
 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
รายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565 

 
 
 



 
  
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 
 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ
ของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) (บริษทั) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่
สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
เร่ืองอ่ืน 
  งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ี
แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านักงานเดียวกนั ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังานเดียวกนั โดยให้
ขอ้สรุปอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 
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ข้อสรุป 
 ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 

  (นางสาวรุ่งนภา  แสงจนัทร์) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 10142 

 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 
 
 
 

 



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
หมายเหตุ กนัยายน 2565 ธนัวาคม 2564 กนัยายน 2565 ธนัวาคม 2564

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5    470,150,421 511,786,013 129,774,682 70,760,749
ลูกหน้ีการคา้ 4, 6 400,843,389 356,355,779 173,231,630 146,929,519
รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 6    801,741,968 624,730,647 128,015,237 126,332,201
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวคัซีนทางเลือกโควิด 19 4    2,875,000 217,866,050          -                         156,806,600          
เงินปันผลคา้งรับ 4    1,800,000 1,800,000              -                         -                         
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 7 223,300,000 262,300,000 223,300,000          262,300,000          
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลอ่ืน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,765,000              1,680,000 -                         -                         

สินคา้คงเหลือ 8    194,435,521          182,440,750 55,836,094            61,816,292
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 4, 10 1,027,601,000       757,619,998          1,027,601,000       757,619,998          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4    45,936,951 49,147,951 15,140,676            17,302,331
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,170,449,250       2,965,727,188       1,752,899,319       1,599,867,690       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนั 9    39,927,925            50,575,874            -                         -                         
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4, 10 15,282,224,778     12,290,973,926     10,246,971,594     8,516,663,784       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11  3,199,195,914       2,996,605,672       1,703,494,168 1,703,494,168
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12  -                         -                         1,656,112,409       1,716,071,896       
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4    24,000,000            24,000,000            -                         -                         
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลอ่ืน 38,716,857            29,771,857            -                         -                         
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13  436,209,846          434,528,456          362,654,416          359,335,232          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14  8,395,954,396       8,558,632,798       1,098,763,837       1,126,708,244       
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15  26,551,026            264,051,602          13,428,879            16,206,273            
ค่าความนิยม 723,215,731          723,215,731          -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 13,264,824            15,153,918            663,298                 772,023                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16  12,565,086            11,044,791            -                         -                         
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 4,135,794              51,615,987            -                         47,204,850            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12,868,530            10,770,664            2,151,123              2,766,616              
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 28,208,830,707     25,460,941,276     15,084,239,724     13,489,223,086     

รวมสินทรัพย์ 31,379,279,957     28,426,668,464     16,837,139,043     15,089,090,776     

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565

 สินทรัพย์

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
หมายเหตุ กนัยายน 2565 ธนัวาคม 2564 กนัยายน 2565 ธนัวาคม 2564

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 17  4,506,347,747 3,821,506,379 3,280,000,000 2,740,000,000

เจา้หน้ีการคา้ 4    419,141,232 398,333,646 116,142,678 112,223,155
เงินรับล่วงหนา้ค่าวคัซีนทางเลือกโควิด 19 400,678 324,141,324          -                         293,670,056          
ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 237,341,253 216,828,881 98,899,051 93,823,407
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4    124,574,869 168,529,241 29,969,025 105,411,652
เงินปันผลคา้งจ่าย 27,699,857 24,580,167 17,267,271 15,222,804
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 4    119,349,128 154,436,309 1,188,718 4,842,073
ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20  1,340,080,006 1,345,080,005 713,525,720 719,525,720
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 21  7,632,819 22,591,526 4,457,371              6,315,949              

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 18 267,300,000 268,800,000 -                         -                         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 19  120,227,420 81,300,000 25,927,420            -                         
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 106,505,929 127,380,221 58,809,644 90,524,391
เงินรับล่วงหนา้จากส านกังานประกนัสงัคม 26  350,944,553 370,144,553 -                         -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4    88,240,687 50,729,673 16,490,595 47,214,973
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 7,715,786,178       7,374,381,925       4,362,677,493       4,228,774,180       

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20  2,933,515,497 3,551,525,502 942,959,500 1,262,103,790
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 21  23,104,340 267,126,327 10,520,644 13,849,713
เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 18 202,000,000 155,000,000 227,000,000 155,000,000
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16  1,995,679,464 1,482,606,553 1,011,850,925 735,715,039
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 22  287,334,225 272,263,545 85,172,881 91,259,325
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4    40,643,780 67,187,975 14,391,032 15,313,158

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 5,482,277,306       5,795,709,902       2,291,894,982       2,273,241,025       
รวมหน้ีสิน 13,198,063,484     13,170,091,827     6,654,572,475       6,502,015,205       

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
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บริษทั โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
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บาท

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
หมายเหตุ กนัยายน 2565 ธนัวาคม 2564 กนัยายน 2565 ธนัวาคม 2564

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 23  
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 16,019,683,830  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 1,601,968,383 1,601,968,383
หุน้สามญั 14,939,082,816  หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 1,493,908,282 1,493,908,282

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุน้สามญั 13,576,011,474 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 1,357,601,147 1,357,601,147
หุน้สามญั 13,575,865,582 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 1,357,586,558 1,357,586,558

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 2,718,559,728 2,718,137,663 2,718,559,728 2,718,137,663
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 149,390,828 149,390,828 149,390,828 149,390,828

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,271,811,378 3,729,084,936 1,706,269,862 1,355,614,395
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 10.1, 11.3 5,949,777,953       4,230,064,717       4,250,745,003       3,006,346,127       
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 14,447,141,034     12,184,264,702     10,182,566,568     8,587,075,571       
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,734,075,439       3,072,311,935       -                         -                         

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 18,181,216,473     15,256,576,637     10,182,566,568     8,587,075,571       
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 31,379,279,957     28,426,668,464     16,837,139,043     15,089,090,776     

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

งบการเงินรวม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษทั โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
รายได้
รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 4 2,155,163,346     1,895,010,776     814,506,560        844,090,017        

4 18,081,940          15,832,052          18,830,484          16,299,479          
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน (43,471,819) 1,914,030            (43,471,819) 1,914,030            
เงินปันผลรับ 4, 10, 11, 12 87,813,447          50,311,033 67,104,150          39,367,683          
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 (14,866,224) -      4,163,495            -                      
รายไดอ่ื้น 4 27,554,391          19,153,239          14,397,821          10,454,296          

รวมรายได้ 2,230,275,081     1,982,221,130     875,530,691        912,125,505        
ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 4 1,422,953,034     1,248,129,753     432,248,549        510,148,581        

4 10,760,812          11,636,636          10,760,811          8,794,829            
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 4 264,504,868        232,499,406        98,125,978          98,465,395          
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 34,670,975          87,599,842          34,670,975          87,599,842          

รวมค่าใชจ่้าย 1,732,889,689     1,579,865,637     575,806,313        705,008,647        
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 497,385,392        402,355,493        299,724,378        207,116,858        
ตน้ทุนทางการเงิน 4 61,601,273          52,670,324          31,932,254          30,472,313          
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.2 62,937,196          407,626,526        -                      -                      
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 498,721,315        757,311,695        267,792,124        176,644,545        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 98,091,208          50,517,131          58,511,423          27,517,628          
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินต่อเน่ือง 400,630,107        706,794,564        209,280,701        149,126,917        
การด าเนินงานท่ียกเลิก
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 28 (12,953,267) (19,580,348) -                      -                      

ก าไรส าหรับงวด 387,676,840        687,214,216        209,280,701        149,126,917        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,135,099,331     973,267,888        810,731,642        772,133,964        

ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 11.3 (17,731,778) (3,205,147) -                      -                      
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้
ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 27 (207,996,606) (193,920,411) (143,271,208) (153,693,625)

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 909,370,947        776,142,330        667,460,434        618,440,339        
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 1,297,047,787     1,463,356,546     876,741,135        767,567,256        

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ

- 6 -
บริษทั โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 1,310,001,054     1,482,936,894     876,741,135        767,567,256        
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (12,953,267) (19,580,348) -                      -                      

1,297,047,787     1,463,356,546     876,741,135        767,567,256        
การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 329,410,572        670,122,002        209,280,701        149,126,917        
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (12,953,267) (19,580,348) -                      -                      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 71,219,535          36,672,562          -                      -                      

387,676,840        687,214,216        209,280,701        149,126,917        
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 1,101,423,308     1,361,139,846     876,741,135        767,567,256        
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (12,953,267) (19,580,348) -                      -                      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 208,577,746        121,797,048        -                      -                      

1,297,047,787     1,463,356,546     876,741,135        767,567,256        
ก าไรต่อหุน้ 30
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.0243                 0.0494                 0.0154                 0.0110                 
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (0.0010) (0.0015) -                      -                      

0.0233                 0.0479                 0.0154                 0.0110                 
ก าไรต่อหุน้ปรับลด
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.0243                 0.0450                 0.0154                 0.0100                 
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (0.0010) (0.0013) -                      -                      

0.0233                 0.0437                 0.0154                 0.0100                 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 7 -
บริษทั โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
รายได้
รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล 4 6,666,763,946     4,951,934,066     2,454,948,755     2,016,859,325     

4 53,671,650          44,906,451          58,478,821          47,784,859          
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน (20,858,407) 20,900,205          (20,858,407) 20,900,205          
เงินปันผลรับ 4, 10, 11, 12 273,071,811 166,002,212 595,102,924        295,083,854        
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 (14,866,224) -      4,163,495            -      
รายไดอ่ื้น 4 81,651,974          65,329,683          35,808,046          34,419,361          

รวมรายได้ 7,039,434,750     5,249,072,617     3,127,643,634     2,415,047,604     
ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 4 4,391,862,627     3,498,789,024     1,492,819,355     1,314,170,861     

4 27,881,107          29,103,123          30,263,832          26,505,673          
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 4 792,392,567        684,596,693        296,988,809        287,323,659        
ผล (ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 182,897,083        (19,337,808) 182,897,083        (19,337,808)

รวมค่าใชจ่้าย 5,395,033,384     4,193,151,032     2,002,969,079     1,608,662,385     
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,644,401,366     1,055,921,585     1,124,674,555     806,385,219        
ตน้ทุนทางการเงิน 4 180,094,610        146,171,279        92,906,307          88,734,845          
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.2 164,768,713        463,571,203        -      -                      
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,629,075,469     1,373,321,509     1,031,768,248     717,650,374        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 255,227,401        140,891,055        104,414,869        83,146,186          
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินต่อเน่ือง 1,373,848,068     1,232,430,454     927,353,379        634,504,188        
การด าเนินงานท่ียกเลิก
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 28 (35,889,623) (27,040,624) -                      -                      

ก าไรส าหรับงวด 1,337,958,445     1,205,389,830     927,353,379        634,504,188        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,900,894,957     1,905,830,248     1,649,873,603     1,744,258,730     

ก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 9,650,094            -                      9,650,094            -                      
ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 11.3 4,804,650            43,055,876          -                      -                      
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้
ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 27 (562,590,885) (380,432,883) (313,029,619) (348,118,578)

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,352,758,816     1,568,453,241     1,346,494,078     1,396,140,152     
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 3,690,717,261     2,773,843,071     2,273,847,457     2,030,644,340     

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ

ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ

- 8 -
บริษทั โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"สอบทานแล้ว"

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 3,726,606,884     2,800,883,695     2,273,847,457     2,030,644,340     
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (35,889,623) (27,040,624) -                      -                      

3,690,717,261     2,773,843,071     2,273,847,457     203,064,340        
การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 1,144,618,248     1,140,989,098     927,353,379        634,504,188        
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (35,889,623) (27,040,624) -                      -                      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 229,229,820        91,441,356          -                      -                      

1,337,958,445     1,205,389,830     927,353,379        634,504,188        
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 2,967,575,985     2,641,061,570     2,273,847,457     2,030,644,340     
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (35,889,623) (27,040,624) -                      -                      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 759,030,899        159,822,125        -                      -                      

3,690,717,261     2,773,843,071     2,273,847,457     2,030,644,340     
ก าไรต่อหุน้ 30
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.0843                 0.0840                 0.0683                 0.0467                 
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (0.0026) (0.0019) -                      -                      

0.0817                 0.0821                 0.0683                 0.0467                 
ก าไรต่อหุน้ปรับลด
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.0843                 0.0766                 0.0683                 0.0426                 
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (0.0026) (0.0018) -                      -                      

0.0817                 0.0748                 0.0683                 0.0426                 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 9 -
บริษทั โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่หุน้ รวมส่วนของ ท่ีไม่มีอ  านาจ ผูถื้อหุน้

ท่ีออกและ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก าไร (ขาดทุน) ยงัไม่ ส่วนแบ่งก าไร ขาดทุนท่ียงัไม่เกิด ผลต่างจากการ รวมองคป์ระกอบอ่ืน บริษทัใหญ่ ควบคุม

ช าระแลว้ ทุนส ารองตาม เกิดข้ึนจากรายการ ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ข้ึนจากเงินลงทุน เปล่ียนแปลงสดัส่วน ของส่วนของผูถื้อหุน้

กฎหมาย เปล่ียนแปลงมูลคา่ ในบริษทัร่วม ในบริษทัร่วม การถือหุน้ใน

เงินลงทุนในตราสารทุน บริษทัยอ่ย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 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    

การเพ่ิมหุน้สามญั 24        14,589               422,065                 -                     -                       -                              -                               -                      -                             -                           436,654                -                       436,654                

เงินปันผลจ่าย 25        -                     -                         -                     (669,246,684) -                              -                               -                      -                             -                           (669,246,684) (99,267,395) (768,514,079)
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน

เน่ืองจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                         -                     -                       -                              -                               -                      -                             -                           -                        2,000,000           2,000,000             
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด -                     -                         -                     1,108,728,625     -                              -                               -                      -                             -                           1,108,728,625      229,229,820       1,337,958,445      
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้

