
 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2562 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย                 

(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                                                               

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั                    

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและไดต้รวจสอบ                                         

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน

ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดร้ับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ ์ 

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                                  

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้ได้

รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหล่าน้ี

ดว้ยไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 

กลุ่มบริษทัมีรายไดค้่าบริการจากการให้บริการแก่ผูป่้วยตามโครงการสวสัดิการภาครัฐ ไดแ้ก่ สํานกังานประกนัสังคม

และสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิรายไดด้งักล่าวไดถู้กกาํหนดโดยนโยบายภาครัฐ และขึ้นอยู่กบัจาํนวน

ผูป้ระกนัตนท่ีขึ้นทะเบียนกบัโรงพยาบาลและขอ้มูลทางสถิติเกี่ยวกบัการให้บริการของโรงพยาบาล ทั้งน้ี                 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดค้่าบริการ              

ทางการแพทยค์า้งรับจากหน่วยงานดงักล่าวจาํนวน 614 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของสินทรพัยร์วม                   

โดยการประมาณการรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างสูง                           

ซ่ึงทาํให้เกิดความเส่ียงเกี่ยวกบัมูลค่าของรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลท่ีรับรู ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลและรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ

โดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวงจรรายไดแ้ละการประมาณการ

รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ โดยการสอบถามผูร้บัผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกสุ่มตวัอย่างมา

ทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้และให้ความสําคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดย

การขยายขอบเขตการทดสอบสําหรับการควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้  

• พิจารณาหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกลุ่มบริษทัใชใ้นการประมาณการรายไดค้่าบริการทางการแพทย ์                                                                                                                 

คา้งรับว่าเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ 

• วิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของการประมาณการในอดตี โดยเปรียบเทียบประมาณการรายไดค้่าบริการทาง

การแพทยค์า้งรับกบัจาํนวนเงินท่ีไดร้ับจริง   

• ตรวจสอบรายการรับเงินของรายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี  
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การรับรู้รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลท่ีไม่รวมรายได้จากโครงการสวัสดิการภาครัฐ 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลท่ีไม่รวมรายไดจ้ากสํานกังานประกนัสังคมและสํานกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาต ิถือเป็นบญัชีท่ีสําคญัต่องบการเงินเน่ืองจากมีปริมาณของรายการเป็นจาํนวนมากและมีหลาย

องคป์ระกอบ เช่น รายไดค้่ารักษาพยาบาล รายไดค้่ายาและรายไดค้่าห้องพกั และมาจากการให้บริการแก่ลูกคา้ท่ี

หลากหลายและมีจาํนวนมากราย ดงันั้น จึงมีความเส่ียงเกี่ยวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายไดด้งักล่าว 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดด้งักล่าวโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถาม

ผูร้ับผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกสุ่มตวัอย่างมาทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบ

ไว ้และให้ความสําคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสําหรับการควบคุมภายในท่ี

ตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกย่อย และอตัราส่วนท่ีสําคญัท่ีเกีย่วขอ้งกบัการรับรู้รายได ้และ

เปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีตของกลุ่มบริษทั เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการรายได้

ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผ่านใบสําคญัทัว่ไป 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดท่ี้เกดิขึ้นในระหว่างปี 

ข้อมูลอื่น  

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้              

ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคอื การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนนั้น              

มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรูท่ี้ไดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่                 

หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูล                  

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวให้ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบ                   

เพ่ือให้มีการดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกํากบัดแูลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                  

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถ

จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับกจิการ

ท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ              

กลุ่มบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม              

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือ                   

ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะ

สามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกดิ

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงินจากการใช้

งบการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย                       

เยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน                 

ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง                 

ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก                 

การทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด                       

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ               

ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร                        

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดร้ับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเกี่ยวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผย

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐาน                   

การสอบบญัชีท่ีไดร้ับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ี์เกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกจิการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ                       

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบ                  

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบ                 

การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเกีย่วขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเกี่ยวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุด                      

ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง                 

เหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ                 

หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้                      

เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน ์              

ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

โกสุมภ ์ชะเอม 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6011 

บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพนัธ์ 2563 



บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 467,548,173     470,639,295     133,690,366     173,076,666     

เงินลงทนุชั�วคราว 8 53,716,000       23,720,878       -                       -                       

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 9 443,629,519     338,244,146     344,908,947     249,258,428     

รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 10 613,946,101     594,839,629     376,256,998     377,239,854     

เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                       -                       -                       362,938,476     

สินคา้คงเหลือ 11 160,727,044     141,612,387     64,890,080       60,315,717       

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 24,602,819       22,895,181       15,296,467       15,025,330       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,764,169,656  1,591,951,516  935,042,858     1,237,854,471  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 406,638            406,276            -                       -                       

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                       -                       668,738,476     -                       

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 -                       -                       1,845,090,060  1,747,669,447  

เงินลงทนุระยะยาวอื�น 13 -                       -                       -                       -                       

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุ 14 114,368,885     114,368,885     39,013,000       39,013,000       

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 15 4,220,507,604  3,831,015,698  1,088,939,642  918,771,830     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 34,586,666       16,932,995       20,565,352       12,616,090       

สิทธิการเช่า 17 4,968,630         5,918,630         -                       -                       

ค่าความนิยม 47,283,766       47,283,766       -                       -                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 21,030,673       12,707,944       11,010,070       6,919,232         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 58,367,358       87,598,549       8,495,231         27,675,700       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,501,520,220  4,116,232,743  3,681,851,831  2,752,665,299  

รวมสินทรัพย์ 6,265,689,876  5,708,184,259  4,616,894,689  3,990,519,770  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�



บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 18 820,000,000     530,000,000     820,000,000     530,000,000     

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 19 606,874,759     566,388,054     278,020,486     235,295,756     

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี 20 136,200,000     98,760,000       -                       -                       

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี 9,752,925         2,799,696         2,358,661         1,818,354         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 70,567,847       44,327,444       25,574,894       18,514,361       

หนี� สินหมุนเวียนอื�น

   ภาษีหกั ณ ที�จ่ายรอนาํส่ง 11,747,724       9,756,380         6,798,434         5,261,542         

   อื�น ๆ 27,102,515       43,352,159       22,895,846       22,619,572       

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,682,245,770  1,295,383,733  1,155,648,321  813,509,585     

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วน

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี 20 540,410,000     583,390,000     -                       -                       

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน

   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี 32,677,893       12,253,023       6,999,083         7,957,258         

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 10,644,107       11,154,494       -                       -                       

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 104,274,263     62,572,618       54,171,250       33,717,058       

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 688,006,263     669,370,135     61,170,333       41,674,316       

รวมหนี�สิน 2,370,252,033  1,964,753,868  1,216,818,654  855,183,901     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�



บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 11,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท 1,100,000,000  1,100,000,000  1,100,000,000  1,100,000,000  

   ทนุออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 11,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท 1,100,000,000  1,100,000,000  1,100,000,000  1,100,000,000  

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 1,146,084,819  1,146,084,819  1,146,084,819  1,146,084,819  

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 110,000,000     110,000,000     110,000,000     110,000,000     

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,346,339,341  1,206,951,362  1,043,991,216  779,251,050     

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น 48,000              (70,400)            -                       -                       

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 3,702,472,160  3,562,965,781  3,400,076,035  3,135,335,869  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 192,965,683     180,464,610     -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,895,437,843  3,743,430,391  3,400,076,035  3,135,335,869  

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,265,689,876  5,708,184,259  4,616,894,689  3,990,519,770  

