
 

 

 

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงิน 
31 ธนัวาคม 2563 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน)   

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ย              
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                                
ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและ                          
กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้ง                   
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค  
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ                           
จากบริษทัฯตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุ             
ในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 และขอ้ 3 ในระหวา่งไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 บริษทัฯได้
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน                 
จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดงันั้น ในการจดัท า
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติั            
ทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีส าหรับทุกเร่ือง               
ท่ีบริษทัฯไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผา่นมา ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ             
ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้                
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                   
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองน้ีดว้ยไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้  

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลถือเป็นบญัชีท่ีส าคญัต่องบการเงินเน่ืองจากมีจ านวนเงินสูง (คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 99 ของยอดรายไดร้วม) นอกจากน้ี รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลมีหลาย
องคป์ระกอบ เช่น รายไดจ้ากการขายยา รายไดค่้าบริการทางการแพทย ์รายไดค่้าหอ้งผูป่้วย ฯลฯ รวมถึงมีส่วนลด
ส าหรับคู่สญัญาต่าง ๆ  เช่น บริษทัประกนั และคู่สญัญาอ่ืนอีกจ านวนมาก โดยเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาท่ีท ากบั
คู่สญัญามีความหลากหลาย ดงันั้น บริษทัฯจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดด้งักล่าวโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้
โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุม                     
ท่ีบริษทัฯออกแบบ และใหค้วามส าคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบส าหรับ
การควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ยเพือ่ตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการ
รายไดต้ลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดท่ี้เกิดข้ึนในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี 

• สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ                                    
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บั
ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ได้ให้ขอ้สรุปในลกัษณะการให ้               
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น               
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่                      
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล                    
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบ                     
เพื่อใหมี้การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                       
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการ
ท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและ       
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
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ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัย                         
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน        
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง                   
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก             
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                      
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ             
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                        
การควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ                         
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว ้                     
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่                        
การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์            
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ                  
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                   
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการ                     
ท่ีขา้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุด                        
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย                 
เร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าว                       
ต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน                    
ของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่
ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 
 
 
 
โกสุมภ ์ชะเอม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 16 กมุภาพนัธ์ 2564 



บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 592,474,949    631,773,181     
เงินลงทุนชัว่คราว 9 -                        799,241,650     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10 158,885,301    156,156,421     
ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ 11 49,278,920      48,684,454       
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 12 401,474,014    -                        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 6,365,910         7,200,589         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,208,479,094 1,643,056,295   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 13 3,647,400         3,647,400         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 3,417,111,358 2,862,422,603   
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 17 20,744,074      -                        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 95,444,032      77,376,693       
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,898,947         91,840,928       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 47,409,952      33,299,442       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,279,687         4,949,724         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,588,535,450 3,073,536,790   
รวมสินทรัพย์ 4,797,014,544 4,716,593,085   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 446,310,194    461,477,176     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 17 4,832,086         -                        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 21,215,248      28,672,111       
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 24,162,268      32,845,450       
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 496,519,796    522,994,737     
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 3,001,365         -                        
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 18 179,283,579    153,004,614     
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,009,088         1,643,288         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 185,294,032    154,647,902     
รวมหนีสิ้น 681,813,828    677,642,639     
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 800,000,000    800,000,000     
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 786,300,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 786,300,000    786,300,000     
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,934,359,580 1,934,359,580   
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 19 80,000,000      80,000,000       
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,314,541,136 1,230,359,017   
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                        7,931,849         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,115,200,716 4,038,950,446   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,797,014,544 4,716,593,085   

-                    -                    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

กาํไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 2,601,207,765  2,848,520,047   
รายไดค่้าเช่า 11,761,761        8,394,455          
รายไดอ่ื้น 19,925,475        19,431,023        
รวมรายได้ 2,632,895,001  2,876,345,525   
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 1,889,676,812  1,972,324,794   
ค่าใชจ่้ายในการขาย 53,720,622        59,436,035        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 464,695,261     510,332,549      
รวมค่าใช้จ่าย 2,408,092,695  2,542,093,378   
กาํไรจากการดําเนินงาน 224,802,306     334,252,147      
รายไดท้างการเงิน 5,944,959          13,365,602        
ตน้ทุนทางการเงิน (470,001)            -                         
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 230,277,264     347,617,749      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (28,222,450)       (63,160,500)       
กาํไรสําหรับปี 202,054,814     284,457,249      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย -                         8,920,034          
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 -                         (1,784,007)         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         7,136,027          

