
 

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน)  
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 



 
 
 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน)   

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับ                        
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั 
โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้                    
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 1.2 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์                               
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บริษทัฯไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวด                        
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั  

ทั้งน้ี สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอยา่งต่อเน่ือง                         
ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่
อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การจ ากดัหรือหยดุชะงกัการผลิต การด าเนินงานท่ีล่าชา้ขึ้น เป็นตน้  

สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายไดจ้ากการประกอบกิจการ
โรงพยาบาล ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนั
และในอนาคตของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล              
ในขณะน้ี 

ในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองและจะพิจารณา
บนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถท าได ้ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

 

โกสุมภ ์ชะเอม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2563 



บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 980,916              631,773              

เงินลงทุนชวัคราว 2 -                          799,242              

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4 120,637              156,156              

ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ 44,239                48,684                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 5 418                     -                          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 3,842                  7,201                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,150,052           1,643,056           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 3,647                  3,647                  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 3,386,398           2,862,423           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8,827                  -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7 88,104                77,377                

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 32,689                91,841                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 43,468                33,299                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 1,280                  4,950                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,564,413           3,073,537           

รวมสินทรัพย์ 4,714,465           4,716,593           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 8 461,623              461,477              

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 5,223                  -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,039                28,672                

หนีสินหมุนเวยีนอืน 20,792                32,845                

รวมหนีสินหมุนเวยีน 498,677              522,994              

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4,070                  -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9 161,955              153,005              

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 2,722                  1,643                  

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 168,747              154,648              

รวมหนีสิน 667,424              677,642              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 800,000              800,000              

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 786,300,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 786,300              786,300              

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,934,360           1,934,360           

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 80,000                80,000                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,246,381           1,230,359           

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                          7,932                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,047,041           4,038,951           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,714,465           4,716,593           

-                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 692,102             743,482             

รายไดด้อกเบีย 1,144                 3,326                 

รายไดค่้าเช่า 3,350                 2,833                 

รายไดอื้น 4,672                 3,585                 

รวมรายได้ 701,268             753,226             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 485,331             505,896             

ค่าใชจ่้ายในการขาย 16,183               15,919               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 116,012             122,396             

รวมค่าใช้จ่าย 617,526             644,211             

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 83,742               109,015             

ตน้ทุนทางการเงิน (143)                  -                        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 83,599               109,015             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (11,409)             (20,254)             

กาํไรสําหรับงวด 72,190               88,761               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย -                        3,886                 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 10 -                        (777)                  

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        3,109                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                        3,109                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 72,190               91,870               

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 11

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.09                   0.11                   

(หน่วย: พนัหุน้)

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 786,300             786,300             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,866,464          2,109,416          

รายไดด้อกเบีย 4,813                 10,796               

รายไดค่้าเช่า 7,537                 6,893                 

รายไดอื้น 12,889               10,205               

รวมรายได้ 1,891,703          2,137,310          

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,370,072          1,465,501          

ค่าใชจ่้ายในการขาย 36,248               42,745               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 350,377             373,195             

รวมค่าใช้จ่าย 1,756,697          1,881,441          

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 135,006             255,869             

ตน้ทุนทางการเงิน (321)                  -                        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 134,685             255,869             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (13,791)             (45,308)             

กาํไรสําหรับงวด 120,894             210,561             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย -                        9,453                 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 10 -                        (1,890)               

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        7,563                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด -                        7,563                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 120,894             218,124             

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 11

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.15                   0.27                   

(หน่วย: พนัหุน้)

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 786,300             786,300             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563

2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 134,685             255,869             

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 147,986             122,079             

   หนีสูญ 667                    943                    

   ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญเพมิขึน 16,164               4,688                 

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,245                 (4)                      

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

   ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 151                    -                        

   สาํรองผลประโยชน์ระยะสนัและระยะยาวของพนกังานเพมิขึน 9,485                 36,157               

   เงินปันผลรับ (7)                      (8)                      

   ดอกเบียรับ (4,813)               (10,796)             

   ผลต่างจากการลดค่าเช่า 37                      -                        

   ค่าใชจ่้ายดอกเบียตามสญัญาเช่า 321                    -                        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 309,113             407,707             