ก  าไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุน -                     -                         -                     -                       1,810,433,012           -                               -                      -                             1,810,433,012        1,810,433,012      529,801,079       2,340,234,091      

ก าไรจากการตดัรายการเงินลงทุนในตราสารทุน

ท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                     -                         -                     95,524,426          (95,524,426) (95,524,426) -                        -                       -                        

ก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                     -                         -                     7,720,075            -                              -                               -                      -                             -                           7,720,075             -                       7,720,075             

ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม -                     -                         -                     -                       -                              4,804,650                    -                      -                             4,804,650                4,804,650             -                       4,804,650             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 1,357,601,147   2,718,559,728      149,390,828      4,271,811,378     5,697,966,486           236,812,192                (592,389) 15,591,664                5,949,777,953        14,447,141,034    3,734,075,439    18,181,216,473    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

บาท

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่หุน้ รวมส่วนของ ท่ีไม่มีอ  านาจ ผูถื้อหุน้

ท่ีออกและ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก าไร (ขาดทุน) ยงัไม่ ส่วนแบ่งก าไร ขาดทุนท่ียงัไม่เกิด ผลต่างจากการ รวมองคป์ระกอบอ่ืน บริษทัใหญ่ ควบคุม

ช าระแลว้ ทุนส ารองตาม เกิดข้ึนจากรายการ ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ข้ึนจากเงินลงทุน เปล่ียนแปลงสดัส่วน ของส่วนของผูถื้อหุน้

กฎหมาย เปล่ียนแปลงมูลคา่ ในบริษทัร่วม ในบริษทัร่วม การถือหุน้ใน

เงินลงทุนในตราสารทุน บริษทัยอ่ย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,357,586,558      2,718,137,663        149,390,828      2,460,880,663     1,297,056,276           172,602,496                (592,389) 15,591,664                1,484,658,047        8,170,653,759      2,563,366,616      10,734,020,375    

โอนจดัประเภทจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุน

ในตราสารทุน -                         -                          -                     (26,447,738) 26,447,738                 -                               -                      -                             26,447,738             -                         -                        -                        

เงินปันผลจ่าย -                         -                          -                     (535,416,733) -                              -                               -                      -                             -                           (535,416,733) (69,317,200) (604,733,933)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด -                         -                          -                     1,113,948,474     -                              -                               -                      -                             -                           1,113,948,474      91,441,356           1,205,389,830      

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้

ก  าไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุน -                         -                          -                     -                       1,457,016,596           -                               -                      -                             1,457,016,596        1,457,016,596      68,380,769 1,525,397,365      

ก าไรจากการตดัรายการเงินลงทุนในตราสารทุน

ท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                         -                          -                     3,665,835            (3,665,835) -                               -                      -                             (3,665,835) -                         -                        -                        

ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม -                         -                          -                     -                       -                              43,055,876                  -                      -                             43,055,876             43,055,876           -                        43,055,876           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 1,357,586,558      2,718,137,663        149,390,828      3,016,630,501     2,776,854,775           215,658,372 (592,389) 15,591,664                3,007,512,422        10,249,257,972    2,653,871,541      12,903,129,513    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

บาท

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น องคป์ระกอบอ่ืนของ รวมส่วนของผูถื้อหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนของผูถื้อหุ้น
ช าระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก าไร (ขาดทุน) ยงัไม่เกิดข้ึนจากรายการ

หมายเหตุ ทุนส ารองตามกฎหมาย เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 1,357,586,558            2,718,137,663           149,390,828                    1,355,614,395            3,006,346,127                                                    8,587,075,571                    
การเพ่ิมหุ้นสามญั 24 14,589                        422,065                    -                                  -                             -                                                                     436,654                             
เงินปันผลจ่าย 25 -                              -                            -                                  (678,793,114) -                                                                     (678,793,114)
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด -                              -                            -                                  927,353,379               -                                                                     927,353,379 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้

ก  าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน -                              -                            -                                  -                             1,338,774,003                                                    1,338,774,003 
ก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                              -                            -                                  7,720,075                   -                                                                     7,720,075 
ก าไรจากการตดัรายการเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                              -                            -                                  94,375,127                 (94,375,127) -          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 1,357,601,147            2,718,559,728           149,390,828                    1,706,269,862            4,250,745,003                                                    10,182,566,568                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,357,586,558            2,718,137,663           149,390,828                    991,952,957               726,293,063                                                      5,943,361,069                    
เงินปันผลจ่าย -                              -                            -                                  (543,026,803) -                                                                     (543,026,803)
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด -                              -                            -                                  634,504,188               -                                                                     634,504,188                       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้

ก  าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน -                              -                            -                                  -                             1,396,140,152                                                    1,396,140,152                    
ก าไรจากการตดัรายการเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                              -                            -                                  3,665,835                   (3,665,835) -                                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 1,357,586,558            2,718,137,663           149,390,828                    1,087,096,177            2,118,767,380                                                    7,430,978,606                    

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินต่อเน่ือง 1,373,848,068 1,232,430,454 927,353,379 634,504,188
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินท่ียกเลิก (หมายเหตุ 28) (35,889,623) (27,040,624) -                      -                      
รายการปรับกระทบก าไรส าหรับงวดเป็นเงินสดสุทธิ
ไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) 24,088,757 8,420,375 (1,797,099) 1,167,914
ค่าเส่ือมราคา 464,045,489 344,904,918 98,226,335 98,830,354
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,995,594 2,506,935 418,811 857,863
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน 20,858,407 (20,900,205) 20,858,407 (20,900,205)
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14,866,224 -                      (4,163,495) -                      
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (966,631) 2,677,777 (914,122) 2,456,439
ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพ 25,926,561 -                      -                      -                      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (164,768,713) (463,571,203) -                      -                      
เงินปันผลรับ (273,071,811) (166,002,212) (595,102,924) (295,083,854)
ก าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (22,794,883) -                      -                      -                      
(ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 182,897,083 (19,337,808) 182,897,083 (19,337,808)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (กลบัรายการ) -                     875,000 -                      875,000
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย 135,584              153,238              -                      -                      
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 34,072,419 30,929,084 9,937,132 8,852,537
รายไดด้อกเบ้ียรับ (9,544,032) (9,940,553) (8,017,013) (5,995,254)
ตน้ทุนทางการเงิน 183,091,259 157,872,489 92,906,307 88,734,845
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 254,998,348 140,547,475 104,414,869 83,146,186

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 2,074,788,100 1,214,525,140 827,017,670 578,108,205

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้ (68,690,200) 6,403,847 (24,505,012) (15,747,882)
รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ (177,011,321) (291,179,726) (1,683,036) (211,405,795)
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวคัซีนทางเลือกโควิด 19 214,991,050 (319,762,400) 156,806,600 (227,563,000)
สินคา้คงเหลือ (38,293,937) (44,179,748) 5,980,198 (15,020,696)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,673,823 14,829,381 2,159,676 5,721,493
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,830,805) (45,986,480) 615,492 (46,578,027)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
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บริษทั โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

     บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

              หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



"สอบทานแล้ว"

2565 2564 2565 2564
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้ 26,047,100 43,819,217 7,969,925 39,610,566
เงินรับล่วงหนา้ค่าวคัซีนทางเลือกโควิด 19 (323,740,646) 487,500,300       (293,670,056) 402,941,507       
ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 20,512,369 5,971,375 5,075,645 5,369,570
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (11,819,026) 1,027,551 (71,985,285) 34,383,374
เงินรับล่วงหนา้จากส านกังานประกนัสงัคม (19,200,000) 44,853,977 -                      -                      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 38,576,897 35,335,336 6,275,622 49,301,272
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (26,544,195) (8,823,245) (922,126) (829,473)

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 1,708,459,209 1,144,334,525 619,135,313 598,291,114
รับดอกเบ้ีย 108,564 50,620 93,947 44,652
จ่ายดอกเบ้ีย -                     (33,973) -                      -                      
จ่ายภาษีเงินได้ (321,971,449) (160,482,259) (173,023,349) (76,328,484)
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (6,865,897) (659,423) (6,373,482) (248,565)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,379,730,427 983,209,490 439,832,429 521,758,717

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 39,000,000         24,325,000         39,000,000         (78,050,000)
เงินฝากประจ าท่ีติดภาระค ้าประกนัลดลง 10,647,948         11,944,230         -                      -                      
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน 245,726,442       109,803,567       241,277,806       109,803,567       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทุน (811,884,557) (1,092,941,115) (795,448,505) (1,092,941,115)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (185,000,000) (49,634,000) -                      (49,634,000)
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13,049,993         -                      20,000,000         -                      
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลอ่ืน -                     1,060,000           -                      -                      
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลอ่ืน (34,030,000) (12,846,857) -                      -                      
เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด -                     10,000,000         -                      10,000,000         
เงินสดจ่ายในการซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (79,964) (97,178) (79,964) (97,178)
เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (322,390,035) (645,952,100) (27,788,639) (43,629,391)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,918,313           174,083              1,510,502           110,358              
เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,161,189) (4,680,578) (310,086) (580,012)
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 275,343              20,357,141         -                      -                      
เงินปันผลรับ 440,167,070       242,416,757       595,102,924       362,533,929       
รับดอกเบ้ีย 10,672,896 8,432,595 7,925,046           5,298,133           

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (593,087,740) (1,377,638,455) 81,189,084 (777,185,709)

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"
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บริษทั  โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

     บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

              หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 684,841,368       1,019,792,605    540,000,000       744,500,797       
เงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 70,500,000         (213,153,818) 101,000,000       (107,000,000)
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 13,000,000         (4,000,000) -                      -                      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 342,500,000       1,485,000,000    200,000,000       850,000,000       
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (965,510,004) (1,092,990,004) (525,144,290) (679,164,290)
เงินจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (12,988,526) (12,233,090) (5,187,648) (5,037,340)
เงินสดรับจากการช าระค่าหุน้ของบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,000,000           -                      -                      -                      

รับเงินคืนจากการคืนทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                      -                      75,949,597         
เงินปันผลจ่าย (778,440,798) (618,808,469) (676,748,647) (541,365,722)
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 436,654              -                      436,654              -                      
จ่ายดอกเบ้ีย (184,616,973) (146,482,898) (96,363,649) (88,992,123)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (828,278,279) 417,124,326 (462,007,580) 248,890,919
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (41,635,592) 22,695,361         59,013,933         (6,536,073)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 511,786,013 338,293,191 70,760,749 40,881,085
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 470,150,421 360,988,552 129,774,682 34,345,012

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
1. รายการกระทบยอดเงินจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าในระหวา่งงวด (285,424,273) (769,705,778) (24,135,284) (53,243,278)
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 1,772,600           -                      -                      -                      
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (38,738,362) 123,753,678 (3,653,355) 9,613,887
เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (322,390,035) (645,952,100) (27,788,639) (43,629,391)

2. รายการกระทบยอดเงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์
จ าหน่ายอุปกรณ์ในระหวา่งงวด 1,918,313           174,083              1,510,502           110,358              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,918,313           174,083              1,510,502           110,358              

3. รายการกระทบยอดเงินปันผลรับ
เงินปันผลรับในระหวา่งงวด 440,167,070       171,002,212       595,102,924       295,083,854       
เงินปันผลคา้งรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง -                     71,414,545         -                      67,450,075         
เงินปันผลรับ 440,167,070       242,416,757       595,102,924       362,533,929       

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"
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บริษทั  โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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              หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



2565 2564 2565 2564
4. รายการกระทบยอดเงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายในระหวา่งงวด (780,485,265) (621,070,878) (678,793,114) (543,026,803)
เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 2,044,467           2,262,409           2,044,467           1,661,081           
เงินปันผลจ่าย (778,440,798) (618,808,469) (676,748,647) (541,365,722)

บริษทั  โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

              หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี 30 กนัยายน 2565 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทัจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย ์และจดทะเบียนเป็นบริษทั
มหาชน ซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย   
 บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการรักษาพยาบาล ในนาม  “โรงพยาบาลวิภาวดี”  
 บริษทัมีท่ีตั้ งส านักงานตามท่ีได้จดทะเบียนไว ้ตั้ งอยู่เลขท่ี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว  
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 

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

การเงินระหว่างกาล และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ าหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
โดยเน้นการใหข้อ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่
กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง
อ่ืนในนโยบายการบญัชี 

  งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
2.2 หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลรวม 

2.2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมได้จดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี 
จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ดงัน้ี 

    อตัราส่วนของการถือหุ้น   
    (ร้อยละของจ านวนหุ้นจดทะเบียน)   

 
ช่ือบริษทั 

  
ประเภทธุรกิจ                 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นทางตรงโดยบริษทั         
บริษทัยอ่ย         

บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จ ากดั   โรงแรม  -  99.99  กรุงเทพมหานคร 
บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  83.55  83.55  เชียงใหม ่
บริษทั บิวตี้  ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จ ากดั  เสริมความงาม  50.00  50.00  กรุงเทพมหานคร 
บริษทั วี พรีซิชัน่ จ ากดั  ศูนยช์ะลอวยั  70.00  70.00  กรุงเทพมหานคร 



ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 18 - 
 

    อตัราส่วนของการถือหุ้น   
    (ร้อยละของจ านวนหุ้นจดทะเบียน)   

 
ช่ือบริษทั 

  
ประเภทธุรกิจ                 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

บริษทัร่วม         
บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั  โรงพยาบาล  33.85  33.85  กรุงเทพมหานคร  
บริษทั ทิพยบดินทร์ จ ากดั  ซ้ือ-ขายอุปกรณ์การแพทย ์  40.57  40.57  กรุงเทพมหานคร 
บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จ ากดั  โรงพยาบาล  28.57  28.57  กรุงเทพมหานคร 

