
 

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน)  
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 



 
 
 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ  ากดั (มหาชน)   

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                              
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และ               
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34       
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
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: 14 พฤษภาคม 2562 



บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 225,530              223,497              

เงินลงทุนชวัคราว 3 1,639,506           1,636,628           

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4 120,321              139,294              

ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ 42,213                42,884                

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 4,975                  6,642                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,032,545           2,048,945           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 2,800                  2,704                  

เงินลงทุนระยะยาวอืน 1,375                  1,375                  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 2,322,491           2,136,138           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6 82,978                82,786                

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยถ์าวร 96,230                125,212              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25,014                25,214                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 2,814                  2,007                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,533,702           2,375,436           

รวมสินทรัพย์ 4,566,247           4,424,381           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 7                457,679                408,384

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย                  24,744                  11,137

หนีสินหมุนเวียนอืน                  22,490                  29,294

รวมหนีสินหมุนเวยีน                504,913                448,815

หนีสินไม่หมุนเวยีน

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9                  98,316                100,687

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน                    1,550                    1,537

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน                  99,866                102,224

รวมหนีสิน                604,779                551,039

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท                800,000                800,000

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 786,300,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท                786,300                786,300

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั             1,934,360             1,934,360

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย                  67,861                  67,861

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร             1,170,148             1,084,025

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้                    2,799                       796

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น             3,961,468             3,873,342

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น             4,566,247             4,424,381

                           -                            - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 695,235              642,375              

รายไดอื้น 9,086                  10,968                

รวมรายได้ 704,321              653,343              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 470,425              444,524              

ค่าใชจ่้ายในการขาย 13,639                15,858                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 116,496              129,418              

รวมค่าใช้จ่าย 600,560              589,800              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 103,761              63,543                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (17,638)               (11,314)               

กาํไรสําหรับงวด 86,123                52,229                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 3 2,504                  (2,136)                 

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 11 (501)                    427                     

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

     - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,003                  (1,709)                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 2,003                  (1,709)                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 88,126                50,520                

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 12

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.11                    0.09                    

(หน่วย: พนัหุ้น)

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 786,300              600,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 103,761              63,543                

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 39,623                38,017                

   หนีสูญ 199                     -                         

   ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเพิมขึน 145                     5,046                  

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 227                     (15)                      

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว (473)                    (3,487)                 

   สาํรองผลประโยชน์ของพนกังานเพิมขึน 1,801                  12,394                

   เงินปันผลรับ (8)                       (291)                    

   ดอกเบียรับ (3,960)                 (2,396)                 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 141,315              112,811              

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 22,346                (643)                    

   ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ 671                     (5,864)                 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,667                  2,472                  

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (807)                    (469)                    

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 1,352                  18,905                

   หนีสินหมุนเวียนอืน (5,393)                 (6,181)                 

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 13                       19                       

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,942)                 (573)                    

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 156,222              120,477              

   จ่ายภาษีเงินได้ (4,331)                 (3,437)                 

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 151,891              117,040              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพิมขึน (96)                      -                         

เงินลงทุนชวัคราวลดลง 99                       181,114              

เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุน 8                         291                     

ซือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (41,986)               -                         

จ่ายชาํระหนีค่าซือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (96,861)               (81,260)               

จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซือสินทรัพยถ์าวร (5,925)                 (4,000)                 

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,327)                 (63)                      

จ่ายชาํระหนีค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,656)                 (234)                    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 285                     15                       

ดอกเบียรับ 242                     4,066                  

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (149,217)             99,929                

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

จ่ายเงินปันผล (641)                    (484)                    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (641)                    (484)                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 2,033                  216,485              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 223,497              237,805              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 225,530              454,290              

-                         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   ซือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 145,916              87,340                

   ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 544                     293                     

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยถ์าวรเป็นสินทรัพยถ์าวร 34,907                11,328                

   จาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราวทียงัไม่ไดรั้บชาํระ -                         34,423                

   เงินปันผลคา้งจ่าย -                         504,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

