,663,703  27,809,045 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรท่ีไม่ตอ้งนาํมา        

คาํนวณกาํไรทางภาษี        

- รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ (61,853,299)  (31,919,583)  (92,378,243)  (92,751,582) 

- ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (144,337,703)  12,470,938  -  - 

- อ่ืนๆ (6,255,863)  (20,407,597)  (3,414,438)  (5,854,552) 

   ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกในงวดก่อนแต่นาํมาใชล้ดค่าใชจ่้าย        

       ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั (7,446,636)  -  -  - 

   ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 844,655  10,220,382  -  - 

รวมรายการกระทบยอด (211,076,541)  (8,712,571)  (69,128,978)  (70,797,089) 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 223,933,121  127,657,277  139,034,070  54,047,477 
 
32.3 การกระทบยอดระหว่างอตัราภาษีท่ีแท้จริงถวัเฉล่ียและอัตราภาษีท่ีใช้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 2564     2563 (ปรับปรุงใหม่)  

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 2,175,048,310    681,849,241   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 435,009,662  20.00  136,369,848  20.00 

รายการกระทบยอด (211,076,541)  (9.70)  (8,712,571)  (1.28) 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 223,933,121  10.30  127,657,277  18.72 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 (ปรับปรุงใหม่) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

 จาํนวนภาษี 

(บาท) 

 อตัราภาษี  

(ร้อยละ) 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 1,040,815,240    624,222,831   

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 208,163,048  20.00  124,844,566  20.00 

รายการกระทบยอด (69,128,978)  (6.64)  (70,797,089)  (11.34) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 139,034,070  13.36  54,047,477  8.66 
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33. ส่วนงานดาํเนินงาน 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัใน 2 ส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานตามชนิดของบริการในเขต

ภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 

ประเภทส่วนงาน  ลกัษณะของบริการตามส่วนงาน 

ส่วนงานโรงพยาบาล  โรงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาบาลในเครือประกนัสงัคม 

ส่วนงานอ่ืนๆ  บริการใหเ้ช่าหอ้งพกัและโรงแรม 
 

  ผลการดาํเนินงานไดรั้บการสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ซ่ึงก็คือกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผล

การปฏิบติังาน บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้

เกณฑ์ผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงเป็นเกณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุน

จากการดาํเนินงานในงบการเงิน  

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

และ 2563 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานโรงพยาบาล  ส่วนงานอ่ืนๆ  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 

รายได ้          7,310,077,699  5,909,504,131  86,120,303  114,944,776  7,396,198,002  6,024,448,907 

ตน้ทุน               (5,142,817,781)  (4,406,035,846)  (76,041,498)  (79,845,496)  (5,218,859,279)  (4,485,881,342) 

กาํไรขั้นตน้ 2,167,259,918  1,503,468,285  10,078,805  35,099,280  2,177,338,723  1,538,567,565 

รายไดอ่ื้น (ค่าใชจ่้ายอ่ืน) ท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้           

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน         20,978,150  - 

เงินปันผลรับ         342,434,574  192,089,968 

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน         2,332,421  19,591,473 

รายไดอ่ื้น         111,900,024  121,711,160 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (946,305,192)  (925,035,511) 

ขาดทุนจากดอ้ยค่าเงินลงทุน         (34,539,437)  - 

ตน้ทุนทางการเงิน         (220,779,467)  (202,720,725) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        721,688,514  (62,354,689) 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (223,933,121)  (127,657,277) 

กาํไรสาํหรับปี         1,951,115,189  554,191,964 

 



- 86 - 
 

34. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั

ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหว่างปีหลงัจากไดป้รับจาํนวนหุ้นสามญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25 และกาํไรต่อหุ้นขั้น

พื้นฐานของปีก่อนไดถู้กคาํนวณข้ึนใหม่ โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวไ้ดเ้กิดข้ึน

ตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของปีแรกท่ีเสนอรายงาน 

กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีดว้ยผลรวมของจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปีกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพื่อแปลง

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 

 2564  2563 

(ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของบริษทัใหญ ่(บาท) 1,805,050,197  465,472,820  901,781,170  570,175,354 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น)  13,575,865,582  13,414,288,594  13,575,865,582  13,414,288,594 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีกิจการ        