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 15,049               (25,550)             

   ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ 4,445                 (841)                  

   สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 3,359                 (933)                  

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 3,670                 (1,573)               

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 17,521               85,574               

   หนีสินหมุนเวยีนอนื (10,372)             (5,835)               

   หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 1,079                 102                    

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,322)               (5,230)               

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 341,542             453,421             

   จ่ายภาษีเงินได้ (40,912)             (46,590)             

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 300,630             406,831             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพมิขึน -                        (986)                  

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจาํลดลง (เพมิขึน) (8)                      450,095             

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย (200,000)           (100,469)           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 995,489             200,487             

เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุน 7                        8                        

ซือสินทรัพยถ์าวร (504,417)           (435,569)           

จ่ายชาํระหนีค่าซือสินทรัพยถ์าวร (111,387)           (96,861)             

จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,431)               (74,132)             

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (16,483)             (9,041)               

จ่ายชาํระหนีค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (815)                  (1,656)               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 590                    941                    

ดอกเบียรับ 5,048                 9,223                 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 160,593             (57,960)             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายคืนหนีสินตามสญัญาเช่า (2,105)               -                        

จ่ายเงินปันผล (109,975)           (111,374)           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (112,080)           (111,374)           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ 349,143             237,497             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 631,773             223,497             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 980,916             460,994             
-                        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   ซือสินทรัพยถ์าวรทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 90,320               121,301             

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสญัญาเช่าเพมิขึนจากการทาํสญัญาเช่าเพมิ 3,825                 -                        

   ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 4,507                 107                    

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

      เป็นสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 66,583               79,744               

   จดัประเภทรายการสินทรัพยถ์าวรเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,170                 -                        

   เงินปันผลคา้งจ่าย 1,166                 959                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน รวม

ทอีอกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย ส่วนของผูถื้อหุน้

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     210,561                         -                                     210,561                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     7,563                             7,563                             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     210,561                         7,563                             218,124                         

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2562 786,300                         1,934,360                      67,861                           1,184,505                      8,359                             3,981,385                      

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     120,894                         -                                     120,894                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     120,894                         -                                     120,894                         

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2563 786,300                         1,934,360                      80,000                           1,246,381                      -                                     4,047,041                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

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

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การจ ากดัหรือหยดุชะงกัการผลิต การด าเนินงาน
ท่ีล่าชา้ขึ้น เป็นตน้ 

 สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการโรงพยาบาล ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าว                   
ยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯติดตามความคืบหนา้
ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณ
การหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ นอย่างต่อเน่ืองและจะพิจารณาบันทึกผลกระทบดังกล่าว              
เม่ือสามารถท าได ้

 ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบ                  
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.4 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม  บริษทัฯ                        
ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ี ยนแปลง                   
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์                   
ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้                   
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                          
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ                           
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน                               
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกับการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

 การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯจากรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

- การจัดประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารทุน                         
โดยบริษทัฯมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน                     
ซ่ึงวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน บริษทัฯพิจารณาแล้วว่า                 
จะจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน ผลจากการจัดประเภทดังกล่าว ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่า เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุนท่ีถูกจดัประเภทใหม่ ซ่ึงเคยแสดงรายการภายใต้
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัฯจะถูกจดัประเภทเป็นก าไรสะสม 

- การจัดประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหน้ี โดยบริษทัฯมีเงินลงทุนใน              
ตราสารหน้ีซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน บริษทัฯพิจารณา
แลว้ว่าจะจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน ผลจากการจดัประเภทดงักล่าว ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน
ในตราสารหน้ีท่ีถูกจดัประเภทใหม่ ซ่ึงเคยแสดงรายการภายใตก้ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ของบริษทัฯจะถูกจดัประเภทเป็นก าไรสะสม 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต โดยบริษทัฯตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้าน
เครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทัฯจะใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ 

 บริษทัฯน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ                 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไร
สะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ขอ้ 2 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้              
ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า              
12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี            
ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

 บริษทัฯน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ               
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไร
สะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน            
ระหวา่งกาลขอ้ 2 

 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี
เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ือง
จากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในวิธี
ปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

 แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 
และมีผลบงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัฯท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุด
ภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 บริษทัฯเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี  

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) 
มาใช้วดัมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีบริษทัฯใช้วิธีการ
อยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
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- เลือกท่ีจะพิจารณาให้น ้ าหนักของขอ้มูลท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ COVID-19 เป็นน ้ าหนัก           
ท่ีนอ้ยในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม ส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลระดบั 2 
หรือระดบั 3 ของสินทรัพยท์างการเงินเฉพาะท่ีเป็นตราสารหน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19              
มาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนด
แต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิ
การใช้และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของ             
ค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐาน                  
การบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2564 

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน              
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับ
การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน             
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ือง
เคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่า 

1.5.1   เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

 สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน                    
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะ
ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของบริษทัฯในการจัดการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตาม
สัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 
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 สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน                 
ในบางกรณีบริษทัฯเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงจะไม่สามารถ
โอนไปเป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

 ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 บริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคา
ทุนตดัจ าหน่ายโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทัฯ
พิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนด
วิธีการวดัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั 
โดยมีข้อยกเว้นส าหรับลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยส าคัญ                    
ซ่ึงบริษทัฯใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ

1.5.2   สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 บริษทัฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักด้วยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

 หากบริษทัฯไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอน
ให้แก่บริษทัฯเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง
นบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
หรือวนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงิน                
ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ส่วนเพิ่มของบริษทัฯ หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะ
เพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

 จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายสุัญญาเช่า 

2. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.4 บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
ในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยบริษทัฯไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกับ
ก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน า
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 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่ - 799,242 - 799,242 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 7,963 7,963 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,299 681 - 33,980 
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 (หน่วย: พนับาท) 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม  
2562 

มาตรฐาน              
การรายงาน                  
ทางการเงิน            
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน            
การรายงาน      
ทางการเงิน               
ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม  
2563 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ี             
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

- - 3,341 3,341 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

- - 4,622 4,622 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,230,359 5,209 - 1,235,568 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น 7,932 (7,932) - - 

2.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ก) รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐาน              
การรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 จ านวน 
การจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีเป็นสินทรัพยท์างการเงิน                                                 
ท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 7,932 

การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงิน (2,723) 
ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                            
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั 5,209 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9 

ข) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และ
มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่าตามหลกัการ

บญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น             
ก าไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่น             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 631,773 - - 631,773 631,773 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 156,156 - - 152,752 152,752 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 799,242 799,062 - 180 799,242 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 3,647 - - 3,647 3,647 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯไม่ไดก้  าหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
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2.2 สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตาม
สัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯ ณ วนัท่ี                
1 มกราคม 2563 และส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทัฯรับรู้มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐาน        
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 (หน่วย: พนับาท) 
 จ านวน 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 22,856 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (14,830) 
บวก: อ่ืน ๆ 624 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (687) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

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 

 รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16                  
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 จ านวน 
ท่ีดิน 4,859 
ยานพาหนะ 3,104 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 7,963 
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3. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  
รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล อตัราร้อยละ 10 (2562: ร้อยละ 10) 
รายไดค้่าเช่า ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
รายไดค้่าบริการ ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
ค่าเช่าจ่าย ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
ค่าบริการจ่าย ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไปและราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน  
รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าสวสัดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล อตัราร้อยละ 15 ถึง 100 (2562: ร้อยละ 15 ถึง 100) 
ค่าท่ีปรึกษา ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 

 
   (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563 2562 2563 2562 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดค้่ารักษาพยาบาล 2,596 117 2,680 208 
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล - - - - 
รายไดค้่ารักษาพยาบาล - สุทธิ 2,596 117 2,680 208 
รายไดค้่าเช่า 203 - 203 - 
รายไดค้่าบริการ 183 - 183 - 
ค่าเช่าจ่าย - 333 - 999 
ค่าบริการจ่าย 82 931 82 3,241 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดค้่ารักษาพยาบาล 1,842 1,887 5,082 6,494 
ค่าสวสัดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล (965) (990) (2,465) (2,613) 
รายไดค้่ารักษาพยาบาล - สุทธิ 877 897 2,617 3,881 
ค่าท่ีปรึกษา 150 150 450 450 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ                 
31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการ                  
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 

