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1.1.1 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

เงนิสด 0.00 0.00%

เงนิฝากคลงั-หน่วยเบกิจา่ย 29,697,484.55 2.48%

เงนิฝากธนาคาร-  ในงบประมาณ 187.88 0.00%

เงนิฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ กระแสรายวนั 0.00 0.00%

เงนิฝากธนาคาร- นอกงบประมาณ  รอการจัดสรร   กระแสรายวนั 0.00 0.00%

เงนิฝากธนาคาร-นอกงบประมาณทีม่วีตัถปุระสงคเ์ฉพาะ กระแสรายวนั 0.00 0.00%

เงนิฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ ออมทรัพย์ 56,808,307.29 4.74%

เงนิฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ  รอการจัดสรร    ออมทรัพย์ 25,971,326.38 2.17%

เงนิฝากธนาคาร-นอกงบประมาณทีม่วีตัถปุระสงคเ์ฉพาะออมทรัพย์ 73,663,141.84 6.15%

เงนิฝากธนาคาร-นอกงบประมาณทีม่วีตัถปุระสงคเ์ฉพาะ ออมทรัพย ์(งบลงทนุ UC) 3,479,513.75 0.29%

เงนิฝากธนาคาร-นอกงบประมาณทีม่วีตัถปุระสงคเ์ฉพาะ ออมทรัพย ์(เงนิบรจิาค) 570,902.00 0.05%

190,190,863.69 15.87%1.1.1 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

1.1.2 ลกูหนีห้มนุเวยีนและรายไดค้า้งรับ

ลกูหนีเ้งนิยมื -  เงนิบ ารงุ 754,011.00 0.06%

ลกูหนีเ้งนิยมื-เงนิศนูยแ์พทยฯ์ 261,610.00 0.02%

ลกูหนีเ้งนิยมื -  เงนิประกนัสขุภาพถว้นหนา้ 0.00 0.00%

ลกูหนีค้า่รักษา-แรงงานตา่งดา้ว OP 0.00 0.00%

ลกูหนีค้า่รักษาประกนัสงัคม OP-นอกเครอืขา่ย 158,624.50 0.01%

ลกูหนีค้า่รักษาประกนัสงัคม IP-นอกเครอืขา่ย 2,525,684.25 0.21%

ลกูหนีค้า่รักษาประกนัสงัคม-กองทนุทดแทน 538,202.85 0.04%

ลกูหนีค้า่รักษาประกนัสงัคม 72 ชัว่โมงแรก 899,683.25 0.08%

ลกูหนีค้า่รักษาประกนัสงัคม-คา่ใชจ้า่ยสงู/อบัุตเิหต/ุฉุกเฉนิ OP 43,412.00 0.00%

ลกูหนีค้า่รักษาประกนัสงัคม-คา่ใชจ้า่ยสงู IP 5,309,510.83 0.44%

ลกูหนีค้า่รักษา-เบกิจา่ยตรง อปท. IP 409,888.52 0.03%

ลกูหนีค้า่รักษา-เบกิจา่ยตรงกรมบัญชกีลาง OP 16,669,532.22 1.39%

ลกูหนีค้า่รักษา-เบกิจา่ยตรงกรมบัญชกีลาง IP 5,358,251.75 0.45%

ลกูหนีค้า่รักษา-แรงงานตา่งดา้ว IP 0.00 0.00%

ลกูหนีค้า่รักษา-แรงงานตา่งดา้ว OP นอก CUP 61,294.00 0.01%

ลกูหนีค้า่รักษา-แรงงานตา่งดา้ว IP นอก CUP 428,972.17 0.04%

ลกูหนีค้า่รักษา-บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิOP ใน CUP 0.00 0.00%

ลกูหนีค้า่รักษาบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิ - เบกิจากสว่นกลาง OP 102.00 0.00%

ลกูหนีค้า่รักษาประกนัสงัคม IP-เครอืขา่ย 10,953,639.77 0.91%

ลกูหนีค้า่รักษา-เบกิจา่ยตรง อปท. OP 435,317.00 0.04%

ลกูหนีค้า่รักษา-พรบ.รถ IP 3,095,312.00 0.26%

ลกูหนีค้า่รักษา-เบกิจา่ยตรง กทม. OP 93,087.50 0.01%

ลกูหนีค้า่รักษา-เบกิจา่ยตรง กทม. IP 78,818.75 0.01%

ลกูหนีค้า่รักษาบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิ - เบกิจากสว่นกลาง IP 553,397.94 0.05%

ลกูหนีค้า่ตรวจสขุภาพหน่วยงานภาครัฐ 979,130.00 0.08%

ลกูหนีค้า่รักษาประกนัสงัคม OP-เครอืขา่ย 11,064,818.58 0.92%

ลกูหนีค้า่รักษา-บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิOP นอก CUP 203,128.00 0.02%

รายไดค้า้งรับอืน่- บคุคลภายนอก 53,132,023.41 4.43%

รายไดค้า้งรับสว่นตา่งคา่รักษาทีต่ า่กวา่ IP-Non UC 1,112,370.32 0.09%

รายไดค้า้งรับสว่นตา่งคา่รักษาทีต่ า่กวา่ IP-UC 0.00 0.00%

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่ส ิง่สง่ตรวจ หน่วยงานภาครัฐ -1,051,798.20 -0.09%

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษาช าระเงนิ OPD -18,514.31 0.00%

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษาช าระเงนิ IPD -5,191,178.65 -0.43%

