
 

 

 

บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน)  
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 



 

 

 
 
 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน)   

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

มณี รัตนบรรณกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2565 



บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 880,521             690,381             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 239,897             212,297             
ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ 63,152                56,125                
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 554,257             553,976             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 42,270                90,081                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,780,097          1,602,860          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 3,551                  3,647                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,320,585          3,368,543          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 21,847                18,211                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 84,809                88,185                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 52,204                50,702                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,332                  4,794                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,487,328          3,534,082          
รวมสินทรัพย์ 5,267,425          5,136,942          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 540,984             597,043             
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,598                  3,807                  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 68,174                35,747                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19,263                30,250                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 633,019             666,847             
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,337                  2,377                  
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 191,238             186,901             
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,903                  2,939                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 199,478             192,217             
รวมหนีสิ้น 832,497             859,064             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 800,000             800,000             
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 786,300,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 786,300             786,300             
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,934,360          1,934,360          
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 80,000                80,000                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,634,268          1,477,218          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,434,928          4,277,878          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,267,425          5,136,942          

-                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
2565 2564

กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 970,256            668,659            
รายไดค้่าเช่า 3,733                3,224                
รายไดอ่ื้น 5,151                6,445                
รวมรายได้ 979,140            678,328            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 627,452            502,240            
ค่าใชจ่้ายในการขาย 15,737              11,075              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 142,943            120,981            
รวมค่าใช้จ่าย 786,132            634,296            
กําไรจากการดาํเนินงาน 193,008            44,032              
รายไดท้างการเงิน 1,135                1,048                
ตน้ทุนทางการเงิน (90)                    (125)                  
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 194,053            44,955              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (37,003)             (6,412)               
กําไรสําหรับงวด 157,050            38,543              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                        -                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 157,050            38,543              

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.20                  0.05                  

(หน่วย: พนัหุน้)
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 786,300            786,300            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2565

2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 194,053            44,955              
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 73,991              71,299              
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 6,218                3,149                
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 819                   (6)                      
   กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนและ
      ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (66)                    (16)                    
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,337                4,019                
   รายไดท้างการเงิน (1,135)               (1,048)               
   ตน้ทุนทางการเงิน 90                     125                   
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 278,307            122,477            
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (32,808)             27,710              
   ยา เวชภณัฑแ์ละวสัดุคงเหลือ (7,027)               2,672                
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 47,811              655                   
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 272                   191                   
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (31,356)             (26,200)             
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (10,987)             (4,346)               
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (36)                    44                     
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                        (2,319)               
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 244,176            120,884            
   จ่ายภาษีเงินได้ (6,078)               (5,028)               
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 238,098            115,856            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง 96                     -                        
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจาํเพ่ิมข้ึน (219)                  -                        
ซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ี -                        (50,000)             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน 4                       5                       
จ่ายชาํระหน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร (44,909)             (24,396)             
จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        (1,499)               
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (396)                  (551)                  
จ่ายชาํระหน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,488)               -                        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 306                   6                       
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 125                   -                        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (46,481)             (76,435)             
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
ชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,477)               (1,195)               
จ่ายเงินปันผล -                        (37)                    
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (1,477)               (1,232)               
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 190,140            38,189              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 690,381            592,475            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 880,521            630,664            

-                        
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ซ้ือสินทรัพยถ์าวรท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 21,443              37,356              
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการทาํสญัญาเช่าเพ่ิม 5,138                -                        
   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 250                   -                        
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรเป็นสินทรัพยถ์าวร 190                   543                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ รวม
ที่ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 786,300                       1,934,360                    80,000                         1,314,541                    4,115,201                    
กาํไรสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   38,543                         38,543                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   38,543                         38,543                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 786,300                       1,934,360                    80,000                         1,353,084                    4,153,744                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 786,300                       1,934,360                    80,000                         1,477,218                    4,277,878                    
กาํไรสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   157,050                       157,050                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   157,050                       157,050                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565 786,300                       1,934,360                    80,000                         1,634,268                    4,434,928                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม
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บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ                        
ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง                   
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดังนั้ นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์                   
ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้                   
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ                
งบการเงินของบริษทัฯ 

2. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัใน
นโยบายการก าหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
รายไดค่้ารักษาพยาบาล 1,211 3,786 
รายไดค่้าเช่า 213 244 
รายไดค่้าบริการ 324 294 
ซ้ือสินคา้ 97 50 
   

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายไดค่้ารักษาพยาบาล 2,837 2,915 
ค่าสวสัดิการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาล (1,491) (1,224) 
รายไดค่้ารักษาพยาบาล - สุทธิ 1,346 1,691 
ค่าท่ีปรึกษาจ่าย 150 150 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ                 
31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมายเหตุ 3) 

  

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการและผูถื้อหุน้) 728 758 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 280 792 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,008 1,550 
   

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 70 318 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 70 318 
   

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 
 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,684 15,670 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 278 271 
รวม 13,962 15,941 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 แยกตามอายุหน้ี                  
ท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ   
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  880 1,404 
 3 - 6 เดือน - 3 
   6 - 12 เดือน - 26 
   มากกวา่ 12 เดือน 26 - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 906 1,433 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งช าระ   
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  201,580 179,758 
 3 - 6 เดือน 30,988 26,888 
 6 - 12 เดือน 21,687 18,578 
 มากกวา่ 12 เดือน 44,581 40,941 
รวม 298,836 266,165 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (65,700) (60,749) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 233,136 205,416 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  234,042 206,849 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,226 1,878 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  1,116 106 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 102 117 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,411 3,347 
รวมลูกหน้ีอ่ืน  5,855 5,448 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 239,897 212,297 

4. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาล 
และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบัติงานของ    
ส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียว             
กับท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดังนั้ น รายได้ ก าไรจาก             
การด าเนินงานและสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงาน
และเขตภูมิศาสตร์แลว้  

5. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

5.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุน ดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 
การปรับปรุง การก่อสร้างอาคารและงานระบบอาคาร 34 33 
การซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 1 9 
การซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 14 13 
รวมภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 49 55 
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5.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯได้ท าสัญญาบ ารุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์และบริการอ่ืน ๆ                       
โดยมีค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายช าระในระหว่างปี 2565 ถึงปี 2569 เป็นจ านวนเงินประมาณ 122 ลา้นบาท                    
(31 ธนัวาคม 2564: 133 ลา้นบาทท่ีตอ้งจ่ายช าระในระหวา่งปี 2565 ถึงปี 2567) 

5.3 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู ่   
เป็นจ านวน 4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 4 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ                      
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯคือเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

6. เคร่ืองมือทางการเงิน 

6.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกล้เคียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

6.2 ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษทัฯไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

7. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวัน ท่ี  22 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2565 ของบริษัทฯมีมติอนุมัติ                           
ให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษทัฯแก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 
110.08 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565 

8. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 
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