
 

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั (มหาชน)  

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 



 

 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จาํกัด (มหาชน)   

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับ                        

งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั 

โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ

เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้                    

ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไมไ่ดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไมไ่ดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 1.2 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์                               

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บริษทัฯไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวด                        

สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยเลือกนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรน

ชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั  

ทั้งน้ี สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอยา่งต่อเน่ือง                         

ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่

อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การจาํกดัหรือหยดุชะงกัการผลิต การดาํเนินงานท่ีล่าชา้ขึ้น เป็นตน้  

สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายไดจ้ากการประกอบกิจการ

โรงพยาบาล ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนั

และในอนาคตของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล              

ในขณะน้ี 

ในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบ

ทางการเงินเก่ียวกบัมลูค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองและจะพจิารณา

บนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถทาํได ้ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

 

โกสุมภ ์ชะเอม 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2563 



บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 906,216              631,773              

เงินลงทุนชวัคราว 2 -                          799,242              

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4 95,262                156,156              

ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ 52,150                48,684                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 5 471                     -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 5,956                  7,201                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,060,055           1,643,056           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 3,647                  3,647                  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 3,291,437           2,862,423           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 6,651                  -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 78,846                77,377                

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 50,899                91,841                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 41,801                33,299                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 4,044                  4,950                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,477,325           3,073,537           

รวมสินทรัพย์ 4,537,380           4,716,593           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 8 369,812              461,477              

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 3,725                  -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,887                  28,672                

หนีสินหมุนเวียนอืน 21,280                32,845                

รวมหนีสินหมุนเวยีน 398,704              522,994              

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3,267                  -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9 158,638              153,005              

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,920                  1,643                  

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 163,825              154,648              

รวมหนีสิน 562,529              677,642              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

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 80,000                80,000                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,174,191           1,230,359           

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                          7,932                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,974,851           4,038,951           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,537,380           4,716,593           

-                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 515,440             670,699             

รายไดด้อกเบีย 2,386                 3,510                 

รายไดค้่าเช่า 2,074                 2,031                 

รายไดอื้น 4,416                 3,523                 

รวมรายได้ 524,316             679,763             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 396,819             489,180             

ค่าใชจ่้ายในการขาย 7,963                 13,187               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 108,762             134,303             

รวมค่าใช้จ่าย 513,544             636,670             

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 10,772               43,093               

ตน้ทุนทางการเงิน (46)                     -                         

กาํไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 10,726               43,093               

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 10 635                    (7,416)               

กาํไรสําหรับงวด 11,361               35,677               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย -                         3,063                 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 10 -                         (612)                  

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         2,451                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -                         2,451                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 11,361               38,128               

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 11

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.01                   0.05                   

(หน่วย: พนัหุน้)

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 786,300             786,300             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,174,362          1,365,934          

รายไดด้อกเบีย 3,669                 7,470                 

รายไดค้่าเช่า 4,187                 4,060                 

รายไดอื้น 8,217                 6,620                 

รวมรายได้ 1,190,435          1,384,084          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 884,741             959,605             

ค่าใชจ่้ายในการขาย 20,065               26,826               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 234,365             250,799             

รวมค่าใช้จ่าย 1,139,171          1,237,230          

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 51,264               146,854             

ตน้ทุนทางการเงิน (178)                  -                         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 51,086               146,854             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (2,382)               (25,054)             

กาํไรสําหรับงวด 48,704               121,800             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย -                         5,567                 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 10 -                         (1,113)               

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         4,454                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -                         4,454                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 48,704               126,254             

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 11

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.06                   0.15                   

(หน่วย: พนัหุน้)

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 786,300             786,300             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 51,086               146,854             

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 87,948               80,464               

   หนีสูญ 402                    292                    

   ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญเพิมขึน 10,606               2,402                 

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,354                 154                    

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 3,192                 (1,221)               

   ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 97                      -                         

   สาํรองผลประโยชน์ระยะสันและระยะยาวของพนกังานเพิมขึน 5,885                 32,981               

   เงินปันผลรับ (7)                       (8)                       

   ดอกเบียรับ (3,669)               (7,470)               

   ผลต่างจากการลดค่าเช่า 27                      -                         

   ค่าใชจ่้ายดอกเบียตามสัญญาเช่า 178                    -                         

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 157,099             254,448             

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 46,144               3,821                 

   ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ (3,466)               (905)                  

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,245                 (2,548)               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 906                    (1,138)               

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (41,674)             20,266               

   หนีสินหมุนเวียนอืน (10,422)             (5,479)               

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 277                    46                      

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,834)               (4,942)               

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 148,275             263,569             

