
 
บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน)  
(เดิมช่ือ “บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั”) 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 



 
 
 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน)   
(เดิมช่ือ “บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั”)   

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับ                        
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ 
จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้                    
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

โกสุมภ ์ชะเอม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2561 



บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
(เดิมช่ือ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 263,635              237,805              
เงินลงทุนชัว่คราว 3 679                     453,725              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 127,114              132,867              
ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ 42,118                39,468                
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 5,828                  14,755                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 439,374              878,620              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 2,704                  2,704                  
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,375                  1,375                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 2,020,018           1,713,327           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6 83,835                91,623                
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 119,231              140,700              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30,088                26,624                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,086                  1,610                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,259,337           1,977,963           
รวมสินทรัพย์ 2,698,711           2,856,583           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
(เดิมช่ือ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7                770,385                616,860 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย                    9,995                  20,655 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน                  12,729                  17,020 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน                793,109                654,535 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9                124,930                105,557 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน                    1,532                    1,463 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน                126,462                107,020 
รวมหนีสิ้น                919,571                761,555 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
(เดิมช่ือ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 10 
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
         (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 6,000,000 หุน้
         มูลค่าหุน้ละ 100 บาท)                800,000                600,000 
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
         (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 6,000,000 หุน้
         มูลค่าหุน้ละ 100 บาท)                600,000                600,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั                  10,349                  10,349 
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย                  60,000                  60,000 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร             1,108,745             1,422,823 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้                         46                    1,856 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น             1,779,140             2,095,028 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น             2,698,711             2,856,583 

                           -                            - 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
(เดิมช่ือ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2561 2560

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 710,753              639,747              
รายไดอ่ื้น 5,240                  7,253                  
รวมรายได้ 715,993              647,000              
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 483,644              432,980              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 16,619                21,352                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 109,123              95,393                
รวมค่าใช้จ่าย 609,386              549,725              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 106,607              97,275                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (19,280)               (16,180)               
กําไรสําหรับงวด 87,327                81,095                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 3 7                         779                     
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 12 (1)                       (156)                   
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
     - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6                         623                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 6                         623                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 87,333                81,718                

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 13
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.15                    0.14                    

(หน่วย: พนัหุน้)
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 600,000              600,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
(เดิมช่ือ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2561 2560

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,988,693           1,753,708           
รายไดอ่ื้น 22,615                23,843                
รวมรายได้ 2,011,308           1,777,551           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,376,874           1,226,856           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 46,029                44,081                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 358,501              292,105              
รวมค่าใช้จ่าย 1,781,404           1,563,042           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 229,904              214,509              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (39,982)               (36,715)               
กําไรสําหรับงวด 189,922              177,794              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 3 (2,263)                (396)                   
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 12 453                     79                       
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
     - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,810)                (317)                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (1,810)                (317)                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 188,112              177,477              

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 13
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.32                    0.30                    

(หน่วย: พนัหุน้)
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 600,000              600,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
(เดิมช่ือ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด”)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 229,904              214,509              
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 115,784              112,447              
   หน้ีสูญ 150                     169                     
   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเพิ่มข้ึน 4,376                  678                     
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 655                     1,953                  
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (4,292)                (851)                   
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 20,106                10,138                
   เงินปันผลรับ (369)                   (865)                   
   ดอกเบ้ียรับ (3,398)                (8,257)                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 362,916              329,921              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (691)                   24,208                
   ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ (2,650)                1,938                  
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 8,927                  6,397                  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (476)                   (32)                     
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 56,214                74,884                
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (3,206)                (2,721)                
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 69                       82                       
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (733)                   (1,277)                
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 420,370              433,400              
   จ่ายภาษีเงินได้ (53,653)               (53,846)               
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 366,717              379,554              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
(เดิมช่ือ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด”)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 455,075              147,363              
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุน 369                     865                     
ซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ -                         (202,859)             
จ่ายชาํระหน้ีค่าซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (273,860)             (39,066)               
จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร (21,430)               (167,246)             
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,910)                (3,161)                
จ่ายชาํระหน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (234)                   (4,265)                
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 872                     869                     
ดอกเบ้ียรับ 5,316                  8,878                  
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 164,198              (258,622)             
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
จ่ายเงินปันผล (505,085)             (48,046)               
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (505,085)             (48,046)               
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 25,830                72,886                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 237,805              208,737              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 263,635              281,623              