ลกูหนีค้า่ส ิง่สง่ตรวจหน่วยงานภาครัฐ 10,517,982.00 0.88%

ลกูหนีค้า่รักษา-เบกิตน้สงักดั IP 2,756,196.91 0.23%

ลกูหนีค้า่รักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวดั) 0.00 0.00%

ลกูหนีค้า่รักษา OP Refer 1,283,991.20 0.11%

ลกูหนีค้า่รักษา UC- IP - AE 603,303.60 0.05%

ลกูหนีค้า่รักษา UC -OP ตา่งสงักดั สป. 13,000.50 0.00%

ลกูหนีค้า่รักษา-ช าระเงนิ OP 19,488.75 0.00%

ลกูหนีค้า่รักษาดา้นการสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค     (P&P) 28,010.00 0.00%

ลกูหนีค้า่รักษา UC-IP 27,323,302.30 2.28%
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ลกูหนีค้า่รักษา UC- OP ใน CUP 0.00 0.00%

ลกูหนี้- ระบบปฏบัิตกิารฉุกเฉนิ 326,550.00 0.03%

ลกูหนีค้า่รักษา-ช าระเงนิIP 5,464,398.57 0.46%

ลกูหนีค้า่รักษา UC-OP - AE 0.00 0.00%

157,194,555.28 13.12%1.1.2 ลกูหนีห้มนุเวยีนและรายไดค้า้งรับ

1.1.5 สนิคา้และวสัดคุงเหลอื

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 156,741.40 0.01%

วสัดอุืน่ 0.00 0.00%

วสัดกุอ่สรา้ง 306,732.74 0.03%

วสัดเุครือ่งแตง่กาย 0.00 0.00%

วสัดบุรโิภค 577,735.20 0.05%

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 47,857.20 0.00%

วสัดคุอมพวิเตอร์ 149,701.00 0.01%

วสัดสุ านักงาน 831,593.41 0.07%

วสัดทัุนตกรรม 297,093.69 0.02%

วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 5,105,398.92 0.43%

วสัดกุารแพทยท่ั์วไป 56,662,317.96 4.73%

วสัดเุภสชักรรม 0.00 0.00%

ยา 34,190,436.64 2.85%

วสัดงุานบา้นงานครัว 754,660.53 0.06%

วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 0.00 0.00%

99,080,268.69 8.27%1.1.5 สนิคา้และวสัดคุงเหลอื

446,465,687.66 37.26%1.1 สนิทรัพยห์มนุเวยีน

1.2.2 เงนิลงทนุระยะยาว

เงนิฝากประจ าสถาบันการเงนิของรัฐ-ระยะยาว 1,071,133.41 0.09%

1,071,133.41 0.09%1.2.2 เงนิลงทนุระยะยาว

1.2.3 ทีด่นิ

ทีด่นิราชพัสดรุอโอน 2,625,000.00 0.22%

2,625,000.00 0.22%1.2.3 ทีด่นิ

1.2.4 อาคาร

อาคารเพือ่การพักอาศยั 84,301,990.00 7.03%

คา่เสือ่มราคาสะสม - อาคารเพือ่การพักอาศยั -52,086,688.99 -4.35%

อาคารส านักงาน 736,694,919.69 61.47%

คา่เสือ่มราคาสะสม - อาคารส านักงาน -283,054,965.12 -23.62%

อาคารเพือ่ประโยชนอ์ืน่ 25,173,317.51 2.10%

คา่เสือ่มราคาสะสม-อาคารเพือ่ประโยชนอ์ืน่ -12,616,960.13 -1.05%

คา่เสือ่มราคาสะสม-ระบบประปา -3,522,772.59 -0.29%

สิง่ปลกูสรา้ง 614,240.00 0.05%

คา่เสือ่มราคาสะสม-ระบบบ าบัดน ้าเสยี -14,378,692.85 -1.20%

คา่เสือ่มราคาสะสม-ระบบถนนภายใน -383,194.50 -0.03%

คา่เสือ่มราคาสะสม-สิง่ปลกูสรา้ง -515,494.28 -0.04%

ระบบถนนภายใน 600,000.00 0.05%

ระบบประปา 4,915,230.00 0.41%

ระบบบ าบัดน ้าเสยี 18,936,250.00 1.58%

อาคารเพือ่การพักอาศยั-Interface 4,415,200.00 0.37%

อาคารส านักงาน-Interface 11,500,000.00 0.96%

สิง่ปลกูสรา้ง-Interface 1,310,000.00 0.11%

คา่เสือ่มราคาสะสมอาคารเพือ่การพักอาศยั - Interface -2,421,708.97 -0.20%

คา่เสือ่มราคาสะสมอาคารส านักงาน-Interface -1,139,347.24 -0.10%

คา่เสือ่มราคาสะสมสิง่ปลกูสรา้ง -Interface -190,126.81 -0.02%

518,151,195.72 43.24%1.2.4 อาคาร

1.2.5 ครภัุณฑ์

ครภัุณฑส์ านักงาน 17,037,544.20 1.42%

คา่เสือ่มราคาสะสม-ครภัุณฑส์ านักงาน -16,745,258.20 -1.40%

คา่เสือ่มราคาสะสม -ครภัุณฑย์านพาหนะและขนสง่ -16,180,939.00 -1.35%
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ครภัุณฑย์านพาหนะและขนสง่ 19,554,955.00 1.63%

ครภัุณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 7,470,888.76 0.62%

คา่เสือ่มราคาสะสม-ครภัุณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ -6,721,573.58 -0.56%

ครภัุณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 4,494,652.01 0.38%

คา่เสือ่มราคาสะสม-ครภัุณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ -4,264,442.01 -0.36%