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 18 (16,250,467)       (19,879,642)       
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 3,250,093          3,975,928          
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (13,000,374)       (15,903,714)       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (13,000,374)       (8,767,687)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 189,054,440      275,689,562      

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 22
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.26                   0.36                   

(หน่วย: หุ้น)
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 786,300,000      786,300,000      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 230,277,264      347,617,749      
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 212,973,873      163,622,997      
   หน้ีสูญ -                         7,905,788          
   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน -                         5,865,205          
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 21,495,631        -                         
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,241,551          (253,000)            
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย -                         (5,488,079)         
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
      ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 3,192,149          -                         
   ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย
      มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 165,403             -                         
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                         (250,000)            
   สาํรองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 13,675,425        41,926,865        
   รายไดเ้งินปันผล (7,041)                (12,020)              
   รายไดท้างการเงิน (5,944,959)         (13,365,602)       
   ผลต่างจากการลดค่าเช่า 37,402               -                         
   ตน้ทุนทางการเงิน 470,001             -                         
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 477,576,699      547,569,903      
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (28,411,865)       (31,762,724)       
   ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ (594,466)            (5,800,465)         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 834,679             (559,024)            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,670,037          (2,942,438)         
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 27,388,081        39,408,567        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (6,168,003)         4,097,654          
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,365,800          105,440             
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (6,030,233)         (8,563,109)         
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 469,630,729      541,553,804      
   จ่ายภาษีเงินได้ (45,858,925)       (51,518,128)       
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 423,771,804      490,035,676      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน -                         -943,100
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจาํลดลง (เพ่ิมข้ึน) (401,083,631)    850,040,247      
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย -                         (503,753,042)     
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย -                         505,507,373      
ซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี (200,000,000)    -                         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ี 995,493,715      -                         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                         1,625,000          
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (608,895,417)    (640,607,553)     
จ่ายชาํระหน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร (111,387,397)    (96,861,447)       
เงินสดจ่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (11,005,584)       -                         
จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,745,676)         (90,224,065)       
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (10,738,262)       (9,259,945)         
จ่ายชาํระหน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (815,340)            (1,656,360)         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 599,700             1,419,380          
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 6,728,288          14,495,400        
เงินสดรับจากเงินปันผล 7,041                 12,020               
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (348,842,563)    29,793,908        
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
ชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,014,650)         -                         
จ่ายเงินปันผล (110,212,823)    (111,553,839)     
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (114,227,473)    (111,553,839)     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (39,298,232)       408,275,745      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 631,773,181      223,497,436      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 592,474,949      631,773,181      

-                         -                         
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ซ้ือสินทรัพยถ์าวรท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 69,647,674        111,387,397      
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการทาํสญัญาเช่าเพ่ิม 4,125,557          -                         
   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ -                         815,340             
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
      เป็นสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 96,687,657        123,595,036      
   จดัประเภทรายการสินทรัพยถ์าวรเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2,170,000          -                         
   เงินปันผลคา้งจ่าย 929,174             940,011             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ส่วนเกินทุน
ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน รวม

ที่ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ส่วนของผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 786,300,000            1,934,359,580         67,861,280               1,084,025,152         795,822                   3,873,341,834           
กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                                284,457,249            -                               284,457,249              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                               -                               -                                (15,903,714)             7,136,027                (8,767,687)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                                268,553,535            7,136,027                275,689,562              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                               -                               -                                (110,080,950)           -                               (110,080,950)             
โอนไปเป็นสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19) -                               -                               12,138,720               (12,138,720)             -                               -                                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 786,300,000            1,934,359,580         80,000,000               1,230,359,017         7,931,849                4,038,950,446           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 786,300,000            1,934,359,580         80,000,000               1,230,359,017         7,931,849                4,038,950,446           
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
   เนื่องจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
   มาถือปฏิบตัิ (หมายเหตุ 4) -                               -                               -                                5,208,629                (7,931,849)               (2,723,220)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 786,300,000            1,934,359,580         80,000,000               1,235,567,646         -                               4,036,227,226           
กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                                202,054,814            -                               202,054,814              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                               -                               -                                (13,000,374)             -                               (13,000,374)               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                                189,054,440            -                               189,054,440              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                               -                               -                                (110,080,950)           -                               (110,080,950)             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 786,300,000            1,934,359,580         80,000,000               1,314,541,136         -                               4,115,200,716           