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีถือหุ้นทางออ้มโดยบริษทัยอ่ย         
บริษทัยอ่ย         
   ถือหุ้นโดยบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)       

บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั  โรงพยาบาล  47.09  47.09  เชียงใหม่  
บริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จ ากดั  โรงพยาบาล  72.43  72.43  ล าพูน 

   ถือหุ้นโดยบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั         
บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จ ากดั  โรงพยาบาล  47.09  47.09  เชียงใหม่  
บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง เชียงใหม่ จ ากดั   โรงพยาบาล  45.53  45.53  เชียงใหม่  
(และถือหุ้นโดยบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจ 
        การแพทย ์จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 18) 

        

   ถือหุ้นโดยบริษทั วี พรีซิชัน่ จ ากดั         
บริษทั เมดิกา้ บางกอก คลินิก จ ากดั**  คลินิกโรคเฉพาะทาง  36.00  -  กรุงเทพมหานคร 
(และบริษทั บิวตี้  ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จ ากดั ร้อยละ30.00)         

บริษทัร่วม         
   ถือหุ้นโดยบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั         

บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จ ากดั  โรงพยาบาล  11.99  11.99  ล าปาง 
บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จ ากดั  โรงพยาบาล  23.54  23.54  ตาก 

      ถือหุ้นโดยบริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จ ากดั       
บริษทั วชัรศิริเวช จ ากดั*  โรงพยาบาล  21.47  -  เชียงราย 
(และถือหุ้นโดยบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม  
        จ ากดั ร้อยละ 3.33, บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจ 
        การแพทย ์จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 1.67 และ 
        บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จ ากดั ร้อยละ 0.83) 

        

  
* ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษทัย่อยไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั วชัรศิริเวช จ ากดั โดยมีสัดส่วน

การถือหุ้นเป็นร้อยละ 30.83 ของทุนจดทะเบียน บริษทัยอ่ยจึงจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็น
เงินลงทุนในบริษทัร่วมตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน 2565 เป็นตน้ไป 

** ในไตรมาส 3 ปี 2565 บริษทัย่อยไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั เมดิกา้ บางกอก คลินิก จ ากดั
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียน บริษทัยอ่ยจึงจดัประเภทเงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เป็นตน้ไป 
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2.2.2 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัใช้นโยบาย
การบญัชีเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 

2.2.3 ยอดคงเหลือระหว่างบริษทักบับริษทัย่อยและรายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดั
ออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

2.2.4 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม หมายถึงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั ซ่ึง
ไดแ้สดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 

 
 2.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลาย
ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้
มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชี การเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ข้อผ่อนปรน
ในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงิน 

 
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั และ

ไดล้งประกาศราชกิจจานุเบกษาแลว้ โดยจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566 ซ่ึงการปรับปรุงน้ีเป็นการปรับปรุงเพื่อให้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยการแกไ้ขดงักล่าวไม่กระทบกบัหลกัการในมาตรฐานและไม่
กระทบกบัผูท่ี้ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวมาถือปฏิบติัแลว้ก่อนรอบปี 2566 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ การปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงิน 

 
 2.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญา
ประกนัภยั และไดล้งประกาศราชกิจจานุเบกษาแลว้ มาตรฐานน้ีก าหนดใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด
ขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  รวมถึงการปรับปรุงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2568 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีส าคญั 
  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบัท่ีใชใ้นการ

จดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

4. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 บริษทัมีรายการทางธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 ลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม มีดงัน้ี 

ช่ือกิจการ  ลกัษณะความสัมพนัธ ์
บริษทัยอ่ย    
 บจ. ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท   ถือหุ้นโดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั  

    (ถึงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2565) 
 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. โรงพยาบาลรามค าแหง เชียงใหม่  ถือหุน้โดย บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม และ  

    บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์
 บจ.  เทพปัญญาธุรกิจ   ถือหุน้โดย บจ.โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม  
 บจ. เมดิกา้ บางกอก คลินิก  ถือหุน้โดยบจ. วี พรีซิชัน่ และบจ. บิวต้ี ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 
บริษทัร่วม    
 บจ. โรงพยาบาลวิภาราม  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 
 บจ. ทิพยบดินทร์  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 
 บจ. โรงพยาบาลบางโพ  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 
บริษทัร่วมทางออ้ม   
 บจ. โรงพยาบาลเขลางคน์คร   ถือหุ้นโดยบจ.โรงพยาบาลเชียงใหม่รามและกรรมการร่วมกนั 
 บจ. โรงพยาบาลพะวอ   ถือหุน้โดยบจ. เทพปัญญาธุรกิจและกรรมการร่วมกนั 
 บจ. วชัรศิริเวช   ถือหุน้โดยบจ. โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล,  

บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม, บมจ. เชียงใหม่ราม
ธุรกิจการแพทย ์และบจ.  เทพปัญญาธุรกิจ   
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ช่ือกิจการ  ลกัษณะความสัมพนัธ ์
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
 บมจ. โรงพยาบาลเจา้พระยา  ถือหุน้ระหวา่งกนัและกรรมการร่วมกนั 
 บจ. สินแพทย ์  ถือหุน้ระหวา่งกนัและกรรมการร่วมกนั 
 บจ. โรงพยาบาลศุภฤกษอู่์ทอง  ถือหุน้โดยบริษทั 
 บจ. นวนครการแพทย ์  ถือหุน้โดยบริษทั 
 บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์  ถือหุน้โดยบริษทั 
 บจ. อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ี  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 
 บจ. โรงพยาบาลสินแพทย ์เสรีรักษ ์  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 
 บจ. เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย)  ถือหุน้โดยบริษทัและกรรมการร่วมกนั 
 บจ. โรงพยาบาลวิภาราม - ปากเกร็ด   ถือหุน้โดยบริษทัร่วมและกรรมการร่วมกนั 
 บจ. โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร)  ถือหุน้โดยบริษทัร่วมและกรรมการร่วมกนั 
 บจ. โรงพยาบาลวิภาราม - ชยัปราการ  ถือหุน้โดยบริษทัร่วมและกรรมการร่วมกนั 
 บมจ. โรงพยาบาลรามค าแหง   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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 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 

รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล  ราคาปกติธุรกิจเท่ากบัราคาท่ีคิดกบัคู่คา้รายอ่ืน 
รายไดค้่าเช่าและบริการ  ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น  ราคาปกติธุรกิจเท่ากบัราคาท่ีคิดกบัคู่คา้รายอ่ืน 
เงินใหกู้ย้มื  อตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาดหรือใกลเ้คียง 
เงินกูย้มื  อตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาดหรือใกลเ้คียง 
ซ้ือสินคา้  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินทรัพย/์การจ าหน่ายสินทรัพย ์  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

 
   ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด สรุปไดด้งัน้ี  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2565  

ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2564  

ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2565  

ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้        
 บริษทัยอ่ย -  -  291,741  100,557 
 บริษทัร่วม 1,655,358  1,542,352  766,933  766,933 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 991,876  898,695  924,516  778,297 
   รวม 2,647,234  2,441,047  1,983,190  1,645,787 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวคัซีนทางเลือกโควิด 19        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  22,000,000  -  22,000,000 

เงินปันผลคา้งรับ        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,800,000  1,800,000  -  - 
         รวม 1,800,000  1,800,000  -  - 

เงินให้กูย้มืระยะสั้น        
 บริษทัร่วม 133,000,000  127,000,000  133,000,000  127,000,000 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 90,300,000  135,300,000  90,300,000  135,300,000 
   รวม 223,300,000  262,300,000  223,300,000  262,300,000 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน        
  ดอกเบ้ียคา้งรับ        
 บริษทัร่วม 510,369  512,349  510,369  512,349 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,241,141  29,241,141  -  - 
    หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (28,938,675)  (28,938,675)  -  - 
   สุทธิ 812,835  814,815  510,369  512,349 

 
 



ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 23 - 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2565  

ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2564  

ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2565  

ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2564 

  ลูกหน้ีอ่ืน        
    บริษทัยอ่ย -  -  3,544,122  3,363,501 
    บริษทัร่วม 212,000  212,000  212,000  212,000 
   รวม 212,000  212,000  3,756,122  3,575,501 
  ลกูหน้ีค่าหุ้น        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,400,000  8,400,000  -  - 
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,340,000  11,340,000  -  - 
   รวม 19,740,000  19,740,000  -  - 
  ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้        
    บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,101,485  1,250,884  2,101,485  1,250,884 
   รวม 22,866,320  22,017,699  6,367,976  5,338,734 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด        
  สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน        
    บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 294,800,000  284,000,000  294,800,000  284,000,000 
  สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน        
    บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,027,882,500  11,054,906,330  9,371,462,500  7,648,821,330 
      รวม 14,322,682,500  11,338,906,330  9,666,262,500  7,932,821,330 

เงินให้กูย้ืมระยะยาว         
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53,228,730  53,228,730  -  - 
 หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (29,228,730)  (29,228,730)  -  - 
   สุทธิ 24,000,000  24,000,000  -  - 

เจา้หน้ีการคา้        
 บริษทัร่วม -  25,930  -  - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 93,919,202  92,038,533  4,942,446  8,014,563 
  รวม 93,919,202  92,064,463  4,942,446  8,014,563 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย        
 บริษทัยอ่ย -  -  -  636,883 
 บริษทัร่วม 24,800  21,400  24,800  21,400 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 125,948  125,948  -  - 
  รวม 150,748  147,348  24,800  658,283 

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น        
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 93,463,060  103,275,015  -  4,047,187 

 
 



ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 24 - 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2565  

ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2564  

ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2565  

ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2564 

เงินกูยื้มระยะสั้น        
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 267,300,000  268,800,000  -  - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน        
 บริษทัยอ่ย -  -  -  42,253,918 
 บริษทัร่วม 16,537  10,596  16,537  10,596 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,638,233  1,057,344  700,166  751,154 
   รวม 1,654,770  1,067,940  716,703  43,015,668 

เงินกูย้ืมระยะยาว        
 บริษทัยอ่ย -  -  25,000,000  - 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  20,000,000  -  20,000,000 
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 202,000,000  135,000,000  202,000,000  135,000,000 
   รวม 202,000,000  155,000,000  227,000,000  155,000,000 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน        
  เงินมดัจ า        
 บริษทัยอ่ย -  -  469,307  469,307 
   รวม -  -  469,307  469,307 

 
   รายการธุรกิจท่ีส าคญัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

รายไดจ้ากการรักษาพยาบาล                

 บริษทัยอ่ย -  -  -  -  98,007  514,387  1,192,310  7,222,197 

 บริษทัร่วม 123,537  57,540  282,173  1,095,820  10,400  57,540  86,431  1,050,820 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,027,196  381,396  2,146,353  1,079,333  917,141  315,136  1,900,153  856,018 

        รวม 1,150,733  438,936  2,428,526  2,175,153  1,025,548  887,063  3,178,894  9,129,035 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ                

 บริษทัยอ่ย -  -  -  -  748,544  701,026  3,421,886  2,254,273 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  15,000  1,985,540  45,000  -  15,000  50,047  45,000 

        รวม -  15,000  1,985,540  45,000  748,544  716,026  3,471,933  2,299,273 
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 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

เงินปันผลรับ                

 บริษทัยอ่ย -  -  -  -  -  -  221,990,980  174,792,800 

 บริษทัร่วม -  -  -  -  -  -  160,400,150  5,000,000 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 68,561,670  40,285,572  226,188,794  138,285,797  47,004,170  24,764,172  169,764,294  89,171,597 

        รวม 68,561,670  40,285,572  226,188,794  138,285,797  47,004,170  24,764,172  552,155,424  268,964,397 

ดอกเบ้ียรับ                

 บริษทัยอ่ย -  -  -  -  -  -  -  8,082 

 บริษทัร่วม 1,565,134  184,441  4,644,045  547,307  1,565,134  184,441  4,644,045  547,307 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,345,535  2,330,104  4,174,796  6,249,770  1,041,837  1,990,158  3,279,021  4,944,322 

        รวม 2,910,669  2,514,545  8,818,841  6,797,077  2,606,971  2,174,599  7,923,066  5,499,711 

รายไดอ้ื่น                

 บริษทัยอ่ย -  -  -  -  -  1,476,749  143,820  2,130,702 

 บริษทัร่วม 45,000  45,000  135,000  135,000  45,000  45,000  135,000  135,000 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  23,745  15,000  -  -  23,745  15,000 

        รวม 45,000  45,000  158,745  150,000  45,000  1,521,749  302,565  2,280,702 

ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล                

 บริษทัยอ่ย -  -  -  -  -  47,422,960  52,483,000  70,385,704 

 บริษทัร่วม -  37,826  -  249,598  -  -  -  119,966 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,656,090  12,117,488  40,329,713  37,760,232  176,145  1,386,521  697,438  9,149,012 

        รวม 11,656,090  12,155,314  40,329,713  38,009,830  176,145  48,809,481  53,180,438  79,654,682 

ค่าบริการจ่าย                

 บริษทัยอ่ย -  -  -  -  52,000  78,000  575,805  240,450 

 บริษทัร่วม 10,200  20,400  40,800  30,600  10,200  20,400  40,800  30,600 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,274,547  3,533,343  7,148,504  8,305,261  1,274,547  3,155,498  7,148,504  7,171,728 

        รวม 1,284,747  3,553,743  7,189,304  8,335,861  1,336,747  3,253,898  7,765,109  7,442,778 

ค่าเช่าจ่าย                

 บริษทัร่วม 340,401  691,081  1,029,581  691,081  340,401  691,081  1,029,581  691,081 

ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด                

 บริษทัยอ่ย -  -  -  -  -  1,284  2,622,318  1,284 

 บริษทัร่วม -  -  2,600  42,800  -  -  2,600  42,800 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,319,045  472,694  3,249,083  1,313,868  -  -  -  - 

        รวม 1,319,045  472,694  3,251,683  1,356,668  -  1,284  2,624,918  44,084 
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 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั                

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,399,626  27,605,631  89,404,470  83,062,093  12,069,773  11,636,857  36,414,319  34,045,571 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 12,821  12,025  38,464  36,074  -  -  -  - 

        รวม 32,412,447  27,617,656  89,442,934  83,098,167  12,069,773  11,636,857  36,414,319  34,045,571 

ดอกเบ้ียจ่าย                

 บริษทัยอ่ย -  -  -  -  454,399  -  918,030  - 

 บริษทัร่วม -  -  531,507  954,589  -  -  531,507  954,589 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 709,692  418,630  709,692  10,835,509  15,343  226,849  15,343  3,736,097 

 บุคคลที่เก่ียวขอ้งกนั 3,434,231  2,912,142  9,815,301  7,190,558  1,394,877  764,302  3,584,391  2,430,767 

        รวม 4,143,923  3,330,772  11,056,500  18,980,656  1,864,619  991,151  5,049,271  7,121,453 

ค่าซ้ือสินคา้                

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,374,144  42,111,332  143,412,848  117,584,528  -  -  -  - 

ค่าซ้ือทรัพยสิ์น                

 บริษทัร่วม -  -  -  635,000  -  -  -  635,000 

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,324,222  85,266,140  56,085,540  154,393,799  229,022  6,799,540  4,206,840  9,599,509 

        รวม 25,324,222  85,266,140  56,085,540  155,028,799  229,022  6,799,540  4,206,840  10,234,509 

เงินปันผลจ่าย                

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  199,809,929  72,817,542  -  -  148,339,928  38,504,208 

 
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

เงินสด 6,772,221  7,726,233  3,925,873  3,804,966 
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 452,520,985  446,424,464  122,620,753  69,243,680 
เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 10,136,709  56,915,343  3,228,056  (2,287,897) 
เงินฝากประจ า 3 เดือน 720,506  719,973  -  - 
                 รวม 470,150,421  511,786,013  129,774,682  70,760,749 

 
 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัมียอดเครดิต ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญาโอนเงิน
อตัโนมติัจากบญัชีออมทรัพยเ์ขา้บญัชีกระแสรายวนัในการเบิกเกินบญัชี (เม่ือมีเชค็ขึ้นเงิน) 
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6. ลูกหนีก้ารค้า  
  ยอดลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564  

ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2565 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ        
     รายไดค้่าบริการทางการแพทยภ์าระเส่ียงคา้งรับ 189,118,383  106,281,595  -  - 
     รายไดค้่าบริการทางการแพทยส์ าหรับผูป่้วยดว้ย        
          โรคท่ีมีค่าใชจ้่ายสูงคา้งรับ 137,117,427  90,064,760  -  - 
     รายไดค้่าบริการทางการแพทยส์ าหรับผูป่้วยดว้ย        
          โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คา้งรับ 411,711,878  374,724,786  128,015,237  126,332,201 
     รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับอื่น 63,794,280  53,659,506  -  - 
   รวมรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 801,741,968  624,730,647  128,015,237  126,332,201 
ลูกหน้ีการคา้        
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 275,613,197  279,963,395  148,853,791  149,049,075 
 เกินก าหนดช าระ        
  นอ้ยกว่าและเท่ากบั 3 เดือน 128,111,874  86,591,356  20,343,576  849,315 
  มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 15,062,000  6,515,040  3,282,018  139,223 
  มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 21,894,889  5,766,766  1,327,831  225,714 
  มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 36,292,299  32,804,016  2,069,259  1,108,137 
   รวมลูกหน้ีการคา้ 476,974,259  411,640,573  175,876,475  151,371,464 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (76,130,870)  (55,284,794)  (2,644,845)  (4,441,945) 
   สุทธิ 400,843,389  356,355,779  173,231,630  146,929,519 
   รวม 1,202,585,357  981,086,426  301,246,867  273,261,720 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยมีรายไดค้่าบริการทางการแพทย์

คา้งรับโดยส่วนใหญ่ไม่เกินกว่า 12 เดือน ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยได้ประมาณรายได้คา้งรับดังกล่าวจาก
จ านวนเงินท่ีไดรั้บจริงคร้ังล่าสุดควบคู่ไปกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขในการเบิกจ่ายตามท่ีก าหนดโดยส านกังานประกนัสังคม 
  ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นมีการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

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

ตั้ง (เพิ่มข้ึน) ลดลงในระหว่างงวด (24,088,757)  (8,420,375)  1,797,100  (1,167,914) 

ตดัหน้ีสูญ 2,770,981  10,808,981  -  - 

ลดลงจากการจ าหน่ายบริษทัยอ่ย 471,700  -  -  - 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน - ปลายงวด (76,130,870)  (55,438,116)  (2,644,845)  (3,445,975) 
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7. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
    ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2565 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2564  
ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2565 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2564 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 223,300,000  262,300,000  223,300,000  262,300,000 
 
 รายการเปลี่ยนแปลงของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

   บาท 

   งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31  รายการในระหว่างงวด  ณ วนัท่ี 30 

 ร้อยละ (ต่อปี)  ธนัวาคม 2564  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  กนัยายน 2565 

บริษทั ทิพยบดินทร์ จ ากดั 4.75  127,000,000  6,000,000  -  133,000,000 
บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั 4.25 - 4.80  105,300,000  -  (15,000,000)  90,300,000 
บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จ ากดั 3.25  30,000,000  -  (30,000,000)  - 

 รวม   262,300,000  6,000,000  (45,000,000)  223,300,000 

 
 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงินมีก าหนดจ่ายคืนเม่ือ
ทวงถาม โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือน เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
 

8. สินค้าคงเหลือ 
  ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2565  
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2564  
ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2565  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 
ยาและเวชภณัฑ์ 187,518,587  175,218,401  53,035,591  59,373,567 
วสัดุส านกังานและวสัดุส้ินเปลือง 29,685,376  5,718,249  2,078,380  1,935,926 
เคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 570,736  1,276,074  570,736  438,846 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 151,387  228,026  151,387  67,953 
     รวม 217,926,086  182,440,750  55,836,094  61,816,292 
(หกั) ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ (23,490,565)  -  -  - 
     สุทธิ 194,435,521  182,440,750  55,836,094  61,816,292 
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9. เงินฝากประจ าทีต่ิดภาระค า้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยได้น าเงินฝากประจ า จ านวนเงิน 
39.93 ลา้นบาท และ 50.58 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน อตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 0.13 - 0.65 ต่อปี และร้อยละ 0.55 - 0.90 ต่อปี ตามล าดับ ไปค ้าประกันกบัการไฟฟ้า กรมไปรษณีย ์
และส านกังานประกนัสังคม 

 
10. สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน 

   ประกอบดว้ย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น        

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน        

  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยู่ในความตอ้งการของตลาด (หมายเหตุ 10.1) 1,027,601,000  757,619,998  1,027,601,000  757,619,998 

                 รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 1,027,601,000  757,619,998  1,027,601,000  757,619,998 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น        

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยู่ในความตอ้งการของตลาด (หมายเหตุ 10.1) 14,069,098,924  11,093,014,712  9,371,462,500  7,648,821,330 

 เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (หมายเหตุ 10.2) 1,213,125,854  1,197,959,214  875,509,094  867,842,454 

                 รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 15,282,224,778  12,290,973,926  10,246,971,594  8,516,663,784 

รวมสินทรัพยท์างการเงินอื่น 16,309,825,778  13,048,593,924  11,274,572,594  9,274,283,782 

 
 10.1 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยู่ในความตอ้งการของตลาด 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน        

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 1,193,478,290  740,600,206  1,193,478,290  740,600,206 

ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากตราสารทุน (165,877,290)  17,019,792  (165,877,290)  17,019,792 

 รวม 1,027,601,000  757,619,998  1,027,601,000  757,619,998 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 4,784,842,145  4,612,062,736  4,058,031,365  3,890,888,671 

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากตราสารทุน 9,284,256,779  6,480,951,976  5,313,431,135  3,757,932,659 

 รวม 14,069,098,924  11,093,014,712  9,371,462,500  7,648,821,330 
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 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีรายการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 วดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 757,619,998  11,093,014,712  757,619,998  7,648,821,330 

ซ้ือเงินลงทุน 583,014,298  213,703,619  583,014,298  204,767,567 

ขายเงินลงทุน (130,136,213)  (40,924,210)  (130,136,213)  (37,624,873) 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม (182,897,083)  2,803,304,803  (182,897,083)  1,555,498,476 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 1,027,601,000  14,069,098,924  1,027,601,000  9,371,462,500 

 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การขายเงินลงทุนท่ีวดั
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงมีผลก าไรจ านวน 95.52 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็นจ านวน 
94.38 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงอยู่ในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและตดัรายการเขา้บญัชีก าไรสะสมท่ียงั
ไม่ไดจ้ดัสรร 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 บริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บเงินปันผล
จากเงินลงทุนขา้งตน้ ดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565  2564  2565  2564 

เงินปันผล 219,342,159  147,148,862  161,157,142  98,987,704 
 
บริษทั ศิครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 
 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทได้น าใบหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 
244,000,000 หุ้น ไปจ าน าไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 20 
 
บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัไดน้ าใบหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 39,997,280 หุน้ ไปจ าน าไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 20 
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 10.2 เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีรายการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 1,197,959,214  867,842,454 
ซ้ือเงินลงทุน 15,166,640  7,666,640 
ขายเงินลงทุน -  - 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 1,213,125,854  875,509,094 
 
รายละเอียดเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ประกอบดว้ย 

    ทุนช าระแลว้ (บาท)  อตัราส่วนร้อยละของการลงทุน 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2565  

ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2565  

ณ วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2564 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั)           

งบการเงินเฉพาะกิจการ           
บริษทั โรงพยาบาลเจา้พระยา จ ากดั (มหาชน)  โรงพยาบาล  589,019,360  589,019,360  7.69  7.69 
บริษทั โรงพยาบาลศุภฤกษอ์ูท่อง จ ากดั  โรงพยาบาล  50,000,000  50,000,000  6.00  6.00 

บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั  ท่ีปรึกษา  100,000,000  75,000,000  7.67  7.67 
บริษทั โรงพยาบาลสินแพทย ์เสรีรักษ ์จ ากดั  โรงพยาบาล  100,000,000  100,000,000  10.00  10.00 
บริษทั สินแพทย ์จ ากดั  โรงพยาบาล  1,160,000,000  1,160,000,000  10.00  10.00 

บริษทั นวนครการแพทย ์จ ากดั  โรงพยาบาล  375,000,000  375,000,000  4.43  4.43 
บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั   สนามกอลฟ์  2,100,000,000  2,100,000,000  10.00  10.00 

งบการเงินรวม           

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จ ากดั  โรงพยาบาล  157,500,000  7,500,000  2.36  2.36 
บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่นราม จ ากดั  โรงพยาบาล  80,000,000  80,000,000  3.54  3.54 
บริษทั ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  การศึกษา  600,000,000  600,000,000  4.71  4.71 

บริษทั โรงพยาบาลชยัภมูิราม จ ากดั  โรงพยาบาล  558,000,000  558,000,000  0.10  0.10 
บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากดั  โรงพยาบาล  150,000,000  150,000,000  3.14  3.14 
บริษทั กซัซนั มารีนา กอลฟ์ คลบั จ ากดั   สนามกอลฟ์ และโรงแรม  2,000,000,000  2,000,000,000  4.61  4.61 

บริษทัอืน่  (ถือหุ้นแตไ่ม่มีกรรมการร่วมกนั)           
งบการเงินรวม           
บริษทั พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จ ากดั  โรงพยาบาล  160,000,000  160,000,000  2.06  2.06 
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  บาท 

  วิธีราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  เงินปันผลรบั 

  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน ช่ือบริษทั  กนัยายน 2565  ธนัวาคม 2564  กนัยายน 2565  ธนัวาคม 2564  

กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั (ถอืหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั)          2565  2564 

งบการเงินเฉพาะกิจการ             

บริษทั โรงพยาบาลเจา้พระยา จ ากดั (มหาชน)  78,862,491  78,862,491  78,862,491  78,862,491  9,059,852  9,059,852 

บริษทั โรงพยาบาลศุภฤกษอ์ู่ทอง จ ากดั  3,875,000  3,875,000  -  -  -  - 

บริษทั อินโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั  15,956,640  8,290,000  15,956,640  8,290,000  -  - 

บริษทั โรงพยาบาลสินแพทย ์เสรีรกัษ ์จ ากดั  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  -  - 

บริษทั สินแพทย ์จ ากดั  589,000,000  589,000,000  589,000,000  589,000,000  23,200,000  5,000,000 

บริษทั นวนครการแพทย ์จ ากดั  18,094,400  18,094,400  18,094,400  18,094,400  13,294,800  2,243,498 

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  197,260,000  197,260,000  163,595,563  163,595,563  -  - 

รวม  913,048,531  905,381,891  875,509,094  867,842,454  45,554,652  16,303,350 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน             

บริษทั โรงพยาบาลศภุฤกษอ์ู่ทอง จ ากดั  (3,875,000)  (3,875,000)         

บริษทั เลกาซ่ี กอลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  (33,664,437)  (33,664,437)         

สุทธิ - ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  875,509,094  867,842,454  875,509,094  867,842,454  45,554,652  16,303,350 

งบการเงินรวม             

บริษทั โรงพยาบาลพะเยาราม จ ากดั  7,875,000  375,000  7,875,000  375,000  375,000  750,000 

