บริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด”)
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน)
(เดิ มชื่ อ “บริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด”)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับ
งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า
จากัด (มหาชน) ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

โกสุ มภ์ ชะเอม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2561

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

3
4

5
6

263,635
679
127,114
42,118
5,828
439,374

237,805
453,725
132,867
39,468
14,755
878,620

2,704
1,375
2,020,018
83,835
119,231
30,088
2,086
2,259,337
2,698,711

2,704
1,375
1,713,327
91,623
140,700
26,624
1,610
1,977,963
2,856,583

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

770,385
9,995
12,729
793,109

616,860
20,655
17,020
654,535

9

124,930
1,532
126,462
919,571

105,557
1,463
107,020
761,555

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 800,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2560: หุ น้ สามัญ 6,000,000 หุ น้
มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท)
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ น้ สามัญ 600,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2560: หุ น้ สามัญ 6,000,000 หุ น้
มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

800,000

600,000

600,000
10,349

600,000
10,349

60,000
1,108,745
46
1,779,140
2,698,711
-

60,000
1,422,823
1,856
2,095,028
2,856,583
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวด

12

3
12

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

(หน่วย: พันบาท)
2560

2561

710,753
5,240
715,993

639,747
7,253
647,000

483,644
16,619
109,123
609,386
106,607
(19,280)
87,327

432,980
21,352
95,393
549,725
97,275
(16,180)
81,095

7
(1)

779
(156)

6
6

623
623

87,333

81,718
(หน่วย: บาท)

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13
0.15

0.14

600,000

(หน่วย: พันหุ น้ )
600,000

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวด

12

3
12

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

(หน่วย: พันบาท)
2560

2561

1,988,693
22,615
2,011,308

1,753,708
23,843
1,777,551

1,376,874
46,029
358,501
1,781,404
229,904
(39,982)
189,922

1,226,856
44,081
292,105
1,563,042
214,509
(36,715)
177,794

(2,263)
453

(396)
79

(1,810)
(1,810)

(317)
(317)

188,112

177,477
(หน่วย: บาท)

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13
0.32

0.30

600,000

(หน่วย: พันหุ น้ )
600,000

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด”)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนี้สูญ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญเพิ่มขึ้น
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิม่ ขึ้น
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)
2560

229,904

214,509

115,784
150
4,376
655
(4,292)
20,106
(369)
(3,398)

112,447
169
678
1,953
(851)
10,138
(865)
(8,257)

362,916

329,921

(691)
(2,650)
8,927
(476)

24,208
1,938
6,397
(32)

56,214
(3,206)
69
(733)
420,370
(53,653)
366,717

74,884
(2,721)
82
(1,277)
433,400
(53,846)
379,554

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้ า จํากัด”)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากเงินปั นผลจากเงินลงทุน
ซื้ อส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
จ่ายชําระหนี้ค่าซื้ อส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จ่ายชําระหนี้ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ซื้ อที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ที่ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ
จัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรเป็ นสิ นทรัพย์ถาวร
เงินปั นผลค้างจ่าย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)
2560

455,075
369
(273,860)
(21,430)
(1,910)
(234)
872
5,316
164,198

147,363
865
(202,859)
(39,066)
(167,246)
(3,161)
(4,265)
869
8,878
(258,622)

(505,085)
(505,085)
25,830
237,805
263,635
-

(48,046)
(48,046)
72,886
208,737
281,623

370,096
1,309
42,899
2,650

84,553
2,257
13,866
2,832

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด”)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย: พันบาท)

ยังไม่ได้จดั สรร
1,208,567
177,794
177,794
(48,000)
1,338,361

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนเกินทุน (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
1,937
(317)
(317)
1,620

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
1,880,853
177,794
(317)
177,477
(48,000)
2,010,330

1,422,823
189,922
189,922
(504,000)
1,108,745
-

1,856
(1,810)
(1,810)
46
-

2,095,028
189,922
(1,810)
188,112
(504,000)
1,779,140
-

กําไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 11)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชําระแล้ว ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
10,349
600,000
10,349
600,000