-                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

กรรมการ



บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงพยาบาล 5,165,614,508   4,406,986,825   2,388,094,412   2,196,030,069   

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 12 -                       -                       474,000,000      230,000,000      

ดอกเบี�ยรับ 3,163,671         3,490,686         23,457,219       14,611,455       

รายไดอ้ื�น 22,091,145       20,364,412       15,225,186       14,209,614       

รวมรายได้ 5,190,869,324   4,430,841,923   2,900,776,817   2,454,851,138   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุในการประกอบกจิการโรงพยาบาล 3,629,378,834   3,072,032,029   1,616,746,956   1,497,220,853   

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 672,375,131      570,065,948      370,319,505      340,551,450      

รวมค่าใช้จ่าย 4,301,753,965   3,642,097,977   1,987,066,461   1,837,772,303   

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 889,115,359      788,743,946      913,710,356      617,078,835      

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (40,447,649)      (23,723,072)      (15,070,164)      (10,061,956)      

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 848,667,710      765,020,874      898,640,192      607,016,879      

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 24 (184,004,902)    (149,796,499)    (76,413,124)      (66,587,443)      

กําไรสําหรับปี 664,662,808      615,224,375      822,227,068      540,429,436      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผื�อขาย 148,000            (32,000)             -                       -                       

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 (29,600)             6,400                -                       -                       

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของ

   กาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 118,400            (25,600)             -                       -                       

รายการที�จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

   ประกนัภยั (20,129,069)      (23,422,898)      (9,358,769)        (12,965,401)      

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 4,025,813         4,684,580         1,871,754         2,593,080         

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของ

   กาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (16,103,256)      (18,738,318)      (7,487,015)        (10,372,321)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (15,984,856)      (18,763,918)      (7,487,015)        (10,372,321)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 648,677,952      596,460,457      814,740,053      530,057,115      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)



บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 705,235,986      633,879,435      822,227,068      540,429,436      

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (ขาดทนุ) (40,573,178)      (18,655,060)      

664,662,808      615,224,375      

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 689,506,266      615,115,517      814,740,053      530,057,115      

ส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (ขาดทนุ) (40,828,314)      (18,655,060)      

648,677,952      596,460,457      

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 25

กาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาทต่อหุ้น) 0.064 0.058 0.075 0.049

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (หุ้น) 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)



บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษี 848,667,710      765,020,874      898,640,192      607,016,879      

รายการปรับกระทบยอดกาํไรกอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกจิกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 329,797,928      276,087,455      127,649,373      135,317,039      

   โอนกลบัค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (15,054,378)      (13,485,894)      (12,538,759)      (8,366,242)        

   เงินปันผลรับ -                       -                       (474,000,000)    (230,000,000)    

   ขาดทนุ (กาํไร) จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ (1,074,999)        865,948            (351,573)           2,030,200         

   ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,665                -                       -                       -                       

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ�มขึ�น 26,228,760       6,025,826         14,030,986       2,672,751         

   รายไดด้อกเบี�ย (3,163,671)        (3,490,686)        (23,457,219)      (14,611,455)      

   ค่าใชจ้่ายดอกเบี�ย 40,447,649       23,723,072       15,070,164       10,061,956       

กาํไรจากการดาํเนินงานกอ่นการเปลี�ยนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 1,225,858,664   1,054,746,595   545,043,164      504,121,128      

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง 

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (105,226,871)    (65,558,761)      (73,604,205)      (75,166,231)      

   รายไดค้่าบริการทางการแพทยค์า้งรับ (4,199,487)        (77,336,289)      13,521,615       (17,818,750)      

   สินคา้คงเหลือ (19,114,657)      (22,737,336)      (4,574,363)        (2,297,817)        

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (1,707,638)        (1,947,146)        (271,137)           (477,707)           

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 32,143,030       (54,253,355)      19,432,647       (3,483,311)        

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง) 

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 71,132,703       54,450,131       15,840,880       20,696,832       

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น (14,258,300)      (9,091,444)        1,813,166         (6,685,487)        

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,656,184)        (904,586)           (2,935,563)        -                       

เงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,179,971,260   877,367,809      514,266,204      418,888,657      

   จ่ายดอกเบี�ย (40,588,171)      (31,348,830)      (15,070,164)      (10,061,956)      

   จ่ายภาษีเงินได้ (165,261,063)    (151,510,056)    (71,571,675)      (67,159,305)      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 974,122,026      694,508,923      427,624,365      341,667,396      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)



บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินลงทนุชั�วคราวเพิ�มขึ�น (29,847,122)      (22,152,878)      -                       -                       

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนัเพิ�มขึ�น (362)                  (360)                  -                       -                       

รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                       -                       474,000,000      230,000,000      

เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น -                       -                       (305,800,000)    (154,874,476)    

เงินสดจ่ายสุทธิเพื�อการลงทนุในบริษทัยอ่ย -                       -                       (97,420,613)      (32,250,000)      

เงินจ่ายล่วงหน้าค่ากอ่สร้างอาคารเพิ�มขึ�น (3,500,000)        (9,678,244)        (3,500,000)        (3,678,243)        

ซื�อที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ (706,953,892)    (634,968,982)    (264,603,347)    (145,660,632)    

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (22,186,929)      (5,234,470)        (10,450,347)      (2,531,682)        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 1,871,436         1,633,440         1,775,540         3,099,191         

ดอกเบี�ยรับ 3,152,562         3,369,879         1,410,905         1,472,528         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (757,464,307)    (667,031,615)    (204,587,862)    (104,423,314)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น 290,000,000      150,000,000      290,000,000      150,000,000      

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (98,760,000)      (69,630,000)      -                       -                       

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 93,220,000       279,460,000      -                       -                       

ชาํระคืนหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน (7,538,341)        (4,931,733)        (2,422,916)        (1,936,605)        

เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   จากการลงทนุในบริษทัยอ่ย 53,329,387       26,250,000       -                       -                       

จ่ายเงินปันผล (549,999,887)    (351,986,120)    (549,999,887)    (351,986,120)    

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (219,748,841)    29,162,147       (262,422,803)    (203,922,725)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (3,091,122)        56,639,455       (39,386,300)      33,321,357       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 470,639,295      413,999,840      173,076,666      139,755,309      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 467,548,173      470,639,295      133,690,366      173,076,666      

-                       -                       -                       -                       

ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

   โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่ากอ่สร้างเป็นอาคาร 3,247,822         18,636,250       3,247,822         2,430,421         

   เจา้หนี� ซื�อสินทรัพยถ์าวร 67,721,320       97,059,371       40,292,127       13,014,245       

   ซื�อสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 33,749,015       9,691,848         1,611,016         4,972,849         

   ดอกเบี�ยจ่ายส่วนที�บนัทึกเป็นตน้ทนุสินทรัพย์ -                       7,688,151         -                       -                       

   โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       30,000,000       

   จดัประเภทเงินให้กูย้ืมระยะสั�นแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็น

      เงินให้กูย้ืมระยะยาวแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                       -                       668,738,476      -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)



ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

องค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น ส่วนของผูมี้ส่วน

ส่วนเกนิ (ตํ�ากว่า) ทุน รวมส่วนของ ไดเ้สียที�ไม่มี

ทุนเรือนหุ้น จากการวดัมูลค่า ผูถื้อหุ้น อาํนาจควบคุม รวม

ที�ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผื�อขาย ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 1,100,000,000        1,146,084,819        110,000,000           943,796,365           (44,800)                   3,299,836,384        172,869,670           3,472,706,054        