ครภัุณฑก์ารเกษตร 577,241.99 0.05%

คา่เสือ่มราคาสะสม -ครภัุณฑก์ารเกษตร -488,381.99 -0.04%

ครภัุณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 392,340,784.61 32.74%

คา่เสือ่มราคาสะสม -ครภัุณฑว์ทิยา ศาสตรแ์ละการแพทย์ -314,575,621.55 -26.25%

ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์ 16,442,822.52 1.37%

คา่เสือ่มราคาสะสม-ครภัุณฑค์อมพวิเตอร์ -15,922,848.52 -1.33%

ครภัุณฑง์านบา้นงานครัว 6,112,989.10 0.51%

คา่เสือ่มราคาสะสม-ครภัุณฑง์านบา้นงานครัว -5,850,550.10 -0.49%

คา่เสือ่มราคาสะสม- ครภัุณฑอ์ืน่ -3,145,690.00 -0.26%

ครภัุณฑอ์ืน่ 4,440,600.00 0.37%

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑย์านพาหนะและขนสง่-Interface -14,715,745.24 -1.23%

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑอ์ืน่-Interface -4,136,143.36 -0.35%

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑง์านบา้นงานครัว-Interface -15,345,058.06 -1.28%

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑค์อมพวิเตอร์-Interface -12,643,460.14 -1.06%

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย-์Interface -305,136,034.57 -25.46%

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑก์อ่สรา้ง-Interface -141,313.59 -0.01%

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑก์ารเกษตร-Interface -491,686.24 -0.04%

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่-Interface -3,701,348.07 -0.31%

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑส์ านักงาน-Interface -17,141,854.74 -1.43%

ครภัุณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่-Interface 5,146,070.01 0.43%

คา่เสือ่มราคาสะสมครภัุณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ-Interface -3,867,931.64 -0.32%

ครภัุณฑอ์ืน่-Interface 4,156,138.00 0.35%

ครภัุณฑส์ านักงาน-Interface 23,888,735.75 1.99%

ครภัุณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ-Interface 4,291,575.00 0.36%

ครภัุณฑก์ารเกษตร-Interface 594,993.01 0.05%

ครภัุณฑก์อ่สรา้ง-Interface 234,722.50 0.02%

ครภัุณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย-์Interface  412,225,873.25 34.40%

ครภัุณฑค์อมพวิเตอร-์Interface 14,052,951.83 1.17%

ครภัุณฑง์านบา้นงานครัว-Interface 15,834,304.01 1.32%

ครภัุณฑย์านพาหนะและขนสง่-Interface 16,289,000.00 1.36%

203,970,960.95 17.02%1.2.5 ครภัุณฑ์

1.2.7 งานระหวา่งกอ่สรา้ง

งานระหวา่งกอ่สรา้ง 26,098,700.00 2.18%

26,098,700.00 2.18%1.2.7 งานระหวา่งกอ่สรา้ง

751,916,990.08 62.74%1.2 สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน

2.1.1 เจา้หนีร้ะยะสัน้

เจา้หนีก้ารคา้บคุคลภายนอก-ยา(กรมบัญชกีลางจา่ยตรงผูข้าย) 82,402,016.77 6.88%

เจา้หนีก้ารคา้บคุคลภายนอก - อืน่ ๆ (กรมบัญชกีลางจา่ยตรงผูข้าย) 10,896,414.49 0.91%

เจา้หนีก้ารคา้บคุคลภายนอก-วสัดเุภสชักรรม(กรมบัญชกีลางจา่ยตรงผูข้าย) 829,773.19 0.07%

เจา้หนีก้ารคา้บคุคลภายนอก-วสัดทัุนตกรรม(กรมบัญชกีลางจา่ยตรงผูข้าย) 689,638.80 0.06%

เจา้หนีก้ารคา้บคุคลภายนอก-วสัดอุืน่(กรมบัญชกีลางจา่ยตรงผูข้าย) 7,339,297.75 0.61%

เจา้หนีก้ารคา้บคุคลภายนอก -วสัดกุารแพทยท่ั์วไป (กรมบัญชกีลางจา่ยตรงผูข้าย) 44,722,914.12 3.73%

เจา้หนีก้ารคา้บคุคลภายนอก - วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย(์กรมบัญชกีลางจา่ยตรงผูข้าย) 8,506,988.56 0.71%

เจา้หนี-้วสัดเุภสชักรรม 74,572.92 0.01%

เจา้หนีค้า่รักษา -แรงงานตา่งดา้วในสงักดั สธ. 29,440.75 0.00%

เจา้หนีค้า่รักษาพยาบาล-ประกนัสงัคม 716,357.00 0.06%

เจา้หนีค้า่รักษา OP-UC นอกสงักดั สธ. 44,820.00 0.00%

เจา้หนีค้า่รักษา OP-UC นอก CUP (ตา่งจังหวดัสงักดั สธ.) 0.00 0.00%

เจา้หนีค้า่วสัดุ/อปุกรณ์/น ้ายา หน่วยงานภาครัฐ 28,150.00 0.00%

เจา้หนี-้คา่ตรวจเอกซเรย ์X-Ray 2,153,145.00 0.18%
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เจา้หนีค้า่รักษา -บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธนิอก CUP 156,457.97 0.01%

เจา้หนี ้-  ครภัุณฑ์ 984,160.00 0.08%

เจา้หนี-้อืน่ 3,249,861.46 0.27%

เจา้หนี ้-วสัดอุืน่ 302,198.52 0.03%

เจา้หนี ้- วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 686,438.40 0.06%