จัดสรรแล้ว
- สํารองตามกฎหมาย
60,000
60,000

10,349
10,349

60,000
60,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 11)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

600,000
600,000

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ “บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริ ษ ัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ฯ”) เป็ นบริ ษ ัทมหาชน ซึ่ งจัด ตั้งขึ้ น
และมี ภูมิ ลาเนาในประเทศไทย บริ ษ ัท ฯด าเนิ น ธุ รกิ จหลัก ในการประกอบกิ จ การโรงพยาบาล
ที่ อ ยู่ ต ามที่ จ ดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯอยู่ ที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ ว ยขวาง
กรุ งเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่ อบริ ษทั ฯกับกระทรวงพาณิ ชย์จากเดิมชื่ อ
“บริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด” เป็ น “บริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน)”
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริ ษ ัท ฯเลื อ กน าเสนองบการเงิ น ระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ต าม บริ ษ ัท ฯ
ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด
ดังนั้น งบการเงิ น ระหว่างกาลจึ งเน้น การให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับ กิ จกรรม เหตุ การณ์ แ ละสถานการณ์
ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่ น าเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ น ควรใช้
งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ดังกล่ าวได้รับ การปรั บ ปรุ งหรื อ จัด ให้ มี ข้ ึ น เพื่ อ ให้ มี เนื้ อ หาเท่ าเที ย มกับ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ งและอธิ บายให้ชัด เจน
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
จานวน 5 ฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2563 หลักการสาคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ ากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่ อง สัญญา
ก่ อสร้ าง มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ และการตี ความมาตรฐานบัญ ชี ที่เกี่ ยวข้อง
กิ จการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กบั สัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น
สั ญ ญาที่ อ ยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ อื่ น มาตรฐานฉบับ นี้ ได้ก าหนดหลัก การ
5 ขั้น ตอนส าหรั บ การรั บ รู ้ ร ายได้ที่ เกิ ด ขึ้ น จากสั ญ ญาที่ ท ากับ ลู ก ค้า โดยกิ จ การจะรั บ รู ้ ร ายได้
ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้า
หรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ ง
และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ ม
นามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและ
การวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุ นตัดจาหน่ ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิจการ
(Business Model) หลัก การเกี่ ยวกับ วิธี ก ารค านวนการด้อ ยค่ าของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น โดยใช้
แนวคิ ด ของผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ น และหลัก การเกี่ ย วกับ การบัญ ชี ป้ อ งกัน
ความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี
และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
1.4 นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.

รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิ จที่ สาคัญกับบุคคลหรื อกิ จการเกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จ
ดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
นโยบายการกาหนดราคา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
ราคาที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
ส่ วนลดค่ารักษาพยาบาล
อัตราร้อยละ 10 (2560: ร้อยละ 10)
ค่าเช่าจ่าย
ราคาตามที่ระบุในสัญญา
ค่าบริ การจ่าย
ราคาตามที่ระบุในสัญญา
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
ราคาที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
ค่าสวัสดิการและส่ วนลดค่ารักษาพยาบาล อัตราร้อยละ 15 ถึง 100 (2560: ร้อยละ 15 ถึง 100)
ค่าเช่าจ่าย
ราคาตามที่ระบุในสัญญา
ค่าที่ปรึ กษา
ราคาตามที่ระบุในสัญญา
ซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
ราคาตามที่ระบุในสัญญาโดยอ้างอิงราคาประเมิน
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2561
2560
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
ส่ วนลดค่ารักษาพยาบาล
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - สุทธิ
ค่าเช่าจ่าย
ค่าบริ การจ่าย
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
ค่าสวัสดิการและส่ วนลดค่ารักษาพยาบาล
รายได้ค่ารักษาพยาบาล - สุทธิ
ค่าเช่าจ่าย
ค่าที่ปรึ กษา
ซื้อสิ นทรัพย์ถาวร