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                              -                              -                              633,879,435           -                              633,879,435           (18,655,060)            615,224,375           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                              -                              -                              (18,738,318)            (25,600)                   (18,763,918)            -                              (18,763,918)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              615,141,117           (25,600)                   615,115,517           (18,655,060)            596,460,457           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัย่อยเพิ�มขึ�นจากการลงทุนในบริษทัย่อย -                              -                              -                              -                              -                              -                              26,250,000             26,250,000             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                              -                              -                              (351,986,120)          -                              (351,986,120)          -                              (351,986,120)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 1,100,000,000        1,146,084,819        110,000,000           1,206,951,362        (70,400)                   3,562,965,781        180,464,610           3,743,430,391        

-                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 1,100,000,000        1,146,084,819        110,000,000           1,206,951,362        (70,400)                   3,562,965,781        180,464,610           3,743,430,391        

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                              -                              -                              705,235,986           -                              705,235,986           (40,573,178)            664,662,808           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                              -                              -                              (15,848,120)            118,400                  (15,729,720)            (255,136)                 (15,984,856)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              689,387,866           118,400                  689,506,266           (40,828,314)            648,677,952           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัย่อยเพิ�มขึ�นจากการลงทุนในบริษทัย่อย -                              -                              -                              -                              -                              -                              53,329,387             53,329,387             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                              -                              -                              (549,999,887)          -                              (549,999,887)          -                              (549,999,887)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 1,100,000,000        1,146,084,819        110,000,000           1,346,339,341        48,000                    3,702,472,160        192,965,683           3,895,437,843        

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

กาํไรสะสม

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม



ทุนเรือนหุน้ รวม

ที�ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 1,100,000,000      1,146,084,819      110,000,000         601,180,055         2,957,264,874      

กาํไรสาํหรับปี - - - 540,429,436         540,429,436         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -                            -                            -                            (10,372,321)          (10,372,321)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            530,057,115         530,057,115         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                            -                            -                            (351,986,120)        (351,986,120)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 1,100,000,000      1,146,084,819      110,000,000         779,251,050         3,135,335,869      

-                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 1,100,000,000      1,146,084,819      110,000,000         779,251,050         3,135,335,869      

กาํไรสาํหรับปี - - - 822,227,068         822,227,068         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -                            -                            -                            (7,487,015)            (7,487,015)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            814,740,053         814,740,053         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                            -                            -                            (549,999,887)        (549,999,887)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 1,100,000,000      1,146,084,819      110,000,000         1,043,991,216      3,400,076,035      

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กาํไรสะสม

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนา

ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการประกอบการสถานพยาบาลและโรงพยาบาล ท่ีอยู่ตามท่ี

จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี 88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กิโลเมตร 15 ตําบลบางปลา อาํเภอบางพลี             

จงัหวดัสมุทรปราการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสถานพยาบาลและโรงพยาบาลทั้งส้ิน 

13 สาขา (2561: 14 สาขา) 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี                      

11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดทาํขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย                  

การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด 

(มหาชน) และบริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ 

จดัตั้งข้ึน

ในประเทศ 

อตัราร้อยละ 

ของการถือหุ้น 

   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ     

บริษทั คอนวีเนียนซ ์ฮอสพิทอล จาํกดั ประกอบการสถานพยาบาล

และโรงพยาบาล 

ไทย 100 100 

บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั 

    

ประกอบการสถานพยาบาล

และโรงพยาบาล 

ไทย 100 100 

บริษทั ไทย แอมดอน จาํกดั จาํหน่ายเคร่ืองมือแพทย์

และผลิตภณัฑ์อาหารเสริม 

ไทย 100 100 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ 

จดัตั้งข้ึน

ในประเทศ 

อตัราร้อยละ 

ของการถือหุ้น 

   2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์ 

 จาํกดั  

ประกอบการสถานพยาบาล

และโรงพยาบาล 

ไทย 70 70 

บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทย ์

ฉะเชิงเทรา จาํกดั 

ประกอบการสถานพยาบาล

และโรงพยาบาล 

ไทย 64.58 64.58 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์  

แพรกษา จาํกดั 

ประกอบการสถานพยาบาล

และโรงพยาบาล 

ไทย 100 100 

บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ จาํกดั ประกอบการสถานพยาบาล

และโรงพยาบาล 

ไทย 100 100 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด                           

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

ประกอบการสถานพยาบาล

และโรงพยาบาล 

ไทย 80 - 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย                        

บริษทั บางปะกงเวชชกจิ จาํกดั 

    

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั  ประกอบการสถานพยาบาล

และโรงพยาบาล 

ไทย 96.38 96.38 

บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั 

ประกอบการสถานพยาบาล

และโรงพยาบาล 

ไทย 100 100 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิได้รับ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการส่ังการ

กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ                  

มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัย่อยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกันกับของ

บริษทัฯ 

จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันท่ีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก                              

งบการเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชสํ้าหรับ

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน           

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ          

วิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตัิน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคัญ 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน           

การบญัชีท่ีเกี่ยวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกบั

บริการโฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กับสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้

สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน

สําหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงินท่ี

สะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได ้                              

ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี

เกี่ยวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ

จดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู ้ใช้

มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดังต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลักการ

สําคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี่ยวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ                

ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเกี่ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเกี่ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ

การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคับใช้              

จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผล

บงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าการนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้จะมีผลกระทบจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดติโดยกลุ่มบริษทัตอ้งรบัรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึ้น

ต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน                 

กลุ่มบริษทัจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

สําหรับลูกหน้ีการคา้ และใชว้ิธีการทัว่ไปในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงิน

ให้กูย้ืมระยะยาว 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบตั ิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 

และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเกี่ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีได้กาํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 

การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์

และหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์

อา้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลกัการ

เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะนาํมาตรฐานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบตัิโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํา

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบตัิใช้ครั้ งแรกโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี       

1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าการนํามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทมีจํานวนเพ่ิมขึ้นรวมทั้งส้ิน

ประมาณ 25 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ประมาณ 2 ลา้นบาท) และหน้ีสินของกลุ่มบริษทัมีจาํนวน

เพ่ิมขึ้นรวมทั้งส้ินประมาณ 25 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ประมาณ 2 ลา้นบาท) 
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4.  นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย รายไดค้่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพกั 

ค่ายา โดยจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกิจการไดใ้ห้บริการหรือเม่ือได้ส่งมอบยาแลว้ และแสดงตามมูลค่าท่ี

ไดร้ับหรือคาดว่าจะไดร้ับสําหรับบริการและยาท่ีได้ส่งมอบหลงัจากหักส่วนลด ยกเวน้รายไดจ้ากการ

ประกอบกิจการท่ีไดจ้ากสํานกังานประกนัสังคมและสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติท่ีจะรับรู้

รายได้ตามอตัราเหมาจ่าย และอตัราความรุนแรงของโรคต่อจํานวนผูป้ระกันตนท่ีขึ้นทะเบียนกับ                   

กลุ่มบริษทั 

รายได้ค่าเช่า 

รายไดค้่าเช่ารับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาของการให้เช่าและตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนี้การค้า 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้ับ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา

จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหน้ี 

4.4 สินค้าคงเหลือ 

ยา เวชภณัฑ์และวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ

แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 

อุปกรณ์การแพทยแ์สดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้ับแลว้แต่ราคาใด

จะตํ่ากว่า 
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4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยด์ังกล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค) เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดร้ับกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 

จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

กลุ่มบริษัทบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการ                    

ทาํรายการ หลงัจากนั้นกลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเผ่ือ                  

การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที่ไดร้ับสุทธิจากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที่ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจาก

บญัชี 

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม

และค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน - 5 - 20 ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุง  - 5 - 40 ปี 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ - 5 - 10 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 5 - 10 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชสํ้านกังาน - 3 - 10 ปี 

ยานพาหนะ - 5 - 10 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง 
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 กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ

ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไร

หรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการ

สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน

ในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์

นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ้่ายในงวดท่ี

เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูย้ืมนั้น 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย

สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของ

สินทรัพยด์ังกล่าวโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 - 10 ปี 

 ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.10  ค่าความนิยม  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุน

การรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกว่าน้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของ               

ค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

เพ่ือว ัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการ                   

รวมกิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) 

ท่ีคาดว่าจะไดร้ับประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากการรวมกจิการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดร้ับคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์

ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้ับคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่า

มูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนและบริษทัฯ               

ไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนักับบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ

หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกัน

กับบริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มี

สิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ 

ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯที่มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับ                      

ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใด

จะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว                        

ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ได้มา

ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้

โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น

ค่าใชจ้่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยคา่ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจดอ้ยค่าจะทาํการ

ประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ี                      

คาดว่าจะได้รบัคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่า                

จะไดร้ับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์

แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ                          

เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มบริษทัและพนกังานของกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพของแต่ละบริษทัขึ้น 

ซ่ึงกองทุนจะประกอบด้วยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน 

สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินท่ีกลุ่มบริษัท                    

จ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน  

กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลด

แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน

ภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้ งจํานวนในกําไรหรือขาดทุนทันทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรือ                         

ลดขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเกี่ยวขอ้ง 

4.15 ประมาณการหนี้สิน 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตี

ได้เกิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป

เพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่าง

น่าเช่ือถือ  
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4.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกี่ยวขอ้งนั้น 

โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ                                

แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชหั้กภาษี รวมทั้งผลขาดทุน

ทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทั

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน ์

 กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้น

เกี่ยวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น  

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่าย                         

เพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย            

(ผู ้ร่วมในตลาด) ณ ว ันท่ีว ัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องใน                             

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง

กาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้                     

กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า ท่ีเหมาะสมกับแต่ละ

สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า

ยุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด  
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ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินใน                       

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ

ประมาณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดับชั้น

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการ                               

วดัมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี 

ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                        

งบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้ นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ                         

การประมาณการท่ีสําคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

ในการประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 

อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นตน้ 

รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 

รายได้ค่าบริการทางการแพทยค์า้งรับเป็นรายไดค้่าบริการทางการแพทยท่ี์ยงัไม่ได้รับจากสํานกังาน

ประกนัสังคมและสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่สามารถทราบจาํนวนเงินท่ี

จะได้รับแน่นอน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจึงได้ประมาณการรายได้คา้งรับดังกล่าวตามหลกัเกณฑ์ 

วิธีการและเง่ือนไขตามท่ีกาํหนดโดยหน่วยงานดังกล่าว และจากจาํนวนเงินท่ีได้รับจริงครั้ งล่าสุด

ควบคู่ไปกบัภาวะการณ์ในปัจจุบนั 
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สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน               

ฝ่ายบริหารได้ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มบริษทั

ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพย์นั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเกี่ยวขอ้งกับการคาดการณ์รายได้และ

ค่าใชจ้่ายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบันทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการ

ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับใน

อนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดท่ี

เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้อง

ประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดย

พิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกันภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้น

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกัน รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษทัย่อย 

(ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

     

ขายยาและเวชภณัฑ์ - - 3.0 2.9 ราคาทุน 

ซ้ือยาและเวชภณัฑ์ - - - 0.4 ราคาทุน 

ค่าบริการทางการแพทยจ์่าย - - 1.7 1.4 ราคาตลาด 

ค่าเช่ารับ - - 1.3 1.7 ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่าจ่าย - - 0.2 0.2 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรบั - - 22.0 13.1 อตัราร้อยละ 5 ต่อปี 

ขายอุปกรณ์ - - 1.3 2.1 ราคาตลาด 

ซ้ืออุปกรณ ์ - - 9.0 0.1 ราคาตลาด 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ณ ว ันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561                                     

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)     

บริษทัย่อย - - 95,829 68,312 

 - - 95,829 68,312 

ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)     

บริษทัย่อย - - 46,342 24,296 

 - - 46,342 24,296 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน     

บริษทัย่อย - - - 362,938 

 - - - 362,938 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน     

บริษทัย่อย - - 668,738 - 

 - - 668,738 - 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 19)     

บริษทัย่อย - - 193 104 

บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั  275 4,339 250 3,653 

 275 4,339 443 3,757 
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เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั / เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ                    

การเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูย้ืม 

ยอดคงเหลือ  

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2562 

เพ่ิมข้ึน 

ระหว่างปี 

ลดลง 

ระหว่างปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 2562 

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 87,064 10,000 - 97,064 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จาํกดั 153,555 - - 153,555 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จาํกดั 88,719 126,600 - 215,319 

บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ จาํกดั 33,600 - - 33,600 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชัน่แนล 

จาํกดั - 169,200 - 169,200 

รวม 362,938 305,800 - 668,738 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยขา้งตน้เป็นเงินให้กูย้ืมตามสัญญากูย้ืมเงินซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี 

และไม่มีหลกัประกนั เงินให้กูย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี (2561: ร้อยละ 5 ต่อปี) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯยงัไม่มีแผนท่ีจะเรียกชําระคืนเงินให้กู้ยืมจาก                  

บริษทัย่อยดงักล่าวในอนาคตอนัใกล ้ดงันั้น เงินให้กูย้ืมดงักล่าวจึงจดัประเภทเป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาว 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน             

ท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 42.9 48.0 18.7 24.5 

ผลประโยชน์ระยะยาว 0.1 - 0.1 - 

รวม 43.0 48.0 18.8 24.5 

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกันให้แก่บริษทัย่อยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน      

ขอ้ 29.3 ก) โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินสด 7,082 9,377 1,880 3,997 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละ

กระแสรายวนั 330,466 401,262 131,810 169,080 

ใบรับเงินฝากประจาํซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืน

เม่ือทวงถาม 10,000 10,000 - - 

ใบรับเงินฝากประจาํซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืน

ภายใน 3 เดือน 120,000 50,000 - - 

รวม 467,548 470,639 133,690 173,077 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยแ์ละใบรับเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 

0.13 ถึง 1.30 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.13 ถึง 1.30 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย                                                                       

(ร้อยละต่อปี) 

 

งบการเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 

ตัว๋เงินฝากธนาคาร 1.40 1.40 52,000 22,153 

อ่ืน ๆ - - 1,716 1,568 

รวม   53,716 23,721 
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั     

อายุหน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งชาํระ     

 คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน - - 60,199 42,487 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - 60,199 42,487 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั     

อายุหน้ีคงคา้งแยกตามวนัท่ีหน้ีท่ีคา้งชาํระ     

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  322,050 249,570 132,198 110,546 

 3 - 6 เดือน 58,109 41,449 31,727 18,049 

 6 - 12 เดือน 27,250 16,373 16,301 9,141 

 มากกว่า 12 เดือน 22,765 19,803 12,431 10,389 

รวม 430,174 327,195 192,657 148,125 

หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (6,395) (6,543) (3,089) (3,089) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กจิการท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั, สุทธิ 423,779 320,652 189,568 145,036 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 423,779 320,652 249,767 187,523 

ลูกหน้ีอื่น     

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - 35,630 25,825 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั 19,851 17,592 13,170 11,614 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - 46,342 24,296 