เจา้หนี-้วสัดกุารแพทยท่ั์วไป 1,698,075.22 0.14%

เจา้หนี-้ยา 13,916,600.43 1.16%

เจา้หนี-้วสัดทัุนตกรรม 20,140.95 0.00%

เจา้หนี-้คา่จา้งเหมาตรวจหอ้งปฏบัิต ิ(LAB) 1,949,932.00 0.16%

181,397,394.30 15.14%2.1.1 เจา้หนีร้ะยะสัน้

2.1.2 คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย

คา่ตอบแทนในการปฏบัิตงิานของเจา้หนา้ที ่(บรกิาร)  คา้งจา่ย 8,351,358.00 0.70%

คา่ตอบแทนตามผลการปฏบัิตงิานคา้งจา่ย 14,223,321.98 1.19%

คา่ตอบแทนเงนิเพิม่พเิศษไมท่ าเวชปฏบัิตฯิลฯ (บรกิาร) คา้งจา่ย 1,025,000.00 0.09%

คา่สาธารณูปโภคคา้งจา่ย 2,912,135.19 0.24%

26,511,815.17 2.21%2.1.2 คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย

2.1.3 รายไดรั้บลว่งหนา้

รายไดค้า่รักษาแรงงานตา่งดา้วรับลว่งหนา้ 204,709.63 0.02%

204,709.63 0.02%2.1.3 รายไดรั้บลว่งหนา้

2.1.4 รายไดแ้ผน่ดนิรอน าสง่คลงั

รายไดแ้ผน่ดนิอืน่รอน าสง่คลงั-หน่วยเบกิจา่ย 1,290,469.09 0.11%

1,290,469.09 0.11%2.1.4 รายไดแ้ผน่ดนิรอน าสง่คลงั

2.1.5 รายไดร้อการรับรู ้

รายไดก้องทนุ UC- ดา้นสง่เสรมิและป้องกันโรค (P&P) รอรับรู ้ 5,058,864.00 0.42%

รายไดเ้งนิอดุหนุนเหมาจา่ยรายหัวส าหรับบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธริอรับรู ้ 1,043,795.35 0.09%

6,102,659.35 0.51%2.1.5 รายไดร้อการรับรู ้

2.1.6 เงนิรับฝากระยะสัน้ 

เงนิรับฝากคา่บรหิารจัดการประกนัสงัคม 1,555,749.91 0.13%

เงนิรับฝากกองทนุ UC -นอกเหนอื Fixed  Cost 768,911.28 0.06%

เงนิรับฝากกองทนุแรงงานตา่งดา้ว-คา่บรหิารจัดการ 765,894.71 0.06%

เงนิรับฝากกองทนุแรงงานตา่งดา้ว-P&P 134,803.50 0.01%

เงนิกองทนุประกนัสงัคม 19,806,341.48 1.65%

เงนิรับฝากกองทนุ UC (งบลงทนุ) 4,033,896.00 0.34%

ภาษีเงนิไดหั้ก ณ ทีจ่า่ยรอน าสง่ 82,602.25 0.01%

เงนิมัดจ าคา่รักษาพยาบาล 78,616.42 0.01%

เงนิรับฝากอืน่(หมนุเวยีน) 42,024,642.39 3.51%

เงนิรับฝากกองทนุแรงงานตา่งดา้ว-คา่ใชจ้า่ยสงู 226,149.00 0.02%

เงนิรับฝากกองทนุ UC วสัดุ 0.00 0.00%

เงนิประกนัอืน่ - เงนิมัดจ าประกนัสญัญา 1,405,807.75 0.12%

เงนิประกนัอืน่ - เงนิประกนัซอง 17,850.00 0.00%

70,901,264.69 5.92%2.1.6 เงนิรับฝากระยะสัน้

286,408,312.23 23.90%2.1 หนีส้นิหมนุเวยีน

2.2.3 หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่

รายไดจ้ากเงนิบรจิาครอการรับรู ้ 5,282,311.30 0.44%

รายไดอ้ืน่รอการรับรู ้ 12,848,335.43 1.07%

18,130,646.73 1.51%2.2.3 หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่

18,130,646.73 1.51%2.2 หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

รายไดส้งู/(ต า่)กวา่ คา่ใชจ้า่ยสทุธิ

รายไดค้า่รักษาเบกิตน้สงักดั OP 44,254.75 0.00%

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -เบกิจา่ยตรงกรมบัญชกีลาง -14,753,022.75 -1.23%

รายไดค้า่เชา่อสงัหา รมิทรัพยจ์ากบคุคลภายนอก 9,000.00 0.00%

รายไดค้า่รักษาช าระเงนิ IP 34,834,595.10 2.91%

คา่ใชจ้า่ยอืน่-เงนินอกงบประมาณโอนไปสสจ./รพศ.  /รพท./รพช./     รพ.สต. -3,991,378.82 -0.33%

รายไดค้า่รักษาช าระเงนิ OP 29,262,277.73 2.44%

รายไดค้า่รักษาเบกิตน้สงักดั IP 10,572,453.46 0.88%
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รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรงกรมบัญชกีลาง IP 130,307,428.75 10.87%