-                           -                           -                            -                           -                           -                             -                           -                           -                            -                           -                           -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม
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บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

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

1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์
ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็น            
ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย                      
การบญัชี 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                          
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ                           
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและ                   
การตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกับการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
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 การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯจากรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุน                         
โดยบริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

- การจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารหน้ี                  
โดยบริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยบริษทัฯรับรู้ผลขาดทุน                 
ด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีท่ีว ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย                       
โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนจริง บริษทัฯใช้วิธีการอย่างง่าย                 
ในการวดัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้ 

บริษทัฯรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติั
เป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี                  
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน         
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบัญชี                  
ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่า
เงินทุน 

บริษทัฯรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั
คร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงิน
ปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี
เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
ส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ือง
จากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในวธีิ
ปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

 แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 
และมีผลบงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 บริษทัฯได้เลือกปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ืองการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนตามวิธีการอยา่งง่าย การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารหน้ี                         
การเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า และการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

 ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 บริษทัฯไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย์
จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ 
ดังนั้น ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯจึงพิจารณา
ยกเลิกการถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีส าหรับ
ทุกเร่ืองท่ีบริษทัฯไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผ่านมา โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ                     
งบการเงินของบริษทัฯ  

 ข)   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี      
ที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน                          
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหวา่ง
ปีปัจจุบนั โดยบริษทัฯไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสมและ
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงิน 
งวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจาก
การน ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม  
2562 

มาตรฐาน              
การรายงาน                  
ทางการเงิน            
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน            
การรายงาน      
ทางการเงิน               
ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม  
2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 799,242 (799,242) - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 156,156 (3,404) - 152,752 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 799,242 - 799,242 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 7,963 7,963 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,299 681 - 33,980 
     

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ี             
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

- - 3,341 3,341 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

- - 4,622 4,622 

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

ก) รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                      
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

ก าไรสะสม 
องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายประเภทตราสารทุนเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า                           
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 5 (5) 

การจดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายประเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า                              
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
7,927 

 
(7,927) 

การรับรู้ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย (2,723) - 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั 5,209 (7,932) 
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ข) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่า
ตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่าตามหลกัการ

บญัชีเดิม การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น             
ก าไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่น             
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 631,773 - - 631,773 631,773 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 156,156 - - 152,752 152,752 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 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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4.2 สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตาม
สัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ ณ วนัท่ี                   
1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทัฯรับรู้มูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงาน      
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

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

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
 

7,963 
หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 7,963 

อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 6.87 
  
หน้ีสินตามสญัญาขา้งตน้ประกอบดว้ย  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าหมุนเวียน 3,341 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 4,622 

 7,963 

5. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 

 รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล                  
ค่าหอ้งพกั ค่ายา โดยรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกิจการไดใ้หบ้ริการหรือเม่ือไดส่้งมอบยาแลว้ และแสดงตาม
มูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บส าหรับบริการและยาท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลด 
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รายได้ค่าเช่า 

 รายไดค่้าเช่ารับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาของการใหเ้ช่าและตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 

รายได้ดอกเบีย้  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะน ามูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของ
สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตในภายหลงั ท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ิธีดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

5.3 ยา เวชภัณฑ์และวสัดุคงเหลือ 

 ยา เวชภณัฑ์และวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใด         
จะต ่ากวา่ ราคาทุนค านวณโดยใชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน 

5.4 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม           
และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน -  10 - 30 ปี 
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและหอ้งชุด -  30 - 50 ปี 
งานระบบอาคาร -  10 - 20 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ -  7 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน -  3 - 10 ปี 
ยานพาหนะ -  10 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 
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ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและงานระหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตัดรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม  
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ 5 - 10 ปี  

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

บริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอดอายุ                 
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว
เมื่อมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและ
วิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย  