รวมลูกหน้ีอื่น 19,851 17,592 95,142 61,735 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 443,630 338,244 344,909 249,258 
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10. รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

สํานักงานประกันสังคม     

รายไดค่้าบริการทางการแพทยภ์าระเส่ียงคา้งรับ 186,734 152,799 65,220 59,295 

รายไดค่้าบริการทางการแพทยส์ําหรับผูป่้วยดว้ย

โรคท่ีมีค่าใชจ้่ายสูงคา้งรับ 103,317 179,224 69,861 112,234 

รายไดป้ระกนัสังคมคา้งรับอื่น 148,214 154,144 77,270 97,681 

รวม 438,265 486,167 212,351 269,210 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ     

รายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 178,196 126,095 163,906 120,569 

รวมรายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับ 616,461 612,262 376,257 389,779 

หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,515) (17,422) - (12,539) 

รวมรายไดค่้าบริการทางการแพทยค์า้งรับ - สุทธิ 613,946 594,840 376,257 377,240 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถทราบจาํนวนเงินแน่นอนสําหรับรายไดค้่าบริการทางการแพทยสํ์าหรับผูป่้วย

ด้วยโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงและรายได้ค่าบริการทางการแพทยภ์าระเส่ียงท่ียงัไม่ได้รับจากสํานักงาน

ประกันสังคมและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้นผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทจึงได้

ประมาณรายได้ค้างรับดังกล่าวจากจาํนวนเงินท่ีได้รับจริงครั้ งล่าสุดควบคู่ไปกับสภาวการณ์ใน

ปัจจุบนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าผลท่ีเกิดขึ้นจริงในภายหลงัจะไม่แตกต่างไปจากจาํนวนท่ี

ประมาณไวอ้ย่างเป็นสาระสําคญั 

11. สินค้าคงเหลือ  

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ยา 94,557 87,684 35,830 37,223 

เวชภณัฑ์ 27,314 20,823 15,413 9,931 

อุปกรณก์ารแพทย ์ 515 1,254 - - 

วสัดุอื่น 38,341 31,851 13,647 13,162 

รวม 160,727 141,612 64,890 60,316 
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12. เงนิลงทนุในบริษัทย่อย 

12.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

   (หน่วย: พนับาท) 

    เงินปันผลท่ีบริษทัฯ            

รับระหว่างปี ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั คอนวีเนียนซ์ 

ฮอสพิทอล จาํกดั 500,000 500,000 100 100 500,000 500,000 275,000 80,000 

บริษทั บางปะกงเวชชกิจ 

จาํกดั 800,000 800,000 100 100 810,751 810,751 199,000 150,000 

บริษทั ไทย แอมดอน จาํกดั 30,000 30,000 100 100 30,680 30,680 - - 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

อาคเนย ์จาํกดั 300,000 300,000 70 70 210,000 210,000 - - 

บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทย ์

ฉะเชิงเทรา จาํกดั 450,250 300,500 64.58 64.58 290,859 194,238 - - 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

แพรกษา จาํกดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 

บริษทั มะเร็ง สุวรรณภมูิ จาํกดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั        

(จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั       

เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562) 1,000 - 80 - 800 - - - 

รวม     1,845,090 1,747,669 474,000 230,000 

บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทย ์ฉะเชิงเทรา จาํกดั 

ในเดือนเมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดังกล่าวได้มีมติอนุมตัิให้เรียกชําระ            

ค่าหุ้นในครั้ งท่ี 4 เพ่ิมเติมอีกร้อยละ 25 ของหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนจาํนวน 59.9 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 150 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดระยะเวลาในการชาํระเงินค่าหุ้นภายในเดือน

ตุลาคม 2562 บริษทัฯไดช้าํระเงินค่าหุ้นแก่บริษทัย่อยดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวน 96.6 ลา้นบาท 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

ในเดอืนธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล 

จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1 ลา้นบาท บริษทัฯไดถื้อหุ้น

ในบริษทัดังกล่าวร้อยละ 80 และไดจ้่ายชาํระเงินลงทุนเป็นจาํนวน 0.8 ลา้นบาทแลว้ บริษทัดังกล่าว

ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 
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12.2 รายละเอียดของบริษทัย่อยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสําคญั   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 

ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัย่อยสะสม 

ขาดทุนท่ีแบ่งให้กับส่วนได้

เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมใน                     

บริษทัย่อยในระหว่างปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ       

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จาํกดั 30 30 54.9 74.9 (19.8) (14.0) 

บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทย ์ฉะเชิงเทรา 

จาํกดั 

35.42 35.42 134.2 101.3 (20.2) (4.6) 

บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยแ์ม่สอด 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั                                        

(จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเมื่อวนัท่ี                         

27 พฤศจิกายน 2562) 

20 - 0.1 - (0.1) - 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดย 

 บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จาํกดั 

     

บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 3.62 3.62 3.8 4.3 (0.5) (0.1) 
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12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสําคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหว่างกนั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

อาคเนย ์จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทย ์

ฉะเชิงเทรา จาํกดั 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด                        

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกัด                      

(จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั                   

เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจกิายน 2562) บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 

 2562 2561 2562 2561 2562 2562 2561 

สินทรัพยห์มุนเวียน 65.3 39.6 136.7 17.6 0.2 23.8 27.4 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 656.6 647.1 588.8 545.4 170.0 289.9 314.1 

หน้ีสินหมุนเวียน 139.2 222.6 62.8 69.2 0.3 54.2 136.8 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 400.3 214.6 283.6 207.3 169.2 155.3 86.1 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

อาคเนย ์จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทย ์

ฉะเชิงเทรา จาํกดั 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด                        

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกัด                 

(จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั                   

เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจกิายน 2562) บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 

 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่

วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562                  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2562 2561 2562 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2562 2561 

รายได้ 269.4 79.5 107.8 3.6 - 125.7 116.9 

ขาดทุนสําหรับปี/งวด (66.2) (46.5) (57.0) (13.0) (0.3) (12.5) (2.1) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (0.8) - - - - (1.9) - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (67.0) (46.5) (57.0) (13.0) (0.3) (14.4) (2.1) 
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 สรุปรายการกระแสเงินสด 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 

อาคเนย ์จาํกดั 

บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทย ์

ฉะเชิงเทรา จาํกดั 

บริษทั รวมแพทยแ์ม่สอด                        

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกัด                    

(จดทะเบียนจัดตั้งบริษทั                   

เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจกิายน 2562) บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จาํกดั 

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่

วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562                  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2562 2561 2562 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2562 2561 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (46.9) 7.4 (37.4) (12.7) 0.3 13.3 14.7 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (46.0) (216.7) (135.0) (206.5) (170.0) 2.3 (7.6) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 95.4 213.7 239.5 206.8 170.2 (20.0) (2.0) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)

สุทธิ 2.5 4.4 67.1 (12.4) 0.5 (4.4) 5.1 
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13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

จาํนวนน้ีเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามญัจาํนวน 8,791 หุ้น ของบริษทั ยูบี (ไทยแลนด์) จาํกัด ซ่ึงคิดเป็น

อตัราร้อยละ 11 ของทุนของบริษทัดงักล่าว ยอดคงเหลือของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562 2561 

เงินลงทุนในบริษทั ยูบี (ไทยแลนด์) จาํกดั - ราคาทุน 879 879 

หัก: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (879) (879) 

สุทธิ - - 

14. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นท่ีดินรอการพฒันา การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชี

ของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสําหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 114,369 114,369 39,013 39,013 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 114,369 114,369 39,013 39,013 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ท่ีดินรอการพฒันา 217,079 217,079 72,677 72,677 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑ์ราคา