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2561
2560

458
458
312
1,219

255
(55)
200
312
966

471
471
936
4,515

671
(93)
578
936
2,842

1,728
(1,062)
666
150
-

4,108
(1,878)
2,230
1,050
-

4,363
(2,328)
2,035
250
60,120

9,069
(4,220)
4,849
3,150
4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ
31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)
ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 4)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการและผูถ้ ือหุน้ )
229
241
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
434
1,376
รวมลูกหนี้การค้า - บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
663
1,617
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
813
813
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
813
813
เจ้าหนี้คา่ ซื้อสิ นทรัพย์ถาวร - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 7)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ผูถ้ ือหุน้ )
357,150
301,030
รวมเจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
357,150
301,030
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2561
2560
17,364
13,649
412
139
17,776
13,788

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2561
2560
52,331
42,654
9,749
417
62,080
43,071

ในไตรมาสที่ ห นึ่ งของปี 2561 บริ ษ ัท ฯบัน ทึ ก สวัส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลของกรรมการผูก้ ่ อ ตั้ง
โรงพยาบาลเพิ่ ม เติ ม เป็ นจ านวนเงิ น ประมาณ 8.6 ล้า นบาท ซึ่ งรวมอยู่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
พันธบัตรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย - ราคาทุน
บวก: กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย - มูลค่ายุติธรรม
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว

4.

(หน่วย: พันบาท)
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)
208
208
413
413
58
471
679

26,944
77,975
346,277
451,196
2,321
453,517
453,725

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 แยกตามอายุหนี้
ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
30 กันยายน 2561
ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างแยกตามวันที่หนี้ที่คา้ งชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

663
663

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

1,615
2
1,617
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
30 กันยายน 2561
ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างแยกตามวันที่หนี้ที่คา้ งชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - บุคคลหรื อกิจการที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

109,821
9,023
9,594
14,585
143,023
(20,375)

116,773
6,434
2,749
15,666
141,622
(15,999)

122,648
123,311

125,623
127,240

2,731
407
665
3,803
127,114

2,625
2,325
677
5,627
132,867

บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงิน
จากลูกหนี้ ไม่ได้ โดยฝ่ ายบริ หารได้ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย
จากประสบการณ์การเก็บเงิน อายุหนี้ที่คงค้างและสภาพเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น

7

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ ย นแปลงของบั ญ ชี ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ส าหรั บ งวดเก้ า เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 กันยายน 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
จานวน
1,713,327
370,096
42,899

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - ตรวจสอบแล้ว
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
จาหน่าย/ตัดจาหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
6.

(1,527)
(104,777)
2,020,018

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
จานวน
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - ตรวจสอบแล้ว
91,623
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
3,219
(11,007)
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
83,835
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

7.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
30 กันยายน 2561
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร - บุคคลหรื อกิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าธรรมเนียมแพทย์คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

114,921
76,130
357,150
98,182
80,417
43,585
770,385

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)
109,227
46,600
301,030
56,992
81,828
21,183
616,860
8

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

เงินกู้ยืมจากธนาคาร
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญากูย้ มื เงินกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ง
ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ชาระค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
ค่าอุปกรณ์ สาหรั บพัฒ นาอาคารใหม่ และสาหรั บปรั บปรุ งอาคารปั จจุ บนั เงิ น กู้ยืมดังกล่าวไม่ มี
หลักประกันและมีกาหนดชาระคืนเงินต้นทั้งหมดเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 21 เดือนนับจากวันที่
เบิกเงินกูค้ รั้งแรก หรื อภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะเกิ ดขึ้นก่อน โดยคิด
ดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวบวกอัตราคงที่และมีกาหนดชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน
ภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ มื ดังกล่าวระบุขอ้ ปฏิบตั ิและข้อจากัดบางประการ เช่น
- การดารงสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ฯของครอบครัวผูถ้ ือหุ ้นหลักทั้งทางตรงและทางอ้อม
ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน การดารงสัดส่ วนดังกล่าว ไม่นบั รวม
หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้มีการเสนอขายให้แก่ประชาชน
- การดารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
- กรณี ที่บริ ษทั ฯมีการเสนอขายหุ ้นต่อประชาชน (Initial Public offering) บริ ษทั ฯต้องชาระคืน
เงินกูย้ มื ภายใน 15 วันนับจากวันสิ้ นสุ ดการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
- ไม่ ด าเนิ น การใด ๆ อัน เป็ นการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษ ทั ฯ ควบหรื อรวม
กิ จการ หรื อโอนกิ จการ เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั ฯจะดาเนิ นการเกี่ ยวกับการเสนอขายหุ ้นแก่
ประชาชน
- ไม่จาหน่าย จ่าย โอนสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เว้นแต่เป็ นไปในทางการค้าปกติของบริ ษทั ฯ
- ไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันโดยการกูย้ มื เงินและการค้ าประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯยังมิได้เบิกใช้เงินกูย้ มื ดังกล่าว