5.6 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า บริษทัฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการใหสิ้ทธิใน
การควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัฯใช้วิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่
สัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์้างอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ี
สินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน) บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพย์
อา้งอิงและหน้ีสินตามสญัญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ว ัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่ายสะสม                   
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่                
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้
เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิม             
มีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 
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ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
สัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้แลว้แต่ระยะเวลาใด               
จะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

ท่ีดิน -  3 ปี 
ยานพาหนะ -  3 ปี 
ตน้ทุนสิทธิในการใชส้ะพาน -  10 - 30 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบับริษทัฯเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุน
ของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายจะค านวณจากอายุ
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ
สัญญาเช่า จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า 
ค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯจะใชสิ้ทธินั้น 
และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัฯจะ
ใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษทัฯบันทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็น
ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

บริษทัฯคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของ
สัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตาม
บญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่าย
ช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลง
ในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่า       
ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าท่ีดินและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใด           
จะต ่ ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว                 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของ             
สญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 

สญัญาเช่าท่ีดินและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

 บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่า            
ถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน บริษทัฯบนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายได ้     
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน
จากการได้มาซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายตลอดอายสุญัญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า  

5.7 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
กบับริษทัฯ 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

5.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าว
อาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่า             
ต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

บริษทัฯจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  



 

 

13 

5.9 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ี
เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและ
ค่ารักษาพยาบาลตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืน  ๆ  ซ่ึงบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยและ                      
ค่ารักษาพยาบาลดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน นอกจากนั้น 
บริษัทฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการของรางวัล                  
การปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลา 

 บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการ
หรือลดขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.10 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต     
ได้เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป              
เพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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5.11 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ                  
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น                    
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ                     
แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษี                      
ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษี                         
ท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ                 
จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.12 เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุน             
การท ารายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมี
นัยส าคัญ  บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ  ตามท่ีกล่าวไว้                       
ในนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
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การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงิน
ที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายและสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงั
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการ
สินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

บริษทัฯวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือบริษทัฯถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้               
ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมิน
การดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้ 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงบริษทัฯไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน  

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า
ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึน
จากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือ
เป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์
นั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอน
ความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น 
แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

บริษทัฯตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้                 
มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กูร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนัอย่างมาก 
หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระส าคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหน้ีสิน
เดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง
ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุอง
ลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ย
ขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด
ตามสญัญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดง
ฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ 
และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 
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เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยด์ังกล่าวบันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือไดจ้ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด                      
ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุน 

บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.13 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่าย                   
เพื่อโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย            
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้ง                            
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณ
มูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูล
ท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดับชั้ นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน                         
ในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  
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 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี  
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ                   
ท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

สัญญาเช่า  

การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า -                         
บริษทัฯในฐานะผู้เช่า 

ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัฯมีความ
แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า
โดยค านึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจ
ส าหรับบริษทัฯในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยมืส่วนเพิม่ - บริษทัฯในฐานะผู้เช่า 

บริษทัฯไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้                        
ดุลยพินิจในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯในการคิดลดหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
โดยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัฯจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็น
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ            
ท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - บริษทัฯในฐานะผู้ให้เช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหาร
ไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯไดโ้อน              
ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการค้า ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละ
ราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ี
คาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุน
ดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษทัฯอาจไม่ไดบ่้งบอก
ถึงการผดิสญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 

ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่า                
ในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งค านึงถึงการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัเก่ียวกบัขอบเขตหรือ
ลกัษณะการใชห้รือคาดว่าจะใชสิ้นทรัพยน์ั้น ซ่ึงส่งผลกระทบทางลบต่อบริษทัฯในระหว่างปีหรือ
คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ านวนเท่าใด                       
โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์        
ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
ต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ                      
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน อตัราการเปล่ียนแปลงราคาทองค า และอตัราการเพิ่มข้ึน
ของค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ 

7. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั  
รายไดค่้ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล อตัราร้อยละ 10 (2562: ร้อยละ 10) 
รายไดค่้าเช่า ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
รายไดค่้าบริการ ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
ซ้ือสินคา้ ราคาตลาด 
ค่าเช่าจ่าย ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริการจ่าย ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไปและราคาตามท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกับบคุคลท่ีเกี่ยวข้องกนั  
รายไดค่้ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าสวสัดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล อตัราร้อยละ 15 ถึง 100 (2562: ร้อยละ 15 ถึง 100) 
ค่าท่ีปรึกษา ราคาตามท่ีระบุในสญัญา 

 

  



 

 

21 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 2562 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายไดค่้ารักษาพยาบาล 9.6 1.4 
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล                          -                          - 
รายไดค่้ารักษาพยาบาล - สุทธิ 9.6 1.4 
รายไดค่้าเช่า 0.5   - 
รายไดค่้าบริการ     0.5   - 
ซ้ือสินคา้ 0.2   - 
ค่าเช่าจ่าย                          - 1.3 
ค่าบริการจ่าย                          - 4.2 
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายไดค่้ารักษาพยาบาล 7.4 8.3 
ค่าสวสัดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล (3.5) (3.7) 
รายไดค่้ารักษาพยาบาล - สุทธิ 3.9 4.6 
ค่าท่ีปรึกษา 0.6 0.6 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562                        
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 

  

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการและผูถื้อหุน้) 284 363 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 4,059 395 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
4,343 

 
758 

   
เงินมดัจ า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 813 
รวมเงินมดัจ า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 813 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 59 165 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59 165 

 
เงินค ้าประกนั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 203 - 
รวมเงินค ้าประกนั - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 203 - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน                 
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 58,859 66,251 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 572 3,635 
รวม 59,431 69,886 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
เงินสด 1,290 1,985 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 590,632 229,245 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ าซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืน                    
ภายใน 3 เดือน 553 400,543 

รวม 592,475 631,773 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ                  
0.05 ถึง 0.45 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.30 ถึง 1.50 ต่อปี) 
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9. เงินลงทุนช่ัวคราว  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 รายละเอียดของเงินลงทุนชัว่คราว มีดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 จ านวน 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า 180 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด  
 ราคาทุน 789,147 
 บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 9,915 
 มูลค่ายติุธรรม 799,062 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 799,242 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีการลงทุนในเงินฝากประจ าท่ีมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.70 ต่อปี 

ในระหวา่งปี 2562 บริษทัฯขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายมูลค่าตามบญัชี 506 ลา้นบาท และรับรู้
ก าไรจากการขายสุทธิจากภาษีในส่วนของก าไรหรือขาดทุนจ านวน 4 ลา้นบาท ทั้งน้ี จ านวนดงักล่าว
ไดร้วมก าไรท่ีโอนมาจากรายการก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายสุทธิจากภาษี
ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในระหวา่งปีจ านวน 4 ลา้นบาท  

10. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
    (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ   
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 4,247 758 
รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,247 758 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ   
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  146,507 140,784 
 3 - 6 เดือน 9,997 14,204 
 6 - 12 เดือน 15,076 7,291 
 มากกวา่ 12 เดือน 28,921 15,780 
รวม 200,501 178,059 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  
 (2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) (49,945) (26,323) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 150,556 151,736 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  154,803 152,494 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,029 1,525 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  30 813 
รายไดค้า้งรับ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 96 - 
รายไดค้า้งรับ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,927 1,324 
รวมลูกหน้ีอ่ืน  4,082 3,662 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 158,885 156,156 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  จ านวน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  29,727 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  21,496 
ตดัจ าหน่าย  (1,278) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  49,945 

การเพิ่มข้ึนอย่างมีสาระส าคญัของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้           
ในปี 2563 จ านวน 21 ลา้นบาท มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มข้ึนของอตัราส่วนการผดินดัช าระหน้ี
แบบอตัราการเล่ือนชั้นอายลูุกหน้ีและการเพิ่มข้ึนของลูกหน้ีการคา้ท่ีอยูภ่ายใตก้ารบงัคบัคดี 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีมีการตดัจ าหน่ายในระหว่างปี 2563 ซ่ึงมีจ านวนเงินตามสัญญา 1 ลา้นบาท ยงัคงอยู่
ภายใตก้ารบงัคบัคดี 