องค์ประกอบอนื

ของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ส่วนเกินทุน (ขาดทุน)

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน รวม

ทอีอกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2561 600,000                         10,349                           60,000                           1,422,823                      1,856                             2,095,028                      

กาํไรสําหรับงวด -                                     -                                     -                                     52,229                           -                                     52,229                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     (1,709)                            (1,709)                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     52,229                           (1,709)                            50,520                           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 10) -                                     -                                     -                                     (504,000)                        -                                     (504,000)                        

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2561 600,000                         10,349                           60,000                           971,052                         147                                1,641,548                      

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 786,300                         1,934,360                      67,861                           1,084,025                      796                                3,873,342                      

กาํไรสําหรับงวด -                                     -                                     -                                     86,123                           -                                     86,123                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     2,003                             2,003                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     86,123                           2,003                             88,126                           

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2562 786,300                         1,934,360                      67,861                           1,170,148                      2,799                             3,961,468                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม
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บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชน ซ่ึงจดัตั้ งข้ึน                     
และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาล                         
ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

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

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์                   
ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช ้                  
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา               
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน                
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงไดมี้การ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียน 

 เก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการ              
5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได ้                                 
ในจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้
หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริง
และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี          
ทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน              
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี               
ท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าว                    
ไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานจ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
   ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
   ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้
แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกัน              
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน                
การบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 
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1.4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

2. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  
รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล อตัราร้อยละ 10 (2561: ร้อยละ 10) 
ค่าเช่าจ่าย ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
ค่าบริการจ่าย ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไปและราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน  
รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าสวสัดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล อตัราร้อยละ 15 ถึง 100 (2561: ร้อยละ 15 ถึง 100) 
ค่าท่ีปรึกษา ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2562 2561 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
รายไดค้่ารักษาพยาบาล 33 9 
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล - - 
รายไดค้่ารักษาพยาบาล - สุทธิ 33 9 
ค่าเช่าจ่าย 312 312 
ค่าบริการจ่าย 1,377 903 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายไดค้่ารักษาพยาบาล  2,832   1,244 
ค่าสวสัดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล (787)    (713) 
รายไดค้่ารักษาพยาบาล - สุทธิ 2,045 531 
ค่าท่ีปรึกษา 150 - 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ                 
31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                  
   (หมายเหตุ 4) 

  

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการและผูถื้อหุน้) 392 225 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 48 1,120 
รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 440 1,345 

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

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
   (หมายเหตุ 7)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 428 164 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 428 164 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,128 17,158 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 267 8,926 
รวม 18,395 26,084 
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3. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า 550,125 550,220 
ตัว๋แลกเงิน 300,000 300,000 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด   
 ราคาทุน 785,882 785,413 
 บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 3,499 995 
 มูลค่ายติุธรรม 789,381 786,408 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 1,639,506 1,636,628 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 แยกตามอายุหน้ี                  
ท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ   
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  425 1,336 
   3 - 6 เดือน 14 9 
   6 - 12 เดือน 1 - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 440 1,345 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ   
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  97,745 119,609 
 3 - 6 เดือน 9,203 8,134 
 6 - 12 เดือน 5,647 11,578 
 มากกวา่ 12 เดือน 19,673 14,580 
รวม 132,268 153,901 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (20,603) (20,458) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ี 
   ไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 

 
111,665 133,443 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 112,105 134,788 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,914 1,864 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  5,661 1,943 
รายไดค้า้งรับ  641 699 
รวมลูกหน้ีอ่ืน  8,216 4,506 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 120,321 139,294 

บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงิน
จากลูกหน้ีไม่ได ้โดยฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย 
ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน อายหุน้ีท่ีคงคา้งและสภาพเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 
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5. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 
(หน่วย: พนับาท) 

จ านวน 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - ตรวจสอบแลว้ 2,136,138 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 187,902 
โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 34,907 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (512) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (35,944) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 2,322,491 

6. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 จ านวน 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - ตรวจสอบแลว้ 82,786 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,871 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (3,679) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 82,978 

7. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 106,936 111,869 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 428 164 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 77,399 76,776 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร - บุคคลหรือกิจการ                     
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 
146,459 

 
98,518 

ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 84,591 87,305 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 41,866 33,752 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 457,679 408,384 
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8. เงินกู้ยืมจากธนาคาร 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง                      
ในวงเงิน 2,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชช้ าระค่าท่ีดิน ค่าก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้าง                             
ค่าอุปกรณ์ส าหรับพฒันาอาคารใหม่และส าหรับปรับปรุงอาคารปัจจุบัน เงินกู้ยืมดงักล่าวไม่มี
หลกัประกนัและมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งหมดเม่ือครบก าหนดระยะเวลา 21 เดือนนบัจากวนัท่ี
เบิกเงินกูค้ร้ังแรก หรือภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะเกิดข้ึนก่อน โดยคิด
ดอกเบ้ียในอตัราลอยตวับวกอตัราคงท่ีและมีก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มืดงักล่าวระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ 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 าเนินการเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นแก่
ประชาชน 

- ไม่จ  าหน่าย จ่าย โอนสินทรัพยข์องบริษทัฯ เวน้แต่เป็นไปในทางการคา้ปกติของบริษทัฯ 

- ไมก่่อใหเ้กิดภาระผกูพนัโดยการกูย้มืเงินและการค ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯยงัมิไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืดงักล่าว 

9. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
จ านวน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - ตรวจสอบแลว้ 100,687 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด  2,571 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (4,942) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 98,316 
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10. เงินปันผลจ่าย 

เม่ือว ันท่ี  28 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2561 ของบริษัทฯมีมติอนุมัติ                           
ให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของบริษทัฯแก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 84 บาท เป็นเงินรวมทั้งส้ิน              
504 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 25 เมษายน 2561 

11. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 17,939 13,159 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (301) (1,845) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 17,638 11,314 

จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับ                 
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

             (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน (ก าไร)                                                 
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (501) 427 

12. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  
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13. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

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

14. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

14.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุน ดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

  (ตรวจสอบแลว้) 
การปรับปรุง การก่อสร้างอาคารและงานระบบอาคาร 720 860 
การซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 107 65 
การซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 36 32 
รวมภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 863 957 

14.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีส านักงาน อุปกรณ์และอ่ืน ๆ     
อายขุองสัญญามีระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี 

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาขา้งตน้ดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
  (ตรวจสอบแลว้) 
      จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 8 8 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 6 2 
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14.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯได้ท าสัญญาบ ารุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์และบริการอ่ืน ๆ                       
โดยมีค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายช าระในระหวา่งปี 2562 ถึงปี 2564 เป็นจ านวนเงินประมาณ 66 ลา้นบาท                    
(31 ธนัวาคม 2561: จ านวนเงินประมาณ 44 ลา้นบาทท่ีตอ้งจ่ายช าระในระหวา่งปี 2562 ถึงปี 2564) 

14.4 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู ่   
เป็นจ านวน 3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 3 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติั                      
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯคือเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

15. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมซ่ึงมีล าดบัชั้นอยูใ่นระดบั 2 ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท)  
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์ทีว่ดัด้วยมูลค่ายุติธรรม   
   เงินลงทุนชัว่คราว (หมายเหตุ 3) 789,381 786,408 

16. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

16.1 การแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัอตัราค่าชดเชยกรณเีลกิจ้าง 

  เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน              
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย
ดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็น
การแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯ                  
มีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน 28 ล้านบาท บริษัทฯจะบันทึก
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันที                           
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของงวดท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใช ้คือไตรมาสท่ีสองของปี 2562  

16.2 การอนุมัติจ่ายเงินปันผล 

 เม่ือวนั ท่ี  26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2562 ของบริษัทฯมีมติอนุมัติ                           
ให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษทัฯแก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 
110.08 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 
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17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 
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