   จ่ายภาษีเงินได้ (34,988)             (18,937)             

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 113,287             244,632             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพิมขึน -                         (96)                     

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจาํลดลง (เพมิขึน) (7)                       449,345             

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย (200,000)           (100,469)           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 995,489             200,479             

เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุน 7                        8                        

ซือสินทรัพยถ์าวร (401,357)           (268,644)           

จ่ายชาํระหนีค่าซือสินทรัพยถ์าวร (111,387)           (96,861)             

จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,162)               (26,191)             

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,209)               (6,383)               

จ่ายชาํระหนีค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (815)                  (1,656)               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 120                    412                    

ดอกเบียรับ 4,207                 7,922                 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน 271,886             157,866             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายคืนหนีสินตามสัญญาเช่า (1,088)               -                         

จ่ายเงินปันผล (109,642)           (109,341)           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (110,730)           (109,341)           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขนึสุทธิ 274,443             293,157             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 631,773             223,497             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 906,216             516,654             
-                         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   ซือสินทรัพยถ์าวรทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 62,151               121,716             

   จาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรทียงัไม่ไดรั้บชาํระ 200                    -                         

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขึนจากการทาํสัญญาเช่าเพิม 471                    -                         

   ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 60                      1,587                 

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

      เป็นสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 48,104               60,089               

   จดัประเภทรายการสินทรัพยถ์าวรเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,170                 -                         

   เงินปันผลคา้งจ่าย 1,421                 1,381                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน รวม

ทีออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผือขาย ส่วนของผูถื้อหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     121,800                         -                                     121,800                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     4,454                             4,454                             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     121,800                         4,454                             126,254                         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                                     -                                     -                                     (110,081)                        -                                     (110,081)                        

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2562 786,300                         1,934,360                      67,861                           1,095,744                      5,250                             3,889,515                      

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 786,300                         1,934,360                      80,000                           1,230,359                      7,932                             4,038,951                      

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี

   เนืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

   มาถือปฏิบติั (หมายเหตุ 2) -                                     -                                     -                                     5,209                             (7,932)                            (2,723)                            

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 786,300                         1,934,360                      80,000                           1,235,568                      -                                     4,036,228                      

กาํไรสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     48,704                           -                                     48,704                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     48,704                           -                                     48,704                           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                                     -                                     -                                     (110,081)                        -                                     (110,081)                        

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2563 786,300                         1,934,360                      80,000                           1,174,191                      -                                     3,974,851                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งขึ้น                     

และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาล                         

ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 

เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การจาํกดัหรือหยดุชะงกัการผลิต การดาํเนินงาน

ท่ีล่าชา้ขึ้น เป็นตน้ 

 สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการโรงพยาบาล ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน 

และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าว                   

ยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯติดตามความคืบหนา้

ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณ

การหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ นอย่างต่อเน่ืองและจะพิจารณาบันทึกผลกระทบดังกล่าว              

เม่ือสามารถทาํได ้

 ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ้ดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2563 โดยเลือกนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับ

ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบ                 

งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.4 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ                        

ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง                   

ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์                   

ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้                   

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                          

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ                           

ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มี

เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย                    

ให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน           

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั

ต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้                         

มีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม่เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ

การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลักการเ ก่ียวกับวิ ธีการคํานวณการด้อยค่าของ เค ร่ืองมือทางกา ร เ งิน                               

โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั

ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

 การนาํมาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจัดประเภทและวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารทุน                         

โดยบริษทัฯมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน                    

ซ่ึงว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน บริษัทฯพิจารณาแล้วว่า                

จะจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน ผลจากการจดัประเภทดงักล่าว ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์

เผื่อขายประเภทตราสารทุนท่ีถูกจดัประเภทใหม่ ซ่ึงเคยแสดงรายการภายใต้กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัฯจะถูกจดัประเภทเป็นกาํไรสะสม 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหน้ี โดยบริษทัฯมีเงินลงทุนในตราสาร

หน้ีซ่ึงวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน บริษทัฯพิจารณาแล้วว่า                         

จะจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน ผลจากการจดัประเภทดงักล่าว ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ี          

ท่ีถูกจดัประเภทใหม่ ซ่ึงเคยแสดงรายการภายใตก้าํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัฯจะถูกจดั

ประเภทเป็นกาํไรสะสม 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต โดยบริษทัฯตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต

เกิดขึ้นก่อน บริษทัฯจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

ตลอดอายสุาํหรับลูกหน้ีการคา้ 

 บริษทัฯนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ                 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม             