รายไดส้นับสนุนยาและอืน่ ๆ 43,611,062.71 3.64%

รายไดจ้ากระบบปฏบัิตกิารฉุกเฉนิ (EMS) 1,505,012.00 0.13%

รายไดค้า่ตรวจสขุภาพ-หน่วยงานภาครัฐ 2,427,730.00 0.20%

รายไดค้า่ส ิง่สง่ตรวจ - หน่วยงานภาครัฐ 6,241,940.00 0.52%

รายไดแ้ผน่ดนิ-คา่ขายของเบ็ดเตล็ด 3,382.50 0.00%

รายไดค้า่ธรรมเนยีมการบรกิารอืน่ 71,000.00 0.01%

รายไดแ้ผน่ดนิ-เงนิชดใชจ้ากการผดิสญัญาการศกึษาและดงูาน 1,636,619.42 0.14%

สว่นตา่งคา่รักษาทีต่ า่กวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -เบกิจา่ยตรงกรมบัญชกีลาง 32,462,046.59 2.71%

รายไดเ้งนิเหลอืจา่ยปีเกา่ 117,410.21 0.01%

คา่จา้งตรวจเอ็กซเรย ์(X-Ray) -53,890,953.39 -4.50%

วสัดบุรโิภคใชไ้ป -13,802,873.64 -1.15%

คา่ซอ่มแซมครภัุณฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ -12,970.00 0.00%

คา่ซอ่มแซมครภัุณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ -4,356,701.73 -0.36%

คา่ซอ่มแซมครภัุณฑค์อมพวิเตอร์ -44,215.61 0.00%

คา่ซอ่มแซมครภัุณฑอ์ืน่ -284,211.50 -0.02%

คา่จา้งเหมาบ ารงุรักษาดแูลลฟิท์ -220,830.00 -0.02%

คา่จา้งเหมาบ ารงุรักษาครภัุณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ -681,258.00 -0.06%

คา่จา้งเหมาบ ารงุรักษาเครือ่งปรับอากาศ -362,121.40 -0.03%

คา่เชือ้เพลงิ -8,944,092.63 -0.75%

คา่จา้งเหมาก าจัดขยะตดิเชือ้ -1,357,464.90 -0.11%

คา่ซอ่มแซมครภัุณฑส์ านักงาน -1,247,131.89 -0.10%

คา่จา้งตรวจทางหอ้งปฏบัิตกิาร (Lab) -14,044,467.00 -1.17%

คา่ซอ่มแซมอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง -7,050,345.00 -0.59%

คา่ธรรมเนยีมธนาคาร -10,666.32 0.00%

คา่ไฟฟ้า -30,483,739.58 -2.54%

คา่น ้าประปาและน ้าบาดาล -1,377,544.75 -0.11%

คา่โทรศพัท์ -665,105.23 -0.06%

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม -923,235.83 -0.08%

คา่ไปรษณียแ์ละขนสง่ -272,032.00 -0.02%

ยาใชไ้ป -352,551,751.91 -29.42%

วสัดเุภสชักรรมใชไ้ป -3,000,769.77 -0.25%

วสัดทุางการแพทยท่ั์วไปใชไ้ป -99,909,588.09 -8.34%

รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรงกรมบัญชกีลาง OP 206,927,057.32 17.27%

คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่(สนับสนุน) -9,009,564.89 -0.75%

คา่เบีย้เลีย้ง-ในประเทศ -38,410.00 0.00%

คา่เชา่บา้น -146,500.00 -0.01%

เงนิสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชพีพนักงานและเจา้หนา้ทีรั่ฐ -1,124,559.97 -0.09%

คา่ตอบแทนเพิม่พเิศษส าหรับผูป้ฏบัิตงิานดา้นสาธารณสขุ(พตส.-เงนิงบประมาณ) -27,607,097.00 -2.30%

คา่ตอบแทนเพิม่พเิศษส าหรับผูป้ฏบัิตงิานดา้นสาธารณสขุ(พตส.-เงนินอกงบประมาณ) -1,933,368.29 -0.16%

คา่ตอบแทนตามผลการปฏบัิตงิาน (บรกิาร) -67,249,897.85 -5.61%

คา่ตอบแทนตามผลการปฏบัิตงิาน (สนับสนุน) -7,068,928.98 -0.59%

เงนิเพิม่ส าหรับต าแหน่งทีม่เีหตพุเิศษ  (บรกิาร) -72,240.00 -0.01%

เงนิชว่ยการศกึษาบตุร -3,013,438.75 -0.25%

เงนิชว่ยคา่รักษา พยาบาลประเภทผูป่้วยนอก ร.พ.รัฐ ส าหรับผูม้สีทิธติามกฎหมายยกเวน้ผูรั้บเบีย้หวดั/บ านาญ-3,848,475.25 -0.32%

เงนิชว่ยพเิศษกรณีผูรั้บบ านาญเสยีชวีติ -31,770.00 0.00%

คา่ซอ่มแซมครภัุณฑย์านพาหนะและขนสง่ -474,808.27 -0.04%

คา่ใชจ้า่ยดา้นการฝึกอบรม-ในประเทศ -10,298,423.20 -0.86%

วสัดเุครือ่งแตง่กายใชไ้ป -673,888.00 -0.06%

คา่ทีพั่ก-ในประเทศ -29,790.00 0.00%

คา่ใชจ้า่ยเดนิทางอืน่ -ในประเทศ -270,923.00 -0.02%

วสัดสุ านักงานใชไ้ป -5,547,855.36 -0.46%

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ใชไ้ป -2,580.00 0.00%

วสัดไุฟฟ้าและวทิยใุชไ้ป -1,126,345.90 -0.09%

วสัดโุฆษณาและเผยแพรใ่ชไ้ป -285,369.52 -0.02%

วสัดคุอมพวิเตอร ์ ใชไ้ป -3,468,093.28 -0.29%
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วสัดงุานบา้นงานครัวใชไ้ป -6,173,526.54 -0.52%