11. ยา เวชภัณฑ์และวสัดุคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
ยา 35,208 34,760 
เวชภณัฑ ์ 10,813 10,126 
วสัดุอ่ืน 3,258 3,798 

รวม 49,279 48,684 
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12.  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รายละเอียดของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 จ านวน 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า 401,264 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน  
 ราคาทุน 382 
 หกั: ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (172) 
 มูลค่ายติุธรรม 210 
รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 401,474 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีการลงทุนในเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.20 
ถึง 0.60 ต่อปี 

13. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 

ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯไดน้ าไปค ้าประกนัหนงัสือค ้าประกนัท่ีธนาคารออกให้
ในนามของบริษทัฯ   
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14.  ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

   อาคาร   เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพยร์ะหวา่ง  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์                   ติดตั้งและ   ติดตั้งและงาน  

 ท่ีดิน ท่ีดิน และหอ้งชุด งานระบบอาคาร ทางการแพทย ์ เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ ระหวา่งก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน          
1 มกราคม 2562 533,615 17,157 786,301 571,405 712,086 301,781 24,759 587,827 3,534,931 
ซ้ือเพิ่ม - - 3,727 16,630  55,649   17,552  748   657,689   751,995 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (21) (272)  (38,307)  (7,589)  (1,583)  -  (47,772) 
โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - - 1,189 - 1,319 - 120,766 123,274 
โอนเขา้ (ออก) - - 8,739 15,755 - 5,840 1,207 (31,541) - 
31 ธนัวาคม 2562 533,615 17,157 798,746 604,707 729,428 318,903 25,131 1,334,741 4,362,428 
ซ้ือเพิ่ม - 1,885 3,162 32,299 139,097 73,612 3 428,485 678,543 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (3,995) (2,492) (10,817) (1,535) - (18,839) 
โอนจดัประเภทไปสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - - - - - - (2,170) (2,170) 
โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร - - 386 3,430 5,610 13,262 - 49,574 72,262 
โอนเขา้ (ออก) - 6,837 1,021,021 537,490 24,420 207,005 - (1,796,773) - 
31 ธนัวาคม 2563 533,615 25,879 1,823,315 1,173,931 896,063 601,965 23,599 13,857 5,092,224 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
1 มกราคม 2562 - 14,172 377,801 354,013 441,624 198,134 13,049 - 1,398,793 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 792 26,427 37,643 59,146 21,962 1,848 - 147,818 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (11) (231) (37,930) (6,851) (1,583) - (46,606) 
31 ธนัวาคม 2562 - 14,964 404,217 391,425 462,840 213,245 13,314 - 1,500,005 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 540 36,454 58,097 70,994 24,249 1,772 - 192,106 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (3,745) (1,988) (9,743) (1,522) - (16,998) 
31 ธนัวาคม 2563 - 15,504 440,671 445,777 531,846 227,751 13,564 - 1,675,113 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
31 ธนัวาคม 2562 533,615 2,193 394,529 213,282 266,588 105,658 11,817 1,334,741 2,862,423 
31 ธนัวาคม 2563 533,615 10,375 1,382,644 728,154 364,217 374,214 10,035 13,857 3,417,111 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี          
ปี 2562 (จ านวน 128 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 147,818 
ปี 2563 (จ านวน 164 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 192,106 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีสินทรัพย์ถาวรจ านวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว                 
แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงิน
ประมาณ 721 ลา้นบาท (2562: 616 ลา้นบาท) 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ - ราคาทุน 232,029 196,866 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (116,585) (99,489) 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (20,000) (20,000) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 95,444 77,377 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 77,377 82,786 
ซ้ือเพิ่ม 10,738 10,075 
โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 24,425 321 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (17,096) (15,805) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 95,444 77,377 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 109,099 117,144 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59 165 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 129,158 108,434 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
   - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 
69,648 

 
112,203 

ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 95,373 93,600 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 42,973 29,931 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 446,310 461,477 
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17. สัญญาเช่า 

 บริษัทฯในฐานะผู้เช่า  

บริษทัฯท าสญัญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยมีอายสุญัญาระหวา่ง 3 - 30 ปี  

 ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

   รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

ท่ีดิน ยานพาหนะ 
ตน้ทุนสิทธิ                

ในการใชส้ะพาน 
 

รวม 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 4,859 3,104 - 7,963 
เพ่ิมข้ึน 3,825 - 11,306 15,131 
โอนจดัประเภทจากสินทรัพยถ์าวร - - 2,170 2,170 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  (2,060)  (1,335)  (377)  (3,772) 
รายการปรับปรุง (748) - - (748) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 5,876 1,769 13,099 20,744 

 ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

  หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 จ านวน 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 8,374 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (541) 
รวม 7,833 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (4,832) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,001  

 ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 จ านวน 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,772 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 470 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 1,640 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 5,416 
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 ง) อ่ืน ๆ 

บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 
10 ลา้นบาท ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิง
มีมูลค่าต ่า นอกจากน้ี บริษทัฯมีรายการท่ีมิใช่เงินสดเพิ่มข้ึนส าหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และ
หน้ีสินตามสญัญาเช่า จ านวน 4 ลา้นบาท  

18. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 โครงการผลประโยชน ์

หลงัออกจากงาน 
โครงการผลประโยชน ์

ระยะยาวอื่น 
                                                              

รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 149,033 97,285 3,972 3,402 153,005 100,687 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:       
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  11,739 9,317 625 564 12,364 9,881 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,598 3,280 54 69 2,652 3,349 
ตน้ทุนบริการในอดีต - 27,546 - 225 - 27,771 
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง                               
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - - (334) - (334) - 
- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง                    
ขอ้สมมติทางการเงิน - - 1,248 - 1,248 - 
- ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ์ - - 129 - 129 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง                 
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (3,757) - - - (3,757) - 
- ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง                    
ขอ้สมมติทางการเงิน 17,447 19,880 - - 17,447 19,880 
- ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ์ 2,560 - - - 2,560 - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (5,573) (8,275) (457) (288) (6,030) (8,563) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 174,047 149,033 5,237 3,972 179,284   153,005 
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บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจ านวน
ประมาณ 5 ลา้นบาท (2562: 4 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯประมาณ 8 - 19 ปี (2562: 11 - 21 ปี) 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 2563 2562 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 0.5 - 3.0 1.2 - 2.5 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  4.0 - 7.0 4.0 - 7.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 0.0 - 13.0 0.0 - 13.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงราคาทองค า 2.0 2.5 
อตัราการเพิ่มข้ึนของค่ารักษาพยาบาล 3.0 - 6.0 3.0 - 6.0 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 2563 2562 

 ร้อยละของการเปล่ียนแปลงต่อปี เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง 
อตัราคิดลด 1 1 (18,184) 21,254 (17,587) 21,126 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 1 1 19,677 (16,932) 22,369 (18,755) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวน 
   พนกังาน 20 20  (9,930) 11,614 (11,509) 13,381 
อตัราการเปล่ียนแปลงราคาทองค า 20 20 1,047 (1,047) 807 (807) 
อตัราการเพิ่มข้ึนของค่ารักษาพยาบาล 1 1 519 (691) 1,101 (985) 

19. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี               
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10                 
ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน                 
บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 715,817 829,704 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 212,974 163,623 
ค่าธรรมเนียมแพทย ์ 651,499 684,148 
ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 376,283 406,288 

21. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 38,402 69,054 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (10,180) (5,893) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 28,222 63,161 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

             (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก าไร                           
   จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - (1,784) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุน 
   จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3,250 3,976 
รวม 3,250 2,192 
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รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 2563  2562 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 230,277  347,618 
    

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 46,055  69,524 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:    
 ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี 561  2,558 
 ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (18,394)  (8,921) 

รวม (17,833)  (6,363) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 28,222  63,161 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 2563 2562 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

   ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  
   (2562: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ) 9,989 2,243 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,553 1,962 
ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของพนกังาน 35,857 31,077 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง                                    
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 33 - 

สญัญาเช่า 1,506 - 
รวม 48,938 35,282 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง 
   มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน - 1,983 
สญัญาเช่า 1,528 - 

รวม 1,528 1,983 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 47,410 33,299 
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22. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี                                

23. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ี ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯคือคณะกรรมการบริหาร   

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาล 
และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบัติงานของ                   
ส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใช้
ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน 
และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและ                             
เขตภูมิศาสตร์แลว้  