ตลาด 
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินและ  เคร่ืองมือและ  เคร่ืองตกแต่ง    

 ส่วนปรับปรุง อาคารและ อุปกรณ์  ติดตั้งและ  งานระหว่าง  

 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง การแพทย์ อุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ํานักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         

1 มกราคม 2561 884,251 1,714,319 981,652 63,266 525,113 106,449 585,145 4,860,195 

ซ้ือเพ่ิม 6,968 19,571 113,193 2,581 61,091 12,370 495,935 711,709 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (13,595) - (11,367) (3,412) - (28,374) 

โอนเขา้ (ออก) 12,745 773,870 78,556 27,951 32,366 4,716 (930,204) - 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - 7,688 7,688 

31 ธันวาคม 2561 903,964 2,507,760 1,159,806 93,798 607,203 120,123 158,564 5,551,218 

ซ้ือเพ่ิม 183,630 13,958 122,400 1,734 60,261 920 331,710 714,613 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (9,208) (12) (13,165) (6,225) - (28,610) 

โอนเขา้ (ออก) 6,944 138,408 119,133 16,484 37,818 5,730 (324,517) - 

31 ธันวาคม 2562 1,094,538 2,660,126 1,392,131 112,004 692,117 120,548 165,757 6,237,221 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         

1 มกราคม 2561 21,815 510,596 487,308 34,211 350,819 70,241 - 1,474,990 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 3,920 66,859 114,415 5,444 67,077 13,372 - 271,087 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (11,574) - (11,260) (3,041) - (25,875) 

31 ธันวาคม 2561 25,735 577,455 590,149 39,655 406,636 80,572 - 1,720,202 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 4,083 80,158 140,446 8,657 78,282 12,699 - 324,325 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (8,587) (12) (13,008) (6,207) - (27,814) 

31 ธันวาคม 2562 29,818 657,613 722,008 48,300 471,910 87,064 - 2,016,713 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

31 ธันวาคม 2561 878,229 1,930,305 569,657 54,143 200,567 39,551 158,564 3,831,016 

31 ธันวาคม 2562 1,064,720 2,002,513 670,123 63,704 220,207 33,484 165,757 4,220,508 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         

ปี 2561 (จาํนวน 241 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 271,087 

ปี 2562 (จาํนวน 274 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 324,325 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ  เคร่ืองมือและ  เคร่ืองตกแต่ง    

 ส่วนปรับปรุง อาคารและ อุปกรณ์  ติดตั้งและ  งานระหว่าง  

 ท่ีดิน ส่วนปรับปรุง การแพทย์ อุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ํานักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         

1 มกราคม 2561 134,123 750,218 451,531 26,829 248,775 66,324 7,189 1,684,989 

ซ้ือเพ่ิม 908 3,211 35,680 480 23,765 6,233 82,214 152,491 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (9,422) - (4,348) (5,129) - (18,899) 

โอนเขา้ (ออก) - 13,749 25,856 - 1,540 1,992 (43,137) - 

31 ธันวาคม 2561 135,031 767,178 503,645 27,309 269,732 69,420 46,266 1,818,581 

ซ้ือเพ่ิม 97,130 8,031 59,544 1,647 23,885 595 105,908 296,740 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (6,386) (12) (6,897) (3,024) - (16,319) 

โอนเขา้ (ออก) 5,740 68,243 29,492 9,122 1,754 2,056 (116,407) - 

31 ธันวาคม 2562 237,901 843,452 586,295 38,066 288,474 69,047 35,767 2,099,002 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         

1 มกราคม 2561 13,744 295,902 245,150 16,702 170,325 39,152 - 780,975 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 2,175 29,298 56,995 1,374 33,814 8,947 - 132,603 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (5,754) - (4,251) (3,764) - (13,769) 

31 ธันวาคม 2561 15,919 325,200 296,391 18,076 199,888 44,335 - 899,809 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 1,759 25,137 57,260 1,676 31,246 8,070 - 125,148 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (5,026) (12) (6,850) (3,007) - (14,895) 

31 ธันวาคม 2562 17,678 350,337 348,625 19,740 224,284 49,398 - 1,010,062 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

31 ธันวาคม 2561 119,112 441,978 207,254 9,233 69,844 25,085 46,266 918,772 

31 ธันวาคม 2562 220,223 493,115 237,670 18,326 64,190 19,649 35,767 1,088,940 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี         

ปี 2561 (จาํนวน 106 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 132,603 

ปี 2562 (จาํนวน 103 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 125,148 
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ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยได้บนัทึกตน้ทุนการกู้ยืมเขา้เป็นราคาทุนของ

โครงการก่อสร้างจาํนวน 8 ลา้นบาท โดยคาํนวณจากอตัราตั้งขึ้นเป็นทุนในอตัราร้อยละ 3.4 ต่อปี 

โครงการก่อสร้างไดเ้สร็จส้ินในปี 2561 แลว้                   

กลุ่มบริษัทได้จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562                            

เป็นจาํนวนประมาณ 2,062 ลา้นบาท (2561: 2,070 ลา้นบาท) เพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและวงเงิน

กูย้ืมท่ีไดร้ับจากธนาคาร (เฉพาะกิจการ: 321 ลา้นบาท 2561: 338 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้         

แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 

1,289 ลา้นบาท (2561: 1,029 ลา้นบาท) (เฉพาะกิจการ: 774 ลา้นบาท 2561: 579 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ยานพาหนะ

และเคร่ืองใชสํ้านกังานซ่ึงไดม้าภายใตสั้ญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 

47 ลา้นบาท (2561: 15 ลา้นบาท)  (เฉพาะกิจการ: 15 ลา้นบาท 2561: 9 ลา้นบาท) 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 

2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ราคาทุน     

ยอดคงเหลือตน้ปี  53,645 48,411 35,908 33,376 

ซ้ือเพ่ิม 22,187 5,234 10,450 2,532 

ตดัจาํหน่าย (1,485) - (56) - 

ยอดคงเหลือปลายปี  74,347 53,645 46,302 35,908 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม     

ยอดคงเหลือตน้ปี  36,712 32,662 23,292 20,578 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี 4,523 4,050 2,501 2,714 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย (1,475) - (56) - 

ยอดคงเหลือปลายปี  39,760 36,712 25,737 23,292 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 34,587 16,933 20,565 12,616 
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17. สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าเกิดจากการท่ีบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารสํานกังานในเดือนสิงหาคม 2558 

ซ่ึงสัญญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลา 10 ปี  

ยอดคงเหลือของสิทธิการเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2562 2561 

ราคาทุนของสิทธิการเช่า 9,500 9,500 

หัก: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,531) (3,581) 

สิทธิการเช่า - สุทธิ 4,969 5,919 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี (รวมอยู่ในตน้ทุน 

ในการประกอบกิจการโรงพยาบาล) 950 950 

18. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย                                                                       

(ร้อยละต่อปี) 

 

งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1.70 - 2.00 1.87 - 2.30 820,000 530,000 

รวม   820,000 530,000 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯคํ้าประกันโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

ของกลุ่มบริษทั  

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั 244,823 197,011 104,820 81,795 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - 193 61 

เจา้หน้ีอื่น - กิจการท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั 138,817 167,711 77,438 62,409 

เจา้หน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 275 4,339 250 3,696 

ค่าธรรมเนียมแพทยค์า้งจ่าย 132,960 118,092 60,004 54,337 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 90,000 79,235 35,315 32,998 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 606,875 566,388 278,020 235,296 
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20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม 