วสัดกุอ่สรา้งใชไ้ป -1,471,675.54 -0.12%

วสัดอุืน่ใชไ้ป -99,753.22 -0.01%

คา่ใชจ้า่ยทนุการ ศกึษา-ในประเทศ -7,530,000.00 -0.63%

คา่เสือ่มราคาครภัุณฑอ์ืน่ -  Interface -1,153,675.77 -0.10%

วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทยใ์ชไ้ป -38,520,946.61 -3.21%

คา่เสือ่มราคาอาคารส านักงาน-  Interface -349,827.87 -0.03%

คา่เสือ่มราคาสิง่ปลกูสรา้ง -Interface -91,991.55 -0.01%

คา่เสือ่มราคาครภัุณฑส์ านักงาน- Interface -3,641,243.69 -0.30%

คา่เสือ่มราคาครภัุณฑย์านพาหนะและขนสง่ -Interface -1,656,347.55 -0.14%

คา่เสือ่มราคาครภัุณฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ- Interface -870,340.31 -0.07%

คา่เสือ่มราคาครภัุณฑโ์ฆษณาและเผยแพร ่-  Interface -755,215.37 -0.06%

คา่เสือ่มราคาครภัุณฑก์ารเกษตร- Interface -72,443.11 -0.01%

คา่เสือ่มราคาครภัุณฑก์อ่สรา้ง -Interface -27,729.57 0.00%

คา่เสือ่มราคาครภัุณฑว์ทิยาศาสตรแ์ละการแพทย ์-Interface -77,007,919.23 -6.43%

คา่เสือ่มราคา-ระบบถนนภายใน -28,479.46 0.00%

คา่เสือ่มราคาครภัุณฑง์านบา้นงานครัว -Interface -1,659,356.56 -0.14%

คา่เสือ่มราคา -ระบบบ าบัดน ้าเสยี -729,422.67 -0.06%

บัญชพัีกเบกิเงนิอดุหนุน -24,990,000.00 -2.09%

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่ส ิง่สง่ตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ -1,048,123.50 -0.09%

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC -OP นอก CUP(ในจังหวดั) -21,074,379.54 -1.76%

หนีส้ญู-ลกูหนีค้า่รักษา UC- OP -AE -415,781.67 -0.03%

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่ส ิง่สง่ตรวจ -หน่วยงานภาครัฐ -379,139.25 -0.03%

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา-ช าระเงนิ OP -17,405.18 0.00%

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีค้า่รักษา-ช าระเงนิ  IP -2,241,735.22 -0.19%

คา่ใชจ้า่ยระหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงนิรายไดแ้ผน่ดนิใหก้รมบัญชกีลาง -1,940,126.83 -0.16%

คา่ใชจ้า่ยโครงการผลติแพทย์ -8,854,510.38 -0.74%

คา่ใชจ้า่ยลกัษณะอืน่ -22,984.50 0.00%

คา่เสือ่มราคาอปุกรณ์คอมพวิเตอร ์-  Interface -1,690,373.56 -0.14%

คา่ตอบแทนการปฎบัิตงิานชนัสตูรพลกิศพ -107,050.00 -0.01%

วสัดทัุนตกรรมใชไ้ป -2,025,311.19 -0.17%

คา่ครภัุณฑม์ลูคา่ต า่กวา่เกณฑ์ -1,806,528.00 -0.15%

คา่เชา่อสงัหารมิทรัพย ์ -50,281.00 0.00%

คา่เชา่เบ็ดเตล็ด -557,532.29 -0.05%

คา่ใชจ้า่ยดา้นสงัคมสงเคราะห์ -1,035,815.00 -0.09%

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการ(PP) -752,077.00 -0.06%

คา่ใชจ้า่ยตามโครงการ -1,291,951.50 -0.11%

คา่รักษาตามจา่ย UC ในสงักดั สธ. -896,882.75 -0.07%

คา่รักษาตามจา่ย UC นอกสงักดั สธ. -599,623.00 -0.05%

คา่รักษาตามจา่ยบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธิ -157,856.97 -0.01%

คา่เสือ่มราคาอาคารเพือ่พักอาศยั -  Interface -261,783.85 -0.02%

คา่ตอบแทนในการปฏบัิตงิานของเจา้หนา้ที ่ (สนับสนุน) -20,560,759.00 -1.72%

เงนิสมทบ กบข. -8,998,935.24 -0.75%

คา่ตอบแทนปฎบัิตงิานแพทยส์าขาสง่เสรมิพเิศษ -695,000.00 -0.06%

คา่ตอบแทนเงนิเพิม่พเิศษแพทยไ์มท่ าเวชปฏบัิตฯิลฯ(บรกิาร) -8,880,000.00 -0.74%

คา่ตอบแทนเงนิเพิม่พเิศษทันตแพทยไ์มท่ าเวชปฏบัิตฯิลฯ(บรกิาร) -720,000.00 -0.06%

คา่ตอบแทนเงนิเพิม่เภสชักรไมท่ าเวชปฏบัิตฯิลฯ(บรกิาร) -1,610,000.00 -0.13%

คา่ตอบแทนอืน่ -13,017,845.00 -1.09%

คา่เสือ่มราคา -อาคารเพือ่การพักอาศยั -2,738,538.06 -0.23%

คา่เสือ่มราคา -อาคารส านักงาน -14,198,220.28 -1.18%

คา่เสือ่มราคา -อาคารเพือ่ประโยชนอ์ืน่ -12,815.59 0.00%

คา่เสือ่มราคา -     สิง่ปลกูสรา้ง -199,788.76 -0.02%

คา่เสือ่มราคา -ระบบประปา -211,877.01 -0.02%

คา่ตอบแทนในการปฏบัิตงิานของเจา้หนา้ที ่ (บรกิาร) -54,493,191.00 -4.55%

รายไดค้า่รักษาประกนัสงัคม OP-นอกเครอืขา่ย 587,259.00 0.05%

รายไดค้า่รักษาแรงงานตา่งดา้ว OP 262,690.50 0.02%



อตุรดติถ,์รพศ.