-                     
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ซ้ือท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 370,096 84,553
   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 1,309 -                         
   จดัประเภทท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                         2,257                  
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรเป็นสินทรัพยถ์าวร 42,899                13,866                
   เงินปันผลคา้งจ่าย 2,650                  2,832                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด”)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน (ขาดทุน)

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน รวม
ที่ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 600,000                        10,349                          60,000                          1,208,567                     1,937                            1,880,853                     
กาํไรสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   177,794                        -                                   177,794                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   (317)                             (317)                             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   177,794                        (317)                             177,477                        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 11) -                                   -                                   -                                   (48,000)                         -                                   (48,000)                         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 600,000                        10,349                          60,000                          1,338,361                     1,620                            2,010,330                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 600,000                        10,349                          60,000                          1,422,823                     1,856                            2,095,028                     
กาํไรสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   189,922                        -                                   189,922                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   (1,810)                           (1,810)                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   189,922                        (1,810)                           188,112                        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 11) -                                   -                                   -                                   (504,000)                       -                                   (504,000)                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 600,000                        10,349                          60,000                          1,108,745                     46                                 1,779,140                     

-                                   -                                   -                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม
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บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)  
(เดิมช่ือ “บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชน ซ่ึงจัดตั้ งข้ึน                     
และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย บริษัทฯด าเนินธุรกิจหลกัในการประกอบกิจการโรงพยาบาล                         
ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมาย      
ว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัฯกบักระทรวงพาณิชยจ์ากเดิมช่ือ 
“บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั” เป็น “บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน)” 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ                        
ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง                   
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดังนั้ นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์                   
ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช ้                  
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน                        
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน                     
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจน
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
จ านวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                               
1 มกราคม 2563 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการ                         
5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได ้                          
ในจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้
หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และก าหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริง
และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม              
น ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวนการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้
แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกัน                        
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี 
และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
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2. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั  
รายไดค่้ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล อตัราร้อยละ 10 (2560: ร้อยละ 10) 
ค่าเช่าจ่าย ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริการจ่าย ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกับบคุคลท่ีเกี่ยวข้องกนั  
รายไดค่้ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าสวสัดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล อตัราร้อยละ 15 ถึง 100 (2560: ร้อยละ 15 ถึง 100) 
ค่าเช่าจ่าย ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าท่ีปรึกษา ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร ราคาตามท่ีระบุในสญัญาโดยอา้งอิงราคาประเมิน 

 

   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดค่้ารักษาพยาบาล 458 255 471 671 
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล - (55) - (93) 
รายไดค่้ารักษาพยาบาล - สุทธิ 458 200 471 578 
ค่าเช่าจ่าย 312 312 936 936 
ค่าบริการจ่าย 1,219 966 4,515 2,842 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดค่้ารักษาพยาบาล 1,728 4,108 4,363 9,069 
ค่าสวสัดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล (1,062) (1,878) (2,328) (4,220) 
รายไดค่้ารักษาพยาบาล - สุทธิ 666 2,230 2,035 4,849 
ค่าเช่าจ่าย - 1,050 - 3,150 
ค่าท่ีปรึกษา 150 - 250 - 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - 60,120 - 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ                 
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                  
   (หมายเหตุ 4) 

  

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการและผูถื้อหุน้) 229 241 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 434 1,376 
รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 663 1,617 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 813 813 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 813 813 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั                    
   (หมายเหตุ 7)   
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้) 357,150 301,030 
รวมเจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 357,150 301,030 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 17,364 13,649 52,331 42,654 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 412 139 9,749 417 
รวม 17,776 13,788 62,080 43,071 