บริษทั โรงพยาบาลขอนแก่นราม จ ากดั  13,050,000  13,050,000  88,152,000  88,152,000  1,800,000  1,800,000 

บริษทั ภูมปัิญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  60,000,000  60,000,000  -  -  -  - 

บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิราม จ ากดั  1,200,000  1,200,000  581,760  581,760  -  - 

บริษทั โรงพยาบาลน่าน-ราม จ ากดั  20,000,000  20,000,000  20,000,000  20,000,000  -  - 

บริษทั กซัซนั มารีนา กอลฟ์ คลบั จ ากดั  220,000,000  220,000,000  220,000,000  220,000,000  -  - 

รวม  322,125,000  314,625,000  336,608,760  329,108,760  2,175,000  2,550,000 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน             

บริษทั ภูมปัิญญาอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  (60,000,000)  (60,000,000)         

บริษทั โรงพยาบาลชยัภูมิราม จ ากดั  (618,240)  (618,240)         

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

สุทธิ   261,506,760  254,006,760  336,608,760  329,108,760  2,175,000  2,550,000 

บริษทัอื่น (ถือหุ้นแต่ไม่มกีรรมการร่วมกนั)             

งบการเงินรวม             

บริษทั พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ จ ากดั  1,008,000  1,008,000  1,008,000  1,008,000  -  - 

สุทธิ - ในงบการเงินรวม  1,138,023,854  1,122,857,214  1,213,125,854  1,197,959,214  47,729,652  18,853,350 
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 11.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุนและวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ย 

     

ทุนช าระแลว้ (บาท) 

 อตัราส่วนร้อยละ 

ของการลงทุน 

ช่ือบริษทั  ประเภทกิจการ  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564  

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ           

บริษทัร่วมทางตรง           

 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั  โรงพยาบาล  2,000,000,000  2,000,000,000  33.85  33.85 

 บริษทั ทิพยบดินทร์ จ ากดั  ซ้ือ-ขายอุปกรณ์การแพทย ์  492,108,000  492,108,000  40.57  40.57 

 บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จ ากดั  โรงพยาบาล  350,000,000  350,000,000  28.57  28.57 

งบการเงินรวม           

บริษทัร่วมทางออ้ม           

 บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จ ากดั  โรงพยาบาล  89,708,200  89,708,200  11.99  11.99 

 บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จ ากดั  โรงพยาบาล  11,625,750  11,625,750  23.54  23.54 

 บริษทั วชัรศิริเวช จ ากดั  โรงพยาบาล  600,000,000  -  21.47  - 
 

 

  บาท 
  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีราคาทุน 

ช่ือบริษทั  
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564  
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ         
บริษทัร่วมทางตรง         
 บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั  2,470,706,319  2,446,027,599  1,317,365,248  1,317,365,248 

 บริษทั ทิพยบดินทร์ จ ากดั  51,964,731  67,043,840  222,134,000  222,134,000 
 บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จ ากดั  346,609,695  354,641,648  300,000,000  300,000,000 

 หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน          
  บริษทั ทิพยบดินทร์ จ ากดั      (136,005,080)  (136,005,080) 

รวม      1,703,494,168  1,703,494,168 
งบการเงินรวม         
บริษทัร่วมทางออ้ม         
 บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จ ากดั  118,422,353  110,007,794  30,882,500  30,882,500 
 บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จ ากดั  28,332,344  18,884,791  29,813,600  29,813,600 
 บริษทั วชัรศิริเวช จ ากดั  183,160,472  -  185,000,000  - 
 หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน          
  บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จ ากดั  -  -  (10,928,808)  (9,704,360) 

รวม  3,199,195,914  2,996,605,672  1,938,261,460  1,754,485,908 
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11.2  ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรวม 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ช่ือบริษทั  2565  2564  2565  2564 

บริษทัร่วมทางตรง         
บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั  42,294,160  394,008,961  145,727,791  441,159,739 
บริษทั ทิพยบดินทร์ จ ากดั  (873,563)  (1,343,575)  (15,079,108)  (12,027,836) 
บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จ ากดั  7,654,980  7,590,384  16,968,045  20,374,578 

บริษทัร่วมทางออ้ม         
บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จ ากดั  7,417,418  496,783  9,543,960  2,531,590 
บริษทั โรงพยาบาลพะวอ จ ากดั  7,868,623  6,873,973  9,447,553  11,533,132 
บริษทั วชัรศิริเวช จ ากดั  (1,424,422)  -  (1,839,528)  - 
   รวม  62,937,196  407,626,526  164,768,713  463,571,203 

 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบริษทัร่วมทางตรง - บริษทัโรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั ตามท่ีแสดงขา้งตน้น้ีเป็นจ านวน
ท่ีสุทธิจากการตดัรายการระหวา่งกนั จ านวนเงิน 9.55 ลา้นบาท และ 7.61 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเกิด
จากรายการเงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหแ้ก่บริษทัร่วมดงักล่าว 

 
11.3 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วมส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุด               

วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ช่ือบริษทั 2565  2564  2565  2564 

บริษทัร่วมทางตรง         
บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั         

        ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ามูลค่ายติุธรรมสินทรัพยท์างการเงินท่ีผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   
  -  บริษทั โรงพยาบาลราชธานี จ ากดั (มหาชน)  (17,735,059)  (3,213,125)  4,836,834  43,055,876 
  -  อ่ืนๆ  3,281  7,978  (32,184)  - 
   รวม  (17,731,778)  (3,205,147)  4,804,650  43,055,876 
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11.4  รายได้ เงิน ปันผลจากเงินลงทุนในบริษัท ร่วมส าห รับงวดสาม เดือนและ เก้าเดือน ส้ินสุด                                      
วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

  บาท 

  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั  2565  2564  2565  2564 

งบการเงินเฉพาะกิจการ - บริษทัร่วมทางตรง         

บริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั  -  -  135,400,150  - 

บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จ ากดั  -  5,000,000  25,000,000  5,000,000 

งบการเงินรวม - บริษทัร่วมทางออ้ม         

บริษทั โรงพยาบาลเขลางคน์คร จ ากดั  -  -  3,195,129  4,564,470 

           รวม  -  5,000,000  163,595,279  9,564,470 

 
  เงินลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลวิภาราม จ ากดั 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดน้ าใบหุ้นของบริษทั โรงพยาบาล

วิภาราม จ ากดั จ านวน 25,160,358 หุ้นไปจ าน าไวก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้า
ประกนัสินเช่ือตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 17 

 
  เงินลงทุนในบริษทั วชัรศิริเวช จ ากดั 
  ในไตรมาส 2 ปี 2565 คณะกรรมการของบริษทัย่อย ไดมี้มติให้บริษทัย่อย ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน

ของบริษทั วชัรศิริเวช จ ากดั ซ่ึงด าเนินกิจการสถานพยาบาลในนาม โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ จ านวน
หุ้น 1,850,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100.00 บาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน จ านวนเงิน 185.00 ลา้นบาท 
โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.83 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว ท าใหบ้ริษทัยอ่ยมีสิทธิในการ
ออกเสียงและอ านาจควบคุมร่วม จึงจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม ตั้งแต่
วนัท่ี 10 มิถุนายน 2565 เป็นตน้ไปและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
   ประกอบดว้ย 

    ทุนช าระแลว้ (บาท)  อตัราส่วนร้อยละของการลงทุน 

 

ช่ือบริษทั 

  

ประเภทกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565  

ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

ถือหุ้นโดยบริษทั           

 บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จ ากดั  โรงแรม  -  65,000,000  -  99.99 

 บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั  (มหาชน)  โรงพยาบาล  402,312,500  402,312,500  83.55  83.55 

 บริษทั บิวต้ี ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จ ากดั  เสริมความงาม  7,500,000  7,500,000  50.00  50.00 

 บริษทั วี พรีซิชัน่ จ ากดั  ศูนยช์ะลอวยั  5,000,000  5,000,000  70.00  70.00 

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทางตรง           

 (ถอืหุ้นโดยบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน))           

 บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั  โรงพยาบาล  400,000,000  400,000,000  47.09  47.09 

 บริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จ ากดั    โรงพยาบาล  150,000,000  150,000,000  72.43  72.43 

 (ถือหุ้นโดยบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน)           

 และบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั)           

 บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง เชียงใหม่ จ ากดั    โรงพยาบาล  1,000,000,000  1,000,000,000  45.53  45.53 

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทางออ้ม           

 (ถือหุ้นโดยบริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั)           

 บริษทั เทพปัญญาธุรกิจ จ ากดั    โรงพยาบาล  236,000,000  236,000,000  47.09  47.09 

 (ถือหุ้นโดยบริษทั วี พรีซิซัน่ จ ากดั และ            

  บริษทั บิวต้ี ดีไซน ์เซ็นเตอร์ จ ากดั)           

 บริษทั เมดิกา้ บางกอก คลนิิก จ ากดั    คลินิกโรคเฉพาะทาง  5,000,000  -  36.00  - 

 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีราคาทุน  เงินปันผลรับ 
 

ช่ือบริษทั 
 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2565  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

 ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2565  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  
วนัท่ี 30 กนัยายน 

          2565  2564 
บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จ ากดั  -  47,208,220  -  150,537,651  -  - 
บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั  (มหาชน)  4,752,481,220  4,098,943,823  1,638,467,138  1,638,467,138  218,491,000  174,792,800 
บริษทั บิวต้ี ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จ ากดั  46,001,687  36,470,549  14,145,281  14,145,281  -  - 
บริษทั วี พรีซิชัน่ จ ากดั  8,075,957  3,933,292  3,499,990  3,499,990  3,499,980  - 
บริษทั เมดิกา้ บางกอก คลินิก จ ากดั  3,000,000  -  -  -  -  - 
 รวม  4,809,558,864  4,186,555,884  1,656,112,409  1,806,650,060  221,990,980  174,792,800 

    (หกั) ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน             
     บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จ ากดั      -  (90,578,164)     

 สุทธิ      1,656,112,409  1,716,071,896     
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ส าหรับบริษทั 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัได้น าใบหุ้นของบริษทั เชียงใหม่
รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 2,935,000,000 หุ้น ไปจ าน าไวก้ับสถาบนัการเงินเพื่อเป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 17 และ 20 
 
ส าหรับบริษทัยอ่ย - บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จ ากดั 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อย คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2565 ผูถื้อ
หุ้นมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียน  65.00 ล้านบาท จ านวน 
13,000,000 หุ้น เป็น 17.00 ลา้นบาท จ านวน 3,400,000 หุ้น บริษทัย่อยได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุน
กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 
 

 การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวด 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2565 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2565 ไดมี้จ าหน่ายเงิน

ลงทุนในบริษทัย่อย - บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จ ากดั เน่ืองจากไม่สามารถด าเนินธุรกิจโรงแรมให้มี
ผลก าไรต่อไปในระยะยาวได ้โดยจ าหน่ายให้กับบุคคลอ่ืนจ านวน 3,399,995 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียน โดยราคาจ าหน่ายหุ้นดงักล่าวเป็นเงินทั้งส้ิน 20.00 ลา้นบาท และมีผลก าไร (ขาดทุน) 
จากการจ าหน่ายเงินลงทุนแสดงรวมอยูใ่นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด ดงัน้ี 

 บาท 

 
งบการเงินรวม  

 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 20,000,000  20,000,000 
(หกั) มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ / เงินลงทุน (34,866,224)  (106,414,669) 
โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -  90,578,164 
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทุน (14,866,224)  4,163,495 

 
 ส าหรับบริษทัยอ่ย - บริษทั บิวต้ี ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จ ากดั  

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อย คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2565 ผูถื้อ
หุ้นมีมติอนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัจากเดิมจ านวนหุ้น 200,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว ้100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 4,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้5.00 บาทต่อหุน้ บริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ป็น
ท่ีเรียบร้อยแลว้ในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2565 
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  ส าหรับบริษทัยอ่ย - บริษทั เมดิกา้ บางกอก คลินิก จ ากดั 
  ในไตรมาส 3 ปี 2565 บริษทัย่อย ไดมี้การซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เมดิกา้ บางกอก คลินิก จ ากดั 

ซ่ึงจะด าเนินกิจการคลินิกโรคเฉพาะทางจ านวนหุ้น 600,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงิน
ลงทุนทั้ งส้ิน จ านวนเงิน 3.00 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัดังกล่าว ท าให้บริษทัย่อยมีสิทธิในการออกเสียงและอ านาจควบคุม จึงจดัประเภทเงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เป็นตน้ไปและบริษทัย่อยไดจ่้าย
ช าระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ 

 
ส าหรับบริษทัยอ่ย - บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) 

  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยได้น าใบหุ้นของบริษัท 
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั และบริษทั โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จ ากัด จ านวนรวม 
43,005,000 หุ้น ไปจ าน าไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้นตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 17 

 
13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 
 
 

งบการเงินรวม  
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 434,528,456  359,335,232 
เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 79,964  79,964 
โอนรับระหวา่งงวด 15,360,524  15,360,524 
หกั ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (13,759,098)  (12,121,304) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินงวด 436,209,846  362,654,416 

 
ส าห รับงวด เก้า เดือน ส้ิน สุดวัน ท่ี  30 กันยายน  2565 และ 2564 บริษัท มี รายได้ค่ า เช่ าจาก

อสังหาริมทรัพย ์เพื่อการลงทุนจ านวนเงิน 62.41 ลา้นบาท และ 51.00 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็นจ านวน
เงิน 58.48 ลา้นบาท และ 47.78 ลา้นบาท) ตามล าดับ และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จ านวนเงิน 34.22 
ล้านบาท และ 28.53 ล้านบาท (เฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน  30.26 ล้านบาท และ 26.51 ล้านบาท) 
ตามล าดบั ท่ีไดรั้บรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