   ตอ้งออกให้ตามสิทธิของ (VIBHA-W2) (หุน้) -  162,054,231  -  162,054,231 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีกิจการ        

   ตอ้งออกให้ตามสิทธิของ (VIBHA-W3) (หุน้) 1,011,623,932  1,011,623,932  1,011,623,932  1,011,623,932 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีกิจการ        

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

จาํนวนหุ้นสามญัท่ีสมมติวา่ออกในมูลค่ายติุธรรม (หุน้) -  (104,854,559)  -  (104,854,559) 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั        

  รวมหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด (หุ้น) 14,887,489,514  14,783,112,198  14,887,489,514  14,783,112,198 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.1330  0.0347  0.0664  0.0425 

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 0.1212  0.0315  0.0606  0.0386 

 

35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

35.1 การบริหารความเส่ียง 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารความเส่ียงทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนในสินทรัพยท์างการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใชร้ะบบการจดัการและการควบคุมภายในองคก์รโดยทัว่ไป 

ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง 

เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
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35.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน เงิน

ให้กูย้ืมระยะสั้น เงินให้กูย้ืมระยะยาว เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว ทั้งน้ี

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัเช่ือว่าความผนัผวนของ

อตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดของกิจการ บริษทัและบริษทัย่อยมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอ่ืนเพื่อป้องกนั

ความเส่ียงดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 

 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

 ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 447,144,437  -  64,641,576  511,786,013 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  981,086,426  981,086,426 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวคัซีนทางเลือกโควิด 19 -  -  217,886,050  217,866,050 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  262,300,000  -  262,300,000 

เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั 50,575,874  -  -  50,575,874 

เงินลงทุน -  -  15,793,651,731  15,793,651,731 

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

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลอ่ืน -  29,771,857  -  29,771,857 

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,506,379  3,819,000,000  -  3,821,506,379 

เจา้หน้ีการคา้ -  -  398,333,646  398,333,646 

เงินรับล่วงหนา้ค่าวคัซีนทางเลือกโควดิ 19 -  -  324,141,324  324,141,324 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  268,800,000  -  268,800,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -  81,300,000  -  81,300,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,659,805,507  1,236,800,000  -  4,896,605,507 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -  289,717,853  -  289,717,853 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  155,000,000  -  155,000,000 

 
 
 
 
 
 



- 88 - 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 

 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

 ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 335,055,449  -  3,237,742  338,293,191 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  639,659,569  639,659,569 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  240,665,200  -  240,665,200 

เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั 39,406,478  -  -  39,406,478 

เงินลงทุน -  10,000,000  10,040,249,663  10,050,249,663 

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

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลอ่ืน -  18,945,000  -  18,945,000 

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 485,899,659  2,120,000,000  -  2,605,899,659 

เจา้หน้ีการคา้ -  -  335,023,990  335,023,990 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  375,253,818  -  375,253,818 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -  85,300,000  -  85,300,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,931,545,513  624,920,000  -  4,556,465,513 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -  322,171,509  -  322,171,509 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  284,000,000  -  284,000,000 

 

 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 

 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

 ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 69,243,680  -  1,517,069  70,760,749 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  273,261,720  273,261,720 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวคัซีนทางเลือกโควิด 19 -  -  156,806,600  156,806,600 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  262,300,000  -  262,300,000 

เงินลงทุน -  -  9,307,948,219  9,307,948,219 

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  2,740,000,000  -  2,740,000,000 

เจา้หน้ีการคา้ -  -  112,223,155  112,223,155 

เงินรับล่วงหนา้ค่าวคัซีนโควิด 19 -  -  293,670,056  293,670,056 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 744,829,510  1,236,800,000  -  1,981,629,510 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  20,165,662  -  20,165,662 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  155,000,000  -  155,000,000 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 อตัราดอกเบ้ีย  อตัราดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 

 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัราดอกเบ้ีย   

 ตามอตัราตลาด       

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 47,706,147  -  (6,825,062)  40,881,085 

ลูกหน้ีการคา้ -  -  141,639,038  141,639,038 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  138,290,200  -  138,290,200 

เงินลงทุน -  10,000,000  8,580,828,496  8,590,828,496 

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  1,870,000,000  -  1,870,000,000 

เจา้หน้ีการคา้ -  -     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,414,255,230  624,920,000  -  2,039,175,230 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  25,862,434  -  25,862,434 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  284,000,000  -  284,000,000 