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

งบแสดงสถานะการเงนิ 30/9/2561

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG- UC IP AE -3,723,594.37 -0.31%

สว่นตา่งคา่รักษาทีต่ า่กวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG- UC IP AE 9,899,499.24 0.83%

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม UC OP AE -429,031.93 -0.04%

รายไดค้า่รักษา OP Refer 7,965,898.15 0.66%

สว่นปรับลดคา่แรง OP -69,835,180.92 -5.83%

สว่นปรับลดคา่แรง IP -204,855,640.32 -17.09%

สว่นปรับลดคา่แรง PP -14,122,995.64 -1.18%

รายไดก้องทนุประกนัสงัคม 11,195,653.06 0.93%

รายไดค้า่รักษา UC OP - AE 23,001,682.62 1.92%

รายไดค้า่รักษาประกนัสงัคม IP-เครอืขา่ย 21,761,120.04 1.82%

รายไดก้องทนุ UC (CF) 8,326,950.74 0.69%

รายไดค้า่รักษาประกนัสงัคม IP-นอกเครอืขา่ย 5,337,217.50 0.45%

รายไดค้า่รักษาประกนัสงัคม-กองทนุทดแทน 3,137,438.96 0.26%

รายไดค้า่รักษาประกนัสงัคม 72 ชัว่โมงแรก 2,629,975.60 0.22%

รายไดค้า่รักษาประกนัสงัคม-คา่ใชจ้า่ยสงู/อบัุตเิหต/ุฉุกเฉนิ OP 277,527.00 0.02%

รายไดค้า่รักษาประกนัสงัคม-คา่ใชจ้า่ยสงู IP 17,303,529.71 1.44%

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่เหมาจา่ยรายหัว - กองทนุประกนัสงัคม - OP -16,301,155.24 -1.36%

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงตามหลกัเกณฑก์ารจา่ย - กองทนุประกนัสงัคม - IP -6,482,760.07 -0.54%

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมสว่นของนายจา้ง -5,408,898.19 -0.45%

สว่นตา่งคา่รักษาทีต่ า่กวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -ประกนัสงัคม IP 9,230.60 0.00%

เงนิสมทบ กสจ. -969,783.09 -0.08%

รายไดค้า่รักษาประกนัสงัคม OP-เครอืขา่ย 31,978,320.50 2.67%

รายไดค้า่รักษา UC-OP  นอก CUP ตา่งจังหวดั 188,172.00 0.02%

รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรง- อปท. OP 20,275,544.65 1.69%

รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรงอปท. IP 16,993,921.15 1.42%

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -เบกิจา่ยตรง อปท. -1,987,814.66 -0.17%

สว่นตา่งคา่รักษาทีต่ า่กวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -เบกิจา่ยตรง อปท. 4,282,122.06 0.36%

รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรง- กทม. OP 1,398,231.00 0.12%

รายไดค้า่รักษาเบกิจา่ยตรง- กทม. IP 1,387,939.25 0.12%

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -เบกิจา่ยตรง กทม. -56,832.75 0.00%

สว่นตา่งคา่รักษาทีต่ า่กวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -เบกิจา่ยตรง กทม. 174,132.39 0.01%

รายไดค้า่รักษา UC -OP  ใน CUP 148,398,827.50 12.38%

รายไดค้า่รักษา UC IP - AE 81,354,676.28 6.79%

รายไดค้า่รักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวดั 125,846,044.63 10.50%

รายไดค้า่บรหิารจัดการประกนัสงัคม 6,776,250.82 0.57%

รายไดก้องทนุ UC (งบลงทนุ) 15,512,416.54 1.29%

รายไดก้องทนุ UC - P&P แบบเหมาจา่ยตอ่ผูม้สีทิธิ 28,068,759.46 2.34%

รายไดก้องทนุ UC เฉพาะโรคอืน่ 12,587,259.11 1.05%

รายไดก้องทนุ P&P อืน่ 2,309,225.92 0.19%

รายไดก้องทนุ UC อืน่ 5,495,298.75 0.46%

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่เหมาจา่ยรายหัว - กองทนุ UC OP -43,161,585.62 -3.60%

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG-กองทนุ UC -IP -180,539,604.56 -15.07%

สว่นตา่งคา่รักษาทีต่ า่กวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG-กองทนุ UC -IP 89,955,991.01 7.51%

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการตามจา่ย UC OP -90,944,446.95 -7.59%

รายไดค้า่รักษาดา้นการสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค (P&P) 1,521,588.50 0.13%

รายไดค้า่รักษา UC-IP  522,391,409.21 43.59%

คา่จา้งชัว่คราว(บรกิาร) -20,236,284.67 -1.69%

รายไดค้า่รักษาแรงงานตา่งดา้ว IP 290,650.75 0.02%

รายไดล้กัษณะอืน่ 1,383,437.42 0.12%

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG -ประกนัสงัคม IP -125,349.65 -0.01%