บริษทัได้จดจ านองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกันวงเงิน
สินเช่ือจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 17 และ 20 

 



ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 39 - 
 

14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 
 
 

งบการเงินรวม  
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 13,650,852,679  3,089,987,896 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิม่ระหวา่งงวด 285,424,273  24,135,284 
โอนรับ (ออก) ระหวา่งงวด 31,844,326  31,844,326 
ขายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (22,084,784)  (8,105,138) 
ลดลงจากการจ าหน่ายบริษทัยอ่ย (256,514,081)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 13,689,522,413  3,137,862,368 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (5,092,219,881)  (1,963,279,652) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (439,930,468)  (83,327,637) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีขายและตดัจ าหน่าย 21,040,731  7,508,758 
ลดลงจากการจ าหน่ายบริษทัยอ่ย 217,541,601  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 (5,293,568,017)  (2,039,098,531) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 8,558,632,798  1,126,708,244 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 8,395,954,396  1,098,763,837 

  
  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้าง อาคาร และเคร่ืองใช้

ทางการแพทยข์องบริษทัและบริษทัย่อย มูลค่าตามบญัชีจ านวนเงิน 4,728.84 ลา้นบาท และ 4,797.04 ลา้นบาท 
(เฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 522.87 ล้านบาท และ 552.12 ลา้นบาท) ตามล าดับ ติดภาระค ้าประกันวงเงิน
สินเช่ือจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 17 และ 20 

  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยถ์าวรท่ีค านวณ        
ค่าเส่ือมราคาครบแล้ว แต่ยงัใช้งานอยู่โดยมีราคาทุน จ านวนเงิน 2,136.61 ล้านบาท และ 2,306.95 ล้านบาท 
(เฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 831.17 ลา้นบาท และ 908.27 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เคร่ืองมือแพทยแ์ละยานพาหนะของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่ามีมูลค่าตามบญัชีจ านวนเงิน 3.10 ลา้นบาท และ 3.91 ลา้นบาท (เฉพาะ
กิจการเป็นจ านวนเงิน 1.07 ลา้นบาท และ 3.21 ลา้นบาท) ตามล าดบั 
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  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็น
ตน้ทุนของสินทรัพย ์จ านวนเงิน 0.00 ลา้นบาท และ 22.27 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 0.00 ลา้นบาท
และ 0.00 ลา้นบาท) ตามล าดับ โดยมีอตัราตั้งขึ้นเป็นทุนของสินทรัพยเ์ท่ากับร้อยละ 0.00 ต่อปี และร้อยละ   
2.04 - 3.15 ต่อปี (เฉพาะกิจการเป็นร้อยละ 0.00 ต่อปี และร้อยละ 0.00 ต่อปี) ตามล าดบั 
 

15. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
  มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565  แสดงไดด้งัน้ี 
  บาท 

  
งบการเงินรวม 

 
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ราคาทุน     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  321,103,918  23,162,444 
เพิ่มระหวา่งงวด  2,785,935  - 
ลดลงระหวา่งงวด  (281,668,940)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565  42,220,913  23,162,444 
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  (57,052,316)  (6,956,171) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (10,352,682)  (2,777,394) 
ลดลงระหวา่งงวด  51,735,111  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565  (15,669,887)  (9,733,565) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  264,051,602  16,206,273 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565  26,551,026  13,428,879 

 
16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564  
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,565,086  11,044,791  17,659,843  19,275,451 
หน้ีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี (1,995,679,464)  (1,482,606,553)  (1,029,510,768)  (754,990,490) 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (1,983,114,378)  (1,471,561,762)  (1,011,850,925)  (735,715,039) 
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การเปลี่ยนแปลงส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 สรุปดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ในระหว่างงวด  ลดลงจาก  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2564 

 ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน่ 

 การจ าหน่าย

บริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 

สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี :          

 ลูกหน้ีการคา้ 7,892,288  1,945,277  -  -  9,837,565 

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 53,961,063  5,428,709  (1,930,019)  -  57,459,753 

 สัญญาเช่า 135,197  (38,899)  -  -  96,298 

 อื่น ๆ 511,909  38,364  -  -  550,273 

 รวม 62,500,457  7,373,451  (1,930,019)  -  67,943,889 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :          

 ก าไรจากการวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงิน 1,431,918,928  36,579,322  (560,660,866)  -  1,956,000,472 

 ผลต่างจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมของ          

  สินทรัพยถ์าวรจากการรวมธุรกิจ 102,143,291  2,618,956  -  4,466,540  95,057,795 

 รวม 1,534,062,219  39,198,278  (560,660,866)  4,466,540  2,051,058,267 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (1,471,561,762)        (1,983,114,378) 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ในระหว่างงวด  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

 ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน่ 

 ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ลูกหน้ีการคา้ 888,389  (359,420)  -  528,969 

 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 18,251,865  712,730  (1,930,019)  17,034,576 

 สัญญาเช่า 135,197  (38,899)  -  96,298 

 รวม 19,275,451  314,411  (1,930,019)  17,659,843 

หน้ีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 754,990,490  36,579,322  (311,099,600)  1,029,510,768 

 รวม 754,990,490  36,579,322  (311,099,600)  1,029,510,768 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (735,715,039)      (1,011,850,925) 
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17. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2565  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 
 ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2565  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

เงินเบิกเกินบญัชี 17,347,747  2,506,379  -  - 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 4,489,000,000  3,819,000,000  3,280,000,000  2,740,000,000 
   รวม 4,506,347,747  3,821,506,379  3,280,000,000  2,740,000,000 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน

กู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง จ านวนเงิน 4,930 ลา้นบาท และ 4,680 ลา้นบาท (เฉพาะ
กิจการเป็นจ านวนเงิน 3,700 ลา้นบาท และ 3,450 ลา้นบาท) ตามล าดับ โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR และ 
1.55 - 4.25 ต่อปี และร้อยละ MOR และ 1.55 - 3.00 ต่อปี ตามล าดับ ค ้ าประกันโดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนของบริษทัและบริษทัย่อย ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัและบริษทัย่อย จ าน าใบหุ้นของบริษทัร่วม
และบริษทัยอ่ยตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 11, 12, 13 และ 14 

 
18. เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

รายการเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

   บาท 
   งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31  รายการในระหว่างงวด  ณ วนัท่ี 30 
 ร้อยละ (ต่อปี  ธนัวาคม 2564  เพิม่ขึ้น  ลดลง  กนัยายน 2565 

เงินกูย้ืมระยะส้ัน          
       บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง          

      บริษทั เอฟแอนดเ์อส 79 จ ากดั 3.75  -  385,000,000  (385,000,000)  - 
     บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
    กรรมการของบริษทัและญาต ิ 2.94 - 3.35  268,800,000  -  (1,500,000)  267,300,000 

รวมเงินกูย้ืมระยะส้ัน   268,800,000  385,000,000  (386,500,000)  267,300,000 
เงินกูย้ืมระยะยาว          

      บริษทัร่วม          
      บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จ ากดั 2.00  -  100,000,000  (100,000,000)  - 

      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง          
      บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 1.75  20,000,000  -  (20,000,000)  - 

      บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
    กรรมการของบริษทัและญาต ิ 1.75 - 2.25  135,000,000  290,000,000  (223,000,000)  202,000,000 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว   155,000,000  390,000,000  (343,000,000)  202,000,000 
              รวม   423,800,000  775,000,000  (729,500,000)  469,300,000 
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   บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 31  รายการในระหว่างงวด  ลดลงรายการ  ณ วนัท่ี 30 

 ร้อยละ (ต่อปี)  ธนัวาคม 2564  เพิ่มข้ึน  ลดลง  จ าหน่ายบริษทัยอ่ย  กนัยายน 2565 

เงินกูยื้มระยะสั้น            
      บริษทัยอ่ย            
      บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จ ากดั 2.25  -  76,927,420  (51,000,000)  (25,927,420)  - 

รวมเงินกูยื้มระยะสั้น   -  76,927,420  (51,000,000)  (25,927,420)  - 

เงินกูยื้มระยะยาว            
      บริษทัยอ่ย            
      บริษทั วี พรีซิชัน่ จ ากดั 2.25  -  25,000,000  -  -  25,000,000 

      บริษทัร่วม            
      บริษทั โรงพยาบาลบางโพ จ ากดั 2.00  -  100,000,000  (100,000,000)  -  - 
      บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง            
      บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 1.75  20,000,000  -  (20,000,000)  -  - 
      บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั            
      กรรมการของบริษทัและญาติ 1.75 - 2.25  135,000,000  290,000,000  (223,000,000)  -  202,000,000 

รวมเงินกูยื้มระยะยาว   155,000,000  415,000,000  (343,000,000)  -  227,000,000 

              รวม   155,000,000  491,927,420  (394,000,000)  (25,927,420)  227,000,000 

 
  เงินกูย้มืระยะสั้น 
  บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน
ระยะเวลา 3 เดือน เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

 
  บริษทัยอ่ย 

บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินก าหนดจ่ายคืนเม่ือทวง
ถาม โดยช าระดอกเบ้ียทุกเดือน เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

 
  เงินกูย้มืระยะยาว 
  บริษทัร่วม 

บริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินระยะเวลา  1 ปี โดยช าระ
ดอกเบ้ียทุกเดือน เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

 
บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน ครบ
ก าหนดช าระคืน เงินต้นภายใน 2 ปี  ก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก  3 เดือน โดยมีอัตราดอกเบ้ีย                               
ร้อยละ 2.25 ต่อปี และร้อยละ 1.75 ต่อปี เม่ือมีการไถ่ถอนก่อนก าหนดช าระดอกเบ้ีย ครบก าหนด                                    
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2566 โดยมีเง่ือนไขว่าผูใ้ห้กูส้ามารถไถ่ถอนเงินกูก่้อนวนัครบก าหนดไดแ้ละผูกู้ ้
สามารถช าระคืนเงินกูก่้อนวนัครบก าหนดได ้



ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 44 - 
 

19. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลและกจิการอ่ืน 
รายการเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31  รายการในระหว่างงวด  ณ วนัท่ี 30 
 ธนัวาคม 2564  เพิ่มขึ้น  ลดลง  กนัยายน 2565 
       กิจการอื่น -  25,927,420  -  25,927,420 
       บุคคลอื่น 81,300,000  13,000,000  -  94,300,000 
            รวม 81,300,000  38,927,420  -  120,227,420 
 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31  รายการในระหว่างงวด  ณ วนัท่ี 30 
 ธนัวาคม 2564  เพิ่มขึ้น  ลดลง  กนัยายน 2565 
       กิจการอื่น -  25,927,420  -  25,927,420 
            รวม -  25,927,420  -  25,927,420 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
บุคคลและกิจการอ่ืน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.25  - 3.15 ต่อปีและร้อยละ 2.94 - 3.15  ต่อปี ตามล าดับ โดยไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

 
20. เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2565 
 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2564  
ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2565 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 
เงินกูย้ืมระยะยาว 4,273,595,503  4,896,605,507  1,656,485,220  1,981,629,510 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,340,080,006)  (1,345,080,005)  (713,525,720)  (719,525,720) 
   สุทธิ 2,933,515,497  3,551,525,502  942,959,500  1,262,103,790 
 
รายการเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2565 มีดงัน้ี  
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 4,896,605,507  1,981,629,510 
รับเงินกูเ้พิ่มในระหวา่งงวด 342,500,000  200,000,000 
จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งงวด (965,510,004)  (525,144,290) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 4,273,595,503  1,656,485,220 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาว
กบัสถาบันการเงินในประเทศ จ านวนเงิน 8,509 ลา้นบาท และ 8,809 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 
3,265 ลา้นบาท และ 3,565 ลา้นบาท) ตามล าดบั 

   วงเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยด์งักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
และเคร่ืองใชท้างการเงินแพทยแ์ละอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัและบริษทัย่อยและการจ าน า
ใบหุน้ของบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 12 13 และ 14 

   ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวดังกล่าว บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากัด
ต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 
21.   หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2565 แสดงไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 289,717,853  20,165,662 
เพิ่มขึ้น 4,558,536  - 
ลดลง (252,728,712)  - 
เพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ีย 4,008,186  615,353 
เงินจ่ายช าระ (14,818,704)  (5,803,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 30,737,159  14,978,015 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (7,632,819)  (4,457,371) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 23,104,340  10,520,644 

  
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ค่าเส่ือมราคา - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 12,023,481  4,448,192 
ดอกเบ้ียจ่าย 4,008,187  615,353 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 122,410  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 622,253  577,253 
  รวม 16,776,331  5,640,798 
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   ในระหว่างปี 2565 บริษทัย่อยไดรั้บหนงัสือบอกเลิกสัญญาเช่าท าให้บริษทัย่อยไม่มีสิทธ์ิในการใชง้าน
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และภาระหน้ีสินตามสัญญาเช่า ดงันั้นบริษทัย่อยจึงมีการกลบัรายการดงักล่าวจ านวน 
229.93 ลา้นบาท และ 252.73 ลา้นบาท ตามล าดบั ท าใหมี้ผลก าไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าจ านวน 22.79 ลา้นบาท 
และค่าความเสียหายจากการยกเลิกสัญญาเช่าจ านวน 23.75 ลา้นบาท จากขอ้ก าหนดตามสัญญาเช่าเก่ียวกบั
การส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีเช่าคืนไม่เป็นไปตามก าหนด ซ่ึงแสดงรวมกนัในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วน
ของขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 