 ในไตรมาสท่ีหน่ึงของปี  2561 บริษัทฯบันทึกสวสัดิการรักษาพยาบาลของกรรมการผูก่้อตั้ ง
โรงพยาบาลเพิ่มเติมเป็นจ านวนเงินประมาณ 8.6 ล้านบาท ซ่ึงรวมอยู่ เป็นส่วนหน่ึงของ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
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3. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า 208 208 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย   
   หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 413 26,944 
   พนัธบตัรรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ - 77,975 
   ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 346,277 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - ราคาทุน 413 451,196 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 58 2,321 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - มูลค่ายติุธรรม 471 453,517 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 679 453,725 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 แยกตามอายุหน้ี                  
ท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ   
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  663 1,615 
   3 - 6 เดือน - 2 
รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 663 1,617 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ   
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  109,821 116,773 
 3 - 6 เดือน 9,023 6,434 
 6 - 12 เดือน 9,594 2,749 
 มากกวา่ 12 เดือน 14,585 15,666 
รวม 143,023 141,622 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (20,375) (15,999) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ี 
   ไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 

 
122,648 125,623 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 123,311 127,240 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,731 2,625 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  407 2,325 
รายไดค้า้งรับ  665 677 
รวมลูกหน้ีอ่ืน  3,803 5,627 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 127,114 132,867 

บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงิน
จากลูกหน้ีไม่ได ้โดยฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย
จากประสบการณ์การเกบ็เงิน อายหุน้ีท่ีคงคา้งและสภาพเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 
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5. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวด เก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                            
30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 
(หน่วย: พนับาท) 

จ านวน 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - ตรวจสอบแลว้ 1,713,327 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 370,096 
โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  
   ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 

42,899 
 

(1,527) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (104,777) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 2,020,018 

6. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 จ านวน 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - ตรวจสอบแลว้ 91,623 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,219 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (11,007) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 83,835 

7. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
    (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 114,921 109,227 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 76,130 46,600 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 357,150 301,030 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร - บุคคลหรือกิจการ                     
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 98,182 56,992 

ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 80,417 81,828 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 43,585 21,183 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 770,385 616,860 
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8. เงินกู้ยืมจากธนาคาร 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้มืเงินกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง                      
ในวงเงิน 2,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชช้ าระค่าท่ีดิน ค่าก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้าง                             
ค่าอุปกรณ์ส าหรับพฒันาอาคารใหม่และส าหรับปรับปรุงอาคารปัจจุบนั เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มี
หลกัประกนัและมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 21 เดือนนบัจากวนัท่ี
เบิกเงินกูค้ร้ังแรก หรือภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 แลว้แต่ระยะเวลาใดจะเกิดข้ึนก่อน โดยคิด
ดอกเบ้ียในอตัราลอยตวับวกอตัราคงท่ีและมีก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 

 ภายใตส้ญัญาเงินกูย้มืดงักล่าวระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น 

- การด ารงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯของครอบครัวผูถื้อหุ้นหลกัทั้งทางตรงและทางออ้ม 
ทั้งน้ี หากมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแก่ประชาชน การด ารงสัดส่วนดงักล่าว ไม่นบัรวม
หุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีไดมี้การเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน 

- การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  
- กรณีท่ีบริษทัฯมีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Initial Public offering) บริษทัฯตอ้งช าระคืน

เงินกูย้มืภายใน 15 วนันบัจากวนัส้ินสุดการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน 
- ไม่ด าเนินการใด ๆ อนัเป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ควบหรือรวม

กิจการ หรือโอนกิจการ เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัฯจะด าเนินการเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นแก่
ประชาชน 

- ไม่จ าหน่าย จ่าย โอนสินทรัพยข์องบริษทัฯ เวน้แต่เป็นไปในทางการคา้ปกติของบริษทัฯ 
- ไม่ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัโดยการกูย้มืเงินและการค ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯยงัมิไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืดงักล่าว 

9. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
จ านวน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - ตรวจสอบแลว้ 105,557 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด  20,106 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (733) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 124,930 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. ทุนเรือนหุ้น 

10.1  เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ของบริษทัฯไดมี้มติดงัต่อไปน้ี  

 ก) อนุมติัการแปรสภาพบริษทัฯเป็นบริษทัมหาชนจ ากัดและอนุมติัให้เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น 
“บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน)”  

 ข) อนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯจากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซ่ึงจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเปล่ียนแปลงเป็น                          
600 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 600 ลา้นบาท   

 ค)  อนุมัติให้ เพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม  600 ล้านบาทเป็น  800 ล้านบาท                                   
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 200 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และอนุมติั
การจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวดงัน้ี 