เงินกู ้ (ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 2562 2561 

1 BIBOR+1.75 ชาํระคืนเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระงวดแรก

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 85,000 115,000 

2 3.40, MLR-2.875 ชาํระคืนเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระงวดแรก

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 213,600 244,800 

3 3.15, MLR-2.875 ชาํระคืนเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระงวดแรก

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 78,010 115,570 

4 3.40, MLR-2.875 ชาํระคืนเป็นรายเดือน โดยเร่ิมชาํระงวดแรก

ในเดือนมกราคม 2563 300,000 206,780 

รวม   676,610 682,150 

หัก: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (136,200) (98,760) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 540,410 583,390 

เงินกูย้ืมขา้งตน้คํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อย  

ภายใตสั้ญญาเงินกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไป

ตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 

93 ลา้นบาท ทั้งน้ี ในระหว่างปีปัจจุบนับริษทัย่อยไดเ้บิกใชว้งเงินกูย้ืมดงักล่าวครบทั้งจาํนวนแลว้ 
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21. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน

แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 62,573 34,028 33,717 18,079 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  8,135 4,808 4,192 2,085 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,214 1,218 1,184 588 

ตน้ทุนบริการในอดีตและผลกาํไรหรือขาดทุน

จากการจา่ยชาํระผลประโยชน ์ 15,879 - 8,655 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :     

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั     

- ส่วนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ

ดา้นประชากรศาสตร์ (14) 8,836 (15) 5,529 

- ส่วนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ

ทางการเงิน 12,706 607 6,867 554 

- ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 7,437 13,980 2,507 6,882 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี (4,656) (904) (2,936) - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 104,274 62,573 54,171 33,717 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงได้

ดงัน้ี  
  

(หน่วย: พนับาท)  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2562 2561 2562 2561 

ตน้ทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 14,475 3,479 7,244 1,028 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 11,753 2,547 6,787 1,645 

รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 26,228 6,026 14,031 2,673 
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน              

ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงไดก้าํหนดอตัราคา่ชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงาน

ติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย

ดังกล่าวมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็น     

การแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทั             

มีหน้ีสินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมขึ้น 16 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 9 ลา้นบาท) 

ทั้งน้ี ในระหว่างปีปัจจุบนักลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้

ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แลว้ 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจาํนวน

ประมาณ 12 ลา้นบาท (2561: 7 ลา้นบาท) (เฉพาะกิจการ: 6 ลา้นบาท 2561: 4 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานของกลุ่มบริษทัประมาณ 6 - 21 ปี (2561: 10 - 26 ปี) (เฉพาะกิจการ: 16 ปี 2561: 15 ปี) 

สมมติฐานท่ีสําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

อตัราคิดลด 1.3 - 2.0 2.6 - 3.2 1.8 3.1 

อตัราการข้ึนเงนิเดือน 4.0 4.0 4.0 4.0 

อตัราการเปลี่ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 1.9 - 45.8 1.9 - 45.8 5.7 - 22.9 5.7 - 17.2 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ขอ้สมมติ

เปลี่ยนแปลง

เพ่ิมข้ึน 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

ขอ้สมมติ

เปลี่ยนแปลง

ลดลง 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

 (ร้อยละต่อปี) (หน่วย: ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) (หน่วย: ลา้นบาท) 

อตัราคิดลด 0.5 (5.5) 0.5 6.0 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 11.2 1.0 (9.7) 

อตัราการเปลี่ยนแปลงใน   

    จาํนวนพนกังาน 

20.0 (14.8) 20.0 19.0 
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 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 ขอ้สมมติ

เปลี่ยนแปลง

เพ่ิมข้ึน 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

ขอ้สมมติ

เปลี่ยนแปลง

ลดลง 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

 (ร้อยละต่อปี) (หน่วย: ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) (หน่วย: ลา้นบาท) 

อตัราคิดลด 0.5 (3.1) 0.5 3.3 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 0.5 3.1 0.5 (2.7) 

อตัราการเปลี่ยนแปลงใน   

    จาํนวนพนกังาน 

0.5 (3.2) 0.5 4.1 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ขอ้สมมติ

เปลี่ยนแปลง

เพ่ิมข้ึน 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

ขอ้สมมติ

เปลี่ยนแปลง

ลดลง 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

 (ร้อยละต่อปี) (หน่วย: ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) (หน่วย: ลา้นบาท) 

อตัราคิดลด 0.5 (2.9) 0.5 3.2 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 6.0 1.0 (5.2) 

อตัราการเปลี่ยนแปลงใน   

    จาํนวนพนกังาน 

20.0 (7.9) 20.0 10.1 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 ขอ้สมมติ

เปลี่ยนแปลง

เพ่ิมข้ึน 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

ขอ้สมมติ

เปลี่ยนแปลง

ลดลง 

จาํนวน

ผลประโยชน์

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

 (ร้อยละต่อปี) (หน่วย: ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) (หน่วย: ลา้นบาท) 

อตัราคิดลด 0.5 (1.7) 0.5 1.8 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 0.5 1.8 0.5 (1.4) 

อตัราการเปลี่ยนแปลงใน   

    จาํนวนพนกังาน 

0.5 (2.0) 0.5 2.3 
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22. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญตัิของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจําปี                       

หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของ                     

ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯได้

จดัสรรสํารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใชจ้่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ้่ายท่ีสําคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 1,509,025 1,267,524 733,467 656,331 

ค่าธรรมเนียมแพทย ์ 1,101,102 928,991 505,565 469,890 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 329,798 276,087 127,649 135,317 

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 22,187 20,977 10,657 11,458 

สินคา้คงเหลือใชไ้ป 915,981 789,114 448,782 419,422 

24.  ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดสํ้าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี 188,842 151,343 78,632 67,121 

ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกดิ             

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ               

ผลแตกต่างชัว่คราว (4,837) (1,547) (2,219) (534) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในกําไรขาดทนุ 184,005 149,796 76,413 66,587 
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จาํนวนภาษีเงินไดเ้กี่ยวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผลขาดทุน 

(กาํไร) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (30) 6 - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผลขาดทุน

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 4,026 4,685 1,872 2,593 

รวม 3,996 4,691 1,872 2,593 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 848,668  765,021  898,640  607,017 

        

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

คูณอตัราภาษี 169,733  153,004  179,728  121,403 

ผลขาดทุนทางภาษีสําหรับปีท่ีไม่ได้

บนัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้                   

รอการตดับญัชี 30,387  15,252  -  - 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:        

ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม 710  2,770  614  3,213 

รายไดเ้งินปันผลท่ีไดร้ับยกเวน้ -  -  (94,800)  (46,000) 

ค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหักไดเ้พิ่มข้ึน (16,825)  (21,230)  (9,129)  (12,029) 

รวม (16,115)  (18,460)  (103,315)  (54,816) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ใน                             

กาํไรขาดทุน 184,005  149,796  76,413  66,587 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 176 176 176 176 

สํารองผลประโยชน์ของพนกังาน 20,855 12,515 10,834 6,743 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - 17 - - 

รวม 21,031 12,708 11,010 6,919 

หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

กาํไรจากการตีราคามูลค่ายุติธรรม    

 สินทรัพยถ์าวรของบริษทัย่อย     

 ณ วนัซ้ือกจิการ 10,632 11,154 - - 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการ

 เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 12 - - - 

รวม 10,644 11,154 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จํานวน 243 ล้านบาท (2561:               

95 ล้านบาท) ท่ีบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจากบริษัทย่อย

พิจารณาแลว้เห็นว่ายงัมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะมัน่ใจว่าจะนาํผลขาดทุนทางภาษี

ท่ียงัไม่ได้ใช้ขา้งตน้มาใช้ประโยชน์ได ้โดยผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จาํนวนดงักล่าวจะทยอย