9.

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
จานวน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - ตรวจสอบแล้ว
105,557
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
20,106
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
(733)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
124,930

9

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. ทุนเรื อนหุ้น
10.1 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ของบริ ษทั ฯได้มีมติดงั ต่อไปนี้
ก)

อนุ มตั ิการแปรสภาพบริ ษทั ฯเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดและอนุ มตั ิ ให้เปลี่ยนชื่ อบริ ษ ทั เป็ น
“บริ ษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จากัด (มหาชน)”

ข)

อนุ มตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้น สามัญของบริ ษทั ฯจากมูลค่าหุ ้นละ 100 บาท
เป็ นมู ล ค่ า หุ ้ น ละ 1 บาท ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯเปลี่ ย นแปลงเป็ น
600 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้ น 600 ล้านบาท

ค)

อนุ มั ติ ใ ห้ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯจากเดิ ม 600 ล้า นบาทเป็ น 800 ล้ า นบาท
โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 200 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุ มตั ิ
การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวดังนี้
- จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO)
- จัดสรรหุ ้นเพิ่มทุ นจานวน 12.5 ล้านหุ ้น เพื่ อเสนอขายแก่ กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หาร
ที่เป็ นผูก้ ่อตั้งของบริ ษทั ฯ
- จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 20 ล้านหุ ้น เพื่อเสนอขายต่อผูจ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ นของ
บริ ษทั ฯ อันเกี่ยวเนื่ องกับการจัดสรรหุ ้นส่ วนเกิน (Over-allotment Shares) ภายใน 30 วัน
นับแต่วนั แรกที่หุน้ นั้นเริ่ มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ง)

อนุ มตั ิให้นาหุ ้นของบริ ษทั ฯเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

10.2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการแปรสภาพบริ ษทั ฯเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญและการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
11. เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผล
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลประจาปี 2559 ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
เงินปันผลประจาปี 2560 ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(พันบาท)
(บาท)
48,000

8

504,000

84
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคานวณขึ้นจากกาไรก่อนภาษีเงินได้สาหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี
เฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดื อนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560
สรุ ปได้ดงั นี้
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2561
2560
ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและการ
กลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2561
2560

19,758

16,291

42,993

38,318

(478)

(111)

(3,011)

(1,603)

19,280

16,180

39,982

36,715

จานวนภาษี เงินได้ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรั บ
งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กับขาดทุน (กาไร) จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน

2561

2561

2560

(1)

(156)