เงนิเดอืนขา้ราชการ(บรกิาร) -370,635,203.54 -30.93%

เงนิเดอืนขา้ราชการ(สนับสนุน) -11,787,480.00 -0.98%

เงนิประจ าต าแหน่งระดบัสงู/ระดบั กลาง(สนับสนุน) -120,000.00 -0.01%

เงนิประจ าต าแหน่งวชิาชพีเฉพาะ(บรกิาร) -2,524,500.00 -0.21%

เงนิประจ าต าแหน่งผูเ้ชีย่วชาญ (บรกิาร) -21,152,263.09 -1.77%

เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดรั้บเงนิเดอืนถงึขัน้สงูสดุของอนัดบั (บรกิาร) -6,582,127.76 -0.55%
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รายไดค้า่ปรับ 862,874.19 0.07%

คา่จา้งประจ า(สนับสนุน) -8,362,320.00 -0.70%

รายไดจ้ากเงนิโครงการผลติแพทย์ 16,377,719.35 1.37%

คา่จา้งชัว่คราว(สนับสนุน) -13,298,484.00 -1.11%

คา่จา้งพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ (บรกิาร) -52,575,178.09 -4.39%

คา่จา้งพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ (สนับสนุน) -19,184,754.57 -1.60%

เงนิคา่ตอบแทนพนักงานราชการ (บรกิาร) -4,503,043.37 -0.38%

คา่ตอบแทนพนักงานราชการ (สนับสนุน) -6,594,430.00 -0.55%

เงนิคา่ครองชพีส าหรับพนักงานราชการ(บรกิาร) -6,770.00 0.00%

คา่ตอบแทนในการปฏบัิตงิานเวรหรอืผลดับา่ยและหรอืผลดัดกึของพยาบาล -16,170,170.00 -1.35%

เงนิชว่ยพเิศษกรณีเสยีชวีติ -142,200.00 -0.01%

เงนิชดเชยสมาชกิ กบข. -5,999,289.37 -0.50%

รายไดค้า่รักษา พรบ.รถ IP 23,750,825.28 1.98%

คา่จา้งประจ า(บรกิาร) -25,051,662.90 -2.09%

รายไดจ้ากการรับบรจิาค-เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 3,362,826.07 0.28%

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่กองทนุเหมาจา่ยรายหัว - กองทนุแรงงานตา่งดา้ว - OP 5,551.75 0.00%

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่กองทนุเหมาจา่ยรายหัว - กองทนุแรงงานตา่งดา้ว - IP -91,309.61 -0.01%

รายไดค้า่รักษาแรงงานตา่งดา้ว OP นอก CUP 7,206.25 0.00%

รายไดค้า่รักษาแรงงานตา่งดา้ว IP นอก CUP 22,873.50 0.00%

รายไดค้า่ตรวจสขุภาพแรงงานตา่งดา้ว 152,920.00 0.01%

รายไดค้า่รักษาบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิOP นอก CUP 133,989.75 0.01%

รายไดค้า่รักษาบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิ - เบกิจากสว่นกลาง OP 102.00 0.00%

สว่นตา่งคา่รักษาพยาบาลทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตามหลกัเกณฑฯ์ - บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิOP -2,350.00 0.00%

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธิ -1,904.99 0.00%

สว่นตา่งคา่รักษาทีต่ า่กวา่ขอ้ตกลงในการจา่ยตาม DRG บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธิ 54,432.15 0.00%

รายไดค้า่รักษา-บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิOP ใน CUP 54,876.75 0.00%

รายไดค้า่รักษาบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธ ิ - เบกิจากสว่นกลาง IP 285,003.75 0.02%

รายไดค้า่ธรรมเนยีม UC 1,907,400.00 0.16%

รายไดเ้งนิอดุหนุนเหมาจา่ยรายหัวส าหรับบคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธิ 862,652.65 0.07%

หนีส้ญูไดรั้บคนื 34,842.75 0.00%

พักรับเงนิงบอดุหนุน 24,990,000.00 2.09%

รายไดด้อกเบีย้จากสถาบันการเงนิ 507,074.10 0.04%

บัญชรีายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงนิงบบคุลากรจากรัฐบาล 457,387,381.90 38.17%

บัญชรีายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงนิงบลงทนุจากรัฐบาล 173,036,588.00 14.44%

บัญชรีายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงนิงบด าเนนิงานจากรัฐบาล 35,828,115.01 2.99%

บัญชรีายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงนิงบอดุหนุนจากรัฐบาล 25,163,000.00 2.10%

บัญชรีายไดร้ะหวา่งหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงนิงบกลางจากรัฐบาล 22,972,121.70 1.92%

สว่นตา่งคา่รักษาทีส่งูกวา่เหมาจา่ยรายหัว-เงนิอดุหนุนบคุคลทีม่ปัีญหาและสถานะและสทิธ ิOP ใน CUP-54,876.75 0.00%

196,083,346.40 16.36%รายไดส้งู/(ต า่)กวา่ คา่ใชจ้า่ยสทุธิ

รายไดส้งู/(ต า่)กวา่คา่ใชจ้า่ยสะสม

ก าไร/ขาดทนุสะสมจากขอ้ผดิพลาดเงนิกองทนุUC ปีกอ่น 7,348,854.23 0.61%

ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 3,232,206.64 0.27%

รายไดส้งู(ต า่)กวา่ คา่ใชจ้า่ยสะสม 31,455,030.50 2.62%

42,036,091.37 3.51%รายไดส้งู/(ต า่)กวา่คา่ใชจ้า่ยสะสม

ทนุ

ทนุ-คงยอดเงนิตน้ 1,048,532.15 0.09%

ทนุ 654,675,748.86 54.63%

655,724,281.01 54.72%ทนุ

893,843,718.78 74.59%3.1 บัญชสีว่นไดเ้สยีของเจา้ของ


