
 

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน)  
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 



 
 
 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน)   

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

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  

 

 

โกสุมภ ์ชะเอม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2564 



บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 630,664              592,475              

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3 129,074              158,885              

ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ 46,607                49,279                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 4 451,485              401,474              

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 5,711                  6,366                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,263,541           1,208,479           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 3,647                  3,647                  

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 3,389,974           3,417,111           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 19,304                20,744                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6 91,076                95,444                

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,855                  2,899                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 48,266                47,410                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,089                  1,280                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,557,211           3,588,535           

รวมสินทรัพย์ 4,820,752           4,797,014           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 7 433,071              446,310              

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 4,736                  4,832                  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 23,455                21,215                

หนีสินหมุนเวียนอืน 19,779                24,162                

รวมหนีสินหมุนเวยีน 481,041              496,519              

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,930                  3,001                  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8 180,984              179,284              

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 3,053                  3,009                  

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 185,967              185,294              

รวมหนีสิน 667,008              681,813              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,934,360           1,934,360           

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 80,000                80,000                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,353,084           1,314,541           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,153,744           4,115,201           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,820,752           4,797,014           

-                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563

กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 668,659             658,922             

รายไดค้่าเช่า 3,224                 2,113                 

รายไดอื้น 6,445                 3,801                 

รวมรายได้ 678,328             664,836             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 502,240             487,922             

ค่าใชจ่้ายในการขาย 11,075               12,102               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 120,981             125,603             

รวมค่าใช้จ่าย 634,296             625,627             

กาํไรจากการดาํเนนิงาน 44,032               39,209               

รายไดท้างการเงิน 1,048                 1,283                 

ตน้ทุนทางการเงิน (125)                  (132)                  

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 44,955               40,360               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9 (6,412)               (3,017)               

กาํไรสําหรับงวด 38,543               37,343               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 38,543               37,343               

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 10

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.05                   0.05                   

(หน่วย: พนัหุน้)

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 786,300             786,300             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 44,955               40,360               

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 71,299               43,511               

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 3,149                 4,873                 

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (6)                       (2)                       

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

      ผา่นกาํไรหรือขาดทุน -                         3,192                 

   ขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนและ

      ตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (16)                     69                      

   สาํรองผลประโยชน์ระยะสันและระยะยาวของพนกังานเพิมขึน 4,019                 2,758                 

   รายไดเ้งินปันผล -                         (7)                       

   รายไดท้างการเงิน (1,048)               (1,283)               

   ตน้ทุนทางการเงิน 125                    132                    

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 122,477             93,603               

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 27,710               31,070               

   ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ 2,672                 (20,709)             

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 655                    631                    

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 191                    945                    

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (26,200)             13,244               

   หนีสินหมุนเวียนอืน (4,346)               (8,672)               

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 44                      133                    

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,319)               -                         

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 120,884             110,245             

   จ่ายภาษีเงินได้ (5,028)               (4,445)               

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 115,856             105,800             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซือเงินลงทุนในตราสารหนี (50,000)             -                         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี 5                        795,484             

ซือสินทรัพยถ์าวร -                         (154,196)           

จ่ายชาํระหนีค่าซือสินทรัพยถ์าวร (24,396)             (111,387)           

จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,499)               (6,594)               

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (551)                  (5,188)               

จ่ายชาํระหนีค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                         (815)                  

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 6                        2                        

เงินสดรับจากดอกเบีย -                         1,516                 

เงินสดรับจากเงินปันผล -                         7                        

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (76,435)             518,829             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

ชาํระคืนเงินตน้ของหนีสินตามสัญญาเช่า (1,195)               (725)                  

จ่ายเงินปันผล (37)                     (163)                  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,232)               (888)                  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขนึสุทธิ 38,189               623,741             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 592,475             631,773             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 630,664             1,255,514          

-                         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   ซือสินทรัพยถ์าวรทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 37,356               165,305             

   ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ -                         72                      

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

      เป็นสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 543                    32,075               

   จดัประเภทรายการสินทรัพยถ์าวรเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                         2,170                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุ้น จดัสรรแลว้ รวม

ทีออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     37,343                           37,343                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     37,343                           37,343                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 786,300                         1,934,360                      80,000                           1,272,911                      4,073,571                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 786,300                         1,934,360                      80,000                           1,314,541                      4,115,201                      

กาํไรสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     38,543                           38,543                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                     -                                     -                                     38,543                           38,543                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 786,300                         1,934,360                      80,000                           1,353,084                      4,153,744                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม
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บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

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 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

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

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์                   
ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้                   
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                 
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ  
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 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
 บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
ฉบบัปรับปรุง ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่าท่ีได้รับผลกระทบ
จากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของบริษทัฯ 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

2. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  
รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล อตัราร้อยละ 10 (2563: ร้อยละ 10) 
รายไดค้่าเช่า ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
รายไดค้่าบริการ ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
ซ้ือสินคา้ ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน  
รายไดค้่ารักษาพยาบาล ราคาท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าสวสัดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล อตัราร้อยละ 15 ถึง 100 (2563: ร้อยละ 15 ถึง 100) 
ค่าท่ีปรึกษา ราคาตามท่ีระบุในสัญญา 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2564 2563 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
รายไดค้่ารักษาพยาบาล 3,786 59 
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล - - 
รายไดค้่ารักษาพยาบาล - สุทธิ 3,786 59 
รายไดค้่าเช่า 244 - 
รายไดค้่าบริการ 294 - 
ซ้ือสินคา้ 50 - 
   

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายไดค้่ารักษาพยาบาล 2,915 1,926 
ค่าสวสัดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล (1,224) (860) 
รายไดค้่ารักษาพยาบาล - สุทธิ 1,691 1,066 
ค่าท่ีปรึกษา 150 150 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ                 
31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 

  

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการและผูถื้อหุน้) 642 284 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 2,551 4,059 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,193 

 
4,343 

   

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 27 59 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 59 
 

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

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,670 16,242 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 271 143 
รวม 15,941 16,385 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 แยกตามอายุหน้ี                  
ท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ   
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 3,093 4,247 
รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,093 4,247 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ   
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  111,335 146,507 
 3 - 6 เดือน 15,400 9,997 
 6 - 12 เดือน 11,832 15,076 
 มากกวา่ 12 เดือน 34,712 28,921 
รวม 173,279 200,501 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  (52,964) (49,945) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 120,315 150,556 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  123,408 154,803 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,318 1,029 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  1,078 30 
รายไดค้า้งรับ - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100 96 
รายไดค้า้งรับ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,170 2,927 
รวมลูกหน้ีอ่ืน  5,666 4,082 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 129,074 158,885 

4.  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า 401,264 401,264 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรหรือขาดทุน   
ราคาทุน   
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน  377 

50,000 
382 

- เงินลงทุนในตราสารหน้ี (หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด)  
รวม - ราคาทุน 50,377 382 
หกั: ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง 
  มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 

 
(156) 

 
(172) 

มูลค่ายติุธรรม 50,221 210 
รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 451,485 401,474 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6 

5. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ี ดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                            
31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 
(หน่วย: พนับาท) 

จ านวน 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - ตรวจสอบแลว้ 3,417,111 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 37,356 
โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 543 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (65,036) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 3,389,974 

6. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 จ านวน 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - ตรวจสอบแลว้ 95,444 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 551 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (4,919) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 91,076 

7. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
    (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 102,129 109,099 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27 59 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 121,802 129,158 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
   - บุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 
82,608 

 
69,648 

ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 98,576 95,373 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 27,929 42,973 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 433,071 446,310 
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8. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
จ านวน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - ตรวจสอบแลว้ 179,284 
เพิ่มขึ้นในระหวา่งงวด  4,019 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (2,319) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 180,984 

9. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 7,268 9,480 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (856) (6,463) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไรขาดทุน 6,412 3,017 

10. ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  
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11. 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  

12. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

12.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุน ดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  (ตรวจสอบแลว้) 
การปรับปรุง การก่อสร้างอาคารและงานระบบอาคาร 71 44 
การซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 17 21 
การซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 18 18 
รวมภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 106 83 

12.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯได้ท าสัญญาบ ารุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์และบริการอ่ืน ๆ                       
โดยมีค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายช าระในระหว่างปี 2564 ถึงปี 2567 เป็นจ านวนเงินประมาณ 77 ลา้นบาท                    
(31 ธนัวาคม 2563: จ านวนเงินประมาณ 94 ลา้นบาทท่ีตอ้งจ่ายช าระในระหวา่งปี 2564 ถึงปี 2567) 
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12.3 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่    
เป็นจ านวน 4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 4 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติั                       
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯคือเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

13. เคร่ืองมือทางการเงิน 

13.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

13.2 ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงมีล าดบัชั้นอยูใ่นระดบั 2 
ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท)  
  31 มีนาคม 2564 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   
   สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
      ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

  

      - เงินลงทุนในตราสารทุน  210 
      - เงินลงทุนในตราสารหน้ี  50,011 

14. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เ ม่ือวันท่ี  23 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯมีมติอนุมัติ                            
ใหจ่้ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษทัฯแก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 
86.49 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 

15.     การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 
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