 
22. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 
  งบแสดงฐานะการเงิน  

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564  
ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2565  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 
ประมาณการหน้ีสินของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัตน้งวด 272,263,545  268,327,340  91,259,325  79,704,508 
ลดลงจากการจ าหน่ายบริษทัยอ่ย (2,485,749)  -  -  - 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (6,865,897)  (7,100,161)  (6,373,482)  (248,565) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 34,072,420  40,790,133  9,937,132  11,803,382 
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (9,650,094)  (29,753,767)  (9,650,094)  - 
ประมาณการหน้ีสินของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัส้ินงวด 287,334,225  272,263,545  85,172,881  91,259,325 

 
  ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
  ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 

 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
วนัท่ี 30 กนัยายน  

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        

 ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 7,305,066  6,574,383  21,915,198  19,736,507 
  ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 2,505,680  2,376,175  7,633,284  7,128,526 
  ดอกเบ้ียจากภาระผูกพนั 1,488,179  1,359,137  4,523,938  4,077,410 
รวม 11,298,925  10,309,695  34,072,420  30,942,443 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
วนัท่ี 30 กนัยายน  

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        
 ตน้ทุนในการรักษาพยาบาล 1,898,887  1,675,650  5,696,662  5,026,949 
 คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 936,041  850,643  2,808,123  2,551,931 
 ดอกเบ้ียจากภาระผูกพนั 477,449  424,552  1,432,347  1,273,657 
รวม 3,312,377  2,950,845  9,937,132  8,852,537 



ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

- 47 - 
  

ในระหว่างปี 2565 อัตราดอกเบ้ียปรับเพิ่มขึ้ นอย่างมาก ส่งผลต่ออัตราคิดลดท่ีนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยตั้ งสมมติฐานไวจ้ากอัตราร้อยละ 1.85 เป็นร้อยละ 3.91 บริษัทพิจารณาบันทึกภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานลดลงเป็นจ านวนเงินรวม 9.65 ล้านบาท และรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนลดลง เป็นจ านวนเงิน 9.65 ล้านบาท บาท และส าหรับข้อมูลการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวข้างต้นอาจมีการเปล่ียนไปจากท่ีได้แสดงไว ้อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผล
ประโยชน์พนกังานโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัใหม่ 

 
23. ทุนเรือนหุ้น 

ส าหรับบริษทั 
ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 ในวนัท่ี 13 มิถุนายน 2565 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติในเร่ืองท่ี

ส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 1) การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 

ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนของบริษทั คร้ังท่ี 4 (VIBHA-W4) จ านวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทัตามสัดส่วนจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่12 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่
คิดมูลค่า โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 3.00 
บาท โดยให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 17 มิถุนายน 2565 
เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

 
 2) การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ผู ้ถือหุ้ นมีมติอนุมัติ ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบี ยน 
1,493,908,281.60 บาท เป็น 1,488,836,169.80 บาท ทุนจดทะเบียนท่ีลดลงจ านวน 5,072,111.80 
บาท โดยการตดัหุ้นสามัญท่ียงัมิได้ออกจ าหน่ายจ านวน 50,721,118 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.10 บาท 

 
 3) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ เพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียน 
1,488,836,169.80 บาท  เป็ น  1,601,968,383.00 บาท  ทุ น จดทะ เบี ยน ท่ี เพิ่ ม ขึ้ น จ าน วน 
113,132,213.20 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จ านวน 1,131,322,132 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท การเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวเพื่อรองรับการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W4) จ านวน 
1,131,322,132 หุน้ 
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บริษทัได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทักับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 ซ่ึงส่งผลให้บริษทัมีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเป็น
จ านวน 16,019,683,830 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 1,601,968,383 บาท 

 
24. ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2565 ไดมี้มติอนุมติั
การออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังท่ี 4 (VIBHA-W4) จ านวนไม่เกิน 
1,131,322,132 หน่วย เพื่อจดัสรรให้กับผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ในอตัราส่วน 12 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และเม่ือวนัท่ี วนัท่ี 17 มิถุนายน 2565 บริษทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ให้แก่ผู ้
ถือหุน้สามญัเดิมของบริษทัตามสัดส่วนโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัคร้ังท่ี 4 ของบริษทั 

โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) (VIBHA-W4) 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

การเสนอขาย / การจดัสรร : จดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม 

จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : 1,131,322,132 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ตอ่หุน้สามญัใหม่ จ านวน 1 หุ้น 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 3.00 บาท ต่อหุ้น 

ระยะเวลาและเง่ือนไขในการใชสิ้ทธิ : วนัท าการสุดทา้ยของเดือนกนัยายน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ และวนัใชสิ้ทธิ

คร้ังสุดท้ายตรงกับวนัท าการสุดท้ายของวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนัท่ี

ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 30 กนัยายน 2565 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัส้ินสุดอายขุอง

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: 17 มิถุนายน 2568 

 
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัการ

ออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คร้ังท่ี  3 (VIBHA-W3) จ านวนไม่ เกิน 
1,012,587,386 หน่วย เพื่อจดัสรรให้กับผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ในอตัราส่วน 13 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และเม่ือวนัท่ี วนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 บริษทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ให้แก่ผู ้
ถือหุน้สามญัเดิมของบริษทัตามสัดส่วนโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัคร้ังท่ี 3 ของบริษทั 

โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) (VIBHA-W3) 

ชนิด : ระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

การเสนอขาย / การจดัสรร : จดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม 

จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : 1,012,582,207 หน่วย 
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ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 5 ปี นบัตั้งแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญัใหม่ จ านวน 1 หุ้น 

(ในปี 2561 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1.00086 หุ้น) 

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

ระยะเวลาและเง่ือนไขในการใชสิ้ทธิ : วนัท าการสุดทา้ยของเดือนกนัยายน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ และวนัใชสิ้ทธิ

คร้ังสุดท้ายตรงกับวนัท าการสุดท้ายของวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนัท่ี

ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 30 กนัยายน 2560 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัส้ินสุดอายขุอง

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: 14 มิถุนายน 2565 

 
  และตามมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 และท่ี

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 มีมติใหจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทั ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั และ/หรือบริษทัยอ่ย (ESOP-W2) 
จ านวน 300 ลา้นหน่วย และเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 บริษทัได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิดังกล่าวโดย    
ไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังาน (ESOP-W2) 

การเสนอขาย / การจดัสรร : จดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย 

จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : 300,000,000 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญัใหม่ จ านวน 1 หุ้น 

ราคาการใชสิ้ทธิ : 3.00 บาท ต่อหุ้น 

ระยะเวลาและเง่ือนไขในการใชสิ้ทธิ : วนัท าการสุดทา้ยของเดือนกันยายน ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ และวนั

ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท าการสุดทา้ยของวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลา 5 ปี 

นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก : 28 กนัยายน 2561 

วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัส้ินสุดอายุ

ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: 14 มิถุนายน 2566 

 
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ผูถื้อหุ้นได้มีมติ

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.040 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.66 ของก าไรสุทธิตาม                     
งบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงตามเง่ือนไขการปรับใบส าคัญแสดงสิทธิตามท่ีกล่าวในข้อ 5.5 ของการก าหนด
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ คร้ังท่ี  3 (VIBHA-W3) โดยมีผลการปรับสิทธิดังกล่าวในวันท่ี 7
พฤษภาคม 2564 
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ดงันั้น บริษทัจึงมีการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 3 ทั้งน้ีราคา
ใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิคือ 

ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ : 2.993 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั 
อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1.0023 หุ้น 

 
   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัในระหวา่งงวดมีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

  หน่วย 

 
ประเภทใบส าคญั

แสดงสิทธิ  

จ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิคงเหลือ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  

จ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีออกจดัสรร 
ในระหว่างงวด  

จ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ 
ในระหว่างงวด  

จ านวนใบแสดงสิทธิ
ท่ีไม่ไดม้ีการใชสิ้ทธิ
ในระหว่างงวด 

 จ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิคงเหลือ  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

VIBHA-W4  -  1,131,322,132  -  -  1,131,322,132 
VIBHA-W3  1,011,623,932  -  (145,567)   (1,011,478,365)  - 
ESOP-W2  300,000,000  -  -  -  300,000,000 

รวม  1,311,623,932  1,131,322,132  (145,567)  (1,011,478,365)  1,431,322,132 

 
   จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีการใช้สิทธิส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ

การจดทะเบียนการเพิ่มทุนส าหรับการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ สรุปไดด้งัน้ี 
        บาท 

ประเภท        งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ใบส าคญั    วนัท่ีจดทะเบียน  จ านวนหน่วยท่ี  ทุนเรือนหุ้น  ส่วนเกิน   
แสดงสิทธิ  วนัท่ีใชสิ้ทธิ  เพิ่มทุน  ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น  ท่ีเพิ่มข้ึน  มลูค่าหุ้น  จ านวนเงิน 

VIBHA-W3  วนัท่ี 14 มิถุนายน 2565  วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565  145,567  14,589  422,065  436,654 

     145,567  14,589  422,065  436,654 

 
25. การจัดสรรก าไรสะสม 
 ส าหรับบริษทั 

  ตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจ าปี 2565 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2565 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั
ใหจ่้ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัรา
หุ้นละ 0.050 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นทั้งหมดจ านวน 13,575.87 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 678.79 ลา้นบาท 
โดยใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บ
เงินปันผล และเงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 

 
 ส าหรับบริษทัย่อย - บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) 

  ตามท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทย่อยประจ าปี 2565 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2565 ผูถื้อหุ้นมีมติ
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564            
ในอตัราหุ้นละ 0.065 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นทั้งหมดจ านวน 4,023.13 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 261.50 ลา้นบาท 
โดยให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2565 เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงิน
ปันผล และเงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 
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ส าหรับบริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ ากดั  
  ตามรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อยประจ าปี 2565 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2565 ของ

บริษทัย่อยได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2564 ถึงวนัท่ี  31 ธันวาคม 2564 ในอตัราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงิน 120.00 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัย่อยได้
จ่ายเงินปันผลบางส่วนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 และวนัท่ี 26 สิงหาคม 2565 

 
ส าหรับบริษทัยอ่ย - บริษทั โรงพยาบาลหริภุญชยั เมโมเรียล จ ากดั   

  ตามรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัย่อยประจ าปี 2565 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2565 ของ
บริษทัย่อยได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2564 ถึงวนัท่ี  31 ธันวาคม 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 18.00 ล้านบาท ซ่ึงบริษทัย่อยได้
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2565 

 
26. รายได้จากประกันสังคม 
   เงินรับล่วงหนา้จากส านกังานประกนัสังคม ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2565  
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2564  
ณ วนัท่ี 30  

กนัยายน 2565  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 
ปี 2558 105,168,848  105,168,848  -  - 
ปี 2559 96,512,573  115,712,573  -  - 
ปี 2560 76,314,804  76,314,804  -  - 
ปี 2562 46,103,950  46,103,950  -  - 
ปี 2563 26,844,378  26,844,378  -  - 
      รวม 350,944,553  370,144,553  -  - 

 
  ในปี 2564 บริษทัย่อยไดรั้บหนังสือแจง้ผลการพิจารณาเรียกเงินค่าบริการทางการแพทยข์องการใช้

บริการทางการแพทยก์รณีโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงของปี 2558 และ 2559 โดยวิธีการสุ่มตรวจขอ้มูลการใชบ้ริการ
ทางการแพทย ์ซ่ึงส านักงานประกันสังคมตรวจพบขอ้มูลร้อยละของค่า AdjRW ท่ีไม่ถูกตอ้งจากจ านวนท่ี
โรงพยาบาลพึงไดรั้บ ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยคาดวา่จะถูกเรียกเงินคืนรวมเป็นจ านวนเงิน 230.48 ลา้นบาท 

  ส านกังานประกนัสังคมไดมี้หนงัสือแจง้ผลการตรวจสอบขอ้มูลการใชบ้ริการทางการแพทยก์รณีโรค
ท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงปี 2560 และปี 2562 โดยวิธีการสุ่มตรวจขอ้มูลการใช้บริการทางการแพทย ์ซ่ึงส านักงาน
ประกันสังคมตรวจพบขอ้มูลร้อยละของค่า AdjRW ท่ีไม่ถูกตอ้งจากจ านวนท่ีโรงพยาบาลพึงได้รับ ทั้งน้ี 
บริษทัยอ่ยสามารถด าเนินการโตแ้ยง้ไดต้ามระยะเวลาท่ีส านกังานประกนัสังคมก าหนด แต่อยา่งไรก็ตาม จาก
ขอ้มูลและประสบการณ์ในอดีต บริษทัย่อยคาดว่าจะถูกเรียกเงินค่าบริการทางการแพทยค์ืนจากส านักงาน
ประกนัสังคมจากผลการตรวจสอบดงักล่าว เป็นจ านวนเงินรวม 122.42 ลา้นบาท 
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  และส านกังานประกนัสังคมไดด้ าเนินการเรียกคืนเงินค่าบริการทางการแพทยข์องปี 2559 ของบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึง โดยหักจากเงินค่าบริการทางการแพทยป์ระเภทผูป่้วยในดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง ดว้ยวิธีช าระคืนเป็น
งวดจ านวน 10 งวด เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 31.69 ลา้นบาท และส านักงานประกนัสังคมไดห้ักเงินค่าบริการทาง
การแพทยป์ระเภทผูป่้วยในดว้ยโรคท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง จ านวน 9 งวด เป็นจ านวนเงิน 28.80 ลา้นบาท 

  รวมทั้ง ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยยงัคาดว่าจะถูกเรียกเงินค่าบริการทางการแพทยค์ืนของปี 2563 
ดว้ย จึงบนัทึกเงินท่ีไดรั้บจากส านักงานประกันสังคมจ านวนเงิน 26.84 ลา้นบาทเป็นเงินรับล่วงหน้าจาก
ส านกังานประกนัสังคม  