ส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2567 

25. กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปี 
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26. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทท่ีผูมี้อํานาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดร้ับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัคือ คณะกรรมการบริหาร 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานดาํเนินงานสองส่วนงาน คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจอ่ืน              

ท่ีประกอบกิจการท่ีสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาล คือ ธุรกิจจําหน่ายเคร่ืองมือแพทย  ์ซ่ึงส่วนงาน

ดาํเนินงานทั้งสองส่วนน้ีมีลกัษณะเชิงเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึงกนักล่าวคือ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ของส่วน

งานต่าง ๆ เป็นกลุ่มเดียวกัน วิธีการให้บริการและการบริหารจัดการของส่วนงานต่าง ๆ มีความ

ใกล้เคียงกัน และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย กลุ่มบริษัทประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์

เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการ

ดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและ

เขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,578 ลา้นบาท

และ 357 ลา้นบาท (2561: รายได้จากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองรายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,410            

ลา้นบาท และ 242 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานการประกอบกิจการโรงพยาบาล  

27. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุน             

สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา

ร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน (2561: อตัราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน) กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ี

บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จาํกัด โดยจะจ่ายให้แก่พนักงาน 

เม่ือพนักงานนั้ นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2562                          

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายจาํนวน 13 ลา้นบาท (2561: 12 ลา้นบาท) (เฉพาะกิจการ: 

7 ลา้นบาท 2561: 6 ลา้นบาท) 
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28. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 

จาํนวนหุ้น 

(พนัหุ้น) 

เงินปันผลจ่าย 

ต่อหุ้น (บาท) 

เงินปันผลจ่าย          

(พนับาท) 

เงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน

สําหรับปี 2560 

ท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น                        

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 10,999,962 0.012 132,000 

เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ดาํเนินงานสาํหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ   

บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                            

9 สิงหาคม 2561 10,999,329 0.020 219,986 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2561    351,986 

     

เงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน

สําหรับปี 2561 

ท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น                       

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 10,999,997 0.030 330,000 

เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ดาํเนินงานสาํหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ   

บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                            

13 สิงหาคม 2562 10,999,998 0.020 220,000 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2562    550,000 

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ 

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ก) กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารและการซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

การก่อสร้างอาคาร 9 20 3 13 

การซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ ์ 124 157 25 9 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกี่ยวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระใน

บริษทัย่อยเป็นจาํนวนเงิน 237 ลา้นบาท (2561: 333 ลา้นบาท) 
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29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

กลุ่มบริษทัได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน อาคาร และรถยนต ์รวมถึงสัญญา

บริการเกี่ยวกบัการทาํความสะอาดและรักษาความปลอดภยั อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี   

กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ

ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 43 29 23 12 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 13 13 7 6 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีคาดว่าจะไดร้ับในอนาคตจากการให้

เช่าช่วงท่ีบอกเลิกไม่ได้จาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท (2561: 3 ลา้นบาท) และในระหว่างปี 2562 บริษทัย่อย                  

มีรายจ่ายตามสัญญาเช่าและรายไดจ้ากการให้เช่าช่วงท่ีรับรูแ้ลว้ในงบกาํไรขาดทุนเป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

รายจ่ายตามสัญญาเช่า 0.04 0.04 

รายไดจ้ากการให้เช่าช่วง 1.86 1.86 

29.3 การคํา้ประกัน 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยสองแห่งในวงเงิน              

145 ลา้นบาท (2561: 145 ลา้นบาท) 
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ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษทั

เหลืออยู่เป็นจาํนวนประมาณ 54 ลา้นบาท (2561: 56 ลา้นบาท) (เฉพาะกิจการ: 26 ลา้นบาท 2561:  

26 ลา้นบาท) ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบตัิบางประการตามปกติธุรกิจ โดยประกอบดว้ย

หนงัสือคํ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

คํ้าประกนัการปฏิบตัิงานตามสัญญา 43 46 22 23 

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 11 10 4 3 

รวม 54 56 26 26 

30. ลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัด้วยมูลค่ายุติธรรมและเปิดเผยมูลค่า

ยุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - 2 - 2 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  - 217 - 217 

     

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - 2 - 2 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  - 217 - 217 

     

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  - 73 - 73 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  - 73 - 73 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน 

31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของกลุ่มบริษัท ตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107              

“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะส้ันและระยะยาว 

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาว หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทั              

มีความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหาร

ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม             

ดังนั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดร้ับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี 

การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลาย 

และมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตาม

บญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเกี่ยวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้กูย้ืม

ระยะส้ันและระยะยาว เงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน               

ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา

ตลาดในปัจจุบนั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม

วนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่

ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

  มากกว่า ปรับขึ้นลง อตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 133 - 260 75 468 หมายเหตุ 7 

เงินลงทุนชัว่คราว 52 - - 2 54 หมายเหตุ 8 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 444 444 - 

 185 - 260 521 966  

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงนิ 820 - - - 820 หมายเหตุ 18 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 607 607 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 10 32 - - 42 3.48 - 5.25 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 677 - 677 หมายเหตุ 20 

 830 32 677 607 2,146  

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

  มากกว่า ปรับขึ้นลง อตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62 - 361 48 471 หมายเหตุ 7 

เงินลงทุนชัว่คราว 22 - - 2 24 หมายเหตุ 8 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 338 338 - 

 84 - 361 388 833  

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงนิ 530 - - - 530 หมายเหตุ 18 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 566 566 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3 12 - - 15 4.11 - 7.09 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 682 - 682 หมายเหตุ 20 

 533 12 682 566 1,793  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

  มากกว่า ปรับขึ้นลง อตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - 109 23 134 หมายเหตุ 7 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 345 345 - 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษัทย่อย 669 - - - 669 5.00 

 671 - 109 368 1,148  

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 820 - - - 820 หมายเหตุ 18 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 278 278 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2 7 - - 9 3.57 - 4.14 

 822 7 - 278 1,107  

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี   

  มากกว่า ปรับขึ้นลง อตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - 157 14 173 หมายเหตุ 7 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - - - 249 249 - 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 363 - - - 363 5.00 

 365 - 157 263 785  

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 530 - - - 530 หมายเหตุ 18 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - - - 235 235 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2 8 - - 10 4.11 - 4.14 

 532 8 - 235 775  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไม่มีธุรกรรมท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระสําคญั 

  



 

42 

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะส้ัน เงินให้กู้ยืมและ              

เงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

32. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.61:1 (2561: 0.52:1) และบริษทัฯมี

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.36:1 (2561: 0.27:1) 

33. หุ้นกู้ 

เม่ือว ันท่ี 20 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามัญประจําปีผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติการออกและ                

การเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท และมีอายุไม่เกิน 10 ปี โดยขอ้กาํหนดเง่ือนไขและ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีสําคญัเกี่ยวกบัการจดัหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกูใ้นแต่ละครั้ งให้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการบริษทัฯหรือผูท่ี้คณะกรรมการบริษทัฯมอบหมายให้เพ่ือทาํการพิจารณาและกาํหนดต่อไป  

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุม

สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากกาํไรของปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 

0.05 บาท รวมเป็นเงิน 550 ลา้นบาท ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 บริษทัฯไดอ้นุมตัิจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงิน 220 ลา้นบาท โดยคงเหลือเป็นเงินปันผล            

ท่ีจะจ่ายในครั้ งน้ีในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 330 ล้านบาท เงินปันผลน้ีจะจ่ายและ                 

บนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดร้ับการอนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดร้ับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 
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