 -  จดัสรรหุน้เพิ่มทุน เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 

 - จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 12.5 ลา้นหุ้น เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและ/หรือผูบ้ริหาร                    
ท่ีเป็นผูก่้อตั้งของบริษทัฯ 

 -  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 20 ลา้นหุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินของ
บริษทัฯ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment Shares) ภายใน 30 วนั
นบัแต่วนัแรกท่ีหุน้นั้นเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ง) อนุมติัให้น าหุ้นของบริษทัฯเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

10.2  เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการแปรสภาพบริษทัฯเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัและการเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

11. เงินปันผลจ่าย 

 
เงินปันผล 

 
อนุมติัโดย 

เงินปันผลจ่าย 
(พนับาท) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
(บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
   เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 48,000 8 

เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
   เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2561 504,000 84 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 19,758 16,291 42,993 38,318 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (478) (111) (3,011) (1,603) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน   
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 19,280 16,180 39,982 36,715 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับ                 
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

   กบัขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมูลค่า   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย                                     (1) (156) 453 79 

13. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด 
บริษทัฯไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้าก
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้อง
หุน้สามญัไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาล 
และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของ    
ส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบั              
ท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดังนั้ น รายได้ ก าไรจากการ
ด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงาน
และเขตภูมิศาสตร์แลว้  

15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุน ดงัน้ี 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

  (ตรวจสอบแลว้) 
การปรับปรุง การก่อสร้างอาคารและงานระบบอาคาร 881 1,011 
การซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 47 6 
การซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 30 26 
รวมภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 958 1,043 

15.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าพื้นท่ีส านักงาน อุปกรณ์และอ่ืน ๆ     
อายขุองสญัญามีระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี 

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาขา้งตน้ดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 
      จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 7 8 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 3 2 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาบริการดงัน้ี 

ก) สัญญาบ ารุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์และบริการอ่ืน ๆ  โดยมีค่าบริการท่ีต้องจ่ายช าระ                 
ในระหวา่งปี 2561 ถึงปี 2564 เป็นจ านวนเงินประมาณ 43 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: จ านวน
เงินประมาณ 65 ลา้นบาทท่ีตอ้งจ่ายช าระในระหวา่งปี 2561 ถึงปี 2563) 

ข) สัญญาแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินกบับริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศแห่งหน่ึง เพื่อว่าจา้งให้เป็น
ท่ีปรึกษาทางการเงินในการขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย ์                           
และตลาดหลักทรัพย์เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก                         
และจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์                                 
แห่งประเทศไทย ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีต้องช าระค่าธรรมเนียม                        
ท่ีปรึกษาทางการเงินตามจ านวนและอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 บริษัทฯได้ท าสัญญาแต่งตั้ งผูจ้ ัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกนัการจ าหน่ายกบับริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าว เพื่อว่าจา้งให้เป็นผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และรับประกนัการจ าหน่ายหุน้สามญัของบริษทัฯต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก โดยบริษทัฯ
มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

15.4 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู ่   
เป็นจ านวน 3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 3 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติั                      
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯคือเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

16. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมซ่ึงมีล าดบัชั้นอยูใ่นระดบั 2 ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท)  
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพย์ทีว่ดัด้วยมูลค่ายุติธรรม   
   เงินลงทุนชัว่คราว (หมายเหตุ 3) 471 453,517 
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17.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 ในระหว่างวนัท่ี 16 ถึง 19 ตุลาคม 2561 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในส่วนท่ีจะเสนอ
ขายแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นจ านวน 167.5 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 11.60 บาท และเสนอขายแก่
กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารท่ีเป็นผูก่้อตั้งของบริษทัฯเป็นจ านวน 12.5 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ             
2.65 บาท คิดเป็นเงินจ านวนรวม 1,976.1 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บช าระเงินค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว
แลว้ทั้ งจ  านวนในวนัท่ี 24 ตุลาคม 2561 และได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแลว้กับกระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2561 ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้ดงักล่าวจะแสดง
หกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 

 หุ้นสามญัของบริษทัฯเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 
2561 

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2561 
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