 

35.3 ความเส่ียงดา้นเครดิต 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น

และระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้

นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่คาดวา่จะไดรั้บ

ความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีดงักล่าว นอกเหนือไปจากท่ีไดต้ั้งค่าเผื่อผล

ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 

35.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ เน่ืองจากธุรกรรมทางการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยทาํกบัธุรกิจภายในประเทศ 

 

35.5 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

  บริษทัและบริษทัย่อยมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบั

ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย

รวมทั้งจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินต่างๆ เพื่อสาํรองในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและ

เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด 
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  35.6 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดอยู่ใน
ประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัและบริษทัย่อยจึง

ประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน

งบแสดงฐานะการเงิน      
มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี -

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม  มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  511,786,013  511,786,013  -  70,760,749  70,760,749 

ลูกหน้ีการคา้ -  981,086,426  981,086,426  -  273,261,720  273,261,720 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวคัซีนทางเลือกโควิด 19 -  217,866,050  217,866,050  -  156,806,600  156,806,600 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  262,300,000  262,300,000  -  262,300,000  262,300,000 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 757,619,998  -  757,619,998  757,619,998  -  757,619,998 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  49,147,951  49,147,951  -  17,302,331  17,302,331 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั -  50,575,874  50,575,874  -  -  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12,290,973,926  -  12,290,973,926  8,550,328,221  -  8,550,328,221 

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

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน -  29,771,857  29,771,857  -  -  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  57,975,514  57,975,514  -  49,971,466  49,971,466 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 13,048,593,924  2,184,509,685  15,233,103,609  9,307,948,219  830,402,866  10,138,351,085 

 
 บาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม  มูลค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  338,293,191  338,293,191  -  40,881,085  40,881,085 

ลูกหน้ีการคา้ -  639,659,569  639,659,569  -  141,639,038  141,639,038 

ลูกหน้ีจากการลดทุน -  -  -  -  75,494,597  75,494,597 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  240,665,200  240,665,200  -  138,290,200  138,290,200 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 156,910,000  -  156,910,000  156,910,000  -  156,910,000 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  67,954,978  67,954,978  -  95,036,197  95,036,197 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั -  39,406,478  39,406,478  -  -  - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,733,257,417  10,000,000  7,743,257,417  4,978,533,263  10,000,000  4,988,533,263 

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

  เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน -  18,945,000  18,945,000  -  -  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  7,255,642  7,255,642  -  4,873,391  4,873,391 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 7,890,167,417  1,386,180,058  9,276,347,475  5,135,443,263  506,214,508  5,641,657,771 
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  หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภท

รายการดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

 สินทรัพยท์างการเงินที่ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายการดงัต่อไปน้ี 
  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน         

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด  757,619,998  -  -  757,619,998 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน         

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด    -  -  1,197,959,214  1,197,959,214 

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด  11,093,014,712  -  -  11,093,014,712 

 รวม  11,850,634,710  -  1,197,959,214  13,048,593,924 

 
  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน         

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด  156,910,000  -  -  156,910,000 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน         

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด    -  -  982,498,651  982,498,651 

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด  6,750,758,766  -  -  6,750,758,766 

 รวม  6,907,668,766  -  982,498,651  7,890,167,417 

 
  บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน         

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด  757,619,998  -  -  757,619,998 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน         

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด    -  -  901,506,891  901,506,891 

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด  7,648,821,330  -  -  7,648,821,330 

 รวม  8,406,441,328  -  901,506,891  9,307,948,219 
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  บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน         

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด  156,910,000  -  -  156,910,000 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน         

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด    -  -  662,381,891  662,381,891 

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด  4,316,151,372  -  -  4,316,151,372 

        รวม  4,473,061,372  -  662,381,891  5,135,443,263 

    

 ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 และ 3 

  มูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย คาํนวณโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกาศโดยผูจ้ดัการกองทุน 

 มูลค่ายติุธรรมระดบั 3 สาํหรับตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด อา้งอิงราคา

จากการคิดลดกระแสเงินสดและการคิดลดเงินปันผล ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินราคา

ดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราการเพิ่มข้ึนของรายไดต่้อปี อตัรากาํไรก่อน ดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา 

และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) อตัรากาํไรสุทธิ อตัราเงินปันผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต ขอ้มูล

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งของตราสารทุนท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัในตลาด และปัจจยัความเส่ียงท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

36. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ ณ  

 วนัท่ี 1 มกราคม 2564  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,605,899,659  1,215,606,720  -  3,821,506,379 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 375,253,818  (106,453,818)  -  268,800,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 85,300,000  (4,000,000)  -  81,300,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,556,465,513  340,139,994  -  4,896,605,507 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 322,171,509  (17,051,190)  (15,402,466)  289,717,853 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 284,000,000  (129,000,000)  -  155,000,000 

รวม 8,229,090,499  1,299,241,706  (15,402,466)  9,512,929,739 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ ณ  

 วนัท่ี 1 มกราคม 2563  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,677,944,206  (72,044,547)  -  2,605,899,659 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 633,053,818  (257,800,000)  -  375,253,818 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน 70,800,000  14,500,000  -  85,300,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,503,390,508  1,053,075,005  -  4,556,465,513 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 13,245,019  (16,870,664)  325,797,154  322,171,509 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 176,000,000  108,000,000  -  284,000,000 

รวม 7,074,433,551  828,859,794  325,797,154  8,229,090,499 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ ณ  

 วนัท่ี 1 มกราคม 2564  เพิม่ (ลด)*  เพิ่มข้ึน   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,870,000,000  870,000,000  -  2,740,000,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,039,175,230  (57,545,720)  -  1,981,629,510 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 25,862,434  (7,797,767)  2,100,995  20,165,662 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 284,000,000  (129,000,000)  -  155,000,000 

รวม 4,219,037,664  675,656,513  2,100,995  4,896,795,172 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ ณ  

 วนัท่ี 1 มกราคม 2563  เพิ่ม (ลด)*  เพิ่มข้ึน   วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,045,000,000  (175,000,000)  -  1,870,000,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,823,252,413  215,922,817  -  2,039,175,230 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 11,819,123  (7,018,139)  21,061,450  25,862,434 

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 176,000,000  108,000,000  -  284,000,000 

รวม 4,056,071,536  141,904,678  21,061,450  4,219,037,664 

 

   *กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจาํนวนเงินสดรับและเงินสดชาํระคืนในงบกระแสเงินสด 

 

37. ภาระผูกพัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัดงัน้ี 

37.1 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์จาํนวนเงินรวม 108.46 

ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 55.49 ลา้นบาท)  
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37.2 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัในการชาํระค่าบาํรุงรักษาเคร่ืองมือแพทยแ์ละสัญญาอ่ืนๆตามสัญญา

คงเหลือ ดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน    

1 ปี 16,855,945  9,829,216 
2 - 5 ปี 7,478,843  4,531,411 

 24,334,788  14,360,627 
 

38. หนี้สินท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนา้ดงัน้ี 

38.1  บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีสถาบนัการเงินออกหนงัสือคํ้าประกนับริษทัต่อหน่วยงานของ

ราชการเป็นจาํนวนเงินรวม 5.24 ลา้นบาท 

 
38.2  บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีสถาบนัการเงินออกหนงัสือคํ้าประกนัใหบ้ริษทัยอ่ยต่อหน่วยงานของ

ราชการเป็นจาํนวนเงินร 

วม 7.39 ลา้นบาท  

38.3 บริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้ธนาคารพาณิชยอ์อกหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า กรม

ไปรษณีย ์สาํนกังานประกนัสงัคม และตัว๋อาวลั รวมเป็นจาํนวนเงินรวม 70.77 ลา้นบาท  

 

39.   เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

สาํหรับบริษทั 

  ตามมติท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ

บริษทั ไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจาํปี 2565  ในการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผูถื้อหุน้จากกาํไรของปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 678.79 ลา้นบาท เงินปันผลน้ี

จะถูกจ่ายภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทั 

 

สาํหรับบริษทัยอ่ย - บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) 

  เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อย ไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยประจาํปี 2565 ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรสะสม       

ในอตัราหุ้นละ 0.065 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 261.50 ลา้นบาท เงินปันผลน้ีจะถูกจ่ายภายหลงัจากไดรั้บการ

อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัยอ่ย 

 

40. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 
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