 ข้อมลูเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2563 และ 2562 บริษทัฯไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10                   
ของรายไดข้องกิจการ 

24. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา                           
ร้อยละ 3 และ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
กสิกรไทย จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน
ของบริษทัฯ ในปี 2563 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวนเงินประมาณ 12 ลา้นบาท 
(2562: 11 ลา้นบาท) 

25. เงินปันผล 
 

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 
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26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

26.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุน ดงัน้ี 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 2562 
การปรับปรุง การก่อสร้างอาคารและงานระบบอาคาร 44 317 
การซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 21 254 
การซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 18 38 
รวมภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 83 609 

26.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญาบ ารุงรักษาอุปกรณ์การแพทยแ์ละบริการอ่ืน ๆ โดยมีค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายช าระ    
ในระหว่างปี 2564 ถึงปี 2568 เป็นจ านวนเงินประมาณ  94 ล้านบาท (2562: จ านวนเงินประมาณ                     
38 ลา้นบาทท่ีตอ้งจ่ายช าระในระหวา่งปี 2563 ถึงปี 2565) 

26.3 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ านวน 4 ลา้นบาท (2562: 4 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯคือเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

27. ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงมีล าดบัชั้น           
อยูใ่นระดบั 2 ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท)  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน   
   - เงินลงทุนในตราสารทุน 210 

(หน่วย: พนับาท)  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย   
   - ตราสารทุน 387 
   - ตราสารหน้ี 798,675 
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28. เคร่ืองมือทางการเงิน 

28.1 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี
การคา้ และเงินลงทุน บริษทัฯมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว 
และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดติ 

บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน        
และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่า
ตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

ลูกหน้ีการค้า 

บริษทัฯบริหารความเส่ียงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม         
จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั รวมถึงบริษทัฯมีการติดตามยอดคงคา้งของ
ลูกหน้ีการคา้อยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯ เป็นการใหสิ้นเช่ือแบบไม่กระจุก
ตวัสูง เน่ืองจากบริษทัฯมีฐานลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย 

บริษทัฯพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ทั้งน้ี บริษทัฯจัดกลุ่มลูกหน้ีการคา้               
โดยแบ่งตามประเภทของลูกหน้ีการคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
และค านวณหาผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยบริษทัฯพิจารณาจากอายหุน้ี
ท่ีคา้งช าระส าหรับลูกหน้ีการคา้แต่ละกลุ่ม ความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและ
ขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกับเหตุการณ์           
ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัว่ไป บริษทัฯจะ              
ตดัจ าหน่ายลูกหน้ีการคา้ออกจากบญัชีเป็นรายกรณีเม่ือมีการผิดนัดช าระหน้ีและความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้และบริษทัฯยงัคงด าเนินการตามกฎหมายส าหรับลูกหน้ี
รายดงักล่าว  

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

บริษทัฯบริหารความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน                  
โดยจะลงทุนกบัคู่สญัญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยูใ่นวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดใหก้บัคู่สัญญา
แต่ละราย โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทานและอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัฯ และอาจมีการ
ปรับปรุงในระหว่างปีข้ึนอยูก่บัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ การก าหนดวงเงินดงักล่าว
เป็นการช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึน                    
จากผดินดัช าระของคู่สญัญา 
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บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารหน้ีไม่สูงมากนกั เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมีอนัดบั
ความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิต
ระหวา่งประเทศ 

ความเส่ียงด้านตลาด 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียอยู่ในระดับต ่า เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน               
ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจุบนั 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 73 ท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
เม่ือเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีทั้งหมดของหน้ีสินดงักล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน (2562: ร้อยละ 77) 
บริษทัฯไดป้ระเมินความสามารถในการช าระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปว่าความเส่ียงดงักล่าวอยู่ใน
ระดบัต ่า ทั้งน้ี บริษทัฯมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ 

28.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกล้เคียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

29. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.17:1 (2562: 0.17:1) 

30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเสนอจ่ายเงินปันผลจากก าไร
ของปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงิน 86.49 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯจะน า
มติดงักล่าวเสนอในท่ีประชุมสามญัประจ าผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเพื่อขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลต่อไป  

31. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2564 
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