453

2560

79

13. กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับงวดที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด
บริ ษทั ฯได้ปรับปรุ งจานวนหุ ้นสามัญสาหรับงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2560 ตามสัดส่ วนที่เปลี่ยนไปของจานวนหุ ้นสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้จาก
มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 1 บาท โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของ
หุน้ สามัญได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อ มู ล ส่ ว นงานด าเนิ น งานที่ น าเสนอนี้ สอดคล้อ งกับ รายงานภายในของบริ ษ ัท ฯที่ ผูม้ ี อ านาจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการ
จัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯดาเนินธุรกิจหลักในส่ วนงานดาเนินงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาล
และดาเนิ นธุ รกิ จในเขตภูมิศาสตร์ เดี ยว คือ ประเทศไทย บริ ษทั ฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับ
ที่ ใช้ในการวัด ก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการด าเนิ น งานในงบการเงิ น ดังนั้น รายได้ ก าไรจากการ
ดาเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดาเนิ นงาน
และเขตภูมิศาสตร์แล้ว
15. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
15.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีรายจ่ายฝ่ ายทุน ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)
การปรับปรุ ง การก่อสร้างอาคารและงานระบบอาคาร
881
1,011
การซื้อเครื่ องมือและอุปกรณ์
47
6
การซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
30
26
รวมภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน
958
1,043
15.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาเช่ าดาเนิ น งานที่ เกี่ ยวข้องกับการเช่ าพื้น ที่ สานักงาน อุปกรณ์ และอื่ น ๆ
อายุของสัญญามีระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี
บริ ษทั ฯมีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สญ
ั ญาข้างต้นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
7
8
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
3
2
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
15.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาบริการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริ การดังนี้
ก) สั ญ ญาบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์แ ละบริ ก ารอื่ น ๆ โดยมี ค่ า บริ ก ารที่ ต ้อ งจ่ า ยช าระ
ในระหว่างปี 2561 ถึงปี 2564 เป็ นจานวนเงินประมาณ 43 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: จานวน
เงินประมาณ 65 ล้านบาทที่ตอ้ งจ่ายชาระในระหว่างปี 2561 ถึงปี 2563)
ข) สัญญาแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินกับบริ ษทั หลักทรัพย์ในประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่อว่าจ้างให้เป็ น
ที่ ป รึ กษาทางการเงิ น ในการขออนุ ญ าตต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์เพื่ อ ออกและเสนอขายหุ ้ น สามัญ ต่ อ ประชาชนทั่ว ไปเป็ นครั้ งแรก
และจดทะเบี ย นหุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท ฯเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทย ภายใต้สั ญ ญาดังกล่ าว บริ ษ ัท ฯมี ภ าระผูก พัน ที่ ต ้อ งช าระค่ าธรรมเนี ย ม
ที่ปรึ กษาทางการเงินตามจานวนและอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
ต่ อ มา เมื่ อ วัน ที่ 11 ตุ ล าคม 2561 บริ ษ ัท ฯได้ท าสั ญ ญาแต่ งตั้งผูจ้ ัด การการจัด จ าหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ายกับบริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าว เพื่อว่าจ้างให้เป็ นผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก โดยบริ ษทั ฯ
มีภาระผูกพันที่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
15.4 การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยู่
เป็ นจานวน 3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 3 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิ บตั ิ
ตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯคือเพื่อค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า
16. ลาดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมี สิน ทรัพ ย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมซึ่งมีลาดับชั้นอยูใ่ นระดับ 2 ดังนี้
30 กันยายน 2561
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั ด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนชัว่ คราว (หมายเหตุ 3)

471

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
453,517
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในระหว่างวันที่ 16 ถึง 19 ตุลาคม 2561 บริ ษทั ฯได้เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในส่ วนที่จะเสนอ
ขายแก่ ประชาชนทัว่ ไปเป็ นจานวน 167.5 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ 11.60 บาท และเสนอขายแก่
กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ ห ารที่ เป็ นผูก้ ่ อตั้งของบริ ษทั ฯเป็ นจานวน 12.5 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ
2.65 บาท คิดเป็ นเงินจานวนรวม 1,976.1 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ฯได้รับชาระเงินค่าหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว
แล้วทั้งจานวนในวัน ที่ 24 ตุ ลาคม 2561 และได้จดทะเบี ยนการเพิ่ มทุ น ชาระแล้วกับ กระทรวง
พาณิ ชย์เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุน้ ดังกล่าวจะแสดง
หักจากส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
2561
18. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2561
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