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

ขอ้ 2 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่

สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

 การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

 บริษทัฯนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ               

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

ขอ้ 2 

 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับ

ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชี

ในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

 แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักลา่วไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และ

มีผลบงัคบัใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายใน

ช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 บริษทัฯเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี  

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งนาํขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้

วดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีบริษทัฯใช้วิธีการอย่างง่าย                         

ในการวดัมลูค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะพิจารณาให้นํ้ าหนักของขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 เป็นนํ้ าหนกัท่ีน้อย

ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม สําหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลระดับ 2 หรือ

ระดบั 3 ของสินทรัพยท์างการเงินเฉพาะท่ีเป็นตราสารหน้ี 
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- เลือกท่ีจะไม่นาํการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้หเ้ช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็น

การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบกาํหนดแต่ละงวด

ตามสัดส่วนท่ีได้ส่วนลด พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และ

ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และ

บนัทึกผลต่างท่ีเกิดขึ้นในกาํไรหรือขาดทุน 

- เลือกท่ีจะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐาน                  

การบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ือง

เคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่า 

1.5.1   เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

 สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน                    

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะ

ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของบริษทัฯในการจัดการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตาม

สัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

 สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน                

ในบางกรณีบริษทัฯเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงจะไม่สามารถ

โอนไปเป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  

 ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 บริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคา

ทุนตดัจาํหน่ายโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทัฯ

พิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนด

วิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั 

โดยมีข้อยกเว้นสําหรับลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยสําคัญ                    

ซ่ึงบริษทัฯใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ
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1.5.2   สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 บริษทัฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักด้วยส่ิงจูงใจตาม

สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

 หากบริษทัฯไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอน

ให้แก่บริษทัฯเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง

นบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

หรือวนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงิน                

ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม

ส่วนเพิ่มของบริษทัฯ หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะ

เพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระตาม

สัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํ่า 

 จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่า

เร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอด

อายสุัญญาเช่า 

2. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.4 บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั

ในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยบริษทัฯไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับ

กาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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 ผลกระทบต่อกาํไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนํา

มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม  

2562 

มาตรฐาน              

การรายงาน                  

ทางการเงิน            

กลุ่มเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 

มาตรฐาน            

การรายงาน      

ทางการเงิน               

ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม  

2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินลงทุนชัว่คราว 799,242 (799,242) - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 156,156 (3,404) - 152,752 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 799,242 - 799,242 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 7,963 7,963 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,299 681 - 33,980 
     

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวียน     

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ี             

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

- - 3,341 3,341 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

- - 4,622 4,622 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,230,359 5,209 - 1,235,568 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 7,932 (7,932) - - 

2.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ก) รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อกําไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการนํามาตรฐาน              

การรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 จาํนวน 

การจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีเป็นสินทรัพยท์างการเงิน                                                 

ท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทนุ 7,932 

การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงิน (2,723) 

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                            

กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั 5,209 
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ข) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และ

มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่าตามหลกัการ

บญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น             

กาํไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่น             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 631,773 - - 631,773 631,773 

ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 156,156 - - 152,752 152,752 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 799,242 799,062 - 180 799,242 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 3,647 - - 3,647 3,647 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,590,818 799,062 - 788,352 1,587,414 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯไม่ไดก้าํหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  
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2.2 สัญญาเช่า 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตาม

สัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่าย

ชําระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯ ณ วนัท่ี                

1 มกราคม 2563 และสําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทัฯรับรู้มูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐาน        

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 (หน่วย: พนับาท) 

 จาํนวน 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 22,856 

หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า (14,830) 

บวก: อ่ืน ๆ 624 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (687) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 

7,963 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 7,963 

  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้ ประกอบดว้ย  

หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 3,341 

หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 4,622 

 7,963 

 รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16                  

มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 จาํนวน 

ท่ีดิน 4,859 

ยานพาหนะ 3,104 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 7,963 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10 

3. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  

รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล อตัราร้อยละ 10 (2562: ร้อยละ 10) 

ค่าเช่าจ่าย ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 

ค่าบริการจ่าย ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไปและราคาตามท่ีระบุในสัญญา 

รายการธุรกิจกับบุคคลท่ีเกีย่วข้องกัน  

รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

ค่าสวสัดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล อตัราร้อยละ 15 ถึง 100 (2562: ร้อยละ 15 ถึง 100) 

ค่าท่ีปรึกษา ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 

 

   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 25 58 84 91 

ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล - - - - 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล - สุทธิ 25 58 84 91 