  

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการและผูถื้อหุน้) 90 363 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 2,673 395 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการ            
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,763 758 

   
เงินมดัจ า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 813 
รวมเงินมดัจ า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 813 
   
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
   (หมายเหตุ 8)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 29 165 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29 165 
   
เงินค ้าประกนั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 203 - 
รวมเงินค ้าประกนั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 203 - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,402 15,219 44,675 49,826 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 142 222 428 3,227 
รวม 14,544 15,441 45,103 53,053 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 แยกตามอายุหน้ี                  
ท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ   
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 2,686 758 
รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,686 758 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ   
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  106,633 140,784 
 3 - 6 เดือน 8,335 14,204 
 6 - 12 เดือน 17,346 7,291 
 มากกวา่ 12 เดือน 25,301 15,780 
รวม 157,615 178,059 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (45,891) (26,323) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ี 
   ไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 111,724 151,736 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 114,410 152,494 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,026 1,525 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  578 813 
รายไดค้า้งรับ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 77 - 
รายไดค้า้งรับ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,546 1,324 
รวมลูกหน้ีอ่ืน  6,227 3,662 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 120,637 156,156 
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5.  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 รายละเอียดสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน มีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2563 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า 188 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
 ราคาทุน 387 
 หกั: ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (157) 
 มูลค่ายติุธรรม 230 
รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 418 

6. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                             
30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 
(หน่วย: พนับาท) 

จ านวน 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ตรวจสอบแลว้ 2,862,423 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 594,737 
โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 66,217 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                                 
   ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 

 
(1,835) 

โอนจดัประเภทไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,170) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (132,974) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 3,386,398 

7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 จ านวน 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ตรวจสอบแลว้ 77,377 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 20,990 
โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 366 
โอนจดัประเภทจากสินทรัพยถ์าวร 2,170 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (12,799) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 88,104 
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8. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 92,779 117,144 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29 165 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 134,061 108,434 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
   - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 
94,827 

 
112,203 

ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 89,689 93,600 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 50,238 29,931 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 461,623 461,477 

9. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
จ านวน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ตรวจสอบแลว้ 153,005 
เพิ่มขึ้นในระหวา่งงวด  11,272 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (2,322) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 161,955 
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10. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 13,076 20,593 23,279 52,172 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,667) (339) (9,488) (6,864) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
ก าไรขาดทุน 11,409 20,254 13,791 45,308 

จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับ                  
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
   กบัก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน     
ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย                                     - (777) - (1,890) 

11. ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

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

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจใน          
การจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาล 
และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย  บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของ    
ส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียว              
กับท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก าไรจาก             
การด าเนินงานและสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงาน
และเขตภูมิศาสตร์แลว้  

13. เงินปันผลจ่าย 

 
เงินปันผล 

 
อนุมติัโดย 

เงินปันผลจ่าย 
(พนับาท) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
(บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
   เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 110,081 0.14 

เงินปันผลระหวา่งกาลจาก                       
ผลการด าเนินงานส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    
   เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 

110,081 0.14 

14. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

14.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุน ดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  (ตรวจสอบแลว้) 
การปรับปรุง การก่อสร้างอาคารและงานระบบอาคาร 66 317 
การซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 39 254 
การซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 12 38 
รวมภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 117 609 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

18 

14.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษทัฯได้ท าสัญญาบ ารุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์และบริการอ่ืน ๆ                       
โดยมีค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายช าระในระหว่างปี 2563 ถึงปี 2566 เป็นจ านวนเงินประมาณ 96 ลา้นบาท                    
(31 ธนัวาคม 2562: จ านวนเงินประมาณ 38 ลา้นบาทท่ีตอ้งจ่ายช าระในระหวา่งปี 2563 ถึงปี 2565) 

14.3 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่    
เป็นจ านวน 4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 4 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติั                       
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯคือเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

15. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมซ่ึงมีล าดบัชั้นอยูใ่นระดบั 2 ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท)  
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย์ท่ีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม   
   เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  230 799,062 

16.     การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2563 
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