  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยมีเงินรับล่วงหน้าจากส านักงาน
ประกนั สังคมคงเหลือเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 350.94 ลา้นบาท และ 370.14 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงไดแ้สดง
ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

 
27. ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 

  ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2565  2564  2565  2564 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :        
ภาษเีงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ภาษเีงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 107,329,487  70,819,365  301,570,077  146,196,569 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
การเปล่ียนแปลงของผลตา่งชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เมื่อเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (9,238,279)  (20,416,761)  (46,571,729)  (5,649,094) 
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงาน 98,091,208  50,402,604  254,998,348  140,547,475 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานท่ียกเลิก (หมายเหตุ 28) -  114,527  229,053  343,580 

 รวม 98,091,208  50,517,131  255,227,401  140,891,055 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :        
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
การวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 207,996,606  193,920,411  562,590,885  380,432,883 
 รวม 207,996,606  193,920,411  562,590,885  380,432,883 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :        

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

ภาษีเงินไดนิ้ตบุิคคลส าหรับงวด 65,523,537  45,834,134  141,308,602  81,445,364 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เมื่อเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (7,012,114)  (18,316,506)  (36,893,733)  1,700,822 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงาน 58,511,423  27,517,628  104,414,869  83,146,186 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :        

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :         

การวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 143,271,208  153,693,625  313,029,619  348,118,578 

 รวม 143,271,208  153,693,625  313,029,619  348,118,578 

 
28. การด าเนินงานท่ียกเลิก 

ส าหรับบริษทัยอ่ย - บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2565 บริษทัได้มีการลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นสามญั เพื่อขายหุ้นสามญัของ

บริษทัย่อย - บริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวีท จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ให้แก่บุคคลอ่ืน
เน่ืองจากไม่สามารถด าเนินธุรกิจโรงแรมให้มีผลก าไรต่อไปในระยะยาวได้ ทั้ งน้ี การยกเลิกส่วนงานอ่ืนๆ  
(บริการให้เช่าห้องพักและโรงแรม) ของบริษัทย่อย ส่งผลให้ส่วนงานอ่ืนๆ ถูกจดัประเภทเป็นส่วนการ
ด าเนินงานท่ียกเลิก โดยบริษทัไดแ้สดงผลการด าเนินงานของส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิกแยกออกจากผลการ
ด าเนินงานปกติ และแสดงเป็นขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากน้ี
บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการของส่วนงานท่ียกเลิกน้ีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ใหม่เพื่อน ามาแสดงเปรียบเทียบกบังบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงวดปัจจุบนั 
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ผลการด าเนินงานของการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรวม 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
  2565  2564  2565  2564 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         
รายได ้         
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ  952,892  (2,156,272)  1,775,367  21,803,184 
ก าไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า  -  -  22,794,883  - 
รายไดอ้ื่น  247,973  817,694  2,043,211  3,202,001 
    รวมรายได ้  1,200,865  (1,338,578)  26,613,461  25,005,185 

ค่าใชจ้่าย         
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ  2,331,968  10,532,528  28,467,016  31,718,555 
คา่ใชจ้่ายในการบริการและบริหาร  208,164  1,337,457  7,514,472  8,969,624 
ค่าความเสียหายจากการยกเลิกสัญญาเช่า  11,614,000  -  23,754,000  - 
    รวมค่าใชจ้่าย  14,154,132  11,869,985  59,735,488  40,688,179 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน  (12,953,267)  (13,208,563)  (33,122,027)  (15,682,994) 
ตน้ทุนทางการเงิน  -  6,486,312  2,996,649  11,701,210 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานท่ียกเลิก  (12,953,267)  (19,694,875)  (36,118,676)  (27,384,204) 
    ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้  -  (114,527)  (229,053)  (343,580) 
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก  (12,953,267)  (19,580,348)  (35,889,623)  (27,040,624) 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)         
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก  (0.0010)  (0.0015)  (0.0026)  (0.0019) 

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุ้น)         
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก  (0.0010)  (0.0013)  (0.0026)  (0.0018) 

 
กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 

2564 มีดงัต่อไปน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 2565  2564 

กิจกรรมด าเนินงาน 28,221,365  6,106,976 
กิจกรรมลงทุน (28,394,977)  (1,047,151) 
กิจกรรมจดัหาเงิน (5,631,360)  (5,624,658) 
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการด าเนินงานท่ียกเลิก (5,804,972)  (564,833) 
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29. ส่วนงานด าเนินงาน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจหลกัใน 2 ส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานตามชนิดของบริการในเขต

ภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 
ประเภทส่วนงาน  ลกัษณะของบริการตามส่วนงาน 

ส่วนงานโรงพยาบาล  โรงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาบาลในเครือประกนัสังคม 
ส่วนงานอ่ืนๆ  บริการใหเ้ช่าหอ้งพกัและพื้นท่ีเช่า 

 
  ผลการด าเนินงานไดรั้บการสอบทานอย่างสม ่าเสมอโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน

ซ่ึงก็คือกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผล
การปฏิบติังาน บริษทัและบริษทัย่อยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้
เกณฑ์ผลก าไรหรือขาดทุนของส่วนงานด าเนินงานซ่ึงเป็นเกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุน
จากการด าเนินงานในงบการเงิน ยกเวน้ส่วนงานอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวกับการบริการให้เช่าห้องพกัและโรงแรม
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 28 

รายละเอียดขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานโรงพยาบาล  ส่วนงานอืน่ๆ  รวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2565  2564  2565  2564  2565  2564 

รายได ้          2,155,163,346  1,895,010,776  18,081,940  15,832,052  2,173,245,286  1,910,842,828 
ตน้ทุน               (1,422,953,034)  (1,248,129,753)  (10,760,812)  (11,636,636)  (1,433,713,846)  (1,259,766,389) 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 732,210,312  646,881,023  7,321,128  4,195,416  739,531,440  651,076,439 
รายไดอ้ืน่ (ค่าใชจ้่ายอื่น) ท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้           
ก าไร (ขาดทนุ) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน        (43,471,819)  1,914,030 
เงินปันผลรับ         87,813,447  50,311,033 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย       (14,866,224)  - 
รายไดอ้ืน่         27,554,391  19,153,239 
ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหาร        (264,504,868)  (232,499,406) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน      (34,670,975)  (87,599,842) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (61,601,273)  (52,670,324) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        62,937,196  407,626,526 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (98,091,208)  (50,517,131) 
ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง        400,630,107  706,794,564 
ผลการด าเนินงานท่ียกเลิก           
ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก        (12,953,267)  (19,580,348) 
ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง        387,676,840  687,214,216 
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 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนงานโรงพยาบาล  ส่วนงานอื่นๆ  รวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564 

รายได ้          6,666,763,946  4,951,934,066  53,671,650  44,906,451  6,720,435,596  4,996,840,517 
ตน้ทุน               (4,391,862,627)  (3,498,789,024)  (27,881,107)  (29,103,123)  (4,419,743,734)  (3,527,892,147) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 2,274,901,319  1,453,145,042  25,790,543  15,803,328  2,300,691,862  1,468,948,370 

รายไดอ้ืน่ (ค่าใชจ้่ายอื่น) ท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้           

ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน        (20,858,407)  20,900,205 
เงินปันผลรับ         273,071,811  166,002,212 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย       (14,866,224)  - 

รายไดอ้ื่น         81,651,974  65,329,683 
ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหาร        (792,392,567)  (684,596,693) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายตุธิรรมของสินทรัพยท์างการเงิน        (182,897,083)  19,337,808 

ตน้ทุนทางการเงิน         (180,094,610)  (146,171,279) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        164,768,713  463,571,203 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (255,227,401)  (140,891,055) 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง        1,373,848,068  1,232,430,454 
ผลการด าเนินงานท่ียกเลิก           
ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก        (35,889,623)  (27,040,624) 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง        1,337,958,445  1,205,389,830 

 
30. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีออกและเรียกช าระแลว้ในระหวา่งงวด 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพื่อ
แปลงใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 

อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่ไดน้ าใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั VIBHA-W4,VIBHA-W3 และ ESOP-W2 
มารวมค านวณการปรับลดในก าไรต่อหุ้นท่ีอาจเกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
เน่ืองจากราคาหุน้สามญัถวัเฉล่ียในระหว่างงวดต ่ากวา่ราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2565  2564  2565  2564 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) 329,410,572  670,122,002  209,280,701  149,126,917 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั  (หุ้น) 13,576,011,474  13,575,865,582  13,576,011,474  13,575,865,582 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัท่ีกิจการ         

  ตอ้งออกให้ตามสิทธิของ (VIBHA-W3) (หุ้น) -  1,011,623,932  -  1,011,623,932 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัท่ีกิจการ         

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

จ านวนหุ้นสามญัท่ีสมมติว่าออกในมูลค่ายุติธรรม (หุ้น)  -  -  -  - 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัรวมหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด (หุ้น)  13,576,011,474  14,887,489,514  13,576,011,474  14,887,489,514 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาทต่อหุ้น)  0.0243  0.0494  0.0154  0.0110 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาทต่อหุ้น)  0.0243  0.0450  0.0154  0.0100 

         

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท) (12,953,267)  (19,580,348)  -  - 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการด าเนินงานท่ียกเลิก(บาทต่อหุ้น)  (0.0010)  (0.0015)  -  - 

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาทต่อหุ้น)  (0.0010)  (0.0013)  -  - 
 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2565  2564  2565  2564 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท) 1,144,618,248  1,140,989,098  927,353,379  634,504,188 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั  (หุ้น) 13,575,923,832  13,575,865,582  13,575,923,832  13,575,865,582 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัท่ีกิจการ         

  ตอ้งออกให้ตามสิทธิของ (VIBHA-W3) (หุ้น) -  1,011,623,932  -  1,011,623,932 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัท่ีกิจการ         

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

จ านวนหุ้นสามญัท่ีสมมติว่าออกในมูลค่ายุติธรรม (หุ้น)  -  -  -  - 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัรวมหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด (หุ้น)  13,575,923,832  14,887,489,514  13,575,923,832  14,887,489,514 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาทต่อหุ้น)  0.0843  0.0840  0.0683  0.0467 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาทต่อหุ้น)  0.0843  0.0766  0.0683  0.0426 

         

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท) (35,889,623)  (27,040,624)  -  - 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการด าเนินงานท่ียกเลิก(บาทต่อหุ้น)  (0.0026)  (0.0019)  -  - 

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาทต่อหุ้น)  (0.0026)  (0.0018)  -  - 
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31. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 บริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัและบริษทัย่อยจะใช้วิธี
ราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 
ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 ระดบัที่ 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
   หรือหน้ีสินอย่างเดียวกนั 
 ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ที่สามารถสังเกตได้

โดยตรง (ได้แก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ได้แก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) 
ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

 ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  
 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน         
 เงินลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์  1,027,601,000  -  -  1,027,601,000 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน         
 เงินลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์  14,069,098,924  -  -  14,069,098,924 
 เงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด    -  -  1,213,125,854  1,213,125,854 

 รวม  15,096,699,924  -  1,213,125,854  16,309,825,778 
 

  บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน         
 เงินลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์  1,027,601,000  -  -  1,027,601,000 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน         
 เงินลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์  9,371,462,500  -  -  9,371,462,500 
 เงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด    -  -  875,509,094  875,509,094 

 รวม  10,399,063,500  -  875,509,094  11,274,572,594 
 
              ในระหว่างงวด ไม่มีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภทของสินทรัพยท์างการเงิน 
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 เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและขอ้มูลท่ีใช้ส าหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 
 มูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด อา้งอิงราคาจาก
การคิดลดกระแสเงินสดและการคิดลดเงินปันผล ขอ้สมมติฐานหลกัที่ใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าว
ประกอบดว้ย อตัราการเพิ ่มขึ้นของรายไดต้่อปี อตัราก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย (EBITDA) อตัราก าไรสุทธิ อตัราเงินปันผลที่คาดว่าจะไดรั้บในอนาคต ขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งของ
ตราสารทุนท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัในตลาด และปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
32. ภาระผูกพัน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัดงัน้ี 
32.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกับการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์จ านวนเงินรวม 

102.30 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ 86.75 ลา้นบาท)  
32.2 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการช าระค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองมือแพทยแ์ละสัญญาอ่ืนๆตามสัญญา

คงเหลือ ดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระภายใน    

1 ปี 11,531,778  5,446,577 
2 - 5 ปี 4,555,523  551,232 

 16,087,301  5,997,809 
 
33. หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา้ดงัน้ี 
33.1  บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีสถาบนัการเงินออกหนงัสือค ้าประกนับริษทัต่อหน่วยงานของ

ราชการเป็นจ านวนเงินรวม 5.24 ลา้นบาท 
 
33.2  บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการท่ีสถาบันการเงินออกหนังสือค ้ าประกันให้บริษัทย่อยต่อ

หน่วยงานของราชการเป็นจ านวนเงินรวม 7.39 ลา้นบาท  
 
33.3 บริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารพาณิชยอ์อกหนังสือค ้าประกนัการใช้ไฟฟ้า กรม

ไปรษณีย ์ส านกังานประกนัสังคม และตัว๋อาวลั รวมเป็นจ านวนเงินรวม 45.30 ลา้นบาท  
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34.   เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2565 บริษทัย่อย - บริษทั บิวต้ี ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จ ากดั ไดมี้การเรียกช าระค่าหุ้น

เพิ่มเติมอีกจ านวนหุ้นละ 3.13 บาท รวมเป็นเงิน 12.50 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วนของบริษทัจ านวน 6.25 ลา้นบาท 
 

35. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 