ค่าเช่าจ่าย - 354 - 666 

ค่าบริการจ่าย - 933 - 2,310 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

รายไดค้่ารักษาพยาบาล 1,314 1,775 3,240 4,607 

ค่าสวสัดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล (640) (836) (1,500) (1,623) 

รายไดค้่ารักษาพยาบาล - สุทธิ 674 939 1,740 2,984 

ค่าท่ีปรึกษา 150 150 300 300 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ                 

31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                  

   (หมายเหตุ 4) 

  

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการและผูถื้อหุน้) 269 363 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 1 395 

รวมลกูหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 270 758 

   

เงินมดัจาํ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                    

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 813 813 

รวมเงินมดัจาํ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 813 813 

   

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

   (หมายเหตุ 8)   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 165 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 165 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,031 16,479 30,273 34,607 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 143 2,738 286 3,005 

รวม 14,174 19,217 30,559 37,612 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 แยกตามอายหุน้ี                  

ท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งชาํระ   

คา้งชาํระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน  265 758 

 3 - 6 เดือน 5 - 

รวมลกูหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 270 758 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั   

อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งชาํระ   

คา้งชาํระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน  82,469 140,784 

 3 - 6 เดือน 12,678 14,204 

 6 - 12 เดือน 16,294 7,291 

 มากกวา่ 12 เดือน 19,694 15,780 

รวม 131,135 178,059 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (40,333) (26,323) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ี 

   ไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 90,802 151,736 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 91,072 152,494 

ลูกหน้ีอ่ืน   

ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 2,517 1,525 

ดอกเบ้ียคา้งรับ  275 813 

รายไดค้า้งรับ  1,398 1,324 

รวมลูกหน้ีอ่ืน  4,190 3,662 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 95,262 156,156 
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5.  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 รายละเอียดสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2563 

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจาํ 187 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  

 ราคาทุน 387 

 หกั: ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (103) 

 มูลค่ายติุธรรม 284 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 471 

6. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                             

30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 

(หน่วย: พนับาท) 

จาํนวน 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ตรวจสอบแลว้ 2,862,423 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 463,508 

โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 47,738 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (1,674) 

โอนจดัประเภทไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,170) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (78,388) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 3,291,437 

7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 จาํนวน 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ตรวจสอบแลว้ 77,377 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 7,269 

โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 366 

โอนจดัประเภทจากสินทรัพยถ์าวร 2,170 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (8,336) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 78,846 
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8. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 79,472 117,144 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 165 

เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 114,602 108,434 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

   - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 

62,211 

 

112,203 

ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 74,501 93,600 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 39,026 29,931 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 369,812 461,477 

9. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

จาํนวน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ตรวจสอบแลว้ 153,005 

เพิ่มขึ้นในระหวา่งงวด  7,467 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (1,834) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 158,638 
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10. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณขึ้นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 723 13,640 10,203 31,579 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ

กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,358) (6,224) (7,821) (6,525) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดง

อยู่ในกําไรขาดทุน (635) 7,416 2,382 25,054 

จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ                 

งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

   กบักาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน     

ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย                                     - (612) - (1,113) 

11. กาํไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16 

12.     ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมี้อ ํานาจ

ตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจใน          

การจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาล 

และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของ    

ส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียว             

กับท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กาํไรจาก             

การดาํเนินงานและสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงาน

และเขตภูมิศาสตร์แลว้  

13. เงินปันผลจ่าย 

 

เงินปันผล 

 

อนุมติัโดย 

เงินปันผลจ่าย 

(พนับาท) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

(บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 110,081 0.14 

เงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการ

ดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    

   เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 

110,081 0.14 

14. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

14.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุน ดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  (ตรวจสอบแลว้) 

การปรับปรุง การก่อสร้างอาคารและงานระบบอาคาร 104 317 

การซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 86 254 

การซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 20 38 

รวมภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 210 609 
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14.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯได้ทาํสัญญาบาํรุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์และบริการอ่ืน ๆ                       

โดยมีค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายชาํระในระหว่างปี 2563 ถึงปี 2566 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 110 ลา้นบาท                    

(31 ธนัวาคม 2562: จาํนวนเงินประมาณ 38 ลา้นบาทท่ีตอ้งจ่ายชาํระในระหวา่งปี 2563 ถึงปี 2565) 

14.3 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู ่   

เป็นจาํนวน 4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 4 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติั                      

ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯคอืเพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

15. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรมซ่ึงมีลาํดบัชั้นอยูใ่นระดบั 2 ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท)  

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย์ท่ีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม   

   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  284 799,062 

